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VYRIAUSIS TRIBUNOLAS 
NUSTEBINO AMERIKĄ.

UŽGYRĖ PIRMIAU AT
MESTAS REFORMAS.

Minimum algos įstatymas 
pripažintas jau konsti

tucinis.

Anglijos Socialistas 
Pasmerkė Karalių.
Ant mcnarchijos tik nusi- 

spiaut, pasakė Maxton.

Anglijos Independent La

Dideli Sumišimai 
Lenkijoj.

Darbininkai streikuoja, o 
tautininkai kelia žydams 

pogromus.

Telegramos sako, kad 
Varšuvoj streikuoja apie 
100,000 darbininkų, reika
laudami algų pakėlimo, nes 
pragyvenimas pabrango. 
Tuo tarpu tautininkai skel-

Dsr 100,000 Paramą Parlamente. Ispanijos Fašistams Už
siimama Ispanijon Francuzijos parlamente 

buvo daug triukšmo dėl Įvy
kusių anądien riaušių Pary
žiuje, kuriose 5 žmonės bu
vo užmušti ir apie 300 su
žeisti. Triukšmą prieš Bliu-

Prieš Mussolinį jau prasi
dėjo riaušės.

Eina paskalai, jog Musso- mo valdžią kėlė dešinieji ir 
linio armija prie Madrido kairieji. Fašistai atakavo 

i buvo sumušta dėl to, kad Bliumo valdžią, kad ji duo-

duotas Antras Smūgis.
Socialistų Partija 
Svarsto Opų Klau

simą.
Chicagoj sušaukta specia-

PRIEŠAS ATMUŠTAS 
NUO TURTINGŲ KA

SYKLŲ.

, . . , k •v i italai visai
mažyčiams boikotą ir ren-; kariauti> Daugiau stams, o komunistai kriti- n u j kl j : iš_

B tautiški taSl*’ 1’000 i^lų pe.-ėj0 loja- kavo ją, kad ji neišnaikina 'enc'Ja °P‘am klaUSlmU1 ,S 
tautiški juoaasim- hgt ėn 0 kltl - -

įmete kelias bombas i -„m,, „„1:1,,

, nenorėjo pnes da perdaug laisvės komuni- lė Socialistų Partijos kon- 
CariM.IJtk I Jautriau ctsimę n kormimctsn kriti- •• • 1 1 Jvencija opiam klausimui is- 

rišti, būtent: ar dėtis parti-

Be to, lojalistų orlaiviai su
naikino fašistų ginklų fab

riką Saragosoj.

Sumušti anądien prie Ma
drido, Ispanijos fašistai mė-

Vvriausis Teismas ši pa- , T> . -• •nedėlį nustebino visą'šSį. • bo.; Pa«Xy turėjo meuni su-gu, pogromus
nžtrvrp Wh^binoTorm ažiav imą Giasgow mieste, mieste tautiški julmu;,,,,* !■ ... nuoSn n uifi numoto 1 1 1'valstijos tinimam alfos į- Xvai Ifdu’Kutuve'^'kin^ši Sa™ palik° ka’ buvo dSa Saf- fmSfos^opjrtda^ar viltoj.

S^ilokipa^?ort James <'au« langus. Nuostolių ^aKs^tika^ar nt !?* Konvencijoj dalyvauja fpTtaa/ie ^olTpo/bU™
ko valstijos Įstatymą panai- astria!. krinkavo monarchi- dams pridaiyla uz $30,000. ma įaį £ši* įnerolas h 362 bal^ ,Noi^an Thoma* \r- daug kl‘ co rkyptimi, kur randasi la
kino kaip “priešingą konsti- ^n^^’^^ministerilb rinink,^ ^dn^d ''Franco dėl t0 visus'juos pa- lamentas pareiškė pritori- tkiiuymtTktii^m LdcSt bai.turtin^ gyvojo sidab-
tucijai.” u?aas. ‘ U sa,t ipim^tciiais tininkų valdžia _ neduoda į jjn0 iš fronto m» tlju-, leidžiant ro ir anglių kasyklos. Ir

Minimum algos įstatymas žydams naujų kidimų biz-C Rai Europos'spauda pra. * --------------- rėiom^Lškm žinili Rradfdami šit^ JieJaP
. .. - - įejome aisKių žinių, Kaip sis 1S kalno pasigyrė pasauliui,

klausimas bus įsnstas. kad čia busiąs jų labai dide-
. lis laimėjimas, nes kaip an-

KasyklOį ŽUVO 9 JiUl- glys, taip ir gyvasis sidab-
nrrini ras es^s laba* reikalingas
neriui. ginklams ir amunicijai ga-

Dubois, Pa.—Pereitą su- minti.

Washingtono Estijoj buvo d*> darytinų juoU
išleistos moterų apsaugai. įas uz apykakles, kaip ofiso miesteliuose turgaus dienos ^solini* pasiuto/ Jis nu-
Jis nustato moterims darbi- bernioku, ir išmestos uz tyčia yra perkeliamos į su- urė tooj siSTitoują 100,-
ninkėms algos ribą, žemiau dut^’ °J° vieton pastatytas batą, kuomet religingi zy- 000 karįivi/ armi Ją kad
t.„..;..= darbdaviai negali £«* ??\L™n.“a.sa.b>J‘.r_1“ko^a.’'tatiita patalų Madridą. Į

pranešė
kurios
mokėti Tai vadinasi algos kia, ant visos mon

tas. Reiš- dai švenčia šabą ir laiko sa- "f
Anarchijos vo krautuves uždarytas Žy- ■■ •panijos vvnausvbe pranminimum. Jo tikslas yra ui- Sabma. sta4i.ait nuįspiaut dų biznieriai padavė preky- j $ J^gtinui ir kitoms pa

tikrinti moteriškei nram/ve- a> al ?a mu ■ a* Lla bos ministenui skundą. Po |j valdžioms, kad da- 
apie to skundo lenkų tautininkai bar R ;au ei Is.

Varšuvoje istepe degutu be-panijos ir j,alijos; n0,/ofi-

tikrinti moteriškei pragyve 
nimo uždarbi, kad ji galėtų X°Jeur.uc.xu iii. šitaip pasakyti
nusipirkti būtinų reikmenų Smetoną ii jo diktatui ą 
ir galėtų palaikyt savo svei
katą.

Lygiai toks pat Įstatymas 
buvo išleistas ir New Yorko 
valstijoj. New Yorko pelna
grobiai apskundė jį Vyriau-

Socialistų Partija 
Už Leicisą.

Rusijoje Sušaudyti 
Da 3 Trockininkai.
Iš Maskvos pranešama, 

kad pereitą sąvaitę da 3 
“trockininkai” buvo sušau-
dyti. Jie buvo nuteisti už batą gilioj anglių kasykloj Bet ŠĮ utorninką Madrido 
padegimą mokyklos Novo- netoli nuo čia Įvyko sprogi- vyriausybė pranešė, kad.ši- 

uuxxx,uo xx xluxx.uo iivis uu- s^b^rsko mieste, Sibyre. Gai- mas ir užbėrė 5 mainerius. tas fašistų žygis jau susmu- 
veik visas, žydų Iškabas. į cialiai lis ir nėra paskelbtas. /-e- d^ug vaikų. Ko- Kasyklon tuoj nusileido gel- ko. Liaudies milicija juos 

\ ėliausios žinios sako, ^;<ni nnVQ vienas laivus kiais isskaitliavimais jie tą bėtojai. Už 35 minučių Įvy- sumušė ir nugrūdo taip toli, j , x. ’ Bet jeigu nors vienas laivasKad darbininkų streikai su- dar atpiauksįąg Ispanijon c" -
. .... dau«iau Italijos kareiviais, tai-

Chicagoje susmukus, spe- kaip 800 įvairių firmų. Balt- ni-J valdžia jau skelb.
Partijos stogej sustojo visa audimo siį,ti Italijai oJicialiai. 

28 kovo pn- pramone.
ciale Tam™n’ • k ^komčik ir bėgy vi. Kasykla priguli re, nes kitaip lojalistai galį 

K. Charitonov. tu;-;.... d., • ’ fc 1šiam Teismui. Ir tą naudin-į konvencija Z8 kovo Pr}‘ 
gą darbo moterims reformą rezoliuciją, kurioj pasi- 
teismas panaikino, sakyda- ?ada remti industrini uni- 
mas, kad ji esanti “nekons- JIzm4, kaip naują ir pažan- 
titucinė ” Amerikos darbininkų ju-

Taigi* Washingtono vals- įėjima, kuriam vadovauja 
tijos plutokratoi irgi kreipė- an?’iakasių unijos 
si i Vyriausi Teismą, prašv- lentas John Lewis. Visi So

Italai Sukilo Franco 
Armijoje.

Ši panedėlį radio prane- 
prezi- ka(j iSpanijos fašistų ai

Francuzi ja ir Anglija la
bai susirūpino, kad nekiltų 
iš to visos Europos karas. 

;Francuzija būtinai’ norėjo 
uždėti jūrių blokadą, kad 
Italija negalėtų daugiau pa
ramos fašistams pristatyt.

Northwest Mining and Ex- juos apsupti.
rr-., - « • zt changę k?mPamjai. Papra- Toliau Madrido praneši-
» likai Paplovė 70 s.ta^ j°J€ dilba apie 800 ang- mas sako, kad ŠĮ panedėlį 

liakasių, bet subatoj buvo didelis valdžios oro laivy-

persi
vertė per galvą ir nuspren . . „
dė, kad Washingtono vakti- pnminmko Greeno politiką. iąižeidė 

“O. K.’

likos Darbo Federacijos

Avių.
Jugoslavijoj, Mostoro apy

linkėj, per didelę perkūnija “ŠALIN MUSSOLINJ,”
mijoj sukilo italai. Jie 'atei-iRet Anglija labai nenori su f?uja viltai ta; JAUKIA JUGOSLAVAI.

i 1/1;/ -;v';/kego iš kalnų ir sulindo į Šiomis dienomis Mussoli- vines.
avių pastogę. Kai baimė nis pasigyrė pasauliui, kad

pradėjo juos kolioti “niek- —m™ t-ori ri™™,, praėjo, vilkai pradėjo piau- jis padaręs su Jugoslavija

pasilikę tik 5 prie darbo. nas bombardavo Saragosą, 
kur randasi fašistų divizijos 
centras, sunaikindamas te
nai ginklų fabriką ir karei-

t. „ _____ . i ir Prasidėjo susi- jau nesiųsiąs. ir nuolatos vis
jos įstatymas yra u. K. šaudymas. Ispanijos Moro-■ siunčia. Pereitą sąvaitę jis

Tai buvo tartum perku- ivOrman I nOmūS V O- koj, Afrikoje, kur yra pa- Vė! nusiuntė 10.000 ginkluo- 
nas iš giedro dangaus. Gat- žlUOS RusUon. ruošiami fašistų kareiviai tų kareivių, noiį buvo jau ir

* • Tcnfini inc lromi ei KhI

aikštėn, 
paaiškino,

ir “bailiais.” Italai tuo I°spanijosd fašteums^ « avis ir sudraikė jų 70. Ki- “draugišką sutartį.” Išrodo,

nas butų perskrodęs raudo- S13 . rengiasi su žmo
nų jiešmu per vidurius. na važiuoti Europon ir tuo 

Ištikro, susidarė idomi p?e?u į??™ non nuvykti Sd; 
situacija. Matyt, teisėjai su- kreipės, į

siprato, kad jie, balsuodami ambasadorių Troja-
' ' darbininkams novsk! Pjausimu -

tarpu buvęs nuslopintos. A- 
pie 100 sukilėlių buvo už
mušto.

30 kovo iš Gibraltaro pra
nešama, kad Ispanijos Mo- 

ar rokoj, Tetuano mieste, prieš

jog tie 10,000 ginkluotu ka
reiviu buvę “daktarai,” ir 
Anglija vėl nusiramino. Sa
ko, “daktarus” Italija gali 
siusti.

Bet kuomet Anglija Mus-

toj vietoj, Sarajevo apylin- kad sutartis ištikro buvo pa- 
kėj, perkūnas trenkė Į avi- daryto, tik 
dę ir 23 avis užmušė ant “draugiška, 
vietos.

Norėdami užtai atkeršyti, 
keli fašistu orlaiviai nakties 
laiku išlėkė bombarduoti 
valdžios kontroliuojamą

sus. Prezidento rinkimai pa- F1 t t - r i rodė, kad liaudis stoja ne už kad ^tios.
teismo reakciją, bet už Roo-
sevelto reformas. Be to,
Roosevelto pakeltos prieš 
tuos reakcininkus vajus irgi 
privertė juos apsigalvot. To-

ISPANIJOS VALDŽIAI 
ĮTEIKTA AMERIKOS 
SOCIALISTŲ VĖLIAVA
Valencijon pereitą

NEW YORKE NUŽUDY
TA GRAŽIOJI VERO

NIKA.
New Yorke buvo rasto sa

vo namuose pasmaugta gra
žioji Veronica Gedeon, kuri 
nuoga pozuodavo artistams 
kaip modelis paveikslus

ne tokia jau Andujaro miestelį. Bet jų 
..2jni?s sako, lakūnai, matyt, nesenai at- 

kad Jugoslavijoj dėl tos su- vykę iš Italijos, nes nepatoi- 
tarties jau prasidėjo nau- kė Į Andujarą, o išmėtė vi- 
sės. Žmones kelia didžiau- sas savo bombas i jų pačių 
sias demonstracijas prieš miestelį Vilią de/Rio. Jie 
savo valdžią, kun tą sutartį numetė iš viso 15 bombų, 
pasirašė, ir šaukia: “Šalin kurios nukrito i patį mieste- 
Mussolinj!” Klio vidurį.

Po Madrido katastrofos, 
kurioj žuvo 4 Mussolinio di
vizijos, iš viso 40,000 italų, 
fašistai jau nebegali atsi- 

genero- griebti. Ir lojalistų genero-
, xx.x»x.ii«o ajzvmyo jv xxcxxvxvxuo ati liana relei’ suua- ' o . panedėlį pa- las Jose Miaja sako, kad

Washingtono, vo papildyto keršto*' ar pa- skelbė, kad jo šnipai suži- dabar jis jau neduosiąs
tačiau buvo nugalėti ir da/mis jau’ prasidėjo riaušės ^'do ^otivais. Merginos tė- noję, jog is Francuzijos per-
bar kas diena šaudomi. Gib-!Drieš Mussolinio diktatūra, kad Pne merginos ėję per sieną 800 amenkie-
raltaro žiniomis, sukilimas į Moterys su kūdikiais ant bolavęs tulžis sems ^mdio- cių lojalistams į pagalbą, 
prasidėjo dėl italų. Ispani- į ranku užsto ja kareiviams

SAKO, 800 AMERIKIE
ČIŲ PRIBUVO ISPA-

jos fašistai bijosi, kad Itoli- 
’u®a; ja neužimtų visos Ispanijos.

dėl ponai teisėjai ir pradėjo ^a atvyko Sam Barton iš 
trauktis atbuli. ^ew Yorko ir įteikė Ispam-

Be minėtojo minimum al- jos vesnublikos vyriausybei 
gos Įstatymo, Vyriausis Tei- raudoną vėliavą nuo Ame- 
smas šį panedeli užgyrė dar rlkos Socialstų Partijos. Is- 
tris labai svarbias “New Pąmjos užsienio reikalų nu- 
Deal” reformas būtent- nistens, Julio Alvarez dėl tiem> vežioti ir lo tonų \ai-

ii? • t ” i - Vavo nadėkoin už ta vėlia- kunebuvonupirktiA-1. Frazier-Lemkes mora- va> o, pąoeKojo uz tą .\eiia . nurinktas čia
toriumo istotymą farmerių iva ir pažymėjo, jog ji įsreis- menkoje uz sunnKtas cią
skoloms nrailcinti- /kia didžiumos Amerikos aukas Ispanijos respublikai,

2 Geležinkeliu darbo i- žmonių sentimentą. Mes ži- pereitą sąvaitė buvo jau at-z. LreiezinKeiių daroo į- « vežti laivu “Normandie” isatvmą, kuris legalizuoja *jom, saKe jisai, Kart rtirteie F -- t H - 
kolektvves dervbas tarų Amerikos didžiuma šimpa- f rancuzijos uostą nauą, o 
kompanijų ir unijos, ir tizuoja musų respublikai, is tenai bus pristatyti Ispa- 

3. Virginijos pieno kont- Tą aiškiai pabrėžęs ir pre- rujos lojalistams. 
rolės Įstatymą, kuris duoda zidentas Rooseveltas. kuris NI,xnV£. penaktorių 
valstijai teisę reguliuoti pie- dalyvaudamas Pan-Amen- NUsOVE REDAKTORIŲ, 
no kainas. kos taikos kongrese Buenos Alturas miestely, Califor-

Visos šitos reformos pir- Aires mieste andai aštriai nijoj, nuo senai jau ėjo tarp 
ma buvo to paties teismo į pasmerkė fašizmą. dviejų laikraščių kova. Pe-

kelią ir rėkia: “Grąžinkit 
į mums musų vyrus! Tik per 
'musų lavonus jus galėsit ei-

AMERIKOS AMBULAN- jti i karai”
SAI ISPANIJAI JAU *-----------------

FRĄNCUZIJOJ. BUSŲ ŠOFERIAI LAI-
Keturi ambulansai sužeis-' MĖJO STREIKĄ.

merius iš Bostono. Jis kas Bet jis visai užtyli, kad jam 
diena jai siųsdavęs gėlių, i pagalba šiomis dienomis 
visokių dovanų, pinigų ir pribuvo 10,000 italų, kas y- 
siulęs net automobilių, kad ra truputi daugiau, negu 
tik ji jam pasiduotų, bet ji 800.
atmesdavo visas jo dova

ARGENTINOS KIDNAPE- 
RIS PASIKORĖ.

Argentinos mieste Dolo- 
res buvo suimtos kidnaperis 
Jose Gonzalez, kuris pagro-

nas. Todėl tėvas mano, kad 
sugrybėjęs kapitalistas ga
lėjo iš keršto pasamdyti 

Pereitą nedėldienį buvo žmogžudžius, kad ją už-
sustreikavę Naujosios Ang- muštų. O kadangi kiti na-
lijos busų šoferiai ir mecha- miškiai tam kliudė, tai bė ir nužudė 2 metų vaiką,
nikai. Bet panedėlį streikas žmogžudžiai užmušė visus. Tai buvo panašus Įvykis
jau pasibaigė darbininkų --------------- kaip Jungtinėse Valstijose
laimėjimu. Bušų kompanija SUSTREIKAVO GINKLŲ su Lindbergho vaiku. Bijo- 
pripažino uniją su “elosed DARBININKAI. damas sunkios bausmės,
shop” teisėmis ir pakėlė šo- Glasgow mieste, Škotijoj,1 kidnaperis Gonzalez perei- 
ferių algas iki $33 i sąvaitę. pereitą subatą sustreikavo sąvaitę kalėjime pasi- 
Pirma jie gaudavo po 2,000 darbininkų valdžios korė.
$31.50. ginklu dirbtuvėj. Jie reika-1 —;------------

_ Jauja pakelti atlyginimą JAPONIJAI TRŪKSTA 
ANT GELŽKELIO BĖGIŲ dviem centais Į valandą. La- GELEŽIES.

jiems atsigriebti, bet lupsiąs 
ir lupsiąs, pakol visi fašistai 
bus suvaryti Į ožio ragą.

Paskutinėmis dienomis 
jau pradėjo veikti ir val
džios karo laivynas, apie 
kuri per ilgą laiką nebuvo 
nieko girdėt. Šią sąvaitę jis 
iau bombardavo Malagą ir 
kelis fašistu uostus Afrikos 
pakrašty. Vyriausybė esan
ti nusistačiusi dabar jau ap
valyti Ispanijos pakraščių 
jurą nuo fašistinių laivų.

panaikintos, kaip “nekons- 
titucinės,” o dabar vienbal
siai užgirtos, kaip konstitu
cinės.

Ir visa to akyyaizdoje re
akcininkai da ginčijasi,,kad 
Vyriausis Teismas yra “ne
madingas!”

reitą sąvaitę vieno laikraš- 
AUKSO KASYKLOJ ŽU- čio redaktoriaus sūnūs, Har- 

VO 58 JAPONAI. py French, nuėjo ir nušovė 
Pagarsėjusioj Osava auk- kito laikraščio redaktorių, 

so kasykloj, Japonijoj, pe- C. L. McCrackeną, suvary- 
reitą sąvaitę kilo gaisras, damas jam 5 šuvius. Dabar 
kuriame žuvo 58 darbinin- žmogžudys sėdi kalėjime ir 
kai veikansia bus pakartas.

RASTA LAVONAS. bai menkas reikalavimas.
Danvers, Mass. — Velykų ---------------

naktį čia rasto ant geležke- Aurora, III. — Tūla Mrs. 
lio bėgių žmogaus lavonas. į Martin, 28 amžiaus moteris, 
Nustatyta, kad tai buvo per Velykas čia pasmaugė 3 
Earl Clay, 35 metų amžiaus mažus savo vaikus, o paskui 
darbininkas. Jis buvo už-, ir pati pasikorė. Kaip rodos, 
muštos grįždamas namo;šitos šiurpulingos tragedi- 

• skersai geležinkeli. į jos priežastis bus skurdas.

Japonija labai susirūpi
nusi, kad negauna pakan
kamai geležies ginklavimo
si tikslams. Pirma ji pirkda
vo geležį Rusijoj, o dabar 
jau Rusija nenori jai par
duoti. Gi Amerikoje pirkti 
geleži ir plieną japonams 
perbrangu

KINIJOJ ŠAUDO ALKA
NUS ŽMONES.

Iš Kinijos ateina žinių, 
kad Szechwano provincijoj 
alkani žmonės pradėjo plėš
ti ryžių magazinus. Yung- 
chwano miestely 800 vyrų 
ir moterų buvo apšaudyta, 
kai jie mėgino Įsigauti Į 
grudų sandėlį. Daug žmo
nių buvę užmušto.

CHICAGOJ MIRĖ LIETU
VOS KONSULAS.

Per Velykas Chicagoj mi
rė Lietuvos konsulas M. 
Bagdonas. Jo vieton nuva
žiavo iš New Yorko vice
konsulas p. Daužvardis.

t
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Skaito Teismo Įsakymų Chryslerio Streikieriams.

TAUTININKAI TAUTI- rija. lietuvių kalba ir jos gra- 
NINKUS PIAUSIĄ. j matika’ sportas ir kiti daly-

! kai.”’
Brooklyne vis daugiau i

kalbama apie naują rauti- Žurnalas bus leidžiamas 
ninku laikraštį. “Vienybės” anglų kalba ir eis kas mene 
pranešimu, to laikraščic s!- kaina metams nusta- 
steigimas buvęs sumanytas tyta $1.50. Visų pirma non- 
da užpernai ir buvę jau $96 ma surinkti 1.000 prenume- 
pinigų tam tikslui sudėta, ratų, kad bent metams butu 
Bet šiomis dienomis Įvykęs
tų “promoterių” mitinga? 
ir kai- kurie jų savo pinigus 
atsiėmė. Už laikraščio stei
gimą visgi pasiliko didesnė tų si sumanymą paremti.

būtent: Musų jaunimas lietuviškų
raštų neskaito, todėl jam 
reikalingas organas tokia 
kalba, kurią jis supranta. 
O toks laikraštis musų jau
nuoliams būtinai reikalin-

jų puse
“Dr. Vencius. Domininką? 

Klinga. Trainaitis, adv. Jur- 
gėla, Ginkus, Antanavičių 
Pusnikas.”

užtikrintas reikalingas iš
teklius.

Mes manom, kad pažan
gioji musų visuomenė turė-

ir

D-ras Vencius ten pat i- gas. Reikalingas jis ne vien 
mokėjęs 10 doleriu naujo tik kaip informacijų šalti- 
sąvaitraščio reikalui. Laik- nis. bet ir kaip laisva sakyk- 
raštis manoma pradėt leisti la jų diskusijoms, kritikai ii 
tada, kai susirinks pakan- literatinių gabumų vysty- 
kamai pinip"ų. Redaktorium mui.
numatomas Klinga. Pelno iš šito žurnalo nie-

Klausimas, kam reikalin- kas nedalys. Bus skelbia- 
gas tautininkams naujas lai- mas kiekvienas centas, iš 
kraštis, kuomet ir vienas kur gautas ii- kaip išleistas, 
negalėjo išsilaikyti be paša- Lėšų sutaupymui. leidė- 
linės paramos? * lai ofiso tuo taniu nesamdo.

“Laisvė” šitą klausimą Laiškus prašo siųsti i pašto 
aiškina taip:

Detroito šerifo atstovas McGrat’n (antras iš dešinės) skaito Chryslerio aut mobilių dirb
tuvėj teismo Įsakymą streikieriams pasitraukti iš okupuotos dirbtuvės. Kairėj (su ženk
leliu prie atlapo) stovi streikierių maitinimo komiteto pirmininkas L. AV. Rogers. Teismo 
Įsakymo streikieriai nepaklausė. Jie sutiko apleisti Chryslerio dirbtuves tiktai tuomet, 
kai Chrysleris pripažino uniją ir sutiko tartis su jos atstovais.

Tautininkas Arba
Fašistas" Rašo J. Baltrušaitis.

Kol pasaulyje nebuvo fa
šizmo, buvo konservatas, 
reakcionierius, atgaleivis, 
juodašimtis, Rusijoj — po- 
gromščikas, Amerikoj—ku- 
kluksas, vigiliantas etc.

Tautininkai lupa tautos tur
tus ir nešasi į kitus kraštus!

Tautininkai žino, kad jie 
negalės amžinai ponaut ant 
savo tautos sprando, kad 
tauta kada nors neteks kan-Dabar visi tie vardai su-, į , j

telp, ! vieną fašistą Lupios tautininką-ėrkę. Tau-
™ įtininkai žino, kad teks jiems 

& 1 u* į bėgti nuo sukilusios tautos į 
kitas šalis. Dėl to jie neša 

i savo pinigus į kitų šalių

dinasi tautininkais, 
mo nėra.

Italijoj toki gaivalai pa
tys save vadina fašistais ir 
didžiuojasi tuo vardu.

Vokietijoje jie vadinasi 
“tautiniai soči a 1 i s t a i ” 
arba, trumpai — “naciais.”

Jie mano apmulkinti tau
tą, pasivadindami gražiu 
tautos ir socialistų veikėjų 
vardu. Bet jų veikla yra vi
su plotu priešais tautos rei
kalus, o gerovei pačių fašis
tų ir galybei jų partijos, iš
laikymui turčių klasės.

KA SKAITYTOJAI MANO.

baksą: Lithuanian-Ameri
can Publishers. P. O. Box 
38, Station W, Broooklvn, 
N. Y.

“Naujas ių laikraštvs sto
siąs su ‘V-be’ ir ‘Dirva’ i lenk
tynes dėl ištikimybės smetoni
nei diktatūrai Lietuvoje. Klin
ga ir jo frontas bandys Įrody
ti Smetonai, kad jeigu jisai.
Smetona, duoda arba duos sub
sidijas. tai jos turi eiti ne to- norėtų panaikinti ir respub- 
kiems ‘tautos išgamoms’ kaip likos vardą. Štai, A. Raste-

NEPATINKA RESPUBLI
KOS VARDAS.

Lietuvos tautininkai jau

Tysliava ir Karpius, ale jam 
ir jo kamarotams. Jie ir tiktai 
jie esą tos loskos verti, nes jie 
ir tiktai jie yra ‘tikri’ tėvynai
niai. Jie mano, kad Tysliava 
yra veidmainys ir jo šitas ‘Vie
nybėj je’ taip staigus atsiverti
mas prie smetoniškos dvasios 
nėra sąžiniškas. Jeigu sukilė
liams pavyks tatai Įrodyti 
Smetonos valdžiai, tai visa 
Tysliavos politinė karjera pa
sibaigs.”’

nis "Musų Krašto” 
numery rašo:

9-tam

“Respublika Lietuvos vals
tybei vadinti šiandien visai 
nebetinka. Visų pirma todėl, 
kad tai yra labai jau mums 
svetimas ” žodis. Antra—Lietu
va nėra ir jau nebebus tokia 
respublika, kokia buvo 
tuo vardu vadinti. Lietuva pa 
siliks valstybė savaimingai 
sutvarkyta.”

Vyrai, kurie lovose volioda- 
miesi dirba musų naudai.

Vienas SLA. senas veikė
jas patiekė mums, SLA. na
riams, pluoštą žinių iš Cen
tro. Girdi, Centro darbas ii 
Albumo leidimas susitruk- 
dė vien dėl Centro viršinin
kų ligos. Esą, susirgo Vitai
tis. Jam pasveikus, suserga 
Vinikas. Šiam pasveikus,į 
vėl suserga Vitaitis! O čia 
reikia valdžiai raportai pri 
rengti, ir Albumas leisti

Jie smurtininkai, bet ne re- 
------------------------------ voliucionieriai.

bumas išeis balandžio mė- Kur tik fašistai įgijo val- 
nesį, o vėliau ir auksuoti re- diską galę, tai vien tik gink- 
težėliai (fabs) bus padary- luotu smurtu, sukilimu prieš 
ti. Jų kaina busianti nuo liaudies valdžią, prieš de- 
$1.00 iki $2.00. Kažin, ar mokratiją, prieš žmones, 
Pildomos Tarybos nariai taigi tikrai sakant, prieš

jokio progreso. Aš atsime 
nu nekuriuos buvusius Cen 
tro sekretorius, kurie yra ki
lę iš darbininkų ir neturėjo čia tik ne per drąsiai elgia- tautą. Jie savo sukilimą va- 
nei ‘‘daktariškų,” nei “dip- si, darydami tokias išlai- dina “revoliucija.” Tuomi 
lomatiškų" laipsnių, o ta- das? Kam reikia šitų rete- pasivadinimu jie atsiekia, 
čiau nei kiek neprasčiau želių? Kas juos pirks? Ži- arba nori atsiekti du tikslu: 
tvarkė SLA. reikalus už da- nant, kad nevisi nariai tam vienas tikslas, apgauti liau- 
bartinį raštinės vadą su pritars, turėjo gaut gerą pa- dį, kuri stoja už revoliucio- 
“daktarišku” laipsniu. Ir moką iš Albumo. Albumas, nierius; o antras, patraukti 
anie vedė SLA. reikalus be rodos, yra didesnės vertės, prie savęs nevieną smar- 
pasigyrimo, ar stenėjimo, ir o vis dėlto nei penkta dalis kuolį, kuris mano esąs revo- 

£ savęs pakutninkais nesista- narių nepritarė, ir jau mato- liucionierius. Abu tikslai y- 
tė, o vien tarnais. Pertai si, kad bus nuostolių. Na, ra demagogija, apgavystė. 
SLA. ir daugiau narių tu- tai kas bus. kai pradės na- Revoliucionierius, tai švie-Darbas nelengvas! Ir dide- .. T - - ...... . , , .. . . ... ---------------------- -----------

lio patvrimo reikia ir pasi- rej°” Jeigu ir reikeJ° Jiems niams brukti visokius bliz- SUs žmogus, kovojantis 
šventimo Susivienijimo la- tai tas nedau- gučius? prieš netikusią santvarką,
bui. Centro viršininkai kad .{“““"V ““tJei ir atsirastų kas nu. spaudžia nf i ą paprastus 
ir sirgdami storavojasi, net'S^„daį į,^°= ™ pirks vieną-kitą retežėlį už žmones, šviesus darbinm-

» tomą lovoj gulėdami dirba rapor-Į^°"a“: i nedali ?’00- tai vis^ reikšbJ ukinnd(ae-s¥le.-
iprastaįtus. Reiškia, tikri pakutnin- Wd« ra sa™ broli,J išnaudojimą, sus inteligentas kovoja us

kai * sugeoet vienas išpildyt ia- y - ainratimu to- liaudies (tai yra, darbimn-
Po*u be aktuaro pagalbos. Riug ’sumanvmuP vykini’mae kų, ūkininkų, amatninkų)

foA' P”a perdrąsus. ‘ Nors suma- ^erov? ir uz toki surėdymą, 
a nvtoiai tai daro geriausiais kur negalėtų nei atsirasti,

Na, o kas yra “savaimin
gai sutvarkyta valstybė” ? 
Rastenis to neišaiškina. Bet

Tokia kova tarp tautinin
kų verdanti netiktai Brook
lyne. bet ir kitose kolonijo- jr nereikia. Visiems juk aiš- 
se. Ypatingai Chicagos sme- ku? dabartiniu laiku
tonininkai galanda savo Lietuva vra tautininku mel 
peilius prieš “Sandarą.” žiama karvė.

Man beskaitant 
žinias “Tėvynėj,”

šitokias j Rodos, jau galėtų 
ir nepa-įportus padaryt ir

bankus jau dabar. Jie tiki, 
kad Lietuvos žmonės gali 
kada nors atsiimti iš jų su
plėštus turtus, jeigu tie tur
tai bus palikti Lietuvoj. Jie 
tiki, kad jiems nebus sau
gios vietos Lietuvoje. Dėl to 
jie ir neša savo pinigus—li
tus į užsienį, perkasi ten sau 
dvarus etc. Patys tai dary
dami sistematiškai (tam ti
krais laikotarpiais išvež- 
dami savo milionus litų į 
Vokietiją ir kitur), Lietuvos 
valdonai tautininkai drau
džia tą pat daryti netauti- 
ninkams. Girdi, Lietuvos 
piliečių turtai turi pasilikti 
Lietuvoj, jeigu norime Lie
tuvos gerovės, ekonominio 
pakilimo.

Kur tautininko-fašisto pi
nigai ir kitas lobis, tenai jo 
ir tėvynė ir jo tautiškumas. 
Jis spiauja ant tėvynės Lie
tuvos, nes jo turtai jau išga
benti į užsienį—ten tikroji 
jo tėvynė!

Iš tos ponų fašistų min
ties ir poelgio Lietuvos vals
tiečiai ir kiti darbo žmonės 
kada nors pasimokins, kaip 
galima savo tautininkams 
pagelbėti galutinai išsinešti 
iš Lietuvos, o jeigu neišsi- 

ineš į užsienį, tai pačioje 
Lietuvoje ras sau užmarš
ties skradžią. kur nors Dzū
kijos palėse!

Mussolinis Yra Pa
siutėlis, Sako Anglų

Vyskupas.

kai rūpinasi SLA. reikalais, 
ir da gulėdami ar sėdėdami 
lovose peržiūri Centro dar

p v tų įeiiijimui mjmu.-

$500! O jeigu jau p. Vini
kas to padaryt negali, tai, 

bininkų padalytus rapor- po kvarabų, nors nesigirtų 
tus! Ir tai vis dėl SLA. labo, dideliu savo mokslu !

Lietuva 0 ne ?avo nau^ai- Kokia 
mielaširdystė ! Koks pasi-, 
šventimas dėl

‘Sandarą.
Kai kam gal išrodvs keis- Bet klysta šitas melžėjas 

ta, kad tautininkai ruošiasi manydamas, kad 
tautininkus piauti. Bet pas jau nebebus respublika.’’
fašistus tai paprastas dalv- --------------- ,. .. .... . . x
kas. Juk Hitleris vieną nak- "NEPABAIGTI ŽMONĖS” tle pasisventehai uz tai 
tį išplovė apie 80 savo vien- . ....... .... S?““ Jok'° atlyginimo,
minčių.
maras 
Smetonai
dabar jį laiko kalėjime.

Žiuriu. “Tėvynės” 10 nu-
ct a T,.itnerv “brolis” Vitaitis rė-k.IjA. Isoo. Ii * • "i • * il- *i kia: vinikas vėl išgelbėjo 

SLA., padidindamas SLA.
T iphn-ni VnlHo Kaune kuni£ai pradėjo viską atlieka “dykai.” Lietuvoj gi Aolde dvisąvaitinį laikrašti. “

ne-

suoti. tuomet nors užmeti- ^a^ir Įtinami milomeriai. 
mų niekas negalėtų daryti, Tautininkai-fašistai kovo- 
kad sauvališkai elgiamasi, ja už savo luomą, už kapita-

Dabar pasirodė “Tėvynė- liz?"0 Palaik>7"%-. S™ 
- geismą smarkiau ir greičiauje naujas sumanymas. Tai « nulašu ;s 
leidimas kalendoriaus, ku- Pę
iriame sumanytojai mato ’ J

ir pelno liktų ir agitaciją M?
įrafetume jiavarjrt.

leistl dvisąvaitinį laikrašti. tikri filantropai’ Tik pagal- pimentu j j id j buvonatTs^^nTuSS vokite: SLA nariai išrinko ^- Įtaip penki mene- , &
ii la;ko kalėiime Ir štai ką jie ten rašo. juos būti vien tik virsmui- tų atgal buvo galima,

ŽURNALAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ JAUNIMUI.
Brooklyne kilo mintis į- 

steigti pažangios dvasios

“Snaog-ęs vyras be 
yra lyg nepabaigtas, 
padarytas žmogus.”’

pelno, 
me-

_ tas
moters kais.ir nieko daugiaus ne- Reiškia, p. Vinikas pra- dabar sunku, arba ir visai 
pusiau veikti, tik priimti iš SLA.įlenkė ir valdžios ' ekspertus negalima. 20 metų atgal da

ir amžinai ją lai- 
Tokiu budu 

revoliucionie-

voliuciją), 
nieriai.

o ne revoliucio-

Fašistai nemyli žmonių— 
liaudies—tautos.

Kadangi visi Romo: 
talikų kunigai yra suaugę

mėnesinį žurnalą Amerikos vYrat bet neturi moterų, tai dykai, be jokio atlyginimo, 
lietuvių jaunimui. Susidarė aišku, kad jie čia kalba apie vien tik dėl to. kad jie taip 
jau tam tikslui ir organiza- save. Vadinasi, jie yra “ne- pašėlusiai myli SLA. na
cija, kurios valdvbon inei- pabaigti, tik pusiau padary- ^us! O tuo tarpu nekurie , "LŲ dau^ išmirė, o kiti pramoko Ltl1na: ’ ti žmonės.” SLA. nariai pasirodo to-i1™* gulėdamas padirbėtų ; neveik jų laikmačių,.

K. Michelsonas, prez. Na, o ko vertas toks tavo- kįais išdykėliais, kad kai-i-SLA” naUflab Sal Pa‘ „iL < partijos tik rietenas ir

J. Ormanas, sekr.
A. Kairiūkštis, ižd.
Mums prisiųsta jau du-------- --------------------- - -

pranešimai, lietuvių ir ang- DIRBĘ LATVIJOJ DAR- 
lų kalbomis, kur yra aiški- BININKAI NEGAUNA 
namas tokio žurnalo reika- PINIGŲ.

T. i” • *Š?aviĮ,.iai- Nem^a yra darbininkų, nės reikia 
1 arp Kitko tenai saKoma. kurie - Latvijos nuo lauko vado, kuris sugebėtų taip i kad ligoniai yra daug nau 

“New Yorko ir apylinkės darbų Lietuvon sugrįžo per- gerai reikalus vest, kaip jie dingesni už sveikus, 
jaunuoliai, kuriems rupi šis nai rudenį, bet dėl įvairių dabar yra vedami! Suprask, ~
(lietuvybės) klausimas, susi- suvaržymų valiutą

dras-
mo tik šimtą penkis pro- ir lietuviški* leidiniai buvo siurb*
centus (105%). perkami. D dabar kas kita: S^uSnkąi-fąši,

Jei p. Vinikas daugiau tai sako: “neneik partijų,
nes

• * -v • j**” Dsrtiios t-ik rietenas ir hg*
ras. kuris padan-tas tik iki ^da iSriSTluSs UpakTb>k«^LA^tu^ dar kokią ^.‘"^^S-e'ikXI fe ram.?.m.y!(!.,La'lĮf.i.2.V?t?r 
puses ir pamestas? tikuctj įr parodo dagi klai- ?usę "įiiiono dolerių birg-
—------------— das! Tai jau tikri išsišokę- ^a™as į1yadaro;,toklg..^-

liai, nedėkingi sutvėrimai! |bukM,

Toliau tas veikėjas rašo:' Na, kas sakė, kad SLA.
Prie dabartinės SLA. rasti- ligoniai nėra pageidauja- 

gerai prityrusio imi? Čionai aiškiai matom.

klausimas, susi- suvaržymų valiutą išvežti kad bet kokis darbininkas 
organizavo ir nutarė pirmu lig šiol buvo negavę savo jau negali būt SLA. sekre- 
kartu Amerikos lietuvių isto- uždarbio. Tie darbininkai, torium, bet turi būt su “dak- 
rijoj išleisti žurnalą, kurio tik- kurie Latvijon buvo išvykę taro” laipsniu. Girdi, mes 
slas bus suinteresuoti lietuvius per verbavimo biurus ir tu- dabar tik 8600 išmokam 
jaunuolius lietuvių reikalais, rėjo geras sutartis, neturėjo aktuarui už prigelbėjimą 

“Jaunuolių komitetas pa- sunkumu dėl uždarbio par- prirengt valdžiai raportus, 
skyrė žurnalui vardą BAL- sigabenimo, bet mažojo pa- Ir šitas raportų pildvtojas 
SAS. angliškai—VOICE. sienio susisiekimo zonos turi išgulėt SLA. Centre net 

“Jaunuolių grupė, kuri nu- darbininkai, kurių buvo iš- 3 savaites, kad sutvarkius 
tarė ši darbą pradėti, suside- vykę dusyk daugiau negu SLA. reikalus! Dabar ir 
da iš jaunuolių, kurie yra ži- per verbavimo biurus, tiems mažiau suprantantis nariai 
nomi kaip aktyvus veikėjai A- sunku uždarbius atgauti. Po pamatė, kad SLA. išeina 
merikos lietuvių organizaci- eilės skundų ir pasitarimų, gana brangiai mokinti mo- 
jose. Latvių valdžios, organai jau kytą Centro sekretorių, kaip

“žurnale bus aiškinami įvai- pradėjo leisti darbininkams reikia raportus padaryt, 
rus klapsimai: Lietuvos isto- uždarbius išsigabenti. Reiškia, čia SLA. nepadarė

tuviškai n^ska’to O aerita- pu pe v5somis spėkomis pa- S f?; tu: FisSo eioSt laiko s*™ “tautininkų par- 
_ sveikas būda- dTos patti> Pagelba

mas negali padaryt.____  tiem? Vurie^ be ajujie palaiko sau absoliučią
Sc A JrikbS laisvę—laisvę smaugti zmo-

so? Juk pašaliniams tokio .sl1^ J
kalendoriaus nenarduosi darni-laisvi, tautai jie ne- kaiendonaus neparctuosi. duoda laigvai nei kalbėti,

SLA. seniems nariams a- nei galvoti. Jei koks nera- 
Taip p. Vinikas jau antrą gitacija nereikalinga. Ji ir muolis nenori amžinai tylėt, 

sykį SLA. išgelbėjo. Pinną taip jau jiems įkirėjo iki gy- tai tokį nežmoniškas, fašis- 
sykį išgelbėjimo, slaptybę vo kaulo. O gal tilps geru tiškas ju teismas nuspren- 
atidengė “brolis”’ S. Gegu- rašinių ir pamokinimų tame džia: sušaudyt!
žis, kai Pildomoji Taryba kalendoriuje? Bet kas para- Jei koks fašistas pakliūva 
norėjo parduot už gerus pi šys į SLA. gerų straipsnių, į fašistinės valdžios kalėji- 
nigus kokį ten namą sociali- jeigu niekas neparašo nieko mą, tai vien tik dėl to, kad 
stams. Vinikas tam pasi- gera į “Tėvynę?” O jeigu nepasitenkino tautos plėši- 
priešino, ir socialistai to na- kas ir parašo, tai “T.” re- mu, bet apvogė ir kokį nors 
mo negavo. Tuomi SLA. Ii- daktorius netalpina, jeigu “tautos vadą,” t. y. tauti- 
kos išgelbėtas. O dabar autorius ne jo plauko žmo- ninku partijos šulą, didesnį 
“brolis” Vitaitis paskelbė gus. Tai kaipgi galima da- už save.
mums antrą išgelbėjimą, ir leisti, kad SLA. kalendorius Kuomet tautininkai sako:

Anglų vyskupas yra 
lė kunigo rubuese,” 

Mussolinis.
Anglijos aukštoji dvasiš- 

kija pradėjo viešai smerkti 
italų žvėriškumus. Šiomis 
dienomis Cantenburio vys
kupas pareiškė Lordų Rū
muose, kad prieš šitokias 
baisias nekaltų žmonių 
skerdynes, kokias italai da
bar vykina Etiopijoj, Angli
jos valdžia turėtų pakelti 
protesto balsą ne vien tik 
vardan krikščionybės, bet ir 
vardan paprasto žmonišku
mo. Jisai reikalavo, kad An
glijos valdžia ištirtų etiopų 
žudymą Addis Ababoj ge
riau ir paskelbtų pasauliui 
visus faktus.

Dabar vėl kitas aukštas 
anglų dvasininkas, Win- 
chesterio deanas, laikyda
mas pamaldas už išžudytus 
etiopus, Etiopijos karaliui 
Selassie dalyvaujant, išva
dino Mussolini “pasiutėliu.”

“Italijos diktatorius Įsi
kalbėjo,” sako AVincheste- 
rio deanas, “kad jis yra ant
ras Romos imperatorius Ce
zaris: ištikrujų gi jis yra 
daugiau panašus į Asirijos 
despotą Antiochą, kuris tei
singai yra vadinamas pa
siutėliu.”

Šitos Anglijos dvasininkų 
pastabos i varė Mussoliniui 
tokį padūkimą, kad jis vi
siškai neteko lygsvaros ir 
pradėj'o juos kolioti “kiau
lėmis.” Winchesterio deaną 
jisai išvadino stačiai “kiau
le apvilkta anglų kunigo 
rūbais.”

“kiau-
sako

vis per p. Viniką. Na, ir kas 
sakė, kad p. Vinikas ne ge
ras sekretorius?

Toliau tas pats “gerbia
mas veikėjas” sako, kad Al

bus kitoks, negu “Tėvynė?” 
Kokia tuomet bus iš jo' nau
da? Pildomoji Taryba, ma
tyt, apie tai nepagalvojo.

AV. G. Lasky.

“partijos prismardino tyrą 
Lietuvos orą,” tai tuo tarpu 
kiekvieno tautininko širdy
je tupi partinis šeškas ir 
smaraina į visas puses.

VOKIEČIAI NORI MAIS
TO IŠ BRAZILIJOS.

Laikraščiuose pasirodė ži
nių, kad Vokietija siūlo 
Brazilijai, kad ši pridėtų 
maisto atsargos Vokietijoj 
busimam karui.

------- ----------------------



Antru Puslapi*.

TAUTININKAI TAUTI
NINKUS PIAUSIĄ.

Brooklyne vis daugiau i 
apie naują

rija, lietuvių kalba įr jos gra
matika, sportas ir kiti daly. 
kai;’
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Nenoriu Eit Dangun!
PARAŠĖ F. FRĄCZEK, SULIETUVINO J. C. N.:

Nenoriu, ir žinau kodėl gų užlaiko, kitiems “neišti-J siu ir aš. Jei po mirties nu- 
įenoriu!...

Niekas man neikalbėi 
skverbtis dangun.

Nenoriu apie ji manyti 
būdamas gyvas, ir nenoriu 
dangun eiti po mirties!

Jei koks užsispyrėlis no- 
ėtų žinoti, kodėl aš nenoriu 

eiti dangun, tai štai kvdėl:
Daleiskime valandėlei, 

kad dangus 
didžiausias r---------
bas — mahometonų, budis- ns neturi jokios fonuos nei 
tų ir krikščionių — turi būti kvapo. X ienų žodžiu, visos 
dangus. Kunigai užsispyrę Pasakos apie dangų never- 
tikrina. kad dangus yra,;tos nei suns uodegos, 
įors joks astronomas da nė-1 Pagal katalikų mokslą, rt 
a ji suradęs... Tad, kurgi musų dūšios po mirties eina! i • 

iis vra. dangun arba pragaran. Ne- -
—Ot, ten, kur nors aukš- kurios dar eina čyščiun 

urnoje!... tai toks yra kuni- burnas išsiplauti ar vystyk
lų atsakymas. O koks tas }us permainyti, pirma negu 
langus?... Jeigu mokslin- prieš viešpaties veidą stos.

.nai tvirtina, kad po mirties Su jomis maža bėda—tik 
langaus nėra, bet prie jo muilo išlaidos. Kūnai musų 
eržiasi tik kvailiai, tad pasilieka žemėje tol, kol 
langus turi būt labai kvai- arkaniuolas jiems patriubys 
as daiktas... keltis

Mahometonys tiki, kad 
langus yra tik vyrams,
Ą'g jų tikybos, moteris netu- grabini gyvenimą nemate- 

jasi dūšios, tad negali dangun i-įjaliai. bet kaip dvasios, — 
aiškina mums tikyba.

Kas gi toji dvasia? Daly
kas visais žvilgsniais prie
šingas medžiagai. Medžia
gos pagrindas yra egzisten
cija, buvimas — tad dva
sios pagrindas turi būti ne- 
egzistencija, nebuvimas...
Duodu arkli

pragarą su žmonėmis atvi
rais, kokiais juos gamta su
tvėrė. Su hipokritais neno
riu eiti dangun!

Kad Įsigauti dangun— 
tau liepia nebūti žmogumi. 
Dorybe laikoma būti skebu; 
dorybe skaitosi atsukti kitą 
veido pusę, kuomet tau kas 
kerta per vieną. Už tokias 
dorybes atlyginimas yra 
danguje. Buk ubagas dva
sioje, buk paklusnus pono 
vergas, tai nueisi dangun!

Ot, kad tie visi doros mo
kytojai išsikraustytų savo 
dangun, — kaip tuomet bu
tų gerai gyventi ant žemės! 
Pasiliktų čia tik žmonės, 
kuriems dangus nenuodija 
gyvenimo. Juk tik vieną 
kartą gyvename!

Visi tie doros mokytojai, 
ką meldžiasi po stovyla, o 
turi velnią po savo oda, da
ro geriausią pasaulyje biz
ni. Jie pardavinėja glušams 
dangų, kurio tikrovėje visai 
nėra. Biznieriai, apgavikai!

Kaip laisvamanis, aš neti
kiu dangaus agentams ir 
tarpininkams, kurie savo 
gudrumu žmones apgaudi
nėja ir sau didžiausius tur
tus kraunasi.

Žinau, kad po visų kovų 
su priešginybėmis. ateis ir 
man ramybė — užmiršimas 
—Nirvana. Nemirtingumas 
tai nuopelnai! O nuopelnas 
vra pasėti nors vieną grūde
li civilizacijos dirvon žmo
nijos naudai ir laimei. Nuo
pelnai musų gyvens ir tuo
met, kai mes busime iau se
nai mirę. Gyvens tol, kol gy-

tų?... Kas butų, jeigu žiūrė
damas Į kokią dvasią jis 
pradėtų loti? Daleiskime, jo 
šuniška uoslė mano dvasios 
kvapą užuostų. Bet kaip jis 
atrodys, tas mano šunelis? 
Ar jis bus tas pats šuo, ar 
pavirtęs Į kokią dvasią? Ar 
jis turėtų savo šiltą kaili, ar 
gal butų apvilktas trijų jar
dų ilgio baltais marški
niais?

Gal kas sakys, kad šunes 
dangun neina? Labai gerai, 
bet juk tas mano bernardi
nas to nežino, taigi jis gali 
mano pėdomis per dangaus 
vartus ir Įsmukti nepaste
bėtas.

Ir štai, daleiskime, mes 
jau visi danguje: žmona be 
kūno, sūnūs kaipo dvasia— 

. . invalidas, aš kaipo papiroso 
dag1 n durnaSf 0 šu0 Įlindęs baltuo

se marškiniuose kanarkos 
balsu gieda. Ar pašėlote,

bus leidžiamasŽurnalas
ninku laikraštį. “Vienybės” anglų kalba ir eis kas mėne- 
pranešimu, to laikraščio i sb Jo kaina metams nusta- 
steigimas buvęs sumanytas tyta $1.50. X isų pirma nori- 
da užpernai ir buvę jau $96 ma surinkti 1.000 prenume- 
pinigų tam tikslui sudėta, ratų, kad bent metams butų 
Bet šiomis dienomis Įvykęs užtikrintas reikalingas is- 
tų “promoterių” mitingas teklius.
ir kai-kurie ju savo pinigus Mes manom, kad pažan-
atsiėmė. Už laikraščio stei- gioji musų visuomenė turė-
gimą visgi pasiliko didesnė tų ši sumanymą paremti.
jų pusė, būtent: Musų jaunimas lietuviškų

‘ , raštų neskaito, todėl jam
„,.Dr V“ Don;,nlnIkas reikalingas organas tokia 
Khnga, Trainaitis, adv. Jur- kaH)a .» supranta

O toks laikraštis musų jau
nuoliams būtinai reikalin- 

D-ras Vencius ten pat i- gas. Reikalingas jis ne vien 
mokėjęs 10 doleriu naujo tik kaip informacijų šalti- 
sąvaitraščio reikalui. Laik- nis. bet ir kaip laisva sakyk- 
raštis manoma pradėt leisti la jų diskusijoms, kritikai ii 
tada, kai susirinks pakan- literatimų gabumų vysty- 
kamai pinip-ų. Redaktorium mui.
numatomas Klinga. Pelno iš šito žurnalo nie-

Klausimas, kam reikalin- kas nedarys. Bus skelbia- 
gas tautininkams naujas lai- mas kiekvienas centas, iš
kraštis, kuomet ir vienas kur gautas ir kaip išleistas, 
negalėjo išsilaikyti be paša- Lėšų sutaupymui. leidė- 
linės paramos? * iai ofiso tuo taniu nesamdo.

šitą klausimą Laiškus prašo siųsti i pašto 
baksą: Lithuanian- Ameri-

kalbama tauti-

gėla, Ginkus, Antanavičius 
Pusnikas.“

ir

“Laisvė” 
aiškina taip

“Naujas ju laikraštys sto
siąs su ‘V-be’ ir ‘Dirva’ i lenk
tynes dėl ištikimybės smetoni
nei diktatūrai Lietuvoje. Klin
ga ir jo frontas bandys Įrody
ti Smetonai, kad jeigu jisai. 
Smetona, duoda arba duos sub-

can Publishers, 
38, Station W, 
N. Y.

P. O. Box 
Broooklyn,

NEPATINKA RESPUBLI
KOS VARDAS.

Vj
n

kimiems šunims” nėra ten eičiau dangun, norėčiau ji 
vietos. O jei pradedame' susirasti ir atsilyginti už tą
kalbėti apie krikščioniškąjį 
dangų, tai jis prasčiausia iš 
visų. Jame nėra nei šešėlio 
to malonumo, kokį turi ma- 
hometonis, ir nėra to lėto 
sudvasėjimo ir galutino iš
nykimo, koks yra pas budis-

................ tus. Bet už tai pas krikščio-
yra. Pagal”tris n^us v’is°s kitos dorybės yra 
‘pasaulio tiky- surištos i vieną bukietą, ’ku-

smūgį... Daleiskim, kad 
dangaus sekretorius suran
da knygose jo adresą ir aš 
einu pas savo dieduką. Bel
džiu duris, Įeinu, ir prieš sa
ve matau kokius tai ūkano
tus košelienos drebučius, 
liuesai ore slankiojančius... 
Kokia tai ūkanota lovos pa
klode apsisiautęs... O kur 
trinyčiai raudonom siūlėm? 
Kur pypkė? Batai?... Biri !.. 
Diedukas netik kad kojų ii 
rankų neturi, nes jos jam 
nereikalingos, bet ir tos laz
dos neturi. Tai kokia čia 

apie kurią ant že
mes žmonės kalbėdavo, ku
ri neva po tiltu vaidindavo- 
si?... Fe!... Juk tai visiškai 
ne diedukas — tai 
ne beždžionė... tai 
koks niekas! Ir tai turėtų 
būti danguje, kur viskas 
taip tobula!... Fui!—tai 
kvailysčių cirkas, o ne dan
gus! Kokią kvailą karikatu-

fe
kažin

ims Su l ra padarė iš mano dieduko!kllk-’cl.on-vs- e.lname ■> uz’ Ir aš turėčiau eiti i toki dan-

rianeiti. O vienok tame dan- 
trauje yra moterų, kad vy- 
Al'ams malonumą suteiktų... 
idėr kaip gi tokias nesąmones 
ku alima suprasti?... Jeigu vi

Lietuvos tautininkai jau įtisagalis Allachas moterei du- 
sidijas, tai jos turi eiti ne to- norėtu panaikinti ir respub- Vi-ią davė tik tam. kad galėtų 
kiems ‘tautos išgamoms’ kaip likos vardą. štai. X . Rašte- įvėlanguje paleistuvauti. Al- 
Tysliava ir Karpius, ale jam nis “Musu Krašto 9-tam re ach e! <», Allache! Juk tai 
ir jo kamarotams. Jie ir tiktai numery rašo: jre;iemorališka! Ir ką ant to

“Respublika Lietuvos vals- įDriuksčiausias teismas pasa- 
tybei vadinti šiandien visai plOVS....
nebetinka. Visu pirma todėl. P^g^i mahometonų tik>- 

dušia ir oo mirties dai

jie esą tos loskos verti, nes jie 
ir tiktai jie yra ‘tikri' tėvynai
niai. Jie mano. kad Tysliava 
yra veidmainys ir jo šitas ‘Vie
nybėj je’ taip staigus atsiverti
mas prie smetoniškos dvasios 
nėra sąžiniškas. Jeigu sukilė
liams pavyks tatai Įrodyti 
Smetonos valdžiai, tai visa 
Tysliavos politinė karjera pa
sibaigs.’’

gu 9 *

su pakinktais j Ia patl

Daleiskime, eisiu dangun 
su savo žmona. Tiek metų 
bendrai abu vargeli vargo
me, kol prie jo pripratome. 
Danguje viskas kitaip: ne
reikia anksti lytais kelti viš
tų lesinti. Žolė apie namą 
pati nusi piauna. kadangi 
danguje viskas tobula... As-

Išgalvojot dangų 
už save kvai-

kad tai yra labai jau mum? , Lt )ą. dutia^ ir po mirties 
svetimas"žodis. Antra—Lietu- ir.uri kūniškų pageidavimų, 
va nėra ir jau nebebus tokia ]O Turko svajonės — mote
respublika, kokia buvo Įprasta ^u yS. Juo daugiau jis turi pa- ar dešros kvapą—ir kad y- 

:ių šiame pasauly, tuo tur- ra dangus, 
savaimingai tingesnis ir laimingesnis. Tame danguje 

žiBet danguje ir biednas tu

, . . . . išsišluoja. o valgyt
^.n?-T:<as P'odys: . kaiųgau s nereikia. Nėra jokių mokes- 
BLTI tas, ko visai NĖRA. čių, kurie žmogui rūpėtų.

Aišku ir peraisku, kad Baį gaš!—oį, toks tai dan- 
ko-nors, ten, kur-nors. visis- gyS’ Nereikia daugiau su 
kai nėra ir būti negali. žmona bartis ir po barnių 

Daleiskime, yra dvasia vėl taikytis. Ko tik užsima- 
panaši Į raugintų kopūstų nai — viskas sulvg noro iš-

tuo vardu vadinti. Lietuva 
siliks valstybė 
sutvarkyta.” įr
Na, o kas yra “savaimin- ^Pulkus pačių— .

Tokia kova tarp tautinin- gaĮ sutvarkyta valstybė”? rc . L-°l žmogus,dar jaunas ir 
ku verdanti netiktai Brook- Rastenis to neišaiškina B°t P«P^nas “PeP°?’ moteris gali lyne. bet ir kitose kolonijo- £^?reifc£ V^ie^Tuk &- . kok^ Pa^nd^ . h
se. Ypatingai Chicagos sme- ku, kad dabartiniu laiku. irdanguje, bet senam juo 
tonininkai galanda savo Lietuva vra tautininku mel- lodauenau pačių, tuo daugiau 

prieš “Sandara.” žiama karvė bi'argo!
Bet klysta šitas melžėjas į t“. kam toks ma-

‘o hometoniskas dangus tm- 
m<a? Kam reikalingos dan- 
šv-ruje moterys, jei nei jos, nei

peilius prieš “Sandarą.
Kai kam gal išrodys keis

ta, kad tautininkai ruošiasi manydamas, kad “Lietuva 
tautininkus piauti. Bet pas jau nebebus respublika.*’ 
fašistus tai paprastas d a Įv

sipildo. Butų gerai, jeigu 
taip butų. Bet juk mane 
žmonos kunas liko žemėj. 
Taigi danguje tiktai dvasia 
—fui! Dvasia — įukas kaip 
papiroso durnas atvirame 
ore. Na, kas man tą galėtų 
išaiškinti, kad tokia žmona 

tobula moteris? Kokia

yra viso
kių malonumų bei tobulu
mų ir visi tenai viskuo pa
tenkinti, kaip musų “moky
ti” kunigai pasakoja.

Bet aš nekuomet nenoriu 
būti patenkintas, nes tai! yra 
man butų mirtina gėda. man iš jos nauda? Bm!— 
“Žmogus skiriasi nuo paršo šalta dvasia. Ir aš, kaipo 
tuomi—tarė Sokratas—kad dvasia, jau negalėčiau ru- 
iis yra nepatenkinamas.” kyti papirosų, ir eidamas 
Aš be mažiausio svyravimo! gįdti jau negirdėčiau žmo- 
-utikčiau išnykti — pasinei-- nos balso: “Ei, ar nusiprau

kas. Juk Hitleris vieną nak- “NEPABAIGTI ŽMONES” tie'ytai neturi kūnų? Koks ten u Nirvanoj, negu kad likti gei? Ar nusiplovei kojas?” 
ti išpiovė anie 80 =avo vien- v i • - --■ gauri Luti dvasinis gašlumas, kiaule. Ir nenoriu taipogi Oi, ne!—tai neLutu mane

- Lietuvoi”ri Volde- , kuP^ai vfcr platoniška meile? Daly- būti tobulas, kadangi tai j žmona, jeigu ji šitų dalyku
]eisti dvisąvaltim laikrašti. tį^as nesuprantamas. Juk ku- butų liepto galas. Aš visuo- Į neklausinėtų.
pavadintą ‘‘N yru Žygiai.’ volas su protu pasiliks žemė- met trokštu su žmonija žen- 
Ir štai ką jie ten rašo: ju<č— Brn’... toks dangus ne- gti pirmyn ir ta skaitau sau

laime, nes galiu taisytinus

žmones,
—kvailystę 
lesnę! !...

Aš protestuoju ir nenoriu 
eit dangun!

Argi su manim neprotes
tuos ir kiti žmonės? Pavyz
džiui tie, kurie nepakelda
mi šeimyniško gyvenimo ir 
žemiško pragaro — nusižu
dė arba išsiskyrė? Danguje 
turėtu vėl daikte gyventi, 
nes šliubu juos Dievas suri
šo ant žemės. Toki š’liubą 
tik pats Dievas tegali išrišti 
—taip mums tikyba skelbia.
O kas bus su tais, kurie gy
vendami žemėje po keliatą 
kartų vedė? Kas bus, kuo
met po mirties danguje iš 
netyčių kur nors su visomis 
pačiomis susitiks?... Nejau
gi reikėtų Į turkus krikšty
tis krkščioniškame dangu
je? Ar dangaus konstitucija Į
pripažįsta haremus? PaskutiniRlaikais atsi-

Pagaliau, eit dangun ii rado apgavikų, kurie kalbi- 
palikti viską, kas mane do- na žmones dėtis Į varlių biz- 
mina? Nėra kvailo! Net ni. Jie aiškina, kad pelnas 
pats popiežius nuo dangaus' iš varlių labai didelis, nes 
spiriasi. jas lengva auginti, o jų mė-

Danguje nebutų reakci- sa brangi. Sako, jau kuriasi 
jos, kurią galėčiau kritikuo- kompanijos, kurios steigia 
ti. Nebutų Ispanijos karo, Floridoj didelius varlių u- 
nebutų vilties, kad Hitleris kius ir darys iš jų milionus 
nusisuks sprandą ir kad pelnų. Jie siūlo pirkti tų 
nusmuks kaip lepšė nuo ko-'kompanijų šėlus, 
to smarkusis Mussolinis, J Mes Įspėjam “Keleivio” 

skaitytojus, kad

vens pati žmonija!

NEIKIT I VARLIŲ

mmciu.
maras norėjo padaryt galą 
Smetonai, o Smetona užtai 
dabar ji laiko kalėjime.

ŽURNALAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ JAUNIMUI.
Brooklyne kilo mintis i- 

steigti pažangios 
mėnesinį žurnalą Amerikos 
lietuvių jaunimui. Susidarė 
jau tam tikslui ir organiza
cija, kurios valdybon Įnei- 
na:

K. Michelsonas, prez.
J. Ormanas, sekr.
A. Kairiūkštis, ižd.
Mums prisiųsta jau du 

pranešimai, lietuvių ir ang
lų kalbomis, kur yra aiški
namas tokio žurnalo reika
lingumas ir jo uždaviniai. 
Tarp kitko tenai sakoma:

“Suaugęs vyras be moters ka.el ta^ nei cento. . , .
yra lyg nepabaigtas, pusiau vei piotingresni yra indai 
padarytas žmogus.” nar~budistai. Jų dangus tai

taier>riravimas su didvyriu ii 
____ _ Kadangi visi Romos ka- da ,okslinčių dvasiomis. Bu
ri vasios talikų kunigai yra suaugę }ovistų danguje nemateriia- 

vyrai, bet neturi moterų, tai Aviškoji dūšia kas kart vis te
aišku, kad jie čia kalba apie Viriau sudvasėjanti. kol galų 
save. Vadinasi, jie yra “ne- pasale pavirsta Į tikrą nieką, 
pabaigti, tik pusiau padary- Į-įu- toks nieko nebuvimas va-

Da vienas neaiškumas: 
kaip mano dvasia danguie 
išrodys? Ar jai auga barzda 
ir ūsai, ar ne. Jeigu augs.dalykus taisyti, nurodinėti 

kitu klaidas ir taisyti savas. taj ar ag turėsiu skustis, 
dirbti pažangai, sviesti® ar bus barzdaskučių? Die- 
liats ir sviesti kitus. vas piešiamas su barzda.

Manp protas ir visokia kaip senas rabinas. Bet iei- 
kalkuhadj^ neleidžia man mano dvasia turės vaikš- 
tmėti i amžiną laimę, pasi- j čiot apžėlus, tai mano pati 
tenkinimą ir tobulumą. Jei-.manęs nepažins danguje, 
gu negaliu daugiau pirmvn

kad socializmo idėja, galų- 
gale, nuvers kapitalizmą. 
Laikraščių danguje juk nė
ra, tai kokiu budu aš žino
čiau tenai, kas žemėj deda
si? Tik tiek žinoti danguje, 
kiek stalo kojos žino—butų 
tragedija! Verčiau numirti 
kunu ir dvasia, negu gyven
ti amžinai tokioj tuštybėj ii 
nežinystėj. kaip tas krikš
čionių dangus. Nenoriu Į ii 
eiti. kad mane užtai ir už
muštų.

Pagal bažnyčios mokslą 
—kas eina dangun?! Ne
turtėliai dvasioje, akli. kurti žmonės.” SLinasi Nirvana. žengti, tai mielai sutinku Žemėje gyvendami, mu-

Na, o ko vertas toks tavo- kis Kaip materijalis papiroso pavirsti i nieką, kaip sakoį(^u su žmona užauginome jįį jr nebyliai. Eina tie, ką be
ras, kuns padarytas tik iki ka ūmas sukasi, sklaidosi ir budistai, bet nenoriu eiti: Susitikę ji danguje, į pasipriešinimo davėsi ki-
pusės ir pamestas? tik' la viršun, kol iš uoslė® ii krikščionių dangun! žinoma, mudu norėtume su tiems save išnaudoti." kurie
-------------------------------7----- da kių išnyksta, taip tiki budi- Pagaliau, kiek danguje juo pasisveikinti. Bet koks;reZga poterius ir kunigu ki-

liatai Įsivaizduodami pomir- turėčiau juoko, kuomet su- x ’
inę žmogaus dūšią, kuri, tikčiau savo teta. Gerai ia

DIRBĘ LATVIJOJ DAR 
BININKAI NEGAUNA 

PINIGŲ.
Nemaža yra darbininku 

kurie iš Latvijos

nusiminimas: Negalima su auksu pripildo. Dan
juo nei apsikabinti, nes pa- i ^un ejg kurje gyventi

niekas to
kių šėlu nepirktų, nes tai 
gryna apgavystė. Federalis 
žvejybos biuras praneša,
kad varliu ūkis kol kas vra *■ «/
tik svajonė. Praktikoje jis 
visai neužsimoka, nes var
lių auginimas brangiai at
sieina, o rinkos joms beveik 
nėra. Tokiu dumiu, kurie 
valgytų varles, nėra daug.

nuo lauko va- i-. t i-
New Yorko ir apylinkės darbų Lietuvon sugrįžo per- gf'1’* ' ’

jaunuoliai, kuriems 
(lietuvybės 
organizav 
kartu Amerikos
rijoj išleisti žurnalą, kurio tik- kurie Latvijon buvo išvykę Liuciui*. .
slas bus suinteresuoti lietuvius per verbavimo biurus ir tu- dabar tik $600 'ii?, tikvba 
jaunuolius lietuvių reikalais. rėjo geras sutartis, neturėjo aktuarui už prigelbėjLi„n_ 

“Jaunuolių komitetas pa- sunkumu dėl uždarbio par- prirengi valdžiai raportus?" 
skyrė žurnalui vardą BAL- sigabenimo, bet mažojo pa- Ir šitas raportų pildvtojas 
SAS. angliškai—VOICE. sienio susisiekimo zonos turi išgulėt SLA. Centre net 

“Jaunuolių grupė, kuri nu- darbininkai, kurių buvo iš- 3 sąvaites. kad sutvarkius 
tarė ši darbą pradėti, suside- vykę dusyk daugiau negu SLA. reikalus! Dabar ir 
da iš jaunuolių, kurie yra ži- per verbavimo biurus, tiems mažiau suprantantis nariai 
nomi kaip aktyvus veikėjai A- sunku uždarbius atgauti. Po , pamatė, kad SLA. išeina 
merikos lietuvių organizaci- eilės skundų ir pasitarimų, gana brangiai mokinti mo- 
jose. Latvių valdžios, organai jau kytą Centro sekretorių, kaip

“žurnale bus aiškinami jvai- pradėjo leisti darbininkams reikia raportus padaryt, 
rus klapsimai: Lietuvos isto- uždarbius išsigabenti. Reiškia, čia SLA. nepadarė

filozofinio šen- ją danguje sutinku kaip 
dvasią... O. viešpatie!... toji

tų kūno formų... Žemėje su- pVoto, idijotai. bepročiai, 
nūs buvo mums didžiausi? Brrr! Pasibaisėtina drau- 
dziaugsmas ir laime. Jis gjjaj Lai iau jie eina vieni

Auokp.a\OS1, dangun. Aš verčiau sunyk- 
G dan- sju žemėje.

.. - - . nesijuo- Danguje bus ir karaliai,
tėj... i^ia’ nesibuciuoja, netun nei Rą žmones žudė; bus tenai

O gal pamatyčiau dangų-! 1jal?kll’ ne* v?.ldo? yenu z.2" apgavikai, išnaudotojai, fa- 
je ir mano dieduką. Gerai jį! dzių, tik kažin koks neais- §įstai jr visokie hipokritai, 
menu. Kaustytais batais a- kus rukas... Ne, tai ne musų kurie bažnyčioms pinigų 

□ vėdavo. Baltais trinyčiais |ai spulcas, kuris pir- nesigailėjo. Bus ten vienuo-
su raudonom siūlėm vilkė- Les palėpėse vaidinasi. Tai ]jaR kurje nuo pasaulio už-

Eokc i'?? • ^almin?a8’ sidarė klioštorių muluose ir
‘ tobulas kunigų dangus. savžagvstėj s^avo gyvenimą 

Nes šitoks dangus mud- baigė. Gal ten bus ir Austri- 
viem su žmona butų ne ios Dollfussas. kuris vardan 
džiaugsmas ir amžina lai- katalikybės Vienos darbi- 
mė, bet didžiausia nelaimė! ninkus skerdė. Jei už prasi-

O gal ateitų dangun ir žengimą kas mane ikimštu 
mano Tiny, bernardinų vei- dangun, aš turbut išeičiau iš 
sies šuo? Ar jis mane pažin- proto! Verčiau duokite man

u
ūkdavo. Visuomet turėdavo 

pypkę dantyse Įsikandęs ir 
nuolatos spiaudydavo. Ne- 

™kuomet jo nemačiau be 
'“rumbuotos lazdos rankoje, 

.temenu, kaip jis kartą ta 
azda man per sprandą tvo-
kz • •••

Numirė diedukas, numir-

PORTO RIKOJ KRAUJO 
PRALIEJIMAS.

Telegramos sako, kad 
Porto Rikoj nacionalistai 
(turbut fašistai ) Įtaisė de
monstraciją, kurios policija 
nenorėjo leisti. Policija pra
dėjo šaudyt Į demonstran
tus ir kulkasvaidžių ir 7 jų 
užmušė, o 40 sužeidė.
VIRGINIJAI AKAVONIU-
TĖ — “SNIEGO KARA

LAITĖ.”
P-lė Virginija Jakavoniu- 

tė, kuri gyvena Brocktone, 
važiuojant" andai “sniego 
traukiniu" ‘ Littleton, N. H., 
tapo išrinkta “Sniego Kara
laite.”

Panelė Jakavoniutė Bos
tone lanko biznio mokyklą.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 
19 MOTERŲ.

Maniloj, Filipinų salose, 
fajerverkų dirbtuvėj perei
tą sąvaitę Įvyko sprogimas, 
kuris užmušė 19 darbinin
kių moterų.

MOTERYS NORI TAR
NAUT POLICIJOJ.

Airijoj moterys pradėjo 
reikalauti, kad jos butu pri
imamos policijos tarnybon.

»
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOSLIETUVIU GYV
JURGIS KYTRAS KAIP VELNIAS, pardavimą; J. Jasaičiui už'

RET MARCELE DA KYTRESNE. ’ ir E. Vilkaitei už 6 tikietų

--------------- j išpardavimą.
.rankas. Kaip nutarė, taip ir Pats komitetas sau nedė-'Zicn Grove, Pa.
i padarė. Nusivedė ij
’skvajerj ir susituokė.

Jurgio seserei dabar jau
i\ ♦ u »» v . • • neliko vietos. Ji turėjo išsi-varna Dutch. Yra u.pg. 'kraustyt ?u

n.1 netaiko įvairiu i v viriu Pagyveno Jurgis su Mar-ų ja. a. ) į a ų i > Jįleele apie metus laiko ir mu- 
... paimkim kad ir tokų trį •‘Užnuodijo,”

istoriją su Jurgiu kytruoju. J ’
Jurgis Kytrasis seniau Dėdės išvežė Marcelę i 

cirbo apie Shenandoah rj pottsvillę ir uždarė. O Jur- 
anglių kasyklose kaip kon- gįg, lį^ęg daktaro globoj, 
traktorius. Po juo dirbo blaškosi: “Rrrrup... aš ją 
daug mainenų ir leibenų n pamokysiu’... Viską atimsiu 
uždirbo jam gražų pinigą. ir išvysiu!...” Mat, buvo vis- 

JlirgIS SHS1OČ- Ln 1011 iipkol ik 'jo *30,000.00. &’oi
Pasidaręs gražaus pinigo, kai jis mirs, tai viskas jai. 

iis atvyko į Zion Grove apy- Dalykas atsidūrė teisman, 
-nkę ir nusipirko čia farma. Bonka buvo policijos eks- 
Budamas nevedęs, jisai pa- pertų išanalizuota, bet jo- 
siėmė sesers šeimyną — ir irių nuodu joje nerasta, tik 
laimingai farmeriavo. alkoholis.’

Kadangi Jurgis yra dai-į Jurgis teisme pralaimėjo, 
lūs, stambaus sudėjimo ir Jis tuomet mėgino Įrodyt, 
turtingas vyras, tai nuolatos kad Marcelė turi kitą vvrą. 
iam piršosi visokios pane- Surado jį ir atgabeno i teis-

Musų apylinkėj farmeriai 
daugiausia vokiečių kilmės 
ir jie vadina save “Pennsyl- 
vania Dutch.’’ Y 
nemaža ii- lietuvių, tarp ku
rių j
štai,

pas koja, nors jis išplatino irgi 
apsčiai tikietų. Jis ačiuoja 
ir tiems, kurie musų darbui 
pritarė. Komitetas mano, 
kad be išvardytų darbuoto
jų, dar buvo daugelis žmo
nių, kurie mums savo nuo
širdumu, savo gerais patari
mais padėjo suruošti toki 
šaunų, uirmu kartu Brook
lyne rengtą, Lietuvių Kon
greso vardu, bankietą! 

Varde Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooblyniškio 
Komiteto:

V. Michelsonas, prez., 
J. Buivydas, sekr.,
S. Cibulskis, iždin.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

A.

KUNIGAS SUDEGĖ.
Brooklyno pereitą nedėl

dienį savo klebonijoj sude-
--------- !gė Romos katalikų kunigas

Bakchui. — Lietuviai I John M. Hilpert.

lės ir turtingos našlės. Bet 
Jurgis apie vedybas negal
vojo. Kai kaimynai ji pa
klausdavo, kodėl jis neansi- 
veda, jis atsakydavo: 
kytras, kaip velnias!

mą. Sako, ji bigamistė, Kaiu 
teismas šitą dalyką 
no, aš tikrai nežinau, 
Marcelė išėio liuosa ir vėl 

“Aš parėjo pas Jurgi. Šis vėl tu
rėjo savo seserį išprašyti.

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvos klausimu ši kolo

nija eina iš vieno.
Čia gyvena nemažas skai

čius lietuvių. Jų politinės 
pažiūros labai mišrios ir 
kartais kįla dideli ginčai už 
politiką, ypač atėjus valdi- 

i ninku rinkimams arba SLA.
bet Pildomosios Tarybos rinki

mams. Kiek tų rietenų, kiek 
visokių ypatiškumų!

0 kaip prieiname prie 
Lietuvos klausimo, tai visai 
kitaip žiūrima: visi vienu 
balsu rėkia: šalin Smetonos

Bet atsirado Marcelė, ku- nes dviem moterims vienoj 
ri pasirodė gudresnė d a ir pastogėj vietos nėra. 
už ji. Turėjus reikalų jau ne Jurgis Kytrasis dabar 
su vienu, ji nutarė pasiimti krapšto galvą ir nežino ką į 
ir musų gudruji Jurgi Į savo .daryti. Sergėjus.

Sugautas Kailių Plėšikas.

Gauja plėšįku anądien užpuolė kailiasiuvių dirbtuvę Ne 
Yorke. Policija du banditu nušovė, o keturius kitus su 
ėmė. Vienas suimtųjų čia blaškosi detektivų rankose, kuo
met ambulanso gydytojas stengiasi 
nos pagalbą.

suteikti jam medicį tas
tęs

vartoja silpnesnes radio sto
tis, nes jos daug pigesnės. 
Jos yra skiriamos tik savo 

i miestų apylinkėms. Dėl to 
lietuviškų programų iš Bos
tono tamsta negali Monta
nos valstijoj girdėti. Stip
rios stotys yra labai bran- 

.gios. Už pusvalandi reikia 
mokėti nuo $150 iki $200. 
Užtai jos lietuviams nepri
einamos. Antras dalykas, 
lietuviškų programų jos gal 
nenorėtų nei įsileisti, kad 
nesugadintų joms vardo vi
sokiomis “polkomis.”

A. Stepankevičiui.—Far
merių pagalbai teikti kiek
viena valstija turi savo a- 
genturas, todėl iš Massachu- 
setts valstijos negalit Penn- 
sylvanijoj pagalbos gauti, 

į Patartume sužinoti pas se- 
įnesnius savo kaimynus, kur 
yra jūsų kauntėj akrikultu- 
ros biuras ir tenai pasitei
rauti apie pagalbą. Arba ga- i 
lite parašyti šiuo klausimu 
tiesiai i valstijos agrikultū
ros departamentą. Adresuo
ki taip: Pennsvlvania De
partment of Agriculture, 
Harrisburg, Pa.

W. Weličkai. -
klijai angliškai 
gum arabic.

- Arabiški 
vadinasi:

Nupigintos Knygos.
PER ŠJ MĖNESI NUPIGINTOS 

ŠIOS KNYGOS. Vertes $2.00 duosiu 
už $1.00.
ARITMETIKA, didisai lokundų 50c. 
DAINOS NAUJAUSIOS apie pasau

linį karų, jaunimą ir dėklėm. 25c. 
GYVENIMAS GIRTUOKLIO dainos 

apie girtuoklius su 15 paveiks. 25c. 
KAZYRŲ KNYGELĖ, kas iš pinigų 

grajina, jų perskaitęs laimės. 25c. 
LAIMĖ ir PLANETOS, kada gimęs.

Knygelės kaina ...................... 25c.
IŠMOKIT GRAŽIAI IR TEISINGAI 

rašvt. pats per save, knyga 35c. 
SURINKTOS DAINOS, 12* psl. 35c.

Kurios minėtų knygos nenorėtų, 
jos vieton prisiusiu Ukininkystės 
knygų už $1.00 ir paminėtų $1.00 ver
tės. Tik per kovo mėnesį nupiginta. 

PAULUS MIKALAUSKAS 
. 248 W. Fourth Street,
SOUTH BOSTON. .MASS.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

TIKIME J KRISTŲ, 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 nukryžiavotas.

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

Chicagos Kupiškėnų 
Kultūros Draugija.

Aš esu giliai Įsitikinęs, 
jog vienatinė išeiga lietuvių J 
tautai Į šviesesni ir laimin
gesni gyvenimą, tai apšvie- 
ta. Pakilimas i aukštesni 
kultūros laipsnį ne vienu
tėms, masėms, suteikia pa
laimą žmonijai.

Nekartosiu čia lietuvių 
praeities, tik priminsiu pa
tiltės didvyriams, dabarti
nės Lietuvos valstybės “va
dams,” kad dabartinė Lie
tuva nėra Vytauto ir Min
daugo laikų Lietuva, ir nė
ra kunigų ir ponų su pasi
kviestais carberniais valdo
ma Lietuva.

Dabartinė Lietuvos vals
tybė, tai pilksermiegių, pras
čiokų Lietuva! Mes priva
lom ir turim jiems gelbėti, 
o neišnaudoti juos. Tiks
liausia, teisingiausia pagal
ba, tai duot progų tam praš-

Tad valio, Chicagos Ku
piškėnu Kultūros Draugija!

D-ras A. L. Gaičunas.

BROOKLYN. N. Y.
Ačiū visiems, kurie prisidė
ję prie Lietuvių vakarienės.

Kovo 6, 1937 metų, Broo- 
kivno Grand Paradise sve
tainėje buvo Lietuvių Ame
rikos Kongreso Brooklyno 
skyriaus vakarienė. Buvo 
labai gausi publika. Todėl 
komitetas dėkoja visiems 
atsilankiusiems Į brookly- 
niškio kongresinio komite
to suruoštą vakarienę. Dė
koja ir organizacijoms: A- 
malgameitų Unijos 54 sky
riui. Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubui ir Dr. Marty
no Liuterio draugijai, kurie 
savo veikėjams nupirko ti- 
kietus iš kalno Į musų vaka
rienę.

Komitetas dėkoja ir pa- 
gelbininkams, o ypatingai 
šeimininkėms, Valerijai

diktatūra! Žinoma, iš kokių nk0 gražia ir patogią vietą 
4,000 lietuvių, turi apie pus- o nuėjo i sklepuka. Mat’
tuzinj ir Smetona savo pri- musų tautininkai, kaip tik . ___  „
tarėjų: bet jie bijosi pasiro- pajunta vansočiaus pjovimą Mich. $3.00. 
dyti viešai, tai jų niekas ir (? Red.), tai tuoj ir jieško 
neskaito. kur nors griekų atleidimo.

Vasario 13 d. mes minė- Mat sąžinė nerami ui už 
jome 19 metų Lietuvos ne- SLA. morgičius, Ui už kitus 
priklausomybės sukaktu- dalykus. Tas ir parodo, kad 
ves, kur dalyvavo keliatas tįe žmonės niekados neturė- 
simtų lietuvių, ir visi vien- jo savistovumo viešame gv- 
balsiai priėmė sekančią re- venime ir dėl to šiandien iš- 
zoliuciją: siskirste kaip Grigo bitės po

Kadangi Lietuvos nepn- kampus spiaudo vienas ki- 
klausomybės paskelbimo j barzdą ir trukdo viso- lidarity Fund per Socialist Pafs jų 
akte yra pasakyU, kad Lie- ki pažangų kulturini judėji- ty. Chicago, Iii. išau-
tuvos valstybės pamatus ir ma. Ir reįkia konstatuoti la- ----------------
jos santikius su kitomis vai- ba‘i liūdnas fakUs, kad ši 
stybėmis pnvalo galutinai vieta. kur buvo seniau pa- 
nusUtyti Seimas, demokra- Ues šliupo buveinė, ji yra 
tiniu budu visų jos gyvento- jau Įvairiomis piktžolėmis 
jų išnnktas; apaugusi.

Bet kadangi dabartiniu Ąr pavyks dar kam nors 
laiku Lietuva yra valdoma išjudinti susnudusius šio 
tautininkų diktatūros su kampelio lietuvius, tai dide-

Al KOS LIETUVOS DEMO
KRATIJAI GINTI.

Pe-Petras Yuškevičius. Garde mirė
___  metų

Aukos Ispanijos kovotojams S. Jis 
prieš fašistus. ŠtOl'i-

J. Vituris, New Haven, Con 
spalių 8 d.. 1936 ................$5.<

J. Vituris, New Haven. Con
sausio 20, 1937 ..............  $5.<’ by-

____ No-
Viso $io(inin-

Pardavimui Dirbtuvė.
Saldžių gėrimų (Sodos); geros 

mašinos, 2 trokai, labai daug bonkų, 
visokie parankumai. viena dirbtuvė 
visam mieste—su 36,000 gyventojų. 
Randa $20 į mėnesį, ant žymaus ke
lio į White Mountains. Priežastis 
pardavimo—liga. Klauskite. (5

NASHUA BOTTLING HOKKS 
58 High Street, Nashua. N. H.

PAJIEŠKOJIMAI

NUO VĖŽIO LIGOS

GYDUOLĖS.
Liponiams, visiems svarbu ir rei

kalinga žinoti Vėžio Lipa 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 
RICICKI0 gyduolės, vienos gert, o 
kitos tept iš viršaus pagal nurodymą, 
SUSTABDO SKAUSMUS. SUSTAB
DO KRAUJO BĖGIMĄ. SUTINIMĄ, 
PRALIUOSUOJA VIDURIUS, pa- 
tai>o apetitą, teikia ramumą. Ser
ganti tokiom ligom nieko nelaukdami 
nusipirkit F. RICICKO gyduolių ir 
vartokit jas taip kaip yra nurodyta 
Kaina $3.00 bonkutė ar dėžutė.

Pajieškau brolio Frano Churlionio 
ir sesers Onos Churlioniutės, po vy 
ru pravardės nežinau, jie gyvena a- 
pie Chicago, III. Paeina iš Lietuvos, 
Klevų kaimo, Seinų parapijos. Aš 
atvykau j Ameriką prieš 3 metus,

Pinigai perduoti Spanish s”ami norėčiau sužinot, kur jie gyvena. Ma
lonėkite atsišaukti, kurie žinot kur 
jie randasi, prašau pranešti jų ad 
resą, turiu svarbų reikalą.

gužč CIuuUoniutč
726 Prospect st., Portage, Pa.

GYDUOLE NUO UžSISENĖJUSIŲ 
RONŲ, kurios tankiausiai randasi ant 
kojų arba rankų. Tankiai jos pavan- 
denėja, niežti, skauda. Jei negalit t»į 
žaizdų per ilgą laiką užgydyt, nieko 
nelaukdami nusipirkit dėžutę F. RI
CICKO MOSTIES nuo Senų Ronų 
ir vartokite kaip nurodyta. Daugeliui 
pagelbėjo, jie džiaugiasi, pagelbėt- ir 
jums. Užsisakykite tuojaus dėžutę. 
Kaina $1.00 ir $2.0(1.

MEKSIKOJ SUIMTAS 
NEW YORKO GENGS- 

TERIS. -Sio-
pa-

Smetona priešaky;
Tad mes, Binghamtono

lietuviai, susirinkę paminėti 
Lietuvos 19 metų nepriklau
somybės sukaktį, Bingham
tono Lietuvių svetainėje, 

Reiškiame griežtą protes-

lis klausimas.
Senas Patriotas.

SCRANTON, PA.
Pastaruoju laiku mirė pa 

mus daug lietuvių. Juozas

Meksikos policija pereit tau. 
nedėldienį sugavo New Yoi.įĮVa. 
ko gengsterį, Antonio Alųmas 
jandro Pompezą. Jis turėk pa_ 
neperšaujamą automobili4 1 
su Chicagos blėtomis. Jurų 
tinių Valstijų valdžios agei 
tai gaudė jį labai ilgai,
negalėjo sugauti, bet kai t:nįujį 

s jis nuvyko Meksikon, jį

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

Sophie Kansas
9528 Russell, Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.

GYDUOLĖS NUO VISOKIU U6U- 
MATIŠKŲ SKAUSMŲ. Kojų, Ran
kų, Pisiau Pečių,, Sprando; nuo su
mušimo, Nikstelėjimo, Nutirpimo, 
Atšalimo, Sąnarių neveiklumo. (Bet 
ant žaizdų tos mosties vartot negali
ma). Užsisakykit tuojaus dėžutę, pa- 
sidžiaugsit. Kaina 50c. ir 75c.

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

čiokui kaimiečiui apsišvies- Balvočiutei, Veliučkienei, 
ti ir pakilti kurturoje. j Naciunskienei. Debsienei ir 

D-ras Jonas Šliupas, gy- Vyšniauskienei, kurios pa- 
vendamas Amerikoje, tuks- dėjo dirbti prie V. Balvo- 
tančiams lietuvių atidarė čiutės gaminant vakariene, 
akis ir parodė jiems tikrąjį Komitetas dėkoja ir Aido 
ju priešą. Nelengvas tai dar- chorui, kuris davė mums 
bas buvo. Bet teisybė pa- jaunų vaikinu ir merginu 
ėmė viršų. Netekę amerikie- patarnauti nešant valgius į 
čių, išnaudotojai persimetė stalus. Iš Aido choro dirbo: 
Lietuvon ir uždėjo vergovės A. Navikas, A. Purvėnas, V. 
retežius ant vargšo pilkser-' Kunigėnas, E. šapliauckas,. 
mėgio. Jie mano įsitvirtinti T. Jakštis ir W. Packevič. 
tenai ilgesniam laikui, pa-į Iš merginų dirbo: H. Brun- 
miršdami, kad amerikiečiai j ziutė, H. Gustaičiutė, N. 
dar neatsižadėjo savųjų Žemaičiuttu N. šimanskaitė. 
brolių ir sesių. Nusikratęs' A. Pakalniškienė ir abidvi 
priešo nuo savo pečių, ame-iNaciunskaitės.
rikietis su pagelba Laisva-' Komitetas dėkoja ir dir- 
maniu Etinės Kultūros Dr- busiems prie alaus: J. Kai- 
ja kerta ir didina kaimiečio riui, Kuraičiui. Lavanui. N. 
prasčioko stubelės langus Pakalniškiui. J. Lazauskui. 
Lietuvoje, kad galėtų įsi-!A. Balčiūnui, Šnyrai, Joe 
gauti daugiau šviesos spin-‘ Visockiui ir M. Žiedeliui, 
dūlių. Darbas eina sparčiai; Ačiū 5” tikietų platinto- 
ir sutartinai. Daug pasek- į jams, būtent, Lietuvių So-

ta Drieš p. Smetonos dikta- ^uv^s vienas is pir-
turą ir reikalaujame, kad organizatorių tautines
Lietuvoje kuo greičiausia J į laidojant buy o
butų atsteigta demokratinė P?lna žmonių Ku-
santvarka, grąžinta spau- p^as \ aladka pasakė laoai 
dos ir susirinkimu laisvė ir įspudmgą pamokslą, n su- 
oaleisti visi nriešfašistiniai jaudino msus laidotuvėse
oolitiniai kaliniai iš Lietu- dalyvius.

Juozas Kievmskas ir Kas
paravičius taipgi buvo pa
laidoti ant tautiškų kapiniu 
kun. Valadkai palydint į 
amžiną atilsį.

Juozas Rėklaitis, buvo 
laisvų pažiūrų žmogus, jis

vos kalėjimų.
Vakaro vedėjai:
Antanas Pagieg&Ia, pirm. 
J. A. Kaminskas, sekret.

WILKES-BARRE, PA.
Kaip atrodo Wyomingo 

Klonis.
Lietuviškas gyvenimas ši- _______

toje apylinkėj yra visiškai žiną atmintis, 
apmiręs. Nežiūrint kad čia
lietuviai turi žmogų, kuris ------
kiekvienais rinkimais vis 
runija” į SLA. iždininkus, 

bet tarp lietuvių ir su lietu

jau sučiupo.

WORCESTER,

CHESNEY’S
CANTEEN

šleis- 
(traštį 

----- mle- 
MASSdimo. 

num.

Pajieškau ap.-ivedimui merginos 
NKŲ ,ar6a našlės be vaikų, nuo 35 iki 47 

- 'metų amžiaus; aš esu pasiturintis 
vaikinas, 48 metų amžiaus. Merpinos 
ar moterėlės, prašau parašyt. Jei pa 
Įima, prisiųskit ir savo paveikslėlį

Užsisakydami Gyduoles, pinigus 
siųskite pastos ar express money or
derį šitokiu adresu: (•)

FRANK RICICKAS 
298 Hillside Avė..

„ARTFORD, CONN.

ant pareikalavimo sąprąžinsiu. 
G. A. 200 E. 12th st.,

Georpetown, III.

14

GERIAUSI IšSIGkRIMAI 
IR VALGIAI.

isokia Degtinė, Likeriai, Vjmr 
ir visokia išdirbvsėių ALŪS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir _______ . ,

rūšies. nnkų,
PATARNAVIMAS GERAS! ŽmO- 

sraunanras ir “KELEIVIO 
numeriais.

J 90 MILLBURY STREE"

• TaipgiI pp vieni a

REIKAUNGA GASPADINĖ ANT 
iieno- L’S68.- Darbas, vien stubos ruoša. 
___ - Taipgi reikalingas darbininkas ant
grupe tos pat ukės. Gali atsišaukti ir vedu- 
•tUviŠ- pora, t. y. vyras dirbtu prie ukės 

- »> darbų, o moteris gaspadinautų stu- 
»jne, 5oj Apie užmokestį ir darbo sąly- 
IO ne- >r kitką, klauskite sekamu ant

rašu: A. Pakulis (5)
R. F. D. 38, Brooklyn, Conn.

GEROS11 m°-

palaidotas laisvai ant kom- • vyorcester. mass. 
panijos kapų. ‘

Lai būna jiems musų am-

K. Janužy tis. 
PA.PHILADELPHIA.

Mirė Juozapas Bodrevičius. 
Sausio 25 čia mirė Juozapas

WORCESTERY

SCONC
Rengia Lietuviu Darbini:

Nedėlioję, Bala1
Pradž=

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
- Juodgalviai, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun
čia i visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą 

GEO.
Į BENDORA1TIS 
J 520 Wilaon St_ 

Waterbury, Conn.

I GRAŽIOS EILĖS, DAINOS ' 
{ IR BALADOS

i SIELOS
BALSAI

mingiau, negu laukta. Lais
vamanių skyriai kuriasi po 
visą Lietuvą ir beveik kiek
vienas bažnvtkiemis įsigyja 
knygynėlius, steigia laisvas 
kapines.

Chicagos kupiškėnai pir
mieji atėjo pagalbon Lietu
viu Kupiškėnams. -Ir dirba 
neilstančiai! Teisybė, jie 
nesireklamuoja, bet ju dar
bo vaisiai apčiuopiami. Ne
miega ir Lietuvos kupiškė
nai. Nors sąlygos labai ne
palankios, bet jos nugali
mos ir kliūtys prašalinamos.

cialistu Sąiungos 19 kuopai 
už išplatinimą 50 tikietų: 
Lietuviu Komunistų Frakci
jai už išplatinimą 20 tikie
tų; A. Bubniui, kriaučių de
legatui, už išpletinimą 32 ti 
kietų; J. Lindai iš Great 
Necko už išplatinimą 24 ti
kietų; A, Žilinskui už išpla
tinimą 10 tikietų; F. Rain 
hartui už 7 tikietus: M. Ric
kevičiui už 8 tikietus; V. 
Bovinui už 5 tikietų parda
vimą: M. Paukštienei už 
penkių tikietų pardavimą; 
J. Lažauskui už 4 tikietų

viais jis beveik niekur neda- Budrevkius. Velionis ilgus mė
ly vauja. Tai jau yra toks tus gyveno New Yorke, iš ama- 
“tautieeio supratimas, kad to kriaučius. Paėjo iš Vilniaus 
už jį kiti dirbtų. Savu laiku, apRkričk>. Valkininkų parapi- 
kada čia vadovavo pažan- j08> Dargužiu kaimo. Ameriko 
gios dvasios žmonės, tai net je išgyveno 27 metus. Buvo 
ir savo laikraštį turėjo Ši rimtas ir draugiškas žmogus. 
kolonija. Bet kada visą va- Palaidotas vasario 1 d. Ray ziS IR BONKUTESE 
dovybė pateko į tautininkų mondo kapinėse su bažnytinėm,vv „„„ lp TAvrPNnQF 
rankas, tai viskas apmirė, apeigom. Paliko nubudime žmo*

kuopa Edvvards- ną, sunŲi broij ir seserį. Velion_ .
villej nuėjo pas. kun. Inciu- palydėjo į kapus daugelis drauf5l\KWIIųCl lDC»
rą į skiepą susirinkimus lai- gy ir pažįstamų. Visiems daly 
kyti. Nežiūrint kad daugu- vavusjerns šermenyse ir pah 
ma tos kuopos narių protes- dėjusiems į amžiną atilsį tari 
tavo dėl svetainės permai- nuoširdžiai ačiū velionio žmon- 
nymo, bet_ p. Kamai auskas, sūnūs ir giminės. Lai būna ta

29 ENPit-AUS ATSIGER- 
^lETUVIŠKO ALAUS.

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

buvęs SLA. vice-preziden- Juozapai 
tas, to nepaisė ir vistiek pa- tis.

amžina musų atmi y . 
Jonas Budrevičii

lus, 1410 Columbia Road, 
SOUth Boston 2271.

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir tartingiausia eilių knyga liet orią kalboj*.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima aiųsti 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.
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VOKIETIJOJ PLAČIAI VEIKIA SLAP- TRUMPOS ŽINIOS 
TA KOMUNISTŲ RADIO.

“The New York Times” LIETUVIO POLICININKO 
pranešimu, Vokietijoj pra- BYLA PENNSYLVA- 
dėjo veikti slapta radio sto
tis, iš kurios yra skleidžia
ma komunistinė propagan-

NIJOJE.
Šiomis dienomis

SOVIETŲ RUSIJA.

Atsilikusi sėja. — Mask
vos “Izviestija” Įdėjo veda
mąjį straipsnį, kuriuo skau
džiai lupa Komunistu Parti
ją ir valdžios vadus Pietų 
Rusijoj dėl užviliktos sėjos.Somer-_____ __ _______________

da. Kaip tik ateina 10 va- mieste. Pennsylvanijoj, j.-, kovo tenai buvo isėta 
landa vakaro, oro bangomis buvo įdomi byla, kurioj du vos tik apie 1,750 000 akru 
tuoj pradeda plaukti “rau- valstijos policininkai buvo plotas, tuo tarnu ka; pernai 

kaltinami nužudę Union- 15 k0vo buvo įsėta 10,- 
towne airį Monahaghaną. 000 000 ak*u. Sujauninusi 
Vienas iš kaltinamųjų poli- į,- “Pravda.” oficialus ko- 
cininkų buvo lietuvis Sanu- mun*stų partiios organas, 
tis, kuris angliškai rašosi Strainsnv “Rim*?^ Ispė”- 
Sanute. map. Pietinėms Sritims” ji

Sanučiui ir kitam polici- įvardija visą ei’e vvresniu-
___  ninkui (Gundermanui) bu- įu, kurie e«a atsakomingi už
Manoma, kad stotis yra į- vo pavesta išgauti prisipaži- šitokia padėtį, ir reikalauja, 

taisyta automobiliuj ir kož- nimą iš airio Monaghano. kad jie tuojaus pasitaisytų, 
ną sykį transliuoja iš naujos kuris peiliu subadė detekti-
vietos. vą ir nenorėjo prie to prisi-

Žinios iš tos stoties yra pažinti.
skleidžiamos komunistinėj ; Teisme paaiškėjo, kad 
šviesoj. Daugiausia prane- Sanutis visai nebuvo kam 
šama žinių apie Ispaniją, bary, kuomet 
kaip demokratijos gynėjai Monaghan buvo užmuštas

donos” žinios.
“Gestapo,” kas reišk:a

“Geheime Staats Polizei” 
(Slaptoji Valstybės Polici
ja), neriasi iš kailio, jieško- 
da ma tos stoties vietos, bet 
iki šiol jos pastangos eina 
veltui.

VOKIETIJA.

Naciai sterelizavo fran- 
cuzą. — Nelabai senai Štut
garto mieste vokiečiai fašis- 

kvočiamas «?» Prievarta paėmė ir stere- 
užmus^HS Iizhv o Francuziios pilieti, 

tenai lupa fašistams kailį, jį kvotęs vfenas Gundei- Andrių Stitzą . Stitz buvo 
Toliau aiškinama, kokia ga- man, o Sanutis buvo išėjės (.,a jaunas &im£s
linga dabar pasidarė Rusija telefonuot. Tuomet Mo- Paryžiuje tik 1914 metais, 
ir į kokį vargą fašizmas į- naghan šokęs ant Gundei- Visų pirma naciai noiejo 
traukė Vokietiją. mano ir pagriebęs jį iš už- Paimti ji savo armijon, bet

Naciai siunta iš piktumo, pakabo už gerklės. Polici-
bet negali tos stoties surasti, ninkas tuomet nutvėręs Mo-
Negalėdami jos nutildyti, naghana už galvos ir metęs „ . . , .
jie stengiasi bent užrėkti ją per pečius ant cementinės ?lu 11 Pavarta padai e 
transliuodami tokio pat ii- aslos. Nuo to airvs ir mirė. jam operacija. Dabai rian- 
ęo bangomis žinias iš savo parody. '“ja

“ _ - . „ ...... mus, teisėjas Maxey lietuvį
Bet prieš v okietijos ta- policininką išteisino, nors

sizmą taip pat varo propa- prokuroras būtinai reikalą- n - ;;gandą rasų radio stotis is jį miltjes bausmės Sanučiui. F U
Maskvos ir franeuzų stotis nflhar nmknrnraą knisto ai turoP°n nebestus. —• Kai- « T:.< „a. °ų oiga^zaajas" “T.S. bant apie Anglijos ginklą-

kai jis atsisakė, sakydamas, 
kad jis ne jų pilietis, jie ta
da apskelbė jį “silpnanro-

KANADA.

iš Štrasburgo. Tas stotis na kad

Vežikų Streikas Chicagoj.

Štai vaizdelis iš taksių vežikų streiko Chicagoje. Vienas 
taksi guli gatvėje apverstas ant šono. Jis buvo išvažiavęs 
streiklaužiauti.

LIETUVA. i ANGLIJA.
Pripažino Ispanijos fašis- Mirė žymus rašytojas.—Pe- 

‘valdžia.”—Lietuvos tau- įeitą sąvaitę Anglijoj mirė

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

A. Bakchui. —
vaitoja silpnesnes radio sto
tis, nes jos daug pigesnės. 
Jos yra skiriamos tik savo 
'miestų apylinkėms. Dėl to 
lietuviškų programų iš Bos
tono tamsta negali Monta
nos valstijoj girdėti. Stip
rios stotys yra labai bran

gios. Už pusvalandį reikia 
mokėti nuo $150 iki $200. 
Užtai jos lietuviams nepri
einamos. Antras dalykas, 
lietuviškų programų jos gal 
nenorėtų nei Įsileisti, kad 
nesugadintų joms vardo vi
sokiomis “polkomis.”

A. Stepankevičiui.—Far- 
merių pagalbai teikti kiek
viena valstija turi savo a- 
genturas, todėl iš Massachu
setts valstijos negalit Penn
sylvanijoj pagalbos gauti. 

'Patartume sužinoti pas se
nesnius savo kaimynus, kur 
yra jūsų kauntėj akrikultu- 
ros biuras ir tenai pasitei-

KUNIGAS SUDEGĖ.
Brooklyno pereitą nedėl

dienį savo klebonijoj sude
rgė Romos katalikų kunigas 

Lietuviai i John M. Hilpert.

Nupigintos Knygos.
PER šj MĖNESJ NUPIGINTOS 

ŠIOS KNYGOS. Vertės $2.00 duosiu 
už $1.00.
ARITMETIKA, didisai rokundų 50c. 
DAINOS NAUJAUSIOS apie pasau

linį kara, jaunimą ir dėklėm. 25c.
GYVENIMAS GIRTUOKLIO dainos 

apie girtuoklius su 15 paveiks. 25c.
KAZ YRU KNYGELĖ, kas iš pinigų 

grajina, jų perskaitęs laimes. 25c.
LAIMĖ ir PLANETOS, kada gimęs. 

Knygelės kaina ...................... 25c.
IŠMOKIT GRAŽIAI IR TEISINGAI 

rašvt. pats per save, knyga 35c.
SURINKTOS DAINOS, 128 psl. 35c.

Kurios minėtų knygos nenorėtų, 
jos vieton prisiusiu Ukininkystės 
knygų už $1.00 ir paminėtų $1.00 ver
tės. Tik per kovo mėnesį nupiginta. 

PAULUS MIKALAUSKAS
. 248 VV. Fourth Street,
SOUTH BOSTON. MASS.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

TIKIME | KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų,

. . ,, . - . -Kalėdų ir Velvkų šventes, o dabarrauti apie pagalbą. Al ba ga- Į krikščionys vadina pagonis bedie-
lite parašyti šiuo klausimu 
tiesiai į valstijos agrikultū
ros departamentą. Adresuo- 
kit taip: Pennsylvania De
partment of Agriculture, 
Hanisburg, Pa.

W. Weliškai. — Arabiški 
klijai angliškai vadinasi: 
gum arabic.

ciai irgi stengiasi savo “pro- kajaut„ ta teigia rezimo. vimąsi, Kanados premjeras tų . ... _____
gramomis” paskandint. To- ti kan; ištJSno lietuvi Kmg Perelt3 sąvaitę pareis- tinmkai jau pripažino Ispa- John Dnnkvvater, 54 metų
dėl nuolatos oro bangomis T’ tarkitos nreanizaci kė Ottawos parlamente, nijos fašistų “valdžią,” kuri amžiaus anglų rašytojas. Jis 

juo tai pu kitos orgamzaci- Rad Rils Rada nors kitas keUa maišta prieš teisėtą rašydavo daugiausia istori 
I nio pobūdžio dramas.

eina atkaklus karas.
Iš Vienos pranešama, kad

Austrijoj irgi kas diena aiš
kiai girdisi komunistų sto
tis, kuri veikia Vokietijoj. Ir 
ji esanti tiek stipri, kad ją 
girdi visa Austrija, čekoslo-

Pard&vimui Dirbtuvė.
Saldžių gėrimų (Sodos); geros 

mašinos, 2 trokai, labai daug bonkų, 
visokie parankumai. viena dirbtuvė 
visam mieste—su 36,000 gyventojų. 
Randa $20 į mėnesį, ant žymaus ke
lio į White Mountains. Priežastis 
pardavimo—liga. Klauskite. (5

NASHUA BOTTLING WORKS 
58 High Street, Nashua, N. H.

jos teisėją gina uz tai.
L. J. Saviškis.

SERGA VINCENT 
RINKS.

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

NUO VĖŽIO LIGOS

GYDUOLĖS.
Ligoniams, visiems svarbu ir rei

kalinga žinoti Vėžio Liga ir vieninte
les pasauly gyduoles, kurios greitai 
uteikia 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.Europos karas, tai jau Ka- respublikos vyriausybę.

nada savo armijų tenai ne- Kauną jau atvyko generolo: --------
sius, kaip ji siuntė pereitą Franco “ambasadorius,” ku-; SIBYRAS.
sykį. Kingo manymu, pati ri Smetona labai maloniai' Nauja “trockininkų” by- 
Anglija ilgi vargiai nore- priėmė. Kažin, ką Smetona Ia. — Šiomis dienomis No-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Frano Churlionio 

ir sesers Onos Churlioniutės, po vy
ru pravardės nežinau, jie gyvena a- 
pie Chicago, III. Paeina iš Lietuvos,

Chicago III šiuomi nra- sianti kada nors dalyvauti su juo darvs, kai Ispanijos vosibirske ivvko “trockinin- K’evv kaimo Seinų parapijos, aš vnraagu, ».». oiuvui!|jid j J ** ’ „ i i i • - i u.- - atvykau i Amerikų pnes 3 metus,
~.....................................antvamA Fm-nnnc lw,vl.c e->v«, T-.cctra- SUSO- KU byla,kliriOJ Jie kaltinami norėčiau sužinot, kur jie gyvena. Ma

sudeginę mokykla. Trys ju lonėkite atsišaukti, kurie žinot kur 
, J “ jie randasi, prašau pranešti ju ad-
’IUVO nuteisti ir jau susau- resų, turiu svarbų reikalų.

M.

vakija ir Vengrija, kaip Iv- nešu visiem giminėm, drau- antrame Europos kare. 
giai ir Vokietija. ’ ‘ ' ?am ir pažįstamiem, kad

Pavyzdžiui, 20 kovo, kaip Sicag°ie Ar guh St „ , ALASKA
10 vai. vakaro, visoj Austri- Elizabeth ligoninėje (mano Cukrus gadina dantis. —
joj suskambėjo šitoks pra- P- ieziuroJĮ • M- Rinks.
nešimas:

, liaudis savo fašistus 
dins kalėjiman?

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 MOST1ES nuo Senų Ronų 
ir vartokite kaip nurodyta. Daugeliui 
pagelbėjo, jie džiaugiasi, pagelbės ir 
jums. Užsisakykite tuojaus dėžutę. 
Kaina $1.00 ir $2.00.

Kolumbijos universi t e t o 
V. M. Rinks penkių mene- mokslinė ekspedicija Alas-

BRAZILIJA.
Iš kalėjimo išsikasė 17

komunistu.— šiomis dieno-

dyti. Jiuzė Chui'Uoniutė 
726 Prospect st., Portage, Pa.

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

LIETUVA. 
Daugiau generolų.Vnbippin Kn. si^ laikotarpy jau tretį kar- koj nustatė, kad civilizuotų ™is_iš i>jaiso kalėjimo išsi-

munistu Partiios nelee-alė tą ir Pakentė dvi žmonių dantys genda nuo kase 1 1 Komunistu ir pab>-
j- “ r • , . ......... ° skaudžias operacijas. rafinuoto cukraus ii

radio stotis Vokietijoj. ; Kelios dienos atgal, lieo-tų valgių. Alaskos ™....... . i v
baigdama savo progra- njs buvo jabai siipnas įr be- Sai, kurie fabrikuose gami- nių skyrių ir nelabai buvo ką ir K. Musteikj. Pakėlimas

mą, stotis pridūrė: veik nebuvo vilties pasveik- namo cukraus nevartoja, tu-'saugojami. Tuo pasinaudo- į generolus reiškia algų pa-
Rytoj mes ir vėl trans- ti, bet dabar pagerėjo ir ri labai gerus dantis, bet dami Jie ^kasė apie 25 pė- kėlimą.

lygiai 10 valandą sveiksta. Yraliuosime
vakaro, nežiūrint 
dedamų pastangų mus su
rasti ir nutildyt. 0 jeigu ši 
stotis butų susekta ' ir mes 
suimti, tai yra jau paruošta 
kita tokia pat stotis, kuri tęs 
musų darbą toliau.”

Sprendžiant iš skelbiamų 
žinių tenka manyti, kad 
prie tos stoties dirba arba 
jai padeda žmonės, kurie 
stovi aukštai Hitlerio vai

mis

Sophie Kansas, po tėvais Andriko
nytė, (dabar aš našlė) pajieškau 

dienomis Smetona na- ™ano .p??ysta-7,ų-. Aš atva-
Slo
pą- žiuot j New Yorkų šįmet, tai norė-

raus ir “^aldin- g°- Dėl silpnos savo sveika- kėlė į generolus da tris tau- čiau pasimatyt su Feliksu Kamins 
iaskos eskimo- jįe perkelti į ilgo- tininkus: Dirmantą Nava- SiUA,SrnX1į.sųliaUnt^£teriu u?

Sophie Kansas 
9528 Russell, Detroit, Mich.

rą vilties kad pa- kaip tik jie pradeda vartoti dų tuneli, 
Gestapo sveiks. Miss L. Jodwalis. rafinuotą cukrų, tuojaus ju kalėjimo si

i . i i • nocnrnl’n

kuriuo išėjo uz 
sienos ir laimingai ;

APS1VEDIMA1.

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

Užsisakydami Gyduoles, pinigus 
siųskite pastos ar exprcss money or
derį šitokiu adresu: (*)

FRANK R1CICKAS 
298 Hillside Avė.. 

HARTFORD, CONN.

LENKAI MOKINASI IŠ
nradeda nnti Cni? paspruko. Apie tai praneša LIETUVOS TAUTININKŲ ,arba naši« be vaikų, 

ta., slapta Brazilijoj leidžiamas, Pres kun laika Vilmuie 
‘Musu Žodis.’

Pajieškau ap.-ivedimui merginos 
nuo 35 iki 4

buri loilo Vilninio meiU amžiaus; as esu pasiturintis KUI J įaihd Vilniuje vaikinas, 48 metų amžiaus. Merginos
danty
rus reikalingas, bet Dr 
Waugh pataria vartoti na

Hollvvvoodo aktorka Ma- MAJOR^TSALA.
delęine Canoll surašė 10 — Suiaudyt35 už juokus. —!sto Storasta nedavė leidimo, 

ni nžirni ^ri apie šaukštą' cukraus. Majorkos salą dabar turi \ ilniaus Žodis ’ 10 num 
Toks cukrus dantims ne- Lpamjos fašistai su praneša
kenkia.

ROOSEVELTAS ESĄS 
DAIL1AUSIS VYRAS. grupė lietuviu norėjo išleis- ar moterėlės, prašau parašyt. Jei ga 

ti naują lietuvišką laiki-aštj S'rSiiS 
“Naujoji vaga,” tačiau mie- g. a. 200 e. i2th st

Georgetown, III.

prezidentas Rooseveltas, o 
antrą — Anglijos užsienio 

: reikalų ministeris Eden. Iš
j.. . . . , Hollyvoodo aktorių jos są-dz.oje r.es niekas kitas ne-; nepateko „ei‘vienas
galėtų tokių faktų žinoti. į_______L_______________

Stotis kalba apie valandą REIKALINGAS VIDURAMŽIS 
_ į Žmogus ant Farmos dirbt ūkės 

laiko. Atsišaukdama į tuos iarba. v. shamaklis

vokiečius, kuriuos Hitleris 
siunčia Ispanijon, ji pataria 
jiems nešauti nei vieno šū
vio į Ispanijos darbininkus, 
kurie nieko bloga Vokieti
jai nėra padarę, bet kuogrei- 
čiausia pereiti jų pusėn ir 
atiduoti jiems savo ginklus.

P. 0. Box 17, W. Mcdwav.

REIKALINGAS DARBININKAS 
Ant Farmos, darbas ant visados. 

Klauskite: Chas. Pa'auskas,
160 Slater St.. Manche*ter. Conn.

PARSIDUODA Karvė-Airshire, 5 
metų, bulius 9 mėnesių, lotas su vai
siu medžiais. Klauskite:

MRS. F. GLEBINSKI.
R. F. D. 2, Torrington. Conn.

REIKALINGA GASHADINĖ ANT 
ŪKĖS. Darbas, vien stubos ruoša.

italais. Gyvenimas tenai e- mis tam tikra lietuvių grupė Į»sPPat ukS’G^atSktur vedC- 
sąs kaip kalėjime, iš fašistų;vėl prašė leidinio lietuvis- " * _
nevalia nei pasijuokti. Vie-į kam laikraščiui “Versmė,”

mėsos krautuvei'tačiau ir ši karia leidimo ne- z** «r kitką, klauskite sekamu ant- 
J A. Pakulis (5)

kad šiomis dieno-

ISPANIJA.
t> . nas vyras

Užmuštas Bostono jau- paro(Jė pirštu į kiaulę ir ta- gauta, 
nuolis. — Is V alencijos gau-• rg. “Atpiaukit man šitą ge-! Matyt, Vilniaus ponai mo- 
ta žinių, kad Madrido fron-, neroio Franco šlaunį.” Ji« kinasi iš Kauno tautininkų, ?IMU UAC.' T - • V • | “Vi A 1UJ1VV -g a

lis te gai Dingai zu^o uz ispanų buvo tuoj iskustas ir viešai 
.ay, Mass. respubliką kovodamas John ‘

- Lenthier, 22 metų jaunuolis ‘
iš Bostono. Jis buvo nuvy
kęs Ispanijon su amerikie
čių “Lincolno Batalijonu.”

kurie nenatinkamiems žmo
nėms neleidžia veikti.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠDIRBYSTĖS

si pora, t. y. vyras dirbtu prie ūkės 
darbų, o moteris gaspadinautų stu- 
boj. Apie užmokestį ir darbo saly-

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

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
» Juodgalviai, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą 

GEO.
| BENDORA1TIS 
J 520 Wil«>n St- 

Waterbury, Conn.

KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 
PIRMAS POPIERAS.

Daugelis mano, kad prašant 
pirmųjų popierų reikalaujama 
atvažiavimo Į Suv. Valstijas pa
liudijimo. ir prašo patarimų, 
kur tokį paliudijimą gali gaut. 
Tikrenybėje tokių paliudijimų 
pačiam jieškot nereikia.

Norint gaut pirmas popieras, 
reikia padaryti taip: Reikia 
gaut iš bile Natūralizacijos ofi
so blanką, vadinamą Form 
A-2213. Atsakius ant visų pa
klausimų, nunešt tą blanką sa
vo distrikte Į Immigration and 
Naturalization ofisą. Jeigu Na
tūralizacijos ofisas toli. tą blan
ką galima nusiųst paštu. Siun
čiant paštu, reikia pridėt dvi

savų fotografijas 2:-žx3 col. di
džio.

Bet kurie yra atvažiavę Į 
Suv. Valstijas po birželio 29 d., į 1906 metais, tie turi pridėt ir 

įpinigišką perlaidą (money or
deri) $2.50, vardu Commissio- 
ner of Immigration and Natu
ralization. Ir pagal paduotas 
aplikacijoj informacijas natu- 

: raližacijos valdininkai patys 
išgaus atvažiavimo certifikatą. 
kuris yra reikalaujamas nuo 
prašančių pirmų popierų. Tas 
certifikatas jau bus dalis natū
ralizacijos rekordo, kurie nori 
tapti Suvienytų Valstijų pilie 
čiais.

Gera Farma.
50 ake’rių, sn bodinkais. žemė gera. 

Par.-įduoda labai pigiai. Kas nori ga
li pirkti su gyvuliais arba be gyvu- ‘ 
lių. Daugiau paaiškinsiu laišku. (3)

Regina Meškauskas
R. D. 1, Corry, Pa.

PARSIDUODA
Mėsų ir Groserio krautuvė, ■ biznis 

išdirbtas 20 metų. Namas 8 ruimų ir ! 
storas. 2 mašinom garadžus. 21 vai
sių medžiu. Savininkas turi kitą biz
ni. nori viena parduot. Klauskit vpa- 
tiškai ar laišku. (3)

A. ATKOČAITIS
81 Sawtell avė., Montello, |fass.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

: PAlN- E XPE
■ '7

1
t s. r«a w«-'

F
| Tūkstančiai rado paleng

vinimų gebantiems ir
[skaudamiems muskulams | 
1 — su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER
vaisbaženkiis Inkaras yra

L I N I M E H T

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

JAU GAUNAMAS IR BONKCTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
VVORCESTER, 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 eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

k Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
A siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima aiųsti tiesiog papra- S 
m stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- s 
X resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

I
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Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
31. MICHELSONTENĖ.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

REAKCINIS MRS. ED1TH metais paliko $500,000 tai 
ROGERS EiLiUS. Toronto moteriai, kuri per 

Massac-hus e 11 s atstovė dešimti metų paleis pasau-
Washingtone, Mrs. Edith lin daugiausia kūdikių. 
Rogers, bijosi, kad Į Vy-

formato, su anti-fašistiniais rengėjai ims svetimtaučių Ipi<ni PatmlfPC 
ūbaisiais. Pravartu Įsigyti orkestras. Negerai tik tas, I au Ulięs
kiekvienam Kanados lietu- kad lietuviai Įprato samdyti
viui tokj ženkleli. Kaina, pigius muzikantus. Geri mu- 
25c. Iš to susidarys šiek tiek zikantai lietuviai nori gauti 
finansinės paramos Lietu- Įunijj užmokesti.

Iškirpkit Šitą
ir j,ašių kit su vardu, pravarde ir ad- 

n-, i,. res® P35 S. Rice. Ine., 85E Main
U OI IO JU Street, Adams, N. Y. Jums bus pi i-

TORONTO NAUJIENOS. j A. Kuniuti.-, prisiuntė $35 vt>s liaudies gynimo reika-'nesamdo. Kur prasti muzi-! ‘vst* veltui ir jokių obligacijų ju- 
“Lietuva kalba” filmą bu- !auku. pnešfašistinių Lietu- 'iams. Ženklelių galima gau-Į kantai griežia, ten šokikų !^<.S^VMeth^doP‘

ve rodoma Toronte.
Kovo 19 d. Toronto lietu

vių parapijos svetainėje.
roti ė spal-

vos liaudies kovų ir priešfa- ti pas Kanados Komitetą'mažai ateina, 
sritiniu kalinių paramai. Lietuvos Liaudžiai Ginti, būna taip pat prastas,

faigi prasidėjo gimdymų
riausĮ Teismą nepatektų at- lenktynės, kurios tęsėsi per broliai* Matuzai 
eivys. Todėl ji sušilus dar- 10 metų ir kurios pasibaigė vuotus Lietuvos paveikslus, 
buojasi, kad p-avedus save pernai. Tose lenktynėse da« kurie buvo nufilmuoti įvai- 
bilių, kuris reikalauja, kad Iyvavo iš viso 17 moterų, riose Lietuvos vietose; gam- 
to teismo nariai butų gimę Tūla Mrs. Henny sakosi pa- tos vaizdai, ir visa Lietuvos 
Amerikoje. Ji argumentuo- gimdžiusi per tą dešimtmeti pažanga bėgyje keliolikos 
ja: “Jeigu jau prezidentas 11 kūdikių ir pareikalavo, metų. Aš nesiimsiu plačiai 
turi būt čia gimęs, tai Aukš- kad tie $500,000 butų išmo- kalbėti apie tų paveikslų 
čiausio Teismo nariai, ku- keti jai. Kitos gi reikalauja, vertę, tik
rie saugoja visos šalies Įsta- kad ši suma butų padalyta nuomonę.

Tai graži parama iš Toron- taipgi visose Kanados lietu-!dėl to, kad doleri sutaupius

Išgarsinimas i kimą, kuris suteikė naują lengvumų, 
' smagumą ir liuosybę. tukstantiems
kurie kentėjo per metus.

tus ir gerovę, turi būt-tikri 
amerikonai, kurie žino ir su
pranta šios šalies idealus." 
Ji sako bijosi, kad kartai; 
musų Vyriausias Teismas 
nepatektų svetimšalių Įta
kon.

Mums rodos, jog atžaga-

ygiai tarp visų. kurios tik 
šitose lenktynėse dalyvavo.

Teismas pripažino, kad 
palikti Millerio pinigai, pu
sė miliono doleriu, turi būt 
dabar išmokėti: bet ar juos 
uri gauti viena Mrs. Henny 
ir padalyti juos tarp visų, 
tai klausimas Galutinai dareivė ponia Rogers skubina

si su savo bilium norėdama neišspręstas.
užkirsti kelią į Vyriausi Tei- -----77“. .
sma profesoriui Feliksui K.€įJll KiailSinidl / 0-
Frankfurteriui, kuris yra 
gimęs Austrijoj, ir senato
riui vVarneriui. kuris gimę; 
Vokietijoje. Abu šie vyra’’ 
yra radikaiiško nusistatyme 
ir labai prielankus prezi
dentui Rcose veltui, todėl 
manoma, jog, progai pasi
taikius, jis tikrai juos pa
skirtų Į Vyriausi Teismą 
Dėl to reakcininkai dau
giausia ir kelia triukšmą 
prieš Roosevelto planuoja
mą teismo reformą. Gaila 
kad šitiems reakcininku

meieių Sunl7.oi.

tos

6 kietai išvirti kiaušiniai. 
3 puodukai tomeičių stin

1 vidutinis svogūnas. 
1 mažas česnakas.
1 lapelis.
3 gvazdikai.
3 šaukštai miltų.
3 šaukštai sviesto.

per-

pareikšiu savo 
ką aš manau ii 

kaip suprantu pamatęs nau- 
ą Lietuvos statybą. Reikia 

pasakyti, kad tie rodomi pa
veikslai “Lietuva kalba” tai 
rinkinys Lietuvos grožio ii 

a iždas gerosios Lietuvos 
dalies, nes buvo rodoma 
gražiausia Lietuvos statyba, 
lidžiausios Lietuvos pramo
nės šakos, stambiųjų ūki
ninku ūkiai, ūkio bankų na
mai, bažnyčios, vienuolvnai 
r kiti davatkų centrai. Man 
pažinojus ne kurias Lietu
vos vietas, matosi nemažas 
skirtumas statybos pažan 
goję, daugiausia valdžios 
namų, kareivinių, karo mo
kyklų ir šiaip valdiškų Įstai
gų. kurios buvo pastatytos 
valdžios lėšomis, tautininkų 
erštams viešpataujant. Kal
bant apie tos statybos pa
žangą, kūną buk atliko tau

Ne svarbu kaip blogai patrukęs, 
kaip senai jus turit, arba kaip sunku 
laikyt; ne svarbu kokių skirtingų pa- 
rišų tlėvėjot, nepraleiskit šito išsnė-

steigimo komitetus. J. L. ! sužadėjusios surengti kokį
i Vieną metinj didelĮ, gran- Įtiidelį patrūkimą, šis stebėtinas prie-
u-in-ziška bfivemriniy ■ taHa lUisas, sukontroliuos patrūkimo vietas 1 riOZISKą |?dl engimą , laua tajpt kad kuosai galėsit dirbt bile dar. 
pagerintų savo vardą ir bų, lyg niekad nebūtumėt buvę pa-

; naudos butų daugiau. tnį-^gillkit šij} KaraEtUot» Methoda
ClH gimusių lietuvių mu- sumažinimui patrūkimo be jokių ii-

........ T. Eina paskalai, kad Pitts-'zįkantų yra gerų. Štai kai- : EANDYPTr^ik^uik^-pw
134.14, pnesfasistmių Lie- burghe lietuvių muzikantų ikurių j u sarašas: uŽ? s?e Main st, Adams. n. y. ’
:uVOS kalimų pernai. . nėra. gįėje _ -------------------------------------

vr J , V1C‘US' Viena Sanaveikli drau‘ kas, akordionistas. LIETUVIŲ LAISVĖS MY-
KLKLLG. sekretorius, gija. nesenai savo baliui pa- Norkus, Bogužas ir Val- 

P. O. Station D, Box 44, sisamdė lenkų orkestrą. Pa- kauskas. I)u pastarieji smui- 
Montreal, Canada. ’* ’ ” ' •

to draugų.
Maža Kapuskasing lietu

vių kolonija, kuri jau yra 
aukavus Lietuvos politi
niams kaliniams, dabar vėl 
prisiuntė 50 centų auk u.

Iš VVinnipego lietuvių 
bendro fronto gauta aukų

Kanados Lietuviai ir 

Lietuvos Fašistai.

vių kolonijos? pas vietinius į Ir taip eina viskas prastyn. 
Lietuvos demokratijos at- Mažosios draugijos turėtų

PITTSBURGH. PA.
Pasaka, kad nėra muzi 

kantu.

čiam komitete yra nesutiki- kininikai. 
mų, kad lietuviai turėjo Soho dalyje geras muzi- 
šekt pagal lenkų muziką, kantas Sinkevičius.

LĖTOJŲ DRAUGIJA
VAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1937 METAMS. ' 
los. Mačiulis — oirmininkas,

q. . _. ,, , . , 906 Prescott St. Waukegan. 111.
OlUeje V ala\ 1-, j Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., Yčaukegan, I1L 
Sazana Gab-is—nutarimų rašt.

730 MeAlister avė.. Waukegan, III. 
| Emilija Kernagis—turtų rašt.

20 Vine Piace, \Yaukegan, Iii. 
Vaitiekūnas — kasierius.

’2C — 8th St., Waukegan, III.
Kasos Globėjai :

Petraitis, P. lauraitis.
Knygiai:

Dambrauskas, A. Marcinkus.
Maršalkos:

Juokdariai sako: šokdami South 
pagal lenkų muziką, mes čius (pianistas): Petraus- 
galime tikrai prašokti Vii-kas (sa.vofonistas); tiys
niŲ................................ broliai Pauliukoniai.

As kreipiausi i Tittsour- Wilmerdinge — du bro-
. __ ______ , vienas—kor-

ą. dėl informacijų. Pirmi- netistas, antras — drumeris.
Pirmiausia, Kanados Lie- ninkas J. Baltrušaitis sako, Yra ir daugiau lietuvių 

_uvių Komitetas Lietuvos k<id lietuvių muzikantų yra. muzikantų, tik reikia nore-
Jaudžiai Ginti išleido pro- ^k jie neorganizuoti ir nie- ti lietuviams šokti pagal jų
testo atvirutes prieš fašistų kas dabar nesirūpino tuomi. muziką, o muzikantai turi K
diktatūrą. Buvo pagarsėjusi \ ainaus- norėti lietuviams griežti,

Atvirutės platinosi neblo- ko orkestrą, šokiuose ji gro- ąjuRvis ji ems, dalinti savo J- Sere,kls> p- ' apkurtas.
gai. Daug jų buvo pasiusta davo už pinigus, o šiaip pa- biznio korteles musu drau- Susirinkimą^ būna paskutinį nedėi- j J . T • , “ t t rpnoimiKK."'- ir liatiivin vuriin •• • • t ’i - idienj kozno mene?io. 1:00 v. po pietų,.s Kanados i Lietuva. Net lengimuose n lietuvių įaaio gijoms ir garsinti laikras- Liuosvbės Svetainėje, kamP. sth ir
iš Jungtiniu ‘Amerikos Vai- programuose patarnaudavo čiuose. “Kel.” Reporteris, j pi. ___ _
stiju lietuviai, pamatę spau- dovanai. Lietuviai pradėjo ----------------
Joj kad tokiu 'atviručių yra tankiai juos kviesti prie to- STREIKAS UŽ GRAŽŲ 
Kanadoj pagaminta, krei- km neapmokamų patarna- VYRĄ..
nesi i mus ir prašė prisiųsti rimų.Kitataučiai muzikantai Northamptonshire, Ang
ių ir jiems. Reiškia, prote?- to atsimetė nuo Vainau- lijoj, šiomis dienomis šu
lo atviručių buvo pasiųsta sko ir orkestrą pakriko. Taip strikavo 300 skalbykloj dir- 
Lietuvon ne tik iš Kanados, dabar lenkai pradėjo mums baneiu merginų. Šustreika- 

groti. vo dėl to, kad jų jaunas ir
Lietuvių rengėjų už tai gražus bosas, Ernest Greas- 

.- .. - smerkti negalima. Kol lie- ley, buvo perkeltas kiton
to atviracių daug, bet butų tuviu orkestros nėra, tol tie vieton.
gerai, kad jų butų pasių- '______________________________________________
sta dar daugiau. Lai kiek
vienas Kanados lietuvis ir 
lietuvė, kurie myli Lietuvos 
žmonių laisvę ir gerovę, už
protestuoja prieš fašizmo 
rėžimą ir pareikalauja Lie
tuvos žmonėms laisvės. To
dėl, kurie dar nepasiuntė 
atvirutės, Įsigykite ir pasių
skite. Atviručių dar galima 
gauti pas KLKLLG., taipgi 
kolonijose pas vietinius lie
tuvių komitetus.

Kanados lietuviai, nežiū
rint jų politinių Įsitikinimų 
ar pažiūrų skirtumo, visi 
griežtai yra nusistatę prieš 
fašizmą ir prieš fašistinę 
tautininkų diktatūrą Lietu
voje. Jeigu ir yra kur vienas 
ritas fašistinio plauko ti
pas, tai jis nedrįsta viešai 
pasirodyti.

Kad Kanados lietuviai 
griežtai nusistatę prieš fa
šistinę diktatūrą Lietuvoj ir 
jos agentus Kanadoj, tą ži
no ir ponas Smetona. Ne- 
persenai užeinu pas vieną 
draugą, kuris buvo tik ką 
gavęs laišką iš Lietuvos nuo 
giminių, kuriame tarp kit
ko rašoma:“ Branus X, mes 
girdėjome, kad Kanados 
lietuviai kovoja už atsteigi- 
mą demokratijos Lietuvoj,
>et Lietuves. laikraščiai (be 
abejo, fašistiniai—J. L.)
•ašo kitaip: jie rašo, kad 
Kanados lietuviai prašo, 
kad Lietuva neįsileistų jo
kių korespondencijų iš Ka
nados.”

Iš to jau galima spręsti, 
kad Lietuvos fašistai jaučia 
pavojų iš Kanados lietuvių, 
todėl bando apgauti Lietu
vos baudi, nustatyti ją prieš 
Kanados lietuvius, kad Ka
nados lietuviai yra priešai 
Lietuvos liaudies ir tt.

Bet tegul tie diktatorėliai 
nemano, kad jiems pavyks 
apgauti Lietuvos žmones, 
nustatyti juos prieš jų bro
lius kanadiečius. Lietuvos 
darbininkai ir valstiečiai ži
no gerai, kad musų visų 
troškimas, tai laisvė ir bū
vio pagerinimas Lietuvos 
žmonėms I

Apart to, KLKLLG. išlei
džia metalinius ženklelius.
Ženkleliai gražus, nedidelio

Kanados lietuvių judėji
mas visas yra atkreiptas ... . _________c
jrieš Lietuvos fašistų tero- £ko Draugijų Sąryšio komi- Įįaj Urbonai;

Išvirkit kiaušinius
Haukit pusiau ir sudekit Į tiškoji Lietuvos vyriausybė, 
ceptuvę. Kitame inde užsi- reikia pastebėti štai kas:

. -ir.kit tomeičių sunką su kuriant Lietuvoje fašistams 
tikslams tarnauja ir moteris, i -vogunu, česnaku, lapeliu ir tą statybos pažangą tuks-

-—------ ----  _ i gvazdikais. Trečiam inde tančiai valstiečių ar darbi-
PONLA SIMPSON TURE-| utrinkit miltus su sviestu ii ninku neteko savo pastogės, 

JO GRĄŽINT KARA- > įžpilkit ant to persunktą neteko per eiles metų Įgytų 
LIAUS DOVANAS. _ i karštą tomeičių sosą. Gerai savo sutaupų, o tautininkai 

Sakome buk gyvanašlė į š maišykit ir užpilkit ant nori pasigirti, buk jie Lietu- 
Wallis Simpson, dėlei ku- kiaušinių. Viršų ąpibarsty- voje padarė pažangą, 
rios Anglijos karalius Ed- kit duonos arba kreklų tru- \Ors tautininkai skelbia 
jardas neteko sosto, šiom j ,m,ais ir tarkuotu amenko- liui, kad jie visą Lie.
dienomis turėjo grąžinti n-Į-usku sunu. Kepkit atideng- f at£ta,s su naujausia 
sus briliantus ir kitas bran-1-ą lo minučių vidutiniam arcJitcktura^ kurio6 struk- 
geny bes, kuriomis Edvvar-1 <arsty, ir valgis bus gatavas.
das, būdamas Anglijos ka-l —-------
ralium, buvo ją andovsno- Porkcapsas su ananasu . 
jęs. Pagal Anglijos tradici- fpineapple).
jos, tie briliantai yra valstv- Visų piratą reikia iškepti 
bės turtas ir juos gali dėvėti' oorkčapsą ir atskirai ap
tiktai Angli jos karalienė, kepti svieste apskritas rin- *'šalįes 
tad vargšė ponia Simpson. kės ananaso (galima vaitot 
kuriai karalienės sostas taip orezemiotą arba kenuotą).

Lietuvos vaizdas,

turą gražina Lietuvos mies
tus. miestelius, kaimus. Bet 
tai neviskas. Protaujanti vi
suomenė nežiūri Į vieną pa 
veikslo pusę ir jojo grožy
bes. Norint pasidžiaugti sa 

tobulumu, reikia 
pamatyt ir antrąją paveiks-

, . . . , 1 . , -. , » lo pusę, kurioje parodomasmaloniai sapnavosi, netik Ant kiekvieno porkeapso J r

• Telefonas: Yark 3165
DAKTARAS

bet ir iš Jungtinių Valstijų. 
Pasiųsta Lietuvon protes-

A. L. Graičunas
Physician and Surgeon 

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, 1LL.
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negavo ant jo atsisėsti, bet uždėt rinkę ananaso ir ap- JaVnetuvo^ kaimietis ir ma- 
ir gautus blizgučius turėjo supti griežinėliu spirginto mX

s !-♦ I vĮdun įdėti gerą primena vergų liekanas, o 
šaukštą buh mes kosės, pa- įr tag tautininkai tiek apkro- 
ouosti žaliais pe ruskų lape- vė mokesčiais> kad mažaže- 
nais u duoti stalan. mįg vergas neišgali užlopyt
- P' ‘ • Lietuvoje pork- nej gav0 prapivšusio stogo, 
capsą vadina kiaulienos Jei taučniAkai parodytu 
kanonada, bet Amerikoje tik^ajį Lietuvos vai^dą> kaip

dabartinei 
žinti.

karalienei grą- bekono.

GIMDYMU LENKTY
NĖMS PASIBAIGUS.

Nudžiugo Kanados mote
rys. kurio? dalyvavo Toron
to “garnio” lenktynėse, ne? lietuviams geriau supranta- 
Toronto teismas užgyrė mas porkcapsas, todėl ir
ekscentriko Charles Vance 
Millerio testamentą. Tuo 
testamentu Milleris 1926

mes ši terminą vartojam. 
Pagaliau, karbonada irgi 
nelietuviškas žodis.

Lėkė Kaip Sakalas, Nutupė Kaip.

štai čia ta pagarsėjusi amerikietė lakūnė, Amelia Earhart. 
kuri labai mėgsta skraidyt orlaiviais, šiomis dienomis ji 
mėgino nulėkti net Australijon. Paliko savo vyrą, pasiėmė 
mechaniką Mantz’ą už patarė ją (jis čia parodytas šalia jos) 
ir leidosi iš Califcrnijos. Bet Filipinuose juos ištiko nelai
mė ir nusileisdami jiedu sudaužė savo orlaivi.

nuošimčių jos žmonių 
gyvena sutrūnijusiose bakū
žėse, kaip jie už medžio 
šmotelĮ nuvažiuoja pusę ap
skričio Į varžytines, kad pa
sitaisyt savo lūšną, tuomet 
tautininkai parodytų tikrą
jį Lietuvos paveikslą. Tuo
met gal ir veidmainys fašis
tas, kuris turi jautresnę šir
dį savo žmonėms, pasakytų, 
kad Lietuva tikrai yra ašarų 
pakalnė, ir lai tautininkai 
atsiima savo kruvinas ran
kas nuo Lietuvos liaudies.

Toronto mene grupė vyksta 
Į Hamiltoną.

Toronto SLA. 236 kp. 
ruošiasi vykti i Hamiltoną 
ir ten suvaidinti gana Įdo 
mų veikalą ir tuo pačiu sy
kiu palinksminus Harhilto- 
no ir apylinkės lietuvius. 
Dabar jau viskas sutvarky
ta ii- minimas vakaras tikrai 
Įvyks balandžio 17, Čeko- 
slovaku svetainėj ant Baech 
road. Nuo savęs aš kviečiu 
visus Hamiltono ir apylin
kės lietuvius atsilankyti i ši 
vakara ir linksmai praleisti 
laiką kartu su visais.

A. S. Kavoliunas

AUKOS LIETUVOS LIAU 
DIES KOVOTOJAMS.

Toronto Lietuvių Ko
miteto Lietuvos Demokrati
jai Atstegti iždininkas, drg.
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žinote,
kas ?čia:

TAI ‘JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

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

Tai yra begalo įdomi istori

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

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

Nuvažiavo Nuo Tilto.

Žiaurios Bausmės 
Už Menkniekius.

Šiomis dienomis Kaune 
žiauriai buvo tautininkų nu
bausti du studentai ir viena 
moteris, nubausti be jokio] 
prasižengimo.

Studentas E. Rozauskas I 
buvo nubaustas 7-neriais

PROVOKATORIUS NO
RĖJO PRAŽUDYT NE

KALTĄ ŽMOGŲ.
Kaip žinoma, 1935 me

tais Suvalkijoje buvo ūki
ninkų neramumai. Tuo me
tu buvo skleidžiami ir įvai
rus atsišaukimai, kurių turi
nys buvo nukreiptas prieš 
valdžią.

Šakių apskr. Nartų kaimo 
gyventojas Juozas Pečiu- imetais katorgos vien už tai

kad žvalgyba įsilaužus į jo|g$“ panešė “ponijai,'kad
lyabaiiškių kaiL įvento- 
| įas Pr. Amantas platinąs ne
begalius atsišaukimus ir jam. 

T. Pečiukaičiui, davęs. Dėl

tos popieros ir spausdinamą 
mašinėlę.

O studentas J. Z inkus, ki-
lęs iš Krakių, Kėdainių ąpy-1 peį^^‘ Skundimo *A- 
linkės, nubaustas 7-nenaif t buvo tardomas ir 
Sd net kariuomenės teL

pundelį susuktų rankraščių kvląluSaukė^Už provoka 

”£1^ ”Xing,Z tt
organizacijai n 

platinant “nelegalę literatū
rą.”

Tą pačią dieną tas ne
žmoniškas Smetonos teis
mas sprendė darbininkės M. 
Endrikaitienės iš Kybartu 
bylą. Teisiamoji kalta ne
prisipažino. Jos gynėjas tei
smo paskirtas adv. Rauli- 
naitis Įrodinėjo, kad apkal
tinimai paregti tik šnipų žo
džiais, kad visiems prieina
moje vietoje rasti lapelais 
negali būt Įrodymu ir tt.

Teismas vistiek Endrikai-

mą kaltinamuoju patraukta? 
J. Pečiukaitis. Šiomis die
nomis Mariampolės apygar
dos teismas šakiuose J. Pe- 
iukaičio bylą sprendė, ji 

pripažino kaltu ir nubaudė 
’rejais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

MALECKĄ LENKAI NO
RI IŠMAINYTI I JAN

KAUSKĄ.
Praėjusių kūčių dieną 

įbroliai Jankauskai, kurių 
vienas gyveno nepriklauso
moj, o antras okupuotoje!

Ve, kas atsitiko, kuomet Livio Cortesia, 20 metų amžiaus 
vaikėzas, nuvažiavo Chicagoje nuo atdaro tilto Į kanalą, 
žuvo pats važiuotojas ir iš jo automobiliaus liko tik ratai 
su rėmais.

Didelė Byla Dėl 
Klumpiu Panašumo.

Tūlas laikas atgal Tau
ragnų valsčiuje, Taurapolio

LENKIJOS LIETUVIAI
(Iš Ant. Kasakaiėio paskaitos.) 

Sunkios
tas “Informacijų biuras,’

fn-venimn «nlv •kuns informuodavo Varšu ragnų valsčiuje, Taurapolio -4jy- vog spaudą apie Lietuva ir
kaime, nakties laiku buvo ^?s L.etuvoje įsblaske lietu- jjetuv;u pastangas sukurti 
išvogta ūkininko J. Katino P° ivainus pasaulio SU*T.‘
kamara. Iš rastųjų pėdsaku Prastus. Nemaža ju yi a at- .
nustatyta, kad tai butą m<j sidurusių ir Lenkijoje Cia;
dinėmis klumpėmis apsia- uemySTintengen^i. jos.jau nebeveikia, nors Ue-

maža lietuvių Lenkijoj yra tuxlV da yia. Tsb.
užėmę ir gana aukštas vie
tas. Kiti suvaidino nemažą 
vaidmenį besikurianč i o s'
Lenkijos politiniame bei vi
suomeniniame

savo nepriklausomą valsty- 
?•
šiandien tos organizaci-

vusio vagio.
Aiškinant klumpes. Bab- 

rauskų namuose rastos 
klumpės visomis žymėmis 
atitiko vagio pėdsakų palik
tas žymes.

Babrauskienė buvo pa
traukta teisman už kamaros 
išplėšimą.

Kvočiama Babrauskienė 
prisipažino, kad tai jos 
klumpės, bet kalta neprisi
pažino.

Panevėžio apygardos tei
smo sesija vasario 22 d. kal
tinamąją Babrauskienę ištei
sino.

KLAIPĖDOJE 29,000 GY
VENTOJŲ.

Klaipėdos mieste šįmet 
yra 28,138 gyventojai. Su 
studentais ir moksleiviais 
Klaipėdoje yra daugiau 
kaip 29,000 gyventojų. Nuo 
1929 metų vidutiniškai per 
metus Klaipėdoje padaugė
ja 1,200 žmonių. Tsb.

TIESIOGINĖ EKSKURSIJA 
I KLAIPĖDĄ.

Vasarą Lietuvoje gražu, ma
lonu, kvepiantis oras, paukščių 
čiulbėjimo garsai skamba visur. 
Garsioji Palanga, Birštonas ir

tienę pripažino kalta ir nu-Į Oetuvije? 'okupuoto! Lietu- KAIP SPIRA “n A uri NO’ IIFTIIVOIF VFIKIA 997 kilos vasarojimo vietos Baltijos 
bandė ketverims metais snn-1 Volw nL-tnin orlKA DA U LUINU LItlUVUJr. VEIKIA 227 pajurv. Ežerai, ežerehai, upesvoje nužudė kelis ukimn- DVARININKUI STANIUI KAIMO PLYTINĖS. ir upeliai tai tikras gamtos tur

kus, vieno testamento liudv- PINiriią n-liči™ UKrd- Karnios įur
tnins: Parbrp annnn! adm’i. I rlNIUUS. Kadangi miško medžiagą tas. kuriuo Lietuva yra apdova-

- . . - — Lietuvoje tautininkai jau nota. Visiems prisimena daug
gegu-

MOTERYS SUMUŠĖ 
VYRĄ.

Kauno priemiestyje Šan- 
. . , - gyvenime, čiuose, Juozapavičiaus pro-
kaip pav.: Janusams, seimo $pekte, moterys taip sumu- 
narvs socialistas Staniskis, gg vįena gh-tą vyrą, kad ji 
senatorius Novickas ir kt. į>e sąmonės reikėjo vežti li-

Didesni Lenkijos centrai goninėn. Mat, jis nuėjo pas 
vra sutraukę daug lietuvių, jas “pasilinksmint,” o kai 
Varšuvoje, Lodzėje, Sosna- reikėjo užmokėt, tai neturė- 
vičiuose ir kt. lietuviai buvo jo pinigų.
sudarę ištisas kolonijas. Y-----------------------------------------
patingai didelę koloniją bu
vo sudarę Varšuvos lietu
viai, kuri dar ir šiandien te- JJ 
begyvuoja. Prieš karą šiai 
kolonijai priklausė apie 3 
tūkstančiai lietuvių; bet da
bar tėra tik apie tūkstanti, 
nes daugumas jų sugrįžo į 
Lietuvą.

Varšuvos lietuviai yra su
sibūrę į “Susišelpimo drau
giją,” įkurtą dar 1904 me
tais. Šiai draugiiai susikurti
aTv"plnl«toUi« MWVOBFkLAIPĖDAa. a. v. rauiuKaitis, \enau
buvęs Kauno miesto pra- Kas gaii būti malofl£Sūio kelionfje. kai?

Asmeniniai Lydimas

įsėdus j laivą New Yorke išlipti 
iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokia kelionę turėsite vykdami

baudė ketvertais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo.

LIETUVOS MIŠKUOSE 
DIRBA 28.000 ŽMONIŲ.
Su artėjančiu pavasariu. .. . .

Lietuvoje baigiasi ir miško Lenkai prašo Juozą Jan- binami litai 
darbų sezonas. Kai kuriosejkauską, kuris yra Lenkijos, Buvo taip. 
urėdiiose miško kirtimo I oilietis, išduoti jų teismo or- Suvaizdzių dvaro savi 
darbaijau baigti. ganams. ninkas Stanys susipažino su

... ... - - I Tuo tarpu Lenkijon yra iš kažin kokiu J. Spira, kuris
Prie miško kirtimo ir J Lietuvos pabėgęs Lietuvos sakęs galįs sudėti litus į tam 

šią žiemą dirbo apie I oilietis Maleckas, kuris per- tikrą presą ir padaryti jų 
28,000 darbininkų. Miskuo-1 §0Vg Žiežmariu policijos dvigubai daugiau, 
se daugiausia dirba kaimų viršininką Dielininkaitį. Lie- Stanys davė Spirai 1,800 
darbininkai ir smulkieji huvos valdžia pareikalavo, litų. kad padaugintų. Prie 
ūkininkai. L z miško kirti- kad ienkaj jį sujmtų ir iš- Stanio prisidėjęs ir jo kai
mą ir kitus gamybos darbus buotŲ jaį. Lenkai jį‘suėmė, mvnas Valiulis. “Meisteris”
bus išmokėta apie 2 nulijo- bet įduoti sutinka tik tada. Spira paėmė iš Stanio ir Va- rpl-k„,:n{ru ^šin
nūs litų, o uz išvežimą apie ieigu Lietuvos žvalgyba iš- liūlio pinigus. iNuos sudėjo!
3 milionus litų. Be to, nusko dUos jiems Jankauską. ne į presą, o tiesiog sau į ki-* C1Ų ' ' 2 0
medžiagos plukdymui bus J ---------------- šene. Nukentėjusieji prane- j , . , n

ĮDOMUS BIRŽŲ SKEL- šė policijai, kad Spira ju<>M Lietuje vSa^ŽT Ramo
---------  apvogęs, o apie pinigu dvi- Lietuvoje ve.kia kaimo

himrną neužsiminė plytines, kunps per metus
Dabar'visi trys traukiami į',į' pagaminti ligi 13,000- 

000 plytų.

giau statyti mūrinių namų. vaizdai ir sudaro daug malonu- 
Jau nuo 1928 m. vynausy- mo praleist vakari jas Lietuvoj, 
bė veda ūkininkų tarpe pro ‘

Praleisk šią vasarą Lietuvoje.
Jei kas rengiasi vykti į Lie-1

mo plytinę įrengti ukinin-’ tuvą, patartina pasirūpinti savo kai, moką sugyventi su žmo 
kams duodama paskolų ligi kelione kuoanksčiausiai, nes į nėmis.
6,000 litų, o veikiančioms įanksčiau užsisakęs laivakortę

pagandą plėsti kaimo plyti
nių tinklą. Norintiems kai-

plytinėms pagerinti — ligi 
3,000 litų. Iš viso jau išduo
ta paskolų 33,500 litų.

1933 m. buvo surengti 
kursai parengti plytinėms

išleista apie 800,000 litų. 
Tuo budu šįmet darbininkai 
prie miško darbų uždirbs 
apie 6 milionus litų. Darbi

BĖJAS.
Biržų miestely gyvena 90 S'Hkinimą neužsiminė.

ninkams "atlyginimas miš-Įmetu amžiaus senukas Bur-; k j-j- a v: _ IVoiieVoe lninc rinnnokuose padidintas. Vienas 
darbininkas miškuose prie

[kauskas, kuris duoną sau 
uždirba skelbimais. Kiek- 

gamvbos per diena viduti-p7e?as; kuris nori ką pa- 
niai uždirba 3-5 litus, o prie pkelbri jam uz paske bimą 
sudėtingesnių darbų ir ikijsieK tiek užmoka. Skelbimo

DŪMUOSE UŽDUSO 
VAIKAS.

Vasario 17 d. Rukeliu

APVOGĖ ŪKININKUS.
Žarėnai, Telšių apsk. Va

sario 21 d. naktį vagys Tar
vydų kaimo pil. Rekašiau

8-10 litu. Prie miško išveži- ceremonija taip vyksta: tur- kaime, Rokiškio apskritys jš tvarto pavosrė arkli ir ro
mo su arkliu ir vežimu per kaus dieną, pačiame jo ikar- šeškuvienė, pakūrenusi vir- ees. o iš ign‘ Pociaus pa-
dieną uždirba 10-12 litų. styje, Burkauskas užsilipęs tuyės plytelę ir uždariusi į Rinktus ir ramiai pasikinkė.
t ant kurio nors ūkininko ra- iuškas. išėjo su reikalais na?Lietuvos sąlygose toks atly- ant kurio nors ūkininko ra
ginimas yra pakankamas. tų, pradeda varpu skambin-

Tsb. Jti (Jis tam tikslui turi spe- vaikai, ir vienas iš ju buve 
d-u v •• k E' |ciahj varP4h tuomet apie jį tik pusantrų metų. Vaikai
Redakcijos pastaba: Is- j susirenka minia žmonių, c bežaisdami į plytelę prikišę 

rodo baisiai geri uždarbiai.J jaj susirinkus Burkauskas skiedrų, kurioms užsidegus 
Bet jeigu padalysime kas perka, par- primko pilnas kambarys du
000,000 litų ant -8,000Jjuo^a jr tt. Jo skelbimu mu. Sugrįžusi motina rado 
žmonių, tai pasirodys, kad naudojasi ir vietos policija.; uždususį mažajį vaiką, ku- 
Jiems išeina vos po 214 litų |kaj jj parduoda paskutinę rio atgaivinti nepavyko, 
per visą žiemą, dirbant su ūkininko karvę iš varžyti-: Motina iš sielvarto apsirgo 
savo arkliais, įrankiais ir ve-Inju> ijr atvežta i ligoninę,
zimais. Tai ką čia Tsb.
mums pasakoja, kad žmonės 
“uždirba po 10-12 litų” per 
dlfeną!

juškas, išėjo su reikalais pa? išvažiavo, 
’kaimvna. Namie liko trys

džios mokyklų inspektorius.
Įsteigtosios draugijos vy
riausias tikslas buvo spiesti 
išsiblaškiusius po visą mies
tą lietuvius į vieną buri ir 
saugoti juos nuo nutautini
mo. Tam tikslui buvo ren
giami vakarėliai, vaidini
mai, koncertai, gegužinės ir 
suaugusiems kursai. Drau
gijos veikla suburė Varšu
vos lietuvius įvairiausių luo
mų ir profesijų, visokio įš- n Gothcnburgo geležinkeliu per Šve- 
silavinimo. Lietuviai lenki- apie 7 valandas į Kalmarą, iš Kal
ioje turėjo gerą vardą kaip riehoir= apit 18 valando 
gen ir sąžiningi darbimn-

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Vorko j Klaipėdą

Laive nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.

Klaipėdą.
FKSkVRSUAS UŽGYTO 

UETUY ..AIV AKO«*.IU VGEN’TU
SĄJUNGA AMERIKOJE

__ - . . . . Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su*
K.<110 lYlGtU, tlCSlOginiO teikiamos nemokamai, taipgi parduoda-

gali gauti patogesnei laivo vie- gavo šelpimo darbo, Varšu- mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
toj kambarį ir tuomi turėsite vos lietuvių draugijai teko arba s A L 
Įdomesnę kelionę. susidurti ir su tuo metu ke- M I i IŠPLAUKIMAI

švedų Amerikos Linija šiais liamais klausimais. Varšu- drottnincholm
metais išplauks Į Lietuvą dvi 
ekskursijos, pirmoji GEGUŽĖS

von susispietę Lietuvos dva- gripsholm 
rininkai buvo įsteigę Di- dRottningholm

29 D.. TIESIOG Į KLAIPĖDĄ! džiosios Lietuvos Kunigaik- 
motorlaivių GRIPSHOLM. Ant-!štystės sąjungą, kurios tiks- 
roji liepos 2 d. tam pačiam mo- Jag buvo atgaivinti Lenkiją 
torlaivy, iš New Yorko iki šve-; 1772 metų sienose, prijun- 
dijos uosto Gothenburg, iš čia giant prie jos Lietuvą uni- 
per Švedijos pietų kraštą Į Kal- ;jos pagrindais. Toms politi- 
marą ir garlaiviu Marieholm nėms kombinacijoms dvari-

AEVk IOKKO
Balandžio 17 

Gegužės 1 
Gegužės 15

KUNGSHOLM Biržstio 5
SWEDISH AMERICAN LINE 
154 BoylKton St., Boston, Mass..

Urugnay'aua Lietuviu DarLVainką 
Socialistinės Minties Lailė*aštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai-

tijos jurą tęsis 18 valandų laiko. į lįnga' lietuviško? organiza- dŽ‘'‘NAUJOJIS BANGA SuJ‘ 
Ekskursijos užgirtos Lietu-j gijos parama. Dar gi buvo « ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.

vių Laivakorčių Agentų Sąjun- įsteigta “Lietuvių valstybi- c ®JoiGA
gos Amerikoje, į kurios narius i ninku sąjunga” irsudary-Į montevideo. itruguay. 
kelionės reikalais prašome krei
ptis. Arba kreipkitės Į bile ku
ria S. A. L. raštinę.

VI. P. Mučinskas.

Į KLAIPĖDĄ. Kelionė per Bal- nįnkų sąjungai buvo reika-

VERČIA ŪKININKUS 
VEŽTI AKMENIS.

Šįmet per Pasvalio vals-1 
čių bus tiesiamas plentas. 
Valsčiaus savivaldybės ta
ryba ūkininkams paskyrė ] 
nuo vieno ha privežti po 1! 
kubinį metrą akmenų. Ak
menys vežti reikia apie 17 
kilometrų nuo Pasvalio. Pa-j 
svalio mieste prie turgavie
tės bus statoma pradžios 
mokykla. Mokyklai akme
nis taip pat turi ūkininkai 
suvežti. Be to, reikia vežti 
žvyro, medžio ir kitų reik
menų. Taigi, pasvaliečiams 
šįmet ypač daug teks vežti, 
nes už nevežimą nustatyta] 
nemaža pabauda.

7dienos Į LIETUVĄ
LAIVAIS

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA

Bremerhavene užtikriną patogią kelionę i Kauną 
Arka keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLOMBUS
BANSA ežį DEUTSCHLAMD 

•HAMBUF.G NEW YORK
l’atogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo

Mes pajrelbėsime jums išgauti svečių ir immirrra- 
cijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos

Informacijų klauskite pas vietinį arenta arba

HAMBURG-AMERICAN LINE

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

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

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

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1967 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, Įdomų 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.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Liet avių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekviena* turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimu.

Knyga didelio formato, tari 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00: audimo apd.—S 1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Oraerj”. Adresuolnt sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
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— 'Curley nutvertas už rankos.

Bostono majoras Mans- 
fieldas iškėlė buvusiam gu
bernatoriui Curley bylą, rei
kalaudamas grąžinti miesto 
iždan $50,000, kuriuos Cur- 

rai negalėjo suprasti, ir nu- le>\ būdamas anais metais 
traukė gyvybės siūlą. ; majoru, per suktybes pasi-

‘ ‘ .. ėmęs į savo kišenių. Ir sitas
Juozas buvo kilęs iš I as- skandalas iškelta viešumon 

valio miestelio. Paaugęs is- kai tjk dabar kuomet Cur. 
važiavo Rygon, kur išmoko jev paskeĮbė vėl “runysiąs” 
šaltkalvio amato. Dalyvavo. į goslono majorus. Byloj sa- 

i Rygos darbininkų re volių- koma. kad būdamas anais 
. ciniame sąjūdy, susipažino metajs miesto majoru, Cur- 
su draugu Bieliniu ir kitais kv ?u savo advokatu

• lietuviais revoliucionieriais. Santosuosso išmokėjo iš 
tkurie tuomet gyveno Latvi- 5ž(lo vienai firmai
■jos didmiesty. kai yeliau iis $85<000 neva už nuostolius, 
isugiyzo is Rygos į Pasvalį, kufiy jai pa(Įaręs miesto 

vanduo, bet paskui paėmė

Aitunt&s fuKlapiS.

Mirė Juozas Valeika. PICKWIEK
ALE

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAU 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliotum ir Aveiitadirmala 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Ininan at. arti Central akv,

CAMBRIDGE. MASS.

MEDICINOS
Telefonas 21124 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.
čia jau pradėjo ji gaudyt 
caro šnipai. Juozas vikriai 
juos apėjo ir 1911 metais 
atvvko Amerikon.

Apsistojo Cambridge’uje 
pas savo broli Antaną, jis 
greitai gavo gera darbą ir

iš tos firmos $50.000 sau.

Pasirodys So. Bostono Bi
rutės.

Ateinantį nedėldienį, ba
landžio 4, bus puikus kon-

dabar jau uždirbdavo gerus ceitas Lietuvių Salėje. Dai- 
pinigus kaip pirmos klasės nuos vyrų choras, “šešios 
mechanika^ (tool-makeris i.

Buvo rimtas socialistų 
veikėjas.

Išsirgęs penkias savaites. 
Velvkų dieną atsisveikino 
su šiuo pasauliu Juozas Va
leika. mylimas šeimynos tė
vas, rimtas socialistų veikė
jas ir visų mylimas draugas. 
Paliko nuliuduri žmona 
Stella ir 17 metų amžiaus 
sūnūs Albertas, kurie gyve
na prie 8 Winslow st.. Cam
bridge.

Laidotuvės bus šį ketver
gą, 1 balandžio. Iš namų iš
lydės 2 valandą po pietų.

Velioni 
gas

buvo pavyzd in- 
visais žvilgs

niais. Kaip rimtas socialis
tas, jis visuomet budėjo dar
bininkų reikalų sargyboje ir 
visuomet vadovavo organi
zacijose. Jis buvo uolus LSS. 
kuopos veikėjas, tuo pačiu 
laiku pirmininkaudamas ir 
SLA. kuopai, veikdamas 
Cambridge’aus U k ės u Kliu
be. Lietuvos Sūnų. Lietuvos 
Dukterų ir Su nu Draugi jose 
ii kitose pašaipūnėse organi-

žmogus

Birutės” ir kiti dainininkai. 
Pirmas toks puikus koncer
tas bus So. Bostone.

Margučių Vakaras ir Chop 
Suey Vakarienė.

L. M.
Žinyčioje įvyks puiki vaka
rienė, kaip 6:00 vakare. A- 
part Chop Suey vakarienės 
turėsime margučiu parodą. 
Katrie atsineš gražiausiai 
numargintus kiaušinius gau
site gražią dovaną: bus 
“booby*’ prizas, už pras
čiausiai numargintą kiauši
ni. Prašom visu dalyvauti ir

Balandžio 4 dieną

Velionis buvo tik 52 metų zaclJose-
amžiaus žmogus ir išrodė Liūdi jo netekusi netiktai laimėti dovanas. Moteris 
labai sveikas. Tik staiga į šeimyna, bet liūdi lietuvių .pavaišins visus su gardžiais 
nugarkaulį įsimetė kažin organizacijos, liūdi šimtai‘Chop Suey. Įžanga 25 cen- 
kokia liga, kurios nei dakta- draugų... itai vpataf " L. M. Ratelis.

KRUVINAS ĮVYKIS 
SOUTH BOSTONE.

Beprotis nušovė 3 žmones J
ir pats nusišovė. J

. i •
Pereitą sąvaitę South Bo- { 

stone buvo nušautas Dr. J 
Charles Mackey, jo tarnas
Costa ir jauna ofiso mergi- ‘ 
na Alice Costa, tarno sesuo. 
Visus tris nušovė daktaro 
Mackey brolis, Paul Ma
ckey, kuris paskui ir pats 
nusišovė.

Paul Mackey vanodavo 
narkotikus (dope) ir turėjo 
sumišusį protą. Nesenai jis 
buvo ir beprotnamin užda
rytas. bet šiomis dienomis 
buvo paleistas iš tenai.

Daktarą ir jo šoferį Cos- 
tą žmogžudys nušovė ofise, 
prie Broadvvay, antroj pu
sėj nuo South Bostono teis
mo, o merginą atsivijo net į 
aptieką. ant kampo Broad- 
way ir Dorchester st., ir čia 
ia užmušė. Aptiekos savi
ninkas paskui norėjo bepro
tį nuginkluoti, bet jis ir tą 
puolė sų revolveriu. Aptie- 
kininkas išbėgo laukan, o 
beprotis su atkištu revolve
riu paskui. Nubėgęs iki ug- 
nagesių stoties, aptiekiuin- 
kas tenai užsidarė. Bepro
tis pradėjo versti duris. Bet 
keli ugnagesiai iš vidaus į- 
rėmė pečius ir padėjo aptie- 
kininkui duris atlaikyti.

Tuomet žmogžudys nubė
go į Silver gatvę ir tenai šo
vė sau galvon.

Nušautasai Dr. Mackey 
buvo politikierius ir daug 
gerdavo. Nelabai senai jis 
buvo areštuotas užtai, kad 
girtas būdamas automobi
lium važiavo. Legijonieriai 
palaidojo jį su didelėm iš
kilmėm, nes jis prigulėjo ir 
prie Amerikos Legijono.

Th e 1037

STELBKI
WflRNER

32 FEATURES 
INCLUDING SAV-A-STEP

G/ve More for Your Money/

Kartą Paragautas
Visada

Atsimenamas!
PARODYK Į TĄ KRANĄ

Gaunamas 12 ancų bonkomis ir pilnom 

kvortom (32 ancu) namu reikalams.

- . Jt ; ' -
8rewėd by HAF.FEHRęFFER & CO.. INC. Boston. Moss . BREWERS SJNCE 1870.

*- - - - rS-sZC lSk ‘ • -ė'-'i.-,- - - - . > f

PIRMAS KONCERTAS

Rengia ‘Šešios Birutės” iš So. Bostono ir Franklin 
Vyrų Choras iš Montellos,

Sekmadieny, Balandžio-April 1, 1937 

LIETUVIŲ SALĖJE,
Kampas E ir Silver Sts. South Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Dalyvaus žymus dainininkai ir solistai. Apart dai
nų, bus ir muzikos. Įžanga tik 35 centai.

Kviečia visus atsilankyti.

Cambridge’aus lietuvių re- litinėms 
zoliucija Lietuvos klausimu, statyti

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų Ir 
Nervų Ligų.

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

• i Konfiskuoja oro šaujamus 
šautuvėlius.

Šiomis dienomis South j 
{i Bostono policija padarė 
♦Cablavą” ant vaikų, kurie 
{i prisipirkę suslėgtu oru šau- 
{į jamų šautuvėlių šaudė į s 
! į žmonių langus ir automobi- • 
! , liūs. Policija gavo šimtus 
}; skundų, kad tie ištvirkę 
5! “strielčiai” iššaudė daugy- 
{: bę langų ir keliose vietose 
»'sužeidė žmones. Policija at- 
!! ėmė keliolika tokiu šautu-

partijoms laisvai 
savo kandidatus ir
už juos agituoti ir 

Mes, Cambridge aus mie- ba)suoti arba kitus kriti. 
sto, Massachusetts valstijos kuoti-
lietuviai, susirinkę 21 vasa

vėliu.
Kapinėse rado daug už

muštų šunų.
Forestdale kapinėse, Mal-

letuviai, susurnKę zi vasa- Toliau šis masinis susirin ^e-ne’ “žeįam°j \e’
- ; coiZ ift-j Han-ard - • lol au S1S masinis susu m- toj per \ elvkas buvo rastano į salę prie 163 Hai\ai«l Girnas reikalauja panaikin- nudėti vienas šalia ki 

st., skaičiuje ?00 su viršum ti Lietuvoje karo lauko teis-
zmonių, pareiškiame. ■ mus k. pavisus priešfa-

Jogei dabartine Lietuvos šistinius kalinius, o taipgi 
valdžia yra ne žmonių vai-{gražinti spaudos, žodžio ir
džia, bet žmonių priešų ir susirinkimų laisvę;

Pagaliau šis susirinkimas 
sveikina Lietuvos valstie-

išnaudotojų valdžia;
Toliau masinis musu susi-

■ ai

kito 9
užmušti šunys.

A. J. NAMAKSY
♦ Real Estate & Insurance

TeL So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, Se. Boston, Masa.

Tei. Uaivaratty 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVt DENTIST* 
/ALANDOS: 9-6 Ir T-».

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Trijų metu sukaktuvių pro

grama. Per stotį W0RL
9:30 valandą ryto iki 10:00 
senu laiku.

1. Keturių Karalių orkes
trą. iš So. Bostono:

2. Franklin Vyrų Choras 
iš Montellos:

3. Jonas Česnulevičius, iš 
Montellos. pagrieš saxopho- 
nu solo:

4. Stasys Mockus, SLA. 
;ždo globėjas pasakys pra
kalbėlę.
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Jus gaunat 6 VERTINGUS Įrengimus daugiau įsi
gydami Stewart Šaldytuvą, kurių kituose šaldytu
vuose nenupirktum 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

rinkimas pareiškia, jogei ta 
valdžia su savo seimu, netu
rėdama žmonių pritarimo li

čius ir darbininkus, kovo
jančius už laisvę ir geresnę 
būklę, ir reiškia broliškos j ♦

pasitikėjimo, negali tinka- užuojautos tautininkų tero-
mai tvarkyti krašto reika- 

J lūs nei viduje, nei sekmin- j 
gai ginti Lietuvos interesus 
užsieny, ir todėl kol ši val
džia nepasitrauks ar nebus 
prašalinta, tol netik bus la
bai apsunkinta Lietuvos ko
va dėl Vilniaus atgavimo
nuo lenkų imperialistų ir 
Klaipėdos gynimo nuo hit
lerininkų. bet nuolatos gra
sins pavojus ir pačiai Lie
tuvai netekti nepriklauso
mybės :

Toliaus šis susirinkimas 
pareiškia, kad mes nepripa- 
žįstam dabartinės tautinin
kų valdžios su jų partijos 
seimu, bet reikalaujam, kad 
šitas jų neva seimas butų be i

ro aukoms bei jų šeimy
noms, ir pasižada visais ga
limais budais tą Lietuvos 
kovą remti, kad kuo grei
čiau tenai butų atsteigta 
laisva demokratinė tvarka.

Rezoliucija priimta vien
balsiai.

Susirinkimo pirmininkas,
K. Zabitis;

Sekretorius Ramon Stašis.

j atidėliojimo paleistas, ir
• kad jo vieton butų paskelb-
• ti nauji seimo rinkimai, lei-
• džiant Lietuvos piliečių po-
«

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVE^
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. .MASS.

Tel. SOUth Boston 4018

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. M ASS. 

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broad»ay)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE:

STREET
LIOUOR STORE

Parduodam geriausius įvairių rūšių 
TONIKĄ. DEGTINE, ALV Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėm*. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom gTeitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

195
PAS STRIGUNĄ 
L Street, So. Boston.

Telefonas SOUth Boston 4486. 
Brocktono ofisas:

16 Intervale Street,

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo Teumatizmo, žaizdų, 
ulcerio, kancerio, tumors’o, 
arba nuo bile odos ar gal- j

A vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. žinokite, kad | 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem j 
per šį mėnesi duodamas dovanai.

DR.GRADY327^'^1 st
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8. 

Nedeliom tik nuo 10—12. į

Telephona 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ ♦ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisvmo ir demonstravimo vista: 
i HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth SL 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TeL Brockton 4110
Montello, Mass.




