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Paštas Atsisako Gabenti 
Maistą ApgultiemSkebam

Maine9o Teismai Į Valdžią Apgauti Ne Gen. Molą Nusisuko 
Draudžia Streikuot. Sprandą.

Francuzai sako, kad jį už
mušė orlaivin įdėta bomba.

Pereitą sąvaitę Ispanijos 
fašistus ištiko skaudus smū
gis. Jų šiaurės armijos va-

vuiiiu imcovciy nuvcioc vic- j-j-- , • das, generolas Molą, kurisSenatoriaus LaFollette’o CIO unijos organiza- gsna^‘^U wall^tre”w P?shutinž“i3 dienomis ve-
niliotinin tonus 5 menesiams kaleli- -7 ... , YL. , de žiaurų karą prieš baskus,raisri/kSja išSuCh?- - * užmokėti po $100 pi “7Y

cagos policijos viršininkams ““'lenkt?” o’ta^imok laiv0- Ar tamsta girdėjai, ^uva£S® 
ir Illinojaus prokurorui by- n.luI,,®n^tL P,s^m. ‘ sako, D——n— tux a-atsimušė į kalną ir su

Darbininkų streikas esąs 
sąmokslas bizniui kenkti.

Maine’o valstijos teismas,
Riie Ruln ntl 'gindamas privatinio kapita-Z5MS Byla Lfei dOUUl lo interesus, šį panedėlį Au- 
ChlCagOS Skerdynių, burno miestely nuteisė de-

KAPITALISTAI STAU
GIA PRIEŠ C. I. O. “CEN

ZŪRĄ.’’

Sako, streikieriai nepralei
džia pašto siuntinių į 

dirbtuves.

Republic plieno korpora
cija pakėlė didžiausį riks- - T. .
mą prieš pašto departamen- Steel korporacijos dirbtu- streikas, reikalaujant pripa-
tą, kad šis atsisako gabenti vės South Chicagoj. _ reakciniai Maine’o teisėiai 
maistą ——ralines valdžios marshalas 1 ęaKcimai Maine o teisėjai

Griekas, Sako Mor
ganas.

O jei įstatymus apeisi, tai 
ir džėlos negausi.

Šiomis dienomis parva
žiavo iš Europos J. P. Mor-

Michigano Sostinėje CIO 
Nulaužė Reakcijai Ragus

Uždraudė Skebams 
Gyvent Dirbtuvėse.
Plieno kompanija atvežė 
jiems miegamųjų vagonų.

South Chicagoj, kur At
minimų Dieną Republic

PRIVERTĖ POLICIJĄ PA
LEISTI SUIMTUS PI

KIETUS.

Paskelbtas generalis protes
to streikas j kelias valandas 

suparaližiavo miestą.

Michigano sostinės Lan-
slas” buvo niekas daugiau, . kad Rooseveltas pa- Slį Mola! plieno korporacija įtaisė singo darbininkai parodė

—„ h. keliatas kįtų fašistų, streikienų skerdynę, majo- be galo gražų savo galybės_ ” voc Knllv _____ 1* j___ • 1___
lą dėl surengtos darbiniu- smerkė turčius, kurie nusu- 4žuvo

apsuptiems dirbtu- ^a^in^8„; 
vėse streiklaužiams. Jos už
sukta gatvinė kapitalistų
spauda pradėjo staugti, kad tos komisijos teismą. Jiems

kų skerdynės prie Republic «k valdžiai ape
000 taksų?

Tai niekis, atsakė Morgą- k^ ofensyvą prieš Molos ar-

ras Kelly uždraudė streik- pavyzdį. Policija tenai buvo 
laužiams gyventi dirbtuvė- areštavus septynius CIO u- 
se. Republic plieno korpo- nijos pikietus. Į šitą polici- 
racija vis gyrėsi, kad jos jos smurtą vietos CIO vado- 
fabrikuose tenai esą 1,400 vybė atsakė generaliu strei- 
“ištikimų darbininkų,” reiš- ku. Streikas buvo paskelb- 

.. . zvzo kia’ streiklaužių. Taigi ma- tas nuo 6 valandos šio pane-
ziop us įstatymus, kios Jog sako, kad j0 orlai_ joras įsake, kad si panedėlį dėlio rytą, ir į kelias valan- 
v w,z. zz«,z»,„ ... . ... lkl pietų visi jie butų is te- das buvo suparaližiuotas vi

liai iškraustyti, nes įstaty- sas Lansingo miestas, 
mai draudžia dirbtuvėse Sostinės centru tuojaus 
miegoti. perėjo 15,000 darbininkų iš

Iš pradžių plieno korpo- vietos automobilių fabrikų, 
racija kreipėsi į teismą rei- Jįe apsupo masine siena 
kalaudama injunctiono prieš miesto valdybos rumus ih 
tokį majoro patvarkymą, policijos centralinę. 
bet paskui atgabeno dirbtu- Automobilių trafiką gat
vės kieman 21 miegamąjį vėse pradėjo tvarkyti dar- 
vagoną ir apgyvendino juo- bininkai su CIO kepurėmis, 
se streiklaužius. Pademonstravę miesto

--------------- ’ gatvėmis kokią valandą lai-
PROTESTO DEMONST- ko, unijistai pasidalijo bu- 

RACIJA LONDONE riais ir nuėjo per visas biz-
PRIEŠ HITLERĮ. nio įstaigas ir dirbtuves,

Londone pereitą sąvaitę kviesdami visus mesti dar- 
įvyko didelė darbininkų bą m stoti^ darbininkų pro- 
protesto demonstracija testo šventėn.
prieš fašistišką Vokietiją . Bežiūrint pradėjo uzsida

$400,000,- va(jų Pasinaudodami ta 
proga, baskai pradėjo smar-

uga-
Valdžią apsuktiitgUVa no™ r-a čtičVnJ visai nepripažįsta darbinin-į .. aPbUKU. ,ne miją ir nugrūdo ją apie 6

reikalavimus. kad 1 liepos ttisės streikuoti ir or- i fm5į!ias atgal -?u0 Bilba0-
jie atvyktų. VVashingtona’n Į Kon^sas lefdžfajeigu

aiškiai pripažįsta Kongreso i leidžia
priimtas ir Vyriausiojo Tei-1 0 1US 

; Wąshingtonan ir judomus sm0 įgirtas Wagnerio Įsta-
... ... , ...... paveikslus, kurie parodo, ty™as- ..... . ...Visas sitas lermas kilo dėl „„sa Na, tai ką šitokiam atsiti- ~ , . - - .

to, kad dvejuose Ohio vals- v Jį Eiiuc jarhininkus Tuos kime turi daryt darbinin-į8 ?atal^ Jjatl \a " laikrodžio mechanizmą ir 
tijos miesteliuose, būtent ^7*7 Dadarė kai ? Nuteistieji unijos or-1 kad but1 ™ka- buvo nustatyta, kad sprogtų

?lSli bu^nolS Havo. Tuomet teisėjas pa- Mes darom J* orlaivin kažin kas iš Molos
7 darbininkai buvo policijos kad esam priversti darg artimuJų.

cijos, jeigu nenori sėdėt ka-|™J1 'Todė^m^Sgia^'Senato Komisija Ima

CIO jau uždėjęs savo “cen- taip pat įsakyta 
zurą” ant pašto siuntinių.

kad nuo mokesčių galima vis ne į ka, atsimušė bet 
išsisukti, tai ne musų reika- bombos sproginlu buv0 su.

įstatymus taisyti, naikintas. Bomba turėjusilas tuos

Warren’e ir Niles’e, sustrei
kavę Republic Steel korpo
racijos darbininkai apsupo 
dirbtuves, kuriose yra keli 
šimtai streiklaužių, ir ne
praleidžia jiems maisto. 
Kompanija pasisamdė or
laivį, kad mėtytų paketus su 
maistu iš oro. Bet sakoma, 
kad pikietai pradėjo į orlai
vį šaudyt ir numušė jį že
mėn, kiti Qrlaiviai bijosi te
nai skristi. Todėl korpora-

užmušti ir daugiau kaip 100 
sužeistu.

Francuzai Sugavo 
Mussolinio Šnipą.

Jis norėjo susprogdint gelž- 
kelio tunelį tarp Francuzi- 

jos ir Ispanijos.

Tarp Francuzijos ir Ispa- 
cijos agentai sugalvojo siųs- nijos yra iškaltas per kal
ti streiklaužiams maisto per nuotas uolas tunelis, kuriuo 
paštą, tikėdamiesi, kad vaikščioja traukiniai tarp 
streikieriai nedrįs pašto ve- tų dviejų šalių. Pereitą są
žinių kliudyti. Bet paštas at- vaitę francuzai sargai su- 
sisakė maistą į apsuptas čiupo tame tunely nežinomą 
dirbtuves gabenti. Taigi dėl žmogų su didele bomba, 
to ir kilo lermas. Girdi, CIO Pradėjus jį kamantinėti, pa- 
unija uždėjo paštui savo sirodė, kad jis yra Mussoli- 
“cenzurą!” nio šnipas, Gughielmo Cam-

Bet to staugimo neužteko. Pelli Ya.rdu; ,.Jis e.^ gir?^8 
Republic Steel korporacijos Genujoj, Italijoj, ir jo uzsi- 
pasamdyti Youngstowne ad- ėmimas esąs kelių ir tunelių, 
vokatai mušė Pašto Depar- statymas. Taigi francuzai 
tamentui Washingtone tele- man.°» kad Mussolinis buvo 
gramą, reikalaudami, kad Pasiuntęs tą tunelių meist- 
CIO “cenzūra” tuojau butų rą susprogdint požemio gę- 
atšaukta ir siunčiamas mais- lezkelj tarp Francuzijos ir 
tas butų pristatomas nuro- Ispanijos.
dytu adresu. Paštas esąs vi- ' _ ; ; “ _
suomenės įstaiga ir negalįs Submunnttl AtūkUO-
tarnauti vien tik CIO tiks- Isnnniins T /iin/s laras. Ir pagrasino net teis- !a ISP^nųOS LOMUS. 
mu Pašto Departamentui,' Ispanijos pakraščiuose 
jeigu maistas streiklaužiams į priviso daug submarinų, ku- 
nebus pristatomas. ! rie atakuoja valdžios laivus.

Bet Pašto Departamentas “Jau keli ”rekybos laivai žu’ 
davė tiems begėdžiams gerą

lejime iki apeliacijos teis
mas išeis. Dabar bandoma 
sukelti $18,000, kad paliuo- 
savus 9 organizatorius.

Rezignavo Toįvnsen- 
do Legijono Vadai.
Šiomis dienomis rezigna

vo 12 Townsendo organiza
cijos viršininkų, jų tarpe 
Centro sekretorius Gilmour 
Young, direktorius Beeler, 
sąvaitraščio “Townsend 
Weekly” redaktorius Swee- 
ney ir kiti. Jie paskelbė pa
reiškimą rezignuoją dėl to, 
kad Townsendas atakuoja 
prezidentą Rooseveltą ir jo 
administraciją.

lykas.
negalime mokėti, negu iš 
mus reikalauja.”

Taigi, Morgano manymu, 
Amerikos milionierių nega
lima kaltinti, jeigu jie nusu
ko valdžiai $400,000,000. 
Jeigu įstatymai taip parašy
ti, kad valdžią galima ap
sukti, tai kodėl nesukti? 0 
jeigu suktybė padaryta pa
gal įstatymus, tai valdžia 
negali užtai į kalėjimą mi
lionierių sodinti.

Tai ve, kaip kalba 
procentų patriotai!

100

Fordą Nagan.
Senato pilietinių laisvių 

komisija, kurios nariai buvo 
Detroite ir savo akimis ma
tė, kaip Fordo pasamdyti 
mušeikos 26 gegužės mušė 
unijos organizatorius, pa
šaukė Fordą ir jo razbainin- 
kus į Washingtoną pasiaiš
kinti. Klausinėjimas įvyks 
1 liepos.

Gavęs pašaukimą stot 
prieš senato komisiją, For
das, sakoma, labai pasišiau
šęs ir pasakęs: “Kokią teisę 
jie turi kištis į mano biznį?”

Mat, tas ponas laužo Vag
nerio Įstatymą, ir tai esąs “jo 
biznis.”

antausį. Jis paaiškino, kad 
jokia unija pašto necenzu- 
ruoja ir niekas paprastos 
siuntos netrukdo. Pašto in
spektorių raportai iš streiko 
apimtų vietų aiškiai paro
dą, kad visi laiškai yra pri
imami ir reguliariai prista
tomi nurodytais adresais. 
Taigi, sako, Republic Steel 
korporacijos pakeltas ler
mas, kad CIO unija uždėju
si ant pašto savo “diktato
rišką cenzūrą,” yra tikrai 
nedora propaganda prieš 
darbininkų organizaciją ir 
prieš valdžios įstaigą, kuri 
neprisideda prie streiko lau
žymo.

Tie ponai, patys, “norėtų, 
kad mes apginkluotume pa
što trokus ir gabentume 
plieno korporacijos streik
laužiams maistą. Well, Paš
to Departamentas nėra 
streiklaužių agentūra,” už
baigė pašto valdininkas Do- 
naldson.

Tai buvo geras plutokra- 
+ams antausis

Norėjo Užmušt Aus
trijos Diktatorių.
Pereitą sąvaitę Austrijoje 

buvo areštuoti 9 naciai, ku
rie buvo padarę sąmokslą 
nužudyti diktatorių šušnigą 
ir iš oro susprogdyti jo raš
tinę. Nors ir šušnigas yra 
fašistas, bet jis tarnauja Ro
mai, tuo tarpu kai Vokieti
jos naciai kovoja prieš Ro
mą. Dėl to Hitlerio šalinin
kai Austrijoj jau kelintu 
kartu mėgina romiškai kle- 
rikališką fašizmą Austrijoj 
nuversti ir sujungti Austri
ją su Vokietija.

vo užpulti ir kai kurie pa
skandinti. Kai vienam lai
vui skendant jo žmonės su
sėdo į valtis, tai submarinas 
iškilo iš po vandens ir pra
dėjo šaudyt į tas valtis. Vie- NUSIŽUDĖ SOVI 
na valtis buvo sunaikinta ir 
žmonės prigėrė. Kitose val
tyse keliatas jurininkų buvo 
sužeista. Ispanai sako, kad 
tai esąs Italijos submarinų 
darbas.

SUŠAUDĖ 970 OPIUMO 
VARTOTOJUS.

Kinijos komisija kovai su 
opiumu paskelbė 4 birželio, 
kad nuo šių metų 1 sausio, 
kaip Kinijoj pradėta kovoti 
su opiumo vartojimu, iki 
šiol buvo sušaudyta jau 970 
žmonių už opiumo vartoji
mą.

VANDALAI SUARDĖ 
KAPINES.

Vieną pereitos sąvaitės nak
tį nežinomi piktadariai įsi
veržė į Trinity kapines New 
Yorke ir išvartė bei sudau
žė IpO paminklų, padaryda
mi apie $200,000 nuostolių.

etų
INKA

AR
MIJOS KARININKAS.
Associated Press praneša 

iš Maskvos, kad pereitą są
vaitę nusižudė tenai Jan 
Gamamik, karo komisaria
to vice-komisaras ir trečias 
aukščiausis generolas Sovie
tų armijoj. Manoma, kad jis 
nusišovė bijodamas bylos, 
nes jis buvęs įpainiotas į 
priešvaldišką sąmokslą.

DA VIENAS SOVIETŲ 
GENEROLAS PRAŠA

LINTAS.

Nelabai senai Sovietą Ru
sijoj buvo prašalintas iš
svarbios vietos gen. Tucha- IR MUSSOLINI. imalų savo protestą 
čevskis, o dabar iš Maskvos į Amerikos politikierius Hitlerio banditizmą Ispani- 
jranešama, kad atleistas'Smithas nusibeldė Romon,!joj.
įuo pareigų gen. Eideman, kur turėjo slaptą pasitari- ---------------
kuris vadovavo organizaci- mą su popiežium, o paskui ŽYDAI BĖGA IŠ LENKI- 
ai armijos rezervui stiprin- tarėsi su žmogžudžiu Mus- JOS MIESTŲ, 

ti. Jo vieton paskirtas Gor-įsoliniu. Kažin, ar nejieško Varšuvos žiniomi g Ka. 
semn, buvęs komunMn.o jis ten patarme, kaip vy-. j Koszyrekio pa.
jaunimo judėjimo sekreto- kin i Amerikoj fasistiską b b į ž d i £
nus- I d>ktatu^ 1 palklydo gandas, kad lenkų

tautininkai ruošiasi ir tenai

POTVINIUOSE PRIGĖRĖ 
10 ŽMONIŲ.

Texas ir New Mexico val
stijose patvino upės ir perei 
tą sąvaitę potviniuose žuvo 
10 žmonių. Potviniai kilo 
dėl smarkių liūčių.

Pereitą penktadienį Cali- 
fornijoj sudužo didelis 
Grayhound kompanijos bu- 
sas ir apsivertęs užsidegė 
Septyni žmonės mirė lieps
nose.

dėl subombardavimo Alme- nnetl °f.lsab kiaatrfves, yal- 
rijos miesto, kur vokiečių ir kitos biznio istai-
laivynas sugriovė 50 namų gos. Tuojau sustojo ir. dirb- 
ir užmušė bei sužeidė apie P^tų jau buvo su-
170 žmonių, daug jų tarpe stabdytas visas judėjimas, 
vaikų ir moterų. Susirinkę Buvo uždaryti net teatrai ir 
ties vokiečių ambasada Lon- vietos laikraščio Lansing 
dono darbininkai šaukė: State Journal spaustuve, 

nors vėliau unijos komite-“Sulaikykit Hitlerio karą nors venau unijos^ 
prieš kūdikius!” Demon- ^ąs leido tą laikraštį spaus- 

___________ įteikė
SMITHAS PAS POPIEŽIŲ j Vokietijos ambasadai for-! .KąPįtaįistų spauda džiau-

—---------------- 1 - prieš :^iasi* kad šitai darbininkų
protesto šventei pasiprieši
no East Lansingo kolegijos 
studentai, kuomet unijistai 
nuvykę tenai norėjo užda- 
ryt studentų valgyklas. Sa
koma, kad tarp darbininkų 
ir studentų įvykęs net susi
rėmimas, kurio metu vie
nam studentui buvo per
skelta galva. Bet plutokra- 
tų spauda džiūgauja, kad 
keliatas darbininkų buvo 
įmesta upėn. Tačiau išrodo, 
kad tie giriami buržuazinės 
kolegijos “didvyriai” gavo 
gerai į kailį, nes pati pluto- 
■cratų spauda pripažįsta, 
<ad keli tuzinai jų turėjo 
juodas akis” ir “kruvinas 

nosis.”
Kuomet East Lansinge 

ėjo šitos peštynės su reakci
niais studentais, tai pačiam 
Lansinge darbininkai susi
rikiavę eilėmis pradėjo ruo
štis pulti kalėjimą, kur buvo 
uždaryti 7 pikietai. Ir nėra 
abejonės, kad kalėjimas bu
tų išlaužtas. Bet unijos va
dai pranešė per garsiakal
bius iš gubernatoriaus rū
mų, kad suimti pikietai bus 
paleisti geruoju ir kalėjimo 
puolimas nereikalingas.

Kai policija buvo privers
ta suimtus 7 streikierius pa
leisti, žinia apie tai buvo 
paskelbta per radio po visą 
miestą. Darbininkų miniose 
kilo didžiausis entuziazmas, 
kad reakcijai tapo nulaužti 
ragai.

Šituo darbininku laimėji
mu pasibaigė protesto strei
kas* ’ '■ 7-

PO SNIEGU RADO OR-
I AIVI SU 7 LAVONAIS tokį pat žydų pogro-

t- k , , mą, kaip Braste, kur buvo
,, ------ ----- Ttah valstijos kalnuose sunaikįnta. už $500,000 žy-

Eleksandreta. norėjo gauti Pereit3 nedekhenį buvo ra- dy turto.
autonomiją, o po 1939 me- ūdytas dide- ---------------
tų tapti nepriklausoma vai- LENKŲ LAIVAS UŽSI-
stybėle. Bet Sirijos parla- menesiai atgal buvo dm- 
mentas šitą reikalavimą at-be jokios_ žinios. Buvę 
metė, pareikšdamas, kad ‘ zmoPes turbut guli 
Sirija turi būt nedalinama ^liau P° snie^ §nĮego toj 
valstybė. Dėl to Aleksandre- Vet°J es3 nuo Pe"

SIRIJOJ PRASIDĖJO 
RIAUŠĖS.

Sirijos dalis, vadinama

toj kilo riaušės. du.

DEGĖ ANT JŪRIŲ.

Plaukdamas iš Gdynės į 
New Yorką, pereitą sąvaitę 
užsidegė ant jūrių lenkų lai
vas “Batory.” Ugnis tačiau 
pasisekė užgesinti niekam iš

NEW JERSEY POLICIJA!žmonių nenukentėjus, nes 
SUŽEIDĖ 15 PIKIETŲ. “Batorui” į pagalbą greitai 
Little Falls, N. J.—čia su-! pribuvo kitas lenkų laivas, 

streikavo didelės skalbyk- būtent, Pilsudskį. ’
rs • los darbininkai ir pradėjo

tarėjas Enrique Carlos de la pįkįetuot dirbtuvę, kad ske-
Rosa pranese yvashingtono baj neįtu dirbti. Policija NINKAMS ATLYGINIMĄ, 
policijai, kad vienoj krautu- pUOiė streikuojančius darbi- Camden, N. J. — RCA 
YeJ tenai jam buvę ištraukta nįnkus gazinėmis bombo- Victor Co. čia pakėlė savo 

mis ir pradėjo svaidyt juos 8,500 darbininkų atlygini 
lazdomis. Penkiolika pikie- mą po 3 ir iki 5 centų į va
tų buvo sužeista, beveik vi- landą.
sos moterys ir merginos. 1 ---------------

-- ------------------- VALENCIA ŠAUKIA SA-
PUSANTRO SVARO KU- VO ATSTOVUS KON- 

DIKIS NEIŠLAIKĖ. ! FERENCIJON.

WASHINGTONE APVO 
GĖ ISPANIJOS DIP

LOMATĄ.

Ispanijos ambasados pa-

iš kišeniaus $14,000.

KOMPANIJA REIKALAU
JA IŠ UNIJOS $3,000,000.

“Apex” panČekų mezgi
mo kompanija Philadelphi- 
joj apskundė Amerikos Dar
bo Federacijos 706-tą loka- 
lą teisman.

Waterbury pereitą penk- Ispanijos valdžia pašau- 
reikalaudama tadienį italė Sciota pagim- kė Valencijon visus savo at- 

$3,000,000 atlyginimo ųž d ė ligoninė j pusantro svaro stovus iš užsienių. Busią 
nuostolius, kurių jai pasida- mergaitę. Nedėlioj kūdikis svarstomi svarbus klausi- 
rė dėl “sit-down” streiko, jau mirė. mai



Neic Yorko Policija Grumiasi su Bedarbiais.

mo apvalkalą.
Tai negerai pasakyta.

Klerikalizmas, kaip klastin
gas judėjimas, fašistiško 
apvalkalo vengia. Bet jis tu
ri fašistišką kraują, fašistiš
ką širdį ir fašistišką dūšią.

KRUVINAS AMERIKOS 
NEDĖLDIENIS.

Iki šiol Kruvinas Nedėl
dienis buvo žinomas tiktai 
Rusijoj. Jį tenai Įvykdė caro 
valdžia 1905 metų sausio 9 
dieną, kuomet Gaponas 
nuvedė prie caro rūmų apie' 
40,000 Peterburgo darbi
ninkų. Vietoj išeiti su savo 
“vaikais” pasisveikint, “ba- 
tiuška” caras liepė šaudyt į 
minią iš armotų. Nuo tos 
dienos Rusijos proletariatas 
ir inteligentija kas metai 
minėjo Kruvinąjį Nedėldie
nį.

Dabar gi ir Amerika turi 
tokį nedėldienį. Jį įtaisė A- 
merikos pelnagrobiai su sa
vo policija South Chicagoje.

Ryšium su ta darbininkų 
ekerdyne, Chicagos “Vil
nis” rašo:

“Chicagoj prasiliejo darbi
ninkų kraujas. Atsakomybė už 
kruvinas skerdynes, už penkis 
nužudytus darbininkus, už 
daugybę sužeistųjų, krinta ant 
Republic Steel kompanijos, ant 
So. Chicagos policijos ir ant 
tūlų išsigimusių Chicagos laik
raščiu, kurie jau senai veda 
nuodingų propagandų prieš 
unijas, o ypač prieš CIO.

“Gegužės 30 d., kruvinasis 
nedėldienis Įeis į Amerikos 
darbininkų judėjimo istorija, 
kaip antras Haymarketas. 
Kaip tuomet, taip ir dabar, 
skerdynes surengė tie isteriš
ki gaivalai, kurie sakosi gina 
nuosavybės teises. Bet Chica
gos plieno darbininkai nei ne
sirengė atimti iš Republic 
kompanijos jos nuosavybę. Jie 
tik norėjo pikietuoti dirbtuvę, 
kurioj dirba streiklaužiai.

“Policija ir tie, kurie ją val
do, žvėriškai puldami ramius 
demonstrantus, beginklius de
monstrantus, kraujuose nori 
paskandinti Amerikos darbi
ninkų teisę streikuoti, pikie
tuoti ir organizuotis į unijas.” 

Toliau:
“Skerdynės įvyko Memorial 

Dienos išvakarėse. Tą dieną 
Amerikos žmonės prisimena ir 
pagerbia savo mirusius ir tuos, 
kurie žuvo kovose. Ta memo
riale diena įsteigta tuoj po pi
lietinio karo, kuriame šimtai 
tūkstančių žmonių paguldė sa
vo galvas kovoje prieš vergiją 
ir tų laikų reakcionierius. Lin- 
colnas pasakė apie juos:

“ ‘Jie mirė, kad mes galėtu- 
me gyventi.* » y.-

“O kaip dabar Ghicagbs po
licijos vadovybė. Republic 
Steel kompanija ir visa reakci
nė šaika paminėjo Memorial 
Day? Ji susitepė krauju tų 
žmonių, kurie kovoja prieš in
dustrinę vergiją, kaip anuo
met Lincolno armija kovojo 
prieš negrų vergiją. Tuomet 
kovota už progresą. Dabarti
nėse sąlygose tą kovą tęsia 
Komitetas Industrinės Orga
nizacijos. Kruvinam nedėldie- 
ny nužudyti darbininkai savo 
gyvybę paaukavo, kad mes vi
si laisviau galėtume gyventi.”
Pralietame žmonių krau- 

juj'e žuvo Rusijos despotiz
mas. Labai gali būt, kad to
kio pat galo susilauks ir A- 
merikos darbininku bude
liai.

NETIESA!

Brooklyno “Vienybėj”
(Nr. 125) Juozas Tysliava 
rašo:

“Butų gerai, jeigu Ameri
kos lietuvius aplankytų Lietu
vos opera. Politikos, mokslo, 
meno ir sporto misijos Ameri
kos lietuvius suartina su jų 
senosios tėvų žemės darbais.
Ypač dabar, kai vadinamoje 
•bendro fronto’ propaganda 
stengiasi diskredituoti Lietu
vą Amerikos lietuvių akyse.”

Čia pasakyta didelė ne
tiesa. Amerikos Lietuvių 
Kongreso įkurta organiza
cija Lietuvos demokratijai 
atsteigti, kurią fašistai va
dina “bendru frontu,” Lie
tuvos nediskredituoja, bet 
gina ją.

Ši organizacija protes
tuoja tiktai prieš tautininkų 
diktatūrą, o juk tautininkai 
nėra Lietuva. Jeigu Lietu
vos žmonėms butų leista lai
svai išsirinkti sau valdžią, 
tai visi tautininkai tuojaus 
butų iššluoti lauk.

Lietuvą diskredituoja ne vininkų “Darbininkui 
“bendras frontas,” bet pa- popiežiaus “bendrą frontą” 
tys tautininkai. Juk išvaikę su fašizmu. Girdi:
1926 metais Lietuvos seimą “Bostono šv. Juozapo Są-
ir norėdami savo smurtą pa
teisinti, tautininkai per 10 
metų skelbė visam pasau
liui, kad lietuvių tauta esan
ti da nepribrendusi prie 
parlamentinės tvarkos.

Tuo tarpu gi “bendras 
frontas” kaip tik priešingas 
tam šmeižtui. Jis tvirtina, 
kad Lietuvos liaudis, kuri iš 
pelenų ir griuvėsių sukurė 
nepriklausomą valstybę, y- 
ra pakankamai subrendusi 
ir valdyti savo respubliką. 
Dėl to “bendras frontas” 
reikalauja ir demokratijos 
atsteigimo Lietuvoje.

APIE KLERIKALIZMĄ.

Rašydama apie kapinių 
puošimo šventę, Chicagos 
“Vilnis” sako:

“Chicagos lietuvių laisvų 
kapinių apvaikščiojime, Me- 
morialėj Dienoj dalyvavo virš 
8,000 žmonių. Klerikalai turė
jo nepalyginamai mažiau, o 
girsis jie smarkiau.

"Kur Chicagoje pažangieji 
lietuviai bendrai veikia, visuo
met minios žmonių. Tas rodo, 
jog galima sėkmingai kovoti 
prieš klerikalizmą, kuris pas 
lietuvius turi fašizmo apval
kalą.”

Klerikalizmas turi fąšiz-

IŠ TIKRO KOKTU.
“Naujienos” piktinasi, 

kad Francuzija ir Anglija 
taip vergiškai pataikauja 
vokiečių ir italų banditiz
mui Ispanijoje. Pavyzdžiui,
Vokietijos karo laivynas su
griovė Ispanijos lojalistų 
miestą Almeriją, o Anglija 
su Francuzija ne vokiečius
už tą banditizmą pasmerkė/ _________ _____
bet nukentėjusius ispanus toriai dažniau šitokių pamo- 
įspėjo, kad jie nekliudytų kų gautų, gal jie da ir susi- 
“neitralių laivų.”

Dėl šito skandalo “Nau
jienos” rašo:

“Apgailėtina, kad demokra
tinės valstybės toleruoja šito
kius banditiškus nacių val
džios žygius. Už tą Almerijos 
miesto bombardavimą Vokie
tija turėtų būt patraukta tie- 
son ir jai turėtų būt pritaiky
tos ‘sankcijos,’ kaip tarptauti
nės taikos laužytojai. Tačiau;
Anglija ir Franeuzija bando 
vokiečius ‘nuraminti’ ir kalbi
na, kad jie grįžtų į tarptautinę 
‘nesikišimo’ komisiją. Tiesiog 
koktu žiūrėti į šitokį demokra
tinių valstybių nuolankumą 
fašistiškiems banditams!”

Mes jau pereitą sąvaitę 
rašėm, jog bėda su demo-itukas gavo tokių “žinių, 
kratinėm valstybėm yra ta, mes nežinom, bet reikia pa- 
kad jos perdaug brangina sakyti, kad jose nėra nei 
žmoniškumą ir baisiai ne- krislo teisybės. Faktas yra 
nori karo. Tiesa, kad karas toks, kad Andriulis važinė- 
yra baisus dalykas. Bet ko- į josi apie Bostoną platinda- 
dėl gi tos valstybės, kurios imas savo laikraštį ir su 
priešingos karui, nesiima jo-1 “bendru frontu” neturėjo 
kių priemonių prieš gink- jokių reikalų. Tas “frontas” 
luotus bepročius, kurie de- šiandien yra daug stipres- 
girta miestus, žudo žmones nis, negu kada nors.

Vietoj rūpintis apie “ben
dro fronto” “sugriuvimą,” 
kurio visai nėra, “Sanda
rai” butų daug geriau apsi
žiūrėti, kad jai pačiai nerei
kėtų graboriaus šauktis.

ir grūmoja karu visiems, 
kas tik ne fašistas? Netik 
nesiima prieš juos jokių 
priemonių, bet dagi glosto 
juos ir visaip pataikauja, 
lyg ir pritardamos jų velniš-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

 ...

Vaizdelis parodo, kaip New Yorko policija- anądien grūmėsi su bedarbėmis moterimis, 
kurios šturmavo WPA viešųjų darbų ofisą.

kiems darbams!
Tai yra daugiau da negu

koktu!

Araerikos Lietuvių Kongre
so Centro Komiteto Pa

reiškimas.
BROLIAI IR SESĖS, 
AMERIKOS LIETUVIAI!

Dabartinė ir neteisėta
Lietuvos vyriausybė nieka
dos neturėjo pasitikėjimo 
nei Lietuvos viduje, nei už
sieny gyvenančiuose lietu
viuose. Ypatingai tas nepa
sitikėjimas Lietuvos liau
dies skriaudėjais, dabarti
niais valdininkais, paaštrė
jo .po galingo Amerikos Lie
tuvių Kongreso, įvykusio 
Clevelande 1936 metais.

Kad sutvirtinti Smetonos 
režimo prestyžą tarpe Ame
rikos lietuvių, Lietuvos tau
tininku vyriausybė pasiryžo 
atsiųsti į musų kolonijas bu- 

irį savo agentų, paslėptų po 
sportininkų skraiste. Kas tie 
sportininkai, kuriuos Sme
tona Lietuvos liaudies lė
šomis prisiunčia į Jungtines 
Valstijas?

Tai yra smetoniškos “jau- 
organizacijos 

Jie nėra pažan-
žuazijos! Dykaduoniai jau &aus Lietuvos jaunimo at- 

turizmą." sako Lietuvos fa- nebepažįsta savo žmonių- s"£aįrt rtinink Sme. 
sistinės turizmo draugijos \ taip nuo jų nutolo!

Ir

■« A KI/Y O A CT A D/YC i va^ybėle, o koks dideli WAlNv I Am 1 AdUl (atstumas tenai pasidarė tarp nalietuvių 
liaudies ir lietuviškos bur- berniokai.

‘Lietuviai turi pamėgti

pirmininkas Barkauskas

POPIEŽIUS YRA FAŠIZ
MO SĄJUNGININKAS.

“Naujienos” pasakė gerą
pamokslą šv. Juozapo brost-, x .— - apje' aiškina, kaip tai smagu yra

"1 vasaros laiku pasivažinėti, 
pasimaudyt, koteliuose pa
gyvent ir tt.

Skaitai žmogus šitas kvai
lystes ir stebiesi, iš kur tas 
ponas išlindo, kad siūlo tu
rizmą tiems, kurie bažny
čion eidami neturi kuo pur-

vienas politikieris užsimanė .Lietuvos operos. Sportinin- iečiai neturėjo tet^sno- 
kus Smetona jau atsiunčia. Taigi°Galvydfe su^Kviklfu

Na, ar negeriau butų, kad neatstovauja Lietuvos pilie- 
Amerikon atsikraustytų ko- čių ir neturi teisės kalbėti jų 

vmų savo kojų apsiauti! i kiam mėnesiui visa temti- vardu. •
? Iš to tikrai Prisiųsdama Amerikon 

o Lietuvos žmonės jų • butų naudos, nes pasilikę tuos savo agentus, nerinkto- 
Taįgi ne turizmą vieni patys Lietuvos žmonės ji ir neteisėtoji Lietuvos 

gautų bent kiek laisviau at- tautininkų vyriausybė nori 
sikvėpti. paskleisti kuo daugiausia

Raudonas Pipiras, fašistinės propagandos. Pri-

jungos laikraštis pripažįsta, 
kad popiežius pasmerkė dar 
tik Vokietijos nacius, o kitų 
šalių fašistų jisai dar nesmer
kė. Tai reiškia, kad fašizmui, 
kaip tokiam, popiežius ‘kry-
žiaus karo’ neskelbia. i T , , . , • • • i «“0 komunizmui skelbia. Jau'juk kaat“°-la J"”; Part«a?
čia matome aiškų vienpusiška- -
ma Romos katalikų bažnyčios .. ., . , .;t * i jiems reikėtų piršti, bet pa-

rodyt, iš kur gauti pinigų.
“To ne gana. Visi gerai žino. 

kad popiežius ne tik nesmer-: 
kia kai kurių šalių fašistų, bet 
juos net remia. Jisai remia 
Italijos juodmarškinių dikta
tūrą, jisai remia Ispanijos fa
šistiškus maištininkus (nepai
sydamas to, kad jie terioja ka
talikišką Biskajos provinci-. 
ją!); o Austrijoje, kaip vi-, 
siems žinoma, fašizmas tapo į- Į 
steigtas su tiesioginiu popie- j 
žiaus palaiminimu.

“Tokiu budu ‘Naujienų’ tei
gimas daugiau negu atatinka 
faktus. Faktai rodo, kad po
piežius yra fašizmo sąjungi
ninkas.”

Jei “Darbininko” redak-

Rodos, Lietuva mažutė

PICKW1CK
ALE

prastų.

TUŠČIAS “SANDAROS" 
DŽIAUGSMAS.

“Sandara” 20-tame savo 
numery džiaugiasi, kad So. 
Bostone jau “suįręs” “bend
ras frontas.” Esą:

“Atvykus Į So. Bostoną vie
nam ‘bendro fronto’ apaštalui, 
V. Andriuliui, čia buvo bando
ma surengti ‘didelės’ prakal
bos Lietuvių Salėj. Bet pra
kalbos neįvyko dėl to, kad nie- J 
kas neatėjo jų pasiklausyti. 
Galutinas ‘bendro fronto’ su
griuvimas So. Bostone prana 
sauja blogą ateitį ir kitose ko- i 
lonijose.”

Iš kur sandariečių laikraš-

VAKARj
ŠIANDIEN

RYTOJ 
• •

PICKWICK
pastovus savo gerume 

skony ir stiprume

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)
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ATSIUNČIAMŲ IŠ LIETUVOS SPOR- 
TININKŲ REIKALU.

KODĖL PO SPORTININK Ų PRIEDANGA SMETO
NA SIUNČIA AMERIKON SAVO AGENTUS

GALVYDI IR KVIKLJ?

tona kartu prisiunčia ir po
--------- ! rą savo ištikimų agentų,

Nelabai senai kažin kas Galvydį ir Kviklį. Galvydis
siūlė Amerikos lietuviams yra smetoninio “seimo” vi-
parsikviesti iš Lietuvos fa- ^"Pirmininkas, o Kviklis—
rištinį šaulių chorą, o dabar! , . ^etonus. To

* * seimo, į kurį Lietuvos pi-

sidengę neva sportininkų 
vardu, Smetonos lekajai A- 
merikoje rengs sueigas, mi
tingus, sporto iškilmes, kad 
sutraukus didesnes žmonių 
minias, o tuomet jau steng
sis nubantinti pp. Smetonos 
ir Tūbelio vyriausybę. Jie 
stengsis tai neteisėtai vy
riausybei gauti pritarimo 
Amerikos lietuviuose — tai 
vyriausybei, kuri apie 10 
metų atg-al prieš žmonių va
lią, ginkluotu smurtu, už
grobė valstybės vairą ir, už- 
sisėdus ant žmonių sprando, 
per 10 metų su viršum lai
kosi vien tik karo stovio pa 
galba. t

Amerikos lietuviai! Pasa
kykim tiems uzurpatoriams, 
Smetonos agentams, jog 
mes nesiduosime pagauti 
ant fašistinės meškeres! 
Mes atsisakom skaitytis su 
Lietuvos liaudies laisvės 
priešais, tautininkų-fašistų 
vyriausybe! Mes gerbiame 
Lietuvos sportininkus, lai
mėjusius Rygoj Europos 
čampionatą krepšiasvydžio 
rungtynėse, bet niekados 
neprisileisime, kad sportas 
butų panaudotas fašistinės 
propagandos tikslams!

Mes Lietuvos vyriausybės 
skirtus žmones mielai ir vai
šingai priimsime tik tada, 
kada ta vyriausybė bus Lie
tuvos piliečių balsais išrink
ta. Mes remsime Lietuvos 
liaudies kovas už atsteigimą 
demokratinės tvarkos, už 
teisėtą visų piliečių balsais 
nominuotą ir išrinktą Seimo 
atstovybę.

Ir mes esame giliai įsiti
kinę, kad pažangioji Ame
rikos lietuvių visuomenė ne
siduos suvilti Smetonos a- 
gentams. Mes, Amerikos 
lietuviai, kartu su Lietuvos 
gyventoju didžiuma, tęsime 
kovą už atsteigimą Lietuvoj 
demokratinės santvarkos. 
Mes vykdysi m Amerikos 
Lietuvių Kongreso pasi- 

ibrėžtą tikslą: gelbėti Lietu
vos liaudžiai atgauti laisvę, 

i iškovoti teisę rinkties tokią 
vyriausybę, kuriąja pasiti
kėtų didžiuma Lietuvos pi
liečių.

Šalin Smetonos agentai ii 
lietuvių tarpo!

Lai gyvuoja viso p&sąuUo 
lietuvių veikla už atsieisi
mą demokratinės santv<r> 
kes Lietuvoje!

Amerikos Lietuvių Kon
greso Centralinis K-tas,

3150 S. Halsted St, 
Chicago, III.

NORI SUVIENYT VISĄ 
BRITŲ IMPERIJĄ PRIEŠ 

ITALIJĄ.
Italija yra didelis Angli

jai pavojus, nes ji pradeda 
Įsivyrauti Viduržemio Ju
roj, pro kur eina labai svar
bus Anglijos laivų kelias.. 
Karo metu Italija gali tą ke
lią užtverti minomis ar ki
tomis priemonėmis ir Angli
jos laivynas negalėtų praei
ti. Matydama šitą pavojų, 
Anglija jieško būdų jam 
prašalinti ar bent sumažinti. 
Tuo tikslu šiomis dienomis 
Londone buvo sušauktą 
slapta konferencija, kurioj 
dalyvavo Anglijos užsienio 
reikalu ministeris ir visi 
Britų Imeperijos premjerai. 
Tenai buvę nutarta stiprinti 
imperijos vienybę prieš Ita
lijos klastingumą.
PARDAVĖ PAČIĄ UŽ $20.

Californijos miškuose bu
vo areštuotas tūlas William 
Ebaugh, 6 pėdų ir 253 svarų 
milžinas, užtai kad laikė 
nelaisvėj moterį vardu Kay 
Delama. Bet suimtas jis tei
sinasi, kad jis tą moterį pir
kęs iš jos vyro už $20 ir to
dėl turįs laikyti ją užrakin
tą, kad nepabėgtų.
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KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
Kulturcs Darželis neišbren

da iš skolų.

Gegužės 25 dieną L. K 
Darželio sąjunga turėjo su

Konfiskavo lietuvišką 
“krupniką.”

Federalės valdžios agen
tai konfiskavo keliatą de- 

sirinkimą, kuriame iš rapor- sėtkų keisų “krupniko,” ku
tų pasirodė, kad darbas jau ris buvo nelegaliai pardavi- 
baigiamas ir tuoj darželis nėjamas po lietuvių kolom- 
bus pilnai įrengtas, tik bė- ją. Kadangi dabar eina kra- 
da, kad Darželio iždas visai tos ir areštai tarp tų, kurie 
tuščias ir dar keliatas šimtų nelegaliai daro arba par- 
skolos yra. duoda alkoholį, tai papuolė

v..„ .i......;.... ir vienas-kitas lietuvis. Daira n daugiau negeistinu , , • . , ,reiškiniu Kai buvo naskelb- bar nekune aimanuoja, kad leisKimų. Kai nuvo pasKem lė ti iįetUviško
tas vajus aukom rinkti Bi- 6 •, &•
rutės fontanui, tai daugelis , knipniko, Sis svaigalas, 
darbščiu mote’nj ir mergi-
nų stojo į darbą ir surinko mas. daugiausia is 1 ennsyl
apie septyniuliką šimtų do- ^pardavinliamatj Uk 
lerių. Tiesa, pinigai yra visi. uona ,!?? da neJamas, tai 
nežuvo nei centi; bet sun- » valdzlos a«ental uzP-vk"' 
ku visuomenei tas išaiškinti. , , .. npfrauna tekqil
Knygose yra tik parodyta. įe neguna taksų, 
kas rinko ir kas pridavė pi- Darteho Sąjungai praą.de-
nigus, bet kas ir kiek auka- *ro’“'e kova-
vo, nėra užrašyta. Musų vie- Tenka iš šalies nugirsti,1 
tinė spauda tankiai prikai- kad gali iškilti aštri kova 
šioja žmonėms už neaukavi- tarpe dviejų srovių dėl Lie-, 
mą. Tuo tarpu gal daugelis tuvių Kultūrinio Darželio, j 
iš tų yra ir po kelius kartus Karpius mėgdavo pasigirti,‘ 
aukavę, bet jų vardai nėra buk tas darželis esąs įreng- 
niekur užrekorduoti. Aš čia tas daugiausia jo pastango- 
nesakau, kad aukos nusuka- mis, nors ištikrujų visi Cle

velando lietuviai yra prie to 
prisidėję. Dabartiniu laiku 
Darželio Sąjungą sudaro di

mos, bet reikia užvesti ge
resnę sistemą.

Toliau buvo svarstoma,

Fordo Agentai Sumušė Unijos Organizatorių

Štai kaip Fordo pasamdyti ga lvažudžiai sudraskė darbininkų organizatorių Richardą T. 
Frankensteiną, kuomet jis norėjo padalyt darbininkams unijos atsišaukimų prie dirbtuvės.

IR MANO ŽODIS APIE TYSLIAVA.
POLEMIKA IR KRITIKA, ištikimiems žmonėms, kurie 

“Keleivy” jau buvo rašy- ve?d?y° agitaciją prieš caro 
ta, kaip Juozas Tysliava gi- ™.ld?'«; »rK?n“™davo .pu
ria “Vienybėj" savo sėbras !!t™į ęal,uosa™?
užtai, kad per tą pačią “V.” 
jie giria jį, paversdami tau
tininkų laikraštį į mazgotę, 
kuria visokie svieto perėjū
nai mazgoja viens kitą.

Neva atsakydamas savo
kritikams, Tysliava pasiima ,
visai pašalinį asmenį, nieko Jne-i?caC1^i 1v kitokius kul- 
bendra su tuo neturintį, ir ^unskiK dalykus. Gi bolse-
laisto jį pamazgomis, visai V1^ai- da!)ar ien^a aukas 
užmiršdamas apie save. Kad daugiausia savo literatūrai 
jau pasakytų bent ką nors eistl ir Pnes Rasizmą kovot, 
nauja, bet kaitoja tuos pa
čius šmeižtus, kurie jau ne- 
sykį per jo “Dabar” yra per
ėję. Jis nori pasakyti: neka- 
binkit manęs, o aš nekabin
siu jūsų.

ir tt. Jų tikslas buvo nu veis
ti caro valdžią ir paliuosuo- 
ti Lietuvą. Ir tas tikslas bu
vo pasiektas. Gi Romos ka
talikų kunigai rinko ir tebe- 
renka aukas davatkynams 
statyt, agituoti prieš civilinę

Tas yra visiems aišku ir be 
atskaitų. Tiktai vienų tauti
ninkų ir sandariečių renka
mos aukos dingsta nežinia 
kur. Taigi, apie pastarųjų 
aukas tik ir reikėtų pakal-

i Bet kas pirmutinis prade- b®V‘ Tysliava čia tyli 
jo kabinėtis? Juk kai Tys- Raip musę nurijęs 
liava atvyko Amerikon ir . svarbiausia, ką as no- 
pradėjo čia dirbti prie laik- Jėjau apie Tysliavą pasaky- 
raščių, niekas jam nieko ne- ri, yra staĮ kas : nezinoda- 

__________ sakė, niekas jo nekabino. mas Amerikos lietuviu var-
Nauiienas ” Jis Pradėi° gauti per nosį P? per kuryje yra 
.Naujienas, . nradėio ia kišti atlikę Amerikoje didelius” V" | kitų^nonitf^ikalus^ darbSs, jis neblndo jiems

bar jo vedamas laikraštis padėti spiestis į krūvą ir 
pavirto jau lyg ir kokiu ki- bendrai kovoti prieš įstautė- 

BINGHAMTON, N. Y. biru, kuriuo kiekvienas jimo Pąvv°Jb» bet kiršina vie- 
narkimnin. šmeižikas laisto savo papla- nuf Pries kitos lr ai'd° vie-

! i ‘vas ant pažangiu žmonių nybę. štai, 121-mame savo
gvvenes Lawrence i 20’000 .Ęndlcot*į Johnson laikraščio numery, po ant-

. «ai, po to Mass Turbut su ciearetu ar darbininkų pikta. darosi žiūrint iš ša- galviu ‘Dabar, jis rašo:
dideli patrio-Įcigaru apgulė ir, Užsidegus Uo^Dav^S t^dUmTvT lies’ kapmet visokie vėjo pa-; “Musų vadams ir tiems,

liko tik vienas“ užmo- S?1’labui nenS
iiKo uk vienas taus. vireK .Velionis buvo kilęs iš Rude- n;infl a r™ menes labui nenuveikę ir vietomis, patartina neiti su
k‘ saa t1“1 ——

kad apie tai pasirūpintų, ir; des bet su žmona ir duktė- C-Ve Koipoiącijos narni Ų^jtarnavusius musų liau- * -®

Da neužmokėjo rendos už 
tautininkišką scimuką.
Už pernai laikytą tauti

ninkų kermošių Lietuvių 
salėj dar niekas neužmokė-
jo rendos. Ir direktoriai ne- 

Toliau buvo svarstoma, džium"J katalikfškų draugi- gali surast tokio tautininko 
kaip Darželio pikniką pada- atstoJvai ir> žinoma, visi i kuris norėtų ant savęs tą 
rytii pasekmingu. Piknikas į2rimai Jinksta jų pusėn.ibėdsi pasiimt

neišslystų išremti, nes Darželis yra visų 
lietuvių nuosavybė.

iš jų ranku vado
vybė. Butų geriau, kad tas 
darbas liktų bepartyviškas.

‘Dirvos” atsivertimas 
dvasios šventos.

prie Politikierių apetitai.
Miesto politikieriai jau 

“Dirvos” načalstva jau sugalvojo kitą skymą pasi- 
virsta prie dvasios šventos pinigauti. Jie dabar nori 
ir prašo kunigijos, kad duo- pravesti įstatymą, kad mies
tų jai palaiminimą. Ji savo to majoras ir visa taryba 
21 numerio “Spragile” iš- butų renkami ant keturių 
dainuoja ilgą litaniją apie metų, vietoj dviejų. Mat, 
socialistus, komunistus ir vi- tarybos ponai dabar pakė- 
sus kitus. Sako, kad iki šiol lė sau algas nuo $1,800 iki 
tik jai vienai reikėjo atlai- $3,000 metams, tai ir nori 
kyti visą frontą prieš tuos ilgiau tas algas imti. 
baisius socialistus. Dabar gi,

HARTFORD, CONN.
Po musų koloniją pasi

dairius.

Gegužės mėnesio pabai
goje čia užtroško durnais 
savo kambary miegodama: 
Domininkas Maningis, se
niau

ir“Keleivį” 
kurių čia galima gauti vi
sose lietuvių krautuvėse.

Senuolis.

S 1

Kaa apie lai pa.irupimų, ir dęs, su zmona ir duktė- nįnku gaus dvį savaites va- 
nekune labai tuo nepaten- rim nesupvveno ir buvo atsi- f gaus.,avi ^vaįtes va kinti- bet ka darvsi ieioTi , nesu^veno ir puvo atbi kacijų su pilna sąvaitme al- Knn’ net *ą <?arysi, jeigu skyręS. Dirbo Pratt & Cady ffSL įurie vra išdirbę tose 
samdet salę, tai reikia įruz-lp/ Hirhtnvėie ir hnvn ansi - e y a lsaifoę wse
simokėti Tuk tip natvs nn- □ 0UV? aPS1' dirbtuvėse metus laiko.simoKeti. JUK tie patys po- draudęs $1,000 sumai. Pa- . .... .

laidojo žmona sų Venskuno M,re hetuviai.
pagelba iš New Britaino. Balandžio^ mėnesy Bingh- 

Gegužės 22 d. buvo pas ąmtone mirė Kasparas Bal- 
mus atvažiavęs V. Uždari- ?lu.nas> Paei° » Dauk“?kl,i

tai reiškia? Tai
S* 2SSUS s&i

'Argi rimtas žmogus gali ši-

nai padaro sugestijas direk
toriams, kad kitų į salę ne
įleistų, kol rendos iš kalno 
neužsimokės, tai tegul pasi
žiūri į save. nis “atsisveikinti” su “vii- kaimo, Panevėžio apskrido.

mečiais.” Buvo parengta ĮJk° h1.®1*!?8. 

užkandžių. Kaipo kalbėto- cia^

Vietoj pilstyt pamazgas taip išsireikšti? Juk Susivie- 
ant rimtų žmęnių galvų, tie nijimas yra visų narių nuo- 
svieto perėjūnai turėtų pa- savybė, ir butų sveikiausis 
žiūrėti į savo gyvenimą, y- dalykas, jeigu kompromiso 
pač į tai, ką jie yra palikę keliu butų galima išrišti vi- 
Lietuvoje. sus jo trukumus. Bet Tyslia-

Tysliava šiandien dedasi Va tautininkų laikrašty agi-

Ona Želvytė laimėjo 
stipendiją.

Lietuvaitė Ona Želvis vėl 
laimėjo stipendiją muzikos 
mokslui tęsti. Ji lanko
Oberlin Conservatory Ga

dina tikinčius žmones, kad Music ir yra skaitoma viena 
jie busią Dievo pamiršti, iš gabiausiu mokinių. Ji 
jeigu tik skaitys kito plauko taipgi yra jau ir tarpe lietu- 
laikraščiuSi Na, ir galų gale vii} pasirodžiusi.
žada sužinoti katalikų var- ---------
duš; ki&rie "skaito jiems prie- Stato naują fabriką, 
šingus laikraščius, ir pa- Painesvillėj Industrial 
skelbs juos “Dirvoje’’ Dievo Rayon Corporation statys 
žiniai. Tai matot, kokią bau- didelę dirbtiniam šilkui 
smę tie žmonės gali ant sa- dirbtuvę, kuri kainuos arti 
vęs užsitraukti skaitydami 8,000,000 dolerių. Darbas 
“Keleivį” ar “Naujienas.” jau pradėtas. Daug žmonių 
Jie bus paskelbti Calio ga- galės gauti darbo.
zietoj ir tuomet Dievas jų _ XT. -------- r~ . , .
išsižadės. Ot, kokie cudauni , Niaura sako, kad jo 
persivertimai tų žmonių fa™ojyra gera vieta pikni- 
galvose darosi. Da- nesenai Esąs geras kelias pn-

esant katalikiškam laikraš
čiui, tai jau nėra nei kalbos, 
kad bus atlikti dideli dar
bai. Ji tik prašo katalikus, 
kad eitų jai į talką ir gelbė
tų lietuvių tautą. Ji net gąs-

jie rašinėjo ir skelbė “Dir
voje” straipsnius prieš vieti
nius kunigus, o šiandien jau 
prašo palaiminimo ir perša
si į vienybę.

važiuoti ir taipgi 
šokiams.

gera salė

Turėjo 5
Sandusky mieste vienas jas, Uždą vinis neblogas, Bareikienė ir jos bro- 

lenkas tapo areštuotas už bet politikoje ir Vilniaus va- l1? Antanas Jankeliūnas, pa- 
apsivedimą su penkiom pa- davime mažai nusivokia. 1S Deglenų garnio, 
čiom per vienus metus. Tei- ‘ Juk fašistinėmis deklamaci- oto parapijos. Visi buvo tik 
sme paklaustas, kam jis taip jomis Vilnius ir jo visas Pus^mziai žmones.
daro, jis atsakė, kad tarpe 
peniau moterų jis galįs be 
darbo pragyventi. Už tai 
gavo keturius metus šalto
sios.

ir 4 mažame- jau patriotu, garbina Lietu- tuoja prieš įtartiną darbą.
vą. Bet kas gi gali tikėti, Kompromisų nereikia. Reiš-

Mirė keliatas lietuvių.

Šiomis dienomis mirė šie 
lietuviai: Mikolas Viknius, 
mirė sulaukęs 52 metų am
žiaus; liko žmona ir penki 
vaikai. Amerikoj, velionis iš
gyveno apie 34 metus. Taip 
pat mirė Margareta Rudze- 
vičiutė, sulaukusi vos 19 me
tų amžiaus. Ji buvo Cleve
lande gimusi. Mirė Veroni
ka Martinkevičienė, sulau
kusi 50 metų amžiaus. Mirė 
Uršulė Stepsienė, kuri gyve
no prie 7016 Hecker avė. Ji 
buvo tik 43 metų amžiaus.

Trys SLA. kuopos rengia 
didelį pikniką 4 liepos die
ną prie 1245 Ridge Road, 
Wickliffe, Ohio. Pne jo de
dasi 136 kp., 362 kp. ir 198 
kuopa iš Akrono. Jos prašo 
kitų draugijų, kad tą dieną 
nieko nerengtų.

kad jis tai daro iš širdies? |cja) reikia vieniems pnes 
Juk nelabai da senai, atva- kįtus kovoti! Tai ve, kur 
žiavęs iš Lietuvos į Ameri- mus veda tokie persivertė- 
ką, jis su pasididžiavimu iįaį» o kiti mano kad tas 
skaitydavo visiems savo ei- vy^^ lietuvybę stiprina, 
lėraštį: “O, Lietuva, tu ute- j\je, tai ne lietuvybės stipri- 
lių apgraužta tėvynė!” Girnas, bet lietuvybės laido- 

Dabar gi jis jau mulkina jįmasĮ Tautininko,
žmones savo patriotizmu.

SLA. 50 kp. buvo suren
gusi 30 balandžio šokius su 
koncertine programa. At
vaizdino komedjją “šalapu- 
tris” ir sudainavo keliatą

.- - , .. • j-i • dainų. Publikai vakaras la-nesni nebepnimami dėl jų b į * ik dalyvav0 apie 
amžiaus, o jaunieji kaipo 200 t’m ; p
nepatyrę ar ne amatininkai, 60 d , į M Jakieviėiu..

kraštas nebus atvaduotas. 
Darbai Hartfordo dirbtu

vėse šiuo laiku eina gerai, 
bet vistiek nemaža darbi
ninkų yra ir be darbo; se-

Išvogė Šimkūno vištas.
Antanas Šimkūnas gyve-

na ūky, netoli Bedfordo, ir irgi slankioja apie dirbtu- 
turi nemažai visokių paukš- ves» d^ darbo negauna, 
čių. Taigi nakties laiku ne- Gegužės 30 d. pas mus į- 
žinia. kas išlaužė vištininko vyko pirmas šių metų lietu- 
duris ir pavogė apie 40 viš- VHJ piknikas. Jį rengė Lietu
ty. Vištos dabar ne pigios, vių Kliubas ir sutraukė ga- 
tai ,pp. Šimkūnam padarė lybes žmonių. Jau apie 4 ar 
daug nuostolių. 5 val- viskas buvo suvalgyta8 __ ir išgerta. Kliubo valdyba

Išėjo streikan apie 500 nauja, tai nepatyrus ir visko 
White kompanijos siuvamų permažai turėjo
mašinų darbininkų.

Jonas Jarus.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTBSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING €Qų be
TELEFONAS SI LAFAYETTE STM
W«rce«ter--5-4334 WORCESTER, MASS.

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

Girdėt, kad rengia pikni
ką ir SLA. 124 kuopa. Jos 
valdyba mėgsta savo fašis
tinėj spaudoj girtis ir į pa
danges keltis, bet pažiūrė
sim kaip ji pasirodys su 
pikniku. }

Paskutiniais metais yra 
nemažai iš Lietuvos atva
žiavusių vyrukų ir mergai
čių (Amerikoje gimę, bet 
buvo maži išvežti), tačiau 
mažai jų matyt tarp lietuvių 
dalyvaujant. Vienur kitur 
dirba Alfonsas ir Jonas 
Smitkus, Aleks. Sabeika, jo 
sesuo Ona ir Jonas Medo- 
nis, o visi kiti, kurių yra ke
lios dešimtys, niekur nepa
sirodo- Matyt, kad tautinin
ku diktatūra Lietuvoje sten
giasi jaunimą tik sufašistin- 
ti, bet nieko gera neišmoki- 
na.

Vien tik senesnieji, kurie 
atvažiavo prieš karą ir buvo 
gavę susipratimo iš “Darbi
ninku Balso,” “Varpo” ir 
“Ūkininko” tebėra darbš
tus, visur lankosi, visur kru
ta ir dirba visuomeniškais 
reikalais. Visi jlė skaito

DETROIT, MICH- 

Fordo darbininkų reikalu

CIO unija atidarė du ofi
sus specialiai Fordo darbi
ninkus organizuoti. Vienas 
ofisas randasi po num. 8844 
Michigan avė., antras 8710 
Vernon Highway West. Bet 
kurie nenorite susitikt For
do šnipų, galite nueit į didį
jį ofisą 2539 Woodward, 
Room 510 Hofman Bldg.w

Gana daug lietuvių dirtia 
Fordo dirbtuvėse, tai jus 
patys geriausia žinote, ko
kios darbo sąlygos yra pas 
Fordą. Dabar geras laikas 
darbininkams susiorgani
zuoti, nes bosai iš darbo iš
varyt už prigulėjimą unijai 
negali. Kitų kompanijų 
darbininkai jau iškovojo sau 
teises per ilgą ir skaudų 
streiką, bet jie dabar džiau
giasi darbo sąlygomis. Bo
sai dabar darbininkų ne- 
biaurioja ir neuja. Fordo 
darbininkams geresnes są
lygas iškovojo kiti, dabar 
lieka tik susirašyt į uniją, 
tuomet Fordo bosai kitaip 
elgsis ir su jumis.

Mes žinome keliatą lietu
vių darbininkų, kurie dirba 
Packardo ir Chrysler dirb
tuvėse ir slapstosi, į uniją 
nesirašo. Bet žinokit gerai, 
kad jus darot patys sau ble- 
dį, nepasijusit, kaip unijis- 
tai sužinos ir iš dirbtuvių 
jus išvys. Darbininkas.

Ar nebūtų padoriau, jei 
Tysliava butų nors kiek at
viresnis—nors tiek, kiek jis 
yra žinomas svietui? Gal ta
da nebutu taip biauru!

Tas vyrukas kabinėjasi ir 
prie bolševikų. Jis nori, kad

Nuo redakcijos.—Reikia 
pažymėti, kad p. Tautinin
kas nevisai tiksliai čia ci
tuoja sakinį “Musų vadams 
ir tiems, kurie suinteresuoti 
SLA. Vietomis^ patartina 
neiti su socialistais į kom
promisą.” Tuos žodžius pir-SŽS’Š ifeX ne Tysliava,

tą, parodydami, Kiek jie pa Clevelande leidžiamas 
cems, la^ »siuntė aukų

kuomet
už Lietuvos nepriklausomy
bę. Aš ne bolševikas, bet lo
gikos dėlei paklausiu, kodėl 
ri Tysliava nepaskelbia tau
tininkų atskaitos, parody
damas, kiek jo plauko žmo
nės paaukavo Lietuvos re
voliucijai?

Prie progos reikia da pa
sakyti, kad klerikalai surin
ko daugiausia aukų Lietu
vos reikalams, tai kodėl Ty
sliava nepareikalauja at-

fašistinis
tiktai persispausdino tą 
“mandrybę” savo laikrašty 
ir užgyrė ją.

Kas Mums Rašoma.
Prašau aplankyti.

Gerbiami lietuviai! Kurie 
gyvenate nėpertoli nuo 
Wadsworth, Kans., prašau 
mane aplankyti. Aš likau 
apgautas. Mane ten paėmė

, - • «. t • t - x .rugpiučio 19, 1936 m. ir lai-skaitos is jų? Jeigu Lietuvos k„ iki So, ir nežinau už k 
žvalgyba įsake jam surinkti |Niekas man nepaaiškina.
žinias, kiek Amerikoje bu- j Lafraj busiu dėkingas kurie 
vo surinkta aukų Lietuvos 
reikalams, tai tos žinios tu
rėtų būt pilnos, o ne vien tik 
bolševikus liesti.

Bet man rodos, kad Tys- 
liavai čia ne aukų atskaitos 
rupi, o vien tik kiršinimas 
savo skaitytojų prieš bolše
vikus. Juk “Vienybė” dėl to 
tik ir buvo paversta dien
raščiu, kad “Laisvei” pa
kenktų.

Nors Tysliava nedaug a-

}>ie musų visuomenės reika- 
us išmano, bet visgi, rodos, 
turėtų jau tiek suprasti, kaa 

kiekviena partija renka au
kas tik savo tikslams. Socia
listai rinkdavo aukas revo
liucijai ir siųsdavo jas savo

mane aplankys. George 
Krutkewic, Vet Hospital, 
Wadsworth, Kans.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI ISSIGftRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALUS. 
VALGIAI SVIEtl ir GEROS

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi raunamas ir “KEI.ETVIS" j 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET!

WORCESTER. MASS.
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girnas 
Maikio si Tėvu

—Gud moming, Maike !
—Labas, tėve!
—Ar policija tavęs da ne- 

sureštino, vaike?
—Už ką?
—Nagi dabar visus to

kius gaudo, ką buntavoja 
žmones streikuot. Maino

NETEISINGI PRIEKAIŠTAI.
POLEMIKA IR KRITIKA.

“Tėvynės” num. 1, 1937 
buvo išspausdintas Pildo
mosios Tarybos protokolas, 
kuriame, be kitko, yra pa
liečiama ir SLA. 152 kuopa, 

i SLĄ- Centro sekretorius f-(išrodė geriau.. 
M. J. Vinilas ir kuopai ir s
man, kaip josios organiza
toriui, daro visą eilę prie
kaištų. Jisai sako, tara aš 
keli mėnesiai atgal kuopon 
įrašiau aplikantą, kuris tau** 
tą jau buvo atmestas per 
Daktarą-Kvotėją.

’ Noriu pasakyti, kad nei 
aš, nei kuopa dėlei to nesam 
prasižengę, nes SLA. kons
titucija aiškiai nurodo, jo- 
gei atmestasis aplikantas 
gali ir vėl duoti aplikaciją 
tam tikram laikui praėjus.
Tas ir buvo padaryta.

Kitas man daromas prie
kaištas yra daug rimtesnis 
ir dalyko nežinantiem gali 
išrodyti ne tik laužymu 
SLA. konstitucijos, bet ir 
apgavyste. Pasak centro se
kretoriaus, antru kartu tas 
pats aplikantas į SLA. jau 
ėjo kita pavarde, ir buk tas 
slėpta nuo centro.

Tai yra neteisybė. Kada 
aš nunešiau antrai aplikaci
jai liudijimą (to aplmkanto 
pilietybės popieras), tai

. —Bet cicihstai, Maike, aiškinau dalyką. Centro se- 
įrgi nori trumpesnių darbo kretorius p. Vinikas dėlei to 
valandų. Juk aš dažnai nu- nieko nesakė. Vadinasi, jis
einu pasiklausti jūsų pa
mokslų ir girdžiu, ką jus 
kalbat.

socialistai

nenorėdamas eiti į pašalinę 
spaudą, laiškais prašiau 
prezidento F. J. Bagočiaus, 
kad vii-šminėtą dalyką ištir
tų. Ačiū Bagočiui—jisai su
ruošė tą tyrimą. Tardymas

Dabar dėlei to kaltinimo, 
kad aplikantas antrą kartą 
ėjo pas kitą daktarą. Daly
kas toks, kad musų kuopaij įvyko vasario 28 d. 1937 m. 
organizuojantis neturėjome. Susivienijimo centre, kuria- 
pastovaus daktaro. Rinko- me dalyvavo prezidentas 
mės tą daktarą, kuris mums' F. J. Bagočius, iždininkas

Sveikatos Skyrius
Sj įkyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJA.

Įvairios Žinios.
Skurdas Amerikos Formose PAJIESK0JIMA1

APIE VISKĄ PO BISKĮ.

* • • oOjai?
Antrą ka

jau ėjo pas tą < 
kuopa buvo 
tik tas ginčijamasis

j aplikantas

Ar čia nu- K. Gugis, sekretorius M. Vi- 
konstitu-| nikas. Liudininkai buvo pa- 

kviestk ’’aš', kuopos dakta
ras, t tas aplikantas, kuris 

rą, kurį anot Pild. Tarybos protoko- 
inkusi. Ne/lę “su dvjeųL syeikatom,” 

apli-; “su dviepi skirtingais rank-

IR VĖL DENT1ST0 KABI
NETE.

Rašo Dr. G. J. Možis.

Negalių šeimynoje buvo va
karienės laikas.

“Jonukas šiandien iš mokyk
los parsinešė raštelį,” sako mo
tina. lyg sulaikydama balsų.

Jonas, lyg išsigandęs, susto-
kantas, bet ir visi kiti dabar raščiaiš** 'ir tt., 152 kp. val- 
eina pas tą “kitą daktarą.”; dyba ir musų viršminėtos,
Kitaip juk ir negali būti. į kuopos dar specialė tam rei- jęs bulvienę srėbti, prabilo 
Aplikantas turi eiti ten, kui kalui komisija. Tyrinėjantį “Na, musų vaikas, tai vis bė- 

o ne ten, visiems paaiškėjo, kad Pil- doje ir bėdoje; kad ne vienoki 
domosios Tarybos viršminė- klapatai, tai kitoki... 0 kas da 
tam protokole daryti man ir bar per įvykis ?” paklausė Jo- 
aplikantui priekaištai ir in-; nas motini.

JI siunčia kuopa, 
kur jisai norėtų.

Taigi, gerbiamieji, dabar
galite matvt, kad čia nebu-., -. . . - . . . x . .
vo jokios apgavystės. Aš vi- knminavimaj visai neteisin- 
siškai nesuprantu, kam to- g1- Atrodo, kad visas daly- 

kas buvo tik p. v įniko blo-kie dalykai reikėtų kelti 
SLA. organe. Jie neneša ge
ro, bet blogo tai labai daug. 
Neūžsivarinėkim vienas ant 
kito, bet visi kartu dirbkim 
savo organizacijos naudai. 
Tuomet ji augs ir klestės. ' 

P. Tiškevičius.
Prierašas: Šitas mano at

sakymas gana suvėlintas. 
Pasirodžius “Tėvynėj” virs- 
minėtam SLA. Pildomosios

1S_J Tarybos protokolui'' aš tuo
jau parašiau Jį atsakymą ir 
pasiunčiau

sutiko. Bet “Tėvynės” nr. 1 
man daroma tiesiog krimina 
lis priekaištas. Ten sakoma:

“Jis pasirašė ant abiejų 
aplikacijų kaipo perstatyto-

‘Tėvynei,” bet 
‘Tėvynė” nedėjo. Tačiau,

fas, kuriuo jam pavyko visą 
P. T. toje linkmėje pa
kreipti.

Užbaigus’ tyrinėjimą, da
lyvavusieji jame Pild. Tary
bos nariai mus užtikrino, 
jog jre greitoje ateityje pa
darytus mums priekaištus ir 
inkriminavimus per “Tėvy
nę” atšauks. Tačiau, jau 
praslinko 3 mėnesiai, o at
šaukimo nesimato.

Tai šitos priežastys dabar 
mane verčia kreiptis į paša
linę spaudą, kad galėčiau 
save apginti. P. Tiškevičius.

—Taip, tėve,
_ . . . x .. visuomet eina progreso prie
steite net dėty mus tokius šakv. Atžagareiviai nuo jas ir savo parašu liudija, 
pasodino į lakupą. Papulsi proįreso yra atsilikę, todėl kad jis pažįsta tą ypatą ir 
ir tu, Mąike, jeigu nesustosi jįe negajį *mus suprasti ir dėl žino ją esant geros sveika- 
kurstęs žmonių prie ciciliz- mums priešinąs. Bet lai-, tos, doro budo ir pavyzdin- 
mo- ... . kui bėgant gyvenimo pro- gu papročių ir, kad jis per-

socializmo, teve, gregas vistiek atidaro jiems skaitė visus kandidato atsa- 
nereikia žmonių kurstyt. jr par(Xį0> kad socialis- kymus, tiki juos esant tei- 
Socializmą pats gyvenimas reikalaujamos permainos singais ir rado jį tinkamu ir 
vykdo. . yra būtinai reikalingos. Pa- vertu priimti į narius jo kuo-
... Na jau nesikvolyk, Mai- įmkim, kad ir unijas. Buvo pos ir Susivienijimo Lietu
ke. Gyvenimas yra priešui- ^jkgs, kad organizuotis vių Amerikoje.” 
gas jūsų mokslui, ziurek, darbininkams į unijas buvo Žinoma, kad aš tą asmenį 
šventoj musų Lietuvoj visi draudžiama. Socialistai tuo pažįstu ir žinau jį esant pa
jusi) sojuzai buvo pakasavo- Urpu ^įbė, jog ateis lai- vyzdingą ir dorą žmogų! 
ti. U musų Sceslyvos femer- kuomet darbininkai Jisai gyvena su savo šeimy-
ties sušaldė net misiąs uz- organizuoti. Ar ne tei- na gražioj santaikoj, sūnų 
pirko, kad šventas Džino- g..^ jfe §3^? šiandien A- leidžia universitetan ir, ap- 
nus apsaugotų musų tautą rnerikos Kongresas net įsta- lamai imant, yra labai inte 
nuo bedieviškos pavietrės, tymus leidžia, kurie padeda ligentiškas žmogus. Manau, 
Taigi tu matai, kad jums darbininkams organizuoti kad tokie žmonės ne tik nė- 
nėra jokio cenciaus ant šio unijai \et toks kapitalistų ra pavojingi Susivienijimui, 
svieto. Ir valuk to as tau sa- kaip senatorius bet tiesiog pageidaujami. O
kau, Maike, kad tau butų Walsh, šiandien jau pripa- apie sveikatą aš žinau tiek, 
daug geriau pnsirasyti pne žįsta, kad neužilgo visi A- kad aplikantas visuomet ša
mano vyčių vaisko. rnerikos darbininkai bus or- vo darbą atlieka ir iš pažiu-

—0 aš tau pasakysiu, tė- ganizuoti. Kas neprigulės ros gerai atrodo. Savaime 
ve, kad tau butų daug ge- prie unijos, tas negalės nei juk suprantama, kad apie 
riau, jei tu mažiau kalbė- darbo gauti. 0 darbininkų aplikantų sveikatą spren- 
tum. organizuotumas yra tikras džia daktaras. Joks orga-

. —;Vactumam, Maike! Aš žingsnis į socializmą, tėve. nizatorius apie tokius daly- 
visai nedaug kalbu. Tai Ve, tėve, kodėl aš sakau, kus negali spręsti, jo parei-

—Nebūtų daug, tėve, jei kad socializmą vykdo pats ga gaut tokį aplinkantą, ku
tu daugiau žinotum. Bet da- gyvenimas. ris, jo supratimu, butų tin-
bar tu daugiau kalbi, negu
žinai.

—Tai tu, Maike, ir vėl no
ri mane kritikuot?

—Ne, tėve, tavęs aš ne
kritikuoju; aš kritikuoju tik 
tavo klaidas.

—O kur tos klaidos?

—Olrait, Maike, gali būt. į?“35 Jmu?1 organizacijai, 
kad svietas prie to eina. Ale ^3 11 padal iau. Dabar, jeigu 
pasakyk tu man, ką gero ei- f sekretorius mano,
iilizmas darbininkam duos? kad ^?smuo yra netinka- 
Ar alus saliunuose bus tada ro35 kutt Susivienijimo na- 
už dyką, ar ne? ™ tegul jis tą Įrodo. Mano
\. darbas, kaip organizato- 

_______________ —Alus, teve, nėra butmy- „aus, baigtas.
—Ogi paimkim kad ir ta- be. Socialistai rūpinasi, kad Vienoj to paties Pild. Ta

vo pasakymą, tėve, buk gy- pirmoj eilėj darbininkams iybos protokolo vietoje dar 
venimas esąs priešingas so- butų_ užtikrinta duona, pa- sakOma, kad antroji aplika-

stoge ir senatvė. Kada žmo- cįja išpildyta kitos rankos 
mų gyvenimas bus viskuo raštu. Tai vra nesąžiningas

______,______ aprūpintas tada jie galės ir inkriminavimas. Mano aki-
—Tai už ką policija jus aPie alų pakalbėti. vaizdoj tas asmuo pildė ir

muša? —Ba vienas klausimas, pirmą įr antrą aplikaciją,
—Policija, tėve, yra kapi- Maike. Pasakyk man, ką ei- jokiu apgavysčių čia nebu- 

talistų tarnaitė. Todėl ji ir cihstai darys su generolais? vo.
muša darbininkus, kuomet Ąr mokės jiems ant senat- Bet kai karti gal išrodys 
tie reikalauja daugiau algų Y®s pensiją, taip kaip dabar keista, kodėl žmogus varto- 
arba trumpesnių darbo va- Lietuvoj, ar ne ja pavardes. Dėlei to aš
landų. Bet tai nereiškia, kad —socializmo, tėve, gajju pasakyt tiek. Musų 
policija pildo gyvenimo rei- karų nebus, todėl generolai Susivienijime priklauso ne 
kalavimus. Ne, ji elgiasi nebus reikalingi. Jie galės vienas žmogus, turįs kitokią 
kaip tik priešingai. sprogdint akmenis, skaldyt pavarfję įr iki šiol dėlei to

—Kodėl priešingai? malkasar kitokį naudingą niekas nekelia triukšmo.
—Todėl, tėve, kad trum- darbą dirbti. Ir tuomet jų jej kus reikalo, galėsiu tą 

pesnių darbo valandų rei- senatvė bus aprūpinta. įrodyt. Svarbu juk ne tas, 
kalauja pats gyvenimas. —Bet aš, Maike, dirbti kokia pavarde kas vadinasi, 
Juk ir tu pats matai, kad A- nenoriu. bet tas, ar žmogus yra kuo
merikoj yra milionai žmo- —Tu, tėve, nebijok, nes nors nusikaltęs — sakysim, 
nių be darbo. O kodėl jie susilaukę tavo amžiaus įstatymams ar Susivieniji- 
darbo negauna? Todėl, kad žmonės prie socializmo ne- mui. Mano gautasis apli- 
kiti dirba per ilgas valan- dirbs. Valstybė duos jiems kantas niekur ir niekam nė-

cializmui.
—Ar tas neteisybė? 
—Žinoma, kad ne.

das. Vadinasi, norint, kad 
darbo visiems užtektų, rei
kia sutrumpinti dirbamąjį

_ laiką.

užlaikymą. ra nusikaltęs. Pažįstu jį per
—Jeigu tu, Maike, neme- eilę metų ir ne mano reika- 

luoji, tai ir aš už jūsų parti- las kam nors užginti vartot
ją votuoau. vieną ar kitą pavardę.

Nieko tokio nepaprasto,” at
sakė motina.

“O kam tas raštelis ?”
“Nuo mokyklos dentisto pra 

nešimas, kad jo dantys geram 
stovy,” pasididžiuodama atsakė 
motina.

“Beje, motin, rodos jau ket
virtas mėnesis kaip Jonukas ne
buvo pas dentistą. Aš manau, 
ryt ar poryt, tuojau nuvesk.”

“Ne šią sąvaitę, dar kitą. ir 
kurną Puodienę pavadinsiu, nu
eisime sykiu,” atsakė motina.

Už keliatos dienų abi kaimin- 
kos sėdėjo dentisto Nekučio ka
binete.

Daktaras Nekutis peržiūrė
jęs jų rekordus surado, kad abi 
moteriškės labai punktuališkos, 
ir jas už tai pagyrė.

Puodienė irgi buvo atsivedus 
savo vaikutį.

Dentistas paklausė, katras iš 
vaikų nori būti pirmas. Negalių 
Jonukas pirmas bėgo į krėslą. 
Apžiurėjus dantis pasirodė vis 
kas tvarkoje. Tik vienas pirmas 
krūminis dantis vos prasikalęs 
per smegeniukus. Tokiu budu 
su Jonuku nebuvo darbo.

Justukas pakeitė Jonuką. 
Dentistas apžiurėjo dantukus. 
Pasirodė, kad Justuko jau visi 
pirmi krūminiai, pastovus dan
tys, buvo išdygę.

Negalienė lyg iš apmaudos 
užklausė daktaro:

Kaip čia gali būti? Mano

tant nuo vidurio priešakinio 
dančio į burną gilyn), tai yra 
didžiausias ir tvirčiausias dan
tis. Kuomet pirmi krūminiai iš
dygsta normališkai, tai jie pa
laiko veidą ir kitus dantis tvar
kingoje pozicijoje — normališ- 
koje vietoje. Krūminiam dan
tim išdygus, priešakiniai krinta 
ir tada vaikas neturėtų kuo 
maistą kramtyti, jei nebūtų pa
stovių pirmų krūminių dantų. 
Bet praradus pirmus krūminius 
dantis, tikrai blogai; tankiausia 
kiti dantys išsikraipo, praside
da puvimas. Taip atsitinka jau
niem ir seniem, — padaro krei
vus dantis visam gyvenimui. 
Apleidimas pirmo pastovio krū
minio danties, kartais gali daug 
nesmagumo suteikti, ypatingai 
jaunom mergaitėm, nes liekasi 
sudarkytas skaistus, gražus vei
delis. Na, o dabar toliau : prara
dus vieną, prie to kitą, ir trečią, 
tokiu budu sugadina krąmtymo 
aparatą. Ir tada prasideda visi 
nesmagumai, žinote, kiek blogo 
padaro nesukramtvmas tinka
mai maisto. Vienu žodžiu sa
kant.—pirmas krūminis dantis 
turi būti labai atsargiai prižiū
rimas ir tas išvengs daug nema
lonumo,” baigė kalbą dentistas.

7 METAI KALĖJIMO U2
PR1EŠFASIST1NĘ LITE- 

RATURĄ.

Prieš kurį laiką Apeliaci
niai rūmai buvo nubaudę 
buhalterį Ražauską 7 metus 
kalėti už laikymą priešfaši- 
stinės literatūros. Ražaūs-

Garsusis šiaurės tyrinėto-' “Hindenburgo” katastro- kas apeliacinių rumi>spren- 
jas Vilhjalmur Stefansson fai tirti buvo atvykęs Ame- dimu buvo nepatenkintas ir 
pranašauja, kad šiaurinis rikon pats Dr. Hugo Ecke- kasšvo Vyriausiam tribuno- 
zemės ašigalis ateity gali nėr, pagarsėjęs cepelinų lui. Tribunolas Ražauskui 
būt pasaulio aviacijos kryž- ekspertas. Pereitą sąvaitę patvirtino apeliacinių rūmų 
kėlė. Iš Chicagos į Kalkutą jis jau išvyko atgal Vokieti- sprendimą—7 metus kalėtu
trumpiausis kelias esąs per jon. Išvažiuodamas jis pa- ----------------
šiaurės polių. Iš San Fran-1 reiškė, kad tos tragedijos BASKAI APSIKEIS KA-
cisco į Berliną taipgi ge-' priežastį jis jau nustatęs, 
riausia lėkti esą per šiaurę. Į Paklaustas, kas toji priežas- 
Klysta tie žmonės, jis sako, tis buvo, jis atsakė: “Aš ne- 
kurie mano, kad šiaurėje galiu to sakyt.” Ir, rodyda- 
perdaug šalta ir perdaug di- į mas į savo krutinę, jis pri- 
delės ūkanos. North Dako- 'durė: “Ši paslaptis yra čia.”
toj ir Montanoj esą didės- ---------
nių šalčių, negu .šiaurės; Tūlas William Scwartz,

LINIAIS.

Baskų vyriausybė''Bilbaoj 
paskelbė, kad ji nutarusi 
atiduoti fašistų generolui 
Molai 3 vokiečius lakūnus, 
kurie buvo jau nuteisti su
šaudyt kaip žmogžudžiai, o

Alaskoj ar Kanadoj, o bet 12 metų jaunuolis, per neat- fen; M°la mainais atiduos 
gi orlaiviams skraidyt tenai i sargumą prisiglaudė New baskams vieną ispaną ir du
nėra pei-šalta. 0 kai dėl u- Yorko gelžkelio stoty prie lu^u-JakyPlįJ^evto’ 
kanų, tai šiaurėj jų esą daug elektrizuotos relės ir pri- paleido 42 lotai karo belais- 

- - vidutiniame trenktas krito be žado. Poli- v?u’. kurle kanaV°-

Pajieškau brolio MYKOLO‘DAGIO 
iš Kurkliečių kąjmo, Kamajų vai., 
Rokiškio apskričio. Išvažiavo j Ame- 

[ riką prieš karą; paskutinių.iąiku gy
veno Brooklyne. Jis pats, arba kas ji 

I žino, praneškite jo adresą.' (5,
Ona Dagytė-Žemaitienė

Calle Perceveraneia 4761,
Berisso F. O. S., Rep. Argentina.

Pajieškau STASIO ir EDVARDO 
MAKAČYNO, Kauno guber., Pabais
ko valsčiaus, Tatoriškių kaimo. Dau- 

. gelį metų gyveno Bostone, jfan yra 
svarbu- reikalas su jais susižinoti. 
Prašau jų pačių atsišaukti. Kurie ži
not kur jie randasi, malonėkite pra
nešti. Bronius Meilūnas (3)

29 Garden st., Amsterdam. N. Y.i--------------------------- ,-------
' Pajieškau savo dukrelės JENNIE 
ir moters ROŽĖS TENANIENĖS,

mažiau, negu 
klimate. cijajį atgaivino. Atgavęs savanoriai lojalistų pu- 

sąmonę, vaikas prabilo: *^ie s£SMiejo is anglų,
“Tai niekis, aš jau sveikas., francuzų, belgų ir danų.‘ Amerikos Romos katali- _____

kų kunigai pakėlė didžiausi Betnesakykit a^e tai mano; T ? „jugos 
termą prieš sumanymą at- motinai, nes rūpesčių ji tun niFNrtS
vežti čionai 2,000 baskų į gana. Tik ką mirė mano tė-
vaikų, kurių namus fašistai vas. Iš to vaiko galėtų pa

simokyti ne vienas senis.

UŽ KĄ BUVO SUIMTAS RUSIJOJE 
LIETUVIS PROF. PASUKAMS.

Nesenai Suvietuose buvo i Įvairiose vietose, kur tei- 
suimtas tarptautinės ir ūkio sėjai neturėjo veikiančiojo 
teisės profesorius lietuvis Baudžiamojo kodekso, jie 
E. Pašukams. Į naudojosi Pašukanio pro-

Profesorius Pašukams yra jektu. Iki šiol teisingumo or- 
žymus Sovietų Rusijos mok-'ganai tebedaro daug klai- 
slininkas ir vienas iš Didžio- d-ų, laikydamiesi Pąąukanio 
sios Sovietų enciklopedijos*!“koncepcijos,”
redaktorių. Teisės mokslo! Skleisdami savo trockis- 
srity Pasukams Rusijoj bu- bucharininkišką teisės 
vo laikomas nepakeičiamu teoriją, yįgį ^e Pasukamai,
sPec‘u- _ „ , . . , . iAšrafjanai, Benediktovai ir
Dabar Pasukanis kaltina- kiti ne tiktai dezorganizavo 

mas trockizmu ir kenki- teisinį teoretinį darbą, ne 
mu teises fronte. tiktai sudarė painiavą kai

°flCl°zas Izvies-, kurių musų teoretikų ir Žy- yj^vra vyresnis už ši ir dar
mo kenkimo darba- • .pragaivose, ne tik vi dant teturi;>
mo KenKimo aaroą. .tiktai pripratino juos pne Dentistas darydamas

Kaip yra žinoma, jundr- nuvalęs ir neteisėtumo ak- ina ija Justuk dantyse kai 
mame fronte visą eilę metų tų aUiko tiesioginį ken-
dirbo grupe asmenų, kurios kimn Barba . . .
priešakv stovėjo kenkėjas v - ! ‘Matai, poniute, yra taip:
PaŠukante Kartu su visa japonų, VO- pirmų pastovių krūminių dan-

Jis sukurė antriovietiška kiečių ir Trockio gauja jie tų prasikalimas nuo penkių ir 
koncepciją iš Trockio ir Bu- pasinaudojo kai kuriais mu- pusės metų iki šešių ir pusės 
charino idėjų Kenkėjas Pa- teisingumo organais savo metų skaitoma, kad tai yra nor- 
šukanis savo teorijoje teigė kiauriems tikslams atsiekti, mališka, nes vienam dygsta bis- 
kad musų sovietiškoji vate- Auklėdama ir ruošdama So- kj greičiau, o kitam vėliau.” 
tybė esanti tolygi išnaudo- y?e^. teisingumo _ kadrus, “Taip, taip. aš norėčiau, kad 
toiu valstybei. Pašukanio “mokykla; pa- man paaiškintum štai ką: yra 

kenkė tuo, kad maitindavo sakoma, kad pirmas krūminis 
JUOS mums priešingomis dontis turėtų būti amžinas dan- 
idėjomis. tis,” teiravosi Negalienė.

Visi Šie faktai rodo, kad “Ponia, tamsta pakėlei labai 
teisingumo Srities darbinin- svarbų klausimą. Bandysiu sa
kai, kurie buvo pašaukti ko- VO mintį jum išreikšti ir įvar- 
voti SU liaudies priešais ir dyti keliatą iš svarbesnių prie

kiai marksistiškai apfbudi- kurie turėjo “būti pasiruošę žasčių. štai kame svarbiausia,” 
nęs proletariato diktatūrą, šitai kovai, pražiopsojo aiškino dentistas. “Pirmas pa- 
Pašukanis visiškai iškreipė priešus, susukusius gūžtą jų stovus krūminis dantis išdygsta 
jos esmę, prasmę ir tikslus, pačių tarpe.
Jo manymu proletariato ‘ 
diktatūra galinti būti tik 
prievartos sistema ir kitaip 
jos esą negalima aiškinti.
Šmeiždamas proletoriato 
diktatūrą, Pašukanis ėmė 
kritikuoti ir veikiantį Sovie
tų Baudžiamajį kodeksą. Jis 
buvo tikras kenkėjas, kuris 
bandė likviduoti proletaria
to diktatūros politiką.

Pašukanis ir jo draugai 
puikiai žinojo, ko jie nori, 
bet, supratę, kad jų naująsi{ 
kodekso projektas galį Luti.
Įgyvendintas tik tada, jęi jie 
ras rėmėjų. ’-j

Jiems pasisekė rasti, ke- į 
liatą projekto gynėjų, kurių'. 
tarpe buvo ir dabartinis tei
singumo komis. Krylenko. į 

Naujas kodekso projek- , 
tas nebuvo priimtas. Tadai 
Pašukanis ir jo draugai, ne
va iškeldami teoretinę prob
lemą, išsiuntinėjo “visur ir
Visiems 100,000 egZemi)- a,Ot» Brazilijos prezidento rinkimai da toli—jie bn» 1938 mėty sausio
llOriU Savo projekto. Projek- mėnesyj bet politikieriai jau pradėjo varžytis. Stipriausi iki šiol kan
to ctiidiiovn mnltvlrlASP ir didatai yra Jose Americo De Aiiueida (kairėj) ir Armando Šalie de
tą . LUUljayO niUKynltlbe ir. Oliveira. Pirmasis stoja už Roosevelto politiką, o antrasis yra aitrus
Svarstė teisės žurnaluose. reakcininkas buvęs Sao Paulo gubernatorius.

Tokiu budu, neigdamas, 
kad spalių revoliucija suku
rė naują valstybės tipą, Pa
šukams pakišdavo kontr
revoliucines Trockio teori
jas, apie musų valstybės ne- 
socialistiškumą. Užuot ryš-

‘L. Ž.” iš eilės šeštas dantukas (skai-

Kandidatai į Brazilijos Prezidentus.

RETI DANTYS.
Rašo Dr. J. I. Bložfc.

Jonas Negalis su savo sunum 
beveik kas vakarą po vakarie
nės pasibovija. Praėjusį vaka
rą juodu labai gyvai žaidė, net 
nekurias kėdes apvertė ir visas 
grindis iššluostė. O kuomet pa
vargo, tai sugulė ant “kaučės,” 
nes tėvas buvo visai pavargęs, o 
sūnūs dar vis norėjo bovytis.

Sūnūs pažiurėjo į tėvą ir vėl 
atsisėdo ant jo krutinės; žiuri 
tėvui į akis ir juokiasi.

Tėvas staigiai ką tai pastebė
jo ant sunaus ir skubiai pradė
jo šaukti motiną:

“Onyte, greit eik čion...”
Onytė išgirdus nepaprastą 

šauksmą, persigandus, nęt indą 
sudaužė išmesdama jį ant grin
dų ir įpuolus į salioną ant vyro 
sušuko:

“Didelis ir durnas! Aš tau’ 
jau kelis kartus sakiau, kad ne- 
šėlk. nedumavok su vaiku, o tu 
vis savo atkartoji pakol vaiką 
įkandi. O ką jam padarei? Gal 
jau dantis išmušei bešėlda
mas?”

Negalis lyg tyčiodamasis iš 
savo moters nesako kas įvyko, 
bet aiškina, kad tai esąs kas
dieninis jo ir vaiko pasiboviji- 
mas ir kad tai esą labai sveika.

Bet Negalienė dar aukštesniu 
balsu ant jo užrėkė.

Jonas pradėjo aiškinti:
“Žiūrėk, vaiko priešakiniai 

dantys labai reti. lyg miškinio 
afrikono. Mano ir tavo nereti. 
Kame dalykas, kodėl tu nepasi- 
teirauji apie tai pas dantų gy
dytoją? O su vaiku nieko blogo 
neatsitiko.”

Onytė persigandus ir supy
kus metė vyrui dar keliatą rūs
čių žvilgsnių ir žodžių, o vė
liau, atsikvėpus, po minutės ki
tos, pradėjo aiškinti. Girdi:

“Nereikia taip gąsdinti, gali 
mandagiai klausti. Man dentis
tas aiškino, kad kuomet vaikas 
būna apie penkių metų, tai jo 
žandakauliai gerokai paauga, o 
dantukai mažiukai, tai dėl to 
tarpai ir pasidaro dideli, nes nuo 
penkių ir šešių metų priešaki
niai dantys puola lauk ir dygsta 
pastovus ir užpildo spragas. Pa
sirodo. kiek tau vaikas rupi, 
kiek supranti apie jo normališ- 
kumą. o beveik kas vakarą su 
juo žaidi.”

Jonas kaltinimą priimančiai 
atsiliepė:

“Gerai. mama. gerai. Turiu 
prisipažinti, kad aš daugiau rū
pinuos uždirbimu duonos iri a- 
belna visų gerove ne vien vaikų 
ypatybėmis. Bet kuomet paste
bėjau vaiko tokius dantis, tai ir 
pamaniau, kad mes turėsime 
bušmanuką.’’

Iiove ir tėvus nužudė, 
erikalai bijosi, kad Ame
rikos visuomenė, pamačiusi 

tuos nelaimingus vaikučius, 
neparodytų užuojautos Is
panijos lojalistams.

Iki šiol vokiečių kalboj 
titulas “Frau” buvo duoda
mas tiktai ištekėjusioms mo
terims. Jis reiškia tą patį, 
ką anglų kalboje “Mrs.” 
Dabar gi vidaus reikalų mi
nisterija Vokietijoj patvar
kė, kad “Frau” titulas turi 
būt duodamas ir netekėju
sioms motinoms.

Lietuvos Vakarų Sąjun
ga, kitų organizacijų bei 
įstaigų padedama, ruošia

Ar norėtų kas tikėti, kad aukso saly yra tokio baisaus 
iš Tennessee valstijos. Jų motina, 34 metų amžiaus moteris, 
gą^Trys vyresni vaikai (iš dešinės į kairę) irgi dažnai 
Davis dabar areštuotas ir kaltinamas nukankinęs savo 
kad žemę reikia išarti, o arklio jis neturi Už ką 
myna. Parodytas vaizdely senas vyras ir moteris yra 
rodo užbadėję kankiniai.

skudo ? štai, farroerio Daviso 
•teris, mirė anądien traukdam 
i su motina tempdavo . arklą.

žroopą prie darbo. Bet jis a 
lirkti, todėl arklą turėjo traul 
mirusios Davis’ieubR tėvai. Ir

Daviso vaikai 
traukdama plu- 

Pats 
jis aiškina, 
traukti šei- 

jie iš-

Kaip ilgai gali laikyti juros ir propagandos planą, 
trokas? Farmerys W. M. Numatoma surengti net 7 
Perkins, kuris gyvena North “juros dienas” pajūrio va- 
Carolinos valstijoj, nusipir- sarvietėse. Į jas norima al
ko troką 22 metai atgal ir traukti kuo daugiausia vi- 
visdar juo tebevažinėja. Jis suomenės ir suruošti ekskur- 
vartoja jį malkoms piauti ir S sijų iš visos Lietuvos. Tsb.
paskui vežioja tas malkas' ----------------
pardavinėti. DIDELĖ POLITINĖ BYLA.

Minnesote^iversitetaš Ge^s 24 ,kariu°-
turi 100,000 knygų apie Iešmas pi»de,o«*ar-
Skandinaviia Sakoma kad didžiulę Jonavos apy- bkanainaviją bakoma, kad n kė jaunuoĮj„ bylą,
tai yra vienintele įstaiga A- , • - - • J i i?- * . J. or.j kurioje jie kaltinami uzmenkoje, turinti tokią dide-;ve:tĮa 
ię kolekciją knygų apie Šve-i Romunibtlnę veiklą.

Fordas yra didžiausis A- 
merikoje reakcininkas. Jis 
atkakliausia priešinosi NRA 
reikalavimams, o dabar jis 
griežčiausia spiriasi prieš 
W&gnerio Aktą, kuris pri
pažįsta darbininkams teisę 
organizuotis į unijas.

/ Amerikos juodveidžių or
ganizacija, “The National 
Negro Hospital Founda
tion,” nusistatė per 20 metų 
surinkti $200,000,000 ir už 
tuos pinigus pristatyti neg
rams ligoninių visuose mies
tuose, kur tik yra apie 10,- 
000 juodukų. Tose ligoninė
se tarnaus juodveidžiai dak
tarai ir slaugės. Šiomis die
nomis ši organizacija jau 
atidarė savo ofisą ir Bos
tone.

Nomina Crowder, 20 me
tu amžiaus indijonka, ap
skundė Los Angeles mieste 
kubietį kumštininką Garcią 
ir reikalauja iš jo $125,000 
atlyginimo už prižado su
laužymą. Ji sako, kad Gar- 
cia peiliu grasindamas pri
vertęs ją pasiduoti jo užgai
doms ir žadėjęs ją vesti, o 
paskui pataręs jai tekėti už 
kito vyro. Dabar paaiškėjo, 
kad Garcia yra vedęs.

diją, Daniją ir Norvegiją. LOJALISTAI NETEKO 
50 ORLAIVIŲ?

Fašistiški galvažudžiai gi
riasi, kad netoli Santande-

V. BIELSKIUI PAMINK
LAS JAU UŽSAKYTAS.
Pernai Lietuvoje Šiaulių ... . _ . ....

laisvamanių kapinėse palai- ro» baskų krašte, jų orlaiviai 
doto žinomo visuomeninin- i sunaikinę lojalistų aerodro- 
ko V. Bielskio dukterys jau lr orlaivių. Fasis- 
užsakė mirusiojo kapui pa- tams, žinoma, negalima 
minklą, kurį sudarys didžiu-. daug tikėti.
lė 2 metrų uola, pastatyta' 
ant cementinio pedestalo. Į 
Ant uolos bus aukso spalva i 
užrašyta mirusiojo vardas

KAUNE ATSIDARĖ NA
POLEONO PARODA.

Šunims Balius.
O kaimiečiui 50 bizūnų.
Juokingas nuotykis

HARTFORD, CONN.
Vėliavų pašventinimas.
Birželio 12 d.,

6 vai. vakare 
vių Legijonas

Birželio 12 d., šeštadienį, 
6 vai. vakare vietos Lietu
vių Legijonas rengia iškil
mingą vakarą, kuriame pa
šventins įsigytas Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas. Bus 
prakalbų, kurias pasakys 
Centro komandierius J. Ka
valiauskas iš New Britaino, 
adv. Kubilius ir vietiniai 
veikėjai. Pramoga įvyks lie
tuvių mokyklos salėje, 339 
Capitol avė. Meldžiame vi-

šio
mis dienomis buvo Varau- 
voje. Tenai grafo Wiesnic- rnfnįį’Vakarą, 
kio šuo išgelbėjo jo mažutį šventins įsigytas 
vaiką. Vaikas įkrito Į van- ir Lietuvos vėliavas, 
denį ir, jei ne šuo, tikrai bu
tų nuskendęs. Jis tuojau įso- .. .
ko 1 vandeni ir vaikų istrau-adv Kubilius ir 
kė. Ta proga grafas Wies- veikėjai, 
niekis Varšuvoje iškėlė tik- tuvių 
rą šunų bankietą. Nusamdė Capitol avė. 
didelę salę ir čia sukvietė sų vietinių ir iš apylinkės 
tūkstančius šunų. Šunes tris lietuvių skaitlingai dalyvau-
valandas traškino Drivirtos U’ nes retas atsltlkimas ir valandas traškino privirto. bug labaį ži idug
jiems mėsos,, kaulus ir rijo Hartfordo Posto koman- 
tikras dešreles. Tikrai gra- dierius, Žalnieraitis.
fiškas atsidėkojimas šunų
giminei!

j Bet jei tą vaiką butų iš
gelbėjęs koks vargšas žmo

UŽPIRKO ANGLIJOJ 
DAUG ANGLIES.

gražų 
house) 

Taip- 
ge- 

namai 
Ltsinin- 

arba 
>ą 
ba

Aš paviene moteris, turiu gr 
namą, 6 šeimynų (apartment hoi 
gražioj vietoj ir geros įneigos. T; 
gi tunu gerą darbą ant visados ir 
rai uždirbu, man vienai sunku na 
prižiūrėti, dėlto reikalingas pusi: 
kas. Gera proga doram vaikinui a 
našliui, galima gražų gyvenimą p 
daryt. Kreipkitės ypatiškai arba 1 
ku. Mrs. E. Danills 
1354 Willoughby av., Brooklyn, 1

• (Čia jųdviejų paveiksiąs)
[>« tėvais Raulodirtė., kuri“rtiane ap
leido 1936 m. liepos 7Tf. Pasiėmė duk
relę išvažiavo ir nežinau kur ir dėl- 
ko. Ji yra 24 metų amžfaus, 5 pėdų. 
augščio, pusiau tamsių plaukų, mė
lynų akių, apvalaus veido, sveria 155 
svarus, gražiai atrodo. Dukrelė yra 4 
metų ir 8 mėnesių, mėlynų akių, pu
siau tamsių plaukų, sveria 48 svarus, 
gražiai atrodo. Rožele .ir mylima duk- 

i rele grįžkite atgal ir gyvensime ko- 
(3) ^gražiausia. Aš žinau, kad kas tave į-

av., Brooklyn, N.Y. I mokino. Bet jeigu nenori gyvent stt 
manim aš jus nepriversiu. Bet aš net 
galiu užmiršt dukrelės. Kiekvienas 
tėvas gailisi savo vaikų. Mylima duk
rele, parašyk laiškelį savo tėveliui, 
aš labai noriu, brangi dukrele, tave 
pamatyt. “Keleivio” skaitytojai, jei
gu kurie sužinotumėt kur jos yra, 
prašau pranešti adresą. Kuris pri
duos teisinga adresą duosiu $25 ati y* 
ginimo. MIKE TENANIS f

82 Town Hill avė., Danbury, Conii.

NAMAS PARSIDUODA
Keturių ruimų, penki lotai, kam

pas. Brukuota gatvė, pusė bloko iki 
gatvėkario, į darbą tik per gatvę. 
Darbas, anglių kasyklos. Kas nori 
gali pirkt namą arba lotą, darbą 
gaus. Parduosiu pigiai. (3)

WM. SHIMKUS
1620 No.. lOth st., Springfield, III.

Parsiduoda Farma
Su visais įrankiais, 65 akeriai že

mės su budinkais, 2 mailės nuo Pool- 
viliės miesčiuko ir geležinkelio; no
riu greitai kad ir pigiai parduot, nes 
likau našlė, tai negaliu apžiūrėti. 
Plačiau, kas norės, paaiškinsiu laiš
ku arba ypatiškai. Kreipkitės šiuo 
adresu: (4)

Mrs. Anna Lamaitis,
% Paul Petroski

Hubbardsville, N. Y.

Gegužės 20 dieną Kaune 
—pavardė ir gimimo—miri-1 atsidarė Napoleono žygio 
mo data. Kuklus laukinės per Lietuvą paroda, kurion 
uolos paminklas turės sim- atvyko net Francuzijos už- 
bolizuoti kuklų ir tvirtų įsi- sienio ministerijos specia- 
tikinimų inž. Vaclovą Biels- Kai deleguotas atstovas, 
kįkokį jį pažinojo visa Lie-

Lietuvos geležinkelių vai 
elis, tai skurdžiams tokio dyba užpirko Anglijoj 50,- 

baliaus grafas tikrai nebūtų 000 tonų anglies. Suderėta 
kėlę6. .,, - beveik po 49 litus už toną.

Sakoma, kad vienas tokių 
ponų sykį pasisamdė kai-

Reikalinga .
Vyras ir moteris—pora, į mažą va- I

mietį, kad paistytų, jį po

PARSIDUODA KEMPĖ
Vienas ir 1-4 akeris žemės, 160 pė

dų frontas prieš ežerą, 7 nauji botai, 
3 ruimų stuba su visais naujais įren
gimais, 1 mailė ouo Montellos. Kai
na $1,000. Kreipkitės pas: (3)

Wm. Ikasala,
Lynwood st., Abington, Mass.

APSIVEDIMA1.
Pajieškau apsivedi-mui merginos 

arba našlės be vaikų, nuo 40 iki 45' 
metų amžiaus, kuri nevartoja svaigi'? 
nančių gėrimų ir mylėtų ramų gyve, 
niraą. Aš esu našlys, 45 metų. Ku
rios arčiau nori susipažinti, tai pra
šau atrašyt laišką Ji* prisiųst savo 
paverksią. Plačiau apie save aš pa 
aiškinsiu per laišką. A. W. (4 )į

87 Chestnut st., Kearny, N. J.

Pajieškau laisvos draugės, kuri 
mylėtų švarų gyvenimą, ir nesenes- 
nė kaip 40 metų. Arčiau susipažinsi
me per laiškus. Nereikalingai prašau 
nerašinėti. S. Yi ' (3)

P. O. 134. Frackville, Pa.

tuvos visuomenė. Teko pa-! 
tirti, kad ir V. Bielskio idė- i 
jos draugai ir jam artimos 
organizacijos taip pat rupi-' 
naši paminklo statymu, ku
rio projektą dirba meninin
kai. Dėl vietos šiam pamink
lui tuo tarpu dar nenusista- 
tyta.

Velionis Bielskis buvo žy
mus socialdemokratas.

LIETUVOS CENZŪRA 
UŽDRAUDĖ GERĄ 

FILMĄ.
Tautininkų cenzūra už

draudė Lietuvoje rodyt fil
mą “Jiems gyvybė yra tik 
žaislas.” Tai yra gera fil
mą, bet fašistams ji nepa
tinka, nes jie mato joje pa
tys save.

4ežerą ančių šaudyt. Šauda- kam $8ojkr$iooj mėnesį, 
mas tas ponas neteko lyg
svaros ir įkrito ežeran. Kai
mietis pagriebė jį už plaukų 
ir ištraukė iš vandens. Jei 
ne kaimietis, ponas tikrai 
butų prigėręs. O kaip jis at
simokėjo tam kaimiečiui?
Ogi liepė įkrėsti 50 bizūnų, 
kad “mužikas” drįso bajorą 
už plaukų paimti.

Ponai turi gerą širdį tik 
šunims, bet ne darbo žmo-

EKZIMA—IŠBĖRIMAS.
“Per 9 mėnesius aš kentėjau nuo šla
pių išbėrimų abiejose ausyse. Tik 10 
dienų ėmė prašalint skausmą, niežė
jimą ir išbėrimus pradėjus vartoti

________________________________ Marvan Dermopathic Salve. Aš dabar
P ’L- I* M 4 U galiu linksmai pasakyt, kad visai pa-
KeiK&lmgS. IVlOterlS sveikau. ačiū jūsų mosčiai,” rašo po-

Kuri mylėtų gyvent prie ežero ir r.ia C. S., 270 S. 3rd st, Brookly, N. Y. 
prižiūrėt kempę ir išrandavot valtis. MARVAN DERMOPATHIC SALVE 

WM. EKASALO. Sustabdo niežėjimą greitai ir pagrei-
Linwood st, Abington, Mass. tina gydymą Ekzimos, Psoriasis,

------------------‘:—- Ringworm, Athlete’s Foot, Inching
Reikalingas Pilės. ete. Saugi, Smagi ir greit Vei-

Vyras prie farmos darbu. Mokestis £anti- I)aktaral , rekomenduoja. 
$10 iki $20 į mėnesį, valgis ir rui- f’Varantuojam patenkins ari>ą grą- 
mas. Rašykit angliškai. a.nsIT ’’,n’?us.- Opc.; rH-.guhas

Mrs. Wahlquist uz vzsisakykit Šiandien. Uz-

Avanta Farm
Ulster Park, N.

(4

Y.

D-ro Northrupo šeimyna 
St Louise skundžiasi, kad 
riežinomi žmonės per du 
metu neduoda jai ramybės 
telefonu. Iš pradžių, būda
vo, kažin kas pašaukia dak
tarą neva pas ligonį. Kai jis, 
būdavo, nuvažiuoja nurody
tu adresu, tai randa tenai 
arba tuščią namą, arba tuš
čią lotą. Vėliau taktika pa
sikeitė. Suskamba telefo
nas, ir kai tik daktaras ar jo 
žmona atsiliepia, tai iš ano 
galo pasipila keiksmai ir te
lefonas užsidaro. Dabar jau 
keiksmų nesigirdi; telefo
nas tik paskambina, ir vėl 
užsidaro. Kartais į vieną va
landa būna apie 10 tokių 
skambinimų.

Califomijoj, netoli San 
Diego miesto, 15 metų am
žiaus mergaitė, Mariona Ay- 
res. nušovė savo tėvą užtai, 
kad jis mušė jos motiną.

STEIGS VIETINIAM TA
BAKUI PERDIRBTI 

FABRIKĄ.
Lietuvoje yra neblogos 

sąlygos tabakui auginti, ta
čiau šiai kultūrai plėsti truk
do tas, kad nėra kur vietinį 
tabaką dėti. Tabako fabri
kai Lietuvoje užauginto ta
bako neperka, nors, specia
listų manymu tabako dirbi
niu gamybai jis tinkąs. . i

Tabako augintojų draugi- 
;a nutarė daryti žygių, kad 
vietinis tabakas butų varto- 
iamas tabako pramonei. 
Jeigu vis dėl to tabako fab
rikai atsisakytų vietinį ta
baką pirkti, tai draugija 
mano pati statyti tabako fa
briką.

Vietinio tabako suvartoji
mo reikalu Žemės Ūkio Rū
mą visumos suvažiavimas 
pavedė taip pat daryti žy
giu. Tsb. !

SNIEGAS UŽDENGĖ
VYOMINGO VALSTIJĄ.
Birželio 4 dieną ir naktį 

Wyomingo valstijoj snigo 
sniegas ir buvo 2 laipsniai 
šalčio.

nems.

ts Jbonkų, bačkų 
ar bonkučių.

ALUS SVARBIAUSIA!” 
Kuomet jus sakot “Duok 
HARVARD EXPORTT A- 
LAUS,” jęs galit bot tik
ras kad gausit geriaueį...

AR JUS
MĖGINOT
HARVARD

•r EXPORT BEER
ItARVIRD ALE m/ 

POVĖLE ALE
n n-a-R oi tortus • m suimk • ut on dzavsiu 

8NEWI«G CO.lOWELl. MASS
®H *. CO -•> ■ • •: ■ <■•• ••• <-

62 Clark Street, Gardner, Mass. 
________________________________  i

Pajieškau darbo
Ant fanuos už gaspadorių, dirbu 

visokį darbą ir suprantu; pusamžis 
vyras, nevedęs. Kam toks reikalin
gas, prašau atsišaukti. '.(5)

V. SVENTICKAS
108 West st., New Britain, Conn.

Pajieškau Pusininko
AN'T ŪKĖS. Ūkę turiu Michigano 

valstijoj. Jau dešimts metų kaip naš
lauju, esu pusamžė moteris ir darbšti 
ūkininkė. Pageidaujama, kad pusi
ninkas mylėtų ūkės darbą, maž-daug 
apie 50 metų ir kad galėtų nors vie
ną tūkstantį investuoti. Šis praneši
mas yra teisingas, tai bereikalingai 
meldžiu nerašyti. Ant teisingo atsi
šaukimo duosiu atsakymą. (3)

Mrs. D. Žuke
4689 Brandon avė., Detroit, Mich.

Jeigu Patrukęs 
Iškirpkit Šitą

ir pasiuskit su vardu, pravarde ir ad
resu pas W. S. Rice, Ine., 85W Main 
Street, Adams, N, Y. Jums bus pri
siųsta veltui ir be jokių obligacijų Jū
sų išbandymai tikra bonka Lymphol 
su pilnu anrašymu stebėtina pagelba 
su kuriuo Lymphol yra vartojama su
mažinti patrūkimą, kurs suteikė nau
ja lengvumą, smagumą ir liuosybę, 
tukstantiems kurie kentėjo per metus.

N'e svarbu kaip blogai patrukęs, 
kaip senai jus turit, arba kaip sunku 
laikyt; ne svarbu kokių skirtingų pa- 
rišų dėvėjot. nepraleiskit šito išmė
gint VELTUI. Ar esat aukštas ir lie
sas, arba žemas ir storas, ir ar turit 
didelį patrūkima, šis stebėtinas prie
taisas sukontroliuos patrūkimo vietas 
taip. kad liuosai galėsit dirbt bile dar
bą, lyg niekad nebūtumėt buvę pa
trukęs.

Išmėginkit šią suvienytą Methodą 
sumažinimui patrūkimo be jokių ri
zikų. Parašvkit kad prisiųstų IŠ
BANDYT VELTUI pas W. S. Rice. 
Ine., S5W Main St., Adams, N. Y.

už $1.00. Užsisakykit šiandien, 
mokėsit gromatnešiui.

MARVAN LABORATORY, Ine..
Dept. T.

407 E. 6-th SL. New York. N. Y.

Vaikinas 88 metų, gerai atrodau ir 
pasiturintis, noriu susipažinti SU 
mergina arba našle vedvbų tikslu. 
Prašau rašyt: J. U.

81 Ferry st., Box 54, Nevvark, N. J.

Žali Laukai ir Daržai.
Dovana, dovana! Parsiduoda farma, 
labai pigiai. Graži vieta. Savininkas 
serga 3 metai, žemė gera 80 akerių, 
budinkai dideli, stogai nauji, karvės 
geriausios veislės, įtaisai nauji že
mės dirbimui, 60 medžių, 20 didelių 
malkom ir ganykla. 7 karvės, 2 jau
nos tvinksta, 1 telyčia, 2 pumpos, 2 
geri arkliai, mašinos, įrankiai. Stuba 
6 ruimų. Gali pirkt su gyvuliais arba 
vieną farmą $1.500. Mašinos ir gyvu
liai $1.500. Gali padaryt gerą pragy
venimą. Iš karvių į mėnesį $50 ir dau
giau. Atvažiuokit pažiūrėti arba laiš
ku klauskite. (4)

Petronėlė Yuškevičienė 
l Box 16, Garden, Mich.

Apdrausk Savo Sveikatą ir Gyvybę
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

SUSIVIENIJIME
Gali gauti

Nuo $150.00 iki $1,000.00 apdraudos. 
Nuo $6.00 iki $12.00 į sąvaitę pašalpos.

Už mažą mokestį.

Bile kada laike vajaus, iki 1 d. spalių. įsirašant gali su- 
taupyt nuo $2 iki $5, nes įstojimas žymiai nupigintas. 

RIMTAI PAGALVOKITE!

Dabar -esi tvirtas, sveikas. Už valandos kitos gali būt 
vienas iš 20 sužeidžiamų žmonių į minutą visokiose nelai
mėse šioj šaly. Arba kokia nors liga gali parblokšti.
Keli centai įmokėti dabar gali atnešti desėtkus ir net 
šimtus dolerių, atsitikus nelaimei.
LDS jau aprūpino tinkama pašalpa virš 2,500 narių. 
LDS turi virš 6,000 narių; turi 170 kuopų po visą šalį. 
Bile kur gyvendamas gali būt nariu.
Visi LDS nariai gauna laikraštį “Tiesą” dovanai.

Kreipkitės į vietos LDS kuopą arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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girnas 
Maikio si Tėvu

—Gud moming, Maike !
—Labas, tėve!
—Ar policija tavęs da ne- 

sureštino, vaike?
—Už ką?
—Nagi dabar visus to

kius gaudo, ką buntavoja 
žmones streikuot. Maino

NETEISINGI PRIEKAIŠTAI.
POLEMIKA IR KRITIKA.

“Tėvynės” num. 1, 1937 
buvo išspausdintas Pildo
mosios Tarybos protokolas, 
kuriame, be kitko, yra pa
liečiama ir SLA. 152 kuopa, 

i SLĄ- Centro sekretorius f-(išrodė geriau.. 
M. J. Vinilas ir kuopai ir s
man, kaip josios organiza
toriui, daro visą eilę prie
kaištų. Jisai sako, tara aš 
keli mėnesiai atgal kuopon 
įrašiau aplikantą, kuris tau** 
tą jau buvo atmestas per 
Daktarą-Kvotėją.

’ Noriu pasakyti, kad nei 
aš, nei kuopa dėlei to nesam 
prasižengę, nes SLA. kons
titucija aiškiai nurodo, jo- 
gei atmestasis aplikantas 
gali ir vėl duoti aplikaciją 
tam tikram laikui praėjus.
Tas ir buvo padaryta.

Kitas man daromas prie
kaištas yra daug rimtesnis 
ir dalyko nežinantiem gali 
išrodyti ne tik laužymu 
SLA. konstitucijos, bet ir 
apgavyste. Pasak centro se
kretoriaus, antru kartu tas 
pats aplikantas į SLA. jau 
ėjo kita pavarde, ir buk tas 
slėpta nuo centro.

Tai yra neteisybė. Kada 
aš nunešiau antrai aplikaci
jai liudijimą (to aplmkanto 
pilietybės popieras), tai

. —Bet cicihstai, Maike, aiškinau dalyką. Centro se- 
įrgi nori trumpesnių darbo kretorius p. Vinikas dėlei to 
valandų. Juk aš dažnai nu- nieko nesakė. Vadinasi, jis
einu pasiklausti jūsų pa
mokslų ir girdžiu, ką jus 
kalbat.

socialistai

nenorėdamas eiti į pašalinę 
spaudą, laiškais prašiau 
prezidento F. J. Bagočiaus, 
kad vii-šminėtą dalyką ištir
tų. Ačiū Bagočiui—jisai su
ruošė tą tyrimą. Tardymas

Dabar dėlei to kaltinimo, 
kad aplikantas antrą kartą 
ėjo pas kitą daktarą. Daly
kas toks, kad musų kuopaij įvyko vasario 28 d. 1937 m. 
organizuojantis neturėjome. Susivienijimo centre, kuria- 
pastovaus daktaro. Rinko- me dalyvavo prezidentas 
mės tą daktarą, kuris mums' F. J. Bagočius, iždininkas

Sveikatos Skyrius
Sj įkyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJA.

Įvairios Žinios.
Skurdas Amerikos Formose PAJIESK0JIMA1

APIE VISKĄ PO BISKĮ.

* • • oOjai?
Antrą ka

jau ėjo pas tą < 
kuopa buvo 
tik tas ginčijamasis

j aplikantas

Ar čia nu- K. Gugis, sekretorius M. Vi- 
konstitu-| nikas. Liudininkai buvo pa- 

kviestk ’’aš', kuopos dakta
ras, t tas aplikantas, kuris 

rą, kurį anot Pild. Tarybos protoko- 
inkusi. Ne/lę “su dvjeųL syeikatom,” 

apli-; “su dviepi skirtingais rank-

IR VĖL DENT1ST0 KABI
NETE.

Rašo Dr. G. J. Možis.

Negalių šeimynoje buvo va
karienės laikas.

“Jonukas šiandien iš mokyk
los parsinešė raštelį,” sako mo
tina. lyg sulaikydama balsų.

Jonas, lyg išsigandęs, susto-
kantas, bet ir visi kiti dabar raščiaiš** 'ir tt., 152 kp. val- 
eina pas tą “kitą daktarą.”; dyba ir musų viršminėtos,
Kitaip juk ir negali būti. į kuopos dar specialė tam rei- jęs bulvienę srėbti, prabilo 
Aplikantas turi eiti ten, kui kalui komisija. Tyrinėjantį “Na, musų vaikas, tai vis bė- 

o ne ten, visiems paaiškėjo, kad Pil- doje ir bėdoje; kad ne vienoki 
domosios Tarybos viršminė- klapatai, tai kitoki... 0 kas da 
tam protokole daryti man ir bar per įvykis ?” paklausė Jo- 
aplikantui priekaištai ir in-; nas motini.

JI siunčia kuopa, 
kur jisai norėtų.

Taigi, gerbiamieji, dabar
galite matvt, kad čia nebu-., -. . . - . . . x . .
vo jokios apgavystės. Aš vi- knminavimaj visai neteisin- 
siškai nesuprantu, kam to- g1- Atrodo, kad visas daly- 

kas buvo tik p. v įniko blo-kie dalykai reikėtų kelti 
SLA. organe. Jie neneša ge
ro, bet blogo tai labai daug. 
Neūžsivarinėkim vienas ant 
kito, bet visi kartu dirbkim 
savo organizacijos naudai. 
Tuomet ji augs ir klestės. ' 

P. Tiškevičius.
Prierašas: Šitas mano at

sakymas gana suvėlintas. 
Pasirodžius “Tėvynėj” virs- 
minėtam SLA. Pildomosios

1S_J Tarybos protokolui'' aš tuo
jau parašiau Jį atsakymą ir 
pasiunčiau

sutiko. Bet “Tėvynės” nr. 1 
man daroma tiesiog krimina 
lis priekaištas. Ten sakoma:

“Jis pasirašė ant abiejų 
aplikacijų kaipo perstatyto-

‘Tėvynei,” bet 
‘Tėvynė” nedėjo. Tačiau,

fas, kuriuo jam pavyko visą 
P. T. toje linkmėje pa
kreipti.

Užbaigus’ tyrinėjimą, da
lyvavusieji jame Pild. Tary
bos nariai mus užtikrino, 
jog jre greitoje ateityje pa
darytus mums priekaištus ir 
inkriminavimus per “Tėvy
nę” atšauks. Tačiau, jau 
praslinko 3 mėnesiai, o at
šaukimo nesimato.

Tai šitos priežastys dabar 
mane verčia kreiptis į paša
linę spaudą, kad galėčiau 
save apginti. P. Tiškevičius.

—Taip, tėve,
_ . . . x .. visuomet eina progreso prie
steite net dėty mus tokius šakv. Atžagareiviai nuo jas ir savo parašu liudija, 
pasodino į lakupą. Papulsi proįreso yra atsilikę, todėl kad jis pažįsta tą ypatą ir 
ir tu, Mąike, jeigu nesustosi jįe negajį *mus suprasti ir dėl žino ją esant geros sveika- 
kurstęs žmonių prie ciciliz- mums priešinąs. Bet lai-, tos, doro budo ir pavyzdin- 
mo- ... . kui bėgant gyvenimo pro- gu papročių ir, kad jis per-

socializmo, teve, gregas vistiek atidaro jiems skaitė visus kandidato atsa- 
nereikia žmonių kurstyt. jr par(Xį0> kad socialis- kymus, tiki juos esant tei- 
Socializmą pats gyvenimas reikalaujamos permainos singais ir rado jį tinkamu ir 
vykdo. . yra būtinai reikalingos. Pa- vertu priimti į narius jo kuo-
... Na jau nesikvolyk, Mai- įmkim, kad ir unijas. Buvo pos ir Susivienijimo Lietu
ke. Gyvenimas yra priešui- ^jkgs, kad organizuotis vių Amerikoje.” 
gas jūsų mokslui, ziurek, darbininkams į unijas buvo Žinoma, kad aš tą asmenį 
šventoj musų Lietuvoj visi draudžiama. Socialistai tuo pažįstu ir žinau jį esant pa
jusi) sojuzai buvo pakasavo- Urpu ^įbė, jog ateis lai- vyzdingą ir dorą žmogų! 
ti. U musų Sceslyvos femer- kuomet darbininkai Jisai gyvena su savo šeimy-
ties sušaldė net misiąs uz- organizuoti. Ar ne tei- na gražioj santaikoj, sūnų 
pirko, kad šventas Džino- g..^ jfe §3^? šiandien A- leidžia universitetan ir, ap- 
nus apsaugotų musų tautą rnerikos Kongresas net įsta- lamai imant, yra labai inte 
nuo bedieviškos pavietrės, tymus leidžia, kurie padeda ligentiškas žmogus. Manau, 
Taigi tu matai, kad jums darbininkams organizuoti kad tokie žmonės ne tik nė- 
nėra jokio cenciaus ant šio unijai \et toks kapitalistų ra pavojingi Susivienijimui, 
svieto. Ir valuk to as tau sa- kaip senatorius bet tiesiog pageidaujami. O
kau, Maike, kad tau butų Walsh, šiandien jau pripa- apie sveikatą aš žinau tiek, 
daug geriau pnsirasyti pne žįsta, kad neužilgo visi A- kad aplikantas visuomet ša
mano vyčių vaisko. rnerikos darbininkai bus or- vo darbą atlieka ir iš pažiu-

—0 aš tau pasakysiu, tė- ganizuoti. Kas neprigulės ros gerai atrodo. Savaime 
ve, kad tau butų daug ge- prie unijos, tas negalės nei juk suprantama, kad apie 
riau, jei tu mažiau kalbė- darbo gauti. 0 darbininkų aplikantų sveikatą spren- 
tum. organizuotumas yra tikras džia daktaras. Joks orga-

. —;Vactumam, Maike! Aš žingsnis į socializmą, tėve. nizatorius apie tokius daly- 
visai nedaug kalbu. Tai Ve, tėve, kodėl aš sakau, kus negali spręsti, jo parei-

—Nebūtų daug, tėve, jei kad socializmą vykdo pats ga gaut tokį aplinkantą, ku
tu daugiau žinotum. Bet da- gyvenimas. ris, jo supratimu, butų tin-
bar tu daugiau kalbi, negu
žinai.

—Tai tu, Maike, ir vėl no
ri mane kritikuot?

—Ne, tėve, tavęs aš ne
kritikuoju; aš kritikuoju tik 
tavo klaidas.

—O kur tos klaidos?

—Olrait, Maike, gali būt. į?“35 Jmu?1 organizacijai, 
kad svietas prie to eina. Ale ^3 11 padal iau. Dabar, jeigu 
pasakyk tu man, ką gero ei- f sekretorius mano,
iilizmas darbininkam duos? kad ^?smuo yra netinka- 
Ar alus saliunuose bus tada ro35 kutt Susivienijimo na- 
už dyką, ar ne? ™ tegul jis tą Įrodo. Mano
\. darbas, kaip organizato- 

_______________ —Alus, teve, nėra butmy- „aus, baigtas.
—Ogi paimkim kad ir ta- be. Socialistai rūpinasi, kad Vienoj to paties Pild. Ta

vo pasakymą, tėve, buk gy- pirmoj eilėj darbininkams iybos protokolo vietoje dar 
venimas esąs priešingas so- butų_ užtikrinta duona, pa- sakOma, kad antroji aplika-

stoge ir senatvė. Kada žmo- cįja išpildyta kitos rankos 
mų gyvenimas bus viskuo raštu. Tai vra nesąžiningas

______,______ aprūpintas tada jie galės ir inkriminavimas. Mano aki-
—Tai už ką policija jus aPie alų pakalbėti. vaizdoj tas asmuo pildė ir

muša? —Ba vienas klausimas, pirmą įr antrą aplikaciją,
—Policija, tėve, yra kapi- Maike. Pasakyk man, ką ei- jokiu apgavysčių čia nebu- 

talistų tarnaitė. Todėl ji ir cihstai darys su generolais? vo.
muša darbininkus, kuomet Ąr mokės jiems ant senat- Bet kai karti gal išrodys 
tie reikalauja daugiau algų Y®s pensiją, taip kaip dabar keista, kodėl žmogus varto- 
arba trumpesnių darbo va- Lietuvoj, ar ne ja pavardes. Dėlei to aš
landų. Bet tai nereiškia, kad —socializmo, tėve, gajju pasakyt tiek. Musų 
policija pildo gyvenimo rei- karų nebus, todėl generolai Susivienijime priklauso ne 
kalavimus. Ne, ji elgiasi nebus reikalingi. Jie galės vienas žmogus, turįs kitokią 
kaip tik priešingai. sprogdint akmenis, skaldyt pavarfję įr iki šiol dėlei to

—Kodėl priešingai? malkasar kitokį naudingą niekas nekelia triukšmo.
—Todėl, tėve, kad trum- darbą dirbti. Ir tuomet jų jej kus reikalo, galėsiu tą 

pesnių darbo valandų rei- senatvė bus aprūpinta. įrodyt. Svarbu juk ne tas, 
kalauja pats gyvenimas. —Bet aš, Maike, dirbti kokia pavarde kas vadinasi, 
Juk ir tu pats matai, kad A- nenoriu. bet tas, ar žmogus yra kuo
merikoj yra milionai žmo- —Tu, tėve, nebijok, nes nors nusikaltęs — sakysim, 
nių be darbo. O kodėl jie susilaukę tavo amžiaus įstatymams ar Susivieniji- 
darbo negauna? Todėl, kad žmonės prie socializmo ne- mui. Mano gautasis apli- 
kiti dirba per ilgas valan- dirbs. Valstybė duos jiems kantas niekur ir niekam nė-

cializmui.
—Ar tas neteisybė? 
—Žinoma, kad ne.

das. Vadinasi, norint, kad 
darbo visiems užtektų, rei
kia sutrumpinti dirbamąjį

_ laiką.

užlaikymą. ra nusikaltęs. Pažįstu jį per
—Jeigu tu, Maike, neme- eilę metų ir ne mano reika- 

luoji, tai ir aš už jūsų parti- las kam nors užginti vartot
ją votuoau. vieną ar kitą pavardę.

Nieko tokio nepaprasto,” at
sakė motina.

“O kam tas raštelis ?”
“Nuo mokyklos dentisto pra 

nešimas, kad jo dantys geram 
stovy,” pasididžiuodama atsakė 
motina.

“Beje, motin, rodos jau ket
virtas mėnesis kaip Jonukas ne
buvo pas dentistą. Aš manau, 
ryt ar poryt, tuojau nuvesk.”

“Ne šią sąvaitę, dar kitą. ir 
kurną Puodienę pavadinsiu, nu
eisime sykiu,” atsakė motina.

Už keliatos dienų abi kaimin- 
kos sėdėjo dentisto Nekučio ka
binete.

Daktaras Nekutis peržiūrė
jęs jų rekordus surado, kad abi 
moteriškės labai punktuališkos, 
ir jas už tai pagyrė.

Puodienė irgi buvo atsivedus 
savo vaikutį.

Dentistas paklausė, katras iš 
vaikų nori būti pirmas. Negalių 
Jonukas pirmas bėgo į krėslą. 
Apžiurėjus dantis pasirodė vis 
kas tvarkoje. Tik vienas pirmas 
krūminis dantis vos prasikalęs 
per smegeniukus. Tokiu budu 
su Jonuku nebuvo darbo.

Justukas pakeitė Jonuką. 
Dentistas apžiurėjo dantukus. 
Pasirodė, kad Justuko jau visi 
pirmi krūminiai, pastovus dan
tys, buvo išdygę.

Negalienė lyg iš apmaudos 
užklausė daktaro:

Kaip čia gali būti? Mano

tant nuo vidurio priešakinio 
dančio į burną gilyn), tai yra 
didžiausias ir tvirčiausias dan
tis. Kuomet pirmi krūminiai iš
dygsta normališkai, tai jie pa
laiko veidą ir kitus dantis tvar
kingoje pozicijoje — normališ- 
koje vietoje. Krūminiam dan
tim išdygus, priešakiniai krinta 
ir tada vaikas neturėtų kuo 
maistą kramtyti, jei nebūtų pa
stovių pirmų krūminių dantų. 
Bet praradus pirmus krūminius 
dantis, tikrai blogai; tankiausia 
kiti dantys išsikraipo, praside
da puvimas. Taip atsitinka jau
niem ir seniem, — padaro krei
vus dantis visam gyvenimui. 
Apleidimas pirmo pastovio krū
minio danties, kartais gali daug 
nesmagumo suteikti, ypatingai 
jaunom mergaitėm, nes liekasi 
sudarkytas skaistus, gražus vei
delis. Na, o dabar toliau : prara
dus vieną, prie to kitą, ir trečią, 
tokiu budu sugadina krąmtymo 
aparatą. Ir tada prasideda visi 
nesmagumai, žinote, kiek blogo 
padaro nesukramtvmas tinka
mai maisto. Vienu žodžiu sa
kant.—pirmas krūminis dantis 
turi būti labai atsargiai prižiū
rimas ir tas išvengs daug nema
lonumo,” baigė kalbą dentistas.

7 METAI KALĖJIMO U2
PR1EŠFASIST1NĘ LITE- 

RATURĄ.

Prieš kurį laiką Apeliaci
niai rūmai buvo nubaudę 
buhalterį Ražauską 7 metus 
kalėti už laikymą priešfaši- 
stinės literatūros. Ražaūs-

Garsusis šiaurės tyrinėto-' “Hindenburgo” katastro- kas apeliacinių rumi>spren- 
jas Vilhjalmur Stefansson fai tirti buvo atvykęs Ame- dimu buvo nepatenkintas ir 
pranašauja, kad šiaurinis rikon pats Dr. Hugo Ecke- kasšvo Vyriausiam tribuno- 
zemės ašigalis ateity gali nėr, pagarsėjęs cepelinų lui. Tribunolas Ražauskui 
būt pasaulio aviacijos kryž- ekspertas. Pereitą sąvaitę patvirtino apeliacinių rūmų 
kėlė. Iš Chicagos į Kalkutą jis jau išvyko atgal Vokieti- sprendimą—7 metus kalėtu
trumpiausis kelias esąs per jon. Išvažiuodamas jis pa- ----------------
šiaurės polių. Iš San Fran-1 reiškė, kad tos tragedijos BASKAI APSIKEIS KA-
cisco į Berliną taipgi ge-' priežastį jis jau nustatęs, 
riausia lėkti esą per šiaurę. Į Paklaustas, kas toji priežas- 
Klysta tie žmonės, jis sako, tis buvo, jis atsakė: “Aš ne- 
kurie mano, kad šiaurėje galiu to sakyt.” Ir, rodyda- 
perdaug šalta ir perdaug di- į mas į savo krutinę, jis pri- 
delės ūkanos. North Dako- 'durė: “Ši paslaptis yra čia.”
toj ir Montanoj esą didės- ---------
nių šalčių, negu .šiaurės; Tūlas William Scwartz,

LINIAIS.

Baskų vyriausybė''Bilbaoj 
paskelbė, kad ji nutarusi 
atiduoti fašistų generolui 
Molai 3 vokiečius lakūnus, 
kurie buvo jau nuteisti su
šaudyt kaip žmogžudžiai, o

Alaskoj ar Kanadoj, o bet 12 metų jaunuolis, per neat- fen; M°la mainais atiduos 
gi orlaiviams skraidyt tenai i sargumą prisiglaudė New baskams vieną ispaną ir du
nėra pei-šalta. 0 kai dėl u- Yorko gelžkelio stoty prie lu^u-JakyPlįJ^evto’ 
kanų, tai šiaurėj jų esą daug elektrizuotos relės ir pri- paleido 42 lotai karo belais- 

- - vidutiniame trenktas krito be žado. Poli- v?u’. kurle kanaV°-

Pajieškau brolio MYKOLO‘DAGIO 
iš Kurkliečių kąjmo, Kamajų vai., 
Rokiškio apskričio. Išvažiavo j Ame- 

[ riką prieš karą; paskutinių.iąiku gy
veno Brooklyne. Jis pats, arba kas ji 

I žino, praneškite jo adresą.' (5,
Ona Dagytė-Žemaitienė

Calle Perceveraneia 4761,
Berisso F. O. S., Rep. Argentina.

Pajieškau STASIO ir EDVARDO 
MAKAČYNO, Kauno guber., Pabais
ko valsčiaus, Tatoriškių kaimo. Dau- 

. gelį metų gyveno Bostone, jfan yra 
svarbu- reikalas su jais susižinoti. 
Prašau jų pačių atsišaukti. Kurie ži
not kur jie randasi, malonėkite pra
nešti. Bronius Meilūnas (3)

29 Garden st., Amsterdam. N. Y.i--------------------------- ,-------
' Pajieškau savo dukrelės JENNIE 
ir moters ROŽĖS TENANIENĖS,

mažiau, negu 
klimate. cijajį atgaivino. Atgavęs savanoriai lojalistų pu- 

sąmonę, vaikas prabilo: *^ie s£SMiejo is anglų,
“Tai niekis, aš jau sveikas., francuzų, belgų ir danų.‘ Amerikos Romos katali- _____

kų kunigai pakėlė didžiausi Betnesakykit a^e tai mano; T ? „jugos 
termą prieš sumanymą at- motinai, nes rūpesčių ji tun niFNrtS
vežti čionai 2,000 baskų į gana. Tik ką mirė mano tė-
vaikų, kurių namus fašistai vas. Iš to vaiko galėtų pa

simokyti ne vienas senis.

UŽ KĄ BUVO SUIMTAS RUSIJOJE 
LIETUVIS PROF. PASUKAMS.

Nesenai Suvietuose buvo i Įvairiose vietose, kur tei- 
suimtas tarptautinės ir ūkio sėjai neturėjo veikiančiojo 
teisės profesorius lietuvis Baudžiamojo kodekso, jie 
E. Pašukams. Į naudojosi Pašukanio pro-

Profesorius Pašukams yra jektu. Iki šiol teisingumo or- 
žymus Sovietų Rusijos mok-'ganai tebedaro daug klai- 
slininkas ir vienas iš Didžio- d-ų, laikydamiesi Pąąukanio 
sios Sovietų enciklopedijos*!“koncepcijos,”
redaktorių. Teisės mokslo! Skleisdami savo trockis- 
srity Pasukams Rusijoj bu- bucharininkišką teisės 
vo laikomas nepakeičiamu teoriją, yįgį ^e Pasukamai,
sPec‘u- _ „ , . . , . iAšrafjanai, Benediktovai ir
Dabar Pasukanis kaltina- kiti ne tiktai dezorganizavo 

mas trockizmu ir kenki- teisinį teoretinį darbą, ne 
mu teises fronte. tiktai sudarė painiavą kai

°flCl°zas Izvies-, kurių musų teoretikų ir Žy- yj^vra vyresnis už ši ir dar
mo kenkimo darba- • .pragaivose, ne tik vi dant teturi;>
mo KenKimo aaroą. .tiktai pripratino juos pne Dentistas darydamas

Kaip yra žinoma, jundr- nuvalęs ir neteisėtumo ak- ina ija Justuk dantyse kai 
mame fronte visą eilę metų tų aUiko tiesioginį ken-
dirbo grupe asmenų, kurios kimn Barba . . .
priešakv stovėjo kenkėjas v - ! ‘Matai, poniute, yra taip:
PaŠukante Kartu su visa japonų, VO- pirmų pastovių krūminių dan-

Jis sukurė antriovietiška kiečių ir Trockio gauja jie tų prasikalimas nuo penkių ir 
koncepciją iš Trockio ir Bu- pasinaudojo kai kuriais mu- pusės metų iki šešių ir pusės 
charino idėjų Kenkėjas Pa- teisingumo organais savo metų skaitoma, kad tai yra nor- 
šukanis savo teorijoje teigė kiauriems tikslams atsiekti, mališka, nes vienam dygsta bis- 
kad musų sovietiškoji vate- Auklėdama ir ruošdama So- kj greičiau, o kitam vėliau.” 
tybė esanti tolygi išnaudo- y?e^. teisingumo _ kadrus, “Taip, taip. aš norėčiau, kad 
toiu valstybei. Pašukanio “mokykla; pa- man paaiškintum štai ką: yra 

kenkė tuo, kad maitindavo sakoma, kad pirmas krūminis 
JUOS mums priešingomis dontis turėtų būti amžinas dan- 
idėjomis. tis,” teiravosi Negalienė.

Visi Šie faktai rodo, kad “Ponia, tamsta pakėlei labai 
teisingumo Srities darbinin- svarbų klausimą. Bandysiu sa
kai, kurie buvo pašaukti ko- VO mintį jum išreikšti ir įvar- 
voti SU liaudies priešais ir dyti keliatą iš svarbesnių prie

kiai marksistiškai apfbudi- kurie turėjo “būti pasiruošę žasčių. štai kame svarbiausia,” 
nęs proletariato diktatūrą, šitai kovai, pražiopsojo aiškino dentistas. “Pirmas pa- 
Pašukanis visiškai iškreipė priešus, susukusius gūžtą jų stovus krūminis dantis išdygsta 
jos esmę, prasmę ir tikslus, pačių tarpe.
Jo manymu proletariato ‘ 
diktatūra galinti būti tik 
prievartos sistema ir kitaip 
jos esą negalima aiškinti.
Šmeiždamas proletoriato 
diktatūrą, Pašukanis ėmė 
kritikuoti ir veikiantį Sovie
tų Baudžiamajį kodeksą. Jis 
buvo tikras kenkėjas, kuris 
bandė likviduoti proletaria
to diktatūros politiką.

Pašukanis ir jo draugai 
puikiai žinojo, ko jie nori, 
bet, supratę, kad jų naująsi{ 
kodekso projektas galį Luti.
Įgyvendintas tik tada, jęi jie 
ras rėmėjų. ’-j

Jiems pasisekė rasti, ke- į 
liatą projekto gynėjų, kurių'. 
tarpe buvo ir dabartinis tei
singumo komis. Krylenko. į 

Naujas kodekso projek- , 
tas nebuvo priimtas. Tadai 
Pašukanis ir jo draugai, ne
va iškeldami teoretinę prob
lemą, išsiuntinėjo “visur ir
Visiems 100,000 egZemi)- a,Ot» Brazilijos prezidento rinkimai da toli—jie bn» 1938 mėty sausio
llOriU Savo projekto. Projek- mėnesyj bet politikieriai jau pradėjo varžytis. Stipriausi iki šiol kan
to ctiidiiovn mnltvlrlASP ir didatai yra Jose Americo De Aiiueida (kairėj) ir Armando Šalie de
tą . LUUljayO niUKynltlbe ir. Oliveira. Pirmasis stoja už Roosevelto politiką, o antrasis yra aitrus
Svarstė teisės žurnaluose. reakcininkas buvęs Sao Paulo gubernatorius.

Tokiu budu, neigdamas, 
kad spalių revoliucija suku
rė naują valstybės tipą, Pa
šukams pakišdavo kontr
revoliucines Trockio teori
jas, apie musų valstybės ne- 
socialistiškumą. Užuot ryš-

‘L. Ž.” iš eilės šeštas dantukas (skai-

Kandidatai į Brazilijos Prezidentus.

RETI DANTYS.
Rašo Dr. J. I. Bložfc.

Jonas Negalis su savo sunum 
beveik kas vakarą po vakarie
nės pasibovija. Praėjusį vaka
rą juodu labai gyvai žaidė, net 
nekurias kėdes apvertė ir visas 
grindis iššluostė. O kuomet pa
vargo, tai sugulė ant “kaučės,” 
nes tėvas buvo visai pavargęs, o 
sūnūs dar vis norėjo bovytis.

Sūnūs pažiurėjo į tėvą ir vėl 
atsisėdo ant jo krutinės; žiuri 
tėvui į akis ir juokiasi.

Tėvas staigiai ką tai pastebė
jo ant sunaus ir skubiai pradė
jo šaukti motiną:

“Onyte, greit eik čion...”
Onytė išgirdus nepaprastą 

šauksmą, persigandus, nęt indą 
sudaužė išmesdama jį ant grin
dų ir įpuolus į salioną ant vyro 
sušuko:

“Didelis ir durnas! Aš tau’ 
jau kelis kartus sakiau, kad ne- 
šėlk. nedumavok su vaiku, o tu 
vis savo atkartoji pakol vaiką 
įkandi. O ką jam padarei? Gal 
jau dantis išmušei bešėlda
mas?”

Negalis lyg tyčiodamasis iš 
savo moters nesako kas įvyko, 
bet aiškina, kad tai esąs kas
dieninis jo ir vaiko pasiboviji- 
mas ir kad tai esą labai sveika.

Bet Negalienė dar aukštesniu 
balsu ant jo užrėkė.

Jonas pradėjo aiškinti:
“Žiūrėk, vaiko priešakiniai 

dantys labai reti. lyg miškinio 
afrikono. Mano ir tavo nereti. 
Kame dalykas, kodėl tu nepasi- 
teirauji apie tai pas dantų gy
dytoją? O su vaiku nieko blogo 
neatsitiko.”

Onytė persigandus ir supy
kus metė vyrui dar keliatą rūs
čių žvilgsnių ir žodžių, o vė
liau, atsikvėpus, po minutės ki
tos, pradėjo aiškinti. Girdi:

“Nereikia taip gąsdinti, gali 
mandagiai klausti. Man dentis
tas aiškino, kad kuomet vaikas 
būna apie penkių metų, tai jo 
žandakauliai gerokai paauga, o 
dantukai mažiukai, tai dėl to 
tarpai ir pasidaro dideli, nes nuo 
penkių ir šešių metų priešaki
niai dantys puola lauk ir dygsta 
pastovus ir užpildo spragas. Pa
sirodo. kiek tau vaikas rupi, 
kiek supranti apie jo normališ- 
kumą. o beveik kas vakarą su 
juo žaidi.”

Jonas kaltinimą priimančiai 
atsiliepė:

“Gerai. mama. gerai. Turiu 
prisipažinti, kad aš daugiau rū
pinuos uždirbimu duonos iri a- 
belna visų gerove ne vien vaikų 
ypatybėmis. Bet kuomet paste
bėjau vaiko tokius dantis, tai ir 
pamaniau, kad mes turėsime 
bušmanuką.’’

Iiove ir tėvus nužudė, 
erikalai bijosi, kad Ame
rikos visuomenė, pamačiusi 

tuos nelaimingus vaikučius, 
neparodytų užuojautos Is
panijos lojalistams.

Iki šiol vokiečių kalboj 
titulas “Frau” buvo duoda
mas tiktai ištekėjusioms mo
terims. Jis reiškia tą patį, 
ką anglų kalboje “Mrs.” 
Dabar gi vidaus reikalų mi
nisterija Vokietijoj patvar
kė, kad “Frau” titulas turi 
būt duodamas ir netekėju
sioms motinoms.

Lietuvos Vakarų Sąjun
ga, kitų organizacijų bei 
įstaigų padedama, ruošia

Ar norėtų kas tikėti, kad aukso saly yra tokio baisaus 
iš Tennessee valstijos. Jų motina, 34 metų amžiaus moteris, 
gą^Trys vyresni vaikai (iš dešinės į kairę) irgi dažnai 
Davis dabar areštuotas ir kaltinamas nukankinęs savo 
kad žemę reikia išarti, o arklio jis neturi Už ką 
myna. Parodytas vaizdely senas vyras ir moteris yra 
rodo užbadėję kankiniai.

skudo ? štai, farroerio Daviso 
•teris, mirė anądien traukdam 
i su motina tempdavo . arklą.

žroopą prie darbo. Bet jis a 
lirkti, todėl arklą turėjo traul 
mirusios Davis’ieubR tėvai. Ir

Daviso vaikai 
traukdama plu- 

Pats 
jis aiškina, 
traukti šei- 

jie iš-

Kaip ilgai gali laikyti juros ir propagandos planą, 
trokas? Farmerys W. M. Numatoma surengti net 7 
Perkins, kuris gyvena North “juros dienas” pajūrio va- 
Carolinos valstijoj, nusipir- sarvietėse. Į jas norima al
ko troką 22 metai atgal ir traukti kuo daugiausia vi- 
visdar juo tebevažinėja. Jis suomenės ir suruošti ekskur- 
vartoja jį malkoms piauti ir S sijų iš visos Lietuvos. Tsb.
paskui vežioja tas malkas' ----------------
pardavinėti. DIDELĖ POLITINĖ BYLA.

Minnesote^iversitetaš Ge^s 24 ,kariu°-
turi 100,000 knygų apie Iešmas pi»de,o«*ar-
Skandinaviia Sakoma kad didžiulę Jonavos apy- bkanainaviją bakoma, kad n kė jaunuoĮj„ bylą,
tai yra vienintele įstaiga A- , • - - • J i i?- * . J. or.j kurioje jie kaltinami uzmenkoje, turinti tokią dide-;ve:tĮa 
ię kolekciją knygų apie Šve-i Romunibtlnę veiklą.

Fordas yra didžiausis A- 
merikoje reakcininkas. Jis 
atkakliausia priešinosi NRA 
reikalavimams, o dabar jis 
griežčiausia spiriasi prieš 
W&gnerio Aktą, kuris pri
pažįsta darbininkams teisę 
organizuotis į unijas.

/ Amerikos juodveidžių or
ganizacija, “The National 
Negro Hospital Founda
tion,” nusistatė per 20 metų 
surinkti $200,000,000 ir už 
tuos pinigus pristatyti neg
rams ligoninių visuose mies
tuose, kur tik yra apie 10,- 
000 juodukų. Tose ligoninė
se tarnaus juodveidžiai dak
tarai ir slaugės. Šiomis die
nomis ši organizacija jau 
atidarė savo ofisą ir Bos
tone.

Nomina Crowder, 20 me
tu amžiaus indijonka, ap
skundė Los Angeles mieste 
kubietį kumštininką Garcią 
ir reikalauja iš jo $125,000 
atlyginimo už prižado su
laužymą. Ji sako, kad Gar- 
cia peiliu grasindamas pri
vertęs ją pasiduoti jo užgai
doms ir žadėjęs ją vesti, o 
paskui pataręs jai tekėti už 
kito vyro. Dabar paaiškėjo, 
kad Garcia yra vedęs.

diją, Daniją ir Norvegiją. LOJALISTAI NETEKO 
50 ORLAIVIŲ?

Fašistiški galvažudžiai gi
riasi, kad netoli Santande-

V. BIELSKIUI PAMINK
LAS JAU UŽSAKYTAS.
Pernai Lietuvoje Šiaulių ... . _ . ....

laisvamanių kapinėse palai- ro» baskų krašte, jų orlaiviai 
doto žinomo visuomeninin- i sunaikinę lojalistų aerodro- 
ko V. Bielskio dukterys jau lr orlaivių. Fasis- 
užsakė mirusiojo kapui pa- tams, žinoma, negalima 
minklą, kurį sudarys didžiu-. daug tikėti.
lė 2 metrų uola, pastatyta' 
ant cementinio pedestalo. Į 
Ant uolos bus aukso spalva i 
užrašyta mirusiojo vardas

KAUNE ATSIDARĖ NA
POLEONO PARODA.

Šunims Balius.
O kaimiečiui 50 bizūnų.
Juokingas nuotykis

HARTFORD, CONN.
Vėliavų pašventinimas.
Birželio 12 d.,

6 vai. vakare 
vių Legijonas

Birželio 12 d., šeštadienį, 
6 vai. vakare vietos Lietu
vių Legijonas rengia iškil
mingą vakarą, kuriame pa
šventins įsigytas Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas. Bus 
prakalbų, kurias pasakys 
Centro komandierius J. Ka
valiauskas iš New Britaino, 
adv. Kubilius ir vietiniai 
veikėjai. Pramoga įvyks lie
tuvių mokyklos salėje, 339 
Capitol avė. Meldžiame vi-

šio
mis dienomis buvo Varau- 
voje. Tenai grafo Wiesnic- rnfnįį’Vakarą, 
kio šuo išgelbėjo jo mažutį šventins įsigytas 
vaiką. Vaikas įkrito Į van- ir Lietuvos vėliavas, 
denį ir, jei ne šuo, tikrai bu
tų nuskendęs. Jis tuojau įso- .. .
ko 1 vandeni ir vaikų istrau-adv Kubilius ir 
kė. Ta proga grafas Wies- veikėjai, 
niekis Varšuvoje iškėlė tik- tuvių 
rą šunų bankietą. Nusamdė Capitol avė. 
didelę salę ir čia sukvietė sų vietinių ir iš apylinkės 
tūkstančius šunų. Šunes tris lietuvių skaitlingai dalyvau-
valandas traškino Drivirtos U’ nes retas atsltlkimas ir valandas traškino privirto. bug labaį ži idug
jiems mėsos,, kaulus ir rijo Hartfordo Posto koman- 
tikras dešreles. Tikrai gra- dierius, Žalnieraitis.
fiškas atsidėkojimas šunų
giminei!

j Bet jei tą vaiką butų iš
gelbėjęs koks vargšas žmo

UŽPIRKO ANGLIJOJ 
DAUG ANGLIES.

gražų 
house) 

Taip- 
ge- 

namai 
Ltsinin- 

arba 
>ą 
ba

Aš paviene moteris, turiu gr 
namą, 6 šeimynų (apartment hoi 
gražioj vietoj ir geros įneigos. T; 
gi tunu gerą darbą ant visados ir 
rai uždirbu, man vienai sunku na 
prižiūrėti, dėlto reikalingas pusi: 
kas. Gera proga doram vaikinui a 
našliui, galima gražų gyvenimą p 
daryt. Kreipkitės ypatiškai arba 1 
ku. Mrs. E. Danills 
1354 Willoughby av., Brooklyn, 1

• (Čia jųdviejų paveiksiąs)
[>« tėvais Raulodirtė., kuri“rtiane ap
leido 1936 m. liepos 7Tf. Pasiėmė duk
relę išvažiavo ir nežinau kur ir dėl- 
ko. Ji yra 24 metų amžfaus, 5 pėdų. 
augščio, pusiau tamsių plaukų, mė
lynų akių, apvalaus veido, sveria 155 
svarus, gražiai atrodo. Dukrelė yra 4 
metų ir 8 mėnesių, mėlynų akių, pu
siau tamsių plaukų, sveria 48 svarus, 
gražiai atrodo. Rožele .ir mylima duk- 

i rele grįžkite atgal ir gyvensime ko- 
(3) ^gražiausia. Aš žinau, kad kas tave į-

av., Brooklyn, N.Y. I mokino. Bet jeigu nenori gyvent stt 
manim aš jus nepriversiu. Bet aš net 
galiu užmiršt dukrelės. Kiekvienas 
tėvas gailisi savo vaikų. Mylima duk
rele, parašyk laiškelį savo tėveliui, 
aš labai noriu, brangi dukrele, tave 
pamatyt. “Keleivio” skaitytojai, jei
gu kurie sužinotumėt kur jos yra, 
prašau pranešti adresą. Kuris pri
duos teisinga adresą duosiu $25 ati y* 
ginimo. MIKE TENANIS f

82 Town Hill avė., Danbury, Conii.

NAMAS PARSIDUODA
Keturių ruimų, penki lotai, kam

pas. Brukuota gatvė, pusė bloko iki 
gatvėkario, į darbą tik per gatvę. 
Darbas, anglių kasyklos. Kas nori 
gali pirkt namą arba lotą, darbą 
gaus. Parduosiu pigiai. (3)

WM. SHIMKUS
1620 No.. lOth st., Springfield, III.

Parsiduoda Farma
Su visais įrankiais, 65 akeriai že

mės su budinkais, 2 mailės nuo Pool- 
viliės miesčiuko ir geležinkelio; no
riu greitai kad ir pigiai parduot, nes 
likau našlė, tai negaliu apžiūrėti. 
Plačiau, kas norės, paaiškinsiu laiš
ku arba ypatiškai. Kreipkitės šiuo 
adresu: (4)

Mrs. Anna Lamaitis,
% Paul Petroski

Hubbardsville, N. Y.

Gegužės 20 dieną Kaune 
—pavardė ir gimimo—miri-1 atsidarė Napoleono žygio 
mo data. Kuklus laukinės per Lietuvą paroda, kurion 
uolos paminklas turės sim- atvyko net Francuzijos už- 
bolizuoti kuklų ir tvirtų įsi- sienio ministerijos specia- 
tikinimų inž. Vaclovą Biels- Kai deleguotas atstovas, 
kįkokį jį pažinojo visa Lie-

Lietuvos geležinkelių vai 
elis, tai skurdžiams tokio dyba užpirko Anglijoj 50,- 

baliaus grafas tikrai nebūtų 000 tonų anglies. Suderėta 
kėlę6. .,, - beveik po 49 litus už toną.

Sakoma, kad vienas tokių 
ponų sykį pasisamdė kai-

Reikalinga .
Vyras ir moteris—pora, į mažą va- I

mietį, kad paistytų, jį po

PARSIDUODA KEMPĖ
Vienas ir 1-4 akeris žemės, 160 pė

dų frontas prieš ežerą, 7 nauji botai, 
3 ruimų stuba su visais naujais įren
gimais, 1 mailė ouo Montellos. Kai
na $1,000. Kreipkitės pas: (3)

Wm. Ikasala,
Lynwood st., Abington, Mass.

APSIVEDIMA1.
Pajieškau apsivedi-mui merginos 

arba našlės be vaikų, nuo 40 iki 45' 
metų amžiaus, kuri nevartoja svaigi'? 
nančių gėrimų ir mylėtų ramų gyve, 
niraą. Aš esu našlys, 45 metų. Ku
rios arčiau nori susipažinti, tai pra
šau atrašyt laišką Ji* prisiųst savo 
paverksią. Plačiau apie save aš pa 
aiškinsiu per laišką. A. W. (4 )į

87 Chestnut st., Kearny, N. J.

Pajieškau laisvos draugės, kuri 
mylėtų švarų gyvenimą, ir nesenes- 
nė kaip 40 metų. Arčiau susipažinsi
me per laiškus. Nereikalingai prašau 
nerašinėti. S. Yi ' (3)

P. O. 134. Frackville, Pa.

tuvos visuomenė. Teko pa-! 
tirti, kad ir V. Bielskio idė- i 
jos draugai ir jam artimos 
organizacijos taip pat rupi-' 
naši paminklo statymu, ku
rio projektą dirba meninin
kai. Dėl vietos šiam pamink
lui tuo tarpu dar nenusista- 
tyta.

Velionis Bielskis buvo žy
mus socialdemokratas.

LIETUVOS CENZŪRA 
UŽDRAUDĖ GERĄ 

FILMĄ.
Tautininkų cenzūra už

draudė Lietuvoje rodyt fil
mą “Jiems gyvybė yra tik 
žaislas.” Tai yra gera fil
mą, bet fašistams ji nepa
tinka, nes jie mato joje pa
tys save.

4ežerą ančių šaudyt. Šauda- kam $8ojkr$iooj mėnesį, 
mas tas ponas neteko lyg
svaros ir įkrito ežeran. Kai
mietis pagriebė jį už plaukų 
ir ištraukė iš vandens. Jei 
ne kaimietis, ponas tikrai 
butų prigėręs. O kaip jis at
simokėjo tam kaimiečiui?
Ogi liepė įkrėsti 50 bizūnų, 
kad “mužikas” drįso bajorą 
už plaukų paimti.

Ponai turi gerą širdį tik 
šunims, bet ne darbo žmo-

EKZIMA—IŠBĖRIMAS.
“Per 9 mėnesius aš kentėjau nuo šla
pių išbėrimų abiejose ausyse. Tik 10 
dienų ėmė prašalint skausmą, niežė
jimą ir išbėrimus pradėjus vartoti

________________________________ Marvan Dermopathic Salve. Aš dabar
P ’L- I* M 4 U galiu linksmai pasakyt, kad visai pa-
KeiK&lmgS. IVlOterlS sveikau. ačiū jūsų mosčiai,” rašo po-

Kuri mylėtų gyvent prie ežero ir r.ia C. S., 270 S. 3rd st, Brookly, N. Y. 
prižiūrėt kempę ir išrandavot valtis. MARVAN DERMOPATHIC SALVE 

WM. EKASALO. Sustabdo niežėjimą greitai ir pagrei-
Linwood st, Abington, Mass. tina gydymą Ekzimos, Psoriasis,

------------------‘:—- Ringworm, Athlete’s Foot, Inching
Reikalingas Pilės. ete. Saugi, Smagi ir greit Vei-

Vyras prie farmos darbu. Mokestis £anti- I)aktaral , rekomenduoja. 
$10 iki $20 į mėnesį, valgis ir rui- f’Varantuojam patenkins ari>ą grą- 
mas. Rašykit angliškai. a.nsIT ’’,n’?us.- Opc.; rH-.guhas

Mrs. Wahlquist uz vzsisakykit Šiandien. Uz-

Avanta Farm
Ulster Park, N.

(4

Y.

D-ro Northrupo šeimyna 
St Louise skundžiasi, kad 
riežinomi žmonės per du 
metu neduoda jai ramybės 
telefonu. Iš pradžių, būda
vo, kažin kas pašaukia dak
tarą neva pas ligonį. Kai jis, 
būdavo, nuvažiuoja nurody
tu adresu, tai randa tenai 
arba tuščią namą, arba tuš
čią lotą. Vėliau taktika pa
sikeitė. Suskamba telefo
nas, ir kai tik daktaras ar jo 
žmona atsiliepia, tai iš ano 
galo pasipila keiksmai ir te
lefonas užsidaro. Dabar jau 
keiksmų nesigirdi; telefo
nas tik paskambina, ir vėl 
užsidaro. Kartais į vieną va
landa būna apie 10 tokių 
skambinimų.

Califomijoj, netoli San 
Diego miesto, 15 metų am
žiaus mergaitė, Mariona Ay- 
res. nušovė savo tėvą užtai, 
kad jis mušė jos motiną.

STEIGS VIETINIAM TA
BAKUI PERDIRBTI 

FABRIKĄ.
Lietuvoje yra neblogos 

sąlygos tabakui auginti, ta
čiau šiai kultūrai plėsti truk
do tas, kad nėra kur vietinį 
tabaką dėti. Tabako fabri
kai Lietuvoje užauginto ta
bako neperka, nors, specia
listų manymu tabako dirbi
niu gamybai jis tinkąs. . i

Tabako augintojų draugi- 
;a nutarė daryti žygių, kad 
vietinis tabakas butų varto- 
iamas tabako pramonei. 
Jeigu vis dėl to tabako fab
rikai atsisakytų vietinį ta
baką pirkti, tai draugija 
mano pati statyti tabako fa
briką.

Vietinio tabako suvartoji
mo reikalu Žemės Ūkio Rū
mą visumos suvažiavimas 
pavedė taip pat daryti žy
giu. Tsb. !

SNIEGAS UŽDENGĖ
VYOMINGO VALSTIJĄ.
Birželio 4 dieną ir naktį 

Wyomingo valstijoj snigo 
sniegas ir buvo 2 laipsniai 
šalčio.

nems.

ts Jbonkų, bačkų 
ar bonkučių.

ALUS SVARBIAUSIA!” 
Kuomet jus sakot “Duok 
HARVARD EXPORTT A- 
LAUS,” jęs galit bot tik
ras kad gausit geriaueį...

AR JUS
MĖGINOT
HARVARD

•r EXPORT BEER
ItARVIRD ALE m/ 

POVĖLE ALE
n n-a-R oi tortus • m suimk • ut on dzavsiu 

8NEWI«G CO.lOWELl. MASS
®H *. CO -•> ■ • •: ■ <■•• ••• <-

62 Clark Street, Gardner, Mass. 
________________________________  i

Pajieškau darbo
Ant fanuos už gaspadorių, dirbu 

visokį darbą ir suprantu; pusamžis 
vyras, nevedęs. Kam toks reikalin
gas, prašau atsišaukti. '.(5)

V. SVENTICKAS
108 West st., New Britain, Conn.

Pajieškau Pusininko
AN'T ŪKĖS. Ūkę turiu Michigano 

valstijoj. Jau dešimts metų kaip naš
lauju, esu pusamžė moteris ir darbšti 
ūkininkė. Pageidaujama, kad pusi
ninkas mylėtų ūkės darbą, maž-daug 
apie 50 metų ir kad galėtų nors vie
ną tūkstantį investuoti. Šis praneši
mas yra teisingas, tai bereikalingai 
meldžiu nerašyti. Ant teisingo atsi
šaukimo duosiu atsakymą. (3)

Mrs. D. Žuke
4689 Brandon avė., Detroit, Mich.

Jeigu Patrukęs 
Iškirpkit Šitą

ir pasiuskit su vardu, pravarde ir ad
resu pas W. S. Rice, Ine., 85W Main 
Street, Adams, N, Y. Jums bus pri
siųsta veltui ir be jokių obligacijų Jū
sų išbandymai tikra bonka Lymphol 
su pilnu anrašymu stebėtina pagelba 
su kuriuo Lymphol yra vartojama su
mažinti patrūkimą, kurs suteikė nau
ja lengvumą, smagumą ir liuosybę, 
tukstantiems kurie kentėjo per metus.

N'e svarbu kaip blogai patrukęs, 
kaip senai jus turit, arba kaip sunku 
laikyt; ne svarbu kokių skirtingų pa- 
rišų dėvėjot. nepraleiskit šito išmė
gint VELTUI. Ar esat aukštas ir lie
sas, arba žemas ir storas, ir ar turit 
didelį patrūkima, šis stebėtinas prie
taisas sukontroliuos patrūkimo vietas 
taip. kad liuosai galėsit dirbt bile dar
bą, lyg niekad nebūtumėt buvę pa
trukęs.

Išmėginkit šią suvienytą Methodą 
sumažinimui patrūkimo be jokių ri
zikų. Parašvkit kad prisiųstų IŠ
BANDYT VELTUI pas W. S. Rice. 
Ine., S5W Main St., Adams, N. Y.

už $1.00. Užsisakykit šiandien, 
mokėsit gromatnešiui.

MARVAN LABORATORY, Ine..
Dept. T.

407 E. 6-th SL. New York. N. Y.

Vaikinas 88 metų, gerai atrodau ir 
pasiturintis, noriu susipažinti SU 
mergina arba našle vedvbų tikslu. 
Prašau rašyt: J. U.

81 Ferry st., Box 54, Nevvark, N. J.

Žali Laukai ir Daržai.
Dovana, dovana! Parsiduoda farma, 
labai pigiai. Graži vieta. Savininkas 
serga 3 metai, žemė gera 80 akerių, 
budinkai dideli, stogai nauji, karvės 
geriausios veislės, įtaisai nauji že
mės dirbimui, 60 medžių, 20 didelių 
malkom ir ganykla. 7 karvės, 2 jau
nos tvinksta, 1 telyčia, 2 pumpos, 2 
geri arkliai, mašinos, įrankiai. Stuba 
6 ruimų. Gali pirkt su gyvuliais arba 
vieną farmą $1.500. Mašinos ir gyvu
liai $1.500. Gali padaryt gerą pragy
venimą. Iš karvių į mėnesį $50 ir dau
giau. Atvažiuokit pažiūrėti arba laiš
ku klauskite. (4)

Petronėlė Yuškevičienė 
l Box 16, Garden, Mich.

Apdrausk Savo Sveikatą ir Gyvybę
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

SUSIVIENIJIME
Gali gauti

Nuo $150.00 iki $1,000.00 apdraudos. 
Nuo $6.00 iki $12.00 į sąvaitę pašalpos.

Už mažą mokestį.

Bile kada laike vajaus, iki 1 d. spalių. įsirašant gali su- 
taupyt nuo $2 iki $5, nes įstojimas žymiai nupigintas. 

RIMTAI PAGALVOKITE!

Dabar -esi tvirtas, sveikas. Už valandos kitos gali būt 
vienas iš 20 sužeidžiamų žmonių į minutą visokiose nelai
mėse šioj šaly. Arba kokia nors liga gali parblokšti.
Keli centai įmokėti dabar gali atnešti desėtkus ir net 
šimtus dolerių, atsitikus nelaimei.
LDS jau aprūpino tinkama pašalpa virš 2,500 narių. 
LDS turi virš 6,000 narių; turi 170 kuopų po visą šalį. 
Bile kur gyvendamas gali būt nariu.
Visi LDS nariai gauna laikraštį “Tiesą” dovanai.

Kreipkitės į vietos LDS kuopą arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

t <
I

I
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Moterims Pasiskaityt
AT OTZVnTTT 0*1* A T>TZ/'\ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

boti, kad kišeniuose neturi-1 
tų degtukų nei tabako. Ši
taip užsispyrus, per dvi-tris 
sąvaitės piktas paprotys bus 
išgyvendintas.

‘i Dabartinių laikų pedago-
MOTERŲ VEIKLA LIE- vusio darbininko Kranaus- gai vaikų mušimą kritikuo- 

T L) VOJE. ko kapo ji pasakė agitacinio ja. Sako, tai žiauri bausmė.
.. . T. . - pobūdžio kalbą. Dabar Žinoma, bausmė šiurkšti,
t įganizuctis Lu-u\ oje jraUgg Purėnienė vėl jau Bet ji reikalinga, kad sulau- 

moterys pradėjo dar prieš £aune jr dalyvauja politi- žius vaiko užsispyrimą. Tik;
nėse bylose, gindama kovo- nereikia vaiką mušti be ręi- 
ojus už laisvą Lietuvą. kalo, vien tam, kad savo 

Norint nušviesti moterų piktume patenkinus Supy- 
organizacinės veiklos svar- sus nekuomet nereikia vai-

didiji karą. Pirmas moterų 
suvažiavimas buvo Kaune 
1007 metų rudeni. Jame da
lyvavo įvairių pažiūrų ir į- 
vairių profesijų moterys: 
socialistas ir katalikės, mie
stietės ir kaimietės. Katali
kės moterys 1008 m. įsteigė 
Lietuvių katalikių moterų 
draugiją ir netrukus pradė
jo leisti moterims laikraštu- . ..
ką “Lietuvaitę.” Didžioje' Žymiausioji jų 
karo metu tos draugijos vei
kimas buvo sustabdytas, bet I 
1016 m. vėl mėginta jis at
gaivinti ir iš naujo pradėta 
leisti moterims laikraštis 
“Moterų Dirva,” kuri neil
gai teišsilaikė. Po ilgesnės 
pertraukos, draugijai pra
dėjus stiprėti, 1920 m. pra
dėta leisti naujas laikraštis'
“Moteris,” kuris tebeina ir 
dabar. Vėliau ši draugija į- 
steigė “Vyriausi Sekretoria
tą,” kuris turėjo suburti vi
sas katalikes moteris ir įkin
kyti jas į klerikalų partijos 
politikos vežimą. Tai buvo 
klebonų užsimojimas. Da
bartiniais laikais šis davat
kų “sekretoriatas” pakeis
tas į “Katalikių Moterų Or
ganizacijos Sąjungą,” ku- i
rios tikslas rūpintis tikėjimo' draugija, kurios tikslas ko- Kuo mažiau vaikai turės 
palaikvmu. Tuo tikslu yra| z°d su motinų ir vaikų mir- i valios, kuo daugiau discip-

iumą, negalima nutylėti 
apie kelias labdarybės drau
gijas, kurios nėra išimtinai 
noterų, bet kuriose vado- 
auja, daugiausia dirba ir 
iidelę daugumą sudaro mo- į

ko bausti; bausmė turi būt 
taikoma gražiuoju, be pik

is meilės, 
butų lai-

tumo, vien tik 
kad užaugęs jis 
mingesnis.

Aš iki 15 metų gaudavau 
yra nuo motinos j kuprą. Buda- 

metais įsisteigusi Lie- ima mažesnė, gaudavau ryk- 
uvos Motinoms ir Vaikams štės ir diržo. Ar manot, kad 
Sloboti organizacijų s-ga, man tas patikdavo? Ne! Ga
ilinai priklauso 20 draugi- vus pylos, kožną kartą 
u. kumščias sugniaužus dva-

Veikliausias sąjungos na- 
ys yra Lietuvos Vaiko d-ja

uoje
Na,

motiną keikdavau: 
palauk tu, pakol aš

n turi 30 skyrių, išlaiko 40 * užaugsiu!... Tuomet aš tau 
zaiku darželiu, 7 vaiku skai- itsilyginsiu trigubai!...”
yklas, auklėjimo patarimų 
)iurą. globoja vasaros vai
kų kolonijas arba siunčia 
zaikus vasaroti pas ukinin- 
;us. Rūpindamasi vaikų 
•uklėjimu, draugija pradė- 
o leisti iliustruotą žurnalą 
'Motina ir Vaikas,” o 1935 
metais žurnalą vaikams— 
‘Vyturys.” Be to, draugija

Šiandien gi mane tik juo- 
i kas ima, kai atsimenu tą pa- 
; giežą. Užaugus motinai ne- 
1 keršijau, bet dėkinga bu
vau, kad mušė nuo to, kas 
bloga.

Vaikams turi būt paskir- 
:as laikas eit gulti, paskirtas

KygU žiauri Moterių KAIP SIŲSTI EUROPON SIUNTINIUS

Mrs. Helen Tiernan, kuri nužudė savo 7 metų amžiaus du
krelę ir sunkiai sužalojo 5 metų amžiaus sūnelį, norėdama 
padaryti daugiau vietos savo šantėj išdykauti su svetimu 
vyru. čia ji parodyta dvejose pozose, žiaurumas matyt ir 
jos veiduose.

PYRAGAS IŠ OBUOLI
NĖS KOŠĖS.

Paklausimas:

Turėdami Europoje gimi
nių, lietuviai dažnai siunčia 
jiems padėvėtų drapanų ii 
kitokių daiktų. Taigi butų 
gerai, kad “Keleivis,” kaip 

.plačiausia skaitomas lietu- 
' vių laikraštis, paaiškintų 
viešai šiuos dalykus:

1. Ar reikia už tokius 
siuntinius mokėti koks mui
tas?

2. Kaip geriau tokias do
vanas siųsti: per J. V. paš
tą, ar per Railvvay Express 
Agency?

3. Ar reikia , siuntinį už
antspauduoti?

4. Kokio didumo gali būt 
siuntinys?

5. Ar reikia pažymėti 
siuntinio vertė?

6. Ar tenai neišvagia siun
čiamų daiktų?

Statydamas šiuos paklau
simus, turiu galvoj daiktų 

. siuntimą Lietuvon ir Lenki-
Pereitų jon, kur gyvena lietuviai, ii

šitokį sąrašą reikia nu
nešti arba nusiųsti į Gene
ralinį Lenkijos Konsulatą, 
kurio adresas yra toks: Con- 
sulate General of the Re
public of Poland, 151 E. 67 
Street, New York, N. Y.

Jeigu sąrašas paduoda
mas asmeniškai, tai Lenki
jos konsulatui užmokama 
$2.50, o jeigu sąrašas siun
čiamas paštu, tai reikia įdė
ti money orderį $2.70 su
mai.

Gavęs siunčiamų daiktų 
sąrašą ir reikalaujamą mo
kestį, lenkų konsulatas pri
sius daiktų siuntėjui tam 
tikrą pažymėjimą. Tą pažy
mėjimą reikia nunešti kar
tu su savo siuntiniu į paštą 
ir parodyti jį. Pašte tas pa
žymėjimas turi būt pririštas 
prie siuntinio ir tada siunti
nį galima siųsti.

Be muito Lenkijon neįlei
džiami: (1) kailiniai ir kai
liukais apsiuvinėtos drapai du istoriški tiltai -» - . v .. . ______

: metų lapkričio mėnesy buvo prašau, kad “Keleivis” nos; (2) šilkinės ir aksomi- 
!atidarytas San Francisco- mums tai paaiškintų, už ką nės drapanos; (3) zomšiaus 
Oakland tiltas, kuris jungia iš kalno tariu ačiū! Hr kitu dailiųjų odų čevery

“Kel.” skaitytojas.

rengiamos paskaitos ir or
ganizuojamos “moterų die
nos.” ši draugija yra vidaus 
reikalų ministerijos talki
ninkė ir savo veikimui stip
rinti kas metai iš vyriausv- 
bės gauna piniginės para
mos.

Kada laisva Lietuva pra
dėjo kultūriškai ir ekono
miškai stiprėti ir kada ly
giai su visa tauta visose sri
tyse progresavo ir moterys, 
jų tarpe atsirado reikalų, 
kurių vien tik katalikiškų 
pažiūrų draugija jau nebe
galėjo patenkinti. Kultūri
niams tikslams reikalingos 
buvo pažangios moterų or
ganizacijos. Todėl Lietuvos 
moterys pradėjo burtis Į 
naujas kultūrines, sociales 
arba profesines draugijas, 
kuriose bendradarbiavo ne
paisant pažiūrų skirtumo. 
Tokiu budu atsirado “Lietu
vos Aboliucionisčių (kovo
jančiu su prostitucija) Drau
gija,” “Lietuvos Vaiko,” 
“K u d i k i o globoiimo,” 
“Mergaičių bičiulių,” “Auk
štąjį Mokslą Baigusių Mo- 
tei-ų S-ga,” “Gailestingų Se
serų” ir kitos draugijos. 
1929 m. visos panašios drau
gijos susijungė ir sudarė 
“Lietuvos Moterų Tarybą,” 
kuri Lietuvoje yra antroji 
didžiulė moterų sąjunga.

Lietuvos Moterų Taryba 
yra Tarptautinės Moterų 
Tarybos Narys. Taiybos pa
grinde nėra nei religinių, 
nei tautinių motyvų; ji va
dovaujasi plačiuoju žmoniš
kumu. Jos šūkis: daryk ki
tiems tai, ką nori, kad tau 
kiti darytu.

1 puodukas cukraus.
Puse puoduko sviesto. b ; ir . įd 
1 puodukas duonos tn.pt- Į rį djdeli parankuma? abie.

jų miestų gyventojams. O

‘kai, kaip antai aligatorių, 
gyvačių ir joms panašių 
odų.

Į “Keleivio” Skaitytojo 
pastatytus 6 klausimus gali-

_ . ...... ma atsakyti iš eilės taip:
nini laikraščiai iau aarasina *7- Tenai aiškiai buvo paša- ' ,
nasauline oaroda kuri ža- kad Padėvėtos drapa- . 1. Už padėvėtas drapanas
Ha iwktH939 metais nos *r avaknė Lietuvon ilei- ir avalinę muito nereikiaa jvy t to džiama be muito. Bet užmokėti; už naujus daiktus

Suprantama, tie visi įsdi- prabangos dalykus atėmė- j muitas, paprastai, moka- 
dumai musų miesto nepada- jas turės
rė jokių pagerinimų darbi- nrabanex

nių.
1 puodukas miltų.
1 puodukas šaltos obuoli

nės košės.
Pusė puoduko razinkų. 
Pusė puoduko smulkiai 

supiaustytų riešutų.
1 šaukštukas trintų gvaz

dikų.
1 šaukštukas trinto cina- 

’inos, tuo geriau jie bus už- mono.

aikas keltis, paskirtas lai-
"rt-iŽ!eidUki » knyCT

eina^Pieno Laše dirbti

dabar tapo atidarytas Gol- Apie
Atsakymas:

dovanu siuntimą į
den Gate, pasaulio milžinas. Lietuvą jau buvo aiškinama 

San Francisco kapitalisti- 1^-tame Keleivio nume

mokėti muitą. Prie mas.
Kūdikių gelbėjimo drau-I grudyti gyvenimo kovai, ka- pusė šaukštuko “baking ninkams ^Kanitolistor^de- Praban£os dnlykų Lietuvo- 

riia išlaiko nriesdauda S da atsiskirs nuo tėvu. ” ninKa.Ts; P skaitomi net ir tokios

mgumu.

”}ja - Maiv° • da atsiskirs nuo tėvų. sodės. monstruoja savo išdidumą, Genimo reikmenys kain
. ^oboJa i Nelaimingi bus tie, kurie Sutrynę sviestą su eukru- bet už menkiausi natrerim-

ipie 2o0 kūdikių iki 3 metui;.-- • *ulį bijcsį. gun. ml, sudekit obuolinę košę,
imT|iaHvancriin kaus darbo, kietos lovos ar g?™ sumaisykit, sudekit 

Is labdarybės draugijų tesnio maisto; kurie visus kitus daiktus ir viską 
• Lietuvos Mo- nenorės kitam patarnauti vėl įsmaisykit. Tuomet vis- 

1S1‘ I lanke kaH name kae na. ką sudekit į gerai pateptą I 
keptuvę ir kepkit vidutiniam 
karšty apie 50 minutų.

bet už menkiausį pagerini- muilas, saldainės, laikrodė- 
mą darbininkams 'jie turi 
kovot labai sunkiai.

■emausia yra
erų globos komitetas, *=»- , , , k d •• - k
neigęs 1919 metais, kuris I 3 Jiems Kas pa
labar globoja 3 prieglau- j a
las, amatų mokyklą ir kuri Todėl nuo pat mažens 
laugelį skurstančių vaikų, į reikia vaikus mokyt man- 
zpač našlaičių paruošia sa- dagumo, paklusnumo ir 
zarankiškam gyvenimui. darbštumo. Lepinimo reikia 

Tautininkai neuždaro ši- vengti kaip užkrečiamos Ii-
ų organizacijų tik dėl to,f P°', . . .— ,

jos rūpinasi vien tik eri, kad uzsifundytų sau 26 iki 29 Sun I* ranciscoj bu- 
abdarybe. Prie šito jie ne-ikok^ smagurių arba nueitų ,vo neapsakomas judėjimas, 
rali prisikabinti. Tiesą pa- ant muvink pikčių, daug tai buvo Golden Gate tilto 
lakius, jiems nėra nei reika- g.er^ay mergaites pristo- atidarymo iškilmės. Svieto 
o čia kabinėtis, nes šitoks *ndus sumazgot, pan- buvo privažiavę iš visų kra- 
iarbas ju diktatūrai nepa- Čekas užadyt, sukneles susi; stų ir Laip vietos anglų 
zojino-as "aisyt, drapanaites išskalbti spauda rašo, buvo suvažia-

___________  ir suprosyt; o “boysai” turi vę apie 75,000 turistų.
NFPATA1KAIIKIT VAI- kambarius iššluoti, savo . .. .KU NORAMS drapanas tvarkoje ^ukabin- „ Apvaiksciojimo metu die-

K v INUKAMS. K nuvalvt 2rindi« nos Pasltaike labai gražios,
Motina ir tėvas, kurie ne- į'įVaškSšti ir tt milžiniškiausios mi

etingai myli savo vaikus lsvasKUOU nios parodavo. Neapsako-
luodami jiems neribotą va-į Jei?u Yra vietos, tei labai ma daugybė buvo sutrauk- 
ią ir pataikaudami visiems naudinga bus įtaisyti vai- ta visokių -dalių kariuome- 
ių norams, daro jiems laba: kan?s varstotėlį ir nupirkti į- nės, apginkluoti nuo kojų 
Iidelę, neatitaisomą skriau- rankkL. ^d jie galėtų “mei- iki galvos visoki^įą moder
ną. ‘ , stravoti. ’ niškiausiais karo pabūklais

Reikia visuomet atsimin- Tai bus daug naudingiau parodavo ištisas dienas ir 
i, kad gyvenimas yra sunki suvartotas jų luoslaikis, ne- visas miestas išrodė lyg 
<ova už būvi. O tą kovą lai- kad jie tvoromis vaiks- koks karo laukas, 
mi tik tie, kurie nuo mažens idiotų arba gatvėje žalingu Jjgt pats tiltas tikrai y- 
ra užgrudyti sunkiam dar- j papročių mokytųsi. ra istorinis. Tai milžiniškas

bui, nebijo.audrų ir nelau- Motina, technikos stebuklas, 2 my-
kia keptų karvelių iš oro. ir čipsai ” lilJ dgio jo pabudavojimas

Todėl jau nuo mažens,K1MSTI POR^COPSAL -
reikia pratinti vaikus prie i 2 puodukai duonos trupi
kuriamojo darbo ir nemai- nių. 
tinti jų “ais-krymu” ar kito- 1 
kiais skanumynais. Duokit I ;vogunas. 

j jiems bliudą kopūstų su 2 šaukštai sviesto.
‘ juoda duona, tai jie turės, 1 šaukštas smulkiai su-

smulkiai supiaustytas

siuntimus

Gamtos Duktė.

BROOKLYNIEČIŲ
KARUNKA.

2. Geriausia 
siųsti per paštą.

3. Į Lietuvą siunčiami 
siuntiniai būtinai turi būt 
užantspauduoti (sealed). 
Kitaip paštas nepriima.

4. Siuntinio didumas ne
gali viršyt 6 pėdų arba 72 
colių, sudėjus krūvon ilgį ir

Maždaug tokios pat tai-! aplinkumą. Tas surandama

liai, arbata ir cukrus. Be 
muito taip pat neįleidžiami 
šilkiniai daiktai, kortos, ci
garetei, tabakas, žiedai ir 
kitokie papuošalai.

MILŽINIŠKOS IŠKILMĖS 
TĘSĖSI 4 DIENAS.
San Francisco, Calif.

Per 4 dienas, nuo gegužės

r

kainavo $35,000,000. Prie 
j'o pastatymo 21 darbinin
kas paaukovo savo gyvastį.

Bėgyje 7 mėnesių San 
Franciscoj buvo atidaryti

Musų Bruk-klynas 
ant marių kranto,

Jame priviso 
visokiu frantų.

Nosį užrietęs 
kožnas jų laiko,

Dažnai pridaro 
negražių baikų.

Tysliava Juozas 
popierį braižo,

šviežius iš Kauno 
senvičius laižo.

Budrys jam merkia: 
tu man pažįstantis;

Bus ir medalis— 
durk komunistams!

Senas Vitaitis, 
lupą atkišęs,

Rašo “Tėvynėj:’’ 
svietas pamišęs.

Niekas nekiasco 
pamokslų jojo, , <

Net Zosė jam piratu 
tankiai grūmoja.

Vienam tik Strimui 
niekas nerupi,

Veltu r paėdęs 
šiltai sau tupi.

Ruošės statyti 
Lietuvą naują;

Darbas sugriuvo,
Strimas tarnauja.

Pikšt-Pokšt.

syklės veikia ir Lenkijoj. Be (šitokiu budu: padėkim, 
muito tenai galima siųsti siuntinys turi 2 pėdas ilgio 
tiktai padėvėtas drapanas ir ir 4 pėdas aplinkui (imant 
paprastą avalinę. Siuntinys skersai). Tas padaro lygiai 
turi būt nesunkesnis kaip 6 pėdas. Jeigu siuntinys bus 
44 svarai. įtik 20 colių ilgio, tai aplin-

Bet siunčiant siuntinius įui jis gaiį turėt 52 coliu. 
Lenkijon yra daugiau cere-^D^u^ruvon ,r ve bus 
monijų, negu siunčiant Lie-i P.e?°?' ?z.eAnls
tuvon į Lietuvą siuntinį ga- ?ah !?ut’ bet d,tlesn,° ',astas 
įima siųsti tiesiai per paštą, g > ?• K neda iau 44 
o norint ką nors nusiųsti}
S^ik^atlLti^HeT^ 5 Siuntinio vertė turi būt 
tok^formalumų:

Visų pirma reikia pada- kia įvardyt kiekvieną daik- 
ryti lenkų kalba siunčiamų tą ir pažymėt jo kainą, ši 
daiktų sąrašą. Toks sąrašas (korta pririšama prie siunti- 
turi būt padarytas rašalu ar-1 nio.
ba rašomaja mašinėlė, bet j 6. Seniau siunčiamus Lie- 
ne paišeliu. Reikia pažymė-į tuvon siuntinius dažnai iš- 
ti siuntėjo ir atėmėjo pavar-, vogdavo, užtai dabar paštas 
dės ir adresai. Ir reikia taip reikalauja, kad siuntiniai 
pat pažymėti, kad surašyti butų užantspauduoti. Ir da- 
daiktoi yra siunčiami dova- į bar apie išvogimą jau ne- 
nomis. girdėt.

. P0.baiį P^k^auso 16 j geresnius dantis, bus de-j pjaustyto žalio pipiro arba į
ivainų Lietuvos moterų or- > 5imts svkilJ sveikesni> slip. 5etraško. 
ganizacijų. į tą skaičių įei- j regnį jr gerjau įšrodys, negu 1 šaukštas smulkiai su- 
na kelios studenčių korpo- “kejkajs” jr “pajais” maiti- oiaustyto saliero, 
racijos ir kelios mišrios (neinami • ! šaukštukas druskos,
vien rnoteni) draugijos,! yajp pat neHuokit jiems 6 storai atpiauti “pork- 
kaip Kūdikių Gelbėjimo, , ėri jr ne-i čopeai.”

leiskit rūkyt cigaretų. Kad Paspirginti svieste svogu- 
vaikai to papročio neįgytų, ną, pridėti žalias pipiras ar- 

i tėvai turėtų ir patys neru- ba petrušką, salieras, drus- J 
savo kliubą, ji artimai ben-; kyt ir negerti Jau gana yra ką ir duonos trupiniai, ir i» 
dradarbiauja su Tarptauti- biauru, kada vyras rako, tiek vandens, kad gerai vis-į { 
ne Moterų Taryba ir su at- bet kada moteris įsikanda ką išmaišius butų tiršto ko- » 
skiromis užsienių moterų cigaretą, lyg katės vuodegą, i šė. Tuomet iškelti paplokš- 
organizacijomis. tai jau netik biauru, bet ir čiai kiekvieną “porkčopsą” ’

Iš daugiausia visuomenės baisiai kvaila. | iki kaulo ir tarpan prikimšti į»
gyvenime pasižymėjusių Jeigu tėvai nerūko, o vai- padarytos košės. Sudėti j j 
motei-ų yra adv. Liuda Pu- kas vistiek pradeda rūkyti, keptuvę, įpilti karšto van- 
rėnienė, žymi socialdemo- tai reikia duot į kailį! Ir: dens kad apsemtų dugną, ir 
kratė, prof. Pureno žmona, kiekvieną sykį pagavus ru-įkepti karštame pečiuje. 
Fašistai ją persekioja ir pe- kant reikia duot iš naujo.
reitą vasarą buvo net ištrė- Patartina taipgi už bausmę 
mę iš Kauno, atskyrę nuo nepriimt ir prie stalo einant
šeimynos, užtai kad prie žu- visiems valgyt. Reikia da-1 iš galvos. J

Lietuvos Vaiko ir kitos.
Taryba turi savo radio, 

žurnaia “Lietuvos Moteris,”

Boraksas su karštu van
deniu išnaikina pleiskanas

«

I

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS? 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugelio spalvuotų puikių paveikslų, 
223 posl. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, H-L.

i

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijg rųih) eilJe:
TAUTIŠKOS, ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBININKUKOS.

Tai gražianaia ir tartiagiaasia eiUg knyga lietarig kalboj*. 
KAINA TIK 11.00.

Audimo apdarais $L25.
Rickrienaa tarėtą papnoitl kaygyn* minėta knyga.

nusipirkta ta knyga paaidžiangt. Pinigas geriansia “Money - - - -
konrer 

ir

a nnsipirfefs te knygą pesieziaags. nnigns geriausia 
leey Orderi*”. Pepierintas galime siųsti tiesiog papra- 
▼erte. bet reikia aMIdai niraiyt tavo ir “Keleivio” ad- 
epamirit prilipiiit ei Se. marką.

m ar m e BI VIS"
283 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

I
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir Ii Lietuvos Laikrattlų.)

Vaikų Žudikė Už Grotų.

DĖL ŽVALGYBOS NE
MOKŠŲ NUKENTĖJO
NEKALTAS ŽMOGUS.
Štai kaip Lietuvoj dėl 

žvalgybos nemokėlių kartais 
turi nukentėti niekuo nekal
ti žmonės. Tūlas laikas at
gal Zarasų apskrities virši
ninko sekretorius Antanas 
Stankevičius gavo anonimi

KRUVINAS INCIDENTAS
KOOPERATYVŲ TA

RYBOJE.
Kauno Kooperatyvų tary

boje atsitiko žiaurus įvykis. 
Kooperatyvų taiybos reika
lų vedėjas ir “Talkos” red. j 
S. Pašakarnis skylbadžiu i 
sunkiai sužalojo į galvą ta
rybos tarnautoją studentą

nį (be parašo) laišką, ku-iPoet3 A- ?uk4, kuris nuga-

Tragiškos Meilės Byla Zarasuose.TYČIA DEGINO ŽMONIŲ 
NAMUS, KAD GALĖTŲ 

PARDUOTI MEDŽIO.

Čia parodyta kalėjime Mrs. Helen Tiernan ar Tierman, 
kuri savo šantėj, netoli nuo New Yorko, žiauriai nužudė 
savo vaikučius, kad jie netrukdytų jai myluotis su sveti
mu vyru.

Nevykusi tautininko meilė domės į savo tiesiogines pa- 
jaunai davatkai. reigas.

Zarasų apskritis, o ypač' 3936 "■J,“'?“,*
Salako valsčius, yra lyg ko- kal“e pa\k'ldo kalb“5’.ka<1 
kia “pavasarininkų” (kleri- Urbonas tikrai įuosiasi nu-

Tauragėje šiomis dieno
mis buvo areštuotas žino
mas Tauragės lentpiuvės sa-
\įninkąs Kanas. Kanas lai- ma uaiaotumninų imcu- » .• r, i . c ,- ,,,
komas vienu turtingiausiu kališko jaunimo) tvirtovė. 7FaA11* .i* ‘

bentas miesto ligoninėn.
Smulkiau apie įvykį suži

nota, kad Pašakarnis atėjęs 
į tarnybą labai anksti—apie j 
7:30 vai. ryto. Buvęs susi
nervinęs, iškoliojęs tarnai
tę, kad blogai ir negreitai 
valanti patalpas. Paprastai, 
tas ponas ateidavo tik apie 
9:30 ryto.

Kelias minutes po aštuo- 
nių atėjo Rūkas, kuriam Pa
šakarnis įsakęs iš spintos 
skubiai išimti kai kuriuos 

Židonis tuoj buvo suim- dokumentus. Rūkas paskel
tas ir uždarytas kalėjiman. sino, kad spintą sunku ati- 
Žinia apie tai pasklydo po daryti, bet ėmęsis darbo, 
visą Lietuvą. Ypač tautinin- Tik spėjo pasilenkti, kaip 
kų laikraščiai gaišiai bubni- gavo iš užpakalio į galvą 
jo, kokia smarki ir “moky- kelius smūgius. Sumuštas ir 
ta” jų žvalgyba. kraujais paplūdęs A. Rūkas

Židonis protestavo, kadi dar nubėgo į netoli esančią 
jis nekaltas, bet kas gi jo “Spaudos Fondo” buhalteri- 
klausys, kuomet žvalgybos ją, kurios tarnautojai iš- 
“mokslinčiai” “moksliškai” į kvietė greitąją pagalbą ir jį 
pripažino, kad tas grasinan- | nuvežė į ligoninę, 
tis laiškas yra jo ranka ra- Rukui galvoje padaryta 8 
sytas! žaizdos. Pašakarnis ir to-

Bet štai, besėdint Žido- liau dirba senąjį darbą, mat 
niui kalėjime, į Zarasus at- jis yra didelis tautininkas, 
važiavo iš kariuomenės
trumpom atostogom Vosy
lius Vetiovas, geras Židonio' 
pažįstamas. Sužinojęs, kad į 
jo draugas sėdi kalėjime 
dėl minėtojo laiško, Vetlo-1 
vas susigraudino 
policijon

“Aš noriu
žinti, kad tą onmiuuią įįng0 su arkliu ir vežimu ir "aonė" "dabar sunkiai serea 
ką as parašiau. Židonis me- ...1. , -k - b <=u-< - • , sunKiai serga,
kuo nekaltas ir jus jį laikot .^2* ^k dabar tam kS Jos teval laba‘ nuslmlnę' 
kalėjime be reikalo.” Nemune

riuo buvo reikalaujama pa
dėti nurodytoj vietoj 200 
litų; nepadėjus, buvo grąsi- 
nama mirtimi.

Šį laišką rašiusiu buvo į- 
tartas tos pačios įstaigos 
tarnautojas, Stasys Židonis. 
Žvalgybos “indentifikaci- 
jos” skyriaus “ekspertai” 
palygino tą laišką su Žido- 
nio rankos braižu ir “moks
liškai” nustatė, kad tas grą 
sinantis laiškas buvęs rašy
tas Židonio ranka.

žmogum Tauragėje
Paskutiniuoju laiku Tau

ragės apylinkėje ir Klaipė
dos krašte buvę keliatas į- 
tartų gaisrų. Po gaisro pas 
padegėlius lankydavęsi lent
piuvės agentai, siūlydami 
pirkti statybinės medžiagos. 
Vieną sykį pasitaikė taip. 
kad naktį sudegę Klaipėdos 
krašte vieno ūkininko tro
besiai, o anksti rytą jau pri
sistatęs prie padegėlio Ka- 
no lentpiuvės agentas, siūly
damas miško medžiagos. 
Padegėlis įtaręs, kad tas 
lentpiuvės agentas iš anksto 
žinojo apie gaisrą. Padegė
lis pranešė policijai.

Ir išėjo aikštėn, kad to 
ūkininko triobesius sudegi
no fabrikanto Kano pasam
dyti padegėjai.

Policija tą poną areštavo, 
bet tuoj paleido už 100 litų 
kaucijos. Dėl šitokios juo
kingos kaucijos žmonės tuoj 
pradėjo kalbėti, kad prie 
šito “rakete” prigulėjo ir
pati policija, 
pasiekė jau 
Tribunolą.

Šis skandalas 
net Vyriausi

KRAPŠTYDAMA DAN- Į VAGIA DVIRAČIUS.
TIS PRARIJO ŠPILKĄ. į vargu ar rasis kitas Lie- 
Alytuje buvo šitoks atsiti- tuvoj miestas, kuriame tiek, 

kimas. Gimnazistė Kizlei- kiek Klaipėdoje, įvyktų dvi- 
kaitė pareidama iš mokyk- račių vagysčių, čia reta die- 
los krapštė segtuku (safety na, kad neįvy ktų 1—3 dvi- 
pin) dantis ir bekrapštyda- račių vagysčių.

Gelgaudiškio valsčiuje, Jei KaUne k“riame ki’

PRIE GELGAUDIŠKIO
NEMUNAS IŠPLOVĖ 

LAVONĄ

KUNIGAI TIK KIŠA ŽMO
NĖMS RANKAS BU

ČIUOTI.

čia kaimą su kaimu sija di?ną 861118 Ruk8tdė išVko 
skaitlingos pavasarininkų LZara8U8 Pašytijnspekto- 
kuonos rM*’ kad mokytoją Urboną

Per praėjusius metus pra- Uitą
džios mokyklų mokytojų t,k ratį‘ ^rdejo ir brėško 
iniciatyva čia pradėjo steig gtas, Rukstcliene j mukyk-
tis ir tautininkų jaunime los pa‘?lpas ™"ese ^rbo™1 
organizacijos sk^ia -“jau- Pocius. tPaslaraJ-' ra<1,> 
nalietuviai.” Jaunimo tarpe I neb^™e«an'!
atsirado mažos intrigos ii 
vienų kitiems neapykanta.

1934 m. pabaigoje Gry- 
biškių kaime, Salako valse., 
pas ūkininką Anuprą Rukš- 
telę apsigyveno “jaunalie
tuvių veikėjas, pradžios mo
kyklos mokytojas Motiejus 
Urbonas. Į Rukštelės namus 

į buvo perkelta ir mokykla.
Urbonas, čia bemokyda

mas vaikus, karštai pamilo 
“pavasarininkių” pirminin
kę, vienturtę šeimininko 
dukterį, Emiliją Rukštelytę.
Ji buvo gana graži, be to, 47 
ha gražaus ūkio paveldėto
ja.

Urbonas grožiu nepasižy
mėjo, be to, Rukštelytei dar 
nepatiko, kad buvo skirtin
gos pasauliožvalgos. Visos 
Urbono pastangos prisimei
linti Rukštelytei nuėjo nie
kais.

Kartą Urbonas nusipirko 
radio aparatą. Mat, Emilija 

Šiomis dienomis Kaune mėgo muziką ir tuo jis tikė-

Nors ant stalo valgis sto
vėjo, tačiau mokytojas jo 
nevalgė.

Tai buvo turgadienis. 
Emilija su savo pussesere 
ruošėsi į Salako turgų. Tar
nui pakinkius arklį ir priva 
žiavus prie durų, į vežimą 
sėsti išėjo pirmoji Emilija. 
Jai lipant į vežimą, staiga 
į ją papliupo eilė revolverio 
šūvių. Sužeistoji dar mėgi
no bėgti, tačiau sukniubo, ir 
į gulinčią dar buvo paleista 
pora šūvių.

Rukštelių namuose kilo 
panika. Būrys iš mokyklos 
atbėgusių mokinių sužiuro į 
auką, kuri krito nuo jų mo
kytojo rankos. Į ją buvo pa
leista šeši šūviai.

Keršytojas Urbonas, įvyk
dęs šį nusikaltimą, nuskubė
jo Zarasų link. Kaip jis sa
kosi, ėjęs apie savo darbus 
pranešti policijai. Pakeliui 
buvo sumanęs nusižudyti, 
bet revolvery nebeturėjęs 
nei vieno šovinio. . Nurijęs 
nuodų, bet kai pasidarę silp
na, išgėręs rukštaus pieno ii

buvo mirusio kun. Kazimie- josi ją prisivilioti; bet, deja, 
ro Rankelės minėjimas. Kai-. Emilija radio klausytis be 
bėjo krikščionių darbinin- draugių neidavusi. Ir ši prie-i 1
kų veikėjas K. Ambrozaitis. monė jų nesuartino. pasveiKęs.............
Jis velionį Rankelę aukštai 1935 m. kovo mėnesy bu- ’ x^kankinu>1
icVaio n iritnc lfimio-nc tmisa. .... 'DuinM-.&iiifcss cr,» i ištisas keturias dienas, spa-iškėlė, o kitus kunigus pusė- Vo Rukštelytės brolėno su-,,- ;____  __ __ tinai paakėjo. Sako, dabar- tuoktuvės, į kurias liudinin- į -lų ?? dieną mirė. Žinia apie

Šakių° apskrity, prapuolė į^tav^uvežfcHApskritie“ mi6Ste Pamaty^ tiniai Lietuvos kunigai yra kais buvo pakviesti Rukšte- ®kvie
„„aJ? v ouionue ta į ap - anvstpsrn valdimnka. Dre- tikri buožės. .Tie esą visai įtH-s iv TTrknnoc TTrKnrmc Si C1^’ Rukstelių ūkyje

+..^t Policija nenorėjo tam buv0 pastebėtas viršum van- 
denspiaukiąs žmogaus la-

čius,” kad vonas-
gintų įr
braižą su tuo laišku

PAVOGĖ ATRAMAS 
NUO TILTO.

žinėjantį po miestą, vargu 
ar susidarytų gerą nuomo
nę, o čia yra stačiai pripra
timas. Apie 60 nuoš. vieti
nių gyventojų turi dvira-

wn<». Trakų apskrity, Užuguos- kurie niekur neregist-
dnbar jie paly- gkendu0H pagavus, pasi- čio-žiežmariu vieškely, prie ruojami ir už juos jokių mo- 
\etloyo rankos rodė> kad tai K. Blado lavo- ^ukstoslos k*1™0’ nesenai kesčių mokėti nereikia, įs- 
izi buvo nuimtos nuo tilto ir skiriant tiktai mėgėjus, va-Žvalgybos indentrfikac;-,diški b pavogtos atramos. Dabar žiojančius į Girulius miške

jos_ skyrius palygino ir pn- baus ukininko su*us. pas Ia. paaiškėjo kad jas parsive- specialiai dviratininkams , 
pažino, kad tas laiškas yra y rasta pagas ir ki u_ ze namo B. Degutis. Seme- pravestais gražiais takais, 
rašytas Vetlovo ranka. . • Kiek namiškiai taikos teisėjas nubau- §je per metus moka 3 litus.

Vadinasi, vienas laiškas žinok Vladas važiuodamas į dė jį užtai vienam mėnesiui šiaip, dviračiai be “pasų.” 
rašytas dviem rankom. Ne- Skirsnemunę, turėjo 200 Ii-
žiūrint to, visiems buvo ais- Skenduolis turėjo apie-----------
ku, kad taip negalėjo būti. 28 metus amžiaus. •Paaiškėjo galu gale, kad Ži- į ___________
donis ištikrujų " nekaltas, o į VILKAVIŠKIS SKĘSTA 
kaltas Vetiovas į PURVYNE.

Židonis iš kalenmo palei
stas. Bet jo vardas jau su- Purvynas Vilkaviškio mie- 
terštas ir dabar jis neturi siely siekia iki kelių. Basa- 
tarnybos. navičiaus gatvė išrausta.

ASMENIŠKAI LYDIMA

PRADĖJO MIŠKAI 
DEGTI.

privežta žemių, lietui pali
jus visa gatvė virsta neiš
brendamu liunu, o žmo- 

; nėms vaikščioti reikia, nes
atsdus ir miškams < paį mokesčių inspekci- 

pradziuvus, miškuose prasi-1 ja, keiiatag krautuvių ir tt. 
dėjo gaisrai. Jau dege mis- Vietos namų savininkai 
kas Kaišiadorių, Labanoro, vjenur kitur numetė lentgalį 
Taujienų, Tauragės, Zara-'ar plytgalį, 0 kitur ir to nė- 
SV urėdijose. Is ra arba jau žemėmis už-
viso išdegę 41 ha miško.___versti. Pašto gatvė palijus

-------- taip pat įšbrenda-
Vlsiems užsieny gyvenantiems ma, nes negrįsta.
lietuviams , 

metams
.Lietuvos Žinios* 
tik 6 doleriai, t NETURĖDAMAS KUR 

DĖTIS, PASIKORĖ BE
ŽEMIS.Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
■kaityti tik tiek, kiek mums apsems mis giliečiu kaimo gyvento- 
ekspedicija. Todet visus kviečiam. Jas Be madas Bagdonas
itožyti populiarų demokratiško. P- vfliksČiojo DO kaimus jieš- 
kra^os dieniąją kedamas ūkio, kuriame ga

lėtų dirbti iš pusės, nes iš se
niau gyvento ūkio jam buvo 
atsakyta ir turėjo išeiti. Per 
dieną išvaikščiojęs ir niekur 
vietos neradęs, parėjo vaka
re namo ir nuėjo į tvartą pa

kuria metams tekamuoja ūk • dole- gy^HuS. Namiškiai, ll-
nesulaukdami iš tvarto 

susidėkit dviese ar trise. gTJZtant, nuėjo Jieškoti, bet
Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* ten rado pasikorusį ir jau 

būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių nebegyvą.
Kas atsiųs savo adresą — gaus ne- ---------------------

mokamai 1 egz. susipažinimui. Kaune UŽ 10 didelių Švie-
Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kau- žiu kiaušinių dabar moka- 

Gedimino 38. ma gQ HetUVlŠkų Centų.

Seredžius. Šiomis dieno-

IETUVĄ
U£PO$-JULY

Diena

NEWVOfiK-KLAIPEDA
peGOTMENBuaSĄ.SvEDlJĄ

RENGIA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINUA

IŠVIJO IŠ LIETUVOS 
TARPTAUTINI ŽULIKĄ

Vienas savo laiku krimi
nalinės policijos sugautų ir 
nuteistų garsių tarptautinių 
šulerių, kurie nusidavę esą 
“persai,” stambus pirkliai, 
Gidari Rudoi, rumunas, jau 
atliko sava bausmę ir iš Lie
tuvos ištremtas. Kiti jo 2 
bendrininkai baigia atlikti 
savo bausmes.

• V . • ■» • J •
gausia turto prisigrobti. Eimlija"^^“?^^ tul’ara ?S,>n ?̂rahitiauantukkf1" 
Nuvažiavę į kauną kalėdoti ukininkaičiui ir jį pasiėmė S n<kfkar-
jie tik kiša savo rankas zmo- už parankės. Šio įvykio Ur- - ?zrasas- .\la Į1^1 "?.r Jnėms bučiuoti, o paskui at- bonas buvęs tiek sVljaudin-
suka vargšams nupenėtą sa- tas, kad norėjęs net sprukti ^^^rank™ -< 3
vo užpakali ir važiuoja pas nematęs nei bažnyčios. No-, “ . t“1, .
ponus kortomis lošti ir gir- rėdama jį nuraminti Emili- Policija šitą užrašą niau

ja ir jam prisegė gėlelę. Tuo P?» ne.® J18’. ,^at’ ledija 
reikalas laikinai buvo su-1 “jaunalietuvi, tautininkų
tvarkytas, tačiau Urbonas P^uko žmogų, 
visiškai įsitikino, kad Emi-' v. Urbonas yra 29 metų am-
lija jo ne tik kad nemyli, bet ziaus.. °
ir neapkenčia. įsimylėjęs šautoji Rukstelyte buvo 26 
mokytojas pradėjo neri-.m^b pavasarininke, 
mauti, pagaliau, net kalbo-Į Šiomis dienomis Zarasuo- 
je nebeteko lygsvaros. Kar-,se to Įvyko byla ir Urbo- 
tą Emilijos motinai atnešus,nas nutekąs lo-kai metų 
Urbonui valgyti, pastarasis sunkiųjų darbų kalėjimo, 
pasakė, kad jei ne bažnyčia,
tai kulka ji apvesdins su 
Emilija. Rukštelienė tuo 
grąsinimu nepatikėjo.

Laikas bėgo. Urbonas 
kankinosi, darėsi vis neran
gesnis ir mažiau bekreipė

tuokliauti.
Ir tai yra tikra teisybė!

Važiuojantiems į 
Lietuvą Žiniai.

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

Taigi, atvažiavę j Kauną, atsi
lankykite pas amerikietį.

J. ŽEMAITIS,
Savininkas.

Žiaurios Motinos Auka.

RABINŲ SUVAŽIAVI
MAS.

Rabinų sąjungos komite^ 
tas nutarė šaukti visų Lietu
vos rabinų suvažiavimą 
Kaune.

Kooperuojant 
Lietuvių Laivokorlių Agentų Sęjun

gai Amerikoj., Ist.

Iš Goth<nbūago keleiviai bus der
biai pervežami elektriniu- traukiniu i t 

-Kalmarą, iš Kalmaro modernišku lai
vu MĄRIEHOLM j Kkipčda. B 
Gothcnburgo iki Klaipėdos važisvį- 
nio apie 24 valandos.

Laicokotiių kanos:
Trečią klase ........ $97.80
Turistu klase $134.89

Valdžios mokesčiai atskirais
Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivakortę ten ir atgal '

Ekskursija vadovaus 
Vladas P. Mvčinskas

Švedą Amerikos Linijos ,
Lietuviu skyriaus vedijas

Ekskursijos brelittrOių ir laivokor- 
čią kreipkitės j savo virtinį iaivo- 
kotčiu agentą, arba į švedą Ameri
kos Linijg.

Kiti ifplaukima i Neu; Yorko 
DROTTNIKGHOLM Liepos 10.
GRIPSHOLM _______ Liepos 24. •
KUNGSHOLM____ Rugpiučio 19
DROTTNINGHOLM Rugpiučio 26

Swedish American Line 
154 Boylston St., Boston, Mas*.

Štai čia tas 5 metų amžiaus vaikutis, Jimmy Tiernan. ku
rį žiaurioji motina girioje sukapojo, kad parankiau butų 
su svetimu vyru išdykauti. Vaikutis parodytas ligoninėj. 
JĮ čia ramina jo teta. Jo mažutė sesutė buvo visiškai moti
nos nužudyta.i

1



KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 23. — Birželio 9 d.. 1937 m.

Browderis ir kun. O’Flana
gan kalbėjo apie Ispaniją.

Šiomis dienomis Harvar
do Universiteto žmonių pa
stangomis .buvo suruoštos 
dvejos prakalbos apie Ispa
niją. Pirmos prakalbos bu
vo pačiam universitete. Te
nai kalbėjo komunistų dien
raščio redaktorius Browde- 
ris. Jis yra senas yankee, 
todėl reakcininkai negali 
sakyt, kad jis Maskvos a- 
gentas, nors jie vistiek jį 
peikia, kam jis komunistas. 
Bet jis gerai nušvietė purvi
ną jų sielą. Sako, tie juodi 
reakcininkai skelbiasi giną 
Ameriką nuo komunizmo 
pavojaus. Bet tai yra biau- 
rus melas ir apgavystė, nes 
komunizmas nėra joks pa
vojus Amerikai. Tikras re
akcininkų tikslas yra ne A- 
meriką ginti, bet Amerikos 
demokratiją sunaikinti. Jie 
yra tokie pat “patriotai,” 
kaip ir Ispanijos fašistai, 
kurie dabar degina savo ša
lį ir žudo gyventojus, norė
dami išnaikinti demokra
tiją.

Amerikos plutokratams 
demokratija yra lygiai ne
pageidaujama, kaip ir ko
munizmas. Juk jie ir Roose- 
veltą vadina “komunistu.’’ 
Tuo vardu jie vadina visus 
be skirtumo, kuriuos tik jie 
norėtų sunaikinti. Ir Brow- 
deris parodė, kaip vienas 
magazinas agituoja Roose- 
veltą nužudyti.

Apie Ispaniją Browderis 
kabėjo nedaug, bet dau
giausia aiškino, kad iš pini- 
gbočių pusės Amerikai grę- 
sia toks pat pavojus, kaip 
ir Ispanijai. Ispanijos lojali
stams buvo sumesta apie 
$400 aukų.

Kitos prakalbos įvyko pe
reitą nedėldienį Old South 
Church salėj. Kalbėjo nese
nai iš Airijos atvykęs kata
likų kunigas O’Flanagan. 
Jisai aštriai pasmerkė Ame
rikos katalikų kunigiją, ku
ri taip atkakliai išsišoko 
prieš įsileidimą Amerikon 
500 baskų vaikų. Jis stačiai 
pasakė, kad visi tie šmeiž
tai, kurie telpa spaudoje 
prieš Ispanijos lojalistus, tai 
vis Romos katalikų bažny
čios propaganda. Sako, aš 
irgi esu tos bažnyčios kuni
gas, bet aš negaliu tylėti ma
tydamas tokią baisią netei
sybę. Užtai, sako, tos baž
nyčios agentai ir mane šmei
žia.

Kun. O’Flanagan yra ge
ras kalbėtojas ir pasakė la
bai daug teisybės. Ispanijos 
lojalistams sumesta $345 
auku.

Stanislovaitukas esąs “ant
ras Houdini.”

Houdini buvo didelis A- 
merikos magikas. Jis išeida
vo per visus užraktus; jį už
rakindavo į apkaust y t ą 
skrynią, aprišdavo skrynią 
virvėmis ir įmesdavo į jūres 
—ir po kelių minučių Hou
dini išplaukdavo liuosas.

Bostono laikraščiai šį pa
nedėlį rašo, kad beveik toks 
pat magikas yra ir Viktoras 
Stanislovaitukas, 23 metų 
lietuviukas iš Dorchester io. 
Musų jaunas tautietis išeina 
iš užrakintų kalėjimų. Pir
mu kartu jis pateko į belan
gę būdamas tik 11 metų am
žiaus. Nuo to laiko jis pabė
go jau iš kokio tuzino kalė
jimų.

Apie 6 sąvaitės atgal jis 
buvo geruoju iš Neutono 
kalėjimo paleistas, nes poli
cija bijojo, kad jai bus sar
mata, kai jis da sykį iš jos 
klėtkos pabėgs. Bet pereitą 
nedėldienio rytą jis vėl bu
vo suimtas Newtone už įsi- 
laužymą. Šį sykį Stanislo
vaitukas turėjo pasivogęs iš 
garažo automobilį ir polici
jos užkluptas norėjo pabėg
ti. Policija vijosi jį kelias 
mylias, pakol sugavo. Wa- 
tertovvne jis mėgino savo 
automobilium nuversti poli
cijos mašiną nuo kelio ir tik 
per plauką neįvyko katas-

BIRŽELIO IQ
JUNE

NEDĖLIOJĘ, NUO 11 RYTO, 
įvyks LSS. Cambridge’aus ir So. Bostono kuopų Metinis

Piknikas
Haverhillio Liet Kliubo Parke

Bradford, Mass.
SVARBI ŽINIA JAUNIMUI! GRIEŠ GARSI RADIO ORKESTRĄ.

Svetainė Puikiai Įr engta—didelė. Puikus Išlaimėjimai prie įžangos ženklelio. 
Visi rengkitės į Metinį Socialistų Išvažiavimą. Puikiai pasilinksminsime ir 

pasimatysime su senais draugais.
KELRODIS: Nuo Bostono, važiuot 28 keliu iki Andover "Pass-over” tilto, čia imt 125 
kelią iki Bradford Central Sųuare Parko. Čia pasukt i Salem street—į dešinę. Pa
važiavus pusę mylios, pasukt į dešinę į Brookside avė. arba dabot iškabą: Piknikas.
Bl'SAI IŠEIS—iš So. .Bostono, 10:30 ryto, nuo Lietuvių Salės, E street.

Iš Cambridge’aus, 11 ryte, nuo Liet. Pil. Kliubo. 163 Harvard street. Prašom už
sisakyti vietas iš anksto “Keleivio” ofise, pas J. Kairaiti, K. Zabitį Cambridge arba 
pas bile kuopos narą.

Tarptautinis dainų ir šokių 
vakaras. t

Bostono International In-* 
stitute ruošia tarptautinį 
liaudiškų dainų ir šokių va
karą 12 birželio, Jordan 
Hali patalpoj. Iškilmės pra-' 
sidės 8:15 valandą. Bilietų1 
kainos nuo 50 centų iki' 
$1.50. Kas ateis su savo liau-; 
dies kostiumu ir dalyvaus; 
marše, tam bilieto pirktis! 
nereikės. Bet šituo reikalui 
reikia susižinoti iš kalno su 
Miss Marian Lantz, Interna
tional Institute, 190 Beaeon 
street. .

Caroline Casper
Atidarėm Naują

MODERNIŠKAI ĮRENGTĄ
BEAUTY SALON

83 L Street, So. Bostone.
Turime didelį pasirinkimą I’ER- 

MANENT WAVE. Kainos nuo $2.00 
iki $7.00. Darbą atlieka tik gerai pa
tyrę operatoriai. Galit paklaust tele
fonu. SOUth Boston 4645.

L STREET
L1QUOR STORE

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
, PAS STRIGUNĄ 

195 L Street, So. Boston.

TeL Trvbridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos; 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
aso 18 iki 13 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inmaa st. arti Central ekv, 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21824
MEDICINOS DAKTARAS

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

’ nuo 7 iki 8 vakare. 
187 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SULAKĖ, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IK NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo y ryt. iki 7 vak. kasdien.
Nedeliom, nuo 10 ryto iki 1.

Tei. So. Boston 2668. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

•VALANDOS: Nuo 8 iki 12
Nuo 3 iki 8 vak. Sfl NEDĖLIOMIS:

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio” name.

861 BROADWAY, tarp C ir D 
SO. BOSTON, MASS.

Radio programa. Išvogė T. Čepulienės namus.
Sekantį nedėldienį, birže- j Pereitos pėtnyčios vakarą i 

trofa; policijos automobilis lio 13, Bostono lietuvių ra- South Bostono bomai išvo- Prie 73 Tremont st. tapo 
tačiaus išsilaikė ant kelio ir dio programa per stotį gė Teklės Čepulienės namus atidarytas CIO ofisas Nau- 
Stanislovaitukas buvo suim- W0RL (920 kil.), nuo 2 iki po Nr. 1 Pages et. čepulie- josios‘Anglijos vajams. Di- 
tas. 2:30 po pietų bus sekanti: nės tuo laiku nebuvo namie į rektorium paskirtas Michael

Angliškai Stanislovaitu- (1) Trijų žvaigždžių orkes- ir kai sugiyžo po 11 valan-;F. Widman, kurio žinioje 
bus visi Naujosios Anglijos 
streikai ir kovos už CIO pri
pažinimą.

kas vadina save “Victor tra iš Hudson, Mass.; (2) dOs nakti, durys buvo jau iš 
Stanvvhite.” Jieva Sidariutė, dainininke laužtos ir beveik visi daiktai

iš Hudsono.

Neužmirškit socialistų 
pikniko!

Neužmirškit, kad atei
nantį nedėldienį, 13 birže
lio, Haverhillio Lietuvių 
Kliubo Parke (Bradforde) 
bus didelis LSS. kuopų pik
nikas. Dalyvaukit visi! Del

MASS. LIETUVIAMS

PIKNIKAS!
DAINUOS 8-ni CHORAI.

12 ir 13 BIRŽELIO, 1937 
Lietuvių Tautiškam Parke 

Montello, Mas*.
Rengia Am. Komunistų Partija

CIO atidarė savo ofisą 
Bostone. EIDUKAS

«II
ii
ii
4 1 
4
j

4t

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

išnešti. Tarp kitko pavogti 
ir nauji Hudson Seal kaili- į 
niai- Išnešti taipgi 4 auksi- Pereitą sąvaitę automobi- 
niai žiedai ir vyriški galio- liai Bostone ir visoj Massa- 
nikai su raidėmis “A. A.” Įchusetts valstijoj užmušė 18 

žmonių.Paimtos visos dresės, paklo- ’
dės, rankšluosčiai ir kiti da
lykai. Sakoma, kad tai lietu
viškų bomelių darbas. Jie 
jau nešiojo vogtas drapanas

platesnių informacijų per- Lietuvių Frakcijos Pirmas Distnktas pO galiūnus ir siūlė pirkti 
šiame 12 BIRŽELIO, Jei kur tokie “kupčiai’’ už-

RuLteTs^/rkestrol pars,oslos 000 eitų, sulaikykit juos ir pa- 
13 BIRŽELIO, " šaukit policiją. Pavogti taip- nuo Bostono.

skaitykit skelbimą 
puslapy.

Bagočiai buvo nuvažiavę 
į Waterburį.

Pereitą subatą adv. Bago
čius su šeimyna buvo nuva
žiavęs į Waterbury’o lietu
vių profesionalų vakarėlį. 
Sako, vakarėlis buvęs gra
žus.

Somerset viešbuty pereitą 
sąvaitę susirinko Amerikos 
architektų suvažiavimas.

SIUVĖJAS
Persikėlė į naują vietą 

322 BROADWAY 
(tarp D ir E)

i Taisome vyriškus ir moteris- { į 
« kas drapanas ir parduodam { i 
«naujas. Kaina prieinamiausią.* » 
»Nepamirškit savo kriaučiaus.*
♦ 322 BR0ADWAY, So. Boston* 

.......- J į

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, a D. 
447 Broadvvay, So. Bestom,

Suėmė Fabijoną Bauševskį.
Pereitą nedėldienį Dor- 

chesterv policija suėmė Fa
bijoną Bauševskį, kuris gu
lėjo pievoje šalia automobi
lių kelio. Pamačiusi gulintį 
žolėj žmogų, policija manė 
kad jis negyvas ir nuėjo pa
žiūrėti. Priėjus pamatė, kad 
jis gyvas ir skaito magazi 
ną. Paklaustas, ko jis tenai 
guli, jis negalėjo išsiaiškin
ti. Ir taip pat negalėjo pasa
kyti, kur jis gyvena ar kuo 
užsiima. Krepšy prie jo ras 
ta plaktukas ir skustuvas. 
Pinigų jis neturėjo, tik ture 
jo pasą į Lietuvą. Policija jį 
suėmė padaryti jo fotogra
fiją ir pirštų nuospaudas.

BUS SEKANTI PROGRAMA: 
Prasidės 3-čią vai. po pietų.

(1) Liuosybės D. R. Choras iš Mon- 
telios, vadovaujamas Izabelės Ku
gel;

(2i Liaudies Choras iš Lawrence, va
dovaujamas Onos Vaitkunienės;

(3) Jaunuomenės Choras iš Bridge- 
water, vad. I. Kugel.

(4) J. Bimba pasakys prakalbėlę;
(5) Laisvės Choras iš So. Bostono, 

vad. I. Kugel;
(61 Aido Choras iš Worcesterio, va

dovaujamas V. Sukacko;
(7) ANN BURLAK, pagarsėjus uni

jų organizatorė kalbės apie CIO 
uniją ir apie Ispanijos karą.

(8) Lietuvių Lavinimos R. Choras iš 
Norvvoodo, vad. I. Kugel;

(9) Laisvės Merginų Choras iš So. 
Bostono, vad. I. Kugel;

(10) L. L. R. Vyrų Choras iš Nor
vvoodo. vad. I. Kugel.
} šį pikniką suvažiuos tūkstančiai

Lietuvių, nes piknikas bus papuoštas 
dainomis, prakalbomis ir kitais įvai
rumais. Todėl kviečiame visus vyrus 
ir merginas dalyvauti, o mes užtikri- 
nam, kad turėsit geriausį smagumą. 
Chorai, už geriausį dainavimą gaus

peiliais subadytas ^°T?nasJ„ p'rtna~?.10i Ąntra—$5; p, 91 " t Trecia—$3< Prie Įėjimo tikietų busUrleason, Zl metų duodamos sekančios dovanos: Pirma 
—S5; Antra—$3; Trečia—$2. Tikie- 

... ..... . .ai platinas po 24 miestus ir mieste-pusetinai išsigėręs ir nega- bus, iškalno perkant tik 10c., o par- 
lėįo pasakyti nei kas ji su- ke b®p.2į-. Tai pjraijykį Lietuvių 
bade, nei kur. mo konteste. rengėjai.

Atydai Lietuvių Aptiekoriu
Parsiduoda vaistinė (aptieka) iš 

priežasties savininko ligos, 20 mytių
__  _ . nuo Bostono. Didelė Lietuviška kolo-

gi inšiurans polysai, visokios ni>- bitofc, nc brangi renda, 
• i -a.- • nėra kompeticijos. Liouor license.bllos ir kiti svarbus popie- Klauskite: KELEIVIO Ofise, F. G.

riai. Jei kas rastų išmestus)-----------------------------------
kur į bačką, lai sugrąžina Išsirandavoja 6 kambariaL

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Avė.,
Jamaica Plain. Ma

Kės. TeL Jamaica 1028-M.

savininkei.

Buvo svečių iš Waterburio.
Pereitą sąvaitę Bostonan 

:>uvo atvažiavusi iš \Vater- 
jurio dr-gų Geo. Laskių šei
myna. Ji buvo sustojusi Ba- 
gočių namuose ir aplankė 
kitus pažįstamus.

Nežino kas ir kur jį peiliais 
subadė.

Pereito nedėldienio naktį 
į miesto ligoninę buvo at
vežtas
Richard 
amžiaus vaikėzas. Jis buvo

Dideli, šviesus ant 3 lubų. Vėliau- 
,-ios mados įtaisymai, štymu šildomi, 

joil ir gazas virtuvėje. Kreipkitės pas: 
Charlestowne nukrito per Mrs. Mary Banevich, (5)

atdarą tiltą automobilis, ku- 77 Hu?5. KiRkiSTSST’ 
ris važiavo labai smarkiai.
Sakoma, kad automobilis 
buvo tik ką pavogtas ir va
gis važiavo su savo merga.
Abudu areštuoti.

Pereitą seredą buvo už-, 
pultas Victoria. Hotelis. į 
Banditai pagrobė $158.
^0000000000000000000

Parsiduoda Automobilis
2 durų Terraplane, įvažiuotas tik 

11,600 mylių, beveik naujas 1935 m. 
Parduodu pigiai. Klauskite pas 

Mrs. J. Valeika
8 Winslow St., Cambridge, Mass.

Reikalinga “Stichers.”
Patyrusios merginos arba moterys.

170 HARRISON AVENL'E, 2 floor.
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Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

Tel. University S4S6

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUV* DENTIST* 
/ALANDOS: 8-6 Ir T-8.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

1854 DORCHESTER AVĖ,
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

Laiškas iš Lietuvos, regist- 
duotas, yra So. Bostono paš
te Williamui Vėsai, nuo O-
ros Černiauskienės iš Nava- 
rėdų kaimo, Alovės vals
čiaus. Laiškas siųstas “Ke 
leivio” adresu, bet mes ne
žinom kur Vėsa dabar ran
dasi, tai laišką grąžinom 
paštui. Jis bus pastoje apie 
14 dienų, jeigu į tą laiką Vė- 
?a jo nepasiims, paštas grą
žins atgal

DIDELIS PIKNIKAS
STEPHEN DARIAUS POSTO, 317 A, L.
Lietuviai Legijonieriai kviečia tamstas kaip savo drau
gus ir rėmėjus dalyvauti musų piknike, kuris įvyks. ■_

Nedėlioję, Birželio-June 20 d., 1937■. ■ *? • c
Romuvos Parke. Montello, Mass.

Bušai išeis nuo Posto Kliubo, kampas Broadwav ir E 
street, kaip 11:30 ryto. Kelionė į pikniką ir atgal-tik 60c. 
Grieš Posto Benas ir Orchestra. Bus įvairių žaislų ir 
lenktynių kaip vyram, moterim ir jaunuoliam su bran
giomis dovanomis. Taipgi gražuolės rinkimas.

Gardus valgiai ir gėrimai, nuoširdus ir draugiškas 
patarnavimas.

Kadangi Amerikos Legijonieriai stovi ant sargybos 
už visus lietuvius ir jų visų reikalus, tai mes tikime, kad 
tamistos paremsite mus atsilankydami | musų pikniką.

širdingai kviečia visus. RENGIMO KOMITETAS.
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Moderniškas Kelias 
Geriausias!

NETIK SVEIKAS VALGIS ir PIGIAU KAINUO
JA, bet ir daug parankumo su Stewart Wamers 
Šaldytuvu. Vienoda temperatūra neduoda valgiui 
sugesti. Ledas kainuoja 10c. į dieną arba $3.00 į 
mėnesį, o elektra kainuoja tik 50c. iki $1.00 į mė
nesį. Maisto taipgi susigadina mažiausia už $3.00 
į mėnesį. - c

Perkant daugiau maisto vienu kartu, galima su- 
. taupyt apie $6.00 į mėnesį—f)ar°do tai valdžios ap-

škaitliavimas.
JUS SUTAUPYSIT net $11.00 į mėnesį arba $132 
į metus su Stewart Warner Šaldytuvu.

Užeikite ir apžiūrėkite kokius gerus įtaisymus 
turi Stewart Wamer šaldytuvai. Parduodam ant 3 
metų išmokėjimo ir su 5 metų gvarantija., ji

ROLAND KETVIRTIS A CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonu: SOU-th Bestom 4648.» w - - •
IboooeeeeeoooaooeooeBeeoBaoeeoooeooooooiOOOOoaaaooM

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS
Dara rinas legalias dokamentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonu: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo Teumatizmo, žaizdų,

, ulcerio, kancerio, tumors’o,
'Varba nuo bile odos ar gal- 

vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem
per šį mėnesi duodamas dovanai.DR.GRADY^^ s‘

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

Nedeliom tik nuo 10—12.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL
). (Insured 
'•i Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas. 
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

So. Boston 
1068

STUDEBAKER AUTOMOBI U U 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiline Ir 
Trokas visokių išdirbysčių.

Peter Trečioku ir
Joe Kspočianu — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth SL 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

Kršipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausių patar
navimų. Adreus:

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

ofisu:
16

TeL Brockton 4110
Montello,




