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Fašistų Kariumeneje 
Prasidėjo Sukilimai.

Valdžių Negali Truk
dyti Laikraščių.

Floridos valstijos laikraš
čiai buvo iškėlę bylą prieš 
tos valstijos valdininkus,

------- ; kurie nenorėjo įsileisti laik-
Mussolinį desperacijom Jis raščių reporterių į valdžiosMADRIDAS DŽIŪGAUJA 

NAUJAIS LAIMĖJIMAIS.
Mussolinis desperacijoj, 
kaltina Francuziją pade

dant lojalistams.

Į anglų Gibraltarą atvyk
sta daug pabėgusių iš fašis
tų armijos kareivių. Jie pra
neša, kad prasidėjęs gen.

20 Metų Atgal Ame
rika Stojo Karan.

Jei ne tas, Europos žemėla
pis šiandien butų kitokis.
Šią sąvaitę. būtent 6 ba

landžio dieną, sukako ly-

Rusų Orlaiviai Ski
na Fašistus.

Amerikos laikraščių ko
respondentai dabar prane
ša, kad Italijos kariuomenė j 
buvo sunaikinta prie Mad-Į 
rido daugiausia ačiū Sovie-

450,000 Angliakasių 
Streikas Laimėtas.

griežia dantimis ir tranko ištaigas, žiūrėti oficialius re- giai 20 metų, kaip Jungti- tų Rusijos orlaiviams. Da- 
kumštimis kaltindamas kordus, daryti fotografijas nės Valstijos paskelbė Vo- baltiniu laiku lojalistai turi 
Francuziją, kad ji teikianti ir visa tai skelbti spaudoj. ■ kietijai karą ir mobilizavo Madrido fronte 80 greitųjų 
lojalistams pagalbą. Jo or- Byla atsidūrė į vyriausi apie 4,000,000 kareivių. rusų orlaivių ir 60 bomba-
ganas “Giornale D’Italia” valstijos tribunolą, ir čia Apie 2,000,000. vyrų buvo

+---- i on i------- -------- J~~ 1_:—= i v_ nusiusta UŽjuiin.
Amerikos armijos nuo

stoliai buvo šie:
Mūšiuose žuvo .. 34,089 
Jūrėse žuvo ....... 734

rašo, kad tarp 1 ir 20 kovo spaudos laisvė laimėjo. Vy- 
lojalistams buvę pristatyta riausis teismas pareiškė, kad 
109 karo orlaiviai svetimos joks valdininkas neturi tei- 
išdirbystės; be to, per sės kliudyti laikraščių re-

Franco armijoj sukilimas i Francuziją buvę Įvežta Is- porteriams 
‘ ' panijos respublikos gynė- informuoti

iams 10,000 pištalietų, o valdžia veikia. Visos vai-!
liūs žudo, bet tai nieko jam Lježo ginklų dirbtuvėj (Bei- džios Įstaigos, visos rekor-j 
nepadeda, tik daugiau pasi-Į gijoj) esą užsakyta lojalis- dų knygos turi būt atdaros į 

tams 50,000 šautuvų. Amu- ir prieinamos netiktai spau- j 
pe- Į nicija jiems esanti perka- dos atstovams, bet ir kiek- i Įg

plinta vis daugiau. Diktato 
liūs Franco žiauriai sukilė-

piktinimo prieš ji kįla. 
Pabėgėliai sako, kad

rinkti žinias ir 
visuomenę, ką Sužeistų mirė 

Nelaimėse žuvo 
Mirė nuo ligų

Iš viso —.

13,941
8,260

nešiu, iš viso 120 rusiškų or
laivių ir keliolika 
ziškų.

Greitieji rusų orlaiviai e- 
są naujausio tipo ir daug 
geresni, negu vokiečių ar

La Guardia Busiąs 
Prezidentas.

Washingtone kalbama, 
kad gudrusis New Yorko 
majoras La Guardia galvo- 

francu- Ja aP^e ateinančius prezi- 
Idento rinkimus. Dabar atei
na nauji New Yorko majoro 
rinkimai ir La Guardia tiki
si busiąs lengvai išrinktas.

italų orlaiviai. Jie vra nedi- Kai jis viešai išvadino Hit- 
deli, lengvi ir pašėlusiai leG “rudmarskimu įdijotu,

VISO
reitą sąvaitę gen. Franco iš- ma Austrijoj ir Čekoslova- vienam piliečiui, pasakė tei-: SVeikusiu 

npmažiflll kain fiOO kilni cmoc Llf rroi-oi kiltu Gnio tai n i?žudęs nemažiau kaip 600 kijoj. 
savo kareivių ir karininkų. Paskelbęs

smas. Ot, gerai butų apie tai 
neva pasiskaityti Lietuvos tauti-situos

Kai kurie jų buvo jau iškėlę faktus, fašistų laikraštis sa- ninkams. 
lojalistų vėliavas ir atvirai ko, kad šitaip dalykams sto- ----------------

Vint, Italija turėsianti iš 27 Senatas Priėmė 
valstybių nesikišimo komi
sijos” pasitraukti ir elgtis

pareiškę, kad Hitlerio ir 
MussoIinio tikslams jie ne
tarnaus: jie stoją už teisėtą
respublikos vyriausybę, ku- laisvai, 
ri gina Ispanijos laisvę nuo Bet Francuzija ir Anglija
svetimų galvažudžių. jau Įspėjo Mussolini, kad jis

Gibraltaro žiniomis, suki- nedrįstų daugiau Ispanijos 
lėliai fašistų armijoj buvo fašistams pagalbos siųsti, 
padarę platų sąmokslą. Jų nes
buvę susitarta tuo pačiu lai
ku trijuose Afrikos mies 
tuose — Cuetoj, Tetuane ir

kitos valstvbės šitos 
avantiūros daugiau netole
ruosiančios.

MussoIinio kaltinimai,
Larache — užimti gelžke- buk Francuzija siunčianti 
lių stotis, telefoną, telegra- lojalistams pagalba, neturi 
fą, suimti visą fašistų gene-; jokio pagrindo, sako Pary
tai i nį štabą ir paskelbti per- žius. Francuzija areštuoja

Guffey Įstatymą.
“Pataisymas” prieš “sit- 
dcwn” streikus nepraėjo.
Po trijų dienų ginčų, šį 

panedėlį Senatas Washing- 
tone priėmė vadinamąjį 
Guffey įstatymą kasyklų 
pramonei reguliuot. Pana
šus įstatymas buvo jau išlei
stas seniau, bet Vyriausis 
Teismas panaikino jį kaip 
“nekonstitucinį.” Dabar jis 
buvo truputį pakeistas ir

ėjimą lojalistų pusėn. 
Bet atsirado

net amerikiečius, kurie mė- priimtas iš naujo.

23,568 greiti, padaro po 280 mylių > dabar už jį balsuos beveik
--------  Į valandą. Todėl jie nulekia'visi New Yorko žydai. Nors
80,592 net Afrikon ir tenai bom- reakcininkams nepatinka jo 

bet pa- barduoja fafistų lizdus.
4,158. Pereitą sąvaitę 15 rusų 
žinios orlaivių užpuolė Cordobos . v .

patekusiu miestą, kur randasi Ispani- vemia netik žydai, bet ir 
jos fašistų armijos sande- taip vadinama “fussion,”

užeistų 
buvo 214,158

be jokios

socialistiški palinkimai,” 
tačiau jo laimėjimas esąs 
užtikrintas. New Yorke jiPrapuolė 

222. Nelaisvėn
,buvo 4,534. „----------1 - ---- -------------- , ... . ...

Apie tą karą šiandien ga- bai ir svarbiausis jų opera- kas reiškia partijų
Įima pasakvti tiek, kad jei- cijų centras. Apie tą užpuo- nijimą 
gu ne Amerikos armija, jei
gu ne jos pinigai, ginklai ir 
maistas, tai Vokietija butų 
aliantus sumušus. O jeigu 
Vokietija butų karą laimė
jus, tai Europos žemėlapis 
šiandien butu visai kitoks:

Daugiausia ginčų buvo__  ______ judošius, gina eiti Ispanijos lojalis- .
vienas aviacijos karininkas, tams į pagalbą, o apie gink- dėl šito įstatymo “pataisy- 
kuris šitą sąmokslą išdavė, lų siuntimą negali nei kai- mo-’ Tas “pataisymas ’ bu- 
kartu įskųsdamas ir 100 sa- bos būti. vo sugalvotas reakcininkų
vo tautiečių, italų lakūnų, Paryžius mano, jog tą senatorių ir skambėjo taip:

Kongresas yra tos nuomo- 
tuo tikslu, kad įtikinus pa-pės, kad sit-down streikas 

Tą pačią dieną buvo ap- šaulį, jog italai buvo sumuš-Yra nelegalus ir priešingas 
supta ir suimta 1,500 karei- ti prie Madrido tik dėl to, Į sveikai visuomenes politi- 

kad Francuzija davė lojali-i kai. < . ,
Šituo pataisymu reak- 

į cininkai norėjo pastatyti 
Fašistai Atakuoia 'prezidentą Rooseveltą į kė-

kurie buvo prie sąmokslo riksmą Mussolinis kelia vien j 
prisidėję.

vių, kurių didžiuma tuoj bu 
vo sušaudyta. Šaudymai tę- stams daug pagalbos, 
siasi ir dabar.

Šitie įvykiai Mussolini 
pritrenkė kaip perkūnas.
Negana kad lojalistai su
mušė jo kariuomene prie 
Madrido, kiti jo karininkai 
pradėjo da ir

Baskų Sostinę.
Paskutinėmis dienomis Is

panijos fašistai šiaurėje 
sąmokslus pradėjo ofensvvą prieš bas-

prieš jo planus daryti. To- kų sostinę Bilbao. Jie giria- 
dėl jis nusiuntė visiems ita-' si jau užėmė keliatą mieste-
lams Ispanijoj aštrų įsaky
mą, kad jie “atitaisytų Ita
lijos vardą, kuris buvo su-

liu. bet esą da 26 mylias nuo 
Bilbao. Prieš juos da stovi 
Durango miestas, kuri jie

terštas paskutinėmis dieno- anądien bombardavo iš or
inis.” laivių, sugriaudami vieną

Bet kuomet gen. Franco: bažnyčią laike mišių ir už- 
malšino savo sukilėlius, o mušdami joje 200 katalikų. 
Mussolinis siuntė saviš- Ši utarninką nuo Durangosavis-
kiems daugiau “įkvėpimo,” 
tai lojalistai pradėjo mušti 
fašistus iš naujo. Žinios sa-

iie buvo da 6 mylias. Jeigu 
šį miestą jiems pavy ks pa
imti, tai jau kelias i Bilbao

blią padėtį. Jeigu Guffey į- 
statymas butų praėjęs su 
tuo “pataisymu,” tai Roose
veltas butų turėjęs pasira
šyti, kad jis smerkia “sit- 
down” streikus. O jeigu jis 
pasirašyti nenorėtų, tai jam 
butu reikėję atmesti visą 
Guffey įstatymą, iš ko re
akcininkams vėl butų dide
lio džiaugsmo.

Bet po trijų dienų kovos, 
administracijos šalininkai 
Senate paėmė viršų ir tą 
juodašimtiška “pataisymą” 
išbraukė. Guffey įstatymas 
priimtas be jo.

susivie-

limą “New York Times” La Guardia nėra joks so- 
korespondentas telegrafuo- cialistas, ir kas jį tokiu lai- 
ja taip: “Stebėtis reikia, ko, tas klysta. Ar galima jį 
kiek daug nuostolių ir mir- kuriai nors partijai priskai- 
ties buvo pasėta į kelias mi
nutes. Bombanešių 
15; jie praūžė

tyti, sunku pasakyti. Anks- 
buvo čiau jis buvo užsirašęs kaip 

miesto vir-' republikonas, bet paskuti
niais prezidento rinkimais 

greitumu, balsavo už Rooseveltą. Da
bar jis žinomas daugiau 
kaip “žmonių kandidatas,”

nebūtų Sovietų Rusijos, ne-šum, paleido bombas ir din 
butų Lietuvos respublikos, ero neapsakomu greitumu 
nebutu Čekoslovakijos, ne- Buvo užmušta daugiau kaip 
butų Jugoslavijos ir nebūtų i 50 žmonių ir suardyta dau- 
daug kitų valstybių, kurios igybė triobesių. Užpuolimas , liberalas, 
buvo sudarytos daugiausia buvo visai netikėtas, nes, • n >t *
dėl to, kad Nusilpninus atei-l valdžios orlaiviai čia nesi-\ lfl USSOliniS Ra NeUZ- 
čiai Vokietiją ir jos sąjun- rodė jau per daugelį sąvai- 

Ačiū tiems orlaiviams,
gininkę Austro-Vengriją.

Vokietijoj Nevalia 
Ploti Laisvei.

Nacių valdžia Berlyne pa
skelbė teatrų lankytojams 
įspėjimą, kad “neišmintin
ga” esą ploti, kuomet vai
dindami savo roles aktoriai 
eikalauja laisvės. Šitas įs- 
jėjimas buvo paskelbtas 
dėl to, kad Berlyne dabar 
>radėta vaidinti garsaus vo
kiečių poeto Schillerio vei
kalas “Don Carlos,” kuria
me vienas asmuo, markyzas 
de Posa, smerkia Ispanijos 
karalių ir reikalauja laisvės. 
Šitai markyzo rolei Berlyno 
žmonės buvo pradėję smar
kiai ploti delnais, parody
dami tuo budu, kad ir jie 
trokšta laisvės.

muštas.
Pereitą sąvaitę Londoną 

orą dabar kontroliuoja loja- j pasiekė paskalai, kad Ro- 
listai. Ar tie orlaiviai buvo, moję sukilę italai užmušė 
pristatyti Ispanijos lojalis-. diktatorių Mussolinį. Tuoj 
tams dabar, ar seniau, tik buvo susisiekta telegrafu su 
iki šiol nebuvo vartojami,; Roma ir atsiklausta, ar tas
niekas tikrai nežino.

ko, kad visuose frontuose busiąs atdaras. Bet ar jie 
Franco kareiviai bėga. paims Bilbao, tai da niekasgen

didžiausioj betvarkėj, pa- nežino, 
likdami lojalistams savo; . ~ ~ ~
ginklus, amuniciją ir veži- Lojalistų LūlVųnūS
"a’S Subombardavo Čeutą
tai paėmė 25 kulkasvai- Iš Gibraltaro anglai pra
džius, nesuskaitomą daugy- neša, kad šį panedėlį lojali- 
bę šautuvų, daug skrynių su stu laivynas smarkiai bom-
patronais ir du ambuliansu 
sužeistiems vežioti.

Be to, netoli nuo Madrido 
lojalistai apsupo 15,000 fa
šistų, kurie turės arba pasi
duoti, arba žūti.

Tarp apsuptųjų daugiau
sia esą italų ir vokiečių.

Madrido gyventojai pe
reitą sąvaitę surengė di
džiausią pergalės šventę ir 
dainuodami džiūgavo, kad 
lojalistai jau pradėjo imti 
viršų.

šitos linksmos žinios varo

bardavo Afrikos fašistų 
uostą Ceutą. Vienas laivas 
išleido 60 šovinių Į miestą. 
Iš Gibraltaro anglų kari
ninkai matė, kaip Ceutoj ki
lo baisios ekspliozijos. Ma
tyt, laivo šoviniai buvo ge
rai taikomi ir pridarė fašis
tams didžiausių nuostolių. Į 
Gibraltarą atsiirė valtimis 
12 pabėgusių iš fašistų lai
vyno jurininkų ir 1 karinin
kas. Jie sako, kad beveik vi
si gen. Franco kareiviai no-

Audra Sudaužė Vo
kiečių Laivą.

Šiaurės Atlante pereitą 
nedėldienį siautė smarki 
audra, kuri sutriuškino vo
kiečių garlaivį “Borkum.” 
Jis visą diena siuntė SOS 
signalus, šaukdamas! pa
galbos, bet -per audrą kiti 
laivai ilgai negalėjo jį sura
sti. Nedėldienio vakarą jam 
į pagalbą pribuvo vokiečių 
karo laivas “Schlesien.” Ant 
“Borkumo” vienas žmogus 

i buvo užmuštas ir keliatas 
sužeista.

10 LAKUNU PERSKRIDO
LOJALISTŲ PUSĖN.
Anglai praneša iš Gibral

taro, kad Tetuano mieste 
(Ispanų Morokoj) pakilo 
oran 10 generolo Franco 
lakūnų ir nuskridę su savo 
orlaiviais Yalencijon prisi
dėjo prie lojalistų.

FAŠISTAI SUŠAUDĖ KA
TALIKŲ KUNIGĄ.

Pereitą sąvaitę baskai 
nusiuntė popiežiui smarkų 
protestą, kad jo palaimin
tas fašistų generolas Franco 
sušaudė jų kunigą, kuris bu
vo ištikimas teisėtai respub- 
’ikos valdžiai.

LANGŲ DAUŽYMO 
VAJUS.

ri bėgti ir laukia tik progos, būkle.

IŠTRĖMĖ IŠ ETIOPIJOS 
MOHAMEDĄ ALI.

Italai ištrėmė iš Etiopijos 
turtingą pirklį Mohamed?. 
Alį, kuris davęs anglams ži
nių apie vidujinę Etiopijos

1,600,000 Perėjo Per 
CCC Stovyklas.

CCC darbo stovyklų di
rektorius Robert Fechner 
praneša iš Washingtono, 
kad į 4 metus per tas stovy
klas perėjo išviso 1,600,000 
jaunuolių. Visi jie buvo iš
lavinti (nepasakyta ko), vi
si jie per tą laiką gavo pra
gyvenimą ir da nusiuntė 
§360,000,000 savo namiš
kiams. Be to, milionai akrų 
miškų buvo apsaugota nuo 
gaisrų, pasodinta daugiau 
biliono medžių ir milionai 
akrų farmų buvo apsaugota 
nuo dirvožemio nudilimo 
(soil erosion).

Į tas stovyklas imami jau
ni vvrai bedarbiai.

FORDAS GREIT SUSI
TAIKĖ SU SAVO STREI- 

KIERIAIS.
Fordas sakė, kad jo dirb

tuvėse streiko nebusią. Bet 
pereitos sąvaitės pabaigoje 
vienoj jo dirbtuvių, Kansas 
Cityje, darbininkai ėmė ir 
susėdo. Streikas tačiau neil 
gai tęsėsi. Į 24 valandas 
Fordo agentai susitaikė su 
darbininkais ir šį panedėlį 
vėl prasidėjo darbas.

VOKIEČIAI SIUNČIA IS
Lovvell, Mass. — Pereitos; PANIJON NUODINGŲ

subatos naktį nežinomi pik
tadariai čia išdaužė daug j

tiesa. Mussolinis išėjo ant 
balkono pasirodyt, kad jis 
dar gyvas. Bet Romoj irgi 
)uvo paskydę paskalų apie 
o mirtį. Kas juos paleido, 

nežinia.

STREIKAVO TIK VIENĄ 
DIENĄ

Gavo po $6.00 į dieną ir 
dirbs 35 valandas. Kon

traktas dviem metam.
Per kelias paskutines sa

vaites 460,000 angliakasių 
minkštose anglyse buvo pa
siruošę streikuot, nes 1 ba
landžio baigėsi jų darbo su
tartis su kasyklų kompani
jomis, o dėl naujo kontrak
to vis negalima buvo susi
taikyti. Ir 1 balandžio mai
nerių jau buvo prasidėjęs 
streikas. Darbą metė:

Illinojuje ............ 25,000
Alabamoj ...........  20,000
W. Virginijoj .... 100,000
Indianoj ...................9,000
Pennsylvanijoj 136,000
Ohio ................... 35,000
Michigane ........... 1,400
Oklahomoj ....... 3,000
Kentucky ...........  24,000
Bet rytojaus dieną kom

panijų atstovai su unijos 
viršininkais New Yorke su
sitaikė ir pasirašė 2 metams 
sutartį. Dieną pastreikavę, 
visi angliakasiai vėl gryžo į 
darbą. . •

Einant nauja sutartimi,! 
angliakasiai gaus po $6.00 į 
dieną (pirma gaudavo po 
$5.50), ir pusantros mokes- 
ties už viršlaikį. Darbo są
vaitę pasilieka 35 valandų, 
kaip buvo iki šiol. Unija no
rėjo, kad kompanijos ga
rantuotų maineriams 200 
darbo dienų per metus ir 
duotų 2 savaites apmokamų 
atostogų, bet kompanijos su 
tuo nesutiko, ir unija nusi
leido.

ISPANIJOS FAŠISTAI SU
BOMBARDAVO KLIOŠ- 

TORIŲ.
Pereitą sąvaitę fašistų or- 

aiviai mėtė bombas į Du
rango miestelį. Viena bom- 
^a pataikė į šv. Augustino 
bažnyčią per pačias mišias 
ir užmušė 25 žmones, kurių 
didžiuma buvo davatkos. 
Šv. Augustino vienuolynas 
buvo visai sugriautas. Kuni
gai rėkia visa gerkle, kuo
met lojalistai sunaikina 
bažnyčią. Bet jie tyli kaip 
klemsai, kuomet per pačias 
mišias bažnyčią susprogdi
na fašistai.

AUDRA UŽMUŠĖ 12 
ŽMONIŲ.

Šį panedėlį pietinėse vals
tijose kilo pašėlusi audra, 
kurioj žuvo 12 žmonių ir ke- 
liasdešimts sužeista. Be to, 
sugriauta daugybė namų. 
Viesulas nešiojo žmones 
oi"U, taip kaip skiedras. Nu
kentėjo daugausia Texas, 
Tennessee ir Alabama. Per-

Tarptautinė Audimo 
Konferencija.

Washingtone dabar yra 
susirinkusi tarptautinė au
dimo pramonės darbdavių 
ir darbininkų atstovų kon
ferencija, kurioje dalyvau
ja delegatai iš įvairių vals
tybių. Yra atstovaujama 
Anglija, Indija, Francuzija, 
Čekoslovakija, Belgija, O- 
landija, Jungtinės Valsti
jos, Kuba, Meksika ir kitos. 
Aštuonių valstybių darbi
ninkų atstovai šį panedėlį į- 
nešė konferencijon suma
nymą, kad visame pasauly 
audimo pramonėj butų pri
pažinta 40 valandų darbo 
sąvaitę. Anglijos, Indijos ir 
Kubos fabrikantų atstovai 
tam priešinasi, bet ameri
kiečiai pritaria.

NEW YORKO GRAŽUO
LĘ NUŽUDĘS KLIE

RIKAS.
Nevv Yorko policija pra

dėjo jieškoti pakvaišusio 
klieriko R. Irwino, nes ma
no, kad jis esąs tas asmuo, 
kuris Velykų naktį nužudė 

gražuolę Vero-New Yorko
nai šiuo laiku viesulas tenai Į niką Gedeon ir du jos na-
užmušė 450 žmonių. miškiu.

DUJŲ?
Ispanijos valdžia gavo iš

langų. Policija spėja, kad; Vokietijos nuo savo draugu 
langų daužytojai turėjo va
žiuoti automobilium ar au
tomobiliais, nes kitaip ne- mis dujomis laivas Ispani- 
butų galėję taip plačiai savo ios fašistams. Bet Berlynas

pranešimą, kad Hamburge 
esąs kraunamas nuodingo-

“darbo” išplėsti. šitą žinia užginčija.

$1,000.000 ŽUVIES PER
TEKLIUI IŠPIRKTI.

Wash ingtono senato ko
misija užgyrė sumanymą i Suomijoj 
paskirti $1,000,000 iš fede- 
ralės valdžios iždo išpirki
mui žuvies produktų per
tekliaus. Išpirktas pertek- 
lis siūloma išdalyt bedar
biams.

SOCIALISTAI SUOMI
JOS VALDŽIOJE.

Telegramos sako, kad 
susidarė naujas 

ministerių kabinetas, kurin 
įnėjo 5 socialistai ir 5 libe
ralai. Tai smūgis lapujie- 
čiams (fašistams), kurie da 
nelabai senai mėgino užimti 
visą Suomiją. __ _
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KLERIKALAI SKELBIA 
KARĄ GERIAUSIU RA

ŠYTOJŲ KNYGOMS.

Kai 27 merai argai A. 01- 
ševskis buvo sugalvojęs leis
ti Lietuviu Enciklopediją

Musų literatūra dar jau- Afrikoje, tai, jo apakai 
„atė & negausi, bet ir jai į JLbutų kaštavusi
klerikalai jau skelbia karą. ';^le ^UOOO. Pylimo 
štm ka r*šn 24-rame nume- enciklopediją 10 tomų. Tai-Štai ką rašo 24-tame nume 
ry kunigų “XX Amžius:’’

“Platesnė visuomenė, rodos, 
jokio supratimo neturi apie 
Apaštalų sosto vedamą drau
džiamųjų knygų indeksą (są
rašą). Mes skaitome viską, ką 
tik pateikia kuris vertėjas ar 
leidėjas. O juk indeksuotųjų 
knygų skaitymas, vertimas ir 
platinimas yra draudžiamas, 
nuodėmė, net ekskomunika... 
Šitie šv. sosto nuostatai priva
lomi ir Lietuvos katalikams. 
Episkopatas turėtų šituo rei
kalu susirūpinti.”

gi ji butų buvus vienu treč
daliu mažesnė, bet kone de
šimti kartų pigesnė.

Lietuvoj leidžiamos enci
klopedijos puslapis dabar 
išeina apie 250 litų.

Užsakymų arba prenu
meratų enciklopedijai iki 
šiol esą gauta apie 5,000. 
Bet ne visi jie atsilygina už 
gautas knygas. Dabartiniu 
laiku prenumeratorių skola 
‘‘Spaudos Fondui” siekianti 
350,000 litų.

Mums rodos, kad “Spau-
t , dos Fondo” vedėjai ne ko-

, Jr. XX Amžius nurodo, biznieriai, nes Ameri- 
kokių rašytojų knygos ture- kos lietuvių spaudoje jje vi- 
tų būti kuo greičiausia is saį nemato reikalo enciklo- 
Lietuvos mokyklų prasalm- pedija skelbti “Keleivio” 

/ redakcija buvo padarius 
jiems net pasiūlymą, kad

Kaugėj paveikslėlio pusėj juodas žiedas parodo, kaip krito nuo San Franciseo-Oaklando 
tilto 266 pėdas žemyn i jurą profesionalas šokikas Ray Wood. Bet šis šokimas jam nepa
vyko: atsimušęs į vandenį jis nusilaužė nugarkaulį. Dešinėj vaizdelio pusėj parodyta, 
kaip jo žmona dabar prižiūri jį ligoninėj.

Polemika ir Kritika

tos. Jo “indeksan 
Voltaire, Victor Hugo, Bal
zac ir kiti tarptautinio svo- atsįųSĮų skelbimą ir atsily- 
no rašytojau - - . . gintų enciklopedija, bet jie

vietoje nenori, o Amerikoje “Laisvė” Įdėjo vienos po- 
iuk ne vienas galėtų enci- iitinės kalinės laišką iš Uk- 
klopediją užsisakyti.

SLOPINA POLITINIUS 
KALINIUS.

Nereikalingas karščia
vimasis.

Dėl mano aprašymo “Ke
leivy” “Naujosios Gady
nės” suvažiavimo ir bankie- 
to, matoma, labai įsižeidė 
“N. G.” apžvalgų rašytojas 
(redaktorius). Tačiau aš 
manau, kad nebuvo jam 
reikalo taip karščiuotis dėl 
to aprašymo, nes ne “Kelei
vio” bendradarbio kaltė, 
kad “N. G.” suvažiavime ir 
jos bankiete tokie dalykai 
buvo. Švaistytis — “žirniais 
su kopūstais,” “vokiečiu po 
pietų,” “žirniais pripilta 
pūsle,” “demagogu,” “neiš
manėliu” ir tt. — nereikėjo 
redaktoriaus; tą galėjo pa
daryti ir paprastas gatvi
nis, nes tam didelių mokslų 
nereikia.

Na, kad jau taip žmones 
karščiuojasi, tai plačiai aš 
su jais nepolemizuosiu, tik
tai pastebėsiu kai kuriuos 
dalykus ir kai ko paklausiu.

“Naujoji Gadynė” (kovo 
25 d. laidoj) bando užgin
čyti, kad jų suvažiavime

‘Laisvoji Mintis" 
pastebi, kad—

“Vatikano indeksan įtrauk
ti beveik visų didžiųjų pasau
lio rašytojų veikalai. Pagal šv. 
sosto ‘nuostatus’ draudžiama 
skaityti, versti, platinti ir E. 
Zolia, Mopasano, Tolstojaus, 
Alf. Daudet. M. Prevost. Diu
ma ir kitų kai kurie veikalai. 
Nors šių rašytojų, šių milžinų 
veikalų mes dar nedaug turi
me.

ANDRIUS RUDAMINAS, 
KANDIDATAS Į ŠVEN

TUOSIUS.

Jėzuitas Bružikas “Dar
bininke” stato klausimą, 
kodėl Lietuva neturi savo 
šventųjų, ir atsako: todėl, 

bet jei pagal Vatikano in- kad niekas tuo nesirūpina, 
deksą juos išimtų iš bibliote- Girdi:
kų, tai kasgi beliktų? Tiktai “...kitos šalys
nedaugelis, kunigų ir klerika
lizmo šulų ‘iškeptų.- pasakėlių. 
Su tokia ‘iteratura" musų skai
tytojai. ypač kny 
jaunimas, paliktų
juodas. Dar juodesnis, kaip ca
ro laikais.”

Bet kunigai jug ir nori 
tamsių žmonių, nes tik tam
suoliai gali tikėti jų bur
tams.

kaip Fran- 
cuzija, Italija ar Lenkija, jei
gu nugirdo, kad jau kurį gali-

VATIKANO REŽIMAS, TAI ARŠIAUSIA
DIKTATŪRA PASAULYJE. linas, nei jie kratėsi nuo

--------------- Trockio. Bet tik po to užgin-
kalėjimo, kuris esąs Popiežius neatsako už savo 1 Tų kongregacijų yra visa čijimo ve ką ji pati sako:

fronto.” Na, jeigu jam tas 
nesuprantama, tai aš trum
pai pasakysiu. Pirma, negu 
kviesti socialistus Į “bendrą 
frontą,” pareikalaukit, kad 
Rusijoje paleistų iš kalėji
mų ir koncentracijos stovy
klų socialdemokratus, so- 
cial-revoliucionierius ir ki
tus darbininkiškai nusitei
kusius žmones. Pareikalau
kite, kad butų suteikta Ru
sijos liaudžiai žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvė; 
užprotestuokit dėl ruošia
mų mašinališkų teismų Mas
kvoje jūsų pačių nesenai 
buvusiems vadams. Nes pa
kol jus prieš tai netik nieko 
nesakote, bet dar viską už- 
giriate, tai mums rodos, kad 
jūsų čia kalbos apie “demo
kratiją” ir bendrus frontus 
nėra nuoširdžios.

Na. ar dabar bus aišku Ig. 
Bečiui, kodėl “bendras 
frontas” tarpe socialistų ir 
komunistu čia neina taip 
sklandžiai?

Pasvirkalnietis.

DVASIŠKI APDŪ
MOJIMAI.

Lietuvos kunigų leidžia- 
dumoja 

vra žais-
merges adicjuuv, nulis esą.- i u<. »«*»« j. u pavijų u.-u '"•'“Ui i----J j r----------- *7" ma* “XX Amžius
prikimštas kaliniu tiek, kad darbus jokiam parlamentui, i eilė, būtent: Sklokos vadai raportavo g ™

Neu York Timesd .1. Sakramentu ko.ng.-ega-
biauiaS’>• už menkiausi ne-i koresp6ndentas’ Arnaldo cija, kun tvarko visus i ei- komuidstu pasaką, buk vlmas apsireiškia žaismu, 
pasitenkinimą ' kaliniai esą 'Jortesi’ ^.Popiežiaus liečiančius sakra- ,;kę n-ockisuis ir sovie- Darbas yra puolusio buvnno
žiauriai baudžiami U dvaro, kad Vatikano rezi- mantus. tų liaudies priešais, jei iš- fo™a- .

Laiško autorė teria to- mas >'ra beveik vi«nintelisi .2. Konsiliumo kongrega- stojom prieš Maskvos bylas Reiškia kas dirba nau-
b kv toks absoliutus despotizmas cija, kun prižiūri, kad kum- ir nesutįnkam su biurokra- din?5 darbą, tas yra nupuo-

užsilikęs iki šiol pasauly .sai ir svietiskiai katalikai tinėmis metodomis sovieti- žmogus, niekam nevei-
Bet iašistai stato sau tik- nuo barbarizmo laiku. Nei pildytų discipliną. nei komunistų partijoj ” tas latras. Tiktai dykaduo-

slą palaužti ne tik musų Hitleris, nei Mussolinis ne- 3. Tikinčiųjų kongregaci- “N. Gadynė” šitai pažymi nilJ žaismas yra nekaltas ir
sveikatą, bet ir dvasią. Jie turi savo valstybėse tokios ja, kuri daboja tikinčiųjų siauresnėj* ir truputį kito- garbingas dalykas, o ypa-
atėmė iš musų, visas knygas, neribotos sauvalės, kokia organizacijas. kioj formoj, negu suvažia- tingai kuomet tą žaismą žai-
neįleidžia jokių, net elemen- naudojasi popiežius bažny- 4. Propagandos kongre- vime buvo kalbama. Bet džią klebonas su savo Ku-
tarinių, mokslo vadovėlių, čios reikaluose. Jis su nie- gacija, kuri siuntinėja misi- vistiek ji pripažįsta faktą, nagunde.^ ...

ėda visokią kad suvažiavime buvo kai- Taigi žaiskite visi vier- 
bama taip, kaip “Keleivy” nieP katalikai, o busite ne-

,0. Apeigų kongregacija, buvo aprašyta. Na. tai kam kaltl ir danguje gausite ge-
auklejimas perejo > klebo- Dažnai mįnima ^yen_ kuri kad%u6tų pil. dar pyktauti ir sakyti, kad ręsnę vietą. O kai valgyt uz-

no rankas. . .. k įinol kolegija” d omos nustatytos apeigos. “musų suvažiavime tokių simanysit, tai suėsto 11 sol-
“Tuo pačiu laiku hitlen- , J. v " -- , dalvku nebuvo ” o aDsi*u- denu 1 jusu aisbaksi pri-čj įa*V .6. Ceremoniją kongrega- galjku k°da£U, kral pilas Dievas. ' Apie
kituose .Metuvos kalėję g kun tvarko s lakias is- Ram prigavimas? darbą rūpintis nereikia, nes

muose įvairiomis pnvilegi- ‘e\1, P., ^ra, ?s .ai( kilme.* u ceremonijas po- . “Nairioii Gadynė” ra- tai prastas biznis.
jomis. Jiems duodamas pa- Va? pie^iai^ dvare, ir ziun’ kad k užginčyti tai ka*d suva-i Taip pasakė dvasiškos a-
ilgintas pasivaikščiojimas P°P1fzlu> nekuomet su kar- neištikimi zmones nepnei- ...J* kaibėdamas iu va- sabos iš “XX Amžiaus,” ir
įleidžiamos mokslo ir bele^ dmolais pasitarimų nedaro tų su lankytojais arti popie- ziavime kalbėdamas ju va _ x
tristinio turinio knygos, žur- -]ie Jok?4 Įnešimų ar pa- žiaus.

7. Netikėtų reikalų kon
gregacija, kuri rūpinasi 
konkordatais, popiežiaus 
diplomatija ir tt.

8. Seminarijų kongrega
cija, kuri rūpinasi bažnyti- buvo ne vienas. Akyvaizdo- niškajį Kauną merga ir tuoj 
nėmis mokyklomis. ' .

LIETUVIŠ KOJI ENCI
KLOPEDIJA KAINUOS 

3,000,000 LITŲ.
Kaip žinoma, Lietuvoje didatų į šventuosius pas lie 

yra leidžiama Lietuviškoji tuvius nestingą; jų esą net 
Enciklopedija. Tą darbą “labai daug,” tik niekas ju 
dirba ir finansuoja “Spau- nepaskelbia.
dos Fondo” vardu pasivadi- Geriausis kandidatas esąs 
nusi organizacija. “Lietuvos “tėvas” Andrius Rudami- 
Žinios” praneša, kad išėjęs nas, bet ir jo niekas nerek- 
jau penktas enciklopedijos lamuoja. Todėl Bružikas 
tomas. Penki tomai, tai esą ragina*:
apie trečdalis enciklopedi-

ra. garsinimai, o žmonės mel
džiasi, lanko jų karstus, praši
nėja relikvijų. Geriausias Die
vas išklauso žmonių prašymų ninkai naudojasi Ukmergėj 
ir Bažnyčiai leidžia pagarsiu- įr 
ti, nes Jis pasakė prašykite, c 
gausite, jieškokite, o rasite, 
belskite, o bus jums atidaryta, 
ir tas tik gauna, kas prašo...”

Bružikas sako, kad kan- nalai
nio.’

ir laikiaščiai iš užsie- jam neduoda. Net
ir finansų reikalus jis pats 
vienas sprendžia ir niekam 

atėjusios žinios jokių atskaitų neduoda.
tie hitlerininkai. v .1 ra tik vienas momentas,

jos. Vadinasi, pilna enciklo
pedija turės apie 15 tomų.

Penkių tomų išleidimas 
kainavęs “Spaudos Fondui” 
967,000 litų, vadinasi, arti 
miliono. Jeigu tiek kainavo 
tik vienas enciklopedijos 
trečdalis, tai pilna enciklo-

“...belskime, prašy k i m e, 
jieškokime, o be abejo Dievas 
suteiks mums šventąjį, o Baž
nyčia pakels ant altoriaus ir 
turėsime tikrąjį lietuvį iš Jė
zaus Draugijos
Rudamina.”

Vėliau 
sako, kad
kurie ruošė Klaipėdoj suki- , , , . , , , .. -
įima prieš Lietuvį jau visai kartinėtų ko egtja tur, 
iš kalėjimo paleisti. Tik sa- t?°”et’ į?1 P?P’.e-
vo šalies piliečiai vra kator- PH5 . ,numnsta- Karamo.ą 
goj kankinami. ' kolegija tada tun įsnnku

____________ vieną iš savo tarpo jo vie
ton, ir tik tada ji balsuoja. 
Šitoks laikotarpis vadinasi:

das Burkė pareiškė: jeigu taip turės būti per amžius 
komunistų partija Įvestų de- amžinuosius Amen. 
mokratiją savo viduje, tai
šitas “Naujosios Gadynės” i Marijos kavalierių orga- 
suvažiavimas butų pasku-, ttas Šaltinis susidūmojo 
tinis? aPie tarnaičių tamsumą. Sa-

O panašių išsireiškimų ko, atvažiuoja iš kaimo į po

le visa to, argi galima buvo Jieško geros vietos pas po- 
9. Šv. Petro bazilikos kon- kitaip suprasti, kad skloki- pus. O ne {pagalvoja, karvė, 

gregacija, kuri rūpinasi po- ninkai tiktai sau demokrati-
piežiaus bažnyčios užlaikv- jos reikalauja komunistu 
mu. ' * partijoje, o daugiau nieko? _

—Xn£ ka^itSą?£
NAUJAS LAIKRAŠTIS 

KLAIPĖDOJ.
“L. žinios” praneša, kad in erre£num

Klaipėdos Valstybės teat- Žinoma, vienas popiežius liuoja, tik pildo jo įsaky- žeidęs, kam lietuviškų faši- 
Tėva Andriu ro vadov>’bės ir aktorių ini- negalėtų viską sutvarkyti, i mus. Jis yra diktatorius ant stų vadas Strumskis niekino 

ciatyva sugalvota leisti kas nes reikalų yra labai daug, visų. * - socialistus. Tai visai netie-
dvi sąvaiti laikrašti “Teat- todėl jo valdžios aparatas ■—-

Taigi pasirodo, kad kan- ras.” Jo pirmas keturių pus- yra padalytas į tam tikras
pedija turės kainuoti apie didatus į šventuosius ne lapių numeris pasirodė ko- Romos kongregacijas, kaip
3,000,000 litų. pats Dievas pasirenka, bet vo 15 dieną. Tai grynai te- svietiškoji valdžia būna pa-

Tai reiškia apie §300,000, davatkos turi juos rekomen- atro gyvenimui pavaizduoti dalyta Į visokias ministeri-
skaitant 10 litų Į 1 dolerį. duoti. skiriamas laikraštis. jas arba departamentus.

kad ji nieko nemoka. Su 
tokiom tarnaitėm ponioms 
didžiausis vargas. Dirbti jos

Mussolinio Kareiviai Paimti Nelaisvėn Prie Madrido.

Čia parodyta tik nedidelė dalis italų, kuriuos Ispanijos lojalistai paėmė nelaisvėn prie Madrido. Mussolinis buvo pasiun
tęs prieš Madridą keturias divizijas, iš viso 40,000 kareivių, ir visos keturios divizijos buvo sunaikintos. Mussoliniui tas 
buvo labai skaudus moralia smūgis.

SltOS
• ciau popiežiaus penkis.

Antifonas: Nei viena 
merga neturėtų nuo kiaulių 
listi į poniškus namus. Jei

kad dėl to aš neįsižeidžiau, .n?ri K?™« ,?*ažįo- 
1. aoh,. „,ii„ aL įdurti I11-tai tegul puma išeina ge.

universitetą ir

= sa. Aš rašiau “Keleivy,’

LAPENA TEIS Iš 
NAUJO.

Tautininkų šulą 
! Šiaulių Apygardos

ir dabar galiu dar pridurti, 
kad
čiau įsižeidęs tik tada, jeigu 

T nnėnn **»»***’ but»I socialistus gy- 

teismas ręs* tik stebėjausi, kad

v ir3 universitetą ir gauna as. kaip socialistas^ ,-daktar0- diplomą, kad ži-
notų, kaip reikia iššukuoti 
ponios šuniukams blusas ir
pasislėpusi nerytų už pen-

a^og?mąe^aSg’"SnčL klip’Mal

mCaHi išttisfno61^"^ žmon^k^rie Klok“ ri^os kavalieriai dūmoja.

Dabar gi Vvriausis Tribu- "inkams pnetelingi. 
nolas tą išteisinimą panaiki- , .N?’ Palikime tuos Strum-
no irisakė Apeliaciniams s.k.,ul Plojimu !f

t onim As noriu paklausti “Naujo-1 Rūmams perziuieti Lapeno . vp kn.
bylą iš naujo. Sakoma, juk S1OS Gadynes ve Ro. Ar

’ negalima tokį didelį vag) 
įsteisinti, kuomet čigonas už 
paprastos kumelės pavogi
mą nėra išteisinamas.

Taigi ponas Lapenas vėl 
bus teisiamas. O tuo tarpu 
iis turi sėsti tautiškon be
langėn, taip kaip Šiaulių

išviso, “Naujoji Gadynė” 
laiko sau už garbe, kad jos 
parengime kalbėjo fašistų 
vadas Strumskis?

Pasvirkalnietis.

Žodis Ig. Bečiui.
Pasirodžius polemikom 

Apygardos teismas buvo nu- tarpe manęs (“Keleivy”) ir 
sprendęs. “Naujosios Gadynės,” tuo-

Mat, Lapenas vogė neap- jaus “Laisvėje” Ig. Beeis 
sižiurėjęs. Jis užmiršo, kad ėmė murris advokatauti. A- 
“Maisto” bendrovę kontro- čiu — advokatų mums ne-

Bet daugiausia šventa- 
blyvą tajemnyčią apznaimi- 
na Lietuvos davatkoms 
“Tiesos Draugas.” Tik klau
sykit jus, nekaltos merge
lės: “Jieškokite sidabro
kiekviename debesėly. Ir 
jei jo nematysite, tai tikėkit, 
kad jis tikrai tenai yra...”

Išvada: bet jeigu matysi
te, tai jau tada netikėkite. 
Kad jau eudai, tai eudai!

Velnio Nematęs.

liuoia didesni už jį tautinin 
kų šulai. Vadinasi, jis ap-

reikia!
Laisvės” nr. 74 Ig. Beeis

movė savo vyresniuosius, skundžiasi, kad jis nesu- 
Padarius šitokią kiaulystę, prantąs, kodėl socialistai su 
tai jau nelengva išsisukti. ’ komunistais nenori “bendro

AIRIJOS KUNIGAS UŽ
MUŠTAS ISPANIJOJ.

Airijos mieste Belfaste 
pereitą savaitę gauta iš Is
panijos žinių, kad mūšiuose 
tenai krito airiu katalikų 
kunigas Robert M. Hilliard, 
kuris ėjo su lojalistais prieš 
fašistus.

•>,U ‘*i t !
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KAS SKAITO, BASO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

KOVOTOJAI Už LIETUVOS LAISVĘ 
IR JOS PRIEŠAI.

F ašinių Riaušės Porto-Rikoj.

KAS NIEKO NEVEIKU 
TO NIEKAS NEPEIKIA

PITTSBURUHO LIETUVIŲ ŽINIOS.

Mes, bendras veikimo 
komitetas, atstovaudami 
7-nias Ncrw<x»do, Mass., or
ganizacijas, kurios priklau
so prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso demokra t i n e i 
tvarkai Lietuvoj atsteigti, 
kreipiamės su patarimu j 
Centralini Komitetą, kuris 
randasi Chicagoj, į apskri
čiui ir Į mažesniųjų koloni
jų komitetus Lietuvos de
mokratinei tvarkai atsteig
ti, sekamu reikalu:

Pastebėta iš tūlų koloni
jų reikalavimais, kad Cent- 
ralinis Komitetas išleistų 
knygą apie buvusi Kongre
są Clevelande. Mums rodo
si, kad tokios knygos išlei
dimas labai maža naudos 
atneštų lietuviams darbinin
kams. Jeigu butų detaliai 
aprašyta Kongreso sušauki
mas, delegatų skaičius, jų 
visų vardai, tai kokį patrau
kimą Į tokią knyga galėtų 
turėti skaitytojas, kur butų 
jam visai nežinomų asme
nų, Petrų, Jonu ir Jokūbų 
vardai, kaipo kongreso de
legatų?

Piatint tekią knvgą butų 
sunku, o ir pasipirkęs žmo
gus ne kiek ioje apšvietos 
galėtų rast. Gal butų Įdo
mus tik prelegentų refera
tai ir pasakytos prakalbos 
—tai viską

Norwoodo (Mass.) ben
dras komitetas duoda suma- 
nvmą išleisti brošiuraitę: 
“Kovotojai už Lietuvos Lai
svę ir jos Priešai.” Musų 
manymu, tokia knygutė ge 
rai platintus publikoj, o ap
švietos žvilgsniu skaityto
jas daug ko pasimokytų. 
Reikia surinkti žinias apie 
kovotojus už Lietuvos lais
vę, būtent, apie Lietuvos so
cialdemokratų partiją, pra
dedant 1896 ir 1905 m., 
kuomet buvo reikalauta: 
sugriauti caro valdžią. Ir 
einant tos kovos keliu iki 
tapo atgauta Lietuvos ne
priklausomybė. Atgavus ne
priklausomybę, po tūlo lai
ko ant Lietuvos liaudies 
sprando užsisėdo Muravjo
vai, tik iau lietuviški, kurie

bininkų, kaipo politiniai is-1 
torišką dokumentą. Me
džiaga surinkt gali lengvai 
pažangiųjų redakcijų šta
bai bei atskiri visuomenės 
darbuotojai. Brošiuraitės 
išleidimo klausime prašome 
atsiliepti visos Amerikos 
lietuvių kolonijos. Ką ma-. 
note?

Lietuvos demokratinei 
zvarkai atsteigti bendras 
Norvvood o draugijų komite- 
tetas:

P. Kručas, pirm., 
Paul Weta, sekr.
J. Galgauskas, ižd.

CHICAGO, ILL.
Naujės rūšies biznierius.

Keli mėnesiai atgal Į Chi
cagą atsibeldė vyrukas apie 
5 pėdų 8 colių augščio, ne
prastai nuaugęs, didelės 
melsvos akys, vartoja pana- 
ią kalbą kaip Kauno Lais

vės Alėjoj girdima ir deda
si dideliu inteligentu, visuo
menės veikėjų.

Pagyvenęs čia nekurj lai
ką, jis suorganizavo Lietu
vių Išeivių Jaunimo Rateli, 
pats atsistojo to ratelio pir
mininku ir visu bosu. Su 
ratelio nariais nei nemėgino 
skaitytis, finansus pradėjo 
vartoti kaip jam patinka. To 
dar negana, iš ko tik Įsten

Porto-Riko yra sala, kuri priklauso prie Jungtinių Yaistijų. Paskutiniais laikais tenai su
siorganizavo fašistinė Nacionalistų Partija, kuri ėmė agituoti, kad reikia nuo Jungtinių 
Valstijų atsimesti ir apskelbti nepriklausomą Porto-Rikos valstybę. Anądien Ponce mie
ste fašistai užsimanė suruošti demonstraciją prieš Jungtines Valstijas. Policija tą de
monstraciją uždraudė, tai fašistai išėjo prieš policiją. Policija pradėjo demonstrantus 
sklaidyt. Įvyko riaušės, per kurias 12 žmonių buvo užmušta ir keli šimtai sužeista. Pa
veikslėly matyt vienas sužeistas policininkas, šis vaizdelis buvo prisiųstas oro bangomis.

SLA. 3-čio Apskričio jubi- 
lėjinis parengimas.

Kovo 14 d. SLA. 3-čio ap
skričio pastangomis buvo 
suruoštas Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėje kon
certas ir prakalbos Susivie
nijimo 50 metų jubilėjui pa
minėti. Kalbėtojai ir daini
ninkai buvo svečiai ir vieš
nios iš Clevelando ir Nev. 
Yorko, su mažu dadėčku iš 
musų vietinių meninių spė
kų.

Iš Clevelando, ačiū Jono 
Jaraus rūpesčiui, buvo at
vykę dainininkas Julius 
Krasnickas, dainininkė So- 
phia Kučinskaitė ir pianis
tė Aldona Vilkelienė. O

radio programos vedėjui, p. 
P. Dargiui, SLA. 3-čio ap
skričio vakaro programa 
buvo transliuojama ir oro 
bangomis iš WWSW sto
ties. Per radio dainavo cle- 
velandiečiai artistai: Julius 
Krasnickas ir Sophia Ku
činskaitė, o Jonas Jarus ir 
Keistutis Michelsonas pasa
kė po prakalbą SLA. reika
lais. S. Bakanas.

P1TTSBURGHE MIRĖ 
JONAS KATKUS.

SMARKUS BATSIUVIŲ STREIKAS.
Levziston ir Aubum, Me. ; reikalavimus. Daug dirbtu-

nes sūnūs ir duktė gražiai 
Y , padeklamavo. Vakaro pro-

— , . .. ° gramą vedė SLA. vice-pre-mieste; Toki pranešimą j K Mažukna>
kriaueiai pasitiko su dziaug-
mu. Garbė musų lokalo

18 balandžio, New

Kovo 25 d. po operacijos 
Pittsburgho ligoninėj mirė 
Jonas Katkus. Palaidotas 
29 kovo.

Jonas Katkus buvo tik
pats gerb. Jarus buvo kaino apie 50 metų amžiaus ir vi- 
kalbėtojas. Iš Nev; Yorko soje apylinkėje buvo gerai 
specialiai šiai SLA. šventei žinomas. Jis yra daug dir- 
buvo atvykęs SLA. Jaunuo- bęs lietuvių draugijose ir 
lių komisijos narys Keistu- savo laiku yra išplatinęs 
tis Michelsonas, kaipo kai daug lietuviškų laikraščių ir 
bėtojas. O iš vietinių, tai knygų.
p-lė Milda Liepiutė, akom-i Politikiškai velionis Kat- 
panuojant jes sesutei Mari- ■ kus neturėjo aiškaus nusi- 
jonai Milerienei, dalyvavo Į statymo; jis buvo visiems 
programoj kaipo smuikinin-į geras ir su visais draugau- 
kė, gi SLA. Labdarybės Ko- j davo. Sandariečiai dažnai 
misijos narės V. J. Količie-iji skaitydavo savo žmogu-

Apie programą galima
_ _ „ .......... Šiuose miesteliuose ęeye;i£^“> tikrai buvo
gė, skolinosi ir ketino ati- !7.k.V dirbtuvių darbininkai, - _ _________ 6 ia mUSU patenkinti. Jie iau senai bu-
duot “kai gaus pėdę.” Mer- lseJ?> streikan;tokio didelio'
ginoms, prie kurių jam pa- stieiko. cla nekuA,oi kai.P tle * 
vyko prisikalbėti, žadėjo miestai sto\ t Streikuoja m-į 
“meilę” ir prašy davo“cash.” dirbtuuų, Į o,00) dai-
Kai kuri laiką viskas ėjo as
kai sviestu patepta, bet kai kovo 2o d.; jį 'oda C. L O. .,
skolininkai pradėjo atakuo- organizatoriai Streikieriai; Perskaitytas laiškas nuo

BROOKLYN, N. Y.
Ką veikia lietuvių siuvėjų 

unija.
Kovo 24 buvo kriaučių 54

kai sviestu patepta, bet kai kovo 25 d.; j’i 'oda C. L O.'skyriau? susirinkimas, 
skolininkai pradėjo atakuo- organizatoriai. Streikieriai ■ Perskaitvtas laiške __
".(•j?. Snuoši^ 'r tOkH* d,‘'btUV‘* kun0S

Sės itskaiws, '?!ok«‘i,už darbą ir pripa- j ,.encijį į balan^io ko. P“"" laik° 

gmmoc.” zint C. I. O. uniją.

telio nariai 
lauti finansinės 
tai musų 
“siutkeisio”

uz uniją,
ki-' Kilus streikui, fabrikan- 

tur "organizaciniais reika- tai žiauriai puolė darbinin- 
lais.” O gaspadinei už bur- kus terorizuot. Jie tuojaus 
da paliko pora suplyšusiu pareikalavo iš savo republi- 
čevervku ir... ‘sena kepe- kono gubernatoriaus, kad 

A. J. Povilonis, prisiųstų jiems apsaugą.
Gubernatorius tuojaus pri-

“Kaunas’ 
ir išdūmė

mitetą likviduoti. Išrinkta 
gana skaitlinga kriaučių at
stovybė i konferenciją.

Kabacevičius atsišaukė, 
kad ji paliuosuotų lokalas 
nuo unijos duoklių, nes jis

HARRISBURG, ILL.
Baisus buvo reginys per 

potvinį.
Kaip matyt iš laikraščių,

siuntė valstijos policiją 
(State police) ir apstatė vi
sas dirbtuves. Auburn mies
to policijos mai

v0 girdėję tekia programą. 
Delegatas A. Bubnys pa- j<aįp mUzika, taip ir pra

dare gana trumpą pareiski- , „f netiR ifc
mą apie musų hetuv.ų dirb- het h. jkiai šiai
tuvių padėti. Jis nurotie, SLA. šxįntei. Ypač labai
kad, kol kas, didesne puse įspūdi pas inus paliko 
dirbtuvių dn-bą suy.rela.ki, Jaumio|iu ' ^„į^jos nario 
-įlos išdirba tik laiką. Yra KeistuC.į * Miehelso'no kalba.

Visi gėrėjosi jaunojo Mi- 
chelscno kalba, kad čia gi
męs jaunas moksleivis, taip 
gražiai ir taisyklingai kalba 
lietuviškai ir yra toks gabus 
kalbėtojas. Trumpai sa
kant, šis jaunuolis, kaipo

PEABODY, MASS.
Kalbėjo “Keleivio” redak

torius.
_ . . . Kovo 14 d. A. L. P. drau- kalbėtojas, prilygsta geriau-

turi silpnas akis ir menkai gystė čia surengė prakalbas, siems Amerikos lietuvių 
gali dirbti ant siuvamos ma- Kalbėti buvo pakviestas kalbėtojams, kurie turi de
šinos. Nutarta paliuosuoti. “Keleivio” redaktorius Mi- sėtkus metu patyrimo.

A. Baniulis padarė prane-: chelsonas. Publikos prisi- Klausanties jaunojo Keis-

an^klRus^°Lfar0_Žan^a; tai'buvęs'"nesenai potvinis &i?di?btuves d^bini^kai^
rų darbą. Reikia parodyt, 
kaip buvę kovotojai prieš 
carizmą dabar kenčia nuo 
lietuviškų uredninkų.

Tai šitoki medžiaga turi 
būt surinkta ir atspausdin
ta. .

Toliau, turi būt sutraukta 
i krūva visa kamarilė reak
cionierių, šliaužiojusių apie 
caro sostą, iš kurių šiandien 
daugelis dedasi dideliais 
Lietuvos “prieteliais.” Kaip 
fašistas A. Smetona, kuris 
rekomendavo prijungti Lie
tuvą prie turtingos caristi- 
nės rusi jos, dabar dedasi 
“tautos vadu.” Kaip po 1893 
metų Kražių skerdynės, Ro
mos popiežius Įsakė Lietu
vos kunigams būti ištiki
mais carai Aleksandrai. 
Kaip kunigai iš “Tėvynės 
Sargo” šmeižė Lietuvos so
cialdemokratiją ir mušė pa
klonus “šviesiausiam cieso-

.uburn mies- gjmą įč Pildomosios Tary- rinko pilna svetainė ir aty-'tučio kalbos apie SLA., vi- 
salas išleido^a(j p p mano sureng- džiai klausė prakalbų. .sai nesinori tikėti, kad čia 

Pirmu atveju kalbėtojas kalba 19 metų jaunuolis,
tik didesniuose i?irb^U>eS .aa*?1JVnK?1 į mą vakare vien lietuviams, aiškino apie Lietuvą. Jis nu- bet jautiesi, kad čia kalba 

miestuose, o mažesni nemi-kSnSOO Dėdu UV1U įKriaučiai pilniausiai ŠĮ su rodė, kaip lietuviai gyveno pats SLA. prezidentas, ku
nimi. Tuo tarpu musų Har- T P , manymą parėmė ir patarė, po caro valdžia ir kaip da- ns turi desetkus metų paty-
risburge buvo nemažiau Kovo 30 d. policija arės-1 kad P. T. paimtų didelę bar gyvena ir kaip turėtų nmo organizacijos veikime,
baisus reginys, kaip ir kitur. Į tavo 49 pikietininkus.
Vanduo čia palietė 1,500 ir;^!’!^ nn?’° !r 
tiek šeimynų turėjo bėgti.imieras Ramanauskas.

aprašomas

mi. Bet pastaruoju laiku 
Katkus buvo nutraukęs vi
sus ryšius su sandariečiais ir 
darbavosi su katalikais.

Kitą kartą parašysim dau
giau apie velioni Katkų.

Sandariečiai neri užbėgti 
katalikams už akių.

S. S. Pittsburgh, Pa.—Ko
vo 23 d. Lietuvių Piliečių 
svetainėje buvo sušauktas 
neva draugijų veikėjų ar at
stovų susirinkimas sudaryti 
komitetą Lietuvos sporti
ninkams pasitikti. Sudaly
tam komitete katalikai ne
dalyvauja, nes katalikų Fe
deracijos Apskritys rengia
si prie Lietuvos sportininkų 
sutiktuvių atskirai.

Sandariečių tautininkų 
sudalytas komitetas sakosi 
vedąs susirašinėjimus su 
advokatu Bagdžiunu-Bor- 
den, o kataliku federacija 
su katalikišku komitetu.

Reiškia, nepasidalinama 
Lietuvos sportininkais. Kita 
kartą plačiau apie tai para
šysiu. Koresp.

Kas Mums Rašoma.

šeimynų ....
Niekas tokios nelaimesne-: Tą pačią dieną įvyko ii jų 
sitikėjo, todėl nespėjo ir sa- ^el?nia5, Ilsėjas priteisė
vo rakandų išgelbėti. Kai koznam po 810 bausmes ir
vanduo pakilo apie 3 pėdas, 
žmonės manė, kad tuo ir pa-

Tai buvo baisus reginys! 
Kai kurie žmonės nakties 
laiku turėjo bėgti per van
deni ir jieškoti pagalbos. 
Tuoj pribuvo Raudonas 
Kryžius, salaveišių armiia, 
Amerikos Legijonas ir grie
bėsi rinkti žmones talpinti 

. . „ _ , , , . bažnyčiose, mokyklose ir
nui. x arodvt darbus pralo- ]<Ur tik buvo vietos. Paskui

Kun. Kuras paliko $20,000 
pinigų.

Kun. Jonas Kuras, Scran
tono letuvių Romos katali
ku klebonas, mirdamas pa
liko daugiau kaip $20,000 
pinigų ir daug kitokio turto. 
Paliktame testamente jis 
savo giminėms skiria $11,- 
300, o likusius užrašo viso
kiems davatkynams. Bied- 
niems Scrantono lietuviams 
katalikams, iš kurių jis tuos 
turtus susikrovė, kun. Kuras 
paliko tik senus kaliošus.

A. M. M.

ietininkus, jų-svetainę ir paruoštų prakal- gyvent nepriklausomoj sa- Butų labai gerai, kad ir 
lietuvis, Kaži- bas su koncertine progra- vo valstybei. Nurodė, kad kiti musų SLA. jaunuoliai 

ma dabartinė fašistų diktatūra imtų pavyzd} iš Jaunuolių
Išrinktas Ratkevičius Į nei kiek negeresnė už cariz- komisijos nario.

Joint Trade Boardą atsto- mą. Ji dar žiauriau su žmo- Apie kitus programos da- 
vauti musų lokalą. Jis senas nėmis elgiasi, negu caro vai- lyvius, ypatingai apie cleve- 
unijos narys. Buvo kadaise džia elgdavosi. Sako, šian- landiečius. pasakysiu bend- 
kontraktorium. Vertėtų pa- dien Lietuvoje jokių pažan- rai, kad jie labai patenkino 
sispirti už musų lokalo rei- gesniu- organizacijų negali- Pittsburgho lietuvius ir mes 
kalus toje Įstaigoje. Tik be- ma steigti, susirinkimų ne- labai nenorėjom su jais skir- 
da su Ratkevičium, kad jis valia laikyti, streikuot ne- tis. Mums nebūtų nusibodę 
niekur nedalyvavo darbi- valia ir valdžios kritikuot klausytis jų dainų visą nak- 
ninkiškam judėjime. Jam! nevalia. Tik tas valia daryt, tĮ. Jie parodė didelį pasi- 
net lokalo susirinkimai bu- ką fašistai liepia. O kašgi šventimą musų parengimui, 
davo svetimi. Rodos, per. tie fašistai? Nagi kunigai ir i nes nepaisydami biauraus 
pastaruosius metus tik ant-! tautininkai. oro ir tokios pavojingos ke
ru kartu tenka jj matyt susi-1 Antroj temoj Michelso- lionės automobilium leduo- 
rinkime. Bet, jei norės, ga- nas paaiškino apie Ispani- tais keliais, atvyko mums 
lės susipažinti labai greitai jos karą. Jis nurodė, kad patarnauti.

fašistai ‘ ir čia nori nuverst SLA. 3-čias apskritys, 
teisėtai žmonių išrinktą vai- rengdamas šią pramogą ir 
džią. Fašistams pagelba kviesdamas svečius iš toli- 
duoda Mussolinis ir Hitle- mesnių kolonijų, visai nesi- 
ris. Bet darbininkai taip tikėjo tokio biauraus oro. 
ngrsiai savo laisvę gina. Buvo manoma, kad apie ko- 
kad ir fašistų tankai negali vo 14 d. jau turės būti šilta, 
jų nuveikti. , Bet buvo kitaip. Iš subatos Į

Pertraukoj buvo renka- nedėlią visą naktį snigo ir 
mos aukos Lietuvos politi- pustė, o nedėlioję irgi visą 
niams kaliniams. Aukavo i dieną snigo, šalo ir šiaurės 
šie draugai: po $1.00: J.Įvejąs žarstė sniegą, kaip 
Račkauskas; po 50c.: J.'šiaurinio poliaus. 
Mankevičius, E. Simanaus-' Tačiau, nevisus tas nela- 
kienė ir M. Petkus. Smul- Įbasis šaltis ir sniegas nugąz- 
kiais surinkta $3.80. Viso dino. Susirinko publikos ga 

$5.30. Aukos Įteiktos drg

teismo išlaidas. Bet už visus 
pikietininkus buvo uždėta

sibaigs. Bet vanduo kilo per'kaucija ir bylą perkėlė Į 
12 dienu ir žemesnėse mies- aukstesni žodžiu,
to vietose buvo 14 pėdų gi- Į ko^a da^nilS
lumo, o už miesto vanduo ....... ...
siekė net 26 pėdų gilumo.

to Antanavičiaus, kunigo 
Dambrausko, kun. Olšaus
ko, kun. Laukaičio, klerika- j ej nej traukiniai, nei busai. 
lo vysk. Karevičiaus ir dau-; O kai vėliau žmonės pra- 
gelio kitų čia nesummėtų dėjo grvžti i namus, tai re- 
‘ caro burdingierių, kune!ffinys" buv0‘ da baisesnis, 
troško pasodint ant Lietu- Namai buvo pilni dumblo, 
vos darbo zmomų sprando Lakandų klijai pasileidę, 
vokišką karalių Uracha. į viskas iširę ir sugriuvę, 
Pridėt ir ura-patrioto R. gundys subrinkusios ir isso- 
Karazos pareiškimą: To- dusios, kai kurie namai nu- 
dei aišku, kodėl musų sim- siįnkę nuo pamatų, medi- 
patijos stovi Rusijos pusėj- !niai garažai ir visokios šan- 
(Žiurėk: Tėvynės Nr. 11, ;tgg nuneštos už kelių blokų. 
1915 m.) i Nuostoliai labai dideli.

Jeigu Lietuvos laisves A. Masioka*.
pnesu rinkinys pasidarytų 
ir kiek didesnis, apie 25c. 
knygutė, tai be jokio vargo

turėjo visus maitinti. Per 12 
dienu Į miestą negalėjo at-

“KELEIVIO” DRAUGAI! 
Pasiūlykite “Keleivį” kielc- 

ją butų galima išplatinti (vienam savo drausrui. Tik $2 
tarp Amerikos lietuvių dar-. metams.r

listais eina dideliu Įtempi
mu. Darbininkai laikosi ge
rai ir ūpas geras. Labai geri 
kovotojai ir kanadiškiai 
francuzai, kurių čia yra di
delė didžiuma. Link musų 
lietuvių turiu tiek pasakyti: 
čia yra socialistuojančių 
“Keleivio” skaitytojų, lais
vamanių ir katalikų, visi 
laikosi streike sutartinai 
kaip vienas, yra ir tokių, ką 
streiklaužiauja. Sarmata to
kiems !

Įvyko jau keli masiniai 
streikierių susirinkimai Le- 
vvistono City Hali, bet di
džiausis susirinkimas buvo 
kovo 31 d. Dalyvavo virš 
4,000 darbininkų. Kalbėjo 
iš Bostono ir iš kitų mieštoj 
net šeši kalbėtojai. Organi
zatorius C. I. O. unijos Mc 
Kenzie pranešė, kad prie 
unijos jau prisirašė 4,500 
darbininkų. Kai kurie fab
rikantai jau sutinka pakelt 
15 nuošimčių ir 40 valandų 
sąvaitę, bet nenori pripa
žinti C. I. O. unijos. Bet 
darbininkai pareiškė, kad 
jie streikuos iki privers

su unijos reikalais. Ir gal isi- 
dirbs Į gerą veikėją. Naujų 
žmonių reikia Įleisti, nes 
jau stinga rimtų veikėjų.

Direktorių tarybos narys 
<Ti. Kundrotas pranešė, kad 
New Yorko kriaučiai gaus 
10 nuošimčių algų pakėli
mą tik nuo gegužės 15 die
nos.

Taip pat priimti Joint 
Boardo. Joint Trade Boar
do ir kitų Įstaigų praneši
mai.

Ypatingo dėmesio vertas 
komisijos pranešimas iš 
jaunuolių veiklos musų lo- 
kale. Pasirodo, kad musų lo- 
kale yra gražus būrelis

Šv. Barbora atėjo prie ku
nigo durų.

Senoj Žagarėj, Šiaulių ap
skrity, po bažnyčia buvo po 
stiklu laikomas šv. Barbo 
ros kūnas. Vieną naktį kai 
klebono nebuvo namie, ne
žinia kas išmušė tą stiklą ir 
pastatė šv. Barboros kūną 
prie kunigo dura. Prie dura 
buvo prilipytas raštas: “Ne
vaikščiok naktimis kortom 
lošti, nes išvesi iš kelio visus 
šventuosius. Matai, šv. Bar
bora jau atėjo pas tave.”

Apie šitą Įvykį man pra
nešė iš Lietuvos sesuo.

Adomas S.

sportininkų. Jie turėjo “bas- Į pažvmėt, kad per prakalbas 
ket bąli” rungtynes ir mu- • - ‘---- - —
siškiai kitus lokalų sporto 
ninkus nugalėjo. Dabar yra 

'jau pašaukti lošti už čempi
darbdavius išpildyt visus jonatą; rugtvnės bus, rodos,

na daug. Matėsi svečiu ir 
Michelsonui, kad perduotų viešnių iš gana tolimų Pitts- 
Apskričio Komitetui. Turiu burgho apylinkių. Iš Altoo- 

nos buvo atvykus Anelė
Vengrienė; iš Courtney Do
mininkas Lekavičius ir ke
liatas kitų: matėsi ir iš kitų 
miestelių.

prisirašė 4 nauji nariai pne 
Amerikos Lietuvių Pašelpi- 
nės Draugystės. Visi žemiau 
25 metu amžiaus.

Kliubietis.

Išrakino Miesto Ligoninę.
Balandžio 5 vakarą užsi

degė geso kompanijos na
mas prie Mass. avė., Bosto
ne. Šalimai stovinti City 
Hospital nuo 4 po pietų iki 
vidurnakčio buvo pasken
dusi durnuose ir keliolika Ii-

Pasidėkavojant lietuvių gonių pritroško.
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RE-KODEL ISPANIJOS VYSKUPAI 
NIA KRUVINĄJĮ FAŠIZMĄ?

TODĖL, KAD JŲ BAŽNYČIA TENAI YRA KAPITALISTINĖ IŠTAIGA.

Dvasiškija buvo pasiglem- Sigla ir EI Anguila. Tai yra ma bažnyčia. Bažnyčios ir 
žūsi beveik visus šalies labai dideli koncernai, su vienuolynai, tiesa, yra už- 

turtus. ! milioniniais kapitalais. Ir daryti. Bet jie uždaryti vi-
,iKs.'ssss: e "“-Sssa.'“*

? 'įsi/'S: ±; .’sajs Br Bjęss sriSr:

Londono spaudoje. ' apie pusę miliono pesetų. į^J^j^olvnu13 ramai1'
Tarp kita ko jis rašo:.. "S

dustrijos akcijos priklausė. 
Kas gi pasirodė? Bažnyčia 
turėjo didelę dali požemi
nio traukinio, tramvajų, au-

‘ . , .. ’ [buvo daromi susirinkimai
. .)abai, ^al galima supra-j ne !neistįs< bet aptarti suki

sti, kodėl bažnyčia Ispani-,limo ^1^.’
joj susijungė su sukilėliais?: ,

■ - Tą man pasakė

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJA.

ODOS PAGRAŽINIMAI.

Rašo Dr. T. Dundulis.

paseilinęs, parašyk šven
tam tėvui zajavleniję, kad 
vyčių vaisko generolas pa- 
stanavijo i šventuosius eiti. 
Ir paaiškink, kad čia ne fo- 
nės. ale regli biznis, ba lie
tuvių tautai reikalingas 
danguje apiekunas su šoble. 

-Bet to juk neužtenka,

—Tegul bus pašlovintas 
lietuviškas narodas, Maike!

—O ką tai reiškia, tėve?
—Tai reiškia, vaike, kad 

mes turim pakelti savo tau
tą.

—Bet tu jos nepakelsi, 
tėve.

—O kodėl tu rokuoji, kad 
aš nepakelsiu? Žiūrėk, pa- tėve. Reikia nurodyt ir nuo- 
liokai turėjo toki nedakepė- pelnus. 0 kokie gali būti ta- 
1Į Kazimierą, ką buvo nei vo nuopelnai?
vyras nei merga, ir prie to —O kas tai yra, Maike,
da nepilną razumą turėjo, tie nuopelnai? 
ale kai padarė jį šventuoju, —Geri darbai, pasišven-
tai dabar visas svietas jį timas kitų labui — štai kas 
garbina. Čikagoj yra visa yra nuopelnai, 
musų davatkų makademija —Jeigu taip, Maike, tai
pavadinta švento Kazimie- paimk ilgą peiperi, ba turė- 
ro vardu. Tai matai, Maike, si daug rašyt, 
ką reiškia turėti savo tautos —Ar tiek daug nuopelnų 
apaštalą. O musų tauta ne- manai paduot? 
turi danguje anei šlubo a- —Jes, vaike. Visų pirma
piekuno. parašyk, kad Raseiniuose

—Gerai, tėve, bet ką gi tu gavau mušt nuo žydukų, 
nori tuo pasakyti? kai pirmą kartą Į spaviedni

—Aš noriu tuo pasakyt, nuėjau. Taigi gali rokuot, 
kad mums reikia pasidaiyt ka daš jau nua pat mažens 
nors vieną savo tautos pat- buvau mučelninkas už savo 
roną, taip kaip paliokai tu- vierą. Paskui služijau pas 
ri, tai tada mums nereikės ruski vaiske, buvau už denš- 
jų šventiems melstis. čiką pas vieną apycerį ir be-
_ —O kaip su šventu Juo- veik kas dieną gaudavau Į 
zapu, tėve? Kodėl jis tau sprandą, kada pradėdavau 
nepatinka? rąžančių kalbėt. Amerikoj

—Kad ir jis ne mūsiškis, man irgi ne pyragai. Pakol 
Maike. Jis yra žydas. su policija nebuvau gerai

—Man rodos, tėve, kad susipažinęs, tai kas subatos 
tu be reikalo tais dalykais vakarą uždarydavo į laku- 
rupiniesi. Šiandien reikia pa. Dabar jau taip dažnai 
rūpintis progresu, apšvieta, neima. Prie to da gali pri- 
o ne šventųjų jieškot. Ir ką durt. kad sutvėriau Ščesly- 
tu šiandien galėtum i šven- vos Smerties Susaidę ir bo
tuosius pastatyt? Juk nėra damas jos maršalka ketu- 
ir tokių keistuolių, kurie rius kartus išmečiau už du- 
tiktų i šventųjų katalioga. rų savo kurną Visgirtą, kam 

—Tai tu nežinai, Maike. musu čermoną išnavožiio. 
Tik paskaityk, ką rašo mu- Taigi nuopelnu bus Į valias, 
sų šventablyvas misiionie- tik visus surašyk, 
rius Bružikas. Kaip jis ro- —Tėve. aš nenoriu šitoj
kuoja, Maike, tai kožnas nesąmonei dalyvauti. Ver- 
misijonierius. kožnas ščvras čiau kreipkis i tą misijonie- 
katalikas gali būt Į šventuo- riu Bružika, tegul jis nara- 
sius pakeltas. Kaip zakristi- šo tau prašymą į popiežių, 
jonas, is jo moksliško strain- —Kodėl tu. Maike, sakai, 
snio man išklumočijo, tai ir kad čia nesąmonė? 
aš galiu būt šventas. Šiur, —Todėl, kad tikrovėje
Maike, jeigu tu man pama- šventu žmonių visai nėra ir 
čysi, tai aš atsistosiu ant ai- negali būt. tėve. Jei kas 
toriaus. skelbia, kad tokiu yra arba

—Ar tai vienas negali už- galima tokių padaryti, tas 
silipti? skelbia nesąmones. Jeigu

—Užsilipt tai galėčiau, žmogus gyvendamas pąda- 
vaike, ale tas neis į rokun- ro visuomenei daug gero, 
dą. Reikia, kad šventas tė- tai galima jo atminti na
vas pripažintų mane šven- gerbti, galima net paminklą 
tuoju. pastatyti, bet tai da nereiš

—Bet generolu Į šventuo- kia. kad jis vra šventas. Juk 
sius nepriima, tėve. niekas nevadina Kudirkos

—Šiur, kad priima. Ar tu šventuoju, o jis padarė lie- 
nematei švento Jurgio su tuvių tautai daugiau negi’ 
dzvda ant arklio jojant? visi misijonieriai ir kunigai 
•Tuk tai vajaunas stonas, sudėti krūvon. Niekas neke 
Maike. lia i šventuosius nei Basana-

—Ar tai jis ir danguj rai- vičiaus, nei Kapsuko, nei 
tas jodinėja? kitų musų visuomenės vei-

—Juokų neorovyk, Mai- kėjų, 
ke, ba čia baikų nėra. Ge- —Na, jeigu taip, Maike,
riau paimk alupką ir, gerai tai aš eisiu išsigert.

tobusų ir gelžkelių akcijų. Tikra teisybė yra ta, kad
Katalikų bažnyčia turėjo že- kilelių judėjimas gimė baz- •
mių, kurių valstiečiai tie- nyčioj. 
siog trokšte troško, nes jie . “Aš turiu paveikslų,—to- 
žemės arba visai neturėjo Bau raso Anglijos parla- 
arba jei ir turėjo, tai tiek mento narys— kurie pada- 
mažai, kad vos badaudami r.yp sukilimą. Jie
galėjo išgyventi. Jie turėda- aiškiai rodo bažnyčios sa
vo eiti tarnauti Į bažnyčios jungą su sukilėliais. \ įęnas 
valdomas žemes, jas dirbti, jų vaizduoja,^ kaip fašistai 
bet užmokesnis ten būdavo laiminami bažnyčioj, o ki- 
gal pats visam pasaulv blo- tas rodo sukilėlius, suaugu- 
giausias. Bažnyčia valstie- sius vyrus, kaip mišių ‘klap- 
čiams už diena temokėdavo čiukus’ (altar boys). unifor- 
2 pesetas. (Amerikos pini- muotus tarnaujančius mi-

jas Jose Bergamin.
“Taip pat aš kalbėjausi ir 

su Don Angel Ossorio Y 
Gallarda, kuris yra vienas 
žymiausių Iberijos juristų. 
Jis yra katalikas ir konser
vatorius. Kai monarchija 
buvo nuversta, jis save va
dino ‘monarchistu be kara
liaus.’ Jo, kaip advokato, 
pareiga buvo paruošti res
publikos konstitucijos pro
jektą, bet projektas buvo
atmestas, kaip labai konser
vatyvus. Jis man štai ką pa
reiškė :

gaiš, peseta lvgi 5 centams, sioms.
_ Red.) * galiu įsivaizduoti.

. , . „ - , kad kai kurie žmonės galiaplankiau, rase to- pasakyti. <Aha, o jg kur<ųs
McGoveiTi, daugeli tas fotografijas gavot? Kas 

seimų, kurios niekuomet ne- jas pa(jarė?’ Aš galiu to- 
\ alge mėsos, nes neturėjo uz kjems pasakyti, kad jie yra 
ką jos nusipirkti. As sutikau paimti iš labai atsakingo 
tokių '?rų n vaikų, kurie kataliku laikraščio Katalo-
jau penken metai nebuvo nfjoj Aš juos paėmiau iš'priespauda ir vaido vien tik 
valgę mėsos. Ju skurdo isto- katJnkll laikraščio ‘F1 Cnr •- • - 11 • ° -en •1-iia Traiškai aiškiai hnvn Kaia“KU ,ia11“<UC1° LO1 !jega ir jam rupi ne visu m- nja tiagukai ai&Mai duvo reo ęatalan. teresai bet tik nriviletriiimįsrasua jų veiduose ir visoj «Bet ispanijoj yra katali- „ ’ pnvilegijuo
JŲ išvaizdoj. As mačiau pra- ku kurie protestavo prieš ‘ “‘Krikščionvs ižeidžia 
zilusių žmonių, kurie nau- rokl- rPiioiioc iškoneveiki- n- K!1R/on>.s . . lzeiaz a ius drabužius buvo nasisiu- t0 - /e11?1!08 įSKoneveiKi Dievo vardą, kai jie puola jus aiaouzius puvo pasisiu- mą As nonu atkl-eipti JUsu:tPi«ėta knnstitnpiška w 
vę savo vestuvėms ir po ke- dėmėsi i rai ka iie sako • konstituciską vy-metu tebenešiojo d } 1 Rą Jie bak0‘ nausvbę, nes jie tuomet ūž
tuos pačius, jau tapusius /Pirmiausiai aš kalbėjau- miršta įsakymą: 
laskutais S1 su plačiai žinomu rašyto- no, atiduok cezariui. Kata-

‘ Dešimts pesetų per die- J? Jose Bergamin Jis yra likai turi klaupti bažny-
na vra reikalinga prasčiau- aktyvus katalikas, bet ilgus cios, bet ne tokios bazny-
siam žmogaus pragyveni- metus JI bažnyčia buvo nu- čios. kuriai vadovauja bran-
mui, o katalikų bažnyčia Įtumusi ne tik nuo žmonių, gėrybėmis issipuosę yysku-
jiems temokėjo tik po dvi 1 įęt ir nuo pačios kultūros, pai, kurie tempia Dievą is 
Todėl dažnai ten už gėrės- Jls buva vienas is tos gru- dangaus į politinius žemės

liau “ ‘Krikščionys negali būti 
fašistais, nes krikščionybė 
respektuoja žmogaus asme
nybę ir dvasios laisvę, tuo 
tarpu fašizmas yra priešin- 

igas laisvei, jame vyrauja

netvarkingumo priežasčių. Bus 
pravartu paminėti ir tą, kad kai 
kurių ypatų oda yra taip jautri, 
kad paprastų pagražinimų ne
galima visai vartoti. Geriausias 
būdas kosmetikus vaitoti pri
taikant juos sulyg odos jautru
mo ir patyrus nuo ko paeina 
pats odos netvarkingumas, kaip 
tai, išbėrimas arba apgrubimas. 
Dedant pagražinimus ant odos 
runų galima gauti užsinuodiji- 
mą. kas gali sužaloti odos audi- 
nėlius, vėliau paliekant žymius, 
randus ant odos.

Keli žodžiai apie plaukų pa
naikinimą nuo odos.

Chemiški preparatai neata- 
tinka tikslui, ir kai kada prie
šingai žalingi. Bile kokis che
miškas preparatas, kuris išnai
kina plaukų šaknis, taipgi ken
kia ir odos audinėliams. Viena 
iš geriausių metodų panaikinti 
plaukus nuo odos yra elektra. 
Bet čia jau reikalinga gydytojo 
rankos. Ir šiame klausime rei
kia tą pati pasakyti, kad perdi- 
delis plaukų augimas ant odos, 
taipgi priklauso nuo tam tikrų 
vidujinių liaukų. Turint per
daug plaukų ant veido, arba ant 
rankų, reikia patirti, ar nėra vi
dujinės liaukos perdaug akty- 
vės. Suradus jeigu yra taip. tai

Norint turėti sveiką ir gražią 
odą, pirmoj vietoj reikia turėti 
sveiką kūną ir jo organus. Kad 
palaikyti bendrą sveikatingu
mą, žmogus privalo turėti už
tenkamai miego ir mankštintis 
arba bile kuom užsiimti ant ty
ro oro. Turi valgyti mišrų, vie
noda kokybe ir kiekybe valgį ir 
palaikyti normalę eliminaciją— 
liuosavimąsi.

Yra labai svarbu turėti perio
dinį sveikatos patikrinimą, kad 
kuoanksčiausiai patėmijus at
skirų organų pakitėjimą.

čia reikia pabrėžti, kad daž
nai odos netvarkingumas pri
klauso nuo atskirų organų pa
kitėjimo.

Bėda tame. kad pagražini 
mai-kosmetikai yra dažnai var
tojami dėlto, kad apdengus ar
ba paslėpus odos netvarkingu
mą arba nugrubimą. Tokis žy
gis neatatinka abelnam sveika
tingumui, bet priešingai — duo
da progos ligai Įsisenėti.

Turint odos blogą padėti, rei
kia pirmiausiai bandyti praša
linti ją higienos ir gydymo bu 
dais, o kada oda jau yra svei
ka, galima pavaitoti ir kesmeti- • i. ... .-. , x . ,iu aktyviskuma galima suregu-kus, sulyg ypatos puošnumo . . , ,liuoti gvduclemis. ir tokiu buduskonio.

Kosmetikai gali būti vartoja
mi dėl papuošimo išžiūrės, liet 
negalima ant jų atsidėti turint

nemalonus prietikis pagerės be 
pavojingų priemonių.

Nemažas skaičius esama tar-
prastą išžiūrą nuo menkos arba mus, kurie turi neaišku arba
blogos sveikatos. Pirmiausiai 
reikia susidomėti sveikata, kas 
yra pagrindas žmogaus geres 
išžiuros.

Kaip jau pradžioje minėjau, 
kad odos netvarka gali paeiti

net ir klaidingą supratimą apie 
slinkimą plaukų nuo galvos.

Kai kurie plikagalviai kaiti
na galvas ant saulės iki apsvaig
sta. O kiti eina plika galva ir 
žiema, kada termometras nu-

nuo atskirų organų, taigi, čia puola net iki zero, manydami,
paminėsiu keliatą pavyzdžių, 

įgaliai sausa oda gali būti nuo
pakitimo kaklo liaukos—goite- 
rio, arba thyroid. Nenormalus

kad tas pagelbės. Kaip tik prie
šingai — perkaitinimas arba 
peršaldymas galvos gali paken
kti ne tik plaukams, bet ir sme-

paraudonavimas veido gali būti genims. Jeigu kaitinimas galvos 
iš priežasties pakrikusio skilvio ant saulės gelbėtų, tai nematy- 
arba skrandžio, ar dėl bendro tume nei vieno maudynių sar-
vidurių nesveikumo. Ūmus iš
bėrimas spuogais arba black- 
heads (juodi spuogai) dažnai 
paeina nuo neveiklumo ovarų.

go nuplikusia galva. Ogi mes 
matome jų ne vieną, bet dauge
li sėdint ant rėklių su plika gal
va kaip barabanas, o dar neseni

Juk vyskupaipės, kuri Pasirinko savo tik- konfliktu 
siu

kin'igai'iš’siik^lu cisuomčt|džiais! 'atgaivinti Ispanijos per visuotinius rinkimus lai- 
paskelbdavo. 'kad tie strei- Syy<»™e tikras knkscio- metų dešinieji. Tuo jie ple
kai esą ‘Maskvos darbas.’ I P¥kas venytes ir įdiegti jas va padaro lygiu su kitais 
Na, ir žinoma, po to prasi-'! žmonių sirdis ir į kultūrą, rinkimu kovotojais ir tuo 

kuri savaime kyla iš zmo- Paciu žemina jo dievybę, 
nių.’ . •

“Jose Bergamin man štai i Pats kunigas kalba, 
ką pareiškė : J “Paskiausioj vietoj aš pa-

“‘Bažnyčia, atsiskyrusi sakysiu, ką man sakė Juan 
nuo liaudies, prisišliejo prie Garcia Morales, kuris vra 
aristokratijos, prie naujai kunigas. Jis paaiškino, kad 
praturtėjusiu dvasininkų ir j nesąs ekskomunikuotas, kad 
armijos. Aš nradėiau jausti j niekas nuo io nenuvilkes 
auganti pasišlykštėjimą dėl kunigo drabužiu ir kad jis 
kataliku bažnyčios jierarch’- i nats neapleidęs‘ savo religi- 

xvcz.ee «x.v^ -ios susipvmmo su pnvilegi- iOs. Jis man pareiškė štai 
tęs. Ir kiekviena kartą, kai klasėm ir jų politika, ką:
šuo pavvdavo zuiki, tas ka- Bažnyčia uzeme tokią pozi-Į «‘Liūdna, kad šiuo mo- 
taliku bažnyčiai 'teikdavo ku1n.,hVy.° nezmoms-;mentu tik paprastam kuni- 
oelno. Ir kiekvieną kartą, 11 nekrikščioniška. gųjj tenka kreiptis į katali
kai bulių kovos aikštėse bu- Bažnyčia susijungė su ■ kus, kai tuo tarpu yra tiek 
vo nuduriamas bulius ar pats 1934 m. kruvinom represi- daug vyskupų, kurie nors 
toreadoras praliedavo savo jom ir žiauriu teroru, nu visuomet smerkė karą, bet 
krau įa, tas jėzuitams suteik- kreiptu prieš darbininkus ir dabar perėjo i stipresniųjų 
davo pelno. liberalus. Kai vyskupai ir pusę. Ir kodėl gi Ispanijos

“Bažnyčia traukdavo pel- kunigai viešai pradėjo rem-j žmonės apleido bažnyčią? 
ną ir iš kasyklų ir elektros, ti fašizmą, tai tikri krikščio- Nekaltinkit rusų propagan- 
Leiskite man papasakoti nys negalėjo jiems padėti, dos. Niekas neturėjo geres- 
ęlektros istorija. Viena šve- bet priešinos ir paskelbė tris nps propagandos priemo- 
dų stambi bendrovė Katalo- didžiausius dvasinius melus, nių, kaip mes. Jei žmonės 
nijoj įrengė elektros stotį. Ši kurie remia fašizmą ir bėero nuo bažnyčios, tai tik 
stotis už kilovatą ėmė po 35 griauna Ispanijos kultūrą— todėl, kad jie matė bažny- 
centimus. Tuomet bažny- oficialią bažnyčią, korup- čios sąjungą su Kacikvais 
čiai priklausanti viena Ispa- cinga aristokratiją su bur- (tai vra stambieji žemval 
nijos elektros firma sumaži- žuazija ir armija.’
no kainą net iki 3 eentimų “Toliau Jose Bergamin 
už kilovatą. Aišku, švedų man kalbėjo:‘Katalikų baž- 
firma nebegalėjo toliau vei- nyčia, kaip tokia, nepuola- 
kti. Tą stotį ji pardavė vie-Ima. Bet mes negalime padė- 
nam bankui. Bet bankas ti, o turime kovoti su fašisti- 
taip pat buvo jėzuitų ranko- ne bažnyčia, su sukilėlius elgtis, o vien tik protestuoti, 
se. Švedų firma už stotį, aiš- remiančia bažnyčia, nes fa- kai vyskupų rūmuose ran
ku. gavo visai maža sumą. šizmas neturi nieko bendra dama milionai pesetų, o tuo 

tarnu neturtingieji miršta iš 
alkio, elgetauja arba eina 
rankioti maisto likučių są
šlavynuose. Žmonių neapy
kanta dar nėra nukreipta 
nei prieš Dievą, nei prieš 
bažnyčią: ji vra nukreipta

nes gyvenimo sąlygas kilda-
vo streikų, kovų ir tt B°t|SIP (sakant jo paties žo- prašo Dievo pagalbos, kad

Perdaug alivuota oda neretai čyrai.

dėdavo reakcija ir žiaurus 
malšinimai.

“Bet bažnyčia turėjo ne 
vien tik transporto priemo
nių ir žemių. Ji turėjo dide
les dalis akcijų ir tuo pačiu 
kontroliavo telefonus, ban
kus, kasyklas, elektros sto
tis, filmų gamybą, kinus, te
atrus, kavines, viešbučius, 
sporto aikštes ir net gi šunų 
lenktvnių ir bulių kovu aikš-

paeina nuo netvarkingos veik
mės tam tikrų liaukų. Varto
jant nuolatos vidurių liuosuoto- 
jus. kuriuose randasi phenolph-

Nuplikimas galvos yra maž
daug prigimta tendencija, arba 
paveldėjimas. Žinoma, užlai
kant galvos plaukus sulyg hi-

thaleino. neretai pasireiškia gienos tvarkos, pagellies sulai- 
plėtmai ant veido. Kaikurias y- kyti slinkimą plaukų.
patas išverčia pučkais nuo bro
mido druskos imant su seltze- 
riu.

Matote, tiek daug yra odos

“Šis kunigas baigė aštria 
kalba prieš savo vyskupus:

“ ‘Jus siunčiate gandus 
per visą Europą, kad komu
nistų ir socialistų gaujos yra 
užgi-obę musų žemę ir kad 
iš Ispanijos teliko tik griu
vėsiai. Tai yra melas: jus 
spiaudote į dangų, bet tas 
spiuvis krinta atgal ant jū
sų veidų’.”

McGovern baigia savo ra
portą šitokiu pareiškimu: 

Daugely Ispanijos vietų.

Patartina vartoti lengvesnes 
priemones sulaikymui plaukų 
slinkimo, negu deginant arba 
šaldant galvą. Geriausiai, kad 
žmogus neperdeda bile kokioje 
veikmėje. Tiesa, kad žmogaus 
organizmas reikalauja tyro oro 
ir saulės, bet perdaug sudegi
nus odą ant saulės žmogus gali 
gauti ne tik ligą, bet ir mirtį.

Susekė Vėžio Ligos 
Akstiną.

Visuomenės sveikatingu
mo tarnybos chirurgas Dr. 
Thomas Parran praneša iš 
Washingtono, kad tapo su
sekta, jog anglies smala

T -- , • . (coal tai ) ir kitos panašiosIspanijos gyventojai yra medžiagos akstina jėžio au-

girną. Suradus ligos akstiną, 
sako valdžios daktaras, at-

“O kai švedų firma buvo.su krikščionybe. Jis panei- 
likviduota. staiga elektros į gia visas tas žmogiškas ver- 
kaina pakilo, ir ne iki 35 tybes, dėl kurių krikščiony-
centų, bet iki 60 centų! 

“Ispaniioj yra keli dideli
koncernai, panašus į Wool- 
vvorth’o 10-cenčių krautu
ves. Ispanai juos vadina F.l

bė kovojo kelius amžius. 
Mes esam tikri krikščionys, 
kai mes bažnyčią giname 
nuo fašistinių erezijų.

džiai).
“ ‘Kodėl buvo dvi koply

čios religinėse mokyklose: 
viena neturtinguju vaikams, 
o kita turtingųjų?

“ ‘Mes negalime kitaip

priversti bažnyčią laikvti 
savo priešu. Kur bažnyčia 
buvo liaudies pusėje, ten 
žmonės ją gerbia. Baskų 
provincijose, kur kunigai v- 
ra liberališki, ten jie savo 
pareigas atlieka niekeno ne
trukdomi. Ju bažnvč’ų ir 
vienuolynų niekas neliečia. 
Žmonės iuos gerbia,-nes jie 
bendroj kovoj eina su žmo
nėmis, su liaudimi prieš ver
giją

sirado vilties kad galima 
bus pritaikyti priešingai vei
kiančių chemikalų, kuriais 
gal bus galima gydyti vėžio 
ligas.

SILPNAPROČIAI ESĄ 
LAIMINGIAUSI ŽMONĖS.

‘Visai nėra persekioja- prieš kunigus.’

Kas yra laimingiausis pa- 
auly? Gal tas, kas turi 

Kur tik aš pasisukau, is- labai daug pinigų? Gal žmo- 
nanų darbininkai man sa- gus geros sveikatos? O gal 
kydavo: ‘Grįžkit atgal i sa- tas, kuris yra labai isimvlė- 
vo šalį ir paskelbkite viešai jęs ir yra mylimas? Ne! Lai- 
fašistų melus.’ Todėl aš ir mingiausis yra silpnaprotis, 
sakau visiems: Netikėkite kuris neturi rūpesčių, 
katalikų spaudos ir reakci- Taip pasakė psichologi- 
ninku propagandos me- ios profesorius Donald A. 
lams!” Laird iš Colgate kolegijos.

v

xvcz.ee
xvcz.ee
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Įvairios Žinios.
Kaip Lietuvoj Perse
kiojami Laisvos Min

ties Žmonės.

Trys Karaliai iš Automobilių Streiko.

VALDŽIA RUOŠIASI
PIRKTI DAUGIAU ŽE

MIŲ.
Federalinė Washingtono 

valdžia yra didžiausia že
mės savininkė visoj šaly. 
Per 75 pastaruosius metus 
ji yra išdalijusi 280,000,000 
akrų žemės naujakuriams 
(homesteaders) ir apie 430,- 
000,000 akrų da tebeturi 
ant rankų. Tai daugiausia 
valstybiniai paikai ir kito
kios rezervacijos, žemės u 
kiui jau nelabai tinkama 
žemė.

Dabar valdžia yra suma 
niusi išpirkti iš farmerių da 
apie 100,000,000 akrų že
mės, ant kurios javai pras
tai auga ir už darbą neužsi
moka. Šituo reikalu rūpina
si tam tikra valdžios komi
sija, kuri vadinasi “Farm 
Tenancy Commission.” Ji 
pataria išpirkti tą žemę ne

ITALŲ MOTERŲ DOVA
NA ISPANIJOS RES

PUBLIKAI.
“Pragasche Presse” pra-

Dokumentas.
Tauragės gyventojo, Ber

nardo Kuodzevičiaus. Vy
liausiajam Tribunolui skun- 

neša, kad Ispanijos respub- das:
lakoniška vyriausybė gavo iš Mano sūnūs Algirdas mo- 
Genuos italų moterų pasiųs- kinasi Tauragės I-os pradi- 
tą siuntini. Siuntinyje buvę nes mokyklos V-me skyriuj, 
brangenybių, auksinių pini- Padaviau pareiškimą šv. 
gų, sidabro indų ir sidabri- Ministeriiai. kad mano, 
nių pinigų. Viso šis siunti- kaip laisvamanio sūnų at- 
nys svėręs apie vieną kilo- leistu nuo tikybos oamokų. 
gramą. Siuntinys buvęs ge- švietimo Ministerija per 
rai suvyniotas ir prie jo pri- mokvklu Inspektorių prane- 
dėtas raštelis: “Italijos mo- šė. kad mano noro paten- 
terys siunčia jums šiuos dai- kinti negali.
ktus, kad demokratiška Is- Aš negaliu leisti savo vai-i 
panija laimėtų. Genua, 1937 ko jauną, sveiką protą tem- 
metų sausis.’’ dyti mokslu, kuris nepa-s

Auksiniai daiktai sveria remtas jokia realia tiesia, o 
420 gramų, o sidabriniai — remiasi vien pranašysčių 
635 gramų. Dvi mergaitės, pranašystėmis ir absurdiš- 
rizikuodamos savo gyvybę, kais “cudais.” Aš esu lais- 
šį siuntinį pernešusios per vas nuo religinių legendų ir 
italų franeuzų sieną, norė- prietarų žmogus — laisva- 
damos, kad siuntinys pa- manis,' jokiai tikybinei or- 
tektų ten, kur jis paskirtas, ganizacijai su savo vaikais

Iš kairės Į dešinę stovi: C. I. O. pirmininkas John L. Lewis Michigano valstijos guber
natorius I-'rank Murphey ir Chryslerio automobilių korporacijos galva Walter P. Chrysler. 
Jie buvo nuimti streiko derybų metu. Chryslerio darbininkai da streikuoja, nes Chrysle- 
ris nenori pripažinti unijos.

PIIASYMAS
Broliai ir sesės lietuviai! Prašau 

pagelbėt man padėt sunkų darbų. Aš 
pasiryžau išleist NAUDINGĄ KNY
GĄ, kurios daugelis senai laukia. Ta 
kr.yga tikrai teiks sveikatų ligoniams 
arba pagalbų sergantiems. Knygos 
turinys — Gydymas visokių ligų šak
nimis, augmenimis, žievėmis, žiedais, 
lapais ir sėklomis. Toj knygoj yra su
rašyta 311 skirtingų augmenų, kurie 
turi didelę gydymo vertę. Kurie pri
sius $1.00 tie gaus tų knygų gražiai 
apdarytų ir jų vardas bus atspaus
dintas knygoje. Kurie norės tų kny
gų įsigyt vėliau, jos kaina bus $1.00 
popieros viršeliais. Pinigus prašau 
sių.-t man, žemiau nurodytu adresu. 
Knyga jau paduota spaudai.

PAULUS MIKALAUSKAS 
248 \V. Fourth Street,

SOUTH BOSTON, MASS.

iš karto, bet po 2,000,000 ar
5,000,000 akių kas metai. Kitam siuntinio užraše esą faktiškai nepriklausau. Nors 

naraŠVtJl • “Antifašistinps nč m n „n .roiVoi ncl-i-iVčtv

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga.

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

TIKIME | K RIŠT V. todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukrvžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen- 

• tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas T. J. KUČINSKĄ

3501 So. Union avė., CHICAGO, ILL

mokant po $4 už akrą. Ko
misija pataria pirkti taipgi 
ir derlingą žemę, kurią pas
kui butu galima duoti darb
štiems farmeriams nuomon.

Kita valdžios komisija, 
kuri rūpinasi nukentėjusiais 
nuo sausra farmeriais, pa
taria išpirkti tokius ukius, 
kurie per maži šeimynai iš
maitinti. Tokių ūkių esą a- 
pie 7,000,000 akrų

parašyta: “Antifašistinės aš ir mano vaikai pakrikšty-
Genuos moterys laiko sau ti Romos Katalikais, bet tai, 
garbe, galėdamos prisidėti įvyko musų tėvynės gyveni-' 
prie šio siuntinio. Ši visa do- mo sąlygoms dėka: aš ma

BULVINĖ DUONA VO
KIETIJOJ.

Pagal naują nacių įstaty-

ŽAGARĖS VALSČIUJE 
TRŪKSTA VANDENS.
Miknaičiai, Žagarės vals.

\ana surinkta pci. 14 dienų, no tėvų pakrikštytas man mą, duona su 10 nuoš. bul- jjįĮ šią žiemą užtrukusiu 
Tai yra tik pradžia. Gausite mažam esant, mano vaikai i vių priemaiša bus oficialiai šalčių šios apylinkės ukinin- 

irgi maži pakrikštyti, nes' pardavinėjama Vokietijoj jęU šuliniuose pradėjo trukti 
uatcdic mcpvm* v.i clv.lhnes metrikacijos. Lietu- kaip giyna ruginė duona/vandens. Dauguma ukinin- 
.„I . ~ . -„ St’ v0>je nesant negalėjau ki- Taigi, duonos pirkėjas turės gyvuliams vandens veža 

taip sudaryti jų gimimo me-į pirkti duoną su bulvių prie-s iš žemesnėse vietose esan-NIGAS AREŠTUOTAS.
Pennsvlvanijos kalnuose, trikos ir nenorėjau savo vai-jmaiša ir mokėti už ją kaip’čįų kūdrų, 

netoli Greensburgo, vienoj kų palikti beteisiais. už gryną ruginę duoną
Agrikultūros departa- kempėj buvo rasta negwa Valstybės Konstitucija vi-:Anksčiau įstatymas reika 

mento sekretorius Wallace nuoga ‘moteris. Policija nu- riems piliečiams užtikrina lavo, kad duona, kurioje y
pataria išpirkti apie 125,- stalė kad ji vadinosi Mrs. tikėjimo ir sąžinės laisvę ra bulvių ar kitokių miltu . iW,1.fcKM u^pai varnėnu^ is>-
000,000 akrų ganyklų. Su- Lillian Householder, 27 me- (14 str.); šios Konstitucijos' priemaišų, nebūtų pardavi- i®1^^0
pirktus plotus siūloma su- lu amžiaus, ir atvažiavusi 81 str., nustatant religijos nėjama kaip gryna ruginė °
tvarkyti tam, kad iš m butų čia iš Ohio valstijos. Ji buvo mokymą mokyklose priva-iduona. Ankstesniu įstatymu \xVll
kuo daugriausiai kraštui visiškaj nuoga, tik panče- lomu dalyku, rako “Religi-1 apie duonos priemaišą pir- ^Ka^’ ra^1
naudos. Vi^i šitie sumany- kas ant kojų turėjo. Ant ios jos privalo būti mokoma pa- kėjui turėjo būti sakoma, o nusa'l“ sulasius lamai yra paduoti Kongresui kuno buvo daug įmurto žy- gal reikalavimą tos tikybi- paįd naująjį duona su bul-fe™ nS,nito 
užgini. mių. nes organizacijos,, kuriai vių priemaiša bus parduo-j"Jr,-a Ja

--------------- Apžiurėjus kempę geriau, priklauso mokinys.’ Valst.v- dama kaip gryna ruginė; 1
NEGALI NUVEŽTI FA- ..................................------------------------------  —tj—•- , . . . ,

ŠISTU1 AUKSINĮ KARDĄ
Keli mėnesiai atgal Ispa , „ w

nijos fašistai paliuosavo Al-agentams egzaminuojant nepriklauso jokios tikybi- laikomi atsargai.
cazaro tvirtovę, kuria loja- visas apvstovas. prie kem- nes organizacijos, religijos!---------------
listai buvo apsupę. ‘ . pės atvyko kažin koks įtar- mokytis mokykloj nepriva- LENKAI IŠVAIKĖ VO-

Francuzų fašistų laikraš- tinas vyras. Policija jį tuoj Įo” (nutarimas Joniškio pil.J KIEČIŲ SUVAŽIAVIMĄ, 
čio “Echo de Paris” redak- suėmė. Paaiškėio, kad tai Žukausko byloj). Žiniomis iš Varšuvos, Lo
cija paskelbė rinkliavą, ku-tas pats kun. Halev iš Ohio Pasiremdamas virš išdės- 'dzėje buvo pradėtas “Deut- 
rios tikslas buvo padovano-' valstijos, kurio laiškas buvo tvtu. turiu garbės prašyti scher Volksverband in Po- 
ti Alcazaro apgynėjui gen. rastas kempei. Vyriausiąjį Tribunolą atsi- len (Lenkijos vokiečių or-
Moskadorui garbės kardą.) Policijos klausinėjamas, žvelgti į mane ne tik kaip į ganizacijos) suvažiavimas.
Kardas
gen 
“Echo
prieš kelias dienas kreipėsi 
į vidaus reikalų ministerį 
raštų, prašydama leisti fran
euzų delegacijai nuv

tuojau

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau tetos ELZBIETOS L1U- 

BINIENĖS-Žukauskaitės. Paeina iš 
Pazukų sodos, Panevėžio apskričio, 
Pušaloto parapijos. Ilgus metus gy
veno Rusijoi-Peterburge, o dabar gy
vena Baltimore, Md. Turi sūnų Mo
tiejų ir dukterį Veronikų. Prašau at
sišaukti; kurie žinot kur jie randasi, 
malonėkite pranešti jų adresų.

Kaz. Tičkunas
1120 Pierce Street, Gary, Ind.

Pajieškau brolio Frano Churlionio 
ir sesers Onos Churlioniutės, po vy- 

RENKA STIRNŲ RAGUS. ™ pravardės nežinau, jie gyvena a- 
!pie Chicago, 111. Paeina iš Lietuvos, 

Mišku departamentas iš-| Klevų kaimo, Seinų parapijos. As 
- - — atvykau į Ameriką prieš 3 metus,

norėčiau sužinot, kur jie gyvena. Ma-
uredams, kad sektų brie

NUO VĖŽIO LIGOS

GYDUOLĖS.
Ligoniams, visiems svarbu ir rei

kalinga žinoti Y'ėžio Liga ir vieninte
les pasauly gyduoles, kurios greitai 
suteikia pagelbą ligoniams, kurie Vė
žio Liga serga. Nėra skirtumo, ar li
ga viduriuose ar iš viršaus. FRANK 
RICICKIO gyduolės, vienos gert, o 
kitos tept iš viršaus pagal nurodymų, 
SUSTABDO SKAUSMUS, SUSTAB
DO KRAUJO BĖGIMĄ. SUTINIMĄ, 
PRALIUOSUOJA VIDURIUS, pa
taiso apetitų, teikia ramumų. Ser
ganti tokiom ligom nieko nelaukdami 
nusipirkit F. RICICKO gyduolių ir 
vartokit jas taip kaip yra nurodyta 
Kaina $3.00 bonkutė ar dėžutė.

vi.-am mieste—su 36,000 gyventojų. 
Randa $20 į mėnesį, ant žymaus ke
lio i White Mountains. Priežastis 
pardavimo—liga. Klauskite. (5

NASHUA BOITLING VVORKS 
58 High Street, Nashua, N. H.

Parsiduoda Toniko Biznis
I.AWRENCE. Biznis išdirbtas nuo 

senai. Yra visi įrankiai, ir reikalin
gos mašinos. Galima gaut laisnį alų 
isvaziot. Savininko mirtis, verčia

Ispanija dovanos iteikti 
daus reikalu ministeris pra
šymą atmetė.

“sekretorę.” varžyti mano ir mano vaikų buvo uždrausta. Lodzės vo- Į
Kokiais tikslais kunigas sąžinės laisvę—neleisti, kad kiečių laikraštis “Freie

su ja atvyko iš Ohio į Penn- kovotojų už Lietuvos nepri- Presse,” kuris vokiečių są-
vykti į s.vlvanijos kalnus, ir dėl ko klausomvbę vaikai, dėl skir- jungos pirmininko kalbą iš
<ti. Vi- ji buvo nugalabyta, kol kas tingų Įsitikinimų, atsidurtų spausdino, buvo tučtuojai

už mokyklos durų. Jei va- sukonf iskuotada neišaiškinta.

ISPANIJOS GENEROLAS
MIRĖ IŠ SIELVARTO.
Valencijoj mirė gen. Ri

čardo Burguete Lana, Ispa
nijos Raudonojo Kiyžiaus 
piiinininkas, kurio du sūnus 
buvo fašistu sušaudyti. Sa
koma, kad jis mirė iš siel
varto.

dinamieji katalikai užmir
šo, kad jų menamas Kristus 
neprievaliavo, tai Jus kaip 
Aukščiausieji teisingumo 

savo teisingu 
“Kri-

LAIŽUVOJ ŽVYRAS NU
SLĖGĖ ŪKININKĄ LAN- 

DAUSKĄ.
Laižuva. Kovo 3 d. Lai

žuvos žvyro duobėse, be- 
į imant žvyrą, žvyras griuda-

GYDUOLĖ NUO UŽSISENĖJUS1Ų 
RONŲ, kurios tankiausiai randasi ant 
kojų arba rankų. Tankiai jos pavan- 
denėja, niežti, skauda. Jei negalit tų 
žaizdų per ilgų laikų užgydyt, nieko 
nelaukdami nusipirkit dėžutę F. RI
CICKO MOSTIES nuo Senų Ronų 
ir vartokite kaip nurodyta. Daugeliui 
pagelbėjo, jie džiaugiasi, pagelbės ir 
jums. Užsisakykite tuo jaus dėžutę. 
Kaina $1.00 ir $2.00.

lonėkite atsišaukti, kurie žinot kur 
jie randasi, prašau pranešti jų ad 
resų, tunu svarbų reikalų.

’ Rožė Churlioniute
726 Prospect sL, Portage, Pa.

Sophie Kansas, po tėvais Andriko
nytė, (dabar aš našlė) pajieškau 
mano pažystamų. Aš mislinu atva
žiuot j New Yorkų šįmet, tai norė
čiau pasimatyt su Feliksu Kamins
ku, Alfonsu Mažiuliu ir Piteriu Mil
teniu. Prašau jūsų antrašų. (4) 

Sophie Kansas
9528 Russeli, Pctroit. Mi-h.

APSIVED1MA1.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, nuo 35 iki 47 
metų amžiaus; aš esu pasiturintis 
vaikinas, 48 metų amžiaus. Merginos 
ar moterėlės, prašau parašyt. Jei ga
lima, prisiųskit ir savo paveikslėlį, 
ant pareikalavimo sųgrųžinsiu. (4 

I G. A. 200 E. 12th st., 
Georgetown, III.

REIKALINGA GASPAD1NĖ ANT 
ŪKĖS. Darbas, vien stubos ruoša. 
Taipgi reikalingas darbininkas ant 
tos pat ūkės. Gali atsišaukti ir vedu
si pora, t. y. vyras dirbtu prie ūkės 
darbų, o moteris gaspadinautų stu 
boj. Apie užmokestį ir darbo sųly- 
gas ir kitkų, klauskite sekamu ant
rašu: A. Pakulis (5

R. F. D. 38, Brooklyn, Conn.

Pajieškau gyvenimui draugo, nese 
nesnio kaip 40 metų, kurs mylėtų far- 
meriaut. Turi būt negirtuoklis ir ne 
melagis. Pageidaujama ir paveikslas 
ant reikalavimo bus sugrųžintas. (5)

O. B., R. D. 1, Deerfield, Ohio.

Pajieškau moteries arba merginos 
prie namų darbo ant farmos ir kad 
galėtų mano sergančių moterį prižiū
rėti; $15.00 į mėnesį, o jeigu galės 
karves melžti, tai mokėsiu $20 į mė
nesį. Rašykite:

Stanislovas Sarafina.-, 
McMillan, Mich.

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

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

Užsisakydami Gyduoles, pinigus 
siųskite pašto- ar express money or
derį šitokiu adresu: (-)

FRANK RICICKAS 
298 Hillside Avė..

HARTFORD, CONN.

V ažiuojautiems į 
Lietuvą Žiniai.

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

Taigi, atvažiavę į Kaunu, atsi
lankykite pas amerikietį.

.1. ŽEMAITIS,
Savininkas.

AMBASADORIUS DA- 
VIES GRĮŽTA IŠ MAS

KVOS.
Iš Maskvos pranešama, saugotojai, 

kad pereitą savaite iš tenai sprendimu priminkite
išvažiavo tarotautiniu eks- staus pasekėjams,’’ kad ne- j Pakliaunės kai-
presu i Parvžiu Amerikos galima savo fanatizmo pn- ma" uzmu.e l ak įauj e a , i įrėžau rmieįiAAK. g mo gvventoją L. Landaus-
ambasadonus Davies sumesti prievarta kitiems. , j-■- ,/\vvrn žmona. Jis grįžta Ameri- Prašau Švietimo M misteri- • Laizu K ZA>ro rtJobeYe 

jos nutarimą panaikinti ir
—-------------- mano sūnų Algirdą nuo ti

kybos pamokų atleisti.
Iš “Laisvosios Minties.”

kon. tai jau 
mas.

antras toks atsitiki-

Dujų Sprogimas.

Šis vaizdelis buvo nuimtas New Castle. Pa., miestely, kuo
met namui užsidegus sprogo dujos, sugriaudamos didžiau
si murini namą ir sukrėsdamos visą apylinkę.

APIE MALETUS NĖRA 
DUONOS, NEI PAŠARO.

Maletų apylinkėj, Ukmer
gės apskrity, daug ūkininkų 
stinga pašaro ?vvuliams, o 
smulkesni ūkininkai neturi 
nei duonos. Uždarbių jokių 
nėra, todėl gyvenimas daro
si apvsunkis.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

Patikėtinas linimentas. 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

xnų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

W O • t 0 » a - O i
L 1 H 1 M E N T

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

t
t

<♦4(••tIt4i
It4I

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 4
ir visokių išdirbvsčių ALŪS, 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

maunamas ir

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

4 Taipgi
J pavieniais numeriais.

KELEIVIS” • 
4

190 MILLBURY STREET J
J MORCESTER. MASS. |

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

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilėn:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiaania ir tartingiannia eilių knyga lietuvių kalboj*.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
Kiekviena* nusipirkę* tų knygų pasidžiaug*. Pinigu* geriausia 
siųst “Mnney Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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



Beitas Puslapi*. '/VIoterims Pasiskaityt
A. ’ -M ,T ovvniT’ T'V * di/aSĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. M1CHELSONIENĖ.

Norvegų Laivas Skęsta Už 750 Mylių Nuo New Yorko.

NORI PAŠALINT MOTE
RIS IŠ VALDŽIOS TAR

NYBOS.
Kovo 29 d. Massachusetts 

valstijom rūmuose (State 
House), buvo diskusuoja- 
mas prieš ištekėjusias mote
ris bilius, kuri priėmus butų 
uždrausta moterims stoti Į 
“civil service” kvotimus, be 
kurių negalima gauti jokio 
valstijos darbo. Moterys, 
kurios jau turi tokius dar
bus, galėtu juos laikyti, bet 
joms pasitraukus, jų vietų 
užims merginos, o jei kuri 
iš jų ištekės, tai turės iš dar
bo pasitraukti. Tuo bilium 
norima sumažinti skaičius 
bedarbių merginų, kurių 
šiais laikais yra labai daug. 
net ir labai gerai kvotimus 
išlaikiusiu.

To biliaus sumanytojai 
tikrina, buk šimtai moterų 
turi valstijos darbus ir ima 
geras algas, kuomet jų vy
rai irgi turi genas darbus ar
ba biznius ir lengvai galėtų 
joms duoti gerų užlaikymą; 
todėl merginos, negalėda
mos gauti darbo ir neturė
damos iš ko gyventi, yra pri
verstos “kitokiais budais” 
uždarbiauti.

Viena moteris įsikarščia
vusi per tas diskusijas pa
reiškė, jog valstija turėtu 
duoti moterims dovanas už 
vaikų gimdymą, kaip tai 
daro Italijos Mussolinis; 
girdi, tąsyk jos sėdės namie 
ir auklės vaikus, o darbai 
liks merginoms. Tai naivus 
argumentas. Jei jau dabar 
nėra gana darbų, tai priau
ginus daug vaikų, dar dau
giau darbu reikės. Gimdy
mo kontrolė čia daug geriau 
tiktų.

Kalbant už bilių, jos ine- 
šėjas, valstijos atstovas Tho- 
mas Hannon, irgi tikrino, 
jog moteries vieta esanti na
muose. prie vaikų, nes dirb
dama ji nesrali jų gerai pri
žiūrėti nei tinkamai išauk
lėti.

Prieš biliaus priėmimą, 
tarp kitu kalbėtojų, buvo ir 
advokatė S.. Šalnienė. Ji 
kalbėjo nuo “League of 
AVomen Voters.” Ponia Šal
nienė aiškino, jog tarn mo 
teru, kurios turi valstijos 
darbus, yra nemaža našlių 
arba su vyrais persiskyru
sių moterų; o yra ir tokiu 
kuriu vytai ligoti ir negali 
dirbti. Tokiu, kurios dirba 
vien tik dėl karijeros ar 
nepriklausomybės nuo vy
ro, yra labai mažas nuošim
tis. Jeisru jos ir butų praša
lintos iš darbų, tai tas ne
darbo klausimo dar neišriš. 
Tai butų tik žingsnis atgal. 
Tai butų suvaržymas mote
ries laisvės, kuomet šalies 
Įstatymai pripažįsta visoms 
moterims lygybę. O kaslink 
paliktu ir neprižiūrėtu kū
dikiu, kuomet motina išeina 
dirbti, tai juos daugiau ap
leidžia ir neprižiūri kortom 
(bridge) lošiančios leidės, 
negu darbininkės, kurios 
dažniausia eina dirbti dėl 
to, kad galėtų duoti savo 
kūdikiams žmoniškesnį pra- 
gvvenima ir geresne ateitį, 
tikrino adv. šalnienė.

Butu Įdomu, kad musu 
skaitytojos išreikštų savo 
nuomonę šiuo klausimu. 
Kaip jos mano, ar butų nau
dingas toks įstatvmas, ar ne.

Koks bus to biliaus liki
mas, bus pranešta vėliau.

FRANCUZIJOS MOTE
RIMS SUTEIKTOS PIL

NOS PILIETINĖS TEISĖS.

Iki šiol Francu'zijos mote
ly? neturėjo daugiau pilieti
nių teisių, kaip kad turi ma
žas kūdikis ar nepilnapro- 
tis; bet dabar, kai Francuzi- 
jos valdžiom vairas pateko į 
socialistų rankas, tai ir jos 
susilaukė žmogaus teisių. 
Dabar jos visame bus lygios

su vyrais. Iki šiol ištekėjus 
noteris ant savo vardo ne
galėjo turėti jokios nuosa- 
ybės. Taipgi negalėjo da- 
yti jokio kontrakto nei do

kumento be vyro leidimo. 
Visas jos turtas buvo po vv- 
o priežiūra. Ji visuomet tu

rėjo gaut vyro leidimą, jei 
norėjo praleisti kiek nors 
pinigų, nors ir ji pati juos 
ždirbdavo. Buvo tikra ver

gė.
Kadangi socialistai visuo- 

net stojo ir stoja už lygias 
eises moterims su vyrais, 
ai ir Francuzijoj paėmę 
aidžią į savo rankas jie 
>rie pirmos progos išleido į- 
tatvmą, suteikdami joms 
ilną laisvę. Jos dabar gali 
irbti ir praleisti savo už- 
arbius kur ir kada nori. 

Taipgi gali turėti savą neju- 
lomą nuosavybę, daryti 
;ontraktus, dokumentus ir 
isur pasirašyti, kur tik rei
dą. vyro nesiklausę.

Dabar jos turės maž daug 
okias teises, kaip turi ame- 
•ikietės moterys.

MOTERIS, KURI VISAI 
NESENSTA.

Lodziuje, Lenkijoj, gyve- 
la neturtinga 65 metų mo- 
eris, Maria Zogarska, ku- 
iai užvydi visos tos apielin- 
;ės moterys. Kitos ją net ir 
‘ragana” vadina. Priežas- 
is to yra ta, kad Zagarska 
uri jau 65 metus amžiaus, 
bet išrodo ir elgiasi kaip 20 
netų mergina.

Šiomis dienomis daktarai 
ą išegzaminavo ir atrado, 
tad per paskutinius 45 me- 
us ji visai nepersimainė ir 
įei truputį nepaseno. Jie 
vonstatavo, kad ji yra visiš
ki sveika ir visos jos kūno 
’unkcijos veikia taip, kaip 
10 metų merginos. Ji ne- 
vuomet nėra sirgusi nei bu- 
usi pas gydytoją.

Už vyro ji ištekėjo buda- 
na 28 metų ir jau 37 metai 
taip su juo gyvena. Žinios 
tepasako, ar ji yra vaikų 
urėjusi, ar ne.

Tur būt visos moterys, be 
šimties, norėtų tokios lai- 
nės ir viską atiduotų, jei 
galėtų jaunystę palaikyti: 
>et Maria Zogarska sako, 
kad tas jai ne laimę, bet 
daug nesmagumo pridarė, 
nes tamsios kaimietės vadi- 
ta ją ragana ir sako, kad 
ik su velnio pagelba ji taip 
rerai užsilaiko ir nepasens- 
a. Jos net šalinasi nuo jos.

TAI N A APIE PLAUKUO
TĄ PAUKŠTĮ—VANAGĄ.

'Gaida kaip: “Bernužėli, nevi 
liok man jaunos širdelės.”)

Vanagėli, neskrajok— 
sparnelius sušlapsi;

per radio nepliovok— 
publikos neteksi.

(Po 2 kalt)
sužinojo lietuviai 

tavo veidmainystę;
Tu jiems Landoną piršai, 

skleidei apgavystę.
seniau buvo mulkių daug, 

dolerius tau nešė;
Tada tokie vanagai 

vištas dažnai pešė.
Dabar jau ne tie laikai, 

publikos ne’pgausi...
Vanagėli, neskrajok, 

vištos nepagausi.
YTanagelis plunksneles 

jau daug kartų mainė;
Dabar asilo ausis 

užsidėjo strainiai.
seniau buvo šioks ir toks, 

ir net “cicilikas,”
Dabar ėmė veidmainiaut 

jau kaip katalikas.
Vanagėli, uždaryk 

plačią kakarinę;
Verčiau tulšius susidėk 

ir keliauk tėvynėn.
Gal fašistai užkabins 

bulvinį medalį,
Bet čionykščiai lietuviai 

kupron duot tegali.
Parašė J. H. L.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Nevv Yorke anądien buvo gautas radio signalas SOS, kad už 750 myliu i rytus skęsta norvegų laivas “Bjerkii.” Jam į pa
galbą tuoj leidosi pakraščių sargybos valdžios greitlaivis “Chelan.” kuris rado nelaimingą laivą jau baigiant skęsti, 
kaip parodyta šiame vaizdely. Jura buvo labai audringa, todėl “Chelan” paleido ant vandens aliejaus, bangos aprimo ir 
visi žmonės buvo išgelbėti. Kairėj šio vaizdelio pusėj baltas žiedas parodo vieną valtį irianties su žmonėmis nuo laivo.

Musų Jaunuolių Skyrius
NATIONAL MAGAZINE 

PLANNER FOR LI7HUA- 
NIAN-AMERICANS.

this, many youths of diffe- 
rent cities have volunteer- 
ed. to become contributing

New York City. - For a editors- An advf^ boai?d 
long time, Lithuanian-Ame- uf, Pr?m n^nt Lithuanian mus prieš tautininkų dikta- 
rican people have discussed adults 1S being formed- į turą. Teismas tenubaude du 
unity and cooperation. i In order to begin publica-
Many have discussed the tion of the VOICE, this 
possibility of issuing a ma- group sėt itself a quota of 
gazine of interest to the 1,000 yearly subscriptions 
present generation of Lith- and a $1,000 sustaining 
uanian-Americans. There fund, in order that \ve may 
are hundreds of thousands guarantee publication of 
of us. There mušt be some the magazine for a year to 
method \vhereby we can ex- all subscribers. An appeal 
press and discuss the things for cooperation has been 
we have in common. There; sent to all Lithuanian orga- 
must be someplace where nizations to contribute a 
we can get authentic infor- j few dollars toward the pro- 
mation about our fore- ject. Organizations are be-
fathers in the language ing asked to solicit sub- 
which we have been taught scriptions. It is hoped that 

this, the greatest undertak- 
ing ever begun by Lithua- 
nian-Americans will be a 
success, and that the dreams 
of many of us will be real- 
ized.

to read and understand. 
There mušt be some me
thod whereby cooperation 
can be evolved to build up 
the present organizations of 
Lithuanian-Americans. The
re are excelient sportsmen, 
icctors, latvyers, students, 
artists, leaders in various 
fields in our midst, yet they 
do not find an organ for the 
expression of their ideas, 
talents and aspirations.

We belong to many orga
nizations. There are certain 
bonds which draw us to- 
gether. These may be:

1. The fact that our pa- 
rents ha d their origin in 
Lithuania.

2. Our hunger for know- 
ledge about our forefathers.

3. The necessity of orga- 
nizing ourselves to promote 
sports, cultural and educa- 
tional activity in various 
fields.

Net Organized for Profit.

Above all, this will not be 
a profit making project. On 
that, the sponsors are will-Į 
ing to stake their reputa-j 
tion. Financial statements 
will be published to prove' 
this.

All those interested in 
subscribing or writing to i 
the magazine are urged to 
communicate with us at 
once. Subscription rątes are, 
$1.50 per year. Those vvho' 

_ \vould likę to donate a sum 
' of money are asked to do so.
i *

Temporarily, since vve do 
not want to involve the ex- 
pense of renting an office, 
vve are using a post office 
•>ox for our mail. Write us

4. Our love for peace and y°u are interested in co 
operating with us, or if you 
vvant to subscribe.

our love for democracy.
Keeping these factors in 

mind, a group of young 
oeople met lašt January in 
the Eastern District YMCA. 
(of Brooklyn, N. Y.) and 
decided to vvork toward 

Jaunching a magazine for 
Lithuanian-Americans on a 
national seope. They decid
ed to call the magazine The 
Voice of Lithuanian-Ame
ricans.

Prominent Youths Make 
Plans.

They were not just an or- 
jdinary group of young 
people — būt people who 
have become known for 
their ability and for the res- 
ponsible positions \vhich 
they hold. Among them we 
find; K. Michelsonas, ffiem- 
ber of the National Youth 
Committee of the SLA. (Li
thuanian Alliance of Ame
rica); John Orman. secre- 
tary of the LDS. National 
Youth Committee, Charles 
Kwarren, secretary of the 

: Lithuanian Athletic Club, 
Brooklyn; Albin Kairukš- 
tis, teacher of art in Ne- 

j wark, N. J. school; Vytau
tas Zablackas, an editor, to 
jmention only a few. Besides

Lithuanian-American 
Pu’olishers,

P. 0. Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y'.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkius pa

sigarsintoms. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivertimų. Įvairius prane
šimus, pardavimus. jorkimus, 
skaitome po 3c už ž'tdj už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, ai sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
"Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimus 
apsivertimų, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 3Uc.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojiraas greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaiiome po 2c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BR0ADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

s

UKMERGĖS ŪKININKU 
BYLA DĖL SUKILLyiO 

PRIEŠ TAUTININKUS.
Ukmergė. Kovo 8 d. Kau

no apygardos teismas Uk
mergėje nagrinėjo dešim
ties Pagirio ūkininkų bylą, 
kurie buvo- kaltinami 1935 
metu žiema kėlė neramu-

—vieną 2 sąv. arešto, kitą— 
1 sąvaitę. Visus kitus ištei
sino.

Brangus broliai mano, 
mieliausios sesytės, 
mus blaškė tas tvanas, 
kaip juroj žuvytes.

A. Olekna.

LIETUVOS PILIEČIAMS PA
SAI NEMOKAMI I

Gautomis žiniomis iš Lietu
vos generalinio Konsulato New 
Yorke, pranešama, kad Lietu- į
vos piliečiai gyvenanti nuolati- ----------------
niai Amerikoje Lietuvos užsie- PAGIMDĖ TRIS VAIKUS, 
nio pasus gauna nemokamai. Krasnapolė, Traku apskr. 
Lietuvos konsulate Amerikoje, šiomis dienomis viena Kras- 
Gauti Lietuvos užsienio pasą pi- napolės kaimo gyventoja i 
lietybės Įrodymui yra reikalin- pagimdė tris vaikus, visi; 
ga turėti tokius pat dokumentus trys berniukai. Visi trys vai- 
kaip ir pirma. kai ir motina yra sveiki. Tai i

VI. P. Mučinskas. retas toks atsitikimas.

SRS.S. A-.

y\r žinote, 
kas čia:

8s

tsš'5?

TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

8S

Sr.
s

sa
S
-a

*
a
a

Ne. 14. Balandžiu 7 d., 1937 m.

Jeigu Patrukęs 
i Iškirpkit Šitą
, :r pasiuskit su vardu, pravarde ir ad- 
i .esu pas W. S. Riet’, Ine., 85 W Main 
i Street, Adams, N. Y. Jums bus pri- 
:: iųsta veltui ir b'- jokių obligacijų ju- 
i ų išbandymui tikra bunka Lympho! 
j:u pilnu aprašymu stebėtina page'.ba 
Įsu kuriuo Lympho! yia vartojama su- 
! mažinti patrūkimų, kurs suteikė nau- 
I ją lengvumų, smagumų ir liuosybę, 
• "tuk-tartiems kurie kentėjo per m tus. 
j Me svarbu kaip blogai patruk;,--, 
į kaip senai jus turit, arba kaip sunku 
i laikyt; ne svarbu kokių skirtingų pa- 
Į rišu dėvėjot. nepraleiskit šito išmė
gint VELTUI. Ar esat aukštas ir lip
as, arba žemas ir storas, ir ar turit 

didelį patrūkimų, šis stebėtinas p. ie- 
taisas sukontroliuos patrūkimo vietas 
taip. kad liuosai galėsit dirbt bile dar
bų, lyg niekad nebūtumėt buvę pa
trukęs.

išir.ėginkit šių suvienytų Methodų 
sumažinimui patrūkimo be jokių ri
zikų. Parašykit kad prisiųstų IŠ
BANDYT VELTUI pa W. S. Rite. 
Ine., 85W Mai r. St., Adams, N. Y’.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

OKAJAUS POTVINIS.
(1937 m.)

Ohajus šturmuoja 
draskvdamas kranta, 
ir šniokščia, grūmoja 
nešdams musų mantą.
Patvinusi upė 
miestelius skandina, 
vargingų žmonelių 
tunelį naikina.
Saulė mažai šildė, 
nuo šalčio drebėjom, 
srautai kūną vilgė, 
ašaros riedėjo.

\VAUKEGAN, ILI.

VALDYBA 1937 METAMS.
los. Mačiulis — Dirmininkas,

1 90G Prescott St. tVaukegan. Iii.
J Kučinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., Včaukegan, Iii.
Suzana Gabris— nutarimų rast.

730 MeAlister avė., \Vaukegan, III.
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Virte Piace, \Yaukegan, III.
K Vaitiekūnas — kasierius,

726 — Sth St., \Vaukegan, Ii!.
Kasės Globėjai:

J. Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Maršalkos:

J. Sereikis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai būna paskutinį r.edėl- 

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų,
irLiuosybės Svetainėje, karop. 8th 

Adams Sta.. Wmk»z»n 111.

t Telefonas: Vark 3163
DAKTARAS

į A. L. Graičunas
»
» 
t 
t 
t 
t 
I 
«I

Physician and Surgeon 
Valandos: 8 iki 11 ryto,

C iki 9 po pietų.
3310 SO. HALSTED STREET, 

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

Tai yra begalo įdomi istori

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

Įsigyk “Keleivio” Kalendorių 
1937 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio” skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

»KELEIVIS, SO. BOSTON.

Čia Sudegė Septyni Žmonės.

Septintas Puslapis.

Dviejų Suvalkijos 
Ūkininkų Politinė 

Byla.
Kovo 8 dieną apeliaciniai 

rūmai sprendė dviejų Su
valkijos ūkininkų politinę 
bylą. Kaltinami buvo Vin
cas Jakubauskas ir Albinas 
Butavieius, apsišvietę ir pa
žangus Lietuvos piliečiai.

Kaltinamajame akie sa
koma, kad 1936 metų gruo
džio 5 d. Mariampolės tau
tininkų žvalgyba padarius 
Kalvarijos vals., Janaukos 
kaime, V. Jakubausko bute 
kratą, radus 687 nelegaliai 
išspaustus atsišaukimus, 
kuriais aštriai kritikuoja
mas režimas ir valdžios 
žmonės: nepalankiai kalba
ma apie sumanymą steigti |mo, 
darbo stovyklą, apie tauti
ninkus ir tt.

Jakubauskas su Kutavi
čium kaltinami tuo, kad 
tarp savęs susitarę ir bend
rai veikdami išspaudę 703 
atsišaukimų, kuriais kelia-

UŽ LAIKRAŠTI MOTE
RIS NUBAUSTA 4 ME

TAIS KATORGOS.
Tūlas laikas atgal Kauno Į 

žvalgybos šnipas užpuolė 
gatvėje Feliciją Valiukony
tę ir nusivarė ją policijos 
nuovadon, kur ji buvo iš-! 
krėsta ir areštuota užtai, į 
kad prie jos rado nelegalų 
iaikiaštj “Tiesą.” Ją pradė
jo klausinėti, kur ji tą baisų 
laikrašti gavo. Ji pasakė, Į 
kad jai davusi kažin kokia Į 
Liza. Žvalgybininkai tuoj i 
išaiškino, kad Liza turi būt; 
niekas kitas, kaip L. Stasiu- 
lienė, ant kurios jie turėjo > 
aki. Ir jie tą moterį tuoj su-, 
ėmė. Abidvi buvo atiduotos' 
teismui. Ir dabar teismas 
nubaudė Valiukonytę pus
antrų metų paprasto kalėji- 

o Stasiulienę — ketu
riems metams katorgos.

KAIP ŽULIKAI MOKINO 
RASEINIŠKIUS ŠOKTI.
Šiomis dienomis Rasei

niuose iš kažin kur pasirodė 
du grakštus “džentelme- 

_ . . . , „ . ..nai.” Jie užsirekomendavo i
Teisme tautininkų , šnipai ?Są pirmaeiliai baletmeiste- 

liudijo, kad Butavieius ak- rįai jr geriausi “šokimo me
ringai dalyvavęs Suvalkijos no profesoriai.” Netrukusį 
ūkininkų sukilime ir šiaip J visas tvoras ir krautuvių! 
esąs labai priešingas tauti- langus jie aplipdė skelbi-' 
mnkams, kurie mekeno ne-1^^ kad nuo ir tos die. 
rinkti pasigrobė šalies vai- nos atidaromi šokių kursai, 
džią ir vargina gyventojus. Vadinas, prašom nerangus 

Prokuroras Monstavicius I raseiniškiai, yra ir jums 
nekalbėjo, tik pareiškė, kad I proga susipažinti su šokių 
kaltinimą^ palaikąs. Butavi- j menu įr išmiklinti savo ko- 
čiaus gynėjas adv. J. Nau- į jas žinoma, kursantų, ypač 
jokas sako, kad Butaviciui J dąiliosios lyties, tuojau 
prikišamas nusikaltimas knrip ir
sąs nepatikimas. Jeigu jau sum(>kėjo rankpinigius. Bet 
Butavieius^ ir butų spaudęs I “profesoriai” atrodė gana 
tokius atsišaukimus, tai Į nuskurusiai. Todėl pas vie- 
jįs uis spausti nelegalių al*|ną siuvėją užsisakė išmokė- 
sišaūkimų j saulių buno ras-1 tinai kostiumą ir ji gavo. 
tinę (Jakubausku bute bu- „ . ■ , .
vo šauliu būrio raštinė, o a4®“1? ra'
Jakubauskienė būrio sekre-binb1?kiai . neb.el'^° ,sav® 
tore). Ir ne tik spaudė, bet .s°klli 0 s,luv?’
išspaudė ir platino, o ryto- H?5 .neteko, klųantų, kuine 
jaus diena pas Jakubauskus lsnese.. įmokėtą kostiu- 
buvo talki, susirinko sveti-H: Issinese ir uz pamokas 
mų žmonių, visi atsišauki- surinktus rankpinigius, 
mus matė. o paskui, vaka- IWT1Ivrkir ,ZIC 
rop ir policija atsirado. Jei v.’.LPA
taip Butavieius butų daręs, GIAU KUN1GV- 
tai butu daręs provokaciją. Šiomis dienomis Kaune 
Be to, iš atsišaukimų teksto buvo vyskupų konferencija, 
matyt, kad jis rašytas inte-|kuri svarstė, kas daryti su 
ligento, gerai suprantančio j “eks-kunigais?” Mat, Lietu- 
visuomenės ir valstybės gy- voje vis daugiau ir daugiau 
venimo reiškinius ir žinan- atsiranda tokių kunigų, ku 
čio faktus, pav., uždraudi- rie visai nekunigėja, gyvena 
mas javus išvežti į užsienį, su moterimis, bažnyčios ne- 
“Lietukio” tvirtos javų kai- paiso, tačiau nuo kunigys- 
nos ir tt. Čia esą kas nors tės neatsisako, nes gauna už 
paslėpta. Adv. Naujokas tai algas. Dabartiniu laiku 
prašo rumus teisiamąjį Bu- šitokių kunigų esanti jau vi- 
tavičių išteisinti. " sa eilė. Taigi vyskupai ir ta- 

Teisiamasis Jakubauskas riasi, ką su tokiais daryt?
ginasi pats: jis sako, kad ----------------------------------
atsišaukimų pundą jis radęs
laukuose ir parsinešęs namo 
pažiūrėti, kas juose yra. Jo Į 
grįčioje niekas tų atsišauki-Į 
mų nespausdinęs. Sako, 1 
žvalgybininkai čia meluo
ja, buk tuos atsišaukimus 
Jakubauskas spausdinęs) 
mano grįčioje. Ir prašo, kad j 
teismas jį, Butavičių, ištei
sintų.

Butavičių. kaip šaulių bū
rio sekretorių, teismas ištei
sino, bet Jakubauską nutei
sė pusantriems metams sun
kiųjų darbų kalėjimo.

čia parodyti griuvėsiai po gaisro Jersev City, kur anądien 
sudegė Mrs. Rcse Burkharrt ir jos 6 vaikai.

V __ f

Žiaurus Merginos Kerštas.
18 metu ūkininkaitė sudegi- {niuno, klojimas. Po šio ant-

nc 8 trobesius. iro gaisro visas Gudeliukų
wain PurUiinVu Vai kaimas pakilo ant kojų: vi- Nuo^alų Gudeliukų kai- gi prad?j0 bJjoti nežinomO£

pabaisos, kuri kaimui atne
šė stambius nuostolius.

mą, esanti tarp didelių miš
kų, Ramygalos valsčiuje, 
Panevėžio apskrityje, nuo 
1935 metų ištikdavo perio
diniai gaisrai, kurie iš nu
statytų aplinkybių buvo ži
nomi, kaip kilę iš padegi
mo.

Šiame kaime pirmasis su
degė Juozo Želvio klojimas 
su pašarais ir įvairiais ūkio 
padargais. Gaisras kilo patį 
vidurnakti, todėl apie jokį 
trobesio ugnimi užkrėtimą 
nebuvo iokiu įtarimu; iš 
visko buvo matyti, kad gais
ro priežastis — padegimas. 
Sekančią naktį sudegė ant
ro ūkininko — Rapolo Da-

mas “nerimas.”
Dar Viena Žiauri 

Žmogžudystė.
GAVĖNIOJ PAVOGĖ KA
MAJŲ KLEBONO MĖSĄ.

Po garsių šv. Kazimiero 
atlaidų buvo apvogtas Ka-

PANDĖLIO “DAKTAR- 
KA” IŠNAUDOJA TAM

SUOLIUS.
Onuškio apylinkėj. Ro

kiškio apskrity, tamsių gy
ventojų tarpe yra Išsiplati
nęs nekultūringas paprotys. 
Susirgus, pagalbos jieško- 
ma pas šundaktarius. Ypa
tingai garsi “daktarka” 
Pandėlyje gyvenanti SI., 
kuri iš žmonių nesusiprati
mo varo puikų biznį.

Kovo 13 d. iš miško per 
Nemuną važiuodamas Sta
sys Dumbliauskas prigirdė 
norą arkliu ir vežimą. Pats 
Dumbliauskas išsigelbėjo.

—buvo likusi tik daržinė, 
kurią po mėnesio taip pat 
buvo kėsintasi padegti.

Prieš keliatą dienų, šių 
metų vasario 21 naktį Gu
deliukų kaime kilo aštuntas 
gaisras. Sudegė Jono Bliu
mo tvartai su visais gyvu
liais. Padaryta apie 5000 li
tų nuostolių.

Paskutinis gaisras kaimo 
ikininkiją bent moraliai su
stiprino, visi atgavo praras- 
ą lygsvarą: išaiškinta visų 
gaisrų padegėja, nusikaltė- 
ė, to pat kaimo 18 metų 
ikininkaitė, Alpune Šleky
je. t

Nusikaltėlę išaiškinti pa- 
lėjo prie sudegusio tvarto 
astas lazdynas — kartelė, 

ant kurios galo rasta pririš- 
a apdegusių šiaudų kuokš- 
:as. Mat_ tvarto stogas buvo 
aukštas, nusikaltėlė jo ran
ča nepasiekė, sėkmingam 
larbui pasirūpino “Įranki.”

Tas lazdynas privedė prie 
Šlekių ūkio malkinės, kui 
•asta jo storgalį.

Kai tik buvo sulaikyta 
Šlekių šeima, Šlekio sūnūs 
prisipažino, kad kalta esan
ti jo sesuo Alpunė šleky tė. 
Jo žodžiais: Alpunė buvusi 
nervuota, kerštinga, atsi
skyrėlė.

Kai tik A. Šlekytė prisi
pažino kalta ir papasakojo, 
kaip ji įvykdė visus 8 gaiš 
rus, jos tėvai ir brolis buvo 
paleisti. Dabar A. Šlekytė 
suimta ir patalpinta Pane
vėžio kalėjiman.

Išrodo, kad ji degindavo 
visus, ant kurių tik supyk
davo už ką nors. Tai buvo 
jos kerštas.

Praslinkus kelioms die- 
Incms, buvo sušaukta visuo
tina kaimo sueiga, kurioje 
buvo nutarta įvesti naktinę 
kaimo trobesių sargybą. 
Ūkininkai paeiliui kiekvie
ną naktį dežuravo.

Esant sargybai, kaimas 
kiek aprimo, bet neilgam: 
išaušus 1936 metų pavasa
riui, gegužės 22 naktį sude
gė ūkininko Jono Bliume 
klėtis. Nuo klėties gaisras 
buvo persimetęs ant kaimy
nų Paliliuno ir šagamogos 
trobesių.

Po šio gaisro buvo sustip
rinta naktinė sargyba, pa
kartotinai pravesta kvota 
bet viskas veltui: tų pačių 
metų liepos 10 naktį sudegė 
to paties Jono Bliumo dar
žinė. Kilo daugybė įtarimų, 
jieškota baisiojo kaltinin
ko, kaimynu tarpe įsivyra
vo įtarimai, nesantaika,

RADVILIŠKY NUŽUDY
TAS MYKOLAS MA

ČIULIS.
Kovo 12 d. Radvilišky į- 

vyko šiurpi tragedija. Tą 
dieną apie 3 vai. po piet ka
reivinių centralinio apšildy
mo IV-am aukšte pastogėje 
keliais franeuziško rakto 
smūgiais į galvą užmuštas 
to skyriaus civilis tarnauto
jas kūrikas Mykolas Mačiu
lis, kilęs iš Utenos apskričio, 
žmogžudystę padarė Pam- 
paras, kuris užmuštąjį dar 
apiplėšė, paimdamas iš joRukaieių kaimo laukuose,'

« bi.V‘tš ’.SS ’fc klebonas. Buvo iš-
plktadariąTSy^ nep2 fn^.k‘au ”ėsa;
žįstamas žmogus, paguldy- baigt?’gavėnia * to mė^)7! 
tas savose rogėse. Darant 1 fa; ?n1^ , - rnes9s; •
Kruopių policijai apžiurėji- P°!lclJa. sulėkė-
ma naaiSkėio kad tai 4a: Skapiškio miestely. Tai bu- 
Jonas Butkus, kilęs iš Kai- 1?. stara'lel ls Jegoiota,-. 
nėnu kaimo, Mažeikių aps. bu' » a
n valsčiaus, o2 metų am- , . v • aovo 1 d. J. Paltanavičius
žiaus. Jonas Butkus, matyt, KeJ0' vagl? teislndsl: .kad 
yra nužudytas kokiu nore lsrF,an«s> -M gavėnioj ka- 
kietu daiktu, nes galva la- ta!lKV. kunigui
bai sudaužyta ir, tur būt, ™bahng.. 
kad kraujas tiek greitai ne
išsisunktų per roges ir neiš
duotų kurioj vietoj jis už- ( 
muštas, galva įkišta i maišą, 
o kojos surištos vadžiomis, 
į-ubai visi atsagstyti, matyt, 
jieškota pinigų. Dėl ko i-

miestelio, Rokiškio

lašiniai ne-

Visiems užsieny gyvenantiem* 
. lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryžius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu

Dėt informaciją kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
I&3 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 Walnut St., N«wark, N. J.

JOHN SEIČYS
433 Bark St., Hartford, Conn.

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

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St., Worcest«r Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
478 N. Main St., Montallo, Mass.

RAUL MOLIS
1730—24th St.. OetroTt Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
173? S. Halstad St.. Chicago, IH.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
4820 Suprrior Ava.,

Clavaland, Ohio

A. VARASIUS
204 All Nations Bank Bullding 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

gandai ir net burtai, — se
nosios davatkos kalbėjo, 
kad tai esanti Dievo baus
mė...

Praslinkus trims mėne
siams, tų pačių metų spalių 
2 dieną Gudeliukų_______ T kaime

150 litų ir 10 rusų aukso(kilo penktas gaisras. Sude- 
rublių. žmogžudys Pampa- gė jau pirmiau gaisro nu- 
ras tą pačią dieną sulaiky-' skriausto Juozo Želvio gy

venamas namas, o mėnesiui 
praslinkus — to paties ūki
ninko tvartai. Taigi per 
dvejus metus smulkus ūki
ninkas Juozas Želvys nete-

tas.

JURBARKE APIPLĖŠĖ 
ŪKININKĄ PALTANA

VIČIŲ.
Žiurkalnis, Kidulių vals. ko veik visų savo trobesių,

tarėme mūsų dienraščio orenumeratz 
vykdyta ši žmogžudystė dar įskaityti tik tiek, kiek mums apseins 
nesužinota " 'ekspedicija. Todėl, visus kviečiame

(išrašyti populiarų demokratiškos pa-
i kraipos dienraštįNELAIMINGAS ATSITI

KIMAS PILVIŠKIŲ VALS
ČIUJE.

Bebrininkų kaime, Pilviš
kių valse. Pijus Danilevi
čius, 17 metų vaikinas, išva-1 
žiavo su savo dėde į mišką; 
medžių parvežti. Uždėjus 4 
medžius ir dedant penktą 
patį mažiausią, Danilevi
čius parslydo, krito ant že
mės, o medis jam ant gal
vos. Vežant į Kazlus pas gy
dytoją pusiaukely mirė.

DIDELE * 

EKSKURSIJA

Į LIETUVA
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA

AMERIKOJE

Popaliari* Ekspresiaia Gerieivia

EUROPA
Išplauks iš Neir Varko

GEGUŽĖS 16 d., 1937

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

ir Klaipėdą

NAMBIRG-AMERICAI LIIE 
IOITH GEIMAI LLOVI

uktuvo
INU)

nuvažiavo į Jurbarką arklį 
parduoti. Pardavęs savo ar
klį, nusipirko kitą. Tuo mo
mentu prisiplakė prie Pal
tanavičiaus du nepažįstami 
vyrai, vadindami magary
čių gerti. Nuėjus šnapsuoti, 
greit ir sutemo. Grįžtant na
mo, per miestą palydėjo 
draugai ir dingo. Bet netru
kus jie pasivijo, kirto Palta
navičiui lazda per galvą ir 
atėmė 116 litų pinigų, kurie 
liko nuo parduoto arklio.' 
Žmogus ketino nusipirkti 
duonutės ir mokesčius val
džiai užsimokėti.

Asmeniškai lydima 
•"didžioji VASAROS ekskursija'

I L IE T U V Ą
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BEKEBCARIA-BHaUO -JDHE 19 D.
Išplaukia iš New Yorko tiesiai į Cherbourgę, 

o iš ten geležinkeliu į Klaipėda./

1 VAŽIUOKIT 
Į PER CUNARD METAIS

iMIRĖ SENIAUSIAS ALY
TAUS APYLINKIŲ ŽMO

GUS.
kuris metams tekaštuoja tik b dole-. Kovo 2 d. Likiškėlių kai
riai, pusei metų 3 doiena.. • Alytaus valse. mirė Jo-

m™™ Setaai per toro. _ Ar'dauskas. Velionis tu-
Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* į 1 e j® metų aTOŽiaUS. S e- j 

būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių nelis iki pat Savo mirtie?
Kas atsiųs savo adresų — gaus ne-buVO Sąmoningas, flaug pa

mokamai i egz. susipažinimui. ; pasakodavo apie senovės 
j Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau- laikus, ką jam teko pergy-

nas, Gedimino 38. Lithuania. venti.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

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

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

Be to. “KULTŪROS”’ žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomu Įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė .Įieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų. pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

l Ekskursijų lydės plačiai žinomas ir nuodugniai kelionės reikalus 
k ištyręs vadas p. F. B U K Š N A I T I S.

Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausiųjų laivų. 
Gražus kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard patar- 

\ navimas 3-os klasės keleiviam. Tik šešįos dienos vandeniu 1 
Platesnių paaiškinimų teikia jums agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST.

BOSTON, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikičionyhės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderi”...................v- - -
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Vietinės Žinios
Drg. Juozo Valeikos lai

dotuvės.
Draugo Juozo Valeikos 

Bostono Fine Arts Mu- laidotuvės Įvyko praėiusĮ 
ziejaus komisija apžiurėjo ketvergą. Nors tai buvo dar- 
dailininko P. Rimšos sukur- bo diena, kūną palydėti šu
tą “Lietuvos Artoją” ir la- važiavo apie 70 automobi-

Pastatykim Rimšos “Arto
ją” Bostono Fine Arts 

Muziejuje.

Strigunas skaudžiai primu
šė plėšikus.

Pereitą ketvergą. apie 6 
vai. vakaro du plėšikai Įėjo nomas Montellos biznierius 
i Chas. Striguno degtinių p. Petras Bartkevičius jau 

■ sandėli po num. 195 L st. ir parvažiavo iš Califomijos ir 
Į suriko "hands up.” Paskui atvykęs "Keleivio” redakci- 
j vienas iš plėšikų privertė jon papasakojo savo įspu 
I Strigimą atidaryti pinigų džius. Jis buvo sustojęs Los 

5 registerĮ ir tada plėšikas iš- Angeles mieste, aplankė ak-

Ką sako p. Bartkevičius 
apie Californiją.

Gerai musų apylinkėj ži-

“tai pamatai, kad žmonės 
geriausiai gyvena Naujojoj 
Anglijoj.”

eme iš jo visus pinigus, apie torių koloniją Hollywoodą 
50 dolerių. Išsidrąsinęs plė- įr viešėjo San Franciscoj, 
si kas vardu McCann iškratė kur susirado pažįstamų, 
visus Striguno kišenius ir Gryžo Panamos Kanalu ir

bai juo susižavėjo. Muzie- lių. Išlydint iš namų. atsi-! pasiėmė visus pinigus, kiek buvo sustojęs Havanoj.
jus labai norėtų jį įsigyti, sveikinimo žodi pasakė ------
bet apgailestauja, kad netu- “Keleivio” redaktorius Mi- 
ri fondo, iš kurio galėtų chelsonas, o prie kapo kai-
clnilntnvini o t lvr/vi uo 1/n odų RoorruMlI.O.

Stasys Budrikas pastatytas 
po $20,000 kaucijos.

Pereitą sąvaitę Cambrid
ge’aus policija suėmė lovoje 
Stasį Budriką, 21 metų am
žiaus jaunuolį, kaltindama 
jį pavogus automobilį New- 
tone. Jo pagalvy rado už
taisytą revolverį ir dėžę pa 
tronu

Bilius prieš “sit-down” 
streikus.

Kapitalistų agentai įnešė 
Massachusetts legislaturon 
bilių, kuris skiria $1,000 pa
baudos ir 6 mėnesius kalėji
mo darbininkams, jeigu jie 
apskelbę streiką okupuos 
dirbtuvę ir, policijai reika
laujant, nepasitrauks iš jos.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman at. arti Central aka, 

CAMBRIDGE. MASS.

Apiplėšė.
Montelloje, pereitos su- 

o . . -, - batos vakarą, einant namon
Be to, jo kambary ant §awtell avė. banditai su 

rasta daug drapanų, cigarų, reVolveriais užpuolė Pocių,

skulptoriui atlyginti už ke- bėjo adv. Bagocius. 
lių metų darbą. Todėl kilo Gėlių buvo suaukota ne- 
sumanymas kreiptis į lietu- paprastai daug. Teko šū
vių draugijas ir prašyti au- skaityti šie vainikai:

1. Nuo žmonos Stellos ir 
sunaus Alberto.

2. Nuo brolio Antano.

kų šitam lietuvių paminklui 
pastatyti Bostono kultūros 
šventovėj.

Clevelando lietuviai pa
statė sau amžiną paminklą 
įtaisydami “Lietuvių Kultū
ros Darželį;” Pittsburgho 
lietuviai stengiasi įrengti Chicagos 
universitete “Lietuvių Kam- 6 Nuo Valantieju. 
ban. Ir tuos darbus tenai 7. Nuo Lietuviu i 
vykina lietuvių organizaei- Sąjunfros 71 kuopo 
jos. Taigi Bostono lietuvių g Xuo Lietuviy Socialistų 
araugijoms genausia pt įtik- Sųiungos 60 kuopos.

3. Nuo brolio Jono.
4. Nuo sesers Elzbietos 

Klimienės iš Detroito.
5. Nuo sesers Barboros iš

S i 3'1 n Šitoj kelionėJ P- Bartkevi- visokl.V ?ėrin^ žiuron^ *>' atėmė pinigus ir prasišalino’.
ninf™ ir IriLi čius P^tęs tokių £Sra,fl™£ aparatų ir kito-| Bala^džio 3 p.^ Poškie-

• kižLm'n ’ ofSaii'in- doo-rL Įdomybių, apie kokias nie- kl<-(-.a\k^‘ Cambi įdge aus,Montellos užvažiavo 
nt-u'g ” kados nesvajojęs. Amerikos teisėjai . tone jį apklausine- gu automobilium ant vyro

Caro- n.v'ou Primina- gamta yra be galo įvairi ir -lo 11 alldejo lą ant \ eliau,, einančio gatve Pervažiuo- 
’. _P 1^*’, j g • turi npansaknmai " oražin ° ^UO talpu pastate po $-0,-j ymno.n< litrnninėip mirė

pasignebe bonką degtines 
ir rėžė vienam plėšikui gal
von; bonka sutruko ir plėši
kas apsipylė degtine, kurios

gražių -000 kaucijos.turi neapsakomai 
vaizdų. Iš miestų, gražiausis
esąs Los Angeles. ” " “

7 Technologijos Institutas pa-Gyvena Californijoj lie- ky- mokestį už moksl.

tas žmogus ligoninėje mirė, 
i o Poškienė sulaikyta už 
žmogžudystę.

pateko ir į akis ir tas laiki- tuviai esą labai vaišingi ji
nai negalėjo atsimerkti. Ki- malonus žmonės. Nors jų 
tas plėšikas trenkė Strigu- tenai gyvena nemaža, San
nui bonka i galvą, o antra Franciscoj esą apie 1,000, !§UOS i j * •
bonka kirto i peti. Strigimas Bet vistiek jie jaučiasi at- į Compton pranese, kad atei 
besigrumdamas * su plėši- skirti nuo musų išeivijos čie- nantJ

iki $600.
Massachusetts Technolo- Į 

Instituto rektorius 
m pranešė, kad atei- 
rudeni mokestis uz

Nuo Lietuvių Socialistų kais, paspaudė slaptą skani- luma? ir labai išsiilgę R?Tų. j mokslų toj mokykloj bus
ngos 71 kuopos. buti, kuris jungė jo krautu- Todėl at\\kusi iš rytinių H / , ;;u pos. taverna ant kampo valstijų savo tautietį priima Dabartiniu laiku ,

8-th streeto. Iš ten atsisku- »’ vaišina visa širdimi moka s'°00 metams

Telefonas 21824 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1S7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. KlLEMfl
60 Scollay Sųaare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraajo, Inkstų Ir
Nervų Ligų.

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

tų pastatai Fine Arts Mu- '.Iniu SLA 371 kuopos ibino Štrigunui'pagelba. Plė- Tačiau Califomijos gam.: laiku darbininkų vaikai jau 
ziejuje “Lietuvos Artoją. jį; vinco Gegužio | šikai degtinė/ bonkomis ta p. Bartkevičiui nelabai negales aukstesn.o mokslo ™

ai.butų paminklas Bosto- šeimynos. {svaidė visus, kurie prie jų patikusi. Nesą augmenijos. Pa- e l- ruošiami už
o lietutuviams 1L Nuo J. G. Gegužio. {artinosi. Bet keliatas drą- Visur esąs žvyras, ant kurio !. .. Puiku nat

SOUTH BOSTONKafeteria
249 BR0ADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAISINT
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.

Tel. So. Boston 2668. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

Tai 
no

Kiek teko anksčiau girdė
ti, skulptorius Rimša verti
no savo “Artoją” apie $10,- 
000: bet šitokiam reikalui, 
be abejonės, jis sutiktų nu
sileisti.

Vienas Sumanytojų.

Gegužio
12. Nuo J. Bieliauskų.
13. Nuo Andriukaičių.
14. Nuo draugų Juozėnų 
Kairaičių.

Gera miera, puikus patarna- 
Vakarais, specialiai pa- 

užkandžiai.
Puikų patarnavimą užtikrina-jsesniu tvėrė plėšikus, o plė- niekas neauga. Todėl kas! Ateinančios nedehos radio

šikai desperatiškai mušda- nori įsitaisyti daržą, turi; programa nuo 2:00 iki 2:30 me.V teta ^įrengta. Pra
miesi stengėsi pabėgti. Kau- pnsivežti juodžemio iš ki- {pei stotĮ 

Juodžemis atvežamastynės tęsėsi ilgokai, tačiaus tur. kil.), stotis
W0RL šome visų užeit pas mus pavie- 
randasi sėti.

VALANDOS: Nuo » iki 12
Nuo 2 iki I vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik au8itaraa.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisus “Keleivio" nams.

261 BR0ADWAY, tarp C ir D st, 
SO. BOSTON, MAS8.

\VHDH ir WBZ.15. Nuo draugės Janiu- nubėgusieji Strigunui į pa- traukiniais ir parduodamas {la! P 
nienės iš Dorchesterio. galbą, plėšikus nutrenkė ir už pinigus. ~ 1. Radio Ramblers orkes

trą iš Lynno; 2) Lynno Jau-
. , , , • Bostono. I šiku policria atėmė be žado. Kia, oet tose vietose, Kur p. nuomenės choras, po vado-

Aukos Lietuvos demckrati- 17Nuo O. Babilienės iš Abu plėšiku policija nu- Bartkevičiui teko buti, dir- 
jai ginti. Somervillės. vežė i So. Bostono policijos vožemis esąs prastas.

Cambridge’aus lietuvių jg. yuo Lietuvos Sūnų stoti. Vienas plėšikas, vardu “Kai pervažiuoji per visą
draugijų surengtose prakal- Draugijos. ‘ John McCann, 23 metu iš salį,” sako p. Bartkevičius,
bose 21 vasario buvo renka- 19 \uo Lietuvos Dukterų Rosburv, nuo Cobden st.;
mos aukos Lietuvos demo- ;r Sunu D-jos. " antrasis Michael Greelish,
kratijai ginti. 20. Xuo Lietuvių Piliečiu 24 metu iš So. Bostono.

R. ir Petronėlė Stasiai pa- Kliubo. ' J Greelish yra areštuotas uz
aukavo savo gražią ir dide- 21. Nuo draugų Marcilio-į plėšimus keliatą kartų, bet 
lę salę šioms prakalboms, nįlu 'politikieriai iam pasitar
tai buvo viena is stambiau- 22. \uo Peter Pressed maudavo ir būdavo paleistas 
siu aukų. Mptal Kornoracijos, kurioj' oasitaisymui. Dabar abu
^ Pinigais aukavo: Chas. velioni? dirbdavo. {laukia teismo be kaucijos.
Stašis ir M. Krasauskienė, 93. Nuo Kaimynu- _ Striguna bėgyje„mėnesio
po $1.00, o po 50 centų d a- 24. Nuo draugų B. Simo- laiko bandė apiplėšti antru 
vė: M. Stašienė, A. Baikie- navičių iš Providence, R. I. kartu. Kor. A.
nė, F. Kaulakis,_ P. \ aškie- Karstas buvo labai gra-į . ,.—;-------  ,
nė, O. Mackiutė, V. Kvret- ^us jr brangus. Laidotuvec' Aem uz paramą.

tvarkė grabbrius Zaleckas iš! ^or;P vle^ai padėkot Mon- 
South Bostono. Velionis pa- tellO' lietu\iams uz_suteiktą 
!aidotas gražiose Gam_ jman dovaną. $161.(0. mano

vyste Adolfo Krušo; 3) Kal
bės filologas Juozas Ryma- 
vičius-Raymond, iš Thomp
son, Conn.

The Netr 1937

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

kauskienė, K. Zabitis, P. 
Grigaliūnas, J. Landžius, J. 
Kovarskas ir J. Gelažius; po 
25c. — N. Grigaliūnienė, B. 
Malis, R. Zalula. W. Vištė- 
junas, Mrs. Vištėjunienė, J. 
Pangonis, Mrs. Mikšienė, J. 
Petrutienė, S. Zvzvs, A. 
Karpavičienė, B. Avižienė, 
S. Z. 0. ir S. S. Z., Chas. 
Marcilionis, B. Zabitienė, 
Marė Bagdonienė, J. Nauji
kas, A. Gricius. J. Burba, K. 
Sukackienė, J. Beliackas. 
P. Tumėnas, A. Valeika, A. 
Genčauskas, J. Mosteika, 
A. Beliackevičius, J. Vinciu- 
nienė, A. Smaižis, M. Aitu- 
tienė, W. A. Viisminas, T. {

bridge’aus miesto kapinėse, mokslui baigti. Biangųs
__________ draugai ir drauges, pazysta-

South Bostono Biručių n?i ir giminės, tariu jums vi- 
koncertas. nuoširdų savo aciu uz

T. ~ ... . itokią didelę paramą, kuri
Lietuvių Salėj pereito ne- vra tajp reįkalinga man šiuo 

deldiemo vakarą įvyko Se- laiku, L Tamulevičia,
siu South Bostono Biručiu ir Montello, Mass.
Montellos Franklimeciu v v- __________
nj Choro koncertas. Publi- Randolnho airiu katalikų 
kos prisirinko pilna sale if.Sažnvčioie mirė širdies lieta 
koncertas buvo geia>. ^Pac South Bostono airvs John 
gražiai pasirodė montellie- p Vr-Cartbv
ciai. Buvo ir solistų. Kelis • ___ :______
solo numerius sudainavo Prie 30 Rand st., Roxbu-

STEWflRT
WHRNER

32 FEATURES 
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Give More for Your Money!
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Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

A. J. NAMAKSY
Real Estate &. Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0048.
Res. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Isegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku.
J. E PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Maa.

p-lė Julė Mitrikaitė iš Wor- ry, buvo rasta savo kamba 
cesterio, p-lė Zosė Vaitkiu- ry sudegusi Fannie Rour 

Valantiejus. C. Stokauil“ jš.MonteHos, jaunasis L. ke, 62 metų mereina.
kienė. J.'Matuza. A. Stra-'Bulnls P3^0 smulku- 0 -----------
kauskiene. B. Dabravolskis. - „ ,. T rz v
Vinckevičius, O. Gegužie-i L.. Žabai aus-
nė. K. E mest. K. Butkaus-!k31te’F P-V. Mmkiene pa- 
kienė, R. Augickas. J. Kaj.(skambino duetą ant piano, 
raitis ir E. Emest. Smulkiais: ?.lnK.”J «™Pe s;!s'’
surinkta ?7.58. Viso labo S’!. .3?"n?,pa.n,e1™;
auku. $25.83.

Karlonas. A. Laurutis, J. ų-

Jonas Česnulevičius — sak-1 A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

Marvtė Dusevičiutė. Akvilė
Visiems aukavusiems, 

varde Lietuvos kovotoju už 
laisvę ir demokratiją, taria
mo nuoširdų ačiū.

Bendras draugijų komi
tetas Lietuvos demokratijai 
ginti. K. Zabitis.

Moterų Ratelio margučių 
vakarėlis.

Pereitą nedėldienį Mote
rų Ratelis buvo surengęs L. 
M. Žinyčioje margučių va
karėlį. Margučių buvo gausi 
kolekcija, ir buvo labai gra
žių. Dovanas už gražiausia 
nudažytus margučius teisė
jai pripažino šiems asme
nims: S. Davis, p-lei Narau- 
skaitei. o “booby” dovaną 
—p. Mikalauskienei. Pp. 
Ložeckienė ir Ruplienienė 
gardžiai pagamino “čap- 
sui.” Svečių buvo daug ir 
moterims gal liks nemaža 
|»olno. Dalyvė.

Siaurytė. Emilija Rudokai- 
tė, Ona Navickaitė, Eugeni
ja Vaigauskaitė ir Felicija 
Grandelytė. Buvęs.

Bostone tariasi streikuot’ 
barzdaskučiai. Dabar jie 
gauna $25 į savaitę, bet no
ri daugiau. Jeigu laimės, tai 
pabrangs plaukų kirpimas.

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
sieninių popierų, plumbingų ir 
visokiausių geležinių daiktų. 
Pristatom tavorą į namus. Da
bar galėsime patarnaut visiems 
geriausiai ir prieinamiausią kai
na. Prašome visus užeiti reika- 
’ui esant ir persitikrjnt. kad mu
šu tavoras geriausias visame 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

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

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

TeL Uaivsrsity «4M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUV* DENTISTC 
ZALANDOS: »-« Ir T->.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Tel.: PARksay 6188-W

DAKTARAS

Roger J. Abizaid
KALBA LIETUVIŠKAI. 
VARTOJA X-RAY.

Valandos: nuo 5 iki 8 po pietų.
22 CEDRUS AVENUE, 
ROSLINDALE. MASS.

(Kampas Washington St.)

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-

TYTOJAI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADM’AY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

STREET
LIQUOR STORE

Parduodam geriausius įvairių rūšių 
TONIKA, DEGTINU, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms. Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.Pokiliams. Vestuvėms. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom ereitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ 

195 L Street, So. Boston.

Jųs gaunat 6 VERTINGUS įrengimus daugiau įsi
gydami Stewart Šaldytuvą, kurių kituose šaldytu
vuose nenu^irktum už jokius pinigus.
Motoras stipresnis, mažiau elektros suvartoja, ty
kiau ir pamažiau sukas. Automatiška šviesa ir kiti 
vertingi įrengimai.

GVARANTUOJAMAS ANT 5 METŲ, galit įsigy
ti ant išmokėjimo per 3 metus.
Ateikite ir pamatykite kaip išrodo ir kaip veikia.

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

Tel. SOUth Boston 4649

PASITARKIT SU

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

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

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

! DR.GRADY3Z^’^s*
• Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
J : 10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE:

- ■ !
Telephoa*

So. Boston « 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ ♦
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Antomobilina ir 
Trokns visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vista: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagnl reikalavimą. Laidoja ant visokių kapinių. 

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

258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4488.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, M&sa.




