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KAIRIOJŲ VALDŽIA PATENKI 
NO FRANCI JOS DARBININKUS

SLA. JUBILĖJINIS Kijeve Prasidėjo Di-\

APIE 1,000,000 STREIKIE-j 
RIŲ GRĮŽTA DARBAN. 1

Fabrikantai buvo, priversti i 
išpildyt svarbiausius unijų Į

reikalavimus.
Neišėjo nei sąvaitė laiko, į 

kaip Francuzijos valdžion 
atsistojo socialistai, o darbi
ninkai jau turi didžiausių 
laimėjimų. Fabrikantai bu
vo priversti išpildyt visus 
svarbiausius unijų reikala
vimus, būtent:

1. Pripažinti 40 valandų 
darbo sąvaitę.

2. Pakelti darbininkams 
atlyginimą už darbą nuo 7 
iki 15 nuošimčių.

3. Sutiko duoti apmoka
mas atostogas.

4. Pripažinti unijas kaip 
teisėtas darbininkų atstoves.

Pereitą sąvaitę streikai 
buvo užlieję visą Francuzi- 
ją. Streikuojančių skaičius 
buvo pasiekęs jau 1,000,000 
darbininkų. Bet valdžiai tar
pininkaujant fabrikantai iš
pildė aukščiau paduotus 
darbininkų reikalavimus ir 
Generalė Darbo Konfedera
cija sutiko streiką atšaukti.

Streiko metu darbininkai 
buvo užėmę fabrikus ir ki
tas darbavietes, kad negalė
tų ineiti streiklaužiai. Kai 
kuriuose fabrikuose strei- 
kieriai išbuvo po dvi savai
tes. Ant fabrikų buvo iškel
tos raudonos vėliavos. Bet 
darbininkai užsilaikė ra
miai ir per visą streiką ne
buvo jokių riaušių, nes poli
cija nelindo ir kapitalistai 
nedriso provokatorių vaitot.

Pasiekus darbininkams 
tokių dideliu laimėumų, so
cialistas premjeras Blum pe
reitą nedėldienį pasakė di
delę prakalbą Paryžiaus 
sporto stadijone, kur jo 
klausėsi 60,000 žmonių. Kai 
vienas parlamento narių pa
klausė publikos per garsia
kalbi. ar ji pritaria premje
rui Blumui. minioj suužė di
džiausis pritarimas.

Laimėjus streiką fabrikų 
darbininkams, dabar paskel
bė visuotiną streiką anglia
kasiai šiaurės Francuziioi. 
Streikuoja apie 150,000 
mamelių. Nėra abejonės, 
kad socialistinė valdžia pa
dės ir jiems savo būvi page
rinti.

Belgijoje Rexistai 
Laimėjo da 78 Vietas

Pereitą nedėldienį Belgi
joj buvo renkamos miestų ir 
miestelių tarybos, kurios pa-

DAtat vrr 4iUi~ j skui rinks senatorius. Iš viso HAl&l A UjAIME i buvo išrinkta 690 naujų at-
RUMUNIJOJ. • stovų į tarybas, ir iš to skai-

_ . _ ičiaus 78 vietos teko rexis-
Pereitą nedeldieni Rurnu-^ams> kurie yra atskilę nu© 

nijos sostinėj Bukarešte bu-į jr sudaro Belgijos
*.....~ ~ fašistų partiją.

Pagal partijas, išrinkti ta
rybų nariai dalijasi šitaip:

Socialistų .............. 321
Katalikų .................. 223
Liberalų ................... 89
Rexistų ................... 78
Flemų tautininkų .... 50
Komunistu .............. 27
Hitlerininkų ............. 1
Pirma fašistai (rexistai) 

Belgijos savivaldybių tary
bose neturė jo nei vienos vie
tos. Taigi tie 78 jų atstovai 
dabar yra grynas jų laimėji
mas. Akyvaizdoje šitokios 
padėties, socialistų vadas 
Vandervelde atsisakė savo 
vardu organizuoti nauią mi- 
nisteriu kabinetą. Kaip ro
dos, šitam darbui bus pa
kviestas senasis premjeras 
Zeeland. kurio iki šiol bu
vęs kabinetas tik šiomis die
nomis atsistatydino.

į vo suruoštas tarptautinis 
skautų paradas, kuriam žiū
rėti buvo padaryti aukšti pa
statai su sėdynėmis. Matyt, 
meistrai negerai apskaičia
vo tų pastatų stiprumą, nes 
paradui praeinant jie su
griuvo su visais žmonėmis. 
Kilo didžiausis riksmas ir 
panika. Kiek žmonių buvo 
užmušta ir sužeista, tikrai 
da nežinia. Per kelias va
landas cenzūra neišleido 
užsienin jokių žinių apie šią 
katastrofą. Vėliau valdžia 
pranešė užsienio korespon
dentams, kad 3 žmonės buvo 
užmušti ir apie 100 sužeista. 
Tačiau su valdžia nesusita
rus policija pasakė, kad 30 
žmonių buvo užmuštą ir ke
li šimtai buvo sužeistu.

Didelis Socialistų
Pakilimas Europoj.
Iki šiol Europoje buvo tik 

trys valstybės, kur valdžių 
priešaky stovėjo socialistai; 
tai buvo Švedija, Danija ir 
Norvegija.

Dabar gi da dvi valstybės 
pasistatė socialistus prie sa
vo vairų, tai Francuzija ir 
Belgija. Reiškia, jau pen
kioms daugiausia kultūrin
goms valstybėms vadovauja 
socialistai. Paskutiniai įvy
kiai Ispanijoj verčia many
ti, kad ir tenai greitu laiku 
gali susidaryti socialistų va
dovaujama valdžia.

PASAULY YRA 37,275,200 
AUTOBIMOBILIŲ.

Nevv Yorko automobilių 
kliubo surinktomis žiniomis, 
dabartiniu laiku visame pa
sauly esą daugiau kaip 37,- 
275.200 automobilių. Per 
pereitus metus automobilis
tų skaičius pakilęs dviem 
milionais. Amerika, žinoma, 
turi daugiausia automobilių.

Ispanijoj Streikuoja 
250,000 Darbininkų.

Telegramos sako, kad ma
siniai streikai Ispanijoj su
paralyžiavo daug pramonės 
šakų. Nors valdžia streikus 
uždraudė, darbininkai strei
kuoja. Pereitos sąvaitės pa
baigoje streikuojančių skai
čius siekė jau 250,000 žmo
nių. Streikas pasižymėjo jau 
kruvinomis riaušėmis, per 
kurias 4 darbininkai buvo 
užmušti. Sakoma, kad dėl 
šitų įvykių galinti sugriūti 
Santiago Cesares Quirogos 
vyriausybė. Jeigu ji griūtų, 
tai valdžią veikiausia paim
tų į savo rankas socialistai. 
Quirogos ministerių kabine
te socialistai nedalyvauja.
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SEIMAS.
Birželio 22 dieną Cleve

lande susirinks jubilėjinis 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje Seimas. Jubilėji
nis jis bus dėlto, kad šįmet

dėlė Byla.
19 valdininkų kaltinama dėl 

išeikvojimo 5,000,000 
rublių.

Telegramos iš Kijevo pra
Susivienijimas švenčia savo ne>a:, ba(L j-į
50 metų jubilėjų. prasidėjusi didelė byla dėl

Seimo posėdžiai bus lai- valsl>'b?s Pin^ ls?kv0J1' 
komi Clevelando Lietuvių rint^ suolan esą
Salėje, 6835 Superior avė. pasodinta 19 Lkrainos dai-

SLA. seimo delegatams bmink^ P‘ofsojuzų Tarybos 
apsistojimo vieta rekomen- vll-sm!pkų P ^'^autojų, ko
duojama Carter Hotelyje, !?e 1S2lk'oję £>,000,000 rub-
kur 20 ir 21 birželio bus A- ia_.va^5-b^s Pini^|- 
merikos Lietuvių Kongre-1 aldminkai vagia netik
sas. Kambarių kainos tenai bet J.r S°vletu<)se ’
esančios tokios: kambarys ^rtumas tačiau yra tas, 
vienam asmeniui — $2.50 ^ad Rusijoj apsivogę valdi- 
už parą; dviem į kambari— mnkai sodinami kalėjiman 
po $2.00; keturiems i kam- arb? šaudomi o Amerikoj 
bari—po $1.50. ’ -apsivogę politikieriai renka

mi į gubernatorius arba se
natorius. Čia spauda atvirai 
rašo apie politikierių vagys
tes, bet niekas vagių neareš
tuoja ir nebaudžia.

Pietų Kinijos Valdžia 
Skelbia Karą Japonams

Žydų Pogromas 
Minske?

Iš Varšuvos pranešama, 
kad pereitą sąvaitę Minske 
prasidėjo žydų skerdynės. 
Apie 40 žydų buvę sužeista 
ir jų namai sudeginti. Apie 
6,000 žydų iš Minsko pabė
gę Varšuvon prieglaudos

VIDURINĖ KINIJA TAM 
PRIEŠINGA.

ITALIJA IŠSTOSIANTI IŠ 
TAUTŲ LYGOS.

Romos žiniomis, jeigu 
Tautų Lyga neatšauksianti 
sankcijų prieš Italiją, tai ši 
pasitrauksianti iš Tautų Ly
gos ir susidėsianti su Hitle
riu.

AUTOMOBILIAI ŠĮMET 
UŽMUŠĖ 11,750 ŽMONIŲ.

Travelers Insurance kom
panija Hartforde praneša, 
kad per penkis šių metų mė
nesius Jungtinėse Valstijose 
automobilių nelaimėse buvo 
užmušta 11,750 žmonių. Tai 
esą 1,015 mažiau, negu per
nai per toki pat laikotarpį 
buvo užmušta.

VIEŠBUTY SUDEGĖ 
7 ŽMONĖS.

Pereitą nedėldienį San 
Francisco mieste sudegė 
viešbutis. Gaisro metu 7 
žmonės žuvo ir 30 buvo su
žeista. Policija spėja, kad 
viešbutis buvo padegtas ty
čia.

Ragina SLA. Dele
gatus Dalyvaut Kon

grese.
“Tėvynėj” tilpo SLA. pre

zidento Bagočiaus paragini
mas, kad SLA. delegatai va
žiuodami į SLA. seimą, pa
siimtų mandatus ir Ameri
kos Lietuvių Kongrese daly
vautų.

Nurodęs, kad Lietuvos u- 
kininkai šiandien yra šaudo
mi net už lapelių skaitymą. 
SLA. prezidentas sako:

“Kuomet musų tėvų že
mėj vyksta tokie dalykai, 
mes negalime tylėti. Istoriia 
mus apkaltintų ir sąžinė iš
mėtinėtu, jeigu mes, būda
mi laisvi, neužtartume žudo
mu savo tėvų ir brolių. To
dėl važiuokim į Amerikos 
Lietuvių Kongresą Lietuvos 
demokratijai ginti ir kartu 
su kitomis organizacijomis 
tarkime savo užuojautos žo
dį tiems, kurie yra neteisin
gai persekiojami, ir pasmer
kime tuos, kurie juos perse
kioja.”

Tai yra labai geras patari
mas. Amerikos Lietuvių 
Kongresas įvyks Clevelande 
tik dviem dienom prieš SLA 
seimą, taigi už tas pačias ke
lionės lėšas SLA. seimo de
legatai gali dalyvauti 
Kongrese.

Ispanijos Socialistai 
Už Visą Vadžią.

Negalė darni pasitikėti 
"Liaudies Fronto” parama, 
Ispanijos socialistai nutarė 
valdžios į savo rankas tuo 
tarpu neimti ir nutarė taip 
pat nedalyvauti Santiago 
Cesares Quirogos kabinete. 
Kalbėdamas parlame n t o 
marksistų pokily, Ispanijos 
socialistų vadas Francisco 
Largo Caballero išdėstė, 
kad socialistai Ispaniioj da
bar organizuoja naują dar
bininkų partiją, kurion nori
ma suvienyti visas revoliuci
nes grupes ir paimti į savo 
rankas visą šalies valdžią.

BE-

ir

BELGIJOJ SUSTREIKA
VO 25,000 DARBININKŲ.

Pereitą sąvaitę Antverpe 
sustreikavo uosto darbinin
kai. -Jiems pritardami, metė 
darba trokų vežikai ir me
talo dirbtuvių darbininkai.

skaičius pa-

ANGLIJOJ 1,705,000 
DARBIŲ.

Londono žiniomis, Angli
jos bedarbių skaičius gegu
žės mėnesy sumažėjo 126.- 
188 žmonėmis. Dabartiniu 
laiku Anglijoj esą 1,705.000 
darbininkų be darbo. Dir
bančių yra 10,831,000.

VENGRIJOJ UŽDARYTA 
NACIŲ PARTIJA.

Pereitą sąvaitę Vengrijos 
valdžia uždarė nacių parri- 
ią, kuri buvo jau išsivysčiusi 

pusiau karinę organizaci
ją ir siekė nuversti dabarti
nę valdžią, kad galėtų įvesti 
hitlerišką tvarką. Žinios sa
ko, kad 770 tos partijos na
rių buvo sukišta į kalėjimus 
ir bus teisiami už valstybės
išdavimą.

APSVAIGO NUO ŽAIBO.
Važiuojant anądien Mai

ne’o valstijos žvejybos ir 
medžioklės komisionieriui i Streikuojančių 
Stobie automobilium, jį kir- * ' 
to žaibas. Nuo to laiko jis y- 
ra apsvaigęs.

TURĖS MIRTI SŪNŪS 
IR TĖVAS.

Bostono teismas pasmer
kė mirti jauną italą DiStasio 
iš Revere miestelio už žmo
gaus nužudvmą. Jo tėvas, 

siekė 25,000 žmonių. Strei-1 metų amžiaus DiStasio, 
kuotojai reikalauja daugiau .vra nuteistas mirti už tą 
algos. į pačią žmogžudystę.

ŽYDAI PRAŠO ANGLI
JOS UŽTARIMO.

Palestinos žydų agentu 
ros pirmininkas, Dovydas 
Ben Gurion, kreipėsi į Ang
lijos valdžią su prašymu, 
kad ji sustabdytų arabų te
rorą prieš žydus Palestinoj, 
nes ji iuk pasiėmė tą kraštą 
savo globon.

MIESTO VIDURIN NU- l SOVIETŲ UPĖJ SUSIKU- BOMBA JERUZALĖJ SU
KRITO ORLAIVIS. LĖ DU LAIVAI. • ŽEIDĖ 24 ŽMONES.

Į Dubrovniko miestą. Ju- Maskvos žiniomis, Jenisė- Iš Jeruzalės pranešama, 
goslavijoj, pereitą nedėldie- jo upėj, Sibyre, pereitą su- kad anksti 8 birželio rytą 
nį nukrito orlaivis. Du laku- batą susikūlė du Sovietų lai- tenai sprogo bomba prie Ja
nai užsimušė ir keliatas žmo- vai. Nelaimėj žuvo 16 darbi- fos vartų, sužeisdama 24 
nių gatvėj buvo sužeista. ninku. žmones.

GORKIS MIRŠTA.
Iš Maskvos pranešama, 

kad pagarsėjęs revoliucinis 
Rusijos rašytojas Maksim 
Gorkij, kurio tikroji pavar
dė yra Pieškov , jau baibia 
savo dienas. Jis senai jau 
serga džiova.

Todėl tarp dviejų Kinijos 
valdžių gali kilti naminis 

karas.
Pietų Kinijos valdžia, ku

rios centras randasi Kanto
no meste, pasisakė griežtai 
už karą prieš Japoniją. Pe-

•• -i m , -i • reitą sąvaitę ji nusiuntė cen-uestoli. Telegramose aiški- traJ?nei nat.ionalisb) val. 
narna, kad Minske buvę lai- (,žiai Nankine
dojami kareiviai, kune bu- reikalaudama, kad Nanki- 

nas karą japonam apskelbtų, 
o Kantonas padėsiąs japo
nus mušti. Tą ultimatumą 
pasirašė Kantono kariuome
nės vadai gen. Pai ir gen. Li.

ne-

vo užmušti einant savo pa
reigas. Į laidotuves susirin
kę apie 35,000 apylinkės 
ūkininkų. Per laidotuves iie 
taip susiagitavę, kad prade
ję mušti žydus. Vietos poli- Jei Nankino valdžia _
'"ImT eJUS1 r,auslnlnkų norėsianti prieš japonus ei- 

ti, tai šitie du generolai pra- 
neaiškųs dėsią karą vieni patys.

suvaldyti.
Šitoj žinioj vra 

du dalykai. Visų pirma ne- Į * žinios iš Šanchajaus skel- 
aišku, apie kokį Minską čia(bia, kad šitų dviejų genero- 
kalbama. Minskas mums y-
ra žinomas tik kaip Baltgu- 
diios sostinė. Tas miestas 
dabar po Sovietų valdžia.
Jeigu pogromas butų šitame 
Minske, tai kokiu gi budu 
apie 6,000 žydų butų galėję 
iš tenai pabėgti į Varšuvą.

Antras neaiškumas, tai
^mu£5vy naicivi^ laiuviu-

vės. Kiek jų buvo užmušta, 
kas juos užmušė ir prie ko
kių aplinkybių? Telegramo
se, kurias paduoda Bostono 
laikraščiai, tas visai nepa
aiškinta.

KONGRESMANAS ZION- 
CHEK IR JO “ZIPPERS.”

Amerikos laikraščiai pas
kutinėmis dienomis labai 
daug rašo apie ekscentrišką 
kongresmano Zioncheko el
gėsi. Kai jis vedė jauną 
žmoną ir leidosi automobi
lium ant “honey moon,” tai 
beveik kas diena jis buvo 
areštuojamas už pergreitą 
važiavimą: o kai paskui ap
sigyveno viešbuty, tai pasi
bėręs pradėjo versti rakan 
dus per langus į gatvę. Pri
ėjo galų gale prie to, kad po
licmanas turėjo jį lazda ap
svaiginti ir išvežti už grotų, 
o jo jauna pati pasislėpė. 
Kai daktarai ištyrė jo protą, 
tai pasirodė, kad jame per
daug buvo “zippers.” O ką 
tas žodis reiškia, tai paaiš
kėjo tik dabar. Tai esąs pa
ties Zajončiko daromas gė
rimas, kurį jis verdąs iš deg
tinės. medaus ir mėtų. Ki
taip sakant, — paprastas 
“krupnikas.” Z a j o n č i k 
(Zionchek), matyt, yra ki
lęs iš lenkų ir mėgsta lenkiš
ką “tranką.”

Laivo Nelaimėj Žuvo 
800 Galvijų.

Nevvfoundlando pakrašty 
sudužo į uolas norvegų gar
laivis “Magnhild,” kuris ve
žė 800 galvijų iš Kanados. 
Visi galvijai žuvo. Laivo ka
pitonas su savo žmonėmis 
išplaukė krantan ir nuėjo 
jieškoti sausų drapanų tarp 
vietos gyventojų. Kai jie vė
liau sugryžo savo laivo pa
žiūrėti, tai pakraščio gyven
tojai jau baigė jį plėšti.

LABAI PABRANGO 
BULVĖS.

Paskutinėmis dienomis 
Amerikoje nesvietiškai pa
brango bulvės. Iš Maine’o 
valstijos pranešama, kad te- 
naitiniams bulvių auginto- 
iams siūloma jau po $6 už 
bačką. O vos tik metai atgal 
farmeriai tenai pardavinėjo 
bulves po 15 centų už bačką. 
Vadinasi, per vienus metus 
bulvių kaina pakilo 40 kar- 
ų daugiau.

ITALIJOJ 6 KAREIVIAI 
UŽMUŠTI, 35 SUŽEISTI.

Laike kariuomenės para
do Italijoj pereitą nedėldie
nį apvirto du artilerijos 
traktoriai, 6 kareivius už
mušdami ir 35 sužeisdami.

AREŠTUOS STIRNUKIŲ 
GAUDYTOJUS.

Maine’o valstijos miškų 
^argams (wardenams) įsa 
kyta areštuoti kiekvieną as
menį, kuris pasigaus jauną 
stirnukę.

lų vedama pietų armija, su
sidedanti iš 250,000 karei
vių, jau pradėjusi žygiuoti į 
Hunano provinciją, kurią 
valdo Nankino nacionalistų 
valdžia. Eidama žaibo grei
tumu, ji imanti vieną Nanki
no valdžios miestą paskui 
kito. Kad užkirtus šitam žy
giui kelia. Nankino kariuo
menės vadas čian Kai-šekas 
sutraukęs 13 divizijų ir 20 
bombanešių orlaivių.

Visa tai įvykę 24 valandų 
laikotarpy po to, kai Kanto
nas pastatė Nankinui ulti
matumą, reikalaudamas pra
dėti karą prieš japonus.

Bet Nankino valdžia šitas 
žinias neigia. Ji sako, kad 
tai esą pačių japonų sklei
džiami gandai. Nankino val
džios vadas gen. čian Kai- 
šekas yra priešingas karui 
su japonais ir sako, kad na
minio karo taipgi nebusią.

Tuo pačiu laiku iš kitų 
šaltiniu pranešama, kad Pie
tų Kinija ištikrujų ruošiasi 
caro žygiams. Japonų karo 
aivams, kurie stovėjo prie 
"ormozos salos, jau įsakyta 

greitai plaukti į Svatau uos
tą, kuris priklauso Pietų Ki
nijai. Nankino nacionalistų 
valdžia irgi nusiuntusi savo 
caro laivyną į Pietų Kinijos 
vandenis. Taigi išrodo, kad 
Kinijos nacionalistai su sa
vo kariuomenės vadu Čian 
Kaišeku eina iš vieno prieš 
Pietų Kiniją, kuri nori japo
nus iš Kinijos išvyti.

VIENAS PAKORĖ 300 
ŽMONIŲ.

Kanados oficialus budelis 
Sam Edvvards, kuris per 25 
metus pakorė 300 nuteistų
jų prasikaltėlių, pereitą są
vaitę pasitraukė nuo savo 
žiauraus darbo.

Italijos valdžia išleido ofi 
cialų pranešimą, kad per vi
są karą Etiopijoj tik 1,148 
italai buvo užmušti ir 1,009 
mirė nuo ligų. Tai parodo 
kad etiopai neturėjo kuo 
gintis. Karas buvo ginkluo
tų su beginkliais.

SUSEKĖ SLAPTĄ DEG
TINDARIŲ SINDIKATĄ

Federalės valdžios agen
tai Bostone susekė sindika
tą, kuris slapta varydavo 
spiritą ir be taksų parduo
davo jį degtindariams. Per 
20 mėnesių jie nunešę val
džiai apie $1,000,000 taksų. 
Sindikatas veikė po visą 
Naująją Angliją.

SUSIRINKO REPUBLI
KONŲ KONFERENCIJA.
Šią sąvaitę Clevelande po

sėdžiauja republikonų par
tijos konvencija, kuri nomi
nuos savo partijos kandida
tą prezidento rinkimams. 
Laikraščiai rašo, kad kol 
kas išrodo stipri ausis kandi
datas Landon. Kansas vals
tijos gubernatorius.
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KOKIA BUS LSS. POZ1- 
SIJA SKILUS AMERIKOS 
SOCIALISTŲ PARTIJAI?

Amerikos Socialistų Par
tija Cievelando konvencijoj 
skilo. Dešinioji frakcija, pla
čiau žinoma "senosios gvar
dijos” vardu, būdama ma
žumoj ir negalėdama paimti 
konvencijoj viršaus, išėjo ir 
paskelbė kursianti atskirą 
organizaciją, Socialdemo
kratų Sąjungą.

Tai yra labai apgailėtinas 
reiškinys. Socialistų organi
zacija turėtu būti darbinin
kų klasės švietimo Įstaiga. 
Ji turėtų traukti proletaria
to jėgas vienybėn ir ruošti 
jas kovai už socialistinę val
stybę. O tuo tarpu ji pati 
skįla!

Nejaugi tas buvo reikalin
ga? Nejaugi frakcijos nega
lėjo savo skirtumų išrišti ki
tokiu budu?

“Senoji gvardija” sako, 
kad kitokios išeities nebuvę. 
Pasiklausykit, ką šituo klau
simu rašo jos organas, “New 
Leader,” 23 gegužės laidoj:

“Visų pirma reikia pripažin
ti faktą, kad skirtumai prasi
dėjo ne Detroite dveji metai 
atgal, bet Milwaukee’je ket ve
ri metai atgal. Detroito kon 
vencija tik perkėlė kovą kiton 
stadijon, ir po Detroito kova 
vis daugiau ir daugiau aitrėjo. 
Per paskutinį mėnesį ar du ji 
ėjo jau visose valstijose tarp 
dviejų labai aiškių grupių ren 
kant delegatus Cievelando kon 
vencijon.”

Toliau “New Leader” pri 
pažįsta, kad šitoj kovoj bu 
vo labai daug asmens ne
apykantos ir varžymosi už 
vadovybę, tačiau aiškina, 
kad—

“...ne šitas antagonizmas su 
kėlė nuomonių priešingumą 
bet nuomonių priešingumas 
sukėlė antagonizmą. Taip eina 
skilimų evoliucija visose orga
nizacijose. Priešingos pažiūros 
išsivystė tarp Markso ir Baku 
nino ir dėl to viens kito pradė
jo neapkęsti. Taip atsitiko ir 
1899 metais, kuomet Hillęuitas 
ir Bergeris persiskyrė su De 
Leonu ir Kuhnu. Taip vėl atsi
tiko ir 1919 metais, kuomet 
Ruthenbergas ir Frania (ture 
tų būt Fraina.—“Kel." Red.) 
atsisveikino su Hillųuitu ir 
Bergenu.

“Kovai aštrėjant, pagrindi 
nių filozofijų konfliktas visuo
met išvysto asmens neapykan
tą ir galų gale veda prie kovos 
už vadovybę; bet šita kova už 
vadovybę eina ne vadovybės 
dėlei, bet dėlei to, kad čia būna 
įveltas musų remiamos filozo- 
fijos likimas."

Na, tai koks gi filozofijų 
ar pažiūrų skirtumas buvo 
tarp “senosios gvardijos” ir 
Socialistų Partijos didžiu
mos? Pagal “New LeaderĮ,” 
“senagvardiečių” principai 
esą tokie:

“(1) Mes esam priešingi 
diktatūrai teorijoj ir praktikoj. 
(2) Mes stojam už demokrati
ją teorijoj ir praktikoj kaip už 
pagrindinį musų judėjimo 
principą. (3) Mes priešingi šio
je šalyje bendram frontui su 
komunistinėmis organizacijo
mis bei grupėmis. (4) Mes sto
jam už bendrą frontą su orga
nizuota dailininkų klase. (5) 
Mes nepritariam smurtui ir 
ginkluotam partijos narių su
kilimui nei partijos ribose nei 
už jų. (6) Mes priešingi ‘imti- 
nės partijos’ (‘inclusive par- 
ty’) teorijai, kuri atidarytų 
duris visokiems utopininkams, 
arti-komunistams ir salioni- 
niams bolševikams. (7) Mes 
priešingi komunistinių atskalų 
įsileidimui, jeigu jie aiškiai ne- 
j&sižada komunistinės politi
kos ir principų. (8) Mes sto
jam už p»ėių partijos narių

valdomą organizaciją. (9) Iš , 
demokratinio principo mes 
priešingi, kad Centro Pildoma- 
sai Komitetas turėtų diktato
rišką galią ant valstijų, lokalų, 
kuopų ir narių, nes mes esam 
įsitikinę, kad nariai gali pa-' 
tys savo reikalus prižiūrėti, 
dirbdami referendumų ir kon- j 
vencijų nutarimų ribose.”

Taip aiškino "savo” prin! 
ipus dešinieji prieš pat 
tonvenciją. Ir tam pačiam 
New Leadery” jie reikala- 

;o, kad konvencija aiškiai 
įasisakytų, ar ji šitiems 
irincipams pritaria, ar ne. 
'Išsisukinėjimai. neaiškus 
'odžiai, bespalvės rezoliuci- 
os ir pareiškimai” nieko ne- 
;elbėsią.

Vartojant musų liaudies 
erminologiją, čia jau aiš-' 
kus “pričynių jieškojimas.”

Ištikrujų gi šitokių reika
lavimų visai nereikėjo sta
tyti, nes aukščiau išvardyti 
principai yra ne vienų “se
nagvardiečių,” bet visos A-1 
merikos Socialistų Partijos * 
principai. Ji senai juos skel-į 
)ia ir dabar visai nemanė jų 
šsižadėti. Ir Clevelande 
konvencijoj ji dar syki už 
mos pasisakė. Nežiūrint to, 
‘senoji gvardija” iš Partijos 
pasitraukė. Kitaip sakant, 
Partija skilo.

Kadangi prie Amerikos 
Socialistų Partijos iki šiol 
prigulėjo ir Lietuvių Socia
listų Sąjunga, tai tūli musų 
draugai pradėjo kelti klau
simą, kokia pozicija dabar 
bus lietuvių socialistų?

šitą klausimą jau pradėjo 
svarstyti ir LSS. Pildomasai 
Komitetas. Yra trys propo
zicijos: (1) eiti su “senąją 
gvardija,” (2) pasilikti piie 
dabartinio centro, arba (3) 
nesidėti niekur ir laikuis at
skirai.

Panaši problema prieš 
mus buvo kilus ir 1919 me
tais, kuomet nuo Amerikos 
Socialistų Partijos atskilo 
kairieji. Skirtumas gal buvo 
tik tas, kad tuomet su atska
lūnais nuėjo didžiuma, tuo 
tarpu kai dabar atskilę deši
nieji yra mažumoj.

Kokią gi tuomet poziciją 
užėmė Lietuvių Socialistų 
Sąjunga?

Ji pasiliko prie Socialistų 
Partijos.

Todėl mes manome, kad 
ir dabar ji nepadarytų klai
dos pasilikdama prie seno
sios partijos centro. Parti
jos konvencija jau nomina
vo kandidatą prezidento 
rinkimams ir lietuviai socia
listai turi ji remti. Atskilusi 
“senoji gvardija” savo kan
didato neturi.

Tai viena.
Antra, Partija juk pasilie

ka ta pati, kokia buvo pir
ma. Dėl dešiniųjų pasitrau
kimo nepasikeitė nei jos 
principai, nei tikslai. Jeigu 
lietuviai socialistai ėjo su ja 
iki šiol, kodėl jie turėtų 
trauktis iš jos dabar?

Tiesa, buvo laikai, kuo
met Lietuvių Socialistų Są
junga laikėsi atskirai ir ge
rai gyvavo. Gali būt, kad ji 
galėtų ir dabar atskirai dar
buotis. Bet apie tai galima 
bus pakalbėti ir vėliau. Tuo 
tarpu gi reikėtų pasilikti 
Partijoj.

Po septynių metų darbo, Amerikos mokslininkų ekspedicija šiomis dienomis atkasė už 15 my
lių į šiaurę nuo Mazulo miesto tvirtovę, kuri buvo pastatyta apie 5,500 metų atgal. Mozulo 
miestas randasi Irake, kuris prieš karą buvo \adinamas Mezopotamija. Tai yra ta vieta, kur pa
gal Bibliją turėjo būt rojus.

"Amerikos lietuvių laisva- Dariui ir Girėnui yra pasta- tos yra, o tautos didvyriams
manėjanii tautininkai, dėl sa-.tyti jau svetimose šalyse 
vo netaktu baigią paleisti iš vienas Amerikoje, kitas Vo

kietijoje — t>et Lietuvoje...savo rankų visas organizacijas, 
kurias jie ligšiol valdė, dabar 
ėmė apsirgti dejavimo liga. Y- 
paė daug dejuoja ‘Dirva.’ Ji 
nekaltina savęs ir tautininkų, 
bet sako pamokslus katali
kams ir jiems prikaišioja kaž
kokį neveiklumą. Tautininkų 
šulai dabar lyg ir norėtų, kad 
katalikai juos išgelbėtų iš keb
lios padėties dėdamies su jais 
į bendrą frontą.

“Butų nenuoseklu ir juokin
ga kalbėti apie katalikų ben
drą frontą su tautininkais. 
Katalikai turi parapijas, pra
džios ir aukštesnes mokyklas, 
organizacijas ir draugijas, o 
tautininkai nieko, apart kelių 
negausingai skaitomų laikraš
čių, •neturi.”

Laikas mušiskiems tauti
ninkams jau pasijieškoti 
sau vietos išnykusių gyvūnų 
muziejuje.

SAKO, KARININKAI NO
RI PRAŠALINT SME

TONĄ.
“Sandara” sakosi gavusi 

iš Kauno laišką, kad tarp 
švogerių valdžios ir kariuo
menės štabo kilęs konflik
tas. Karininkai esą tokio nu
sistatymo, kad krašto vai 
džia turi būt jų rankose; 
Smetona esąs žmogus be nu 
garkaulio ir toks pat jo švo- 
geris Tūbelis. Jeigu jie bus 
ilgiau valdžioje, tai galės 
žlugti visa Lietuva. Nesenai 
Kaune Įvykęs aukštųjų kari
ninkų pasitarimas Lietuvos 
valdžios reikalais, bet Sme 
tena jau nebuvęs tenai pa
kviestas.
Nusigandę švogeriai (Sme

tona su Tubeliu) suskato 
paskubomis šaukti “seimą.” 
Jie tikisi, kad “seimas” su
stiprinsiąs jų autoritetą ka 
rininku akvse.

-ne.

N r.

vietos nėra.
Klerikalizmo gūžtoms vie-

ATSKILĘ NUO VISUO
MENĖS ŽMONĖS.

Mes jau esam rašę šioje 
vietoje, kad Lietuvos tauti
ninkai yra atskilusi nuo tau
tos reikalų partija ir smurtu 
nori tautą išnaudoti.

Dabar Chicagos “Drau
gas” pastebi, kad tas pats 
yra su lietuviškais tautinin
kais ir čia, Amerikoje. Savo 
130-tame numery klerikalų 
laikraštis sako:

DARIUI-GIRĖNUI NĖRA 
KAUNE VIETOS.

Vidury- Kauno, Laisvės 
alėjos gale, vadinamoj Ne- 
prigulmvbės Aikštėj, kur 
turėtų būt pastatytas Lietu
vą paliuosavusiai Revoliuci
jai paminklas, tautininkai 
dabar stato iždo pinigais 
bažnyčią.

Bažnyčiai, Lietuvos pa 
verginio kaltininkei, tauti 
ninkai suranda ir pinigų, ir 
puikiausią visam Kaune 
vietą.

Tuo tarpu žuvusiems uz 
Lietuvos garbę Dariui ir Gi
rėnui, jų paminklui, nėra nei 
lėšų, nei žemės sklypelio.

“Lietuvos Žinios” prane 
ša, kad visuomenės esą su- 
aukauta žuvusių lakūnų pa 
minklui daugiau kaip 100, 
000 litų ir Lietuvos Aero 
Kliubas norėtų tą paminklą 
pastatyti, tačiau negali gau 
tLvjetelės Kaune.

Du paminklai žuvusiems

Amerikos Lietuviu Kon- 
greso Darbu Tvarka.
Kongresas atsidaro birželio 20 d., 2 vai. po pietų. 
CENTER HOTELY, CLEVELAND, OHIO.

Pirmoji sesija:
1. Kongreso atidarymas, susiorganizavimas ir sveiki

nimų išklausymas.
2. Lietuvos ūkininkų neramumai ir valdžios represi

jos. Du referatai; diskusijos.
3. Rezoliucija.

Antroji sesija:
1. Sesija prasideda birželio 20 d., 7:30 vai vakare.
2. Demokratinės tvarkos atsteigimo klausimas. Trys 

referatai; diskusijos.
3. Rezoliucija.

Trečioji sesija:
1. Sesija atsidaro birželio 21 d., 9 vai. ryte.
2. Lietuvos politinių kalinių klausimas. Du referatai.
3. Kaip toliau padėti Lietuvos žmonėms kovoje dėl

laisvės. J. Mickevičius, pirm.
Euphrosine Mikužiutė, sek) .

KELIATAS SUMANYMŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESUI.

Ir tie besarmačiai, kurie 
neteisėtu budu turi pasigro
bę Lietuvos valstybės vairą, 
vadina save

lr viena-kita sugestija vi
suomenei.

“Sumotorizuota Hitlerio Armija.”
Arba kaip vokiečių militari

stai garbina spėkos žiau
rumą.

Paryžiuje nesenai pasiro
dė knyga "Sumotorizuota 
Hitlerio Armija,” kurioj lyg 
spėte atspėti Vokietijos mi
litaristų tikslai, nes už dvie
jų dienų po knygos pasiro
dymo vokiečių armija jau 
Įsiveržė i uždraustą Parei- 
nės sritį, sulaužydama Lo- 
carno sutartį.

Įdomesnes vietas iš tos 
knygos išrinko ir paskelbė 
Čekoslovakijoj leidžiamas 
vokiečių kalba laikraštis
“Prsoror Pi-oica ”’ - “6'............ .......

Štai tie žemčiūgai:
1. “Karas ir politika tar

nauja tautos gyvybei palai
kyti, karas tačiau yra vienas 
kilniausių tautinės valios 
gyvybingumo pažymys. To
dėl politika privalo tarnauti 
karui” (Ludendorff, "Der 
Totale Krieg”).

2. “Karas—tai viena gy
vybės formų, turi jis lygių 
teisių, kaip ir taika. Susikū
rė naujas pasaulis, kuriam 
karas — tai visų daiktų ma
stas, kur kariuomenė ir ka
reivis leidžia Įstatymus ir vis 
ką tvarko. Paskiro žmogaus 
ir visuomenės veikla tik tuo
met vertinga, iei padeda pa
siruošti karui” (“Deutsche 
Wehr”). '

3. “Ūkiška mobilizacija 
šiuo metu tai nėra produkci
jos perorganizavimas, bet 
jos teišplėtimas. Privatinių 
ūkių ir visos visuomenės dar 
taikos metu paruošimas ka
ro tikslams — vyriausias da
bartinės ginklavimosi poli
tikos uždavinys” (“Wehr- 
wissenschaftlicher Atlas”).

4. “Yra 2 pacifizmo rūšys, 
tikras pacifizmas, kiląs iš 
silpnumo ir apakimo, ir me
lagingas pacifizmas. Pasta
rasis yra geriausiu kovos Į- 
rankiu ir tarnauja karinio 
pasiruošimo idėjoms. Jis tai
kos Šukiais apmigdo prieši
ninką ir trukdo jo ginklavi
mąsi. Toks smilkalas paleis
tas priešo pusėn paslepia ti
krąjį ginklavimąsi” (Pulk. 
Hierl, “Nazional-sozialisti- 
sche Bibliothek”).

5. “Ne apginkluotos ma
sės, bet su sumotorizuotais 
ginklais ir toli siekianti ka
riuomenė tėra jėga, kuri 
tarnauja puolimams. Todėl 
militarinis busimųjų karų 
pobūdis ir teturės ryškiausių 
puolimo bruožų. Šios puoli
mo jėgos tendenciją sustip
rina karo technikos išsivys-

Artinas istorinė musu iš-
W»i“ninkai‘’; dįena- Birželio 20 d.
____________ Clevelande susirinks Ameri

kos Lietuvių Kongresas ir 
trečdalio musų tautos vardu 

-------_____________________tars galingą žodį už skriau-
6. “Negali ir būti kalbos džiamus ir persekiojamus 

apie busimuos tautų susirė- musų tėvus ir brolius Lietu- 
mimuos karo skelbimą. Lai- voje.
mėjimo galimybes nulems . ....
skubus ir netikėtas priešo .

(e-en 1OS lstonJ°J bus toks suva- 
' žiavimas. Pirmu kartu orga

nizuoti Amerikos lietuviai
7. “Daug pinigų išleidom susirinkę Į tokį suvažiavimą 

ligi išradom būdą perdirbti išties savo brolišką ranką 
angli i motorams varyti sky- Lietuvos liaudžiai.

Juk\tij-°je Gali būt, kad daugiau to- 
yra tūkstančiai tankų stočių, k Amerikos lie
kur pilna dirbtines moto- £ 8, * tur6ti

Todėl jis turi būt tinkamai
bachter ” 1935 XI 14 d i atžymėtas, kad jo nutarimai oacntei, įa.lo Al. 14 <1.). darbai negaĮėtų musų isto-

8. “Prekybos keliai tetar- rijai žūti.
nauja armijos perėjimui. Už Tuo tikslu reikėtų pada- 
kelių metų Vokietija galės ryti štai kas: 
didžiuotis geriausių pasauly
kelių tinklu” (“Die Stras-

kraštan Įsiveržimas’ 
von Metzoch).

1. Surekorduoti kiekvie
nos kolonijos draugijas, ku- 

9. "Kiekvienas naujas ge- Uos kongrese bus atsto\au- 
ležinkelių ruožas reiškia Jam°s, pažymėti jų trumpą 
ginkluotų krašto pajėgų sti- lstoriją, nufotografuoti gru- 
prėjima” (“Wehrgeistige Pė™* atstovus 
Erziehung”). su kongreso —

Tik 9 smulkmenėlės, ta-

=e”).

ir kartu 
nutarimais at

?pausdinti tam tikroj kny- 
?oj-

2. Po keliatą tokios kny
gos egzempliorių padėti Į- 
vairių miestų knygynuose.

3. Po vieną jos egzemp
liorių nusiųsti visiems Lietu 
vos laikraščiams, Lietuvos 
muziejui, DU LR. ir ponui 
Smetonai.

4. Amerikoje platinti ją 
per vietinius komitetus arba 
kongreso delegatus, parda
vinėjant po 25 centus.

Tuo budu plis musų visuo
menėj kongreso nutarimai 
ir kartu mes turėsime knygą, 
kurioj matysis visos šian
dien gyvuojančios pažan
gios Amerikos lietuvių orga
nizacijos.

Kadangi šitokiai knygai 
išleisti reikės pinigų, tai bu
tų gerai, kad tos musų orga
nizacijos ir asmenys, kurie 
kongrese nedalyvaus, atsių-

L’AnzM’ncm oiiL’ii AllLr/iC 3tU nvii£iUDUi aunu. raunvo
su linkėjimais visuomet yra 
priimta panašiems suvažia
vimams siųsti. •

Aukavusių vardai taipgi 
turėtų būti tokioj knygoj už- 
rekorduoti ir prie to da au
kautojai turėtų gauti bent 
po vieną knygą už savo au
ką. Bostono Draugijų K-tas.

čiau kaipgi ryškiai atvaiz
duoja Vokietijos militaristų 
nusistatymą ir jų tikslus. 
Kas gi gali tuomet tikėti 
Hitlerio kalboms, kad jo na
cionalistinė (tautininkiška) 
valdžia trokšta gyventi su 
kaimynais
bėj?~

KAIP RENKAMI ATSTOVAI Į AMERI
KOS LIETUVIŲ KONGRESĄ.

Kiekviena organizacija 'sėta turėti “dubeltavą” at- 
turi teisę išrinkti vieną at-įstovybę. Atstovais nebus 
stovą. j priimti, kurie tik save af-

Didesnės organizacijos į stovauja ir nėra Įgalioti to
taikoj ir ramy- rinkti po vieną atstovą i kiu budu, kaip viršui nuro- 

nuo kiekvienų 50 narių ir j dyta.
Mandatus ir po doleri nuo 

kiekvieno delegato (Kong
reso išlaidoms) siųskite E. 
Mikužiutei, 2121 N. West- 
ern avė., Chicago, III.

E. Mikužiutė, sekr.

to!Kai Hitleris kalba per ra- po vieną nuo didesnės 
dio i pasauli apie taikingą skaitliaus dalies.
\ okietijos politiką, tai kai- Kelios organizacijos gali 
ba iš Kruppo armotų dirbtu- susitarti ir išrinkti po vieną 
vės veidmainys ir melagis, atstovą nuo kiekvienų 50

Kruppas nesenai pasigv- Rarių. ...
Draugijų konvencijos ir

gi gali rinkti atstovus, bet 
nedaugiau, kaip vieną nuo

nesenai
re: "Po ilgų metų sustingi
mo, mes vėl dirbam savo 
armijos ir tėvynės labui.”

Ir ištiesų ginklų fabrikan
tai gali girtis, nes dabarti
niu laiku pas Kruppą dirba 
90,000 žmonių, gamindami 
žudymo mašinas, 
pelnas, palyginus su 
metais, pernai pakilo

Šis-tas Apie Moteris.
kiekvienų 50 narių iš abelno; Kinijos moterys sušukuo- 
atstovaujamų draugijų na-tus savo plaukus sulipina 
rių skaitliaus. tam tikrais klijais, kurie

Jei tame pačiame mieste gaunami iš medžio vadina- 
nnaami ir draugijų konferencija mo “pau fa.” Nulupa nuo 
KriJPP? renka atstovus ir joje daly- medžio žievę ir virina ją tol, 

1 . vaujančios draugijos da kol pasidaro limpantis van-
iao>.aaaa rna\PaKįi°. .jau renka savo atstovus, tai ir duo. Sulipinti juo plaukai il- 
10,340,000 markių. Tai isti- konvenciios ir draup-iiu at- o-ai laiVn«i knivm* 
kro gražus tėvynės labas.

Tai ve, prie ko veda fašiz
mas.

konvencijos ir draugijų at- gai laikosi krūvoj, 
stovai neprivalo sudaryti di
desnio skaitliaus, negu tai- Psichologiniai bandymai 
syklės leidžia: kiekvienam'esą parodę, kad moterys tu- 
atstovui turi išpulti po 50 ri daug daugiau savmyly- 
narių arba didesnė to skait-bės, negu vyrai, 
liaus dalis. j ♦ * ♦

... . . - . | Kur konferencijos ir; Albanijoj moterys dėvi
nuo biznio, tai gen ausis bu- draugijos atstovų nerenka, i tokias plačias kelines, kad 
das jj atgaivint — duot jam tenai „ buti sušaukti ma.
daugiau biznio. * siniai mitingai ir nuo kiek-

„* * * „ . vienų 50 dalyvavusių išrink-i pėdų medžiagos.
Kas nežino karštos mei- ta po vieną atstovą. Manda-

lės, tas nežino ir pikto pa- te pažymima dalyvavusių

Įdomųs Dalykai.
Jeigu biznierius pavargo

joms pasiūti kartais sunau
dojama iki 90 keturkampių

vydo. * * *
Romos mieste automobi

liams uždrausta triubyti.
tymas” (gen. von Metzoch,
“Die Entwickelungstenden-’ Sausam ore balsas sun- 
zen dės Krieges”). ’kiau girdėt, negu drėgnam.

Paryžiuje yra knygynas, 
skaitlius ir pasirašo susirin- kur laikomos vien tik mote- 
,kimo pirmininkas ir sekre- rų rašytos knygos, 
torius. * * *

Visos organizacijos pri-j Morokoj, Afrikoje, žydų 
valo pažymėti mandate/moterys drapanų nesiuva, 
kiek jos turi narių. į bet vaikščioja apsisupusios

Rėkia vengti ir nebus tei- palaida medžiaga.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAIP DRAUGAS BIMBA “DEPORTA
VO” CHICAGON DRAUGĄ PRUSEIKĄ.

Obelių Žydėjimo Švent WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS.

Brooklyn, N. Y.
Gegužės 29 buvo suruoš

tos “Laisvės” svetainėj L. 
Pruseikai išleistuvės (jis iš
važiavo prie “Vilnies” dirb
ti). Žmonių galėjo buti apie 
porą šimtų. Mat, Pruseika 
yra populiarus žmogus tarpe 
brooklyniečių, turi nemaža 
draugų ir simpatikų, tai visi 
susirinko pažiūrėti, kaip jų 
frentas yra “deportuojamas 
ant pakutos” prie “Vilnies.”

Vyriausis “vadas,” A. 
Bimba, išdrožė ilgą priklo- 
dą, kad L. Pruseika šioks ir 
toks geradėjas komunisti
niame judėjime. Kad Pru
seika yra vienas iš geriausių 
literatų. Kad Pruseika yra 
liaudies mylimas žmogus. 
Viskas tiesa, ką “didysis 
Antanas sakė. Bet ar senai 
Antanas sakė: “Pruseika 
kontrevoliucionierius, Pru
seika renegatas, Pruseika 
baltasis šovinistas, Pruseika 
amžinas girtuoklis ir atsili
kėlis, Pruseikos tėvas buožė 
ir negalima laukti, kad L. 
Pruseika eitų darbininkišku 
keliu?” Vienu žodžiu—Pru
seika buvo niekam nevertas, 
niekam netinkamas asmuo, 
o dabar iš tos pačios burnos 
kalbama, kad Pruseika ge 
ras ir dagi liaudies mylimas!

Mes tada sakėme, kad 
Pruseika nėra toks biaurus, 
kad Pruseika yra komunisti
nės idėjos žmogus kaip ir 
Bimba, tik daugiau už Bim- 
mą apsišvietęs ir daugiau 
žino negu Bimba. Abekas ir 
kiti “tiesios linijos” vyrai. 
L. Pruseika daugiau realis
tas, o anie fanatikai, tai to 
kis tik skirtumas tarpe jų 
Kaip vieni, taip ir antri yra 
svetimi socialistams ir mes 
iš jų nieko negalime laukti 
Jie šiandien vienas kitą plu 
sta, niekina, o rytoj apsika
binę bučiuojasi. Bučiuojasi 
todėl, kad abiem tų prakeik
tų dolerių reikia. Kaip gi jų 
gausi, jeigu tarpe savęs pe 
šiesi? Negausi. O visgi rei
kia gyventi, reikia gerai gy 
venti. Tas, štai, ir priverčia 
musų draugučius susikalbė
ti ir pamiršti špygų vainą.

Kalbėjo K. Kreivėnas, Pe- 
trikienė, Kuodvs ir Mizara. 
Visi gyrė Pruseikai Chica- 
gą, kad jis ten nuvyvęs iš
gelbės “vilniečius” iš bėdos.

Gal būt ir taip. Bet man 
atrodo kitaip. Keli komunis-

kyrėsi su Jievute, ten pali
ko visus pinigus, ir, rodos, 
nesenai tos perskiros Įvyko. 
Bet štai, sausio mėnesį sto
viu Lincoln banke prie lan
gelio, kad procentus sutrau
ktų, žiuriu, ir Bimba stūkso 
ilėje. Tai tau ir bepinigis.., 
<aip kas, mat, ir tarpe lietu
vių gerą bizni iš komunizmo 
pasidaro.”

Taip ir ėjo kalbos apie 
komunistų biznį. Tiesa, tūli 
-ako, kad jų algos mažiu
kės ; bet tai tik spaustuvės 
darbininkams, o ne redak
toriams ir “vadui.” Juk iš 
mažų algų taip prašmatniai 
negyventų, kaip dabar “Lai
svės” pastogės vadai gyve
na.

Chicagoje dalykai kitaip 
stovi. Ten jeigu neturi tur
tingos pačios, tai brolau, sa
ko vienas, d vesk badu; al
gos dažnai visai negauni. 
Pas Mileriuką ir kitus buvo 
pasišventimo, bet kai šutau-

c.

VYanatchee miestelis VVashingtono valstijoj skaitosi viso pa-s:.<:o sodų sostinė, nes jo apy
linkėj yra didžiausi obuolių sodai. Taigi, kai tik obelės pradeda žydėti, tenai kas pavasaris 
švenčiama tam tikra šventė, čia parodytas vienas tokių iškilmių vaizdelis.

reikalais, iš kurių sau daro 
me pragyvenimą.

Visi gerai žinote, draugai 
kriaučiai, kad musų skyrius 
yra pusėtinai nuskriaustas

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių 54 skyriaus susi

rinkimas.
Gegužės 27 įvyko Lietu

vių Amerikos Piliečių Kliu-

Senelių Prieglaudos Draugi
ja stropiai veikia.

Laimėjimo tikietus 
duoda net svetimtaučiams; 
švedai ir kitų tautų susipra-

trejatas “senių.” Viso su
skaičiau apie 32 ypatas. Žiu- 

s _ riu ir negaliu suprasti kas 
darosi. Aido choras, kaip 
skelbdavo, susidėdavo iš 45

tę žmonės simpatizuoja tam dainininkų, buvusio žvaigž- 
dės choro irgi buvo apie 30prakilniam darbui. Nekurie , . . . . . . , .

nariai pardavė jau po 60 ti- dainininkų, tai suėjus abiem 
kietų ir daugiau. Lietuviai vienybėn, turėtų būt apie 75 
visi kaip vienas prisidėkime yPat°s> ° \,a^ar abiejų 
kiek išgalime prie to darbo, sudaro tik 32 dainininkai. 
Birželio 14 visi atsilankyki- ^.et n’e^°. ^padarysi, dau- 
te į Senelių Prieglaudos pik- &lau dainininkų nepasirodė, 
niką ant J. G. Brosky ūkės, Vadovaujant V. Sukac- 
Leicester, Mass. kui, choras pradėjo dainuot.

K. P. Šimkonis. Pradėjo neblogai, bet tuo
jaus pametė toną. meliodija

Žymėtini Baltimore-
je Įvykiai.

BALTIMORE, MD. 
Gegužės mėnesy štai kasmes darbų gaunam

-u • - * . . -- mažiau, negu kitu tautybių be kriaučių 54 skyriaus susi- . Gegužės mėnesy
pos pasibaigė, tai turėjo vy. kriaučiai todėi mums reika-Į rinkimas, kuris išrinko: .J. įvyko musų mieste:
ras apleisti Vilnj ir e>t , j £ fe- įr kuo di.!»-------- t v-u-u—k. 17 R,
meno vęaot Ikp.gu, sako dži6ausiaj. /usitari kad
Andriuliui su Abeku. kad galėtume sav0 padėt; page. 

rinti.
Liet. Kriaučių Apsigyni-1 

Sąjungos sekretorius,
V. Michelsonas.

įų pačios biznius turi ir duo
nos duoda, bet ką darytų 
nuvykę Chicagon: Bimbos, 
Mizarai, Siurbos, Bukniai ir 
jiems panašus? Jų kišenės 
tenai sudžiūtų. Todėl jie ir 
siunčia Pruseiką saldliežu- 
vaudami, kad tenai taip 
“gerai,” kad jis tenai taip

KULPMONT, PA. 
Fašistų uodegų manevrai.
Gegužės 10 d. čia įvyko

Worcesterio Draugijos 
linksminasi.

sukriko ir nepajiegęs susi
tvarkyt, nebaigė dainos ir iš
kriko. Kas tame kaltas neži-ti GvS^.^y°v»‘i±y’ "»»• b« Krodo. kad didžiu- 

ti visi draugijų vasarna- ’..... » ,
miai: Olympia parkas, Mai- ma da™nlIlk!L ehorĮ?gao-

rucja. Čia būtinai reikia su-
iMinv pamęo ii xv‘va sirųpinti ir charą sutvarkvti.samamis. Visur buvo pilna , .‘4K • . . * . •
vietinių žmonių ir svečių iš U®*“ Vien jaunuoliai nepa- 
kitų miestų. L. U. Kliubas ;epa- . re,k.la pa«elb®tl
atidaiytas labai iškilmingai, "lam.s ir sudarytltvarka’

i choras buvo savo laikugrojo lietuviu benas ii J. turėtu būt geriau-Dirvelio orkestrą. Kliubo gar>U*'J1S turelV.but 
gaspadorius V. Jaudišis °laa. Mass. vals .joj. Reikia & būtinai sutelkti visus tuosBernotą, J. Kmieliauską ir Gegužės 17, Baltimorės tvarkiai prižiūrėjo reikalus ”u?I?a! 1;OTe,lr1 . vlVs.luos 

J. Pauliukonį į Amerikos netuviai dalyvaujant iš Wa- ir bus geros pasekmės. dainininkus kune dainavo 
T s-’hinolnnn I intnunc otcfnvv. r»-i- HDiejUO>e ChOl UOSe 11 atSta-Lietuvių Kongresą delega- shingtono Lietuvos atstovy 
tais. bes štabui, sodino ąžuoliuką

Buvo nemaža ir triukšmo Pri« Marylando kapitalo ru- 
—tai dėl to laiško, kurį Pil- mų Anapoly. Ąžuoliukas at-. žmonių,
domoji Kriaučių Tarvba per siųstas iš Lietuvos atminčiai
sekretorius nepristatė loka- ir pagerbimui Marylando le- Bėgyje kelių dienų Wor- 
lo susirinkimui. Mat, tas lai- gislaturos, už pripažinimą cestery automobiliai užmu- 
škas buvo nuo komiteto, ku- vasario 16-tos šventės. šė i žmones, nelaimė ištiko 
ris susiorganizavęs čia, New Vakare, Lietuvių salėje ir vieną lietuvį. Gegužės 22, 
Yorke, bet kurie tikslas vra buvo bankietas, kuriame da- automobilis sužalojo smar-

Pilietis.

svarbus. 0 ištikrujų Chica- lenkl^ neprigulmingų’taut-'Rusijoj politinius kalinius b’vavo ir miesto majoras, kiai Antaną Nedzinską prie 
ga Pruseikai — tai istremi- fašis£ų parapijų suvažiavi- ginti. Kai kas mano, kad Teisėjui Y. Laukaičiui buvo lojo stubos, sulaužė šonkau 
mas, naselėmja. Lincoln svetainėj. Du

tyt ta musų dailės jėga, kuri 
vėl žavėtų VVorcesterio lie- 

Automobiliai užmuša daug tuvius. O jeigu į chorą susi
spietė perdaug politikierių, 
kurie trukdo cementuotis 
dainininkams, tai tokiems 
reikėtų tuojaus sparnelius 
apkarpyt ir lai jie sau ramiai 
atsitupia. Progresvvė Wor- 
cesterio visuomenė turi sku
botai tą sutvarkyti. Negali-

Tai, . matote, kokia 'teny- cboraį įr orkestras, pasista-
°eJr/P6 ^01u?niSt^ \i Prles tę ant estrados Lenkijos 
l}?bliką kalba PeĮ"lo zo- c}arbininkų kraugerio ir ma- 
dziais. o tikrenybėj kad ga- žumos tautu ėdiko, Pilsuds 
lėtų

komunistai tyčia tą laišką įteikta garbės diplomai, ir liūs, sutrynė galvą. A. Ne- ma eist tokias puikias jėga. 
nukniaukė nuo susirinkimo, buvo kitokių ceremonijų da- džinskas mirė gegužės 23 d., ^sklaidyti.

buvo tik 58 metu. PalikoBet sekretoriai Ch. Naciun- r.vta 
skas ir J. Buivydas aiškino
si, kad laiškas “pasimetęs." Permainos lietuvių salės 

gaspadorių.

moterį Eleną Kriviutę, 3 su- Beje, į parką ateina žmo- 
nus ir 4 dukteris. Visą am- nių iš kitur prisigėrusių ir 
žiu gyveno vargingai, prie sudaro nesmagumų ir užsi- 
iokiu lietuviu draueiiu ne- Uahinėia oražia nublika. lr

- ■ ■ -r r- — ----- f-
ietų, tai vienas kitą .aukšte klo a£vaizdą pute jam SVen- Galėjo būti ir taip... Bet vis
vandenio nrisrrd^u ir vis .--.--i • - »• --» -_i___ zi ___ patnjotlSkas ir įasisns-'tieK, tai prastas pasianmun- Rnve< nėr kelis metus oas- “t.*♦
dėl to pi akeikto dolerio. kas gjeSmes. Kunigai ir kiti mas, kad laiškai pasiekia oadorium J Dekinis rezie- Laidojimo reika- tą ydą būtinai reikia greitai

Kaip aš pasiklausiau tų kalbėtojai sakė Dievfašisti-; Pildomosios Tarybos komi- xnav0 Gegužės 14-ta buvo lu.s aP\uPil?0 graborius J. prašalinti. Draugijos pirmi-
pašneku iš ščyrų komunis- nes prakalbas. Kun. J. Bro-įtetus ir dingsta. Čia jau kas rinktas salės gaspadorius ir Dirsa. Ilsėkis ramiai Anta- ninkas J. Ž-mas ir perdaug
tų. tai mane net pakratė. žas-Brozowski iš Wilkes-’nors negera su pačia tvarka, išrinktas K. Matuliauskas. nai V1SUS vargus uzbaigęs (karštas Nedėlioję buvo sve-
Verčiau buti socialistu ir Barre, Pa. neprigulmingos j Taip neturėtų būti. Matuliauskas ir pirmiau jau K. P. S. čių iš Bostono. Jaunuoliai
remti musu spaudą ir vadus, parapijos, kalbėjo lietuviš-j Po visų šturmų ir kalbų, įuvo trejeta metų salės gas- -------- su worcesteneciais gražiai
negu sekti lietuviškus ko- kai; jis ragino Amerikos,laiško dingimo klausimu nu- nadorium ir pavyzdingai1 Policija sulaikė 92 karu per linksminosi. Vienas turėjo is 
munistus. darbininkus nežiūrint tautų, tarta, kad Pildomoji Taryba lvarkp reikalus užtai dabar vieną dieną. : ju armoniką, bet nieko tokio

kitą irSenas Socialistą?, bet laikytis vieningai. Jis gautų iš tos Įstaigos
aiškino dar ir tai, kad lietu- laišką ir pristatytų jį lokalo

vėl dauguma direktorių nabar policiia stvėrėsi nebuy°-. Pradedant
už ii balsavo Dabar tik rei- .P°hcija stvėrėsi pr0Rramą pirmininkas pa-K m baRtaSriS Praa® apraminti ir tie jauviai da nėra pribrendę už- susirinkimui.

laikvti neprigulmingas para-' J. Leveckas atsišaukė, t-nnneninti tai bu<* ir ninimi J*4 <xu*.uo,, pijai... Kin. Brožaf, kilęs iš kad jj paliuosuotų nuo savai k. "j, \Xalė švariai už S ut™,nebuv0. P1 na! sutvar- tainę apleisti. Bet pirminin-
■ lietuviu tėvu, užaugęs Rusi- tinių duokim, nes jis jau se- ko™a U kyti. kaip reikalauja regis- kas netekę£ iygsvar„s, puolė-

Birželio 12 d. bendrai šau- joj, atvykęs i šią šalį 1905 no amžiaus žmogus. Jis sa Salės šėrininkai rengia di- S',V ai^ištuSas nes'neturė’ ?' P?e-Jų Vlein-ą jaU e.'nan-'
kiamas Lietuvių Kriaučių metais, kosi is.jaunų dienų daug deli pikniką birželio 28 d., j'Y"®8”® laitais smarkuo pastūmė.
Apsigynimo Sąjungos ir Parapijonai suvažiavę bu- unijai dirbęs. Deks Grow darže, prie van- Sj „„ ',Geral kad ™kmo butą mik-
Kriaučių Vienybės Lygos ex-vo iš visos kietųjų anglies Čia kilo, reikia pasakvti. (jenj0 Tai<ri ipicni norime. ‘ lauš, tai blogo neatsitiko.

BROOKLYN, N. Y. 
Svarbus pranešimas kriau-

čiams.

.. __  Taigi, jeigu norime,
tra susirinkimas Liet. Ame- apielinkes. Šiame suvažiavi- rimtos diskusijos. Lokale ka(i Dadarvti uždarbio, tai

tai sustoję prieangy ginčy
tasi. Vienas sako: “Besar-*T^n*on ave-’ Brooklyne, 
mačiai, žmogus išauklėjo
‘Laisvę’ iki dienraščio, nu
pirko namą, išmokėjo už 
namą skolas, o dabar tavęs 
•čia nereikia! Dabar mes ga
lime buti gaspadoriai. Da
bar mes galime automobi
liuose važinėtis ir imti geras 
algas, o tu važiuok ubagauti 
‘Vilniai’ dolerių!” “Taip 
elgtis tik bimbiniai gali, ku
rie neturi nei gėdos, nei do
ros!” užbaigė kalbą diktas 
vyras.

“Pruseika, tai antras dė
dė Šernas,” prabilo trečias.
“Anas Olševskiui sukrovė 
turtus^ o pats mirė driskium.
Taip bus ir su Pruseika.
Bimba važinėjasi automobi
lium, turi banke pinigu.
Siurba, Buknys taip pat va
žinėjasi puikiom mašinom.
Jau ir Alena pirko gerą ma
šiną. Visi, mat, pasišventę 
darbininkų labui. Dolerių 
nerenka, Pruseika jiems pri- 
kalėdoj'a, lyg klebonas. Ne
nuostabu, kad jį kaip kur ir 
praminė klebonu.”

“Ką čia, vyrai, padarysi,” 
įsikišo da vienas. “Taip bu
vo ir bus. Kas dirba, storo- 
jasi, tas pliką kaulą grau
žia, o kas liežuviu moka ki
tus gerai plakti, tai dolerius

likos Piliečių Kliube, 80 me nusmuko fašistinė už- didelė didžiuma vis senyvi rejkja dirbti
rovės parengimusdangala, kuri buvo paslėpta žmonės. Jaunų yra nedaug, 

už Dievo nugaros. Jeigu visus imti taip liuo-

kimų dėl susijungimo ar vi
siško šių dviejų frakcijų lik
vidavimo. Kriaučių Vieny
bės Lyga, komisijai reko
menduojant, buvo nutarusi 
susivienyt su Sąjunga ir per 
tam tikrą laiką bendrai vei
kti. Gi Kriaučių Apsigyni
mo Sąjunga paskutiniame 
savo susirinkime nutarė, 
kad tos abidvi grupės likvi- 
duotusi. Tad šiame susirin
kime turėsime šį klausimą 
galutinai išspręsti draugiš
ko susitarimo keliu, taip kad 
ateityje galėtume visi bend
rai veikti kriaučių skyriaus 
labui ir pačių darbininkų 
kriaučių naudai.

Taigi, draugai sąjungie- 
čiai ir pritarėjai, kiekvienas 
ateikite į šį susirinkimą šį 
penktadienį, birželio 12 d., 
7:30 vai. vakaro, nes nuo šio 
susirinkimo dalinai priklau
sys musų visų ateities dar
buotė tokia kryptimi, kad 
nereikėtų daugiaus musų 
skyriuje bereikalingai gin-
čytis ir susirinkimuose laiką 

. # , gaišinti, bet kad visi bend-
gaudo. Taip ir čia. Bimba’rai galėtume rūpintis taisT

ną dieną sulaikė 92 autus, nuoliai palengva rengėsi sve

: Bet jau gana blogo, kad toks
i ir lankyti-bend- Atidarymas Parko-1 pirmininko elgėsis netinka-

pigimus. Lietuvos Sūnų ir Dukterų.mas ir, kurie tai matė, visi
K. Matuliauskas iki birže- pašetainė draugija atidarė,pasipiktino.

Saugokite namus.
Į Juozo Miller-Mieliaus-

aa mirtiną novą pnes įasiz- neį)aliuosuoiami tik dėl už. Šiais metais tie urotrramai ko namus, 78 Providence st,mą, o mes jį remiam. Vadi- nepauuosuojami, uk nei u/. nepribrendeliai, tai dr-gui siais metais tie programai nOnro«7ti išl
naši, kad mes patys sau kar- Juk yra ir senų zmo- ^iatuliauskui įgriso tie šiur-.buvo labai nublukę. . uikrndAlin anip’lOO
tuviu kilpa ant kaklo neria- n.1^’ kun.e pasidaro b gia> k^us užsipuldinėjimai ir Praeityje to parko atida 
,„;,•• algas su jaunesniais darbi- ----- :*—i.a :x ___ - ,i-

Šalin Pilsudskio, Hitlerio, ninkais,
įuos liuosuoti?

, . , , . . dėlto jis pasitraukė iš kriau- rymai būdavo su didelėm iš-
tai KOKia prasme čių biznio agento vietos. Bet kilmėm, suvažiuodavo tuks- 

ciau i i drg, ję Matuliauskas kaip tantinės minios. BūdavoO tačiauSmetonos, Mussolinio ir ki- _ . . v..^. ... ...- ---- ----------~-r w..vn.^o >»uuv».
tų fašistų agentai iš Ameri- S1°* ka? . uv2 praktikuojama djrbo taip ir dirbs darbinin- puikios muzikos, garsių dai- 
kos darbininku tarpo. kliauciy _lokaIe- ku gerovės ir visuomenės la- nininkų, įvairaus sporto. Žo-

Sakoma nėra to blogo. bui Gi tie jo priešai, kurie džiu budavo tiesiog kuomi 
neišeitų ant geio. TaiP tik moka liežuviais kovoti ir pasigėrėt.
i. Pasipriesmus J. Le- an. gatvių kampų sustoję R .Pažangieji maineriai

Sakoma, 
kad

iri- ir čia
juosę dirba prieš netikusią veckui. susirinkimas igalio- ęniaudo apt sįenu kain Dri dieni publi-

^ninn j__________” tt________ .. spiauoo ant sienų, Kaip pri , ,nvn _kos buvo mizernai, buvo 
neva ir programa. Subatoje 
pora vietos ristikų pasivolio
jo ant matraso ir pora kumš
tininkų pasistumdė skurinė- 
mis pirštinėmis. Buvo gar
sinta kad nedėlioję dainuos

ŽUVO KATALIKŲ SUSI- racionališka. Žmogus uždir- nuoti ir rinkti rimtą ir paty- Aido choras, žinodamas,
VIENIJIMO VEIKĖJAS, ba lygiai su kitais, bet vie- rusi darbuotoją. kad dabar du chorai susi-

nrsneUi kad nas moka duokles, o kita? Man rodos, geriausiai, tai vienijo į vieną, tikėjausi di
liomis dienom^ užmušė To nemoka, nes jis daugiau me- vietai tiktų Jonas Alenskas, delio būrio geni dainininkų, ,.ieJ?onV" užmik e Jo ne? dg g_kls metus buv0 todėl ir nusiskubinau į tuos

Moliusį, buvusį Komos fu Hirht.iivpip nirmi- nokvlius. Nekantriai lau-
savo

programą Aido choras. Štai 
šiaip-taip sulaukiau ir pro- 

Ka- g, ramo. Pirmiausiai perstata

unijos ir mainų savininkų jo Pildomąjį Komitetą per- sieriebia prie unijos iždo, 
padarytą sutarti, kad mai- žiūrėti visus paliuosuotus lai itai jį ištuštįna. 
nerių delegatai 3 distnktų del uždarbio, ir jeigu kuris i « «
suvažiavime jį atmestų ir iš padaro tiek pat algos, kaip Birželio mėnesy bus rinki- 
naujo svarstytų. ,r kitas darbininkas prie to mai biznio agento.

Buvęs parapijonas. paties darbo, tai jis turi duo-
'■ klės mokėti. Dabar buvo ne Kriaučiai turėtų nomi-

ną įuoiiusĮ, ouvusį nomos "Del atas Ch Jankaitis didelėje dirbtuvėje pirmi- pokylius. Nekantriai
HnkakUH«^TVvažiav^Oauta’ Praneš^ kad jau tūlos dirb- ninku ir pavyzdingai tenai kiau, kuomet pradės 
Įlinką. Jisai važiavo auto- tvarkp Baltimorietrs. nmarrama Aidn rknrainriKa. jisai važiavo auw- : _ j-- j- * imobHium per geležinkelį ir tuves pradėjo dirbt., o kitos Uaįe.
greitasis traukinys jį šuva- prades neuzllK°- J“™5 
žinėjo. Nelaimė įvyko Penn- 
sylvanijoj, netoli Edwards- 
villės, kur jis yra turėjęs sa- 
liuna.

Ontario provincijoj,
Rocheforto mieste, Fran- nadoj, tūlas George Wilsonlj. Skliutą pakalbėt draugi 

euzijoj, Nenette Dieve, 12 buvo nuteistas 6 mėnesiams j jos reikalu. Antras iš eilės 
metų amžiaus mergaitė, su- kalėjimo užtai, kad pavogė!Aido choras. Pasirodo gra- 
silaukė kūdikio. 20 apyvarų batams. ižus būrelis jaunimo ir apie

apie
dolerių vertės ir išvartė visas 
kamodes.

Į Marės Jaknevičienės, 97 
Providence st. stubą irgi įsi- 
briovė tokie pat geradėjai. 
Išnešė dvi moteriškas pini
gines, vienoje buvo svarbus 
dokumentai, o kitoje $8.25 
pinigu. Matomai butą jaunų 
valkatų. Todėl visiems rei
kia namus dabar saugot, nes 
valkatos nutėmina kada 
žmonės iš namų išeina ir 
puola plėšti.

Vėjo Vergas.

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI IASIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RUSIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
H'ORCESTER. MASS.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Alou, Maike ’ Ko 
taip markatnas šiandien? gas priimtų.
Uždainuokim. Na, aš pradė
siu, o tu paturavok:

Kaip išgėriau trečią,
Pamylėjau svečią...
Susimilk, da įpilk,
Gersiu ir ketvirtą.
Tuščias ir ketvirtas,
O aš da negirtas...
Susimilk, da įpilk,
Gersiu da ir penktą...
—Na, tai kodėl tu man 

neturavoji, Maike?
—Aš su giliais nedainuo

ju, tėve.
i - IlT- Z--1- •__________1___1L________—p<a, lik jau neneiK savu 

nosies peraukštai, Maike. 
Juk reikia kada nors žmo-

Dr. J. Šliupo Prakal
bų Maršrutas.

Paskutinę prakalbą Chi- 
cagoje I)r. J. Šliupas atliks 
birželio 12 d., Roselande.
Paskui jisai atlankys šias Socialistų 
kolonijas: konvencija.

Detroit, Mich.

FRAKCĮJINES KOVOS SOCIALISTŲ PARTIJOJ
Kas daryt lietuviams socia- 

li'tam*?
Tokios taktikos reikalavimas y. j išrinkti pastovų komitetą. Į tą kaip jis galės remt “militantą” ra nepriimtinas Socialistų Par- laikinį komitetą buvo siūlomi ir Thomasą?), negali daugiau so- tijai. j “senagvardiečiai” ir “militan- cialistu vadintis.“Socialistų Partija, tačiau, tai.” Reiškia, nacionalis komite-' Po šitokių įvykių, naujas ... . nekuomet neleis lengvai atimti tas abiem grupėm davė repre- New Yorko valstijos komitetaslo Dir- ... _ , __ js žmonių laisvę ir demokrati- zentaciją. kad butų atsteigta suvažiavo ir išmėtė YValdmaną

Partijos 19-toji 
Įvykusi Clevelande

» , lįko dideli darbai, nadarvdama v v •• nau uun# auMciguzellO, priėmimo vakariene, nes teises, dėl knriV Amerikos harmonija Bet - senoji gvardi
o 14 birželio, prakalbos Lie- eal* B-akeij.nems kovoms, ku 
tuvių svetainėj, 2:30 vai. po P“ draske ,r »nte •“"U" ’« 
pietų. k,m* >*r paskutiniu du metu.Šita kova

senagvardiecių” ir “militąntų” 
pasidarė aštriausia po 1934 me
tų konvencijos (Detroite), ku
rioj buvo priimta principų dek- 

„ „ , . . . laracija ir prieš kuria New Yor-
„4‘/?Va“anlU ko valstijos "senoji gvardija"

Grand Rapids, Mich.—1« “** ,“rp uip '“dinara1
birželio, prakalbos šv. Jur
gio draugijos svetainėje, va
kare.

Cleveland, Ohio.—21 bir-

Konferencija, 2:30 vai. po 
pietų. vedė didžiausią kovą. vartoda

ma visokius budus, kad tik pa-
„ Philadelphia, Pa. 24 bir- kenkti Partijos Pildomajam Ko- 
zelio, prakalbos Lietuvių 
Muzikalėje svetainėj, Rich- 
monde, vakare; 25 birželio 
prakalbos Lietuvių Tautinė
je svetainėje, pietų dalyje, 
vakare.

Baltimore, M d. — 26 bir
želio.

Scranton, Pa. — 27 birže
lio dieną.

Worcester, Mass.—1 lie
pos.

mitetui darbą dirbti. Kuomet 
New Yorko “dešinieji” pamatė, 
kad jų pastangos nepavyko ir 
jie liko mažumoj partijos kon
vencijoj. tai išėjo iš Socialistų 
Partijos ir Įsteigė savo Social
demokratinę Sąjungą.

Tačiau pažvelgkime, nors 
trumpai. į visą “senosios gvar
dijos” veikimą per paskutiniu 
du metu. o tada galėsime spręs-

, ,, ,, „ ti. ar jos darbas buvo naudingas
Montello, Mass. 2 liepos, socialistiniam judėjimui, ar ne. 
So. Boston, Mass. — 3 lie- Pažiūrėkime pirmiausiai j tą 

pos, Lietuvių Salėj, vakare, pačią Detroito deklaraciją, apie 
Waterbury ir New Bri- kurią sukosi visi ginčai. Svar- 

tu šitokias pažeminančias sąly- tain, Conn.-^—4 ir 5 dd. lie- biausi jos punktai yra: (1) "Jei 
pos.

gui ir pasilinksmint, o ypač 
kaip tautiški reikalai gerai 
susideda.

—O kas jau taip gerai su
sidėjo?

—Nugi musų tautinin

-O kur jie dėsis, Maike, 
nepriėmę? Juk socialistų ir 
komunistų jie bijosi ir su 
jais nesidės; o jeigu pasiliks 
vieni, tai prapuls kaip tas 
Zablackas, ką veždamas 
muilą per tirpstanti ledą nu-

iš pirmininko pareigų, o jo vie
ton išrinko Dr. Harry W. Laid- 
lerį.

Akyvaizdoj šių visų faktų, 
kaip galėjo konvencija padaryti 
kitaip, negu ji dabar padarė?
Dešiniųjų” delegatai iš New 

Yorko atstovavo New Yorko so
cialistų mažumą. Jų per du me
tu vedama partijos ardymo tak
tika socialistams atsibodo. Ki
tos išeities nebuvo, ir todėl So
cialistų Partijos konvencija, 
9,449 narių balsais prieš 4,809 
balsus, užgyrė Nacionalio Pildo
mojo Komiteto nutarimą su
spenduoti “senagvardiecių” čar- 
terį ir pripažinti naują N. Y. 
valstijos komitetą ir partijos 
delegatus. New Yorko “sena
gvardiečiai” išėjo ir įkūrė So
cialdemokratinę Sąjungą, kurią 
jie jau planavo tvert dar prieš 
konvenciją. Jie žinojo, kad A- 
merikos Socialistų Partija jų 
darbus atmes.

Dabar, kokį kelią lietuviai so
cialistai turėtų imti? Jiems yra 
trys pasirinkimai:

1. Pamest Socialistų Partiją 
ir stoti į Socialdemokratinę Są
jungą.

2. Pamest Socialistų Partiją 
ir būti, veikti kaip nepriklauso
ma socialistinė grupė.

3. Pasilikti Amerikos Sociali
stų Partijoj, kaip dabar.

Aiškus dalykas, pirmutinis 
kelias reikštų Neu- Yorko “se- 
nagvardiečių” demagogiškos po
litikos užgyrimą, ir butų tik 
skaldymas socialistų judėjimo. 
Reikia atsimint, kad ir patys 
“senagvardiečiai” ne visi pame
tė partiją, bet tūli jų pasidavė 
didžiumai. Pats James Maurer, 
kurį “dešinieji” išrinko savo 
Socialdemokratinės Sąjungos 
pirmininku, atsisakė tą urėdą 
užimti ir pasiliko partijoj.

Antra išeitis taipgi nebūtų 
ideali. Koks butų lietuvių socia
listų tada nusistatymas, už ką 
jie balsuotų ir, pagaliau, ką ga
lėtų vieni lietuviai atsiekti likę 
nepriklausoma grupe?

Geriausia išeitis lietuviams 
socialistams yra pasilikti parti
joj. Visose politinėse organiza
cijose gali but nuomonių skirtu
mas, ir tik todėl, kad didžiumos 
nuomonė nesutinka su mažu
mos, nėra reikalo mažumai bėg
ti iš organizacijos, kaip tai pa
darė “senagvardiečiai.”

Socialistų Partijos konvenci
ja pasibaigė. Ji priėmė progra
mą ir ves kovą už socializmą.

Netik partijos nariai ir pri
tarėjai. bet ir visi jaunuoliai — 
Jaunųjų Socialistų Lygos na
riai — linki Amerikos Socialistų 
Partijai kuo didžiausio pasiseki
mo jos kovoj už. taikos, laisvės 
ir ramybės tvarką — už Socia
lizmą!

Keistutis Michelsonas.
Brooklyn. birž. 1. 1936.

šį pasiūlymą atmetė ir atsisakė stot į komitetą.
Tuo tarpu New Yorko valsti

joj prasidėjo nominacijos. Nu
jausdama, kad nominacijose ji 
pralaimės, “senoji gvardija” pa
sielgė nedovanotinai, nes ji 
kreipėsi į New Yorko valstijos 
kapitalistinius teismus, prašy
dama, kad teismai neleistų “mi- 
litantams” statyt savo kandida
tų į valdininkų nominacijas. Bet 
jie nelaimėjo, nes Aukščiausio 
Teismo teisėjas Hofstadter vie
šai pareiškė, kad teismai negali 
rišti tokių klausimų, kurie gali 
but tik balsuotojų išrišti.

Ir “senoji gvardija” dar gi
riasi, kad ji kovos prieš “dikta
tūrą, nežiūrint keno rankose ji 
butų” (taip ji sako savo “prin- 
cijų deklaracijoj”), kuomet ji 
pati nori įvesti diktatūrą pa
čiam socialistiniam judėjime.

Prieš pat nominacijas “Nev. 
Leader” pirmam puslapy rašė: 
“Partijos griovikai pralaimės 
balsavimuose.” Balandžio 1 d.. 
1936, nominacijų išvakarėse 
Louis Waldman paskelbė “steit- 
mentą” kapitalistiniuose laik
raščiuose. kad “socialistai bai 
suotcjai kontroliuoja partiją.” 
Reiškia, kaip socialistų balsuo
tojų didžiuma nueis, taip ir par
tija turi eit. Rezultatas tų nomi
nacijų jau žinomas. — “Militan- 
tai” nušlavė “senagvardiečius” 
didele didžiuma. Partijos nariai 
balsuotojai atmetė visą “sena- 
gvardiečių” taktiką ir parodė, 
kad jie yra ištikimi Amerikos 
Socialistų Partijai. Pralaimėjo 
net didžiausi “dešiniųjų” vadai: 
Louis VYaldman. Julius Gerbes, 
Jacob Panken. James Oneal ir 
kiti. Už kairiuosius kandidatus i 
Partijos konvenciją balsų buvo 
paduota 4,405, o už dešiniuosius 
—3,453.

Bet ar pasidavė \Valdmanas 
didžiumai, kaip jis diena prieš 
tai sakė? Visai ne. Kuomet pra
laimėjo. tai surado visai naują 
dalyką. Jo laikraštis parašė: 
“Kairieji laimėjo su pagelba ko
munistę.” (“New Leader.” ba
landžio 11. 1936.)

Mat, komunistai nuėjo sau į 
“primaries” ir balsavo už “kai-

darbininkijos gentkartės yra ja 
taip sunkiai kovojusios; ir taip-' 
gi neleis, kad žmonių teises at
imtų fašistinė diktatūra.”

Reiškia, Socialistų Partija 
kovos už demokratiją tol. kol ji 
egzistuos; ir jeigu reikės, tai 
sutinka vartoti visokius kovos 
budus prieš fašizmo įsigalėjimą.Ir šitą taktiką “dešinieji” vadina “beprotišku bolševizmu.”

Nepaisant to, kad didelė kon 
vencijos delegatų didžiuma pri
ėmė principų deklaraciją (1934 
m.), “senoji gvardija” vedė pro
pagandą daugiausia tik prieš 
Pildomąjį Komitetą ir jo nuta 
rimus boikotavo. Dešiniųjų or
ganas “New Leader,” vietoj 
būti Socialistų Partijos organu 
ir skelbti socializmo idėją dar
bininkų masėms, buvo pavers
tas į frakcijos organą Partijos 
vadovybei atakuoti. Pavyzdžiui, 
birželio 15 d., 1935 m.. “Neu 
Leader” - trečiam puslapy di
džiausiomis raidėmis paskelbė, 
buk Norman Thomas ir Pildo
masis Komitetas virtę Komunis 
tų Partijos “įrankiais” ir su E. 
Brouderio pagelba draską par
tiją. Kadangi Jaunųjų Socialis
tų Lyga taipgi neprielankiai at
sinešė linkui šios negražios 
kampanijos prieš Socialistų Par
tiją. tai “New Leader” užbaigė 
tą savo straipsnį prieš jaunuo
lius šitaip: “Tai trumpai nušvie- 
čiam, su kokiomis nesąmonėmis, 
kurios išsivystė puskvailėj Neu 
Yorko Jaunųjų Socialistų Ly
goj. partija turėjo turėti reikalų 
per paskutinius metus.”

■ * t

Vartojimas žodžių “puskvai
lis” ir “nesąmonės,” tai buvo 
“senagvardiecių” geriausi “ar
gumentai. ’

Bet to neužteko. Kuomet 
Jaunųjų Socialistų Lyga atsisa
kė remti “New Leaderio” frak- 
cijinę politiką, tai New Yorko 
valstijos komitetas. Waldmanui 
vadovaujant, suspendavo visą 
Jaunųjų Socialistų Lygą Neu 
Yorke.

Taipgi, kuomet įsikūrė Ame
rikos Studentų Unija (Colum 
bus, Ohio) pereitų metų gruo
džio mėnesį kovai prieš karą, 
prieš kilantį fašizmą ir prieš 
varžymą akademinių laisvių A-

įvyktų karas, socialistai ištiki 
mai rems kiekvieną savo drau
gą. kuris dėl prieškarinio veiki
mo, arba dėl atsisakymo stot į 
kariuomenės tarnybą, išeitų Į 
konfliktą su viešąją nuomo
ne arba prieš įstatymus.” (2) 
“Socialistai sutiks karą ir visus 
smulkmeniškus karo planus, ku
rie jau bus valdžios išdirbti karui ruoštis.—masiniais pasiprie
šinimais.”

Kas nauja, arba kas yra prie-
. . , . . , . šinga šituose punktuose sočia-

tena. da miegojo, lai .sugry- |izmo rinci , Juk Ameri_ 
zę atgal sandarociai rado kos Panija visada
D-ro o..ūpo bagažą tebesto- kovojo k ieį visus
vint vietnip. n kas hutu . .. ,. „ . ~ r karui prisirengimus. o Kuomet
įeigti atvažiuotų Smetona su karas jvyk„vedė masines de. 
me a tais. monstravijas ir kėlė protestus

VISKO PO BISKį
Atvykus D-rui Šliupui 

Chicagon, vietos sandarie-
garmėjo i ežero dugną. Jes, dia'tiek susijaudino, kad įsi- 
Maike jeigu jie da nori sa- ?odlno ?vec>ą automobil.un
vo veisle paiaikvti ant šios LTT v,t?1but,n’. °
ašarų nakalnės tai iiem« ki- modanus Pallko Pn« stotiesa.arų pakalnes, tai jiem. ki šalvgatvio. Laimė, kad
tokios išeigos nėra, kaip tik „„/A ~ ’__„
ateiti į bobmcių ir atsiversti..................... & . & & ,
prie vieros šventos. Kitaip
mes į savo prantą jų nepri- 
imsim. Dac oi!

AR ŽINOT, KAD-
Ameriko’? nradėio d”ii-

prieš valdžios > įstojimą į karą. 
“Raudonas Artojas” pra- šimtai socialistų buvo suareš- 

gmtis tautai (bizonai). Ap- neša, kad lietuviškame Kap- tuotM 1917-18 m. dėl prieš-kari- 
skaitoma. kad dabartinių suko vardo kolchoze, Mins- ni° veikimo. Debsas pats sėdėjo 
laiku apie 4.400 ju yra Jung- ko gubernijoj, pasidariusi kalėjime už pasakytą prakalba 

inin- tinėse Valstijose ir apie 17,- didelė betvarkė. Rajono bri- Cantone. Ohio, kurioj jis įrodi-
gados vadas, draugas Žie- nėjo, kaip Amerikos kapitalis- 

* * * mis, pasiima veislinį eržilą įtraukė šią šalį į karą. O
Washingtcno valdžios ži- ir važiuoja sau į Resną. O šiandien “senoji gvardija” pro- 

_Nekalbėk necamnnin niomis, Jungtinėse Valstijo- eržilas tuo tarpu reikalingas testuoja prieš tuos socialistinius 
‘se yra 45.000 žmonių visai kumelėms. Žiemiui iš Res- principus ir sako, kad tie punk-

noHhnV Vniin čiiim kurčių ir 17,000,000 puskur- nos sugryžus eržilas būna tai £alė>o but parašyti tiktai 
uanouK, maine, &uup- -• - . n)n.a\.~p<. t-nfi na- “provokatorių arba politiniu

tamiams geras giliukis tro- cių* . * . ta!p nma,£.ę-\ Racl sayo Pa _Lsnročiu» c.New t-JI-” kol-- - „„i; reigoms visai nebetinka, puspročių. ( «ew header, ko-
u£sinelnvti dangaus karalv- Jcks šaltis negali sunai' Kas dai‘>li’ niekas kolchoze vo 28, 1936.)

pe yt g „ Kinti žiogų kiaušinėlių. nežino. Kiti svarbus tos deklaracijos

kams dabar pasitaiko geras ^0 Kanadoj, 
čenčius išpirkti savo dūšias 
iš ancikristo nevalios.

stę.
—Aš nesuprantu, tėve, a- 

pie ką tu dabar kalbi.
—Matai, Maike, dabar at

ėjo mada visokius prantus 
daryti, taigi tautininkai ir 
sandariečiai užsimanė suda-

punktai yra šie: (3) “Socialistų 
Partija nesvyruodama dirbs.

.... . . . nuiu kandidatus, kad sena-merikos kolegiiose ir universi-t *,.......... . .. j Į gvardiečiai pralaimėtų.
Kokia melagystė! New Yorketetuose (toj konvencijoj kalbėjo 

ir Socialistų Partijos nacionalis 
pirmininkas, .L. Krzycki), tai 
“dešinieji” išėjo prieš tą uniją 
ir apskelbė ją kaip “komunistų 
organizacija” (“New Leader.”

valstijos Direct Primary Laws 
reikalauja, kad balsuotojas užsi
registruotų prieš einant balsuo
ti. Užsiregistruodamas balsuo- 

įtojas turi pasakyt, kuriai parti-
Iš bušelio kviečių papras- Lietuvos laikraščiai pra- ^“Mkeįštf neUisbi« kaoita 

tai išeina apie 42 ir puse neša, kad prabaščių valdo- r,.
sv-anj miltų. # , moj “Blaivybėj” susekta^

Trečdalis farmų Juneti- j^VSnSlkv&l“^- ' pu"kt’ 
e suaa- np^p Valdi insp verčiasi hn- ' ‘ -• r?13 ; mejl pavadino “komunistiniu"

ryti pruntą su mano vaisku. veinOc auginimu " ir “aP£aviky" principu. Reiškia,
Mes, žinoma, nepriešingi su 1 » ♦ ’# pia>_a L-— v kurie kov°ia~ už didesnę ryzo eu uar ir wuau — nenK

Amerikos indijonai pietų viaiTbutu galima patekti į <daybini"k^ demokratiją; tie, atakuoti Socialistų Partiją, bet jau užsiregistravę kaipo Kernu
1------------=1 , i s , .. F dabar kune dirba kad darbininkai %a- j užgriebti visą jos organizaciją nistų Partijos balsuotojai perei-

ineiti nėr «avn kraštą valdyti, o ne kapita- New "V orko valstijoj. tais metais. Nors ir “senojimeni per savo ligtai tie yra tįk apgavikai «se.
^agtst^. nosios gvardijos” akyse.

įninku “L. Aidas ra- .
.... . . , Pss Amerikos farmerius šo, kad Lietuvos žmones ap- (4) Je!gu kaPltahst,ne sis

mes įsfigenavom, kad mes šiandien tėra vos tik 57 ark- ėmęs pesimizmas. Jie suniu- 
,ių negalim į savo pruntą pn- ]jaj kiekvieno 100. ką bu- rę, nubudę, nemato gvveni- 
imti taip kaip dabar ne yra. vo 1918 metais. ’ ’ ’
Jeigu jie nori prie vyčių vai: * *

iais pruntą padaryti, ba pas 
iuos yra geru saliunčikų ir

sausio 4 d., 1936), nors ir pirmi
ninkas ir sekretorius vra socia
listai ir visam pildomajam ko
mitete yra socialistų didžiuma.

Bet “senagvardiečiai
rvžo eit dar ir toliau — netik tų Partijos sąrašus, nes jie buvo

Ijai jis priklauso, ir paskui tik 
;už tą partiją gali balsuoti, ku 
.rioj buvo pirmiau užsiregistra
vęs. Todėl komunistai jokiu bu-

pas!- du negalėjo balsuoti už Socialis-

juos Via gerų saiiunc.nų n vakaruose vėj pradėjo puoš- dangaus karalystę, o 
bucenų, tai vis sugadhvas tj savo drapanas sidabro or- negalės tenai ineiti p< 
biznis: ale is kitos vėl puses namentais. vaįystg.

Tautininkų “L. Aidas”pas juos yra visokių neza- 
ležnikų ir bambizu. Taigi

Gruodžio 4 d., 1935 m. jų kon- gvardija” tatai žino, tačiau skel- 
troliuojamas New Yorko miesto bia nesąmones.'centralinis komitetas nutarė iš-j Prieš pat socialistų konvenci-

tema sugriūtų į visuotiną cha-j mesti kiekvieną socialistą, kuris ją šįmet “senoji gvardija” pa- 
osą ir betvarkę, kuri neleistų turi ką nors bendra su Sočia- rodė visiška socialistinių princi- 

me nieko gera? Na, O kodėl tvarkin*ai Socialistų Partijai list Call,” buvusiu tada oficialiu pų išsižadėjimą. Jos vadas. Louis 
tautiški komendantai nega- dirbti, tai ji (t. y. partija) nesi- penkių valstijų socialistų orga- Waldman, padavė republikonų

sko prisirašyti, tai pirma tu- Alaskos gyvventoiam Su- lėtų išleisti Įsakymą, kad vi- bijos P3™1’ ^komybę orga- nu.
ri padaryt rokundą sume- vienytų Valstijų valdžia už- sj butų linksmus ir juoktųsi? nizuotl ir palaikyti darbininkų Su tokiu nutarimu New Yor

93 mo-nės, išsispaviedoti iš viso Jaįko iždo pinigais 
gvvenimo, paskui turi aoeiti kyklas. 
už pakutą tris kartus keliais ’ ♦ » »
aplink bažnyčią, po tam tu- Lenkijos pasieniu rusai 
ri įstot prie parapijų ir išira- pradėjo kirsti miškus, todėl 
syti i švento Juozapo škan- didžiausi vilkų pulkai buvo 
leminku s”saidę. Taigi suvaryti Lenkijon, 
jiems dabar labai geras čen
čius pasiprovyt ir išgelbėt

Tautiška Nagaika.

Iš Viso Pasaulio
Trumpai.

/
Vengrijos valdžia prane

ša susekusi “nacių sąmoks
lą” ir suėmusi 770 žmonių, 
kurie organizavę “ekskursi
ją” į Budapeštą. Jų tikslas 
buvęs suvažiuoti po “eks
kursijos” priedanga ir pa
daryti nacišką revoliuciją.

rtijos laikraščiui New Yorke. 
erald Tribūne.” šitokį pareiš- 

Ypatiškai aš gerbiu Roo- 
džiumoj ar ne.” šitą punktą de- ‘ sutikti, ir buvo priversti tverti seveitą, ir aš sakau viešai, jeigu 
šiniujų vadas, Louis Waldman. naują socialistų lokalą New 'Yor- negalėsiu remti socialistu 

Leaderyje pavadino kc miestė. kandidato, aš remsiu jį (Roose-
beprotiškuj šitokia “dešiniųjų” taktika veltą).”

toliau buvo jau nebepakenčiama. šitą Waldmano poziciją pa

valdžią, nežiūrint ar ji bus di- ko miesto socialistai negalėjo kimą:

siniujų 
“New

Sekantį nedėldienį. birže- “neteisingu” ir net 
lio 14 d., Bostono lietuvių bolševizmu."
radio programa bus tokia: Dėl didesnio aiškumo, kad ir Nacionalis Pildantysis Komi- tvirtina kapitalistų laikraščiuo-

1. Don Russell’s orkestrą nebūtų manoma, jog socialistai tetas, susirinkęs Philadelphijoj se ir “senagvardiečių” korespon- 
Pereitais metais Londone iš Montellos: _ stoja už gingluotą perversmą, šių metų 11 sausio, suspendavo dentas Joseph Shaplen (socialis-

savo skūrą iš zlvduko nagų. kas diena buvo pamestas po 2. Zofija Vaitkiutė, daini- tai šiais metais konvencijoj Par- New Yorko valstijos komiteto tams žinomas kaipo John Po-
Matydamas, kad novabran- 271 lietsargį. ninkė iš Montellos; tija priėmė rezoliuciją, kuri yra čarterį. Tačiau tai buvo padary- wersl.. Jis rašo: “Yra abelnai
CU mano armiiai bus geras * * * 3. Agnės Bynauskiutė ir pridėta prie šios Detroito dėklą- ta tik poto, kai “senoji gvardi- manoma, kad daug socialistų
būrys, aš, Maike, ant tos in- Havajų salose paparčiai Zofija Vaitkiutė iš Montello racijos, šios rezoliucijos dali? ja” buvo pakviesta atstiųst į balsuotoju, balsuos už p. Roose-
tencijos jau ir išsigėriau auga po 30 pėdų aukščio. dainuos duetų; skamba šitaip: “...reikalauti komiteto susirinkimą savo at- veltą.” “New York Times,” ge-
biskį. * * * 4. Kalbės iŠ So. Bostono ginkluoto mažumos perversmo stovus pasiaiškinti, bet atsi- gūžės 31, 1936). Socialistas, ku-

__Man rodos, tėve, kad Paryžiuje yra tokia agen- adv. F. J. Bagočius, SLA. prieš stiprią valstybės masine- sakė tai padaryti. Pild. Komite- ris, kaip Waldmanas. pasisako,
tavo džiaugsmas bus per- turą, kuri už pinigus parūpi- prezidentas. riją yra romantiška negalimy- tas tuomet išrinko laikinį New kad jis balsuosiąs už kapitalistų
ankstyvas. Aš nemanau, kad na merginoms ir našlėm? , Pradžia 9:30 ryto. Klau- bė, ir visai nesutinka su Sočia- Yorko valstijai komitetą, kad kandidatą, jeigu jis negalėsiąs

RADIO PROGRAMA.

Charkove, Sovietų Ukrai
noj, mirė prof. Vladimir Bo- 
goraz, visam mokslo pasau- 
Hui žinomas etnografas, tau
tų tyrinėtojas. Jis darbavosi 
ir prie American Museum of 
Natūrai History ekspedici
jos Šiaurės Pacifike.

tautininkai su sandariečiais vyrų vedybų tikslams. sytina ant 830 kilociklių. listų Partijos narių nuomone, sušauktų valstijos konvenciją remt socialistų kandidatą (o

Buvęs Etiopijos karalių 
karalius Selassie atvyko 
Londonan. Anglijos valdžia 
pasijuto kvailoj padėty: nei 
jį priimti kaip karalių, nei 
išvyti kaip valkatą.

—

t
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GYVATES PO 300 SVARŲ 
APNYKO LAIVĄ.

Šiomis dienomis Bosto
nan atėjo laivas “Memphis 
City,” kuris pietiniuose kra
štuose superka gyvates ir 
pristato jas į zoologijos dar
žus šiaurės miestuose. To 

Į laivo tarnautojai pasakoja 
Lietuvoje visos Duonai pinigų nėra, nes bi- šiurpulingą istoriją, kaip

Lenkijoje Kuriasi 
Naujos Partijos.

Europoj 22ft00fi00 
Bedarbių.

NEPAKENČIAMI KARŠ
ČIAI APIE BOSTONĄ.

Saulės spinduliai uždegė 
o perkūnas užmušė

WATERBURY, CONN.

Mirė Kazimieras Kukaitis I

Pereitą sąvaitę Bostone ii 
visoj Massachusetts valsti
joj buvo labai karšta. Bos
tono priemiesty, Dorcheste- 
ry, nuo karštų saulės spin
dulių užsidegė 3 aukštų na
mas po numeriu 1130 Wash- 
ington Street.

Visos maudyklės Massa
chusetts pajūry buvo kimšte 
prisikimšusios žmonių. Kei
kta, kad karščiausia buvo i 

nuo Bostono: pietų 
oras buvo vidutiniškai 

tiek

Kuomet
politinės partijos uždaro-1 lionus suėda armijos. ! vieną naktį, jiems jau sugu- 
mos, tai Lenkijoj kuriasi da „ lūs, gyvatės pasiliuosavo iš
daugiau jų, nors politikoj . Toronto Daily korės- narvų ir piktai šnipšdamos 
dalyvauti jos irgi nedaug te- Dundentas rašo iš Ženevos: ;pra(jėio raitytis po visą lai-
gali. 51U 'u-2' i vą- Kai kurios jų buvojo 26

Nesenai Varšuvoje buvo su --.000,000 bedarbių. ė(|as ilgio ir svėrė po 300 
sukviestas vadinamosios Fe-|,sll.sų provincijų gyventojai svan. Tokia biaurybė gali
deracijos (Lenkijos nepri-PadaPJa’ mokyklos dėl sto- pasmaugti žmogų kain mu-, • —
klausomybės kovų dalyvių Pini£0 užsidaro, bet gin- T jurininkų kilo di- šiaurę
sąjunga) narių suvažiavi-p^ams lr ai’m?J°^9.s . s^ina' džiausis sumišimas. Juos iš-‘link ol— -y-- -----------
mas. Jame buvo svarstytas ”10? ?urP?s j31!1 dldmam.os» ‘ gelbėjo gvvačių žavėtojas vasariškas ir žmonės 
klausimas apie naujos poli- I , . .įosjsrodo lyg Einšteino jnjas A.li Ren Radža. Jis lie- daug nenukentėjo, 
tinės partijos sudarymą. Ne- skaitlinės surašytos pasauli ė sukoncentruoti ant gyva- Seredoie no nietu kilo 
senai, kaįp žinia, sudarė Į čiu visas šviesas. Stiprioj į ^Ua^su^rkunijo^

Į čia badas, Lenkijoj žmonės gVįes0j gyvatės nemato ir i 
ko valgyt, Sicilijos. jas aįm|-snaudulys.

naują partiją buvęs Lenki
jos atstovas Washingtone|7*tU,” .. , . —-----— ruožtu
Filipavičius, dabar vėl kuria (Italijoj) valstiečiaiminta jog apgnu(j0 kiekvienai ant Bostono 
nunis nartu a misi ai ikariška ^HknelcmiS 11’ ZolemiS. Bet ^1,,^ knvn Vilna*

. mis: bet 
Kai ruožtu

Išsirgęs virš 6 mėnesių, gegu- 
žės 7 d., persiskyrė su šiuo pa
sauliu waterburiečiams gerai ži
nomas biznierius Kazimieras 
Kukaitis. Velionis paliko dide
liam nubudime mylimą žmoną 
Marijona, du sūnūs, dvi dukte
ris. br iii Joną gyvenantį Water- 
burv Silvestrą gyvenantį Škoti
joje ir Lietuvoje gyvenantį bro
li Juozą ir seserį Marijoną.

Velionis Kazimieras atvažia
vo iš Lietuvos 1889 m. į Shenan- 
d< ah. Pa. Pagyvenęs tenai porą 
metų persikėlė į Waterbury, 
Conn. ir ėicnai užbaigė savo gy
venimo dienas. Iš Lietuvos paė- 
’o iš Gražiškių kaimo. Vaitkaba- 
lių valsčiaus, Vilkaviškio ap
skričio.

Velionis prigulėjo prie L. U.

Nikaragoj įvyko armijos 
sukilimas prieš prezidento 
Sacasos valdžią. Sukilėliai 
apsupo jo ramus. Prasidėjo 
kova su valdžiai ištikimais 
kareiviais. Daug krito už
muštų. Vieną fortą sukilė
liai po trijų dienų kovos pa
ėmė. Prezidento rūmai bu
vo da nepaimti, bet sakoma, 
kad ir jie turės pasiduoti.

LAURENCE, MASS.

Lietuviška Barbernė
KERPAM PLAUKUS VYRAMS IR 
MOTERIMS sulyg vėliausios mados 
ir kaip kas myli. Vaikams iki 12 me
tų nukerpam plaukus už 25c. Prašo
me visus Lawrence’o lietuvius užeiti.

BARBĖK SHOP <6
191 OAK ST.. LAURENCE. MASS.

Reikalingas Viduramžis
VYRAS, kuris mokėtų karves melžti
ir dirbti ant farmos. Atsišaukit tuo
jau. J. J. PLANDUNIS <4>
Rt.1, Rovė'* Corner, Aubum, Me.Pietų Kinijos valdžia nu___________________ ___

tarė paremti Nankino vai-! _ ~
džią ir reikalauti, kad Japo- Reikalingas Darbininkas
nijai butų paskelbtas karas, aX’^ienu S
nes Šiaip ar taip ji veržiasi gali but ir nevedęs, kuris myli dirbt 
Kinijon ir užima geriausius ant farmos Tur* mokžt melžti kar- 
jos plotus.

PAJIEŠKOJIMAI

ves. Užmokestis $9 j sąvaitę, pienas 
ir ruimas. Kurie mylit farmos darbą 
atsiliepkit tuojaus. (4)

ANTANAS TURSKIS 
269 U'est St.Box 24, Cochesett, Mass.

PARSIDUODA FARMCKĖ
5 akeriai. Bostono apielinkėje. Stu

ba 6 kambarių ir kiti budinkai.

naują partiją pusiaukariška 
organizacija. Rumunija pasiskolino Pary

žiuje 50 milionų gfnklams,
, . x A . . .Lenkija ruošiasi statyt karovaduojant steigiamos nau- k,; 0 ltatijos armijos

jos Lenkijoje partijos — ne-jšlaidos pakilo 1,500,000,- 
žinia. Seimo ir senato rinki- qqq jį
muose partijos nedalyvauja, U „
o be dalyvavimo parlamen- Nepatenkinti žmonės sker- 
te partijos neturi didesnės džiami čielais būriais Afri- 
reikšmės. Ta proga kai kas koj, Kinijoj, Indijoj, Kur- 
spėlioja, kad naujų partijų distane ir kitur, bet pasaulio 
organizavimas esąs ženklas, sąžinė jau tiek surambėiusi 
kad netrukus partijos gale- ir atbukusi, kad šitie įvykiai 
siančios dalyvauti ir seimo neturi jokios reikšmės, 
rinkimuose. Kiekviena valstybė šian-
. ŠĮaiP ar taip, Msgi Lenki-Ljien išrodo, kaip karo lau- 
joj žmonės turi daugiau lai> j.ag Visos sienos apstatytos 
vės, negu Lietuvoje. ginkluotais kareiviais, kurie
lenkus ir spaudos laisve ne- Į iaukia tik ženklo, kad palei- 
ra taip suvaržyta. Kairiųjų kanuolės darban. O Hit- 
laikrasciai dažnai parašo jerjg, pastatęs galingiausią 
gaP* asV10.s krillk°s pnes karo mašineriją kokią tik 
valdžią ir jų niekas uz tai pasaulis yra kada matęs, gi- 
nebaudzia. l rįasį es^s “taikos ir ramy

bės apaštalas.”

Kokiais sumetimais besi-!

galvos buvo užmesta kilpa ma per audrą perkūną, 
ir taip visos jos buvo sutrau-1 uždegė namą netoli Gardne-
ktos atgal 
uždarytos.

1 naivus ir tenai t

NETIKĖK.IT “SIUTŲ LO
TERIJOS” ŽUL1KAMS.

Paskutiniais laikais atsi
rado naujas apgavystės ra
ketas. Ateina švelniu liežu
viu agentas ir sako žmogui: 
“Prisirašyk prie siutų kliu
bo loterijos, o galėsi gauti

Milionai žmonių badauja; 
mašinos, kurios galėtų ga
minti duoną, radiją ir bai
gia nusidėvėti, bet jų niekas 
netaiso: vietoj to, statomos 
gyvybei ir turtams naikinti.

Spauda, sakykla ir pro-

POVILAS J. K1REILIS, dabar va
dinuos Kyrius, pajieškau savo brolių
Antano ir Juozo, iš Lietuvos, Gum-. . . , .
belių kaimo. Seniau jie gyveno Law- niatykit, geras pirkinys

Pa
to)Ji perejo siauru P. Kliubo ir šviesos draugystės, 

ir nuužė į Atlantą, Buvo laisvų pažiūrų žmogus, ta- 
visai nekliudvda- p<, palaidotas Lietuvių laisvose 

kapinėse be jokių religinių apei
gų. Prieš 12 metų velionis nusi
pirko ant lietuvių kapų sklypą 
žemės, ant kurio ir tapo palaido
tas. Buvo ramaus budo žmogus, 
su visais sugyveno gražiausiai- 
ir turėjo labai daug draugų. A- 
pie 80 automobilių nulydėjo ve
lioni i amžiną poilsio vietą. Per 
26 metus velionis buvo nuolati
niu •'Keleivio” rėmėju ir dide
liai prijausdavo kiekvienam lie
tuvių visuomeniniam reikalui.

Ilsėkis drauge ramiai užbai
gęs visus šio pasaulio rūpesčius.

Kurie norėtų su velionio žmo
na susirašyti, jos adresas se
kantis: Mrs. M. Kukaitienė,
600 Washington avė., Waterbu- 
rv, Conn.

rio. Savininkė, Mrs. Wah-
quist, buvo namie viena pa- 
,ti. Persigandusi, ji vienmar
škinė nakties laikuVAIKAS NUŠOVĖ MO- 1 škinė nakties laiku nubėgo 

_ TINĄ. per audrą apie mylią prie te-
Apie 15 mylių nuo Pitts- lefono, kad pasišaukus ug- 

burgho gyveno su savo šei- Į nagesius. Bet pakol ugnage- 
myna geležinkelio tarnauto- siai pribuvo, jos namas su 
jas Hanna. Jo 15 metų vai- i degė.
kas John užsimanė važiuot ( Audrai praėjus, nętoli 
automobilium pas merginą. South Deerfieldo buvo ras- 
bet motina neleido ir jis tas po medžiu- perkūno už- 
smarkiai su ja susiginčijo, muštas Stanley Boro, 62 me- 
Nakties laiku motina išgir- tų amžiaus farmerys. Ma- 
do, kad kažin kas užveda tyt, jo norėta po medžiu pa- 
automobilį. Nubėgus jai į gįslėpti nuo lietaus. Jis pali- 
garažą, pasigirdo šuvis^ ir ko 6 vaikus.
motina krito negyva. Vai- Bostone keliolika žmonių 
kas sakosi nušovęs ją “per nuo saulės spindulių apalpo, 
klaidą,” palaikęs ją “už plė- Cape Cod miškuose pra- 
šiką.” Tėvas tuo tarpu mie- dėjo siausti gaisrai.
gojo. Vaikas dabar policijos farm e v s

Johnsonas rado ganykloj po
12 savo veršių negy- Antosė 

irgi

už dyką siutą.” Ir siūlo pasi-j pagandos ministerijos sklei- 
rašyti kontraktą. Kontrakte džia nuodingą melą, buk 
pasakyta: “Mokėsi po ?2 taikai palaikyti reikia, esą, 
kas sąvaitę per 24 sąvaitės,' gerai apsiginkluoti. Ne tai- 
tuomet gausi naują siutą.” kai jie ruošiasi, bet praga-

Bet agentas aiškina: “Ne- rui- 
paisyk, kas čia parašyta.1 O jeigu kas mėgina šitai 
Pas mus kas sąvaitė daroma pragaištingai propagandai 
loterija: ištraukiam vieno pasipriešinti, tas atsiduria 
nario vardą, ir tas narys kalėjime kaip “tvarkos prie- 
gauna siutą už dyką. Kai šas” arba “valstybės išdavi- 
tamsta užmokėsi kelias są- kas.” Vokietijoj, Italiioj, 
vaites, tai aš taip padarysiu, Austrijoj, Vengrijoj ir kito 
kad ir tamstos vardas butų «-e fašistinėse valstybėse ka- 
ištrauktas. Tamsta gausi ge- Įėjimai sausakimšai prikim- 
rą siutą. Aš noriu, kad tams- šti politinių kalinių. Vai 
ta rekomenduotum mane džios skelbia, kad jos norin 
savo draugams.” čios taikos, bet taikos šali-

Iš tikrųjų gi jūsų vardo ninkus atiduoda karo teis- 
tie žulikai niekad netrauks, mams, kad sušaudytų. Kūni
nes ir kitų vardų niekad ne- gai skelbia “neužmušk,” bet 
traukia, ir niekas siutų už tuo pačiu laiku laimina dur- 
dyką iš jų negauna. Jeigu tuvus ir kulkasvaidžius. Ar 
jus nebaigsit mokėti po $2 stebėtina todėl, kad Ispani- 
per 24 savaites, kaip pažy- joj žmonės degina bažny- 
mėta kontrakte, tai žus visi čias?
jūsų įmokėti pinigai. Tie žu- -------- :-------------------------
likai tuomet pasakys, kad 
jus “sulaužėt kontraktą” ir 
jie da galėtų užtai apskųsti 
jus. O jeigu jus išmokėsite 
jiems visą kontrakte pažy
mėtą sumą, tai jie mėgins 
jums įkalbėti, kad imtumet 
iš jų geresnį siutą, sakysim, 
už $55 ar $65 ir skirtumą 
primokėtumet. Bet vistiek 
ką jus iš jų neimtumet, jus 
busit permokėję dvygubai 
ar trigubai daugiau, negu jų 
tavoras vertas.

Apie tai praneša teisingų 
biznierių organizacija, Bos
ton Better Business Bureau.

RADO APSVILINTĄ MO
TERIŠKĖS LAVONĄ.
New Hampshire valstijoj, 

netoli nuo Chesterfieldo 
miestelio, ant kalno rasta 
apsvilinta nežinomos mote
riškės lavonas. Policija spė
ja, kad moteris buvo nužu- 
dyta. o paskui aplieta kero- 
sinu ir uždegta, kad niekas 
jos nepažintų.

rence, Mass., dabar nežinau, kur jie 
randasi. Meldžiu atsiliepti; kurie ži
no kur jie randasi, malonėkit praneš
ti jų adresą. Paul J. Kyrius (4) 

368 HooDer St.. Brooklyn, N. Y.

JOHN YUDIS 
51 Wellington Lane avė.,

East Lexington, Mass.

PARSIDUODA DVARAS
Su budinkais, inventorium, kilnoja

mu ir nekilnojamu turtu, gyvuliais ir 
padargais. Žemė 1-mos rūšies, dirba
ma. Norintiems apsigyventi Lietuvo
je, geriausia proga įsigyti tokią nuo-

Pajieškau švogerio ANTANO JA
NAVIČIAUS, jis yra kilęs iš Tryškių 
parapijos, Šiaulių apskričio. Pirmiau 
gyveno Brocktone, o paskui Water- 
būry. Conn. P„»m. ...Įšaukti, ji p,.
tj, kurie žinote kur jis randasi, pra- mu, įuv,es> karpių. Kurie norit dau-
šome mums pranešti. (4)

Kazimieras Petkus 
127 G Street, So. Boston, Mass.

giau informacijų rašykit: (4)
PONIA ELENA LUCEVIČIENĖ 
Gailaičiu dvaras, Kelmės paštas, 

Raseinių apskr., Lithuania.

Parsiduoda Gera Farma.
Žemė lygi, be kalnų, su dideliu pu-

FREXCHTOWN, N. J.
Mirė Antosė Kalvaitienė.

Gegužės 19 d. tapo palaidota

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui moteriškės, ___

pu.-amžės, be vaikų. Turto nereika- šynu, pačiam miestely, arti dirbtu- 
lauju, tik prisidėt su keliais doleriais, vės, mokyklos ir bažnyčios; viskas 
Esu našlys 11 metų, šeimynos nėra; arti. Labai paranku su šeimyna. Gy- 
esu kriaučius, turiu storą, darau gra-Įvent galima iš pieno. 46 akeriai že- 
žų gyvenimą. Suvalkiškis nuo Liud- mės, 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 
vinavoa. Al. Žilinskas (4) .melžiamų karvių, bulius ir kitos au-

4803 S. Ada Street, Chicago, III. ginamos; yra žąsų ir turkių, vištų, 
----------------------------------------;-----;---- - ' kiaulių, 2 gražus arkliai ir visokie

Pajieškau lietuvaitės apsivedimui, prie farmos įrankiai ir mašinos. 8 
rimtos merginos nuo 20 iki 26 metų, ruimų namas su elektra ir miesto 
kuri mylėtų gražų gyvenimą. Prašau vandeniu, didelė barnė su skiepu ir 
atrašyt laišką ir prisiųst savo paveik- elektra ir vandeniu; 2 seilai kornam 
slą. Aš turiu darbą C. N. A. kompa- sudėt, jaunas sodnas, daug vaisingų 
nijoj, uždirbu $3.00 į dieną. Prašau medžių. Geras pirkinys kurie nori 
merginų atsišaukti tik iš Kanados, gražios ūkės. Priežastis pardavimo-— 
Plačiau paaiškinsiu per laišką. (5 maža šeimyna. Kreipkitės pas (33) 

John S. L. K.
Minataree. Tashota, Ont., Canada.

V. KAVALIAUSKAS,
Nashua Street, Shirley. Mass.

NAŠLĖ MOTERIS Daktaras Sako Kaip 
Išvengti Slogųoaa mui i mi mm i ir-rin pušim 12 savo veršių negy- Kalvaitienė-Tamiutė.

«.! Jį/,, VU Manoma kad iuos irgi Buvo iauna moteris, vos 39 me- , Pajieškau senyvo žmogaus dirbti
perkūnas užmušė, nes pūsis tu amžiaus. Velione paėjo 1S ffali turėti ir vaiką. Platesnių infor- ž>’.mus sveikatos specialistas yra pa-

Anglijos užsienio reikalų buvo apdraskyta, šakos ap- Vilniaus gub., Duokiškiu so- kU1Sįteshg5^. u) i menų^-ra3paiiit”X?ųS,<’sJis nu«5o.
ministeris Eden pranešė laužytos ir žieve nudraskyta džiaus. Buvo ramaus budo, su
Tautų Lygai, kad per Suezo kain geležiniais nagais, visais sugyveno gražiausiai ir 
kanalą iš Italijos buvo nu
gabenta Etiopijon 200 tonų 
nuodingų dujų. O etiopai 
dabar sako, kad vien tik 
nuodais Italijos fašistai ir 
nugalėjo juos.

visais
mylėjo visokį pažangu lietuvių 

UŽDĄ- ! "eikimą. Visą savo gyvenimą 
“VAR- sunkiai dirbo ir troško švieses

nės ateities savo šeimynai. Pa- vištininkai nauji, elektrikos šviesa 
liko dideliam nubudime savo

MRS. S. SMIT, |. , „ ,
62 Lincoln st., Gloversville, N. Y. ' ka!1 ™kla^ įsvenjnmu. slorųyra
________________________________■ palaikyti atsparą, kuri nupali dauę

į maž pakenčiamai scsirjrimų priežastį 
Į N Uti A-TVIJV E. pasirodo StO-bėtlRU 

50 akerių žemės, daug dirbamos, tonikų budavojimui ir palaikynjpi at- 
gero miško, didelis sodas, daug uogų, sparos. Jis tiesiai pasiekia nusilpu- 
riešutų. Stuba 7 kambarių, barnė. 3 sius organus. Teikia jiems daugiau 
karvės. 1 arklys, 2 paršai; 70 vištų, jėgos, ir jie išmeta nuodus, kurie bu- 

2 i” priežastimi įvairių negalių. Dabar 
mailės nuo Tauntono miesto. Parda- laikas jums b u<iavo t i atsparą Imkit

cįduą DADciruinnA

Japonų žinių 
‘Domei” praneša,

agentūra 
kad Man- vojingi

džiuke, Sovietų pasieny,

24 KOMUNISTAI
RYTI LENKUOS 

NIUOSE.”
Lenkija irgi turi savus

“Varnius,” kur laikomi at
skirti nuo visuomenės “pa- 

valstybės tvarkai
elementai.” Tokia belaisviu

banditai sulaikė ir užpuolė stovykla pas lenkus yra įtai- 
traukinį. Ant traukinių te- sy*3 Kartūzų Berezoj. 
nai važinėjasi ginkluoti sar- Kaip praneša Lenkijos 
gai. Todėl tarp tų sargų ir laikraščiai, šiomis dienomis 
banditų įvyko smarkus susi- Vilniaus žvalgybininkai are- 
šaudymas, kuris tęsėsi 40 štavo 24 komunistų veikėjus 
minučių. Banditai ant galo ir agitatorius. Tą pačią die- 
pasitraukė, palikdami 6 la- ną visi suimtieji buvo nu- 
vonus. Ant traukinio buvo siųsti į įzoliacinę 
užmušti du japonų karinin- Kartūzų Berezoje. 
kai, vienas kaffeivis ir 3 tar- j
nautojai.

__  . vimo priežastis—liga. Kaina $3,500, NUGA-TONE tik trumpą laiką ir tė-
vyra ir 7 našlaičius; vyriausias mainyčiau ir ant namo. A. K. (4,mykit stebėtinus rezultatus. Parduo- 
sūnus 17 metų,jau baigė aukšta- fcrkley, Tauntcn, Mass. Į ^ir ^rantuoja

ia mokvkla SU pasižymėjimais. rtCTPniT MIPI4 'b. Mėnesio trytmentas už Vieną Do-
’i; LFC.1RVFII, mivn. ; lerj Lengva priimti ir palaiko jusJis norėjo siekti aukštesnių ANT REXDos RUIMAS su valgiu tvarkoj.
mokslu, bet nemaloni mirtis iŠ- ar be valgio. Pamatykite! (1) I Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL

MARY SAKAL, 3932 D Street. '— Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c.plėšė iš musų tarpo motinėlę, 
kuri buvo didelė parama šeimy
nai. Lai būna jai amžina musų 
atmintis. Liekame nubudime.

VYRAS IR NAŠLAIČIAI.

DARYK—DABAR
Žemiausia kaina dėl visokių spau- 

StOVVkla do# darbu- Adresuok: (6)
TIESOS 

332 N. 6th sU

DETROIT, MICH. ir 50c.

SPAUSTUVĖ
Philadelphia. Pa.

Parsiduoda Krautuvė
Rūkomų daiktų. Saldainių, Aiskry- 

mo ir kitokių smulkių daiktų. Geroj 
vietoj prie pat dirbtuvių. Turi būti 
parduota iki 1 liepos, šių metų. Prie- 
ža-tį sužinosite ant vietos. (5)

ROŽĖ MARCIULINAS
54 Liberty st., Ansonia, Conn.

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuvių Išdirbystės ALAUS

ROCKERT’S 
ALE

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

TA GERUMA ATRASTAII’GI. KURIE ŽINO ALAUS GERUMA. 
BROCKERT’S ELYJE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
VVORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 

CHARLES WAYSHVILLE, Brockert Ale Distrib.
Telephone: DF.Dham 1731.

LAWRENC0 IR APIELIN- 
KIŲ LIETUVIAI!

Birželio-June 14
LAWRENCE’O LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPI
JA APVAIKSČIOJA 20 METŲ GYVAVIMO

JUBILEJUt
PROGRAMA SUSIDĖS Iš DVIEJŲ DALIU:

IŠKILMINGOS PAMALDOS10 VAL. RYTO
BAŽNYČIOJE.
1-mą VAL. DIENĄ, PRASIDĖS 
ANT PARAPIJOS KEMPĖS

m

PROGRAMA

Prie North įlomėli Road, 
KETHUEN, MASS.

BUS PRAKALBOS ir geriausi kalbėtojai iš visos 
musų apylinkės. MUZIKALIS PROGRAMAS — 
DAINOS ir ŠOKIAI iki vėlai vakaro.

Visi lietuviai dalyvaukite šiame Tautiškos parapi
jos jubilėjuje ir pasigerėkite savo darbo vaisiais. 
Tai vienintelė visoje Mass. valstijoje lietuvių baž
nyčia su tokia garbinga ir pažymėtina praeitimi.

Atsilankiusieji į šį apvaikščiojimą, kaip ir visa
dos, turės daug smagumo ir pasigerės sutikę savo 
senovės draugus.
Kviečia TAUTIŠKOS PARAP. KOMITETAS.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis. formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną5 Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden SL, Laivrence. Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

NETIK%25c4%2596K.IT
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KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE
Vietiniame laikrašty teko Į met, Stanley Roginskį irjim 

pastebėti, kad Petro Rimšos! Smithą. Visi perduoti fede- 
ralinei valdžiai.

Ohio valstijos kelių de- 
įspėja, kad 

greitas automobiliais važia
vimas yra pavojingas, nes 
žiemos laiku daugelis vieš 
kelių buvo sugadinta ir jie 
la nepaspėta sutaisyti. Šitą 
urėtų Įsidėti galvon lietu
siai, kurie važiuos automo
biliais Į Clevelando kongre
są ir SLA. seimą.

kurinių paroda bus surengta 
Clevelande SLA. seimo me
tu. Ir kiek teko nugirsti, tai paitamentas 
tam darbui komitetas susi
deda iš vienos srovės žmo
nių. Tai daro žmonės, kurie 
kitus visuomet ragina veikti 
iš vieno.

• I

Clevelande ir apylinkė; 
randasi 2,500 namų. kuriuos 
miestas rengiasi parduot už 
nesumokėtus mokės čius 
Mokesčiai jau nemokėti pei 
pereitą penkiatą metų ir sie
kia SI,750,000. Tik tie na
mai nebus parduoti, kurie 
galės užsimokėti nors de
šimtą dali užvilktų taksų, policija pagavo. Pasirodė, 
įstatymai sako, jeigu savi-'kad jis yra ką tik iš kalėji- 
ninkas užsimoka dešimtą -io paleistas ir po policijos 
dali užvilktų taksų, jo namo 
miestas negali ant licitaci- 
jos statyti.

Būrys ginkluotų banditų 
ia užpuolė Pocahontas Oil 

kompanijos ofisą ir pagrobė 
S25.000. Vieną tų užpuolikų

čius jie kitus peikia, kad ne
sirūpina lietuvybe, o patys 
stengiasi savo kalbą užmirš
ti. Kalbasi angliškai, nors 
gerai nemoka, kaltais net 
sarmata klausytis, o tikram 
anglui ir suprasti sunku jų 
“angliška” kalba.

Gerai daro musų jaunutės 
Lietuvos dukterys, kad nori 
lietuviškai mokėti. Nesisar- 
matykit niekur pasirodyti, 
kad esat lietuvaitės, ir lavin
kitės šitoj krypty toliau. A- 
čiu reikia pasakyti ir Pašel
pimam Literatūros Kliubui, 
kad davė jaunuoliams salę 
nemokamai.

Bronė Terminienė.

Kas Mums Rašoma.

Humoristika
GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 

KNYGYNE.

£

-į*

žodynas lietuviškai angliško* ir ang-, [J«<mvo« Respublika* Istorija ir Žem 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00
Lengva* Budas Išmokti Angliškai.—

I Ra rikius reikalingiausių žodžių ir 
| pasikalbėjimų ši kr.yga sutaisyta taip 
į lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- 
‘ nas gali greitai išmokt kalbėt anglis- 
• kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 

bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar-

lapia.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
iueija paėmė viršų, kaip Lietuva li

kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelba respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta j apskribų jieškant. važi„oiant kur

ėjus krautuve,.. pas daktarų, pas baV d kaip j Lietuvos Respublika
Ūdrini, D L ! ji išrodo. čia telpa v,si svar-

tisku ištarmių ir gramatika. Antra ,^sni dokumentai: Stenamojo Sei-

•nežiūra esąs vagis.
Jonas Jarus.

Kadangi dabar yra ren
kami pinigai pastatymui Bi- 
į utės fontano L. K. Daržely, 
tai ir lietuvių moterų kliu
bas prie to prisidėjo, pado
vanodamas šimtą dolerių. 
Tai yra didelė auka iš tokios 
mažos organizacijos.

♦ * *
Pas Juozą Blaskevičių ga

lima gauti kumpių iš Lietu
vos pargabentų. Parduoda 
svarais. Blaskevičiaus krau
tuvė randasi po numeriu 
1108 E. 77th st.

* * *
Pavogė policijos kapito

no automobilių. Kapitonas 
John Savage (lietuvis) par
važiavo namo ir eidamas 
butan paliko raktus maši
noj, nes greit žadėjo vėl va
žiuoti. Bet kaip išėjo važiuo
ti, automobilis jau buvo', 
dingęs. * * *

Lietuvių namų savininkų 
41 skyrius turėjo linksmas 
vakaruškas 23 gegužės die
ną. Buvo šokiai ir kortavi- 
mas su dovanomis. Įžanga 
buvo pigi, tai ir publikos su
sirinko dailus būrelis.

* * *
Pranas Jencius, 55 metų 

amžiaus lietuvis, buvo areš
tuotas vienoje krautuvėj už 
kaip ko pasiėmimą. Areštuo
tas policijos nuovadoj pasi
korė, užsinerdamas ant ka
klo savo lemenę.

DUQUESNE, PA.

Gražus musų jaunuolių pa
sirodymas.

Pas mus Dukėnuose (taip 
ietuviai vadina Duųuesne) 
•ra daug gražaus lietuviško 
aunimo. Mergaitės turi net 

:r savo draugiją, kuri vadi
nasi “Lietuvos Dukterys.”

Sako, ant farmos duonos 
jieškot nereikia.

Vienas skaitytojas mums 
rašo iš Washingtono valsti
jos:

Gerbiamieji “Keleivio” 
rėdytojai! Galite man atsių-

Motinos Dienoje ši draugija 
oastatė scenoje veikalėlį 
‘Ponia Pupkienė ir ponia 
Kukienė” savo motinoms 
oagerbti. Vaidinti mokino 
). P. Dargis, Pittsburgho 
ietuvių radio valandos ve- 
lėjas. Paduosiu čia jaunų 
musų vaidintojų vardus ir 
pavardes, tai — Marė Bart
kaitė, Elzė Paulauskaitė, 
Svelyna Karpinskaitė, Zosė 
Bartkaitė, Pranė Jašinskai- 
tė, Juzė Rakauskaitė ir Julė 
Rašinskaitė. Visos atliko sa- 
/o roles pagirtinai.

Prie vaidinimo buvo da 
sudainuota “Kai ateis pava- 
arėlis” ir “Du broliukai.” 

Dainos skambėjo labai gra
žiai. Elzė Paulauskaitė šau
niai pašoko “tap dance,” o 
Marė Bartkaitė padeklama- 
:o Motinos Dienai pritaiky
tą deklamaciją. Programa 
prasidėjo Lietuvos himnu, o 
programai pasibaigus P. 
Dargis ir S. Bakanas pasakė 
po trumpą prakalbą. Po to 
ekė šokiai.

Kelios Clevelando lietu
vės apsiėmė pavaikščioti po 
lietuvius ir prašyti aukų Į- 
rengimui fontano L. K. Dar
žely, kuris gal kaštuos apie 
du tūkstančiu dolerių. Ta
čiau aukų rinkėjos nusi
skundžia, kad randančios 
tokių žmonių, kurie labai ne 
mandagiai atsiliepia, kada 
jos pareiškiančios ko atėjo. 
Aišku, kad nevisiems tas 
darželis yra svarbus ir dau
gelis yra nenorinčių prisidė
ti prie jo Įrengimo. Bet jei
gu ir nematote reikalo auko
ti, tai visgi galima ir manda
giai atsakyti. Juk mandagu
mas pinigo nekaštuoja.

* * *
Nuo dabar Piliečių Kliu

bas rengs vakaruškas kas 
žekmadieni Lietuvių salėj.

POETAI IK KARVĖS.
O tempera, o more&!
(Atsiprašant Tysliavos.)

Jei ir poetai prie karvės 
spenio stena— 
spiaut Į meną i...

Vladimir Valdimirovič.
sti seną generolą su šoble, ' * « *
ale tegul atsiveža pilną džio- Do-re-mi-fa-so-la-si-Do!

iu?idčs, tai galėsim pasi- prįe tešmens sėdo
linksminti. Biznis ant far- jr čiulpdamas spenį karvužės 
mos eina gerai. As kas są norėjosi merga, mergužės, 
vaite parduodu kiaušinių uz
30 dolerių ir kas diena gau
nu 81.25 už smstoną. Taigi 
galima gyventi ir rusišką 
“Dubinušką” padainuot.

“Keleivis” rašo, kad be
darbiai žygiuoja i Washing- 
toną duonos jieškot. 
čia duonos užtenka ir per 
laukus nereikia eiti jos jieš-

O, mūza. mūza... tra-ta-ta! 
Poetai... karvė—

S... Ra-ta-ta.

Nors tiesa, “vita breves ėst.” 
Poetai šieno negal ėst;
Jiems reikia saldaus pienučio.

Roti. Su pagarba,
Petras Meškunis,

Eatonviile, Wash.

jęs prie prabaščiaus tyliai jan 
sako: “Kunigėli, pasiimk dabai 
tą kryžių atgal...”

padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė
St. Michelsonas Pusi. 95............ 25c
Etnologija arba Lito rija apie žemės 

tautas. Pagal Pr. H. Haberiandą.
parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap- va«. Kurw apšviečia visų Lietuvą 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių lauko ir iš vidaus kaina .... $1 0< 
tautas, veisles arba rases Yra didelei Drūtais audeklo apdarais .... $1 5<
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- . _ . • -r vn, n,i Ar Bars V u auti nas Tvanai#?— Kaip
xak,;« ’ p ‘ p nn Nojus galėjo surinkti j kelias die-

. ™ ........................................... nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve-
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- , na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 

goj telpa daugybė naujų, labai gra- • Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
- i— __ - —ininti Tč kur

mo nutarimai, laikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne Knyga, bet tiesiog žibintu-

žiu ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 

' skambios, visos geros. Tinka viso- 
RadlO parduotuvėj žmogų* . kiems apvaikščiojimams, baliams, 

apžiūrinėja televizijos aparatu ’ koncertams ir tt. Antra pagerinta 
T. . . j -• j , 'laida. So.Boston, 1914 m.Prieina pardavėjas --------

įgirti:

TAS DAR NEIŠRASTA.

šavo arkoj sutalpinti?* Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.

Kas žodis—tai 
tai naujas ku-

ir pradeda ■ ____ _______
į Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- Knyga be gaio įdomi,
Į ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- faktas; kas sakinys—__ ___ ,_____

—Jeigu tamsta ši aparata nu- žiai aprašyt* apie Rymų. Lietuviškas nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
irksi. tai galėsi siuntinėti pa- , >7* ’en<rvfE n“>kslas nuo Pradžl0s “ galo. Raipirksi. tai galėsi 

veikslus oro bangesnis 
pasaulio dalis.

cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai Ina
Į Visas apdaryta ........................................ $2 50

Į . , . . n .. „ „.. . Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka-
■ . , . iakujucsja Paraše N. Gusev. Puiki ralius. Knyga tik kų apleido spau-

—To mun neužtenku — Utsi- • naudinga aprašyta kata.įky Xauja knyga užpildyta vien re-
lieDė Dirkėias _  Duok man to- bažnyčios siautimas ir pradžia refor- CCp^a;s aiškiausi nurodymai kokiustepe pirkėjas,. DUOK man to- , Su daugeliu puikių paveikslų vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ki aparatą, kad galėčiau siunti- ------------------
lieti oro bangomis paveikslų rė 
mus. nes aš tik rėmus dirbu.

Ji:

215 pusi. Popieros apdaruose. .. 51.00 knygų įsigyti visiems, nes Na-
Gamtsa Istorija. Fagal P. Bert vertė Daktaras yra vier.a iš reikalin-

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu kn>gų Tk.If‘f.Zle1nam ^etuviuj.
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- ls,Pikite tuoj. Didele knyga, drūtais 
menų ir tt; trumpai, aiškiai ir supran- apdairia, apie 300 pulsapių.
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi- Kalna ............................................. $2.50

.. . , ..... cago, III. 1903, pus! 209. Gražiuo- ' _ .. „žinai, brangusis. Šitoj Vie- Į se audiTao apdaruose...................... $1.50 Kokius Dievus Žmones Garbino Seno-

DA ATSIMENA.
Mums Taip jų mena? geriau pučias.

Oi. pučias menas... tra-ta-ta! toj tu pirmą kart 
Poetai... karvė—

S... Ra-ta-ta! ko mus besibučiuojant...

vėj. Panašios knygos i ietuvių kal-
! " ‘ ’-7"'.' / .? . Materiališkas Istorijos Supratimas, boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta
mane mylis, čia ir tetusis uzti- j Lapeliai iš prcletariškos filosofijos, kokius dievus garbino senovės indai i Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei arijor.ai, egiptėnai, chaldai, asy- 

. o • . , , . 'įvairiausios cuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tieKazys bpiautimena. —laip... bet ar tavo tetusis šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ga protaujantiems darbininkams neap- kius jie santikius su žmonėmis turėjo, 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. Knyga stambi ir labai užimanti.PER IŠPAŽINTI.

pnsipazinaj

da tebeturi ta lazda?
I Parašė Z. Aleksa. So. Boston,TEISMEžmogus sako kunigui per iš ( ‘ • Kaip Tapti Suvienyt, Vaistlj, Pilis

pažinti: “Padariau nuodėmę pa- Teisėjas: Tamsta tvirtini «■? Aiškiai išguldyti pilietystė*
mums Dri- imdamas kr^žiV bažnyčioje.” kad vyras tamstą sumušė. Kair iĮSjT

-iiicroc nronočimoc ardo “T Kunigas: “Tai sugrąžink at- jis galėjo tamstą sumušti, kad į Antra peržiūrėt* ir pagerint* pranešimai apie , .. -----——o ? laida
Kulturini Darželi.” To dar- g v. ?
želio plotas esą dviejų akrų. , 1 ‘ s'en a ien} ZI’lo8'e^ a n_s Daugiau jįokų Amcri-
T/-k veda S3'"0 zmon4- su kuria buve da ginčas prasidėjo, tai buvo da ; koj munšaino. Šioje knygoje telpa net•JO >Ul\arK\mUl ieaeraie n(J<spT.a.- naompę šlitihn ir nrič 179 “Dr.ien Ramhos snvčiai”. eilės,paskyrusi S30,000. nesenai paem^s sliub^ ir Prie sveikas.

Apie Clevelando lietuvių 
darželį.

Iš Clevelando
“L.

valdžia
3et lietuviai norį pastatyti i 
tenai dar keliatą savo tauti
nių paminklų. Tiems daly
kams valdžia pinigų neduo
danti, juos turi sudėt patys 
ietuviai. Todėl darželio 
rengėjai prašo aukų. Pasira
šo pirmininkas P. V. Česnu- 
iis, iždininką
r kiti.

P. P. Muliolis

jis yra sunkiai sužeistas? i
Moteris: Ponas teisėjau, ka- Džian Bambos Spyčiai. Ir kitos fe-

IŠ PIETŲ AMERIKOS.
Dėl pinigu bažnyčioj susi

mušė katalikai.
“Lietuvių Aidas Brazili

joj” praneša:
Gegužės 3 d., Vilią Zelina 

lietuvių katalikų bažnyčioje
_ , . buvo pamaldos. Po pamal-Protestas dėl Lietuvos uk.- dų kun B Sugintas sušaukė 

ninku šaudymo. savo parapijonų susirinki-
Nacionalis Lietuvių Vei- mą aptarti “svarbiems rei

kimo Komitetas sušaukė kalams.” Besvarstant tuos 
Chieagoje masinį lietuvių “svarbius reikalus,” kilo di-

Be galo malonu buvo ma 
yti, kad musų jaunutės mer
gaitės, lietuviškai gerai ne- 
nokėdamos, taip gražiai 
zaidina. Taip pat malonu ir 
jauku buvo klausytis jų dai
nų. Iš tikrųjų, visoms moti
noms ir tėvams buvo džiaug- telegramą: 
mas ir garbė matyti savo 

jaunuolius taip rūpestingai 
avo roles atliekant ir lietu

vybės dvasią keliant. Dau
gelis tėvų tarp savęs angliš
ki namie šnekasi, norėda
mi savo prigimtą kalbą už
miršti, o paaugę čia jaunuo- 
iai stengiasi ją išmokti. Tik 
raila, kad čia pas mus nėra 
kas galėtų tinkamai musų j 
šaunuolius lietuviškai pamo- j 
kyti. Medžiagos ir talento' 
oas mus yra gražaus, tik rei-: 
ketų gero mokytojo.

Labai blogai daro tie tė
vai, kurie su savo vaikais ir 
net tarp savęs stengiasi ang-

mitingą ir jo vardu nusiuntė delis triukšmas ir repiklos 
p. Žadeikiui Washingtone ir prieš kun. Sugintą iš susirin- 
p. Smetonai Kaune šitokią kusių parapijonų pusės. Ir, 

pagaliau, parapijonų atmos-
- vi-* • \r : fera tiek ikaito, kad kilo Nao.onal» Lietuvių Vėl- mušt ės kaip’kokiam io. 

kimo Komitetas Ctucagor mar,į Mat parapij0.
nys kaltino savo dvasios valietuvių mitingas protestuo

ja sušaudymą valstiečių.
Reikalaujame paliuosavimo ls paraplJonų. 0 ne.
nupels. . . . . itaiso bažnvčioj grindy, botninka L Joniką* P’™1’ sunaudljT laikraš-
ninkas Jonikas.________leidimui Kiti parapįj0.

n nys palaikė dvasios vadą ir

dą, kad jis tiek daug pinigų

Bus lošiama kortomis ir duo- liškai kalbėti. O daugiausia 
damos dovanos. Bus ir gera tuo pasižymi vadinami mu-
muzika šokiams.

* * *
Kazimieras Yocius-Yo-! 

chus yra geras “Naujienų”, 
ir “Keleivio” šioj kolonijoj! 
platintojas ir karštai prita-į 
ria šaukiamam Amerikos, 
Lietuvių Kongresui. Jis yra! 
pažangus lietuvis ir turi ge- i 
rą vardą kaip rūbų siuvėjas, i 
Jo siuvykla yra po numeriu i
7725 Superior ave.♦ * *

Detektivai čia užklupo 
netikru pinigų dirbtuvę ir 
areštavo šiuos žmones: Tho- 
mas Rokio, Alex Ewashins- 
ką, John Shumiką, Mike Co-

ų “patriotai.” Per laikraš-

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus. stogams paipas. varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį dalba darau prieinamiausi* 
kaina. Darba gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios. 

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St, Worcester. Mas*.

Chas. A, Wa^sh(uiUe
WHOLESALE DISTRIBUTORIUS

Geriausio Lietuvių Išdirbystės
BROCKERT’S ir CREMO

EILIAUS ALAUS
Pristatom minėtus Lietuvių Išdirbystės Alus

Restoranams, Piknikams ir Baliams.
851 WASHINGTON ST., DEDHAM, MASS.
Telefonas DEDham 1731 arba 1512-W

dėl to iškilo muštynės. 
Muštynėse buvo panaudo

ti lietsargiai, akmenys ir ki
ti ginklai. Muštynėse nuken
tėjo davatkų, šioms mušty
nėms esą jau buvo pasireng
ta iš anksto, nes kun. Sugin
tas esą tikėjosi, kad bus su
kelta prieš jį audra, dėl to 

’ savo šalininkams įsakė prieš 
susirinkimą gerai apsigink
luoti, o svarbiausia, saugoti 
jį, kad neprimuštų.

Čia turime dar vieną pa
vyzdį, kaip eina kova dėl 
siunčiamų pinigų iš Lietu
vos.

; Brazilijoj buvo susiorgani
zavusi lietuvių plėšikų

gauja.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Brazilijoj nesenai 
policija suėmė 3 lietuvius 
plėšikus — Stankų, Vaitkų 
ir Lesevičių, kurie daryda
vo užpuolimus ir plėšdavo 
žmones ant vieškelių auto
mobiliais važiuojančius ir

Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Brutuose audimo apdaruose .... $1.25
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III 1911 m., puslapi; 392

viršeliais .................... $2.00
172 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoriatiški straips- Popieros 
niukai ir juokai. Antra pagerinta __
laida. 128 pusi................................... zoe. Piršlys Sovadžiotoias, Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 

R Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su tnotervs ir 5 vvrai.įpper verte is rusų kuioos u. oU moterys ir 5 vyrai, 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksni Kome- 
spalvuotais gražiais žemlapiais. dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50 g>s veikalėiis. Dalyvauja 2 vyr-i ir 

2 moterys. Abu veikalėliai vienoj 
- - - 25c.

taip pat užpuldinėdavo fa
zendas (farmas). Buvo taip
pat rašyta, kad plėšikų vadą j knygutėje. Kaina
Butkų, kuris nenorėjo pasi- ' io aktonų28 vyrų k 2 moterų, lo-^ ;>eIko Reikia žmogui Gert ir Calgyt? 
duoti, policija nušovė.

Dabar “L. Aidas Brazili
joj” praneša, kad policija 
išaiškinusi, jog suimtas J.
Stankus ir nušautasai J. But
kus — tai netikros pavar- ---------- -----------------
dės. J. Stankaus tikra pa-!. Vieno akto farsas’ ,abai Ka,na
varde Leonas Keiteris, o nu-,
contniA T tilcm risi- žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvosšautojo J. DUtKaUS tlKra pa-( gelpimo Fon<Jo teiginys. Su Raayto- 
vardė yra Konstantas Kei- jos paveikslų, 126 puslapiai, k*j-
teris. Abu. jie yra broliai. M....................................
Jiedu persidirbo pavardes
dėl to, kad policija jų jieš-' 
kojo už padarytą plėšimą' 
fazendoje Itahycoava. Ta
me apiplėšime dalyvavo Po
vilas Keiteris, kuris jau se
nai yra nuteistas ir sėdi ka
lėjime ir dar keli lietuviai—
P. Marmakas, L. Marmakas,

Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją
turėtų perskaityti kiekvienas katali- ~a^iau
kas ir socialistas. Parašė E Vander- K,tas maz,au 
veide, vertė Vardur.as. So. Boston,
Mass., 1915 m., pusi. 24...............10c.
“O. S. S." arba Silabinė Iškilmė.

Vieno akto farsas, labai juoking
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 

? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio* 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.

16c

“KELEIVIS” 
253 Broadway,

50c. So. Boston, M

“KELEIVIO” KALENDORIUS

A. Kazlauskas, A. Šventiš
kas ir P. Strumskis. Pasta
rieji irgi jau senai buvo su-' 
imti ir nuteisti. Pasislėpę, 
buvo po svetima pavarde tik' 
du broliai Keiteriai, kurie ir 
toliau darė apiplėšimus, su
organizavę naujus plėšikus. 
Dabar ir ta paskutinė gauja 
tapo likviduota.
LIETUVIŲ LAISVĖS MY

LĖTOJŲ DRAUGIJA
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Jos. Mačiulis — oirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, III.
J Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st, Waukegan, IIL 
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAlister ave., Waukegan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rašt

720 Vine Place, Waukegan, III.
K. Vaitiekūnas — kasierius,

726 — 8th St., Waukegan, III. 
Kasss Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

G. Grinius, J. Skripka.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams St*^ Waubagu, IIL

1936 METAMS.

“Keleivio” Kalendorius 
1936 metams, susideda iš 96 
puslapių. Pilnas moksliškų 
straipsnių, statistikų, viso
kių pamokinimų ir patari
mų. Gausiai iliustruotas.

“Keleivio” Kalendorius 
reikalingas,visiems. Nežiū
rint kiek kas turi kalendo
rių apsikabinęs sienas, bet 
“Keleivio” Kalendorius pa
darys daug parankumo kož
nam, nes jame ras tuos da
lykus, kurie yra reikalingu 
Kaina “Keleivio” skaityto
jams tik 25c. Prašome užsi
sakyti tuojaus.

“Keleivio” Administ.

Kurie Kalendorių jau už
sisakė, visiems yra pasiųs
tas. Jeigu kurie negavote, 
nieko nelaukdami praneški
te mums.

t J
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Nukirto Žmonai 
Galvą.

Panevėžio teismas spren
dė kelių žmogžudžių bylas 
kurių charakteringesnės čia, 
aprašomos:

1933 m. Plavėjų kaimo 
Salako vai. Banifacas Žąsi
nas susituokė su kaimyninic 
kaimo ūkininkaite Veroni
ka Puslvte. Ju vestuvės iv vv t
ko daugiau prievarta, negi 
laisvu susitarimu, todėl 
trumpam laikui praslinkus 
tarp Žusinų kilo barniai ir 
nesutarimas.

1935 m. liepos 1 d. Žusi- 
nienė pametė savo vyrą ii 
grįžo pas tėvus, o vyrui iš
kėlė 3,000 litų civilini jieški
nį. Žusinas, pabūgęs 3,OOC 
litų išmokėjimo, nuvažiavo 
pas Puslytės tėvus, juos atsi
prašė ir žmoną parsivežė at
gal Į namus.

Parvažiavę pamiršo visus 
buvusius barnius ir abu už
migo. Kada Žusinienė užmi
go, Žusinas radęs dideli 
duonraiki peili buvo besi
ruošiąs savo žmoną paplau
ti, bet pabūgęs nuo šio žygio 
atsisakė.

Rytmetį pakilę abu Žusi- 
nai nuėjo Į klojimą rinkti 
bulvių. Čia Žusinas griežtai 
žmoną perspėjo, kad at
šauktų savo civilinį jieškinį. 
Gavęs neigiamą atsakymą, 
iš užpakalio priėjęs, aštraus 
kirvio keliais smūgiais nu
kirto žmonai galvą.

Taip palikęs žmoną tarp 
bulvių paplūdusią kraujuo
se, Žusinas nubėgo į netoli
mą ežerą skandintis. Bet 
kadangi buvo šaltas rytme
čio vanduo ir jis mokėjo ge
rai plaukti, savižudystę į- 
vykdyti nepajėgė. Grįžęs į 
sodybą pastebėjo, kao pne 
žmonos lavono klojime pri
sirinkę daug kaimynų, įlipo 
į aukštą medį ir iš jo šoko į f 
žemėn. Po šio žygio taip pat ■ - 
liko gyvas ir sveikas.

Tardomas Žusinas prisi
pažino, kad žmoną nužudė, 
tačiau tą padaręs aplinky
bių verčiamas: žmona buvu
si neištikima; palaikius ry
šius su kaimynu Mardosu.

Teismas už šią žiaurią 
žmogžudystę Žusiną nubau
dė 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Antroje byloje kaltina
mųjų suolan atsisėdo 15 me
tų jaunuolis Jonas Antana
vičius. Jis tarnaudamas Ro- 
tendavos vienkiemy, Ragu
vos vals. medžiokliniu šau
tuvu mirtinai nušovė to pat 
ūkininko tarnaitę Eleną 
Kirsnytę 15 metų amžiaus. 
Tai padaręs iš susinervavi
mo: kada jis grįžo tuščiomis 
iš medžioklės Kirsnytė iš jo 
pasityčiojusi kaip iš netiku
sio medžiotojo. "Antanavi
čius už tai Kirsnytę ir nušo
vė.

Teismas Antanavičių nu
baudė 8 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo, bet kaip ne
pilnamečiui pakeitė papras
tu kalėjimu. Jaunas nusikal
tėlis po sprendimo apalpo.

Trečioje byloje Z. Valu- 
šienė, Panevėžio gyventoja,! 
už meilužio nužudymą nu
bausta pusantrų metų kalė
jimo.

NERANDA VIETOS DA
RIAUS IR GIRĖNO PA

MINKLUI.
Žuvusiems transatlanti

niams lakūnams Dariui ir 
Girėnui du paminklai pasta- 
yti svetimose šalyse; vie
tas ju yra žuvimo vietoje, 
Vokietijoje, kitas Chicagoj. 
Vokiečių vyriausybė žemės 
sklypą paminklui pastatyti 
šnuomojo 99 metams po 10 
markių per metus. Bet Lie- 
uvoje jų paminklui nėra 
’ietos.

Aero kliubas jau senai rū
pinasi Dariui ir Girėnui pa
minklą pastatyti Lietuvoje. 
Paminklui statyti visuome- 
įė ir aukų jau yra sudėjusi 
tet 119,OOP litų, tačiau nėra 
vietos kur tą paminklą sta
lyti. Rimti žmonės pareiškė 
tuomonę, kad tinkamiau- 
ia vieta paminklui statyti 

prieš Miesto sodą, Tolsto
jus gatvės gale, prie aikštė
ms, ir miesto savivaldvbė•r
>uvo prašoma leisti toje vie
toje paminklą pastatyti. Ta
čiau miesto savivaldybė ne
nutinkanti leisti toje vieloje 
paminklą pastatyti.

UTENOJ SUIMTA JAU
NALIETUVIŲ VAGIŲ 

GAUJA.
Paskutiniais laikais Ute

noje pradėjo labai dažnai 
kartotis įsilaužymai ir vagy
stės. Nesenai buvo įsilaužta

Utenos kozirninkų kliubą. 
išlaužti stalčiai, pavogtos 
kortos, pinigai ir kiti daly 
kai. Policija ėmė sekti pa 
liktais pėdsakais ir priėjo 
prie Tučinskų namo, kuria
me darant kratą ir kvočiant 
nepilnametis Vladas Tučin- 
=kas prisipažino kaltu ir iš
davė kitus. Pasirodė, kad 
esama gana nemažos jaunų 
vagilių gaujos. Kvočiant, 
paaiškėjo daug tos gaujos 
vagysčių. Pasirodo, kad gro- 

organizacija” dalinosi 
solidariai. Šiaip jie Utenoj 
žinomi, kaip ir patys save 
vadina, “jaunalietuviai fut
bolininkai.”

Visi jie yra nepilnamečiai 
ir daugelis jau bausti.

Iš viso šitai šaikai prigulė
jo apie 10 vagilių. Jie nu
bausti nuo 3 mėnesių iki 
metų kalėjimo.

LENKIJA NORI KEISTIS 
POLITINIAIS KALINIAIS 

SU LIETUVA.
Varšuvos laikraščiai rašo, 

kad Lenkų vyriausybė krei
pusis į Švedijos Raudonąjį 
Kryžių, prašydama tarpi
ninkauti tarp Lietuvos ir 
Lenkijos politiniais kali
niais pasikeisti.

APVOGĖ TEISMĄ.
Žem. Naumiestis. Gegu

žės 12 į 13 naktį nežinomi 
piktadariai įsilaužė pro lan
gą į apylinkės teismo ant
stolio kartu esančią raštinę 
ir pagrobė kelis tūkstančius 
litu.

KAIMO “DAILININKAS” 
PIEŠĖ 10-LITES.

Šiomis dienomis policija 
prie Prienų sulaikė vieną 
iauną vaikiną, vos baigusį! 
pradžios mokyklos du sky-| 
rius, kuris sumanė dirbti j 
banknotus. Paėmęs tinka- j 
mesnio popieriaus jis per 
dieną nupiepdavęs 10 litii 
banknotą. Padirbtus bank
notus “dailininkas” su savo 
broliu atvykę Kaunan pla
tindavo. Taip buvę išplatin
ta apie 100 litų. |

Dykaduonių Žaislas.

Amerikoje yra daug geru dalykų, bet yra ir kvailybių i va
lias. Viena iš jų, tai paprotys rinkti visokias “karalaites.” Kas 
metai yra renkamos "gražuolių karalaitės,” “gėlių karalaitės." 
"obuolių karalaitės,” “bulvių karalaitės” ir tt. Gi šiame paveiks
lėly yra parodyta ir bovelnos “karalitė” su “karalium.” kuriedu 
buvo išrinkti bovelnos gamintojų iškilmėse Memphis mieste. 
Tennessee valstijoj. Tai dykaduonių žaislas.

KAUNE LIGONINĘ STA
TYS VALSTYBĖ.

NEGALI SUSITARTI DĖL 
ALYTAUS TILTO.

KAIP RUSAI KORĖ ŽEMAIČIŲ SU-buvo sulaikyti c. la- 
EILELIŲ VADĄ. raNAS ,R E LAPĖNAITE-

________ Prieš kurį laiką kai kur
Lietuvoje dar ir šiandien nios žmonių nuėjo prie Ne- buvo platinami tam tikro tu- 

vra neužmirštamas 1863 me-Iries ir, tikrai, po kurio laiko lini° laiškai nukreipti prieš 
tų sukilimas prieš rusų vai-:pamatė, kai nišų kareiviailta^‘ įstaigą ir asmenis 
(ižia. Nors tas sukilimas bu- aiveliais perkėlė būrį suki- r^s-v su J°nw Lapeno byla.

ėlių. Žmonės kalbėjo, kad Dėl šios istorijos buvo su- 
ų tarpe yra ir kunigas Mac- laikyti Jono La peno sesuo ii 
tevičius. Kai sukilėlius at- sūnūs — Emilija ir Gedimi- 
zežė į Ožeškienės gatvę, jau nas Lapenai, tačiau paaiš- 
ouvo 10—11 valandų lyto. kėjus, kad jie neturi nieko 
Aplinkui mirties aikštę sto- bendro su šių laiškų auto- 
vėjo būriai kazokų ir žmo- riais ir platinimu, juos pa
lių arčiau neprileido. Vidu leido. Be to, dėl tos istorijos 
ryje aikštės stovėjo būrys yra sulaikytas Šiaulių apy- 
kareivių. kazokų ir kelioli- gardos teismo tarnautojas 
ka sukilėlių. Prieš paka- Podskočimas, kuris atitin- 
iant, visiems sukilėliams karnų įstaigų kvočiamas, 

buvo užmaunami ant galvos; Lapenų sulaikymas ir pa- 
marskiniai, arba užrišamos leidimas * Kaune labai pla
ukys. Tačiau vienas sukilę- ėiai komentuojamas, 
įs savo eilės prie kartuvių
aukė atrištomis akimis, drą
siai žiūrėdamas į budelius.
Tai buvo kunigas Mackevi
čius.

vu ,-urengtas dvarininkų ii 
bajorų, tačiau prie jo buvo 
prisidėję nemaža ir lietuvių 
kaimiečių. Kai kurie sukilė
lių būriai buvo visai lietu
viški. Jie turėjo ir lietuviš
kas savo komandas, nes tų 
burių dalyviai kitaip kalbė 
ti nemokėjo. Sukilėliai turė
jo net savo uniformą. Suval
kų krašto sukilėliai dėvėję 
naminio milo austais rūbais, 
kuiių apykaklės ir rankoga
liai buvo apsiūti žalios spal
vos medžiaga. Vyresnieji 
dėvėjo net tam tikras kepu
res.

Kauno miesto ligoninės Alytaus tiltui statyti buvo 
tatymo klausimas yra pate- paskelbtas projektų konkur 

kęs į užburtą ratą, iš kurio j sas. Komisija surinko 16 
jau 2—3 metai neišeina. Pa- i projektų, svarstė juos, stu- 
skutiniuoju metu ligoninės d i javo, bet galutinėje išva-
statybos reikalą gyvai svar
stė miesto savivaldybė su 
Medicinos fakultetu ir jau 
buvo pasiektas tam tikras 
susitarimas. Gydytojai ir in
žinieriai rengė smulkų ligo-

doje nei vienas projektą 
nepriimtas.

Dėl Alytaus tilto statybos 
inžinierių tarpe yra kilę 
nuomonių skirtumų: vieni 
siulo statyti pakeliamą tiltą.

ninės projektą ir planą. Bet i kad jį galima butų pritaikv
konkretesnių darbų vis ne
matyt. Nusiskundžiama, kad 
kai kas tyčia trukdąs šiam 
sumanymui, nes pastačius 
tinkamą ligoninę, galinčios 
susilaukti normalesnių sąly- 
gų kai kurios privačios Kau
no lio-nninės----

Teko sužinoti, kad Minis
terių kabinetas švai stė ligo
ninės statybos klausimą ir 
esą nutarta, kad Kauno li
goninę turinti statyti valsty
bė ir ji busianti valstybinė 
ligoninė. Tik dėl vietos pa
rinkimo nesą vienodos nuo
monės, tačiau pirmaują du 
pasiūlymai — arba P. Vilei
šio aikštėje arba'Vilijampo
lėje.

KIEK MARIAMPOLĖJ 
GYVENTOJŲ?

Šitas klausimas išrištas 
tik šiomis dienomis. Ligšiol 
manyta, kad Mariampolėj 
apie 11—12 tūkstančių žmo
nių. Pravedus surašinėjimą, 
pasirodė, kad Mariampolė 
sparčiau auga, negu many
ta: rasta per 14,000 gyven- 
cjų: balsuotojų apie 6,000.

Darbininkų
Laikraštis

ti, kai bus pastabias hydro- 
lektros stotis, kiti pakėlimą 
laiko nereikalingu daiktu, 
nes kol hydroelektros stotis 
bus pastatyta, tai ir tiltas su- 
sinešiosiąs. Tačiau pirmoji 
pažiūra yra ėmus viršų.

UŽ LIETUVOS PILIETY 
BĘ REIKĖS MOKĖTI 

PINIGUS.
Laikinas įstatymas apie

Lietuvos pilietybę pakeistas 
ta prasme, kad svetimšalis 
galės būti priimtas Lietuvos 
piliečių: (1) jei iis be per
traukos Lietuvoje išgyvenę 
ne mažiau kaip 10 metų, (2) 
turi nuolatinį darbą ir išlai
ko save ir savo šeimą, (3) 
nebaustas kalėjimu arba 
skaudesnėmis bausmėmis. 
(4) sumokės už pilietybės 
suteikimą 5,000 litų.

Atskirais, atsitikimais vid. 
reikalų ministeris, susitaręs 
su finansų ministerių, nuo 
mokesčio gali atleisti.

Svetimų valstybių pilie
čiai lietuvių kilmės nuo 5.- 
000 litų mokesčio atleidžia- 

įmi.
Umguay'aus Lietuvių 

Socialistinės Minties

“Naujoji Banga
Išeina du kartu per menesi. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.

7PIENOS I LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

C O LUMBvs 
HANSfl ~ DEUTSCHLAND 
HAMBURG ~ NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacini klauskite pas vietini agenta arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMANLLOYD

252 BOYLSTON ST., BOSTON MASS.

Nors nuo šio sukilimo, 
plačiau žinomo “antrojo 
lenkmečio” vardu, praėjo 
jau daugiau 70 metų, tačiau 
Lietuvoje dar yra gyvų jo 
liudytojų, kurie gerai atme
na anuos šiurpius laikus. 
Tie senukai pasakoja, kad 
sukilimo metu Kaune buvo 
treji kalėjimai. Pirmasis ka
lėjimas buvo Ukmergės 
plente, kur dabar yra Žalia
kalnio turgus. Tai buvęs se
niausias Kauno kalėjimas. 
Antrasis kalėjimas buvo 
prie Nemuno kranto, kur 
dabar stovi nauji ugnagesių 
namai. Trečiasis kalėjimas 
—tai dabartinis Kauno sun
kiųjų darbų kalėjjmas Mic
kevičiaus gatvėje. Tačiau 
sukilimui įpusėjus, buvo pri
steigta visa eilė laikinų ka
lėjimų, kuriuose buvo su
grusta tūkstančiai sukilėlių. 
Rusų kazokai sukilėlius la 
bai žiauriai baudė, daug jų 
sušaudydami arba pakar 
darni.

Dabartinėje Kauno žuvų 
rinkoje stovėjo medinė juo
dai dažyta skrynia, kurią 
tada daug kas vadino eše- 
fotu. Prie jos atveždavo su
kilėlius ir rykštėmis plakda
vo. Tuo pačiu metu garsiai 
mušdavo būgnai, pranešda
mi žmonėms apie vykdan
čias bausmes. Vytauto pros
pekte. kuriame tada buvo 
eglių ir beržų miškas, kazo
kai beveik kasdien šaudė 
sukilėlius, o juos kardavo 
dabartinėje Ožeškienės gat
vėje. prie laiptų į Ukmergės 
plentą.

Vieną dieną, tai buvo 
1863 m. gruodžio 16 d., tūk
stančiai žmonių susirinko 
žiūrėti mirties bausmių vyk 
dymo. Tada korė Žemaičių 
sukilėlių vadą, žmonių pra
mintą generolu, kunigą 
Mackevičių. Tuo laiku Neris į 
dar buvo neužšalęs. Iš Vili- į 
iampolės kunigas Mackevi-i 
čius turėjo būti atvežtas į 
Ožeškienės gatvę. Rytą mi

Jis buvo apsirengęs pa
prastais, civiliniais rūbais, 
stovėjo be kepurės. Per kru
tinę buvo išsiūta žalia juos- 
a. švarkas atsektas: jo apy

kaklė ir rankogaliai buvo 
apsiūti žalia medžiaga. Ku
nigas Mackevičius buvo vi
sai ramus. Prieš mirtį jis pa
prašė užsirūkyti; šį jo pra
šymą kazokai išpildė. Tai 
buvo 35—40 metų vyras, su 
juodais ūsais ir juoda barz
da.

Kariant kunigą Mackevi
čių, žmonės labai jaudinosi, 
verkė, būgnai taip pat smar
kiai skambėjo. Tuo metu A- 
leksote pasirodė iš Suvalki
jos procesija su vėliavomis 
ir mėgino pereiti į Kauną. 
Kaune kilo sujudimas. Ru
sai nusigando ir skubiai nuo 
Nemuno nuėmė pontoninį 
tiltą, o kazokai ant Nemuno 
kranto pastatė patrankas, 
nes tikėjosi suvalkiečių puo
limo. Kun. Mackevičius jau 
buvo pakartas.

TaiA vai fain— -K Tpiro o-nrgiisis sn-- Ll _ ru X. .

kilėlių vadas, kuris drąsiai 
kovojo prieš gausią rusų ar
miją ir visą caro valdžią. Jis 
palaidotas Žaliakalny, ten, 
kur dabar vra žydų kapai.

Tsb.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO.
BEXI)ORA!TIS 
520 WiliAn St..

IVatcrburv. Conn.

VISŲ ŽINIAI.
Vi visokios rųšies smulkius pa

sigarsini mus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų. įvairius prane
šimus. pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už paįieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. ji 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku- ; 
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, j 
už paįieškojimus giminių ir drau- i 
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų, 223 pust didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 

DARKO VALANDAS.
NITO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, AHMINIšKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas tarėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvieaas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus gerinama 
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad-

ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galimą tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo. Visuomenės ir Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 puslapių didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos mokslininkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių literatūrą. neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyvenimą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, negali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kultūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. Lietuvoje, tik $2.00.
Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuaaia.

J



Aštuntas Puslapis. No. 24. — Birželio 10 d., 1036.

Vietinės Žinios
KAS VAŽIUOJA CLEVE- 

LANDAN
Prašomi tuoj užsiregistruot.

Visi delegatai ir svečiai, 
kurie važiuoja i Amerikos 
Lietuvių Kongresą arba 
SLA. seimą, prašomi užsire
gistruoti “Keleivio’’ ofise, 
nes važiuojant didesnei gru
pei kartu galima bus gauti 
nupiginta kaina bilietų. Vie
nam važiuojant traukiniu iš 
Bostono i Clevelandą ir at
gal kaštuoja daugiau kaip 
$27, o susidarius grupei iš 
25 žmonių, galima gauti at
skirą vagoną ir nuvažiuoti 
tiesiai Clevelandan, be jo
kio persėdimo, už $22.50 ten 
ir atgal.

Važiuojant didesnei gru
pei busu, irgi galima gauti 
20 nuošimčių nuolaidą —už 
$17 ten ir atgal.

Brooklyniečiai kviečia va 
žiuoti su jais, nes iš tenai Į 
Clevelandą pigiau. Bet bos
toniečiai nieko iš to nelai
mėtų. nes nuvažiuot iš Bos
tono i Brooklyną ir paskui 
atgal kaštuos apie $7, ir prie 
to da reikėtų daug laiko su
gaišti.

Taigi bostoniečiams ten
ka organizuot kelionę Į Cle
velandą tiesiai iš Bostono. 
Visi. kas tik mano važiuoti 
traukiniu ar busu, prašomi 
todėl užsiregirstuoti “Kelei
vio” ofise iki 15 birželio va
karo. O birželio 17 visi susi
rinksime delegatų išleistu
vių pokilv, kuris Įvyks South 
Bostono Lietuvių Salėj, va
kare, ir tenai galutinai nu
tarsime, kaip važiuosime: 
traukiniu, ar busu.

Bendras Draugijų K-tas.

gražus pavyzd is visiems, ku
rie dėl Įvairių aplinkybių 
negalės kongrese asmenis 
kai dalyvauti. Kas kiek iš
gali, turėtų prisidėti su pa
rama prie šio Istorinio Įvy
kio. Petras Pagojus linki, 
kad kongresas pavyktų vi
sais atžvilgiais. Rep.

Socialistų susirinkimas.
Ši penktadieni. 12 birže

lio, “Keleivio” ofise bus So. 
Bostono ir Cambridge’aus 
lietuvių socialistų susirinki
mas. Bus daromi pranešimai 
ir buvusio pikniko atskaitų 
suvedimas.

Pikniko Komisija.

So. Bostono Lietuviu Piliečiu Draugijos Milžiniškas

PIKNIKAS
Nedelioj, JI NE-BIKŽELIO 14.

■ Ramuvos Parke Montello. Mass.
Grajis garsi Al Stevens or

kestrą. Bus Įvairus sporto žais
lai: Ex. Kumštynės, Lenktynės,

, Virvės traukimas, su prizais lai
mėtojams. Gražios taurės, do
vanotos musų biznierių; viena 

. nuo J. Klimo So. Bostono Hard- 
ware, antra nuo Strand Cafe. 
Skanus valgiai ir gėrimai. Pra
šom visus dalyvauti.

Bušai išeis 11 vai. ryte nuo 
Lietuvių Svetaines, E ir Silver 
sts., So. Boston. Tikietai Į abi 
puses su Įžanga Į parką tik 75c.

6 KAMBARIAI AM REMKIS.
$20 rendo- i mėnesį. Yra elektra, 

balta sinka ir piazas. Kreipkitės po 6 
vai. vakare pas J. Mačinska. 295 Sil
ver Street. So. Bostone.

romus įseieyuiuni*
Išleisti.

Rengia 17 draugijų ir kucpų 
Bendras Komitetas 17 bir

želio.
Ateinančios sąvaitės pa

baigoje Bostono ir apylin
kės draugijų delegatai jau 
išvažiuoja i Amerikos Lietu
vių Kongresą Demokratinei 
Lietuvos Tvarkai Atsteigti.

Taigi delegatams išleisti 
17 draugijų ir kuopų Bend
ras Komitetas rengia pokili. 
kuris Įvyks 17 birželio die
noj, kuri Bostone yra šven
čiama kaip Bunker Hill 
Day.

Pokilis Įvyks South Bosto
no Lietuvių Salėj, E ir Silver 
gatvių kertėj. Prasidės 7 va
landą vakaro.

Į pokili yra kviečiami visi 
South Bostono ir apylinkės 
draugijos ir pavieniai lietu
viai. Pirmu kartu savo isto
rijoj musų kolonija siunčia 
savo delegatus i toki svarbų 
Kongresą, taigi pažymėki
me ši Įvyki iškilmingai, susi- 
rinkim visi kaip vienas.

Bus šauni muzika, šokiai, 
delegatu kalbos ir graži pro
grama. Be to, bus gero alaus 
ir užkandžių. Įžanga tik 25 
centai asmeniui.

Visus broliškai kviečia 
Septyniolikos Draugijų ir 
Kuopų

Bendras Komitetas.

APDRAUSKIT PAS MUS.
Sutaupysite 25 nuošimčius. 

Apdraudžiame namus nuo ugnies 
w. E. LiNDSEY. (-)

755 Boylston St.. Boston. Mass 
Tel. KEN-more 1613.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REP4YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valando*: 2-4 ir 6-8

NedėliomiH ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

cuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAM’RENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare, Rocra 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 204 4-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

--------------------------- :——— .
--------------------------frr—

Tel. So. Boston 2660.ji '
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo » iki 12 dienų 
Nuo 2 iki S vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.

Seredomia iki 12 dienų. 
Ofisas “Keieivio” name.

3*1 BROAUAAY, tarp C ir D st, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
202 HUNTINGTON A VĖL, 

BOSTON, MASS. ,
Tel. Commonwealth 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

t 
ti
♦ Valando
♦«
I I t 
t » l 
l i

\DR. J. LANDŽIUS
Lietuvis Gydytojas.

Nuo 9 iki 10;
Nuo 2-4 po pietų.
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI PRiSKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: ŠOU-Boston 2712 

534 E. BROADAYAY.
SO. BOSTON, MASS.

.4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

PICKWICK ALE
Brev/ed by HAFFENREFFER & CO., INC., Boston. Mass.. BREWERS SINCE 1870.

Bendro Draugijų Komiteto 
mitingas.

Šio ketvergo vakarą, 11 
birželio, yra šaukiamas Ben-

----------------------------------- dro Draugijų ir Kuopų Ko-
L St. Liquor Store miteto mitingas po numeriu 

376 Broadway. Visi nariai 
prašomi būtinai susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų; rei
kia galutinai sutvarkyti de
legatų išleistuvių pokilio 
programą, reikia aptarti Dr.

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, M ASS.

!

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvay, So. Boston, Ma

Šliupo priėmimą ir pasitarti Mirė Barbora Skerstonienė.
bendro pikniko klausimu. Pereita nedėldieni 19 vai 'Susirinkimas prasidės 8 va- rereit5Į nedeki lenjl- vai. 
landą vakaro. dieną, mirė Bronio Skersto-

Bendras Draugijų K-tas. no, buvusio seniau kriaučių 
unijos delegatu, motina Bar
bora. Velionė buvo pašarvo
ta 23 Templeton Street, Dor- 
c’nester. Į kapus tapo išlydė
ta birželio 9 d., 2 vai. po pie
tų. Palaidota Mount Hope

100—DVPLICATE
SALESBOOKS

ONLY---------$4.00
50 SETS TO BOOK

Harrison Salesbook
290 Brnadwav. Boslon. Mass 

AGENTŠ M ANTED

Co.
kapinėse.

sosososccsseosososc

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valando*: 10—3; 6—3 
Sekmadieniais: 16—13.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

TeL liaivoreity *466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: »-6 Ir 7-».

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

i' BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Auka Amerikos Lietuvių
Kongresui Clevelande.

Petras Pagojus, kuris turi 
valgomųjų daiktų krautuvę 
ant E st., prie Lietuvių Sve
tainės, paaukavo $10.00 A- 
merikos Lietuvių Kongresui 
pasveikinti. Aukštai Įvertin
damas ši pažangiosios lietu
vių visuomenės žygi ir ap
gailestaudamas, kad pats 
negales kongrese dalyvauti, 
nes negali pasitraukti nuo 
biznio, drg. Pagojus savo 
pareigą atliko paremdamas 
Kongresą finansiškai. Tai

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
409 Windsor Street,
(Prieš lietuvių bažnyčią.)

CAMBRIDGE,, MASS.
Telefonas Ofiso; TRO-nridge 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObridge 6434

SULLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY MARKET

295 BROADMAY. SO. BOSTON

PROSPERITY GOLD RIBBON 
DEGTINĖ—90 Proof veik metų 
sena. 65c pante------ $1.19 kvorta

PROSPERITY WINNER
TIKRA RUGINĖ . $1.25
100 Proof veik metų sena kvorta

SILVER MOON ....... 99c
GINĖ.

onęę motor
HUUU PARTS CO.

Visos dalys automobiliam
ir t roką m s visokių išdirbysčių 
gaunamo* pas mu* žema kaina. 
UŽDEDAME BRAKE BANDS 
Tires—T ubes—Batteri es 

labai nupigintam kainom.
Tel. SOUth Boston 3735 ir 9620 

280 Broadway, So.Boston 
Persitikrinkit, patarnavimas peras

Pilna kvorta

PASIPIRK KEISĄ ALAUS J NA
MUS DĖL NEDĖLDIENIO.

OLD INDIA PALE ALE
CROFT PALE ALE

LION ALE—PILSNER
CREMO (Lietuviškas)

3 Bonkos 25c. Keisas $2.00

Dykai Pristatymas.
Tel. SOUth Boston 9772 

295 P.ROAIDVAY. SO. BOSTON.

JAU LAIKAS ĮSIGYT

DOVANAS
Mokslo dienos baigias, laikas pasirinkt dovanom

GRAŽŲ LAIKRODĮ, ŽIEDĄ, 
PLUNKSNĄ AR RADIO.

Tik pirmos rūšies Krautuvės gali parduoti KA
MI LTON laikrodžius, Mes turime vėliausios ma
dos ir pas mus galite Įsigyt prieinama kaina. Už 
kiekvieną pirktą pas mus daiktą gvarantuojam. 
DUODAM IR ANT LENGVO * IŠMOKĖJIMO.

TAISOME LAIKRODŽIUS, AKINIUS, ŽIEDUS.

Mainome ir daugiausiai atrokuojam už jūsų seną 
laikrodi arba žiedą.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

DR. GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

Taip parodo rekordai iš jo gydymo, 
jis turi sumanumą, žinojimą, patyri
mą ir moksliškus įrankius reikalin
giausius pasekmingam gydymui sun
kiausiuose atsitikimuose, kurie pasi
taiko pas žmones.
JO SPECIALYBĖ: širdies, Plaučių 
Kepenų, Skilvio, Inkstų, Kataras, 
Patrūkimas. Reumatizmas ir visokios J 
Kraujo, .Nervų, Odos ir Kroniškos li
gos vyrų, moterų ir vaikų.

Telephono 

So. Boston 
1058

327 TREMONT ST. 
BOSTON.

Valandos: Utar., Ket-, Sub. 
n vraa nuO J®—12 nuo 2—

dieną, nuo 7—8 vak. Nedė- 
liom nuo 10—12 ryte.

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravin* • "tz; 1 HAMLIN STRL. i Kamp. East Eighth Si. SO. BOSTON, MASS.

P3 J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BROAt>WAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth B*«ton 4486.

Brocktono ofica*: Tel. Brockton 4110
16 IntervaleStreet, Montello, Mass.




