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Sovietų Rusijoj įvedama 
Nauja ValdžiosSistema.

VISUOTINIS KONGRE
SAS BUS PANAIKINTAS.

5 Dienų Sąvaitė, Tai 
Amerikos Mąstąs.

Sovietų darbininkai dirba 
61 sąvaitę per metus.

Ženevoj atsidarė tarptau-
Lenkiios Bonai Nu- tinė darbo konferencija prie 

, (Tautu Lvgos. Kalbėdamassmuko. 1
Jo vieton naujoji konstituci

ja stato dviejų rūmų 
parlamentą.

Sovietų Rusijoj daromos 
pei mainos. Keičiama visa 
federalinės arba centralinės 
valdžios sistema. Iki šiol į- 
statymus Sovietuose leisda
vo Centralinis Pildomasis 
Komitetas (CIK), kuri rink
davo visuotinis kongresas, o 
dabar, kaip siūlo naujos 
konstitucijos projektas, juos 
leis dvi vyriausios tarybos, 
kurios bus kaip ir parlamen
tas iš dviejų rūmų. Visuoti
nis kongresas bus panaikin
tas.

Naujas parlamentas siū
loma steigti iš dviejų rūmų 
arba tarybų dėl to, kad vie
na atstovautų visą Sovietų 
Sąjungą, o kita — atskiras 
Sovietų Sąjungos respubli
kas. Pirmoji bus vadinama 
“Sąjungos Taryba” ir bus 
renkama tiesioginiu balsa
vimu, o antroji bus žinoma 
kaip “Tautybių Taryba” ir 
bus renkama atskirų respu
blikų seimeliuose.

Susirinkusios sitos dvi vy
riausios tarybos išrinks iš 
savo tarpo 31 atstovą i Pre- 
zidijumą ir tas Prezidiju- 
mas valdys Sovietų Rusiją. 
Tai bus lvg ir ministeriu ka 
binetas. Prezidijumo pirmi
ninkas turės maždaug tokią 
pat reikšmę, kaip vakarų 
Europos respublikų prezi
dentai.

Prezidijumas turės galią 
paleisti abidvi tarybas arba 
parlamentą ir skelbti naujus 
rinkimus.

Naujoji konstitucija su
teikia naujam parlamentui 
galią sekančioms parei
goms:

1. Skelbti karą.
2. Leisti Įstatymus.
3. Skirti ir šalinti vykdo

mos valdžios valdininkus.
4. Ratifikuoti tarptauti

nes sutartis.
Į tą naują parlamentą siū

loma rinkti 1 atstovą nuo 
kožnų 300,000 gyventojų. 
Naujoii konstitucija garan
tuoja žodžio laisvę, spaudos 
laisvę ir balsavimo teisę vi
siems piliečiams, susilauku
siems 18 metų amžiaus, ne
žiūrint lyties ir religinių 
skirtumų ar praeities veiki
mų bei turto nuosavybės.

Tačiau politinė partija 
paliekama tiktai viena—ko
munistų. Tai reiškia, kad ne
žiūrint garantuojamos spau
dos ir žodžio laisvės, kito
kios politinės partijos nega
les _ o nizuotis.

Sitai konstitucijai užgirti 
25 lapkričio bus sušauktas 
nepaprastas visuotino kon
greso susirinkimas Maskvoj.

•toi konferencijoj, Amerikos 
Finansinis pasaulis nepasi- į fabrikantų atstovas Folsom 

tiki diktatoriais. ! pereitą sąvaitę pareiškė, 
kad dabartiniu laiku Jungti
nėse Valstijose yra priimta 
5 sąvaičių darbo diena, ir 
tai esąs jau Amerikos pra
monės mastas (Standard). 
Žmonės dirba 5 dienas po 8 
valandas, kas reiškia 40 va
landų darbo sąvaitę.

Sovietų Rusijos atstovas 
Markus pareiškė, kad Sovie
tų industrijoj 8 valandų dar
bo diena esanti jau “dau
giau negu priimta.” Rusijos 
darbininkai dirbą tik 7 va
landas i dieną ir tik 5 dienas 
i sąvaitė. Bet Rusijos sąvai
tė susideda iš 6 dienų, todėl 
per metus išeina 61 darbo 
sąvaitė, tuo tarpu kaip Ame
rikoje ir kitose “krikščioniš
kose” šalyse metai turi 52 
sąvaites. Nedėldieniai Rusi
joj panaikinti.

Valio, Amerikos Lietuvių Kongresas 
Lietuvos Demokratijai Atsteigti!

Siųsdamas Kongreso Delegatams broliškų pasvei
kinimų, “Keleivis” trokšta, kad jų nutarimai padė
tų Lietuvos liaudžiai k uogreičiausia nusikratyt dik
tatūra ir sukurti laisvą ir laimingą Lietuvą!

Adv. Bagočius Areštuos 
Kelly’o Turtus Chicagoj.

PALIKES $150,000 LOBJ Reikia tačiau pažymėti, 
VELIONIS BUVO TIK- kad ir metrikos jo pavardė

RAS LIETUVIS.

ŠĮ panedėlĮ Nevv Yorko 
biržoj smarkiai krito visų 
trijų Lenkijos paskolų bo- 
nai. Šešių nuošimčių 1940 
metų paskolos lakštai nu
smuko net 3 punktus ir užsi
darė po 865. Septynių nuo
šimčių 1947 metų bonai, ku
rie yra geriausia garantuoti, 
nukrito 1 punktą ir užsida
rė po $77. Seniau jie buvo 
pakilę jau iki SIU. Aštuo- 
nių procentų bonai, kurie 
turi but atmokėti 1950 me
tais po 8100, ši panedėli nu
krito iki $71.25.

Taip pat yra nukritę ir ki
tų diktatoriškų valdžių bo
nai. Pavyzdžiui, hitleriškos 
Vokietijos bonai, kurie prie 
demokratinės valdžios par- 
siduodavo Nevv Yorko bir
žoj po $104, dabar, prie Hit
lerio diktatūros, nukrito iki 
$35.

Tai parodo, kad net ir 
Wall Streeto reakcininkai 
nepasitiki diktatoriais.

PRASIDĖJO BUL
VIŲ BOIKOTAS.
Supirkęs iš farmeriu visas 

bulves po 10 ir 15 centų už 
bačką, maisto ti*ustas dabar 
iškėlė jų kainą iki 86.00 bač
kai. Šitaip nesvietiškai pa
brangus, žmonės pradėjo 
jas boikotuoti. Krautuvinin
kai sako, kad dabar jie ne
parduoda bulvių nei penk
tos dalies to, ką parduodavo 
pirma. Spekuliantai, kurie 
iškėlė bulvių kainą, aiškina, 
kad bulvės pabrangusius 
dėl sausros: girdi ši pavasa
ri ilgai nebuvę lietaus ir 
daug pasodintų bulvių neiš
augo. Bet tai yra apgaudinė
jimas visuomenės. Dabar 
parduodamos bulvės nėra 
šių metų, bet pemykščios. O 
pernai sausros nebuvo ir 
bulvės užderėjo taip gausiai, 
kad farmeriai neturėjo kur 
jų dėti. Dėl to maisto trus
tas numušė jų kainą ir su
pirko beveik už dyką. Vadi
nasi, tie džentelmonai, ku
rie spekuliuoja žmonių mai
stu, apvogė farmerius ir da
bar plėšia miestų gyvento
jus. Rusijoj šitokie parazitai 
butų sušaudyti, o čia jie lai
svi.

Republikonų Kandi
dato “Didžiausis

Nuopelnas.”
Republikonų kontroliuo

jama spauda dabar triubija 
ant visų keturių vėjų apie 
Landoną, kuri jų partijos 
konvencija pasistatė savo 
kandidatu ateinantiems pre
zidento rinkimams. Prirašo 
visokių niekų: kaip jis kon
vencijoj cigarą rūkė, ką ant 
pusryčių valgė, kaip prieš 
fotografus šypsojosi, kaip 
senai apsivedęs, kiek turi 
vaikų ir tt. Bet ką jis yra nu
veikęs visuomenei, nepasa
ko nei žodžio. Todėl Nebra- 
skos senatorius Norris, pats 
būdamas republikonas, apie 
republikonų kandidatą pa
sakė taip: “Didžiausis Lan 
dono nuopelnas yra tas, kad 
tas žmogus niekam nėra ži
nomas.”

Nežinomas jis dėl to, kad 
jis didelis liurbis, niekuo ne
pasižymėjęs. Republikonai 
nominavo ji turbut dėl to, 
kad rinkimus laimėti jiems 
nėra jokios vilties ir gudres 
ni politikieriai nesiveržė 
kandidatus.

PER SUMIŠIMUS PALES
TINOJ PADARYTA $15,- 

000,000 NUOSTOLIŲ.
Žydų telegrafo agentūra 

praneša iš Jeruzalės, kad 
per aštuonias riaušių sąvai
tes “šventoj žemėj” buvo 
padalyta $15,000,000 nuos
tolių. Riaušės ir dabar da

VETERANAMS NUTRAU
KIAMA PAŠALPĄ.

Visose valstijose ir mies
tuose bedarbių šelpimo or
ganizacijos pradėjo braukti 
iš šelpiamųjų sąrašų visus 
buvusio karo veteranus, nes 
jie dabar gauna bonus. Tuo 
tarpu gi faktas yra toks, kad 
daug tų bonų senai jau pra
skolinta ir pravalgyta ar 
pragerta.

nenurimo, .krabai vis 
šaudo ir degina žydų 
raus.

Darbininkų Nesuti
kimai Ispanijoj.

Jei tikėti toms žinioms, 
kurias skelbia kapitalistinės 
telegramų agentūros, tai 
kairiųjų darbininkų tarpe 
Ispanijoj kilo savitarpė ko
va. Sakoma, kad socialistai 
ir komunistai eina iš vieno

ESĄ NUNUODYTA APIE 
50 ŽMONIŲ PASIPELNY

MO TIKSLAIS.
Springfieldo apylinkėje, 

Massachusetts valstijoj, iš
ėjo Į aikštę skandalingas 
biznis. Šiomis dienomis Lud- 
low miestely buvo nunuody
ti 3 lenkai, Krol, Znoj ir 
Halgasz — nunuodyti pasi
pelnymo tikslais. Pašaliniai 
asmenys buvo apdraudę jų 
gyvybę insurance kompani
jose ir užsirašę sau apdrau
dą nunuodijo juos. Dabar 
pradedama kalbėti, kad ši
taip nužudytų žmonių bus 
apie 50.

ne visur vienodai rašoma. 
Jo tėvų jungtuvių metrikoj 
tėvo pavardė rašoma “Ado
mas Kelys,” o kitur—“Ado
mas Kiela.”

Nors Keliui mirus ir pa
aiškėjus, kad jis paliko di
delius turtus, atsišaukė iš vi
sų Amerikos vietų jau 37 jo 
“pačios” ir keli šimtai kito
kių “giminių,” ištikrujų jis 
turbut nebuvo vedęs ir jokių 
giminių žinomų Amerikoje 
neturėjo.

Keliatas Chicagos lietu
vių, jų tarpe ir vienas advo
katas, kurie norėjo pasi
glemžti Kelio turtus suklas- 
tuotu testamentu, buvo pa
sodinti kalėjiman. Dabar gi 
išrodo, kad adv. Bagočius 
sukolektuos Kelio ar Kielos 
paliktus lobius be jokių sun
kumų.

jo seserys atsišaukė iš Lie
tuvos ir Įgaliojo p. Bagočių 
tą palikimą joms išjieškoti.

Amerikos lietuviams bus 
Įdomu išgirsti, kad tasai šik- 
štuolis Kelly, kuris nesenai

Trockininkai Nori 
Revoliucijos Fran

euzijoj.
Paryžiaus telegramos sa- 

kad policija padarė tė mirė Chicagoje palikdamas 
nai krata Trockio ‘laikraščio apie $150,000 pinigų, buvo 
redakcijoj ir paėmė keliatą tikras lietuvis. Prieš “Kelei- 
dokumentų, kurie parodą, vio” redaktorių guli doku

mentai, kurie liudija tai be

ko

prieš suanarchistėjusius sin- trockininkai stengiasi abei-onxs
sUVoiic+iic nocobma; paversti darbininkų streikus jokios aoejones.dikahstus. . Šito pasekmėj nuversti da- Štai, Krakių dekano, Pa-
Malagos mieste sindikalistai !e . 11 nuversu aa . hažnvčios metrika„C VAmnnirfa o^vr.t-u bailinę vvnausvbę. Fašistų susvio oaznycios metiiKa, įusę komuni.tą ad\oka- *:• “įjp-nie* Krv-'kun liudija, kad 1866 metą Gonzalesą. Tuomet ?o- 01 ^niZdC1.-1f ugmeb ivry j Ado
cialisjai apskelbę generalinį mas’ Kelys susituokė’su Kot-
?e's’^a Malaeo? wdė£ darius kairiųjų valdžiai kuo rina Bilikaite, kurie vėliau 

nistenų kabinetas ruošiasi D Marcelę, gimusią

PALESTINOJ NAIKINA- 
--------------- j MI TELEFONAI.

Netik Lietuvoje ūkininkai 
UŽMUŠĖ 31 JAPONĄ. , pjauna telefono ir telegrafo 
Japonijoj, ties Fukuoka stulpus, bet tas pats darosi ir 

miesteliu, pereitą sąvaitę Į- Palestinoj. Žinios sako, kad 
vyko dujų sprogimas anglių pereitą sąvaitę Jeruzalės

dar ■ kasykloj. Trisdešimts vienas miestas buvo visai atkirstas 
užmuštas nuo likusios Palestinos ir 

nuo viso pasaulio.
na-! darbininkas buvo 

ir 30 sužeista.

Įsiveržęs Į sindikalistų vado 
Acevo namus ir nušovęs ji, 
matomai, keršydamas už 
komunisto Gonzaleso užmu
šimą. Kita žmonių grupė su
deginusi sindikalistų salę. 
Kova priėjusi prie to, kad 
priešingos darbininkų gru
pės pradėjusios tarp savęs 
šaudytis. Valdžia pašaukusi 
kariuomenę tvarkai palai
kyti

Madride streikai tęsiasi 
jau nuo vasario mėnesio. 
Per tą laiką 175 žmonės Is
panijos sostinėj buvę už- , 
mušti ir 749 sužeisti. Madri- 
do krautuvninkai, reaguo- j 
darni prieš valdžios darbi
ninkus, buvo nutarę uždary- į 
ti visas krautuves mieste. Į 
bet buvo priversti tą nutari
mą atšaukti, nes valdžia pa
grūmojo, kad jie bus už tai 
baudžiami.

TAUTŲ LYGA SVARS
TYS ETIOPIJOS KLAU

SIMĄ.

1867
metais, dukterį Prancišką, 
kuri gimė 1870 metais, ir sū
nų Praną, gimusi 1877 me
tais.

Užaugęs sūnūs Pranas iš
vyko Amerikon. Tai buvo 

Iš
pradžių jo gyventa Brookly- 
ne, ką liudija dvi jo fotogra
fijos, trauktos pas fotografą 
J_ Leviną, 337 Grand sL? ir 
nusiųstos i Lietuvą. Šitie jo 
atvaizdai dabar buvo prisių
sti iš Lietuvos ir guli ant 

Keleivio” redakcijos stalo. 
Vėliau Kelio gyventa Lu- 

cas miestely, Ohio valstijoj. 
Iš čia jo rašytas Lietuvon 
laiškas skamba taip:

“Lucas, Ohio,
July 30 1923 

Tamstų laiškas prijam- 
tas Sakot kad aš laiška nie 
Rašaw Teisibie kad dawg 
ko ir rasit ne turiu Kas ne 
buwa ameiykie tas ne zyna 
muso pragivienima o kas bū
va tas ir bie mano Rasyma 
zyno.

“Vaikai kad aina tarnaut 
ing Lietuviška Armija tas 
labai gražus dalikas gieriaw 
Kariaut uz tevinie Lietuva 
negu už Burlioką Czara.

“Vialisiu tiem jaumikai- 
ciam giaros laimes.

“Tamstos Vira kad mirė 
tiegul būna leingi Lietuu'os 
zimilja.

lau'ksiu atsakima Su pa
garba

“Frank A. Kelia,
1738 So. Halsted st., 
Chicago, 111.”

Matyt, kad rašydamas šį 
laišką Kelys jau ruošėsi va
žiuot Chicagon, todėl ir ad
resą tenai paduoda. Vėliau 
visi jo rašyti laiškai paduo
da jau tą pati adresą.

Visus šituos dokumentus 
jo seserys dabar prisiuntė Į 
Bostoną advokatui F. J. Ba- 
gočiui ir Įgalioja ji važiuot 
Chicagon ir daiyti visus rei
kalingus žingsnius, kad Ke- 
’io palikti pinigai ir kiti lo 
biai butų išjieškoti jų nau
dai, nes jos yra artimiausios 
teisėtos paveld ėjos.

Taigi pasirodo, kad But- 
manienė, pas kurią Kelys

fašistines organizacijas už
daryti. Bet ramybės Franeu
zijoj turbut nebus. Nes kai 
valdžia privertė pramoni
ninkus sutrumpinti darbo
valandas ir pakelti darbi- ...
ninkams algas, tai pramoni-į 1895 metų kovo mėnesį, 
ninkai pradeda kelti savo
produktų kainas ir tuo budu 
brangsta pragyvenimas. O 
darbininkų OrganiZaCijOS 
jau išleido Įspėjimą, kad jei
gu pragyvenimas pabrangs, 
tai iš naujo prasidės streikai 
ir bus reikalaujama daugiau

ŠIĄ SĄVAITĘ 3,518,000
VETERANU GAUNA 

BONUS.
Šią sąvaitę iš Washingto- 

no iau pradėta siuntinėti bu
vusiojo pasaulinio karo ve
teranams bonai, kaip atlygi
nimas už jų “pasitarnavimą 
jkraštui.” Iš viso yra 3,518,- 
‘000 žmonių, kuriems toks 
‘atlyginimas išmokamas. At-

. • •, 1 • x .ivgmimas duodamas ne vi-Argentinai reikalaujant, |sį«ms vienoda& bet atsižiu- 

rint kiek kas dienų ištama-30 birželio yra šaukiamas 
Tautų Lygos nepaprastas 
susirinkimas apsvarstyti E- 
tiopijos klausimą ir nutarti, 
kas daiyti su karo sankcijo
mis prieš Italiją, kurios iki 
šiol da nėra atšauktos. Kaip 
girdėti, .Anglija rekomen
duosianti, kad tos sankcijos 
butų atšauktos. Be abejo
nės, ir Etiopija bus pripa
žinta Italijai.

NUŠOVĖ IŠRADĖJĄ.
East Orange, N. J. — ŠĮ 

panedėlį čia buvo rastas nu
šautas inžinierius Daniel 
Moore, žymus elektros srity 
išradėjas ir buvęs artimas 
nabašninko Edisono drau
gas. žmožudvs nežinomas.

REPUBLIKONAI PALIKO 
CLEVELANDE $1,000,000.

Clevelando biznieriai ap
skaičiavo, kad buvusi tenai 
republikonų partijos kon
vencija paliko hoteliuose. 
teatruose ir krautuvėse ne
mažiau kaip $1,000,000.

BROCKTONE SUDEGĖ 
FĖRŲ TRIOBĖSIAI.

Brockton, Mass. — ŠĮ pa
nedėlį ugnis čia sunaikino 
fėrų triobėsius, kur kas me
tai būdavo laikomo." žemės 
ūkio parodos. Nuostolių pa
daryta 8100.000.

vo armijoj. Mokama po $1 
už dieną išbūtą armijoj šia
pus jūrių, ir po $1.25 už die
ną karo laukuose. Prie to da 
prisideda nuošimčiai nuo to 
laiko, kaip karas pasibaigė. 
Iš viso to atlyginimo suma 
siekia daugiau kaip 82,000,- 
900,000. Mažiausis atlygini
mas vra 860, o didžiausis— 
$1,590.

Bonus pristato i namus 
laiškanešiai. Bonų lakštų at
spausdinta ir bus išdalinta 
37,000,000. Jie sveria 300 
tonų ir užima 25 didelius va
gonus.

POPIEŽIUS BIJOSI KA
RO DĖL ETIOPIJOS.

Romos žinios sako, kad 
“šventas tėvas” esąs labai 
susirūpinęs, kad dėl Etiopi
jos užgrobimo nekiltų Euro
poj karas. Kol fašistai žudė 
ir plėšė beginklius etiopus, 
tai “šventas tėvas” džiaugė
si : bet jeigu kiti išpertų kai
li fašistams, tai jau reikėtų 
žėlaba užsidėti.

VVORCESTERIO MIES
TAS NETEKO MAJORO.
VVorcester, Mass. — šis 

miestas pasiliko be majoro 
Jis nuvažiavo republikonų 
konvencijon Clevelande ir 
tenai krito negyvas.

Galanda Kirvius 
Hitlerio Galvai.

20,000 rudmarškinių nacių 
esą prisiekę jį nudėt.

Pereitą nedėldienį Pary
žiaus laikraštis “Soir” iš
spausdino savo korespon
dento Berlyne pranešimą, 
kad Vokietijoj yra slapta 
organizacija, kurios tikslas 
esąs užmušti Hitlerį ir nu
šluoti jo rėmėjus. Toji orga
nizacija susidedanti ne iš 
kokių kairiųjų, bet iš pačių 
rudmarškinių nacių. Tai esą 
šalininkai kapitono Roeh- 
mo, kuris Hitlerio įsakymu 
buvo nužudytas kartu su ki
tais nacių vadais laike “par
tijos valymo” vieną birželio 
naktį, 1934 metais. Kapito
nas Roehm turėjęs savo va
dovybėj 20,000 rudmarški
nių, ir visi jie esą prisiekę 
atkeršyti Hitleriui už savo 
lyderio mirti. Daug Hitlerio 
pasturlakų roehmininkai esą 
jau nuskynę: ateisianti eilė 
ir pačiam Hitleriui.

DANCIGE SUŽEISTA 50 
VOKIEČIŲ.

Laisvam Dancigo mieste 
pereitą sąvaitę susirinko Į- 
vairių vokiškų partijų atsto
vai sudalyti “bendrą fron
tą” prieš nacius, kurie dabar 
kontroliuoja valdžią Danci
ge. Į susirinkimą priėjo ir 
nacių, kurie tuoj pakėlė 
mušštynes. Telegramos sa
ko, kad vokiečiai taip mušė
si, kad 50 žmonių buvo su
žeista ir 1 nacis užmuštas.

gyveno ir mirė, neklydo sa
kydama, kad jis, velionis, 
buvo lietuvis. Ji tik nežinojo 
tikros jo pavardės. Buvo 
spėjama, kad jis galėjo būti 
Kalinauskas, Kairys ir pa
našiai.

NEW YORKO MIESTAS 
TURI 7,363,600 GYVEN

TOJŲ.
Dabartiniu laiku New 

Yorko mieste yra 7,363,624 
gyventojai. Taip apskaičia
vo Jungtinių Valstijų cenzo 
biuras. Imant New Yorką 
dalimis, šitas gyventojų 
skaičius pasiskirsto šiaip:

Brooklynas . . 2,739,585
Manhattan .... 1,729,533
Bronx ........... 1,441,532
Queens ............ 1,280,905
Richmond ........ 172,169
Pereitą sąvaitę Paul van 

Zeeland Belgijoje sudarė 
naują koalicijos kabinetą 
Į kurį Įnėjo 6 socialistai. 5 
katalikai ir 3 liberalai, -
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Ž
Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

KĄ DARYTŲ SOCIALIS
TAI, JEI REAKCININKAI 
NENORĖTŲ PASIDUOT?

Atsakymas šitam klausi
mui duoda naujoji. Principu 
Deklaracija, kurią šiomis 
dienomis priėmė Socialistu 
Partijos konvencija Chve- 
lande. Tenai pasakyta štai 
kas:

“Kapitalizmui yra lemta 
žlugti. Jis turi užleisti vietą 
socialistinei tvarkai, kuri Įvyks 
per gamybos ir paskirstymo 
būdų susisuomeninimą. Socia
listų partija nori pasiekti te 
ramiomis ir demokratinėmis 
priemonėmis. Bet jeigu reakci
nės jėgos griebsis smurto, no
rėdamos neleisti socialistinei 
valdžiai vykinti liaudies Įga- 
licjimą. duotą didžiumos bal 
sų, tai socialistinė valdžia ne- 
sviruodama imsis tokių prie
monių. kokios bus reikalingos, 
kad sutriuškinus kontrevoliu- 
cinius žygius ir suvienijus ir 
sustiprinus socialistine valstv- bę-”
Iš šitų žodžių matome, 

kad socialistai pasitiki de
mokratijos jėgomis, didžiu
mos valia. Todėl jų tikslas! 
yra visų pirma auklėti de
mokratiją. Turint savo pu
sėj visuomenės didžiumą, 
mažumes opoziciją nugalėti 
nebus sunku.

gus, su nieku nepasitaręs, 
yg koks “tautos vadukas." 

Savo pareikime jie sako:
“Savo nusistatymą pagrin- J 

džiame tuomi. kad puskutiniais į 
laikais prade,o tautininkų var
dą uzurpuoti labai neaiškios 
ideologijos žmonės.”

•
Taigi išeina, kad tautinin

ku akyse ••Dirvos" redakto- 
rėlis yra “labai neaiškios 
deologijos žmogus" ir dagi 

“tautininku vardo uzurpato
rius."

Biednas čalis! Nei Sme- 
onos medalikas nieko ne

gelbsti ’

“TUŠČIŲ VĖJŲ” NIEKAS 
NEGAUDO.

“Vilnies” 136 numery tū
las A. V. B. duoda mums 
patarimą: “Negaudykit tuš
čių vėjų.” Jam nepatinka, 
kam mes retkarčiais paci
tuojant, ką “Naujoji Gady
nė” rašo adė komunistus. 
Ypač nepatiko “Vilnies” ra
šytojui musų paduota iš “N. 
G.’’ ištrauka apie Stilsoną. 
Jis sako:

“Sklokininkų žodžiais ‘Kelei
vis’ apkaltina komunistus, buk 
jie prisideda prie Stilsono laiky
mo kalėjime ir žmonėms pata
ria. kad jo išlaisvinimui ne
duotu auku.”

KELIA AIKŠTĖN POPIE
ŽIAUS AGENTU IŠTVIR

KIMĄ.*
“Naujienos” rašo:
“Hitlerio valdžia, susipykusi 

su katalikų dvasiškija, pradė
jo traukti atsakomybėn kuni
gus ir zokoninkus už įvairius 
nusidėjimus.

“Pernai metais buvo nubau
sta daug vokiečių vienuolių už 
aukso slėpimą arba gabenimą 
iš Vokietijos. Dabar valdžia 
pradėjo bausti minykus už pa
leistuvavimą.

“Stuttgarte tapo nubaustas 
8 metais kalėjimo kunigas 
Franz Johannis iš Rosenbergo. 
Teismas rado jį kaltą 45 nusi
kaltimais prieš jaunuolius.

“Coblenze patraukta tieson 
už nemoralybę 276 franciško- 
nai. Vienuolis Linus jau tapo 
nuteistas 6 metams kalėjimo.

“Siegene, \Vestphalijoje, 
kriminalis teismas nuteisė 
Franzą Steigei) keturiais me
tais kalėjimo ir Heinrichą \Ve- 
berą dviem metais, radęs, kad 
jie nusidėjo kriminališkai elg
damiesi su Katalikų Jaunimo 
organizacijos nariais. Juodu 
buvo tos organizacijos vadai. 
Keturi kiti asmens už pana
šius nusidėjimus nuteisti pen
kiais mėnesiais iki vienų metų 
kalėjimo.”

Taigi matome, kad ne 
vien tik pas lietuvius yra Ol
šauskų ir Kuprevičių. Visas 

i popiežiaus agentų Intema- 
įcionalas morališkai yra su
kirmijęs.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

šiame vaizdely parodyti 3 atskiri Įvykiai, būtent: (1) Amerikos Socialistų Partijos konven
cija Clevelande. (2) Kubos prez identas Miguel Mariano Gomz (ketvirtas nuo kairės) užima sa
vo urėdą. (3) Darbininkai valdžios spaustuvėj Washingtone štampuoja veteranų bonus.

ROOSEVELTAS DAVĖ ANTAUSI 
VYRIAUSIAM TRIBUNOLUI.

Darbininkai irgi turi teises, cininkų argumentus. Roose- 
kurias reikia geibti. įveltas pereita sąvaitę pasa

kė*Pereitą sąvaitę Arkansų 
valštija minėjo savo 100 me
tų sukakti ir prezidentas 
Rooseveltas buvo pakvies-

“Musų šalis dabar gyvena 
laikotarpi, kuris primygti
nai reikalauja uolaus pa

Įdomesni Momentai 
iš Amer. Socialistų 
Partijos Kon vencijos žiokijai ir priėmus varu Vy- 

. .. tauto brukamą lenkų kuni- 
“Mes esame Socialistų krikštą, sykiu įsigyveno 

Partijos nariai. Mes ne ko-1 jr bažnyčių puošimo manija, 
munistai. Mes einame PrieįNors po verstino krikšto ir 
socializmo per socialistų or- Lietuvos apkrvžiavimo pra- 
ganizaciją, o ne prie komu- gj0 500 metų; nors kitos 
nizmo per komunistų parti- tautos pažengė priekin tiek. 
ją. Ar y ra šioj konvencijoj ųad atskyrė bažnyčią nuo 
bent \ienas kandidatas, ku- valstybės, Lietuvoj vis da ir 
ii> mano, kad socializmui po (jjenaj valstybė aklai 
butų daugiau pasitarnauta remįa bažnvčių ir vienuolv- 
emant į rinkimus bendru są: nu statybą±pSošyba. - 
rasų su komunistais? Toki - .
klausimą pastatė socialistų Bažnyčiom ir vienuoly- 
konvencijai Clevelande de- nam suvargintoj Lietuvoj ir 
legatas Maynard Krueger, lėšų ir medžiagos greit su- 
kuomet iš komunistų atėjo randama; liet kilniem pa- 
pasiulymas, kad abidvi par- žangos bei kultūros reika- 
tijos pasitartų dėl bendro lam nėra lėšų. Enciklopedi- 
kandidatų sąrašo. Didžiuma ja jau kelinti metai leidžia- 
delegatų atsakė—“Ne!” ma, o nei pusės dar neišleis-

* * * ta; iki paskutinis tomas iš-
Daugiau kaip 200 laikraš- eįs,_ pirmasai. bus nuplyšęs, 

čių korespondentų iš Kana- sdam rčiKaral pinigų nėra

tas tenai nasakvti na kalba PraSt0 zm0Saus ^iU-tas tenai pasakyti pi a.kaioą. gojimo pramonės mechani- 
Jo P^ikiausyl! susirinko i | ; ?i * dukcija

inono - J sukoncentravo kelių žmonų 30,000 žmonių. • , , nema* ,t
.. Pažymėjęs faktą, kad to- R j dal.^į
ji teritorija, iš kurios susida- - 11 J
ro Arkansų ir kitos valstijos,
buvo nupirkta iš Francuzi
jos, prezidentas Rooseveltas 
užtepė gerą antausį Vyriau
siam Teismui ir kitiems re
akcininkams, kurie priešina- nementai didmiesčiuose, ai' 
si visoms darbininkų naudai bakūžės ant daugelio farmų. 
daromoms reformoms, aiš- mes žinome, kad tenai gy- 
kindami, buk tai prieštarau- vena milionai mums artimų 
ja konstitucijos dvasiai. žmonių, kurie kenčia skur-

,iT . . - i • da, kurie yra nedavaleę ir‘Louisianos nupirkimas ; į’ 
man visuomet turėjo ypatin
gos reikšmės,” sako Roose- “Jeigu jų padėties negali 
veltas, “nes kuomet prezi- pagerinti nei lokalė valdžia. 

žavi ai 4 n 4 A 4 4 AI n 4 dentas Jeffersonas pamatė, nei valstija, tai tik kvailys irVAZA i ČIA y Et PAZAy(j(JS PAŽIBA. kad prieš Francuzijos impe- trumparegys gali sakyt, kad
-------------- ratorių Napoleoną susidarė šalies valdžia neprivalo į tai

Įsigalėjus Lietuvoje kry- skaityklas, kapines, liaudies priešinga Europos koalici- kištis.”
namus, kliubus ir kt. O pas ia. jis drįso veikti Jungtinių 
mus—bažnyčios ir kleboni- Valstijų naudai neturėda- 
jos! mas visų teisininkų pritari-

Kame lietuvių įstaigos? mo.

tos mechanizacijos vaisiais 
galėtų naudotis visi musų 
žmonės, tai nemažas mums 
klausimas.

‘Ar tai bus susik te-

Kažin, kaip dabar jausis 
aukšti Vyriausiojo Tribuno
lo teisėjai, kurie lygiai taip 
ir sako, kad federalinė val-

Gal tik Philadelphijos lietu- “Tūli jo artimųjų patarė- džia neprivalo skurdžių rei- 
viai gali pasididžiuot, ture- jų aiškino jam, kad Jungti- kalais rūpintis? 
darni dvi puikias viešas sve- nių Valstijų konstitucijoj Kai kas šitoj Roosevelto 
taines, Muzikalę svetainę ir nėra tokio punkto, kuris kalboj įžiūri jo pasiryžimą 
Tautišką namą (lyg kad ty- duotų jam teisės pirkti dau- Vyriausi Tribunolą ateity 
čia, Philadelphijos lietuvių giau teritorijos; o kadangi pažaboti. Manoma, kad jei 
papistų bažnyčios nepuoš- konstitucijoj tokios galios tįk demokratai šiuos rinki- 

prezidentui nebuvo, tai jis mus laimės, tai sekantis 
neturėjęs teisės tokia galia Kongresas ponams teisė- 
ir naudotis. jams ragus nulaužys.

Jeffersonas jiems atsa- -

mos).
Gali dar savo tautinėmis 

įstaigomis didžiuotis Scran- 
tono ir Lawrence’o koloni
jos, kurios turi nors po tau- kė, kad suverenitetas turi Ren(įra Laisvamaniu 
tinę bažnyčią ir savas kapi- tam tikrų įgįmtų kokybių a LMlSburiUliuų
nes. Bet tai ir viskas. Kito- (inherent qualities), kurių KonferenClįa.
se kolonijose musų papistai negalima atskirti nuo fede- --------
pristatė mui-ų ir atidavė juos falinės valdžios, jeigu tokia Svarstydami, kaip su ben - 
juodajam Romos intema- valdžia turi pastoviai laiky- drinti Laisvos Minties šali- 
cionalui. . tis; be to, jei jis lauktų, tai ninku ir veikėjų jėgas Jung-

Manau, kad daug lietuvių, Francuzijos imperatorius tinėse Amerikos Valstijose,

Kita musų nuodėmė esan
ti tame, kad padavėm “Ke
leivy” iš buvusio Pruseikos 
organo pranešimą, jog Pru-
seika važiuojąs prie “Vii- NADOJ BRANGESNIS? 
nies dirbti ne savo noru, j Kalbėdamas apie musu 
bęUam tikros politikos ver- į laikraščių Kanadoje plati

nimą, “Naujienų” korespon-

KODĖL “KELEIVIS” KA-

dos, Anglijos ir visų Jungti
nių Valstijų sušilę darbavo
si prie trijų ilgų stalų, uo
liai užrašinėdami kiekvieną 
konvencijos nutarimą ir 
kiekvieną žymesnių kalbė
tojų žodį. Socialistų konven- ciai» 
cija Amerikos spaudoje už
ėmė svarbią vietą.

ciamas.
* Tai yra labai nerimti už
metimai.

Visų pirma, mes skloki- 
ninku žodžiais komunistų 
nekaltinom, tik parodėm, 
ką sklokininkai apie komu
nistus rašo. O cituoti, ką ra
šo kiti, tai juk ne “tuščių vė
jų gaudymas,” bet papras
tas laikraščio darbas.

Antra, kodėl komunistai 
reikalauja sau tokios nelie-

dentas, V. Dagilis, klausia:
“Kodėl ‘Keleivis’ Kanadoje 

brangesnis ne kaip Jungtinėse 
Valstijose? Juk pašto persiun
timas tiek pat kainuoja abie
jose šalyse.”

Ne tiesa, kad paštas kai
nuoja tiek pat abiejose šaly
se. Jungtinėse Valstijose 
laikraščiai naudojasi nupi
ginta kaina, o užsieny tos

Tom Mooney atsiuntė 
konvencijai pasveikinimą iš 
Califomijos kalėjimo, lin
kėdamas konvencijai ge- 
riaušių pasisekimu. Prie pa- 
sveikinimo jis pridūrė: Ne
užmirškit tų darbininkų kla
sės kareivių, kurie krito pra
monės karo lauke, arba ku
rie yra paimti klasių kovos 
nelaisvėn.” Ši telegrama 
buvo priimta giliu liūdesiu, 
nes ir pats Tom Mooney yra 
klasių karo nelaisvėj.

Lietuviai neturi pilno: 
Lietuvos Istorijos; neturi 
Visuotino Žodyno, ir tuo vi
sai nesirūpinama, nes nėra 
lėšų...

Bet “Prisikėlimo bažny- 
kuri dabar statoma 

valstybės pinigais vidury 
Kauno, lėšų yra!

Tai ne pirmynžanga, o at- 
galžanga!

Suprantama, tas lietu
viam garbės nedaro, o Lie
tuvą temdo. Iki šiol lietuviai 
tebėra akli lenkų sekėjai:

sukryžioki- 
lenkai išmokė žegnotisno:

Čiamybės, kurios jie nenori į privilegijos jiems nėra. Į 
pripažinti kitiems? Juk jie Kanadą “Keleivį” siuntinėti 
netik cituoja kitus laikraš-, kainuoja tiek pat, kiek i Lie- 
cius, bet dažnai da iškraipo tuvą ar Argentiną. Todėl 
jų mintį ir tuo pasiremdami Įr prenumeratos kaino Kana- 
paskui be reikalo kitus ata- doje tokia pat, kaip Lietu- 
kuoja. Taip, pavyzdžiui, voje ar Pietų Amerikoje. 
“Laisvė”’ andai visai nepa
matuotai užpuolė “Keleivį” 
dėl musų paduotos žinios a- 
pie Tampos juodašimčių by

nuo “piktos dvasios” ir pra
šyt Dievo geresnio oro ūkio 
darbams dirbti. Nuo lenkų 
įgauta manija ir puošnias 
bažnyčias statyti, kunigų 
nuolankiai klausyt.

Rods, dėl Vilnijos su len 
kais šnairuojamasi; tačiau 

.. bažnyčių ir vienuolynų sta- 
Is kitų salių konvenciją tyba tebeina, kaip ėjus— 

sveikino: George Lensbury tikrai lenku pavyzdžiu, 
nuo Anglijos Darbo Parti- „
jos, Alexander Garbai nuo Pažvelgus j Amerikos lie- 
Vengrijos Socialdemokratų tuvių liaudį, motom tą pati 
Partijos, Alexander Carrillo ar daugiau ką lietuviai turi, 
nuo Meksikos Darbo Konfe- ar ne, bet bažnyčias stato ir 
deracijos ir Edvvard Innes puošia
nuo Meksikos aliejaus dar- Lietuviai dirbo ir tebedir- 
bininku unijos. ba prastus, sunkiuosius dar-

* » ♦ bus, gyvena prastai, o baž-

____ Drasiblaive nrotįškaL iralčni nalcoisti eavn minti ir Tlr Tnnn ^liunrv Marerat/i

jau mato savo klaidas, tik ši teritorija galėtų žūti Ame- Komitetas sumanė pasinau- 
per vėlai; visa, ką jie statė rikos ekspansijai ant visa- doti tąja proga, kad gerb. 
sau, mato jau airių vyskupų dos. musų svečias SLA. Seimo
rankose. Tai yra milžiniška ‘‘Jis padarė sutartį tą že- metu bus Clevelande, ir į- 
skriauda lietuviams. mę pirkti, o sekantis Kon- vykinti tenai pasitarimą su

Kas kita su svietiškom; presas paskyrė pinigus. Ir vietiniais ir iš kitų kolonijų 
jos lietuviu pinigais pasta- niekas dėl to nenešė bylos į atsilankiusiais laisvama- 
tytos ir lietuviams priklau- Vyriausj Teismą. Ir ačiū niais. Dr. Jonas Šliupas mie
go. Lietuviai bet kada gali ^ni šiandien Louisianoj, lai sutiko dalyvauti.

P.ai'duolį ir Pmi^ls P*’ i^wofS^^pesotoj1SKai^uo- Tai?i šiuomi pranešame, 
padaami' <ulomos* ?ata i- ^ad Clevelande birželio 21
ku baživčiomi” klebonrio- ’ South Dakot°j- Wvo- p? P1^ <^eikl^ 
kų bažnyčiomis, kiebomjo- . Coloradoi Nebras- Carter hotelyJe) bus Barnis ir kitomis įstaigomis. ^’okiah^ Laisvamanių Konferen-

Kaip puošni ir brangi ja musu žvaigždėta vėlia- 
bažnyčia nebūtų, ji ne pa- Va.”
žangos pažiba, nę kultūros Išvada iš to aiški: jeigu 
žymė. Tai senovę liekaną, nrezidentas Jeffersonas su 
burtų ir prietarų ramstis. į buvusiu tuomet Kongresu

nūnai

cija, į kurią yra kviečiamas 
kiekvienas asmuo, be parti
jų ir srovių skirtumo, kuris 
pritaria sąžinės laisvės prin-

___  cipui ir stoja už skleidimą
Yra žmonių,; kurie remia galėjo be konstitucijos nu-

lą. Dėl šito “Laisvės” išsišo
kimo mes tačiau nieko ne- 
sakėm, nors pasakyti galė
jom daug.

Tai kodėl gi komunistai 
negali pakelti mažiausios 
pastabėlės apie juos?

Pš-š-š-š-š.
Tokia muzika išėjo iš tos 

“visuotinės tautinės konfe
rencijos,” kurią “Dirvos” 
Galiukas norėjo sušaukti 
Clevelande SLA. seimo me
tu.

Brooklyno tautininkai pa
skelbė viešai, kad Galio mi
tinge jie visai nedalyvausią, 
ges jį Šaukias venas žmo-

STREIKAI FRANCUZI
JOJ BAIGIASI.

Patenkinti socialistų val
džios pradėtomis reformo
mis, Francuzijos darbinin
kai, kurie buvo išėję į strei
ką, dabar jau grįžta atgal į 
darbą. Net komunistų vadas. 
Maurice Thorez, prisidėjo 
prie unijų viršininkų atsi
šaukimo, kuris buvo išleis
tas darbininkams, kad dar
bininkai turi mokėti netik 
mesti darbą, bet ir baigti 
streiką, kuomet svarbiausi 
jų reikalavimai yra išpildo
mi. Parlamentas jau priėmė 
socialistų valdžios pasiūly
tą įstatymą, kuriuo visoj 
Francuzijoj įvedama 40 va
landų sąvaitė. Dabar tas į- 
statymas paduotas senatui.

nyčias stato puošnias. Stato
v +• r c C r t taip pat vienuolynus ir “a-kmti Francuzijos SocialistųPartijos vada Blumą, kurte kademijas (šventųjų yar 
dabar atsistojo prie valdžios ?al£>’ . kad ufatsd.kt. nut
vairo, ir Ispanijos Socialistu !enk.'J’.Ir ')a^at« vlsk« uzra 
Partijos lyderį Largo Caba: 50 ,aln« vyskupams 
llero ! Jau pas čekus to nema

* » * tyt, o pas franeuzus, italus,
South Carolinos Darbo d?r m?žiau maldnamiai da-

bažnyčias ne dėl isitikini- Pirkti tiek daug žemės kras- ® q p ‘ kai k 
mo, kaip pavyzdžiui nabas- to labui, tai kodėl preziden- ’ k P
ninkas Pilsudskis, Volde- tas Rooseveltas su dabarti-
maras. Mussolinis, jie remia niu Kongresu negalėtų pra- 
jas tais sumetimais, kad su vesti be konstitucijos kitų 
bažnyčios pagalba lengviau reformų, kunos labai reika- 
engti* liaudį, laikant ją tam- hngos kraštui? Kodėl Vy- 
soj; kuo liaudis tamsesnė, riausis Teismas turėtų būt 
tuo ji nuolankesnė, tuo leng- tam priešingas.
viau ją valdyti ir tuo geriau Jungtinių Valstijų konsti- 
valdonams gyventi. tucija buvo priimta apie 150

Puošnios bažnyčios yra metų atgal. Ji buvo pritai- 
ne kultūros ir pažangos, bet kyta prie tų laikų gyvenimo Pasirodo, kad šita teroris- 
atgalžangos ir proto merdė- sąlygų, kurių šiandien jau tinė patriotų draugija, kuri
jimo žymė. nebėra. Šiandien šalis turi dabar pagarsėjo “Juodojo

Anis Rūkas, iau visai kitų problemų. Rei- Legijono" vardu, netiktai
—=------------------ ------------  kia, pavyzdžiui, išrišti kiau- žmones žudydavo, bet na-

simą, ką daryti su 12.000,- mus degindavo, jeigu susek-
000 bedarbių, kurių dabarti- davo, kad juose gyveno ko
ne pramonė* jau nebereika- munistai ar kitokie radika-
lauja? Konstitucija šito ne- lai.

Šiomis dienomis Detroite

Komitetas:
Kazys P. Gugis,

Dr. A. L. Graičiunas, 
Ed. Čepulis,
S. Dombrow,
P. Grigaitis.

‘JUODAS LEGIJONAS” 
DEGINDAVO NAMUS.

Federacijos pirmini n k a s binami.
.prisiuntė konvencijai tele- .. kan?, bažnyčių pu°- 
gramą, prašydamas pagal- simas reikalingas. Juk Die-J
bos streikuojantiems audė- ^9. sunl^ ?ime tva,'te, o ne ■ 

blizgančiuose rūmuose. Tai
gi aišku, kad Dievas puoš
numo nemėgsta.

Čekai, norvegai, švedai, 
žydai ir kiti kiekviename

jams.
Iš “Socialist Action.’

DR. J. ŠLIUPO PRAKAL
BŲ MARŠRUTAS.

Philadelphia, Pa. — bir
želio 24 d., Lietuvių Muzi- nurodo. Taigi aišku, kad 

nema- kalėj svetainėj; birželio 25 valdžia ir Kongresas čia tu- buvo suimti keturi “juodieji 
d., Lietuvių Tautinėje sve- ri vaduotis sveiku protu, o legijonieriai,” kurie iau pri- 
tainėje. ne konstitucija. sipažino padegę Williamo

Baltimore, Md. — birže- Reakciniai elementai, ku- F. Mollenhauerio namą. štai 
Įlio 26 d., Lietuvių svetainėj, rie visuomet yra atsilikę nuo kas jie per paukščiai ir iš ko-

Scranton, Pa. — birželio progreso, nepajėgia šitų da- kių lizdų: Frank Rice, Pa-
J Providence ’ ’ “ • • • -1—J- —1---- 1--------------

KONGRESAS BAIGIA 
POSĖDŽIAUTI.

Jungtinių Valstijų Kon- mieste turi po kelis viešas į- 
gresas jau baigia savo dar- staigas, kultūros reikalams, 
'bus ir gal jau šią sąvaitę iš- O ką mes turim? Pas juos 
1 siskirstys. matom tautines ligonines,

28 d., 
rium.

Worcester, Mass. — lie- prezidentas, nei Kongresas Chryslerio automobilių kor 
pos 1 dieną. neturi teisės kištis į darbi- poracijos formanas; Albert

Montello, Mass. — liepos ninkų-darbdavių santykius Swanson, Detroit City Gas
2 dieną. ir reguliuoti algas arba dar- kompanijos agentas, ir Roy

So. Boston, Mass. — lie- bo valandas, nes tai varžo Hepper, piešėjas ir dekora-
pos 3 dieną. piniguočių laisvę ir atskirų torius. Tai ve, iš kokių ele-

Waterbury, Conn. — lie- valstijų teises. mentų susideda “Juodasis
pos 5 dieną. Mušdamas šitokius reak- Legijonas!”

1

Audito- lvkų suprasti ir priešinasi ckardo automobilių kompa- 
jiems. Jie sako, kad nei nijos šnipas; Clarence Frye,

‘ t j ,-f« ■- t
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA
Atvirau Laiškas Clevelando Lietuviams. “Toivnsendo Planas" Atvežtas į V ashingtoną. KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE.

Brangus Clevelando ir a- į Kai Clevelande lankėsi p. 
pylinkės lietuviai! Mes ne- Skipitis, tai jis melavo, kad 
atsilikim nuo kitų kolonijų dabartinė valdžia išdalinusi 
lietuvių, bet tverkime Lietu-, visus dvarus bežemiams. Iš- 
vių Socialistų Sąjungos kuo-, tikrųjų gi tautininkai kaip 
pa ir rašykimės į ją visi “Ke- įtik pagrobė valdžią i savo 
leivio” skaitytojai. Juk čia rankas, tai dvarų dalinimą 
nemaža mus yra, taigi reikia sulaikė, o tiems dvarinin- 
neatidėliojant daugini pa- i kams, kurių dvarai buvo jau 
žangiųjų skaičių, o mažint išdalinti, atlygina miškais, 
“D-vos” fašistinius gaivalus, ežerais arba pinigais. Skipi- 
Meskime garbinę fašistus, tis taipgi sakė, kad Lietuvo- 
nes jie yra aršiausi musų je ūkininkai sviestu ratus te- 
priešai ir kenkėjai. Stokime pa, reiškia, labai gerai gyve- 
i pažangiųjų eiles ir padėki- na. Jeigu kas ištikrujų tepa 
me Lietuvos žmonėms išsi- sviestu ratus, tai turbut tik 
liuosuoti iš po Smetonos dėlto, kad neturi už ką de- 
priespaudos. guto nusipirkti. Iš patyrimo

Musų broliai Lietuvoje į mes tačiau žinom, kad Lie- 
neša sunkią naštą ir laukia tuvos ūkininkai džiaugiasi, 
musų pagalbos. Tautininkai jei turi sviesto ant duonos 
apkrovė juos nepakeliamais užsitepti, o ratų visai neturi 
mokesčiais, o kuomet ūki- kuo patepti.
ninkas negali mokesčių užsi- Dabar p. Smetona sugal
mokėti, tai tautininkų val
džia atima iš jo ūki. Ką uki-

vojo neva seimo rinkimus, 
kad žmones nuraminus. Bet

ninkas turi parduoti, tai rei-į kas iš tų rinkimų, kad jis 
kia atiduoti už pusdyki, o i pats kandidatus stato? Jis 
kas reikia nusipirkti, tai žino, kad jeigu duotų žmo- 
brangu. Brolis man rašo išįnėms kandidatus pasirinkti, 
Lietuvos ir skundžiasi, kad i tai liaudis išrinktų valstie- 
labai sunku gauti malkų, [čius liaudininkus ir social-
Tik pagalvokime: Lietuva 
miškų šalis, o žmonės malkų 
negali gauti! Tautininkų 
valdžia parduoda miškus už
sieniams ir už gaunamus pi
nigus perkasi sau dvarus, o

demokratus, nes fašistų lie
tuviai nekenčia.

Amerikoje lietuviški fa
šistai irgi neriasi iš kailio, 
kad musų žmonės juos boi
kotuoja. Smetonos lekajai

jeigu ūkininkas nori nusi- prakišo rinkimus Susivieni- 
pirkti medžio triobai pasi- jime, o dabar da musų vi- 
statyti, tai valdžia suruošia suomenė renkasi i Clevelan- 
varžytines, ir kas daugiau do kongresą fašistus
Įsiūlo, tas nusiperka. Ka
dangi medžio sunku gauti, 
tai kas turi pinigų, tas Įvaro 
tokią kainą, kokios tas me
džias pasidaro visai nepri
einamas.

pa
smerkti. Taigi iš visų pusių 
žmonės juos uja. Jeigu Lie
tuvoje jie dar laikosi, tai tik 
dėl to, kad jie ginkluojasi, o 
liaudis beginklė.

Valstietė.

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS.
Kas yra. “Lithuanian Ameri
can Citizens Joint Council?”

Lietuviškai tas reiškia: 
Amerikos lietuviu piliečiu 
jungtinė taryba. Ja sudaro

tų. Jis daugiausiai parodė 
veikmės laike valstijos rin
kimų 1934 ir Philadelphijos 
miesto rinkimų 1935 m. Šis 
kliubas dabar turi apie 300

32 atstovai iš 16 ar daugiau; * :5 P. .* . ......
vietos lietuvių organizacijų. . rSl° jauniausio politiško 

; . , kliubo veikla paskatino ir
Taryba mažai kam lię>-u- kitas organizacijas prie dar- 

vių žinoma, bet laikas visus Bet kadangi atskirai vei- 
mus supažindins. Jos istop- kįant politikieriai mažai 
ja jauna. Iki 1932 metų vie- įkreipia Į mus dėmesio, tai 
tos lietuviai mažai domėjosi i sumanyta veikti bendrai. To 
šio krašto reikalais ir pohti- pasekmėje, 26 balandžio 
ka; visą energiją jie pasvęs->«primary” rinkimuose šeši 
davo savitarpiam judėjimui, ]ietuviai laimėjo i divizijų 
užmiršdami kur gyvename komiteto narius ant demo- 
įr kas .mus valdo.-Tuo tarpu kratų partijos šleito. Pada- 
italai, žydai ir kiti dirbo ne ryta gera pradžia. Dabar 
tik savo tarpe, bet domėjosi palieka mums nepaleisti to 
ir šio krašto politika. Užtai darbo, bet varvti pirmyn, 
šiandien žydų ir italų nema
ža randasi kaip miesto tary
boje, taip ir valstijos val
džioje, teismuose. Jų yra ir 
federalėje valdžioje.

Tiesa, lietuviu čia randasi 
netiek daug, kaip anų tautų. 
Tačiau mes irgi augame, di- 
dėjame skaičiuje. Musų čia 
gimusio jaunimo jau dikčiai 
priaugo; už metų, kitų, bus 
dar daugiau lietuviškos kil
mės piliečių — balsuotojų. 
Tat lietuviai turėtų turėti 
proporcionaliai atitinkamą 
vietą ir miesto valdyboje bei 
valstijos valdžioje. Bet nie
kas stubon atėjęs mums ne
pasakys, kad tu ar kitas lie
tuvis likos išrinktas Į miesto 
valdininkus. Ne, to niekas ir 
niekados nepadarys, pakol 
mes patys savo pastangomis 
lietuviu neišrinksime. Tiesa, 
per dešimti su virš metų bu
vo inkorporuota du lietuvių 
politiški kūnai, būtent, Li
thuanian American Citizens 
League ir Lithuanian Citi
zens Combine. Pirmas vei
kė pietinėje miesto pusėj, o 
antras — Richmonde. Jie 
veikė atvirai, veikė kiek ga
lėjo, bet rezultatai buvo 
menki.

1934 metais susiorganiza

Laikinis Tarybos pirmi
ninkas yra Frank Matukas, 
o raštininkas P. Korkus. Ad- 
vokatai-patarėjai: M. M. Šil
kas, Charles S. Cheledinas 
ir Paukštis. Ką ši Taryba 
padarys ir nuveiks politiko
je lietuvių gerovei, priklau
sys nuo Tarybos narių ir jos 
patarėjų veiklos, o taipgi ir 
nuo pačių lietuvių piliečių 
susipratimo.

Z. Jankauskas.

Šiomis dienomis \Vashingtonan atvyko iš Califomijos trokų 
peticiją, kurkrnis seni žmonės prašo, kad Kongresas priimtu • 
žiaus pensijoms.

atvežęs 1,000,000 
planą” senojo am-

budai: per spaudą, per ra- kėdami jubiliantams ilgiau- 
dio, plakatais ir didžiomis šių metų ir geriausios klo- 
kortomis, išstatytomis lietu- ties. Blakai išaugino ketu-
vių įstaigose.

Kas gi didžiojo aušrinin
ko ir musų lietuvybės pio
nieriaus nenorėtų pamatyti, 
jo dinamiškos ir teisingos 
kalbos pasiklausyti? Kaip 
tik pasiekė žinia, kad Dr. J. 
Šliupas žada pribūti musų 
miestan kur jis, berods, ki
tados yra gyvenęs, dirbęs ir 
daug kartų lietuviams kal
bėjęs, visi susidomėjo ir no
ri dar syki jj asmeniškai pa
matyti. Žingeidauja ir čia 
gimusis jaunimas (apšvies- 
tesnis) Lietuvos patriarką 
pamatyti ir su juo susipa
žinti. Todėl, birželio 24 ir 25 
dienos pas mus bus nepa
prastos dienos. Kaip girdėt, 
po prakalbų, bendrovė turės 
paruoštų užkandžių ir priva
čiu pobūdžio pasikalbėjimą.

Įsidėmėkit visi, kad 24 
birželio D-ras Šliupas kal
bės Muzikos salėj, prie Til- 
ton st. ir Allegheny avė., 
7:39 vai. vakare.

O 25 birželio, taip pat va
kare, prakalbos bus Lietu
vių Tautiškoj svetainėj, 928 
E. Moyamensing avė.
Apie Lietuvių Muzikos salę.

Lietuvių Muzikos Salės 
bendrovė paskutiniu laiku 
svetainę daug pagerino. Ant 
pirmo aukšto Įdėjo naujas 
grindis, Įstatė gražų naują 
barą, pristatė daug staliukų 
ir naujų kresių. Dabar ši 
svetainė išrodo kaip kokia 
Kauno aukštų ponų arbati
nė. Padaryta nemaža ir kitų 
pataisymų, kuriem išleista 
šimtai dolerių. Kitą metą

nas gražias dukteris, Mar- 
gareta, Lula ir Bella jau iš
tekėjusios ir jaunesnioji 
Elena da gyvena su tėvais 
Scrantone.

Lietuva labai susidomėjusi 
Amerikos Lietuvių Kon

gresu.
Šiomis dienomis gavau iš ir Filipas Žemaitis. O West

Lietuvos laišką nuo savo pa- Tech baigė Emilija Pertis, 
žjstamo, kuris tarnauja Lie- Teodoras Karabinas, Ed 
“uvos kariuomenėj aukštu vardas Brazis, Ona Babrau- 
valdininku. Tarp kita ko jis
rašo, kad Lietuva esanti la
bai susidomėjusi Clevelan 
de šaukiamu Amerikos Lie
tuvių Kongresu 20 ir 21 bir- kraipytos 
želio dienomis. Jis sako, kad 
šitokie išeivijos protestai tu
rės atnešti laisvę Lietuvos 
liaudžiai. Ir jis priduria, kad 
bruzda prieš dabartinę vai

tas Rakauskas, Juozas šau- 
kevičius, Edvardas Šarkus, 
Vladas Šimkus, Vitus šūkis

kaitė. Adelė Masilionvtė,
Marė Špokaitė ir daug kitų, 
kurių pavardes sunku suži
noti, nes jos dažniausia iš-

Darbai Clevelande page
rėjo.

Šimtas didžiųjų Clevelan
do firmų pareiškė vietiniu

PHILADELPHIA, PA.
Ruošiami du vakarai D-rui 

Šliupui priimti.
Ir musų kolonijos lietu

viai susidomėjo d-ru Šliupu. 
Gavę žinią, kad svečias gali 
pribūti pas mus birželio 24 
ir 25 dienomis, imtasi žygių 
tas dienas sunaudoti.

Lietuvių Muzikos Salės 
bendrovė paskyrė savo di
džiulę svetainę birželio 24 
dienai, kaip 7:30 vai. vaka
ro, garbingo svečio priėmi
mui. Dr. J. Šliupo prakalbų 
pasiklausyti rengiamas di
delis susirinkimas. Lietuvių 
tautiška svetainė pietinėj 
miesto pusėj rengia priim
tuves birželio 25 d. vakare.
Padaryta abiejų bendrovių 

vo šiaurės miesto pusėj tre-1 valdybų pasitarimas ir nu- 
čias politiškas kliubas, Lie- tarta iš vien abu parengimu 
tuvių Amerikonų Demokra- svečiui garsinti. Garsinimo

džią netik Lietuvos ukinm- laikraščiu atstovams, kad 
kai, bet ir kariuomenė lau- dabartiniu laiku čia daugiau 
kianti kažin kokių permai- žmonių dirba, negu dirbo 
nų. Visi kalba ir jaučia, kad ,)er pereitų penketą metų.

kh, h vknnmpt Umrviau permaina turės būti, nes oer- Sako> kad nedaug daugiau 
:;1U. -al 'tuomet .engtiau daug jau trosKu pasidarė žmonių dirbo ir normaliai* •si-isa visas problemas savo LietįvJoje. Smetonos vai- fa"kais
naT- fY „ k-ain kriau džia’ susidėJusi £U kunigija, Pagerėjo darbai ir Youngs-

1 ai uu, kaip dabai kriau 3paudžia ir lupa biednuo- towno mieste kuris uo dėčiai yra nusistatę, tAi var- Ję r t1 • i* iouno mieste, nuris po vie
giai mes mainysim dideli ‘ T. . velando skaitomas didziau-
ant mažo, kuriedu tuo džia- „ Taigi Amerikos Lietuvių siu pramones centru Ohio
In rik ir mainori Mps turi Kongresas turi tarti stiprų valstijoj. Tenai daugiausia 
me savo lokale žmonių, ku- žodį už skriaudžiamus musų išvystyta metalurgija. Sheet 
rie tas delegato pareigas ga- polius, kuriems net žodžio and Tube CompanyPrane
li dar geriau atlikti, negu laisve atimta, kad skųstis sa, kad jos dirbtuvėj dabar 
tas, kuris didžiuojasi, kad negalėtų. \ įsų AmeriKos dirba l,x.00 žmonių. Tai esą 
jam bosai “fundina.” lietuvių vardu Kongresas geriau, negu buvo “gerai-

nori ir kuris labai mėgsta 
paulevoti. Aišku, kad su to- 

suc
pr<

LOWELL, MASS.
Lietuvių Kliube kempė pui

kiausioj apielinkėje.
D. L. K. Vytauto Kliubas 

neužilgo susilauks pagražin
tos apie savo kempę vietos, 
nes Mass. valstija toj apie- 
inkėj apipirko visas girias, 
tai Vytauto Kliubo kempė 
pasiliko viduryje Mass. val
stijos parko.Visa ta giria ap- 
ink musų kempę bus išva- 
yta ir keliai ištaisyti, ir bus 
paversta i puikiausi parką. 
Tai džiaugsmas ir garbė Lo- 
wellio lietuviams, kurie dė
jo pastangas išlaikyt tą savo 
kempę, kuri padarys daug 
oarankumo. Teisybė, yra 
priešų, kurie nori, kad toji 
kempė žlugtų, bet Lowellio 
ietuViai yra Tvirtus ir su 

priešais, kurie trukdo lietu
vių prakilnius darbus moka 
lengvai kovoti.

Mes, lcwelliečiai, turime 
dvi jaunuolių orkestras, abi 
puikiai moka griežti šo
kiams, net koncertuose išpil
do augštų dalykėlių, bet lie
tuvių išgamoms, dega sme
genys iš pavydo ir savo pra
mogose samdo žydu ar gre- 
kų orkestrą. Atkalbina ne- 
kurias draugijas kad tos ne
rengtų jokių pramogų ant 
lietuvių kempės, atkalbinėja 
iaunimą kad nevažiuotų ant 
Rietuvių kempės ir jų paren-»__  n _ 1 _ _ /p ’manoma naujai išdėkortiOtr- Geriau jųg |au-

didžiulę šokių svetainę. „ 
Lietuvių Muzikos svetai

nė šioj miesto daly yra pui
kiausia: jai lygios čia nesi
randa. Todėl ir svetimtau
čiai savo pramogas čia ren 
gia ir musų tvirtovės paran- 
kūmais naudojasi. Visi gi
ria, kad lietuviai šioj miesto 
daly turi puikiausi viešą na
mą. Tat lietuviams reikia 
prie jo priklausyti; reikia 
tik Įsigyti 10 dol. paskolos 
lakštą — ir busi pilnas salės 
narys ir dalininkas. Ypač 
jaunimas turi rašytis, rengti 
parengimus, vaidinimus, 
spektaklius ir tt. Jaunuoliai 
turi rengtis tapti šios pui
kios, jūsų tėvų pastangomis 
ir darbu, pastatytos Įstaigos 
šeimininkais.

Z. Jankauskas.

SCRANTON, PA.
Gegužės 7, Jonas Blake su 

avo mylima žmona apvaik
ščiojo 45 metų ženybinio 
gyvenimo jubilėjų. Jie yra 
vieni iš pirmųjų lietuvių ap
sigyvenusių West Scranto
ne. 1891 m. kuomet p-nai 
Blake susituokė, čionai gy
veno tik šešios šeimynos ir 
apsivesti važiavo Į Pittston, 
Pa. Jie buvo taipgi ir vieni 
iš steigėjų lietuvių bažny
čios Scrantone.

Daugybė svečių aplankė 
p-nus Blake ir per visą die
ną puikiai linksminosi lin-

urme eikite ant žydų: __ 
kų kempių ir jų parengimų, 
o ne pas lietuvius.” Tai gana 
biaurus tų besarmačių derė
sis, jie piudo vienus lietuvius 
prieš kitus. Bet kada nors vi
si lietuviai susipras ir tiems 
begėdžiams patiems palieps 
kraustytis pas grekus ar žy
dus.

Garbė Lowellio lietu- 
vianjs, kurie veda lietuvius 
prie pažangos ir vienybės.

Spiegas-Perkunas.

„ . . , , . turi užprotestuoti prieš žiau- siais” 1929 metais.
Taigi sakau, draugai rjus karo teismus, kurie šau- 

knauciai, sueikim kuo skait- do žmones net už lapelių ?avusi vaidžios daug už- 
hngiausiai i tą susirinkimą nlatinima Tuk šitokiu žiau- ^avusl 1S 'aiazios daug uz 
ir į^irinkim delegatu toki Plaummį- “UK suokiu ziau sakvmu ant trokų lr zada 
n ... į.inkim delegatu toki nebūdavo nei pne ca- nrifmti‘ ip 3 OOO darbinin-
zmogų, nuris bus blaivas, ir ,.n valdžia-? priimti apie oaiDimn* 10 'aidžios. ku. Bet tuo bus galima pasi-

.. ,. . džiaugti vėliau, kada kom-Amerikos Rietuvių Kongre- panįja jau bus tuos darbį. 
so salėj kalbės Dr. šliupas. njnkus priėmusi. Daugelis 

Amerikos Lietuvių Kon- kompanijų vis skelbia, kad 
greso posėdžiai bus Carter darbininkai joms reikalingi, 
Hotely je, 20 ir 21 birželio bet žmonėms ten nuėjus, pa- 
dienomis. sirodo kitaip: sargai nei

Pasibaigus kongreso sesi- prie dirbtuvių neleidžia pri- 
jai 21 birželio, apie 2 valan- eiti.
dą po pietų, tame pačiame1

tam darbui tinkamas. Tik 
nepamirškit: susirinkimas
bus Amalgameitų svetainėj, 
11-27 Arion pi., Brooklyne, 
trečiadieni, 24 birželio, 7:30 
vai. vakaro. Visi kliaučiai 
bukime.

Senas Kriaučius.

REDAKCIJOS

M.

a rrn a t/tj M’ a v _ _
Al SAKI Ifl Ai Carter Hotely Įvyks prakal-

-------  bos laisvamanvbės klausi-
Tylunui. — Tamstos mu. Kalbės D-ras Jonas

White Motor Co. praneša

Mano pasimatymas su 
D-ru Šliupu.

Gegužės 30 dieną aplan-
atsakymo Farmeriui nuta- Šliupas, nušviesdamas lais- kjau garsiąją lietuviu kolo- 
rėm laikraštin nedėti, nes vamanvbės kovą su klerika- nįją Chicago'j. Suėjau dau- 
tokios polemikos niekados lizinu Lietuvoje. Taigi Įdo- geų savo senų draugų ir pa- 
nriešingų pusių nesutaiko, mu bus išgirsti, kokių prie- žįstamų. Taipgi turėjau pro-
bet daugiau jas suerzina, monių Lietuvos kunigija da- gOS susipažinti ir su dauge- 
Taigi geriausia jų vengti, bar griebiasi norėdama su--jju apįe kuriuos tik bu- 
Tamsta pasakei savo nuo- laikyti laisvosios minties vau girdėjęs. Buvo malonu 
monę, Farmerys savo, ir te- bangą. z vėi sutikti D-rą J. Šliupą ir
gul tuo ginčas baiigiasi. ----- — , išgirsti keliatą žodžių apie

G. I. Strimaičiui.__Iškar- Jaunas lietuvis be kojų. musų Lietuvą. D-ras Šliupas
pa apie gen. Smedley D. Šiomis dienomis Cleve-
ButlerĮ gavome, ačiū. 
progos sunaudosime, 
medžiaga.

yra daug skirtingesnis nuo
Prie landan atsilankė Jonas A-: kitų, kurie atvažiuoja iš Lie-

Gera banskas, 23 metu amžiaus; tuvos ir šį bei tą apie ją pa- 
lietuvis, gimęs Rumforde, pasakoja. Jis nieko negiria, 
Me. Jis neturi abiejų koių ir nieko nepeikia, bet pasa- 
aukščiau kelių. Jis prarado ko, kaip tikrai Lietuvoje yra 
jas dar neturėdamas 7 metų šiais laikais. Taigi bus cle- 
amžiaus. Jis atvažiavo čio- [velandiečiams labai malonu 

A. K.—Draugo korespon- nai savo paties pasidarytu išgirsti jo kalbą, kada jis 
deneiją gavome, bet dėl vie- tryračiu, kuris yra varomas kalbės laike Amerikos Lie-
tnc ctni-Ao —1=.------važiuojančiojo rankomis.[tuvių Kongreso ir SLA. sei-

Sako. kai kur trokai padėjo mo.

P-lei E. Sadauskaitei. —
Ačiū už žinutes iš Holly- 
woodo.

tos stokos negalėjome idėt. 
Ji tilps vėliau.

BROOKLYN, N. Y. 
Kriaučių delegato rinkimai.

Birželio 24 d., 1936 bus 
lietuvių kriaučių 54 skyriaus 
A. C. W. of A. ekstra susi
rinkimas, kuriame rinksime 
delegatą, dali valdybos ir 
nekuriuos Pild. Tarybos na
rius. Todėl susirinkimas yra 
labai svarbus, ir visi kliau
čiai turime jame dalyvauti.

Iš visų svarbiausias yra 
delegato arba biznio agento 
rinkimas, nes nuo jo suga- 
bumo priklauso ir lietu
viams darbų gavimas, ir 
tvarka dirbtuvėse, ir net pa
laikymas darbininkų algų. 
Užtat kriaučiai privalo ge
rai apsižiūrėti, kad išrinktų 
tinkamą šitom pareigom 
žmogų.

Tenka girdėti, kad tūli 
kontraktoriai veda agitaci
ją už jau pirmiau buvusį de
legatą, kuris tos vietos labai

BLUE RIBBON 
MALT

jam Į kalnus užvažiuoti, bet 
šiaip visu keliu turėjo stum
tis rankomis. Atvažiuoti Į 
Clevelandą 800 mylių jam 
ėmė 26 dienas laiko, čia jis 
aplankė savo dėdę. Petrą 
MalonĮ, ir išvažiavo Į Akron, 
Ohio. Jis mano, kad Good
year gurno kompanija gali 
duoti iam darbo jos padan
gas reklamuoti, važinėjant 
jam po visą Ameriką tuo 
tryračiu, kurio ratai aptrau
kti guma. Nuvažiuoti iš 
Rumfordo į A kroną geležin
keliu jis neturėjo pinigų, to
dėl nutarė varytis savo pa
ties vežimėliu. Graudu žiū
rėti Į tokį vargingą jaunuo
lio gyvenimą!

Clevelande daugybė svečių.
Birželio 9 d. čia atsidarė 

republikonų partijos kon
vencija. Privažiavo tiek 
žmonių, kad vyriausiomis 
miesto gatvėmis prasimušti 
negalima. Teatrai ir restora
nai kimšte užsikimšę. Atlan
kys Clevelandą ir lietuvių 
daugybė. Vieni atvažiuos Į 
SLA. seimą, o kiti Į Ameri
kos Lietuvių Kongresą, šia
me dalyvaus šimtai delega
tų, kurie atstovaus keliasde
šimtį tūkstančių organizuo
tų lietuvių. Tai ir musų lie
tuviškoji kolonija Clevelan
de šįmet susilauks daug 
svečių. Jonas Jarus.

Baigę aukštesni mokslą 
lietuviai.

Mokyklų sezonas iau už
sidarė ir tūkstančiai jaunuo
lių, baigę aukštesnį mokslą, 
leisis Į pasaulį sau pragyve
nimo jieškoti. Tarp tokiu y- 
ra nemaža ir lietuvių. Pa
vyzdžiui, East Tech baigė 
Alfonsas Bačinskas, Juozas 
Gražulis, Jonas Kazėnas, 
Antanas Liutkus, Edvardas 
Macijauskas, Alfredas Prei- 
kas, Franas Raižis, Konstan-

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI ĮSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS" 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
WORCESTER. MASS.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Vaiduoklis. Amerikos Lietuviu Kongresui Artėjant.
“Šešupės Bangose” Ka- .. ———:------------- —

Čergius labai gražiai apra- Gal nei vienos tautos žmonės "Naujienų” straiptyųu. pašildė gludi štai kame. Tautininkai galią gerai nujaučia visi Ameri- 
Šė, kaip voras kardamas nėra tiek nukentėję visokių po- sumanymą šaukti visų Amėri- skriaudžia ir persekioja Lietu- kos ir Lietuvos atgaleiviai. čia, 
nakty muses, sudarė keistą litinių ir pilietinių persekiojimų, kos lietuvių demokratijos' Šąli- voj tik paprastus piliečius. Pas- Amerikoj, fašistai su klerikalais 
muziką ir gąsdino du jauna- k*®k lietuviai. Esant apsuptiems ninku kongresą. Jr d^to, ilgai kiaušiais laikais Lietuvoj yra jau veda derybas apie juodųjų 
vedžiu. AŠ taip pat papasa- visų pusių desėtkais kartų nelaukiant, kovo 12 d., 19.36 m., grūdami j kalėjimus ir šaudomi ir rudujų spėkų “bendrą fron- 
kosiu iŠ dabartiniu visai ne- skaitlingesnėmis teutonų ir sla- Chicagoj subirinkęš Sętųvių vfc katalikai ir net pavasarininkų tą.” o Lietuvoj tautininkai jau 
senų laikų atsitikimą, kuris lietuviams visą lai- suomenės veikėjų būrys, išleido veikėjai. Tuo tarpu gi pati dva-i išdirbo planus seimui šaukti.

ką teko kovoti arba nešti sveti- atsišaukimą, kviesdamas orga- siškija tenai turi puikiausi gy-
mą jungą Buvo laikai, kada tos nizacijas ir pavienius svarstyti venimą. štai tik iš 1934 metų

Viename Suvalkijos kam- didžiulės tautos nebuvo vienin- Kongreso sumanymą. Lietuvos biudžeto dvasiškiai ga-
pelyje yra didelės pievos, gos ir jų atskiriems kunigaikš- j Chicagos lietuvių veikėjų v° savo reikalams 2,447,800 li-
Nuo senu senovės kalbama, čiams savo arpe pešanties, lie- atsišaukimą atsiliepė netik visos *¥• Ir da i šią sumą neįeina gau- 
kad tose pievose vaidinasi, tuviai galėjo net praplėsti savo Amerikos lietuviu demakrati- narnos mokyklų kapelionų algos 
ypač nakties metu: . tai de- ribas. nės srįovės, bet net ir komunis- ir įvairus tikybos mokytojų pri-
gančios Žvakutės vaikščioja, Bet kraštai ginklu užkariau- Ui buvę apie 15 metų de mokėjimai. Iš viso susidaro arti 
tai senai miręs “prūsas” ant ti, ginklu buvo ir atimti, ir galų mokratijos priešai ir tie rimtai trys milionai litų. Tai tiek Lie- 
S\\o atkilo jodinėja, tai gale net visa Lietuva, kaip vals- susirūpino. Ir tame nieko nėra tuvos dvasiškija gauna per me- 
nakties metu žmogus tose tybė. liko sunaikinta. Didis pa-
pievose paklystąs ir kiai- šaulio karas, kuris išgriovė Eu- 
džiojąs ligi prašvintant, ir ropos sienas, nebūtų buvęs Lie- 
t. t. Šitaip Žmonėms vienam tuvai naudingas, jei ne demo- 
kitą bauginant visi nakties

panašus i vorą su muzika.

metu bijojo per tas pieva.' 
eiti.

Pas Margulius šventadie
ny susirinko daug jaunų vy
rų. Vieni kortomis lošė, kiti 
pasakas pasakojo, treti ki
tą kokį nors šposą krėtė ir t. 
t. ir tokiu budu atėjo vėlus 
rudens vakaras. Jonas Vitli- 
pa vienui vienas atėjo iš a-

kratija. Taigi ir dabar Lietuvos, 
kaipo silpnos valstybės, gyvavi
mas priklauso nuo demokratijos 
stiprumo taip jos kaimyninėse 
valstybėse, taip ir namieie. Bet 
su Lietuva atsitiko keistas daly
kas. Per demokratiją įsikūrus, 
ji demokrati'ą paniekino. Neku
rie jos ponai būtinai įsigeidė 
valdžios ir ėemokratinė tvarka 
jiems pasirodė negera.

I
5.

, . . viešpatauja demokratija, tennapus pievų, tad reikėjo jam j|w.iai netjk renka ir kon 
vėlai vienam giųzti per ta.- troliuoja savo valdininkus. De- 
pievas atgalios namuos- mok ratinėse valstybėse valdžia 
na, o čia naktis, nors pirštu yra žmonių tarnas, o ne ponas, 
į akį dulk nieko nematyt. Yjsj valdininkai, nepaisant jų 

—Na ka, Vitlipai. kaip tu titul°- -vra už savo darbus atsa-

nuostabaus. tus tik iš tautininkų valdžios
Pasauly nieko nėra tobulo ir iždo. Na, o kur visos kitos paja- 

amžino; ir jei komunistai nuo- mos? Juk kunigas, kuris kalba, 
širdžiai gryžta prie demokrati- kad kupranugaris greičiau per
jos. kurios šalininkais jie buvc b’s per adatos skylutę, negu tur- 
iki 1919 metų, tai juos tik gali- č»us įeis į dangaus karalystę, be 
ma butų pasveikinti. .užmokesčio nepajudina nei pirš-
... ., < • i • to. Iš Lietuvos žmonių visokiuŠis Amerikos Lietuvių Kon

gresas turės aiškiai nustatyti ri
bas tarpe demokratijos ir jos 
priešų. “Gudruolių” pasakos, 
kad ve. musų demokratija yra 
kitokia, negu jūsų, neturi jo-

nes kur k’os vert®s- Ir J3* tokie asmens, 
kurie demokratiją laiko tik prie
mone. kad greičiau pasiekus sa
vo geidžiamo tikslo, dalyvaus 
šiame kongrese, tai jie nebus 
parama, o greičiau našta pla
čios organizacijos įkūrimui ir 
veikimui. __ _-------- ponai

nelaimių tie pilvūzai surenka 
desėtkus milionų litų. Tai yra 
labai svarbi priežastis, dėl ko 
musų “broliai Kristuje” taip 
priešingi yra Amerikos lietuvių 
šaukiamam demokratijos Kon
gresui. Lietuvos tautininkai, be
rinkdami iš žmonių mokesčius, 
atima netik paskutinę karvę, 
bet labai tankiai net ir visą ūkį. 
Ir ve, iš tų kruvinai surinktų 
mokesčių, apie trys milionai li
tų tenka dvasiškiams ir jų pa-
gelbininkams. Reiškia.

—Labas rytas, tėve! džiai savo taipraterius. To 
—Šiur, Maike, kad labas, kiu spasabu valdžia žinos 

tiktai ne visiems. Ve, ga- kas turi drukavojamą ma 
zietos rašo, kad va jaunas šinką, ir kaip tik pagaus ko 
sūdąs
smerties
tus ant
pasodino. Taigi tiems rytas ___________________
ne koks. —Tai kas čia kaltas, tė- —Nebijau nieko — tarė jusi tiek vargo, gerai žinojo

_ yas tėve Lietu- ve? nuduodamas drąsuoli Vitli- kaip brangi yra laisvė, ir dėl to
voje ašaromis Ii ja. Dėl to šią —Mokslas kaltas! Jeigu pas. demokratijos principus pastatė
sąvaitę Clevelande susiren- aš bučiau ant Smetonos plei- —Na, na. pamatysim — pirmoje vietoje,
ka Amerikos Lietuvių Kon- so, tai liepčiau visas škules tarė antras juokais.— Ar ne . .
gresas, kur ir tu turėtum būt. uždaryti. Ir aš mislinu, kad išpers kaili “prūsas” su šy- valdzia perdaug pasitikėjo vi-

__ O Maike kitain fi- turės prie to prieiti, Maike, viu 8318 savo PlIie^ials- Jl neapsižiu-
geriuoju Vaiuk mano gene- kitaip senam musų kra- lNebijau nieko _ rėjo. kad demokratijos priešai
roliškos rokundos, tai musų J“3e paretko nebus.  ̂ d i?i vitlipas. "S^Siurėm

narndni reikia dano-ian rn- —įvesamones Kami, leve. - - ------- - ----J#- Ae^pstZlurejO
zumo o ne kongresu Lietuvoje ne mokslas kai- —Ar nereikės klaidžioti dėl to. kad šį sykį priešai buvo

—Rer nasakvk tėvo ko- tas, bet tamsumas. Gyvento- ligi prašvintant — tarė tre- ne svetimi — ne rusai, lenkai ar 
i- v i - ’ r'-’ - iu didžiuma dar tebetiki ku- Čias. vokiečiai — bet savi “patriotai.”kiu budu žmones gali apsi- JV adl , .. . . iiyas. r»uvę sanuaneciai ueK su-,------- ------------- -------------v v - —
šviesti ir proto daugiau Įgy- gigams ir mano, kad tikroji Vitlipas susukęs iš naminio Lietuvos tautininkai sakosi sįmaįšė su fašisteliais. kad juos.da nuožmiau elgtųsi, negu švie
ti, jeigu jie neturės kongre- -jv laimė yra danguje. 0 kad lapinio tabako “bankrut- Žiną kas tai yra demokratija ir sunku jr atskirti. Lieka tik ka- bški diktatoriai! Tai labai gerai
sų ir negalės bendrai savo i dangaus karalystę galima kę”, užsirūkęs, atsisveiki- jie ją pripažįstą geru daiktu, talikai. Bet katalikų vadai sako, muras parodo Ispanijos inkvizi-
reikalų apsvarstyti? butų natekti, tai reikia sun- nę? su draugais, iškeliavo... bet tik patys sau. Pagal jų kad katalikai tai nėra lietuviai. cb'a ir kiti tamsiųjų amžių dva-

—Jeigu tu nori gerai ap- dubti 11 kentėti. Jeigu Vitlirmi mm sPrendimib Lietuvos žmonės yra Pavyzdžiui, broliukų organas ^iškijos viešpatavimo nuožmu-
sišviesti, Maike, tai ne j kon- t0^1U tar^s?oblI Lietui Oje - - • • nradėio da *4per durni ir nesupranta, kas “Draugas” prisispyręs kartoja, ,mai- Juk neveltui Ispanijos liau-
gresą važiuok, ale nusipirk neb1ut^- tai Smetona tokių Mai guliu namų,' Pradėjo da- ta, yra demokratija. kad katalikai Amerikos Lietu- d,s -vra tiek tukusi ant savo
kvorta geros očiščenos. IŠ Juokingų įsakymų negalėtų* y ’ > P J J Q Bet jei ištikrujų Lietuvos pi- vjy Šaukiamam demokratijos- "auklėtojų,” kad ir dabar sten-

tenai leisti. ... sD^%aPie vaikščiojimą ae- Rečiai yra tokie neišmanėliai. Kongrese nedalyvausią, nes ka lasi už tuos nuožmumus atsily-
—O kodėl tu mislini, Mai- gančių žvakučių, apie ‘ pru- tai kodėl tuomet, kuomet jie lai- talikų niekas nekviečia. Išeina, i ^nti degindama iki pamatų 

džiausiu knygų. Aš, Maike, k?A kad J0 zakonai juokia- sa” su šyvu arkliu, apie kiai- svai rinko savo valdžia, neišrin kad katalikams reikia atskiro jkKoštorius ir bažnyčias. Lietu- 
" ir kalbu iš g1 dziojimą ir t.t. Vos įpusėjo ko kokius reakcionierius, o prie- kvietimo. Kvietimas, kuriuo ’voje toji krikščioniškoji “civili-

— laisvės ir žmoniškumo
šalininkus, liaudininkus ir so-

tai turėjom toki rotną ka- dun pruma- įsuko niaens vejas ir praae- cialdemokratus?
mandyra ka visada būdavo macUri tuo nesustabdysi, jo pusti stačiai Vitlipui vei- Tautininkai laiko Lietuvos
girtas, ale ant komandos jo Kad žn?2r??s slaP^ ?:ašt^ dan, ir tuo tarpu kas tai iš žmones už būrį avių, todėl pa-
nesubytvdavo nei didžiau- P.e!PČ’T3ntV’ užpakalio pradėjo botagu statė j iems kerdžių “tautos va-
sis generolas. Būdavo kain

sauMrnas sujuuino neuK uemo- . , , .. , • A •, .. . .. . , , , . . to. kad tie, kurie stovikratijos salininkus, bet ir jos • ... ,. . . ’ . . pne iždo. daugiaupriešus. Komunistai pasirodė , ............................ ............. ’ , mia. O demokratuos ir vieni irpraktiškesni uz kitus. Negale- .... , • - - . .j . - , ‘kiti yra lygus priešai, nes kaip
Bet Lietuvos žmonių išrinkta ?.aml ir kitų demokra-1 vfel). jr kft. diktaturos

tuos salininkų patraukti | savo
bendrą frontą, jie patys atėjo į.
šaukiamą demokratijos kon- ‘ Štai, kad ir čia, laisvoj Ame- 
gresą. O kas link kitų Amerikos rikoj, nekurie lietuviški “tėve- 
lietuvių organizacijų, tai ne-1ka*’ kad išvengti parapijos tur-organizacijų, 
daug tenka kalbėti. Fašistai A- 
merikos lietuvių tarpe neturi jo
kio pasisekimo ir greit jie iš-

arčiau 
iš jo pasise-

kvortos snapso gausi dau
giau razumo, negu iš di-

kviečiami visi Amerikos lietu-{zacUa* kurią atnešė nuožmus

suriks: “Smirno, skatina! V 
pericd, zadom—marš!” tai 
nei pat5; patpeibebs nežino
davo i katrą pusę žengt. O 
jis, būdavo, išverčia pilvą ir 
juokiasi.

—Aš, tėve. nemėgstu to
kių pasakų klausytis. Gyve
nimas musų nėra toks i^gas. 
kad butų galima jį eikvoti 
niekams.

Ir to neva seimo rinkimai į- 
vvksta kaip tik keliomis dieno
mis prieš Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Mat, norima Ameri
kos lietuviams užbėgti už akių. 
Ir da yra žmonių, kurie kalba, 
kad Amerikos Lietuvių Kongre
sas nieko nereikš. Lietuvos tau
tininkai daugiau kaip per 9 me
tus nepajėgė sušaukti seimo, o 
dabar užteko ir poros mėnesių, 
kad Lietuva gautų “seimą.” Bet 
kiek mes matome iš Lietuvos 
žmonių pareiškimų, tai tas sei
mas nebus Lietuvos žmonių, o 
vien tik tautininkų partijos, ir 
dėl to jis Lietuvos žmonių gyve
nime neturės jokios reikšmės.

Taigi Amerikos lietuvių de
mokratinis kongresas, kuris į- 
vykata šią sąvaitę Clevelande, 
turės didesnės svarbos, negu 
buvo pirmiau manyta, nes, kaip 
pasirodo, jam pritarė ir deda vil
tis netik Amerikos, bet ir Lie
tuvos visuomenė. Ir nėra nei a- 
bejonės, kad tos Amerikos lie
tuvių spėkos, kurios dalyvaus 
šiame Kongrese, mokės sukurti 
tinkamą organizaciją, kuri netik 
rezoliucijomis ir protestais, bet 
ir aktyviu darbu pagelbės Lietu
vos liaudžiai atsteigti demokra
tinę tvarką.

Tiesa. Amerikos lietuviai ne
mano siųsti į Lietuvą baudžia
mą ekspediciją ir tenai, nuver
tus tautininkų valdžią, atsteigti 
demokratinę tvarką. Kaip ir ko
kiu budu bus Lietuvoj atsteig
ta demokratinė tvarka, tuo tu
rės daugiau pasirūpinti patys 
Lietuvos piliečiai, o Amerikos 
lietuviai sudarys tik pagelbinę 
organizaciją, kuri aktyviai rems 
visus Lietuvos žmonių darbus 
atsteigimui demokratinės tvar
kos.

Amerikos lietuviams tiesiog 
v-ra skaudu ir gėda. kad Lietu
vos valstybė, po tiek vargo ir 
priespaudos atgavus nepriklau- 
semybę ir pradėjus demokrati
niai tvarkytis, taip staiga nu
dardėjo į viduramžių reakciją. 
Net prie Rusijos caro už gabe
nimą iš Vokietijos literatūros 
lietuviai nebuvo šaudomi, kaip 
dabar yra daroma tautininkų, 
neva lietuvių valdžios. Tautinin
kai savo žiauriais įstatymais iš
vijo iš Lietuvos visas organiza
cijas ir spaudą, todėl Amerikos 
lietuviams vėl tenka stoti į dar
bą. kad Lietuves liaudžiai pa
gelbėjus sunaikinti tenai reak
ciją ir atsteigti demokratinę 
tvarką. Jonas A-lla.

viai. katalikų nepaliečia. Reiškia į vokiečiu kryžiokų ordenas. taip 
jję ne lietuviai ’ * P®t prarijo nemažai aukų ir
Rimtai kalbant,

kų. taip ir komunistų ar sociali- į . ’ 
stu idėjos nėra tautines, o tarp- , 
tautinės. Sios visos iuej,^ j ik *tJuns s,mtus met^ 
tuvių tarpą yra atneštos is Kitų >8,Ra JOS žmones’

kaip katali- ;Pralie->° uPelius krau->°- Tie kr>’’ 
----- kuriais vokiečiai ir lenkai
prispaudė Lietuvą prieš apie ke- 

ir dabar da 
dvasiškijai 

duoda gerus pelnus. Ir tik vien 
dėl to kunigai yra priešingi at- 
steigimui Lietuvoje demokrati
nės tvarkos, ne dėlko kito.

Da keliatas žodžių reiktų tar
ti ir apie vieną iš didžiausių A- 
merikos lietuvių organizacijų, 
tai Susivienijimą Lietuvių Ame-

lai ne l asomas mašinėlės rei- mušti Vitlipui i sudžiuvusią d3” su gau ja piemenų (žvalgy 
kia registruoti, bet reikia skrandą: Klapt... KlapL.. bininkų. šnipų, ir cenzorių). Ir 
duot:i spaudos laisve. Klant..? Klapt... Bet drąsus dabar ims nemaža laiko, kol tos

—- Tada butų da blogiau, Vitlipas. nors ir labai išsi- vis°s erkė? bus nuvalytos nuc 
M««ike. Kas norėtų. ta-> ga- gran(jo plaukai ant galvos Lietuvos liaudies kūno.

atsistojo, Šlapias ir šaltas Smetona ir jo šalininkai ma- 
prakaitas visą jo kūną api- no. kad prievarta galima dau- 
nvlė. skubiai traukė namų giau žmones išmokyti. Taip ma 
link ir mąstė, kad užpakaly- no ir visi kiti diktatoriai. Bet 
ie io joja ‘“prūsas” ant Šyvo pati liaudis mano kaip tik prie- 
ir botagu plaka iam strė- šingai. Diktatoriams rupi tik 
nas l^t atsigręžti nedrįso, kailis ir garbė, o ne kaip 
kad “prūsas” jo nesučiup- gyvena piliečiai.
tu. Juo smarkiau Vitlipas 
ėjo, tuo smarkiau iam bota 

i skranda barškino:
Klapt! Klapt! Klapt!
Klapt! Klapt! Drąsusis Vit
lipas pradėjo

Well, Maike, aš su ta- bėgti, o botagu užpakalin
Gali bul, tankiau pradėjo plakti: 1)3 vs

zietas drukavotų.
—O ką tai kenktų, tėve?

-Juk Amerikoje taip ir yra: 
kas tik nori ir turi pinigu, 
tas gari užsidėti spaustuvę ir 
leisti laikraštį, knygas, ar 
kas tik jam patinka. Ner?i-

tautų. Vienos, kaip katalikų 
buvo įbruktos lietuviams pei 
prievartą, o kitos, kaip .'«,ci..ns 
tų ir komunistų idėjos, Kurio 
mis einant tikimasi .-o.n«0hii 
geresnio gyvenimo visai zn om 
jai, plėtojasi laisvai. Bet i.ej^i 
sant kokiomis idėjomis a? jų

kia nei leidimo valdžios pra- Orait, Maike. jeigu tu jr n;ei<as čia valdžios
nori su manim kalbėtis mok 
sliškai, tai pasiklausvk pir
ma. ka aš tau pasakvsiu. 

—O ką?
—Ar tu žinai, Maike, kad 

visos svieto nelaimės parei
na iš mokslo? Jesar, Maik?! 
Dievas sutvėrė žmogų be 
mokslo, ale velnias išrado 
mokslą ir dėl to dabar nėra 
ant svieto pakajaus. Ir mu
sų Lietuva buvo laiminga 
žemė, pakol žmonės nemo
kė ’o nei skaityt’, nei rašyti. 
O dabar, kaip visi piemenys 
pradėjo

dėl to nenuverčia, niekas są
mokslų prieš ja nedaro. Jei
gu ji negerai žmonėms tar
nauja. tai žmonės išsirenka 
kitą. Taip turėtų būt ir Lie
tuvoje.

Amerikos lietuviu demokratija stoja i darbą.
Jau senai Amerikos lietuviu?

vardais mes nesipuoštumt, u.e> rikoje. Vėlesniais laikais į šią 
nuo gimimo lig mirties pirmiau organizaciją buvo bepradėję 
šia esame ir pasiliekame LIE ’spraustis fašistinis elementas. 
TUVIAI. Ir kuomet mes kalba- (Tas elementas ypač užviešpata- 
me bendru Lietuvos žmonių tei vo jos organą “Tėvynę.” Buvęs 

mes negalime juos skirs-

vis nesisprecys’u. 
kad ir tavo teisybė. Klapt! Klapt! Klapt!Klapt! 

Klapt! Klant! Klapt! Pri
bėgės Vitrinas nrie savo na
rnu Juru kairiąja ranka tvė- 
~ė už klnmkcs, dešiniąja

kalu,
tyti į atskiras sroves ar grupes, 

pasiekė Lietuvoj skriaudžiamų čia aiškiai pasidaro tik dvi vie- 
1S baimės brolių skundai, bet vis buvc na kitai priešingos srovės, tai 

laukiama, kad gal tautininkai demokratinė ir anti-demokra- 
susipras ir bent dalinai tinė.

atitaisys padarytas savo pilie- Tokie asmenys, kurie ntiduo- 
čiams skriaudas. Bet tautinin- da neva demokratijos šalinin
kai pasir dė tiek rambus ir be- kais, o išgirdę apie šaukiamą de- 
širdžiai. kad jiems neužteko mokratijos šalininkų Kongresą. 
Lietuvos žmonių ašarų, jie užsi- visaip jį šmeižia, yra daugiau 
manė ir kraujo. Ir jis išsisunkė niekas kaip tik Lietuvos išga- 
per tautininkų pirštus. Tuomet mos. Tokiais pasirodė netik-fa- 

Stl svviu ir Amerikos lietuvių demokratija šistai, bet ir taip vadinami lietu-

LIFTUVIU-VOKIEČIŲ 
PASITARIMAI KAUNE 

BAIGTI.
Mišri Lietuvos-Vokieti jos ""f ^gręždamas užpakalin

vakščiot *į klesas, komisija, kuri posėdžiavo tv*re_ . ----------------- , ----------------- , ----------
kaip pradėio rašyti visokias Kaune ir svarstė mažojo pa- nutveręs pasijuto, kad betų- jau nebegalėjo nutylėti ir ėmėsi vių katalikiško kulto “vadovai, 
glunstvas prieš kunigus ir sienio susisiekimo sutvar- botago galą išlin- darbo. Kilo sumanymas šaukti Jie šmeižia šaukiamo Amerikos
valdžia, kaip pradėio visą kymo klausimus, savo dar- dusi is jo kišenės, kuris vėjo šį Amerikos Lietuvių Kongresą. Lietuvių Kongreso sumanyto-
svietą balamutyt. tai ir ra- bus gegužės 23 dieną jau už- vėduojamas Dlake jam į kad pagelbėjus Lietuvos žmo- jus ir jų pritarėjus buk dėl to.
tunko nebėra.' Subuntavojo baigė. Visais svarbesniais skrandos užpakalį. Parėjęs nėms atsteigti demokratinę kad jų yra kitokios pažvalgos į
beveik visą Lietuvą, net gas- klausimais susitarta. Toli- apie šį visą vaidinimą pasi- tvarką. Mintį padavė “Naujie- demokratiją. Bet tai ne tiesa, o
padoriai pradėjo stre*ikuot. mesni pasitarimai bus tęsia- pasakojo namiškiam, kurie nu” redakcijos straipsnis, kuris tik tas kablys, ant kurio klerika-
Va, peiperiai sako, kad Sme- mi Berlyne apie birželio vi- gardžiai juokėsi. Nuo to lai- buvo parašytas Lietuvos 18 me- lai laiko pasigavę tą nelaimingą
tona jau turėjo išleisti pri- durį. Vokiečių delegacija ko Vitlipas jokio vaidinimo tų sukaktuvių proga. Gi “Kelei- žuvelę — katalikus. PriežastisKm d visi UŽ jo vytų vai- jau išvyko. nebijojo. Bevelnis. vio” redakcija, remdamosi tuo lo jų “kitokio demokratizmo”

visuomet demokratijos šalinin
kas, “Tėvynės” redaktorius, pa
viešėjęs perą valandų pas Sme
toną. pasidarė toks demokrati
jos priešas, kad net atsisakė į 
SLA. organą įdėti demokratijos 
atsišaukimą, nepaisant to. kad 
tą atsišaukimą užgyrė ir pats 
SLA. prezidentas, šis “Tėvy
nėj” sėdinčių asmenų nusistaty
mas vargu pakeis Susivienijimą 
iš demokratinės į anti-demokra
tinę organizaciją.

Ir nėra nei abejonės, kad A- 
merikos Lietuvių Kongrese 
SLA. užims gana žymią vietą.

Kongresas įvyksta šią sąvai
tę. 20 ir 21 birželio dienomis. 
Demokratinė Amerikos lietuvių 
visuomenė deda visas pastan
gas. kad šis istorinis Kongresas 
butų sėkmingas. Ir jis toks bus. 
nes tam vra priežasčių ir užtek
tinai spėkų. Kongreso svarbą ir

Kur Kiek Kainuoja 
Butai.

Austrijos statistikos biu
ras sulinko įdomių žinių a- 
nie butų nuomas arba kam
barių rendas. Iš tų žinių pa
sirodo, kad butai yra pi
giausi Kinijoj, nes tenai 
kambarių rendoms vos 3 
nuošimčiai visų pragyveni
mo išlaidų: brangiausios gi 
nuomos yra Jungtinėse Val
stijose, nes joms išleidžia 
ma 28 nuošimčiai visų pra
gyvenimo išlaidų. Kitaip sa
kant, jeigu Kinijoj žmogus 
•šleidžia pragyvenimui 100 
dolerių, tai iš tos sumos už 
butą išmokama 3 doleriai, 
‘no tarpu kaip Amer koje iš 
kiekvieno 100 dolerių už bu
tą ’šeina 28 doleriai.

Štai, kokį kur nuošimtį 
'svo pragyvenimo išlaidų 
žmonės išmoka už kamba
rius:

Kinijoj ................... 3ro
Vokietijoj ................ 14%
Bulgarijoj ...............  16%
Švedijoj.................... 18%
Norvegijoj ......  18%
Danijoj .................... 18%
Jungt. Valstijose .... 28%
Pigios rendos yra Belgi

joje, Čekoslovakijoje ir Len
kijoje.
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įvairios Žinios.
Šerus Lupa Nuo Sienų.

Sako, Lenkija Eina ’ pilsudskio širdies 
j, . ! LAIDOTUVIŲ ŠVENTĖKairyn. Lenkijoj.

“Lietuvos Žinios” rašo: i Gegužės 12 d., laidojant 
I>enkijos kairėjimas pa- Vilniuje Pilsudskio širdį, vi- 

stebimas nuo to laiko, kai soje Varšuvoje buvo pusiau 
prezidentas ir gen. Rvd? stiebo nuleistos juodu šydu 
Smiglv atsisakė paremti aprištos vėliavos. Vitrinose 
“Dulkininkų gruoės” nrefpn- buvo išstatyti juodais rė- 
zijas dalvvauti val^žioie mais Pilsudskio atvaizdai, 
kad griežčiau tramdyti Hnr- Įvyko kariuomenės paradas, 
bininkų judėjimą Lenkijos į kurį kariuomenės dalys 
nramonės centruose. Sočia- rinkosi be muzikos garsų, 
listiškai nusiteikusi jaunuo- Pilsudskininkų laikraščiai 
menė nesenai paskelbė išėjo su juodais kraštais/
“Jaunosios kartos teisių de- Juose dedama daug Pilsud- 
klaracija.” Tame rašte, kurį skio atvaizdų ir straipsnių, 
įdėjo visa kairioji lenkų kuriuose aprašomi jo nuo
spauda, reikalaujama tai- pelnai.
kos, darbo, nemokamų mo- Lenkų ministerių kabinę- per depresiją daugelio Ameri kos kompanijų serai buvo tiek 
kyklų, ligoniniu, melioraci- tas nutarė tuoj paskirti lėšų nukritę, kad žmonės jais sienas lipindavo. Dabar jų vertė vėl

KELEIVIS, SO- BOSTON.

VALDŽIA JAU KOLEK- 
TUOJA SKOLAS IŠ NA

MŲ SAVININKŲ.
Federalinė valdžia buvo

SPAUSDINAMA GUDŲ 
ENCIKLOPEDIJA.

Prieš kurį laiką Minske 
pradėta spausdinti sovietiš-

jos ir žemės reformos. ir dar šiais metais įrengti 
Darbo stovykloms “Jau- Vilniaus krašte 100 pradžios 

nosios kartos teisių deklara- mokyklų Pilsudskio vardu, 
cija” prikiša: kad jos auklė- Be to, ministerių kabinetas 
jančios vergiškumą. Toliau nutaręs ypatingomis prie- 
rašoma: “Atsiminę lenkų monėmis kelti rytinėse Len-
tautos beveik 150 metų ne- kijos dalyse kultūrą ir ūki. 
laisvės jungą, tariame, kad Gegužės 11 d. vakare Pil- 
yra būtina pripažinti kultu- sudskio širdies laidoti į \ įl- 
rinę autonomija ir visų tei- niy išvyko Lenkijos prezi- 
sių lygybę toms tautoms, ku- (lentas, vyriausybės inspek- 
rios gyvena Lenkijoje. Negi torius, seimo ir senato pir- 
gali būti tikrai laisva tauta, mininkai, generalitetas ir 
kuri pati kitas tautas laiko karinių bei civilinių val- 
pavergusi?” dzios organų atstovai.

Dekląraciia siūlo žymiai . . ...
apkarpyti šių dienų lenkų KUNIGĄ UŽ
didikų algas ir valstybės iš-' SOCIALISTINĘ KALBĄ, 
laikymo sunkumą perkelti Eoiskopalų kunigas Geor- 
turtingesniems sluoksniams, ge Lyman Paine iš Cam- 
Griežtai pasisakoma prieš bridge nuvyko pereitą su
kąrą ir fašizmą. Deklaraciją vaitę Į Nashua, N. H., paagi- 
pasirašė organizuotas darbi- tuoti už socialistų kandida- 
ninkų jaunimas TUR, kai- tą Normaną Thomasą į pre- 
mo jaunimo Vici draugija, zidentus. Vietos atžagarei- 
grupė kairių jų rašytojų ir viams tas nepatiko ir jie įsa 
žurnalistų ir laisvosios min- kė policijai tas prakalbas 
ties šalininkai. Lenkijos kai- miesto aikštėj sulaikyti. Po- 
me, anot Grobskio. kas tre- licija pareikalavo, kad kun. 
čias žmogus žemei dirbti ne- Paine prakalbą nutrauktų, 
reikalingas. ,nes neturįs leidimo atviram

-------------- ore kalbėti. Kunigas atsake,
Baltum Vergiu Pirk- kad. policija neturi teises jo
lini Vi<t Iki r Veiki t, sustabdyti nes le-ffflf r IS var r eiKia. gijonieriai irgi laiko savo

Anglu spauda rašo apie prakalbas toj pačioj vietoj 
didelę baltųjų vergių ban- be leidimu. Tuomet policija 
dą, kurios centrai vra Lon- kunigą sulaikė, bet uždėjus 
donp. Paryžiuje ir Briusely- $50 kaucijos, paleido, 
ie. Europos centruose egzis- ‘
tuoja baltųjų vergių pirklių SOVIETAI STATO įDO 
organizacija, kuri nemažiau MU INSTITUTĄ, 
biauri už gengsterius. Gar- Šiomis dienomis Tiflise 
sus Scotlando Jardo krimi- buvo pradėtas statyti moks- 
nalinės polici jos agentas Ar- lo-tyrimų reikalui institutas, 
thuras Askjevas nustatė, kuriame specialiai bus tiria- 
kad pereitais metais Euro- mas bakteriofagas (“bakte 
poje dingo 43,738 jaunos rijų naikintojas”), kuri 1913 
moterys. Didžiuma šių mo- metais atrado francuzų 
terų yra baltųjų vergių pirk- mokslininkas Erelis. Institu- 
lių aukos. Jos slapta išga- tan dirbti bus pakviestas ir 
bentos Į Pietų Ameriką, toli- pats Erelis.
muosius rytus ir į Europos ---------------
valstybių kolonijų centrus. REPUBLIKONAI NOMI- 
Jau yra nustatvta, kad orga * NAVO LANDONĄ. 
nizacijai vadovauia 4 žy- Republikonų konvencija 
miausi asmenys: francuzas, Clevelande pereitą sąvaitę 
'’okietys, ita’as ir belgas. Šie nominavo savo partijos kan- 
Euronos gengsteriai taipogi didatus ateinančio rudens 
nesiskaito su priemonėmis, linkimams. Kansas valsti- 
Jie žudo kiekvieną kas tik ios gubernatorius Alfred M. 
perdaug žino api? ių orga- Landon statomas kandidatu 
nizaciią. Taip nesenai Lon- į prezidentus, o laikraštinin- 
done buvo nežudyta francu- kas Frank Knox iš Illinojaus 
zų artistė Žaneta Koton. —į vice prezidentus.

ikurus Home Owners Loan koji gudų enciklopedija.
Pirmame tome bus apie 3,- 
000 straipsnių. Šiuo metu 
jau yra parengta medžiaga

’ žmokėti savo skolų ban-i ir antram tomui. Visą enci- 
k?m? Valdžia atmokėjo jų klopediją sudalys 10 tomų.
skolas bankams tam tikrais -----------——----------------
be nais, o namų savininkai e lamrence. mass.
liko skolingi valdžiai. Pa- Lietuviška Borberne
lengvinimas čia turėjo būt 
neva tame, kad valdžiai sko
los grąžinimas buvo išdėsty
tas penkiolikai metų, atmo
kant kas mėnesį lygiomis 
dalimis su 5 nuošimčiais me
tiniu palūkanų.

Šitokių paskolų valdžia 
išleido daugiau kaip $3,- 
000,000.000. Joms tvarkyti 
buvo atidaryta po visą šalį 
286 ofisai su 16,000 darbi
ninkų.

Dabar valdžia jau pradė
jo kolektuoti mėnesinius 

Šiomis dieno-

Corporationą, kad pagelbė
jus tiems namų savinin
kams. kurie neturėjo iš ko

pakilo, todėl jie lupami nuo sienų ir parduodami. Šiame vaizde
ly parodytas Chicagos Union League kliubo kambarys, kur bu-
vo sulipinta ant sienų už $1,000.000 Šerų. Dabar jie atšutinami daugiau
ir atsargiai nuimami._____________________________________ kaip 1WOOO pareįkaUvi-

KERPAM PLAUKUS VYRAMS IR 
MOTERIMS .--ulyg 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.. LAWRENCE, MASS

NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos Gyduolės, Kurion Pa
naikina Žilimą. Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleisknnuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra r.ieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., Dept. 4, 

Box 205, CLINTON. INI).

DARYK—DABAR
Žemiausia kaina dėl visokių spau

dos darbų. Adresuok: (6)
TIESOS SPAUSTUVĖ 

332 N. 6th st., Philadelp’tia. Pa.

PAJIEŠKOJIMAI
POVILAS J. KIREILIS, dabar va

dinuos Kyrius, pajieškau savo brolių 
Antano ir Juozo, iš Lietuvos, Gum- 
belių kaimo. Seniau jie gyveno Law- 
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 Hooper St.. Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAL

mų namų savininkams, kad 
jie Įneštų mėnesinę dalį sa- 

--------------- vo skolų.
Tai įvyko šiomis dieno- nenorėjo tikėti, kad jos vy- Taigi, vietoj palengvini- 

mis Lenkijos mieste Liubli- ras tikrai butų miręs. Kaž- mo, tos paskolos namų savi- 
ne. Išdžiuvęs, aukštas žmo- koks širdies balsas jai sakė, ninkams dabar virsta nauja 
gus, pasiramsčiuodamas laz- kad jos Jonas tebėra gyvas, našta.
da eina gatve ir ranka ban- Todėl ji nei už ko netekėjo --------------
do apčiuopti tvorų ir namų ir vis laukė savo vyro, kad SAUSRA PRIDARĖ DAUG 
sienas. Žmonės manydami, jis kada nors sugrįš. NUOSTOLIŲ FARME-
kad jis maldauja, stengiasi: jr jg tikro Jonas Picekas

ŽMOGUS BE VARDO.

Reikalingas Darbininkas
ANT KARMOS, darbas ant visados.
Atsišaukit tuojaus.

CHAS PAI.AUSKAS 
160 Slater st., Manchester, Conn.

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
žastį sužinosite ant vietos. (5)

ROŽĖ MARUI U LINAS
54 Liberty st., Ansonia, Conn.

DETROIT, MICH.
Patogiausia Lietuviams Užeiga, va

dinama PORTER CAFE, 3546 Porter
„ ... ... .... Street, Detroite, tarpe 24 ir 25 gat-Pajieškau lietuvaity apsivedimui, vių Geriausias alus. visokie vynai ir 

rimtos merginos nuo 20 iki 26 metų, valstybinės, .tonas Zeninickas kviečia 
kuri mylėtų gražų gyvenimą. Prašau atsilankyti. Užeiga vyrams ir mote- 
atrašyt laišką ir prisiųst savo paveik- rjms. Patarnavimas mandagus.
sfą. Aš toriu darbą C. N. A. kompa- i --------------------------------------------- -------
nijoj. uždirbu $3.00 į dieną. Prašau . PARSIDUODA FARMUKĖ 
merginų atsišaukti tik iš Kanados. Į
Plačiau paaiškinsiu per laišką. (5 

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

5 akeriai, Bostono apielinkėje. Stu
ba 6 kambarių ir kiti budinkai. Pa- 
matykit, geras pirkinys. (5)

JOHN YUDIS
51 Wellington Lane avė.,

East Lexington, Mass.Pajieškau apsivedimui moters ne se
nes nės 39 metų, kuri nerūkytų ir ne
vartotų svaigalų, butų gera gyveni
mo drauge. Aš esu blaivas, nerūkau. 
Daugiau klauskite laišku. Adresas: 

Nesenbernis,

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

: šynu, pačiam miestely, arti dirbtu- 
253 W. Broadway, So. Boston, Mass. .vės, mokyklos ir bažnyčios; viskas 
----------------------------------------------------- arti. Labai paranku su šeimyna. Gy

ti* Matvti lca'žVarta in ctan ■' **i**i’’’ , Pajieškau apsivedimui merginos ’ vent galima iš pieno. 46 akeriai že-
JO ShdU mo nervą lr jls hko aklas, menesi nebuvo nei laso lie- arba našlės nesenesnės kaip 45 metų. I mės. 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 

CĮZlcll 17 likeri __ * L.L —I Aš psu 3S mot.ii. linksmo budo. S nū- iv* Vifnc «ll_

RIAMS.
aklajam duoti išmaldą. Jo nebuvo miręs. Jį į galvą su- Massachusetts valstijos 
kaktoje matyti didžiulis re- žejdė kulka, perkirto matv- pietuose beveik per ištisą Paii^kail
t,c Matuti in ckan. • -- i-i , •. - T , rajiesKau

Pinigu. Bet jį atidžiai galėjo pasakyti savo vardo, kos, burokai, salėrai ir kitos kymą su^na^ pavtik^iu.UBereikaiin.: vandeniu, didelė barnė su skiepu ir
įsižiūri į veidą ir tartum įssi- jįs njeko nebežinojo apie io daržovės, kurios buvo paso- ^p^5\^^netMU^iuk^nwii6 i!?!.ktrair vandenj“: 2 seilai k"m*ra 
gandus. zengtelėja visą! ^venamą vietą. Jokiu do- diatos anksčiau ir pradėjo '.f ’ / '
prie elgetos. Jos kojos taip kumentų pas jį nerasta. Pa- augti, dabar visiškai išdžiu- trjnoasielranaš?^en'kuri molėtu" Xti ’ pra.žio? .ukės- Pr.'ež?st*s pardavimo— 
dreba, kad ji tun atsiremti į gaijau Jonas Picekas iš 1 igo- VO. Dideli salotų laukai taip- rimtą šeimynišką gyvenimą. Pagei- jmaza se‘">y“». Kreipkitės pas (33)
artimiaUSl mulą. ^Aklasis 1S— ninnc buvo bp var. 0*1 nnpin nipk'Jii* npę atilotu dauju kad butų ne jaunesnė kaip 1,trircto hal«i - , - DUX 0 falelSlaS De var‘ nUeJ° nieKaiS, nes SaiOtų m ikį 30 metų amžlaus; aš esu vaiki-

vei do n* pavardes. galvos nesusisuko. Zemuo- nas 26 metų, turiu pastovų darbą,
“Ar tai galimas daiktas, Jam labai norėjosi kėliau- giu užaugo tik

Jonai?

V. KAVALIAUSKAS,
Nashua Street, Shirley, Mas*.

galimas daiktas,' 
Argi tai tu tikrai?

Ir moteris apsikabina elge
tą.

Aklasis stovi kaip suak
menėjęs. Jis tartum neprisi
mena nieko ir mechaniškai 
kartojo: “Jonas. Jonas...”

Staiga jis paleidžia iš ran
kų lazdą ir susmunka:

‘♦Dabar aš žinau, kas aš 
esu! Aš esu Jenas... Jonas 
Picekas! Dvidešimts metų 
aš jieškojau savo vardo! 
Kas jus esate? Kur yra ma
no žmona?”

“Aš esu Olga,” šaukia 
juodai apsirengusi moteris. 
Ar nepažįsti mano balso?”
Jonas Picekas linkteri 

galva ir paima savo žmonos 
ranką.

Piceką prieš karą daug 
kas Liubline pažino. Jis bu
vo garbingas pilietis. Pas
kiau jį mobilizavo, jis tar
navo rusų armijoje.

1914 m. vasarą po vieno 
mūšio jis dingo. Giminės iš 
valdžios gavo pranešimą, 
kad Jonas Picekas žuvo. Kai 
kurie jo draugai jį negyvą 
matė mūšio lauke ir paėmė 
io visus dokumentus. Viskas 
buvo perduota našlei. Bet 
keistu budu Piceko žmona

Nervuotas—Susierzinęs? ’ 
Štai Greita Pagelba

nervuotu ar susierzinusiu? 
TONE suteiks greitą pagelbą. 

reikalavus grąžinsiu. (7) Tai yra 'tiesus nervų tinklui toniKas
P. M. F. Gudelis, P. O. Box 327, p*- veikia akstinu visai nervų siste- 

Creighton Mine, Ont., Canada. įn»>- Nervingumas daro žmones er-
_________________________________ ‘ ziais ir nemaloniais. Suvaldvkit savo
Pajieškau merginos arba našlės n®rv.u®.su. NUGA-TONE ir greitai

froėd n Ii* nikelio kasykloje, uždirbu ne-Lrecuailb. blogiausia; esu rimto užsilaikymo.

kitą, iš vieno kaimelio Į kitą. 
Ant galo atvyko į Liubliną.

Ir čia, laimingu sutapimu, 
iis surado žmoną, kurios 
jieškojo per. 20 metų. “L.U.”

ISPANIJOS VALDŽIA 
GRASINA BAUSMĖMIS.

MILIONIERIUS, KURIS 
NEGALI MIEGOTI.

Indijoje, Kalkutoje yra apsivedimui nuo 21 iki 37 m., aš esu užmiršit bėdas. NUGA-TONE neturi
milinniorinc Roi 'RnVmrlnr v*rš 42 metų. turiu namus ir biznį; prasto skonio. Jis yra plokštelių for-minonierius nai nanaaur prašau gu pirmu la..ku paveikslą at. moje ir iengvas priimti. Paimkit vi-
Ramjldas Bojorija, kuns po sakysiu tik ant rimtų laiškų. (7 so mėnesio trvtmentą už Vieną Do-
27 nemigos mėnesių nesenai
užmigo tikru miegu dvide-

lerį Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžiiiti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptiekoriai Neatidė-

čimpioi minupiu Vomioac ii Našlė moteris, vidutinio amžiaus, liokit — gaukit bonką šiandien. Ven- 
.-IilCiai minučių. IN e nugas JJ pajieškau doro gyvenimui draugo. (kit pamainų. Reikalaukit tikro NU-

John Ribickas 
9412 Oakland avė., Detroit, Mich.

Subrinkę® npnanractsn . ,t pajukau doro gyvenimui draugo. , kit pamairnepapia..an labai vargina ir JIS Siuįųinįl- Teisingai rašydami paklausimus, įdė- GA-TONE. 
posedin, Ispanijos ministe- ilnlčVnc tnrtne tom voc kitę štampą atsakymui. I Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOLriu kabinetas nutarė “haus- z nkKU‘ /uitus tam. Kas jj R M Sandarg j — idealų Liuosuotoją vidurių, 25crių Kaoinetas., nutaie oau>- nuo nemlg0S išgydytų.- Jis 
ti visu įstatymo aštrumu gavo įvairių pasiūlymų ir re- 
darbinmkus ir tarnautojus, ceptų jg viso pasaulio, bet 
kūne nepriima valdžios pa- nemįga jįs negali nusikra- 
diktuotų sąlygų streikui bai
gti ir tęsia streiką toliau.”
Visuomenės valdininkai, ku
rie negalės tvarkos atstatyti, 
busią šalinami iš vietų. Tuo 
tarpu politinio pobūdžio 
streikai plinta po visą Ispa
niją, nežiūrint kad Quirogos 
vyriausybė uždraudė juos.
Kartu su streikais eina pa
skalai, kad Quirogos valdžia 
turės pasitraukti ir valsty
bės vairą turėsią paimti so
cialistai, kurie dabartinėje 
valdžioj nedalyvauja.

Sandarg
6*>į Oak Street, Pittston, Pa. I ir 50c.

tVtl.

ARPAD
LINIMENTAS.

TAI ŽAVXJANTIS LINIMENTAS 
NUO VISOKIU GĖLIMŲ.

Išbraukius gerai iš lauko skauda
mas vietas prašalina visokį skaus
mą. I^bai gera- nuo Reumatizmo, 
Lumbago, Neuralgijos, Sustingi- 
i.ių, Muskulų ir strėnų skaudėji
mus, išrarinimus. Užtikrinta pa- 
geiba. Kaina—$1.00 (-)

JOHN KOVAL,
Box 3. MONA, W. VA.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

pi F V ATOKIUS SU ŽMO- 3 s 
s
fe fe fe fe fel u fe fe fe fe fe

NĖMIS NUKRITO 12
AUKŠTŲ. HKPereitą sąvaitę Nevv Yor- g 

ke. Wurlitzerio bildinge, ne- « 
toli nuo “Times” skvero, nu- g 
krito 12 aukštų elevatorius 
su 20 žmonių. Beveik visi

HAVERHILL, MASS.

Milžiniškas Piknikas
-g 
Hmažiau ar daugiau buvo su- ? 

žeisti, bet tiK tris iš ju reikė- g 
— HXjo vežti ligoninėn. Dviem 

mc‘er’m buvo sulaužyti ko- -į 
jų kaulai.

SOVIETUOSE EINA 
10C30 LAIKRAŠČIŲ.

šiuo metu Sovietų Sąjungo- f 
je 86 kalbomis išbidžiama f 
daugiau kaip 10,000 laikraš- i 
čių. Bendra tų laikraščių čir- 5 
kuliacija šiais metais siekia 5 
apie 39 milionus egzemplio- * 
i ių. Knygos ir žurnalai šiuo J 
metu leidžiami daugiau ” 
kaip 100 kalbų.—Elta.

Rengia Lietuvių Ukėsų Gedemino Kliubas,
Nedėlioję, Rirželio-June 21 d., 1936

Pras'dčs 19 vai. ryte.
Savoje Kempėje,

3ROOK SICE AVĖ., BRADFORD, MASS.
Šiame piknike dalyvaus net šeši Kliubai: Man

chester, N. H., Lawrenc?’o, Lovvell’io, Lynno, Pea- | 
body ir vietinis Haverhiliio Kliubas.

Tai bus masinis suvažiavimas pažangiosios 
suomenės iš plačios apielinkės. Bus geriausia proga S 
pasimatyti su pažįstamais ir linksmai praleisti laiką I 
tarp puikių žaliuojančių medžių.

Bus labai žingeidi programa: Žaislai, Varžytinės, g- 
Dainos ir tt. O svarbiausia tai puiki orchestra.

Auksinė proga jaunimui pasišokt ant tyro oro. S 
KVIEČIA RENGĖJAI. ‘

U
f
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■ fe
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PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuvių Išdirbystės ALAUS

ROCKERT’S 
ALE

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.
TAIPGI. KURIE ŽINO ALAUS GERUMĄ, TĄ GERUMA ATRAS 

BROCKERT.S ELYJE,

BROCKERT BREWING C0., Ine.
81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

TELEFONAS 
Worcester—5-4334

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 nuopelną* Francuzijai 1S96 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 I) evo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Ikonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų p<rskaityt 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.

i Galima gaut (>as autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden St, Lanrence. Mass. 

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

BOSTONO APIF.I.INKĖS ALAUS PARDAVĖJAI, KREIPKITĖS 

CHARLES WAYSHVILLE, Brockert Ale Distrib.
Telcphon?: DEDhani 1731. —

n%25c2%25aerv.u%25c2%25ae.su
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Įspėjimas Automobilistams.Amerikos Progresyviai Lietu
viai ir Šiandieninė Lietuva.
Skaitant Lietuvos, ypač tuva gyvena viduramžiu ga- 

kunigų leidžiamus laikraš- dynėj. Ir šitos kunigijos kon- 
čius, gaunasi labai liūdnas trolėj šiandien yra visos Lie- 
vaizdas. Iš tiesų, dabartinė tuvos mokyklos. Todėl Lie- 
Lietuva panaši i 30 metų at- tuvos jaunimas, užuot gavęs 
gal buvusią Meksiką ar visai tikro mokslo, gauna iškrai- 
nesenai buvusią Ispaniją, pytus faktus ir religinius 
kur juodasis klerikalizmas prietarus.
buvo pavergęs darbo žmo- Klerikalizmas Lietuvoj 
nes protiniai ir ekonominiai taip giliai šaknis Įleido dėl 
per daug šimtų metų. < 0> kad laisvamanybės dar- i

Meksikos ir dabar vėl Is- bas buvo labai apleistas, 
panijos liaudis susiprato ir Tiesa, Lietuvoj veikia Dr. J. 
pasiliuosavo iš juodo kleri- Šliupo vadovaujama Lietu- 
kalizmo globos. Bet Lietu- vos Laisvamanių Etinės Kul
voj musų broliai dar ir šian- ;uros Draugija, kuri leidžia 
dien klaidžioja religinėj mėnesini laikraštuką, ‘‘Lais
tą msy bėję. Lietuvoje veikia vają Minti,” rengia paskai
tau trylika skirtingų zoko- tas, steigia knygynėlius, lai- 
nų, turinčių parapijose apie vas kapines ir tam pana- 
40 skyrių. Seniau buvusios iai. Bet dėl finansų stokos 
parapijos dabar išdalintos Į iraugiios veikimas mažas,
dvi-tris. Vis statomos nau- Reikalinga Lietuvoj laisva- Pasitaiko žmonių, besigi- šia, trimis sakiniais. Jeigu 
jos bažnyčios: vis statoma namskas veikimas padidin- kančių daug knygų perskai- rasis itin vykusių, ryškių ir 
pakeliais nauji kryžiai: vis i. Reikalinga Laisvąja Į)et ištikrųjų nieko rimto trumpu pasakymų, juos ga-
populiaruojama tarpe tam- Minti padidinti _ ir leisti ju tiirinio neatsimenan- Įima irgi išsirašvti, nuro- 
f ių parapijom? “stebuklui-1 oent du syk per menesi; rei- čiųJ • . (,an. ssk!iaus!uosį veikalo
gos Mėtos, kaip Žemaičių kalinga visuose miestuose n yaj atsjrjnka todėl, kad ouslani, antraštę ir autorių.
jkolvonio C’slm’c* Unrprtt.'.hr. . ym ACTO hlIAOA OI ĮTVAI*! 1 IO1C’’O_I z

Kražiai

KFJ .FI vi s, SO. BOSTON.

• THI5TM KAS W0

HŪSPITALS
DRIVE WTK CARE

V.FW. RAHDOLPh '

, tykių žmogus nesupranta 
! pačių pagrindinių jos dės
nių: kaip jo sėjami javai au
ga, kaip ir kuo medis minta, 
'kaip kraujas vaikščioja 
žmoguje, kas yra žvaigždės, 

J meteorai, ligos ir daugybė 
i kitų prajovų.

Geografija pamoko mus, 
kaip svetur žmonės gyvena, 

i kokie jų vargai ir laimė, ko- 
i kią kovą dėl buities jie turi 
kelti. Tas mokslas mus grei

čiausiai įtikins, jog nors mu 
pų žemė ir didelė, bet rojaus 
vis tik joje niekur nėra ir iš 
visų kraštų pats gerasis yra 
.as, prie kurio esame pripra
tę ir prisitaikę.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

lietuviškai angliško* ir anjr- Lietuvo, Respublikos Istorija ir že«-
hskai lietuviškos kalbų. Sutaisė Z ' ■--= . 7T..... . . , , I*p»s.—Šitas veikalas parodo, kaip

o.j , o-, 1 d*'.1” vlen°je kriiiroje. i nuo l£*05 metų revoliucinės Lietuvos 
Fsl. 1274 Gražus tvirti apdarai spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir
Lalis

Randolpho miestely, netoli Bostono, prie vieškelio yra pasta
tyta didelė lenta su užrašu: “Važiuokit atsargiai, nes šis mieste
lis neturi ligoninės.’’

KAIP KNYGOS SKAITYTI.

kaip Žemaičių kalinga visuose miestuose ir
rija. Šiluva, Pažaislis miesteliuose sutverti laisva- čiaiguŠ“ų, T^TiutoTST MH-eikit-

nemoka kn^ skaitai ?r iinKos vėliam k, rašant at 
jų tikro moks- kalbant is sios srities. Toki 

gražus posakiai, vadinami

EKSKURSIJA J LIETUVĄ

VLADAS P. MUČINSKAS 
Švedų Am. Linijos Liet. skyr. vedėjas 

Liepos 1 d.. 11 vai. ryto, šve-

s.okoninkų Mariampolėj lei-reikia steigti laisvas skaity .
ūžiamame “Šaltinyje” (No. plas, laisvas kapines. Reika- , -
88, 1935 m.) vienas kunigas pinga Lietuvoj laisva mokv- l0 gaa- . . • . „
aprašo savo įspūdžius apieikla, kur butų galima išauk- Nekalbėsime apie roma-
Žemaičių Kalvariją ir sakoj'ėti jaunus kultūros ir ap- nus apysakas, nes, jei jie ..................
kad matęs žmones klupsčius išrietos nešėjus. Norint visa >'ra įdomus ir verti, jie pa-, paįvairina tiek kalbą, tiek 
keliaujant, ir jam tas pati- kai įvykdyti gyveniman, rei- ’ys, kaip vinys, Įstringa mu- rastą, kartu sudarydami du Amerikos Linijos moderni^ 
ko. Toliaus jis šaukia: “Kiek Į kia nemaža pinigų, o Lietu- sų atminty; o jeigu greit pa-Į skaitytojams ar klausytojam kuoju laivu Gripsholm išplauks 
t ia ašarų išlieta, kiek maldų
pasiųsta į dangų, — tik vie
nas Dievas težino’...”

Bet tarpe tų klupčiuojan- 
ėių, ašarojančių, maldau
jančių nebuvo didpilvių ku
nigų, dvarponių ir kitų tur
tuolių. Tai vis nuskurę, išal
kę Lietuvos bežemiai ir ma
žažemiai. Kunigiia džiau
giasi, kad jai pavyksta sufa
natizuoti tamsius žmone- 
lius. Tačiau kunigėlis pa
miršo pasakyti, kad šitose 
“stebuklingose vietose” ste
buklingai po Lietuvą plati
namos limpamos ligos. Svei
ki ir ligoti — risi sykiu ke
liauja, sykiu guli, tame pat 
vandeny visi prausiasi, visi 
iš to paties viedro geria ir 
visi pirštus kiša į tą patį 
“šventą vandenį”... Kunigi
ja gerai žino šito viso rezul
tatus. Bet tyli: jai daugiau 
apeina litai, negu Lietuvos 
žmonių sveikata.

Be “stebuklingų vietų,” 
burtininkų, šv. Agotos duo
nos ir kitų burtų Lietuvos 
kunigija da turi prisidirbus 
daugybę visokių “šventųjų,” 
su kuriais daro puikų biznį.
Ypač Lietuvoj pagarsėjus 
“Švento Antano Novena.”
Kunigu leidžiamam “švento 
Pranciškaus Varpely” spau- 
dinama žmonių “liudiji
mai,” kaip jiems ši novena 
“pagelbėjo.” Vienas žmo-' 
gus rašo, kad jis buvo pa
trauktas į teismą — jautėsi 
kaltas esąs, tai tikėjosi bylą 
pralaimėti. Bet jis nupirko 
šv. Antano noveną ir kaltu 
būdamas bylą laimėjo. Kita 
moteris-motina rašo, kad ji 
turi dvi dukteris, kurios ei-

aforizmai, trumpi kurios 
tiesos apibudinimai, labai

voj jų nėra. Čia reikalinga, mirštami, tai reiškia, jų bu-; išmokslinimo Įspūdi 
be partijų skirtumo, musų ta mažos vertės.
visų Amerikos progresyvių Bex kiekvienam 
įetuvių pagalba. Šituo tiks- sviesuo-

skaitlinga ekskursija į Lietuvą.
T- , ., Iš New Yorko laivas plauks įknygos skaityti is pra- iš cia 6 vaIandas

dzių lyg nuobodu, bet pas- „ks ekspresiniu traugini„ į

xnifv»s Buda* Išmokti Angliškai.—
Račkius reikalingiausiu žodžių ir 

pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
er.gvai ir supiantatnai. kad kiekvie- 
•as gali preiiai išmokt kalbėt anglis 
ai. Joje telpa retik atskiri žodžiai 

■et ėie'i sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
>o jieskan*. važiuojant kur nors, nu- 
•jus krautuvėn, pas daktarų, pas bar 
daakutį, pas kriaučių ir tt Su fone- 
išku ištarimu ir g-amatika. Antra 
ad'.d nta ir pagerinta laida Šutais?
-t Michelsonas Pus!. 95............... 25c
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas Pagal Dr. H. Haberlandą,
>arašė Šernas Su paveikslėliais. Ap
ašo apie visas musų pasaulio žmonių 
autas, veisles arba rases Yra didelei 
įaudinga kiekvienam perskaityti Chi 

cago. Ilk, pusi. 667, Popieros vir
šeliais ............................................... $3.00
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikšėiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So Boston, 1014 m...............26e.

kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val- 
•žią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
ucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 

<os patiuosųota iš po caro valdžios įr 
' kaip ji buvo apskelbia respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
išrodo dabartinės Lietuvos rubežiua 

■r kaip šalis yra padalyta j apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo. kaip gimė Lietuvos Respublika 
r kaip ji išrodo. Čia Ulpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra- 
šymas visų muštų su lenkais ir tt 
Yra tai ne Knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą
;š lauko ir iš vidaus Kaina ____ $1.0č
Drūtais audeklo apdarais ____ $15*.

‘.r Buvo Visuotinai, Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis g&iėjo tuos gyvūnas prastoj 
->avo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur »as vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ......................................  25c.

inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00

įetuvių pagaioa. &RUO UKb-ifiaKartinin laiku nėr me kili kai kitrauki ir nradedi .’u Das mumis iratvvko fferb 1 ^oaramu įaiKu per me- ,kui, kai ĮąitrauKi u piacieui Stoc.kholrna> Švedijos sostinę, iš
biem-Setėifs Dr Jonas tus ten!ia Raityti vienų į kaskart viską genau supras- stockho!mo nauju laiv„ Marie.
aieiu\us a\icicjds, r/i. tiulius antra rimtai knvcrn ir ii L-nviri nucirioi-A ictili. , . . . .... _

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas
■•ertimas yra lengvas ir gražus. Chi
eago, Ii! 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta ........................._................$2 50

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik kų apleido spau

dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaisius dėl kokius ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na-

Gamtoto Istorija. Pagal P. Bert vertė rr;7 Daktaras yra viena is reikalin- 
Dr. A. Sacevičia. Knyga su daugeliu knygų Kiervienam lietuviui,

paveikslų, žavių, žmonių, medžių, ak- Istgykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- apdarai*, apie oOO pulsapių.
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi- Kaina ............................................. $2.50
cago, III. 1903. pusi 209. Gražiuo- '
se audimo apdaruose.......................$1.50 Kokius Dievus Žskonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kai-
MateriąHškas Istorijos Supratimas, boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 

Lapeliai iš prcletariškos filosofijos, kokius dievus garbino senovės indai
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ga protaujantiems darbininkams neap- gįus jie santikius su žmonėmis turėjo, 
kainuojama. Medega imta iš Greilichc. Knyga stambi ir labai užimanti 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston. ‘

^liūnas D Šliun-» nnrė antrą rimtą knygą‘ čia lrŠliupas, u-ras Šliupe nore- k k klausimas kaip tos 
Dats aplankyti visas mu- i£V{?os ękaimi kadK dau. 
kolonijas ir savo žodžiu ->gos s?aity?’- Kaa dau 

nušviesti padėtį ir reikalą. naudos ^tumą,
Bet dėl senatvės ir sveikatos £iaZl^ minčių, gudrių
to padaryti negalės. Todėl Pamokymų nepamintume, 
mes patys turime ateiti jam Senelesniam žmogui ir 
:r sykiu Lietuvos žmonėms į mokvtis ir atsiminti °sunko- 
nagalbą. Visi ir visur gyve- ka. \ors jam įg pradžių ro
siantys progresyviai lietu- dos? kad ir geraį jjg perskai- 

. iai turime, P^gal išgalę, tvta turiR-; prisimena, bet 
nnsidėti aukomis. Ne tik pa- taQ “geruma^” greit išga
nys prisidėti, bet ir paragin- :.u a ir lieka tik miglotos 
•i kitus aukoti. Paagituoti bendru idėju nuotrupos ir 
savo draugijose, kliubuose žini £lwin4liai. 
ir kuopose, kad jos pnside- r
*ų doleriu-kitu. Taipgi gali- Tam išvengti patartina, 
ma pagelbėti užsiprenume-i skaitant rimtesnį veikalą, 
•uojant Dr. J. šliupo reda- pasižymėti sąsiuviny, t. y., 
Tuojamą “Laisvąją Mintį”: skaityti su pieštuku rankoj.
ik vienas doleris metams. n i •- i- • -iPaskaičius skirsnį, reika- 

Aukas išrašvkit Dr. J. iinga pamėginti jo mintis 
Šliupo vardu ir siųskite ad- suglausti vienu, daugiau-
esu: Dr. A. L. Graičiunas,---------------------------------

3310 So. Halsted st., Chica- INTERESINGOS ŽINIOS

Kaip Tapti Savienytų Valstijų Pilia 
čia? Aiškiai išguldyti pilietyatėa 

' įstatymai su reik&liagais klausimai* ii 
atsakymais beturiu ir anglų kalboa*
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
ia• di, a*....*..*...*.....*...**. $6*
Dzian Bambos Spyriai.— Ir kitos fę-

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšair.o. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips- 
niuKai ir juokai. Antra pėįįriiBta 
laida. 128 pusi.................................. 25c.

Tai yra tikra tikėjimų istorija. 
Drūtuose audimo apdaruose ...

$1.00
$1.25

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mckslų 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 surinku J. Laukis. 
Chieago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................... $2.00

Piršlys Suvadžiotoies, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyr-i ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ........................... 25c.
Deiko Reikia Žmogui Gert ir falgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet deiko gi norisi? Deiko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delkc 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Deiko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kcael jam reikia riebalų? ši 
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................................. 15c

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mas*.

tl,. knyga pasidalo ištiki- hcim ekskursantai plauks Balti- 
miausias tat o (Ii a Ilgas, kuris jos jura j Klaipėdą. Tai puikiau- 
tavęs nei apkalba, nei pra- £įa kelionė, kokią galima gauti, 
šosi valgydinamas, nei vek- Ekskursantams vadovaus švedų 
sėlį pažiruoti pakiša. Amerikos Linijos lietuvių sky-

Jei kokią valandą nuo riaus vedėjas New Yorke, p-nas 
darbo atliekamą sugauni. Mučinskas.
iau ir bėgi prie savo moky- Kurie žadate šią vasarą va- 
♦ftinc iv rivono-Scr L-«--rrn.e *iuot ? Lietuvą tai pasiskubinki-!-aUoe^ knygos. ekskursiia V’sais ke- ;Trurapa Senobės Istorija. Pagal prof.
Kiti žmones taip prie skai- s? a, .ur,1 a." ,; L8*? Ke , R viPPer vertė iš rusų kalbos d. su 
rvmn nrinranta Vsd iio in 1:Ones rejkalals kreipkltes 1 Vie- Paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais tymo pnpianta, Kaa Jie JO- lietuvius agentus ar'np i spalvuotais gražiais žemlapiais.
kių kitu smagumu negeidžia - , . ., I • ' chieago. Gražiuose apdaruose .. $2 50
ir nejiesko. New

Drąsiai gailina sakyti, miestuose.
Kad knygų skaitymas—pats _________
pigusis ir bene kilnusis
žmonių pasismaginimas.

į

Vieną tik reikalinga turė
ti galvoje: tinkamai skaity
tiną medžiagą pasirinkti.
Kad nesikamuotum be tiks- Jo®n?j'^iuns — DirP?.ini,nkas’
.0, tenka nusistatyti, kui i J Kužinskas — pirm. pagelbinir.kas,
sritis mus domina daugiau- &21 Prescott st., Waukegan, I1L
šia, ir pradėti nuo lengviau- SuĄY-a.,G,a!bris^nulari.I?-ų ,rašt- Tn
ŠIŲ, net nuo mokyklinių-va- Emilija Kernagis—turtų rast.
dovėlių ir palaipsniui gilin-, 720 vine p:ace’ waukegan, m.
Ik i tii mnksin eakn K Vaitiekūnas — kasierius.lis j tą moKsio saką. 726 _ gth st, Waukegan> In.

Mano supratimu, daugiau- Kasos Gobėjai: . .■
šia žmones lavina ir, tarsi, Jursis Petraitis, z. Gabn*.. -

švedų Amerikos Linijos skyrius 
Yorke ir kituose!
Eksk. Palydovas.

Švente Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

' 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
- ' Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

i irTi txzii i i Socializmas ir Religija. Labai jdomiLIETUVIŲ LAISVES M Y- knyga šituo svarbiu klausimu. Ją
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-LĖTOJV DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.

m.«

veide, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24
“O. S- S- arba Ali n bl nė IškitaA— 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 16c..
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na .......................

10c.

50c.
APIE MALTĄ.go, III.

Visos aukos bus pakvituo
tos tam pritariančiuose laik- j ' Bfoe Ribbon Malt ekstrakto 
aščiuose. Reikalas visiems \ skelbimo kampanija, kuri rengė 

'ygiai svarbus, tat nebūkime Premier-Pabst Sales Co. pereitą 
kurtus. A. M. Metelonis. mėnesi visoj šalyj, pasirodė pa-

----------------- i sėkminga; taip raportavo iš vi-
!sų kraštų.

Daug žmonių klaidingai tikė
jo, kad po prohibicijos didelė 
malto ekstrakto industrija turės

t, , i . i- i - rasti nauja dirva ir naujus mar-Brooklyno ir apylinkes ke,„s Bet su Biue Ribbon Mal. 
lietuvių organizacijų konfe-.tu kuris lianis taj t da_ 
rencnos komitetas, susirin-

PROTESTAS
Lietuvos prezidentui A. 

Smetonai.

Lv, -• 
iŠ

t

plečia jų akiračius—istori
niai, geografiniai ir gamtos 
mokslai. Kitąsyk stačiai net 
nepatogu, kad netarpiškai 
nuo gamtos priklausąs ir vi
są gyvenimą su ja turįs san-

Knygjaf:
K. Dambrauskas, J. Gaarar.?kas.> 

Maršalkos: '
G. Grinius, J. Skripka. ,

Susirinkimai būna paskatini ciedėl- 
dienį kožno mėnesio, 1:90 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kam p. 8th ir 
Adams St*.. Waukegan. III.

KELEIVIO" KALENDORIUS

1936 METAMS.

, . ... . . . . bar. kaip ir pirmiau tarpe dau-kęs i posėdį prisirengimui Ws d ir kostumeriu
. , ,, . . ,. ’ne Amerikos Lietuvių malomai dalykas netoks.

na ^mokyklą, bet nesimoki- Kongreso birželio 11 d., Tai gcriausi ir mokinčiaiIsi
1936 m., Piliečių Kllllbe, 8 < mako ekstrakte vartotojai mėg. 
bnion at e., Brooklyn, N. Y., Bjue pui,ixir aukštos
atstovaudamas o,000 orga- ir vien(xiumo.
nizuotų lietuvių, pareiškia Toji pardavinėjim0 kampa„i. 
jūsų vyriausybei griežtų ja tęgĮg pęr visus vasaros mene- 
protestų dėl susaudymo ketu- sius ir jus galėsite 5i 
nų ūkininkų ir dėl jūsų vy
riausybės paaštrinto teroro

, .... - ... P.rie,š Lietuvos žmones, ku-:^kit"užtadūotoju.' ..
tu leidžiamam “žemaičiu’.ne darbuojasi įsteigimui ne- Ri,.„ dv,,.. v,i,,. 
Svietelyje” tilpo toks praneš, mokratinės tvarkos Lietuvo-!tlk Blue Klbb°n 
Šimas: “Neturintieji ką vai- je ir pagerinimui savo gyve-
gyti atleidžiami nuo alkini- nimo.
mosi įstatymo. O dėl ko? Mes. besirengdami prie 
Dėl to, kad bažnyčia maloni didžiulio Amerikos Lietuvių 
motina.” Kongreso Atsteigimui De-

Ar gi tai neišjuokimas mokratinės Tvarkos Lietu- 
žmonių? Kunigai atleidžia voje, pasižadame visokiais 
r.uo pasninko tuos, kurie ne- budais remti Lietuvos žmo- 
turi ką valgyt! nių kovą už paša.nimą jūsų

Beskaitant šitokią Lietu- fašistinės vyriausybės.
Komitetas:
Pirmininkas J. Buivydas,
Sekretorius J. Siurbs.

na. Motina buvo susirupinu 
si dukrelių egzaminais. Nu
pirko šv. Antano noveną — 
ir nemokšos dukrelės išlaikė 
egzaminus.

Kunigija netik mulkina 
nesąmonėmis darbininkus, 
bet dar prie progos juos iš
juokia. Prieš gavėnią kuni-

mą ekstraktą, šviežu ir naudin
gą. visose malto krautuvėse. Ne- 

reikalaukit

vos kunigų leidžiamą žmo
nėms “apšvietą,” gaunasi 
įspūdžio, kad šiandien Lie-,

Lietuvis Blekorius
flTN SMITH)

Bile blekės darbų padarai] arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusiu® už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gyarantuoju ilgų sie
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios. 

Klimas Česnulevičius
IS Whitney St, Woreeatee. Maas.

BLINSTRUBŲ

^Uutch Grill
u

Maloni Vieta Pavalgyt ir Pailsėt.
VALČIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyt,
Užeikit pas Blinstrubą.

Vaidovilis—Floor Shoiv
KARBARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 
Kurie nori turėt tikrą “GOOD TIME”

Užeikit pasisvečiuot pas BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

“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 reikalingi.* 
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.

9



.......................... .....

No. 25.. .Birželio 17 d., 1936 KELEIVIS, SO. BOSTON. Septintas Puslapis.

i!
3

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Laikrsičių.)

Streikuoja Statybos Da Vienas Tautiniu- 
Darbininkai.

Streikų banga siaučia po 
visą Lietuvą.

Kaune orasidėjęs staty
bos darbininku streikas išsi
plėtė visoje Lietuvoje. Dar
bo inspekcijos žiniomis, 
darbininkai streikuoja kai n 
prie valstybinės taip prie 
privatiškos statybos.

Streiko priežastis — nėr 
mažas darbininkų atlygini
mas. Kai kurie rangovai pro
vincijoj statybos darbinin
kams moką po 25—30 et. už 
darbo valandą. Kaune ran
govai moka 45—50 et. už 
darbo valanda. Kaune kai 
kurie rangovai sustreikavu- 
s ems darbininkams siūlo 
mokėti už darbą tiek, kiek 
darbininkai reikalauia, ta
čiau darbininkai vis tiek 
streiką tęsia. Jie reikalauja, 
kad atlyginimas butų pakel
tas visoje Lietuvoje dirban
tiems prie statybos darbų 
darbininkams. Taigi, šį sykį 
statybos darbininkai esą la
bai solidarus.

Vidaus reikalų ministeri
jos komisija pramonės dar
bininkų atlyginimui nusta
tyti negalinti šio reikalo iš
spręsti, nes statybos darbi
ninkai neįeina į pramonės 
darbininkų kategoriją.

Bijosi Rašomųjų Ma \ Apie Vaduvų Dvarponi, Kuris Į Pirtį LIETUVOS ZOOLOGIJOS MUZIEJUS, 
šinėliu. Vesdavosi Baudžiauninku Dukteris.

įsakyta suregistruoti visus 
taipraiterius.

Gegužės 13 ‘ Lietuvos ži
niose” telpa šitoks praneši
mas:

į Vidaus reikalų miirsteri- 
ia išsiuntinėio ap inkrašt'* 

i apskričiu viršininkams, ku 
iame sakoma, kad visų ra- 

išomuiu mašinėlių, rotatorių

Kauno universitete yra Tačiau norint tuos irtus gy-

kas Apsivogė.
Jurbarko miško urėdas 

Pranckaitis praūžė 28,000 
litu.

Kauno apygardos teismo,. , „ ....
įvažiuojamoji sesija jur. j r saftiroprptu sav-mn/ai tu- 
barke sprendė buv. Jurbar-, tai pranešti nDskr-cic
ko mišku urėdo A. Prane-! 11 ??.r--rlku! ir 2rautl ie’dim8

oės iždo pinigų. Jis buvo 
autininkų partiios veikė- 
<as. Ligi teismo Pranckaitis 
iž užstatą buvo laisvas.

Kauno apygardos teismas 
i pripažino kaltu ir nubau

dė 4 metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Paskelbus rezoliu- 
zi ją, Pranckaitis tuojau bu
vo suimtas ir nuvalytas į ka- 
ėjimą.

Nubaudė Langų
Daužytojus.

Tūlas laikas atgal Grin
kiškio miestely chuliganai 
Tonas Čapas ir Antanas Jo
naitis išdaužė akmenimis 
žydo Poderio langus. Pode- 
is pranešė apie tai policijai. 

Bet policija nieko iš to ne- 
larė ir bylą nutraukė, saky
dama “negalinti” kaltinin
kų surasti, nes, mat, abudu

nokėtas 4 lt. žvminiu ženk- 
u. Kadangi Lietuvoj esą a- 
oie 20.000 rašomųjų maši
nėlių. tai iu registracija val
stybės iždui duotų pajamų 
apie 80.000 litų.

Gal neužilgo Lietuvos 
žmonės turės gauti leidimą 
laikyti rašomas plunksnas ir 
paišelius, nes tautiškai dik
tatūrai ir tie gali pasirodyti 
pavojingi įrankiai.

(Iš užrašų apie baudžiavą.)

Prieš patį karą Zalies 
dv., Rokiškio auskr. mirė 
enelis Juozas Milaknis, tu
pėdamas 118 metų. šis sene- 
is buvo mano motinos tė- 
as. Baudžiavos laikais pa- 

tymėio dideliu savo tvirtu
mu. Milakris labai mėgda
vo pasakoti apie baudžiavą 
)et iš jo pasakojimų nedaug 
tas paliko, nes niekas nepa 
urupir.c šio seno baudžia - 
linko žodžius surašyti. Ši
lelis pasakodavo:

“Aš buvau labai tvirtas, 
man arklys pakelti buvo 

vieni niekai. Tvirtumas mar.

POTVINIO NUOSTOLIAI
BAIGIAMI APSKAI

ČIUOTI.
Komisija apskaičiavus, 

kad praėjusį pavasari pot
vynis Kauno miestui pada
ręs nuostolių apie 1,700,000 
litų. Kauno mieste nukentė
ję nuo potvinio apie 7,000 
žmonių, Kauno apskr. 300 
ūkininkų.

Komisija nukentėjusiems

dukterys, 
davo

LIETUVOJE GAUTOS 
AMERIKIEČIŲ REZO
LIUCIJOS IR NUTA

RIMAI.
“Lietuvos Žinios” skelbia, 

kad jos yra gavusios iš Ame
rikos sekančių rezoliucijų 
bei nutarimų:

Lietuvos žmonių demo
kratinių laisvių reikalu kon
ferencijos, Įvykusios 1936. 
kovo 29 d., Čhicagoje Lie
tuvių auditorijoj, rezoliuci
ją;

Winnipego ir apylinkės 
lietuvių masinio mitingo, į- 
vykusio 1936 m. balandžio 
5 d., rezoliuciją;

Šaukimas visuotinin dar
bininkų suvažiaviman 1936 
m. birželio 30 ir liepos 1 d., 
Clevelande;

Carnegie, Pa., Aukščiau
sios Prieglaudos L. A. susi
rinkimo, įvykusio 1935 metų 
gruodžio 1 d., užgyrimas;

Nacionalio lietuvių veiki
mo komiteto telegramą;

Roselando-Chicagos lie
tuvių susirinkimo 1935 m 
spalių 22 dienos rezoliuciją:

Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių draugijų sąryšio 
masinio susirinkimo, įvyku
sio 1935 m. spalių 13 d., re
zoliuciją;

Waterburio lietuvių masi
nio mitingo, įvykusio 193 
m. lapkričio 3 d., rezoliuci
ją dėl Hitlerio ir Klaipėdos;

Pittsburgho ir apylinkės 
44 draugijų atstovų konfe
rencijos, Įvykusios 1935 m. 
rugsėjo 29 d., rezoliucija 
Klaipėdos, Tautų s-gos ir 
Lietuvos gynimo klausi
mais.

Bet tų rezoliucijų turinio 
Kauno dienraštis nepaduo
da, nes cenzūra neleidžia.

huliganai vra žvmus tauti- nuo potvinio šelpti visoje 
ninku “veikėjai.” “ Lietuvoje aukų yra surinkus

Poderis tuomet apskundė 000 litų.
ooliciją Kauno apygardos , P^s.kut*lliame. . 
eismui. Bvla buvoMgrinė- komisija is tų pinigų 10,000 
tania 6 gegužės. Buvo ij. ktų pasku-e nukentejusiems 
klausinėto daug liudininkų.

Teisman atvyko skundė
jas Poderis ir kaltinamieji 
Čapas ir Jonaitis. Teismas 
nubaudė kiekvieną po 100 
itų baudos, o nesumokėjus 
oo savaite arešto.

įams, o 15,000 litų Kauno 
miestui.

NUTRAUKĖ KOMUNIS
TO AMDURO BYLĄ.
Nelabai senai žvalgyba

a- v i i v • j -- -jRokišraf suėmė J. Amdura. šia byla laba. domėjos,,. ; - priklau,ius jį kį
vietos valdininkai ir visuo- j « ? „ ai ;
ueenjonaes ,itaratU1^' Jo

S“ j TauraI apskrities

pa-
... - reiškimu. Amburo priklau-uostos isleistuves is Gnn- komunistų Ppartijaj

remiamas tik šnipų agentu

eleenu, o antras saules. žva! bininko6 fėsnos 
apui tą pat dieną buvo su- - *•

kiškio, bet jo nubaudimas:
oadarė blogą nuotaiką susi- 
inkusiems jį išleisti ir pa- Į 

žiam čapui.

ĮDOMUS ĮVYKIS MA
RIAMPOLĖJE.

Vienas Mariampolės “tū
zas” nuėjo pas kirpėją plau 
kų nusikirpti. Pradėjus jai 
kirpti jam čiupiyną, jis pra 
dėjo apie “meilę” kalbėt ir 
pasisiūlė ateiti pas ją pra
leisti naktį. Kirpėja sutiko 
ale paskui pasikvietė kelia 
tą savo pažįstamų vyrukų 
kad iškirstų jam šposą. Tie 
vyrukai atėjo ir laukė pasi 
slėpę. Kai sutemo, atėjo ir 
tas “tūzas.” Apie vidurnak
tį, kai jis nusirengė ir nusi 
ėmė batus, tie vyrukai su 
griebė jį ir beveik nuogą iš
metė į gatvę. Dabar visa 
Mariampolė iš to juokiasi.

didelis zoologijos muziejus. 
Nors jis Įsteigtas dar tik 
1919 metais, tačiau kai ku
rie Lietuvos gyvūnijos rin
kiniai ten yra jau seni. sie
kiantieji 1861 metu.

vunus apsaugoti nu<> v»k< 
išnykimo, Lietuvoje jie g. - 
bojami ir saugojami. Už jų 
užmušimą skiriamos aštrios 
bausmės. Tsb.

. - lovų. Kuriose 
gražesnės bau- 

Mer- 
poną nu- 

ą aprengti. Pir-
r.tės sykiu su Do
ro maudytis. Po- 
umai. Baudžiau- 
o suvaryti į lai-
Bu'o pusdienis.

t LIETUVĄ ATVYKS RU
SUOS ŽURNALISTAI. 

RAŠYTOJAI IR MEN1N- 
KA1.

Kaip atmename. 1934 m.
Sovietų Rusijoj lankėsi Lie
tuvos žurnalistu delegacija.

Muziejaus branduolį su
darė prof. Tado Ivanauske 
universitetui padovanoti rin
kiniai. Jis iš pat mažens rin- 

sauiutę uždeng- ko Įvairius gyvūnus ir juos 
■?.\ st ras uodą- debesė- drauge su tėvo paliktais rin- 
' Vieškelyje ir šiaip smė- kiniais, padovanojo kuria-

vč sūkurys žaidė ir mam zoologijos muziejui. I«'šiais metais balandžio pra- 
'k srėik stulpus. Paskui 1931 m. suruoštos mokslinės džioje ten lankėsi Lietuvos 

. : ba ėjo kunigai, po- kelionės į Braziliją, prof. T. rašytojų ir menininkų atsto- 
raudžiauninkai. Sau- Ivanauskas parsigabeno a- vau Jie vist buvo plačiai su- 

C- . . įvarė debesis. Sudun- pie 15.000 įvairių, gana retų pažindinti su Sovietų Rusi- 
... . . „ . . uėi rustus perkūnas. Pasi- žvėrių, paukščių, gyvačių, jos gyvenimu ir menu bei Ii-

oadejo gyventi, ir as uz \ - ų--- v- nuo ^urĮo prade- drugių ir kitų gyvūnų. Pats teratura.
rradžiai lūžti. Užpylė ly- muziejus yra surinkęs apie . Atsakydami į šiuos atsi- 

:ėt s ledų kruša, žengti 30.000 eksponatų. Be to. iš lankymus, netrukus į Lietu-, 
toliau buvo negalima. Su- kauniečio — gamtos tyrinė- atvažiuos Sovietų P.usi- 
gulėm. visi prie žemės. Per tojo Arrio gauta didelė do- jos žurnalistai, rašytojai ir 
pusvalandį audra aptilo, vana — 40,000 vidurinė? menininkai. Jie turės progos 

.. T. , , Bet koks rišu buvo nustebi- Azijos vabzdžiu. Taip pat pažinti Lietuvos gyvenimą
nelį. Jie mano duoną valgy- n,as kad ruo* aukšro Yežimo į. kiti atskiri asmenys mu- ir men*- mokslo bei litera- 

buvo
bas. Pas_____ ______ „____T_____________T_____
baudžiava šetekšniu dvare. kanu. Dabar Lietuvos zoolo- <iar glaudesnius santy-

P r1

=us kitus baudžiauninkus 
geriau gyvenau. Aš valgiau 
rugių duoną, ir kai ją nusi- 
nešdavau Į Salų dvarą, tai 
kitiems baudžiauninkams 
padalindavau po mažą kąs-

iavo užkąsdami savają pe 
inę. Mane mušti ir kankin- 
i bijodavo, bet užtai aš esu 

baudžiavą ėjęs net keliuose 
dvaruose—Salų. Zaliesio.
šetekšnų ir Vadunų. Ėjau, 
pas ponus Plauskus ir Ko
marus, bet jie visi buvo 
žiaurus. Ponai buvo žiauiųs. 
bet jie turėjo vaitus dar 
žiauresnius. Vaitas Vaiče
kauskas ėjo vaito pareigas 
Salų dvare. Vieną sykį. kai 
aš prieš poną nepakėliau 
kepurės, nors ponas nema
tė, bet vaitas matė, tai ma
ne nutarė nukotavoti 100 
rykščių. Aš tada buvau 25 
metų. Mane paguldė į lovį.

ros žiniomis. Kadangi kito 
kių įrodymų nebuvo, tai 
apeliacijos rūmai nutarė jo 

. . x n * bylą nutraukti ir iš kalėjimo
I LIETUVĄ PARVEŠ RA- paleisti. Matyt, labai buvo ŠYTOJO JONO BILIŪNO Pįšku. buvo paaių

PALAIKUS. šnipų provokacija.
Prieš 29 metus Lenkijoje.---------------- -—=

Zakopanėje, mirė žymus 
Lietuvos rašytojas Jonas Bi- 
iunas. Jo palaikai ii- ligšiol 
tebėra palaidoti. Dabar jo 
draugai daro atitinkamų žy
gių rašytojo palaikams par
gabenti į Lietuvą ir čia pa
laidoti, nes ir pats Jonas Bi
liūnas net savo raštuose pra
šė jį palaidoti čia: “Kai nu
mirsiu man pakaskit ant 
šventosios upės kranto, kad 
žinotų kelias sodžių, kūdi
kėlis kur užaugau.” Mano
ma, kad Jono Biliūno palai
kai bus pargabenti dar šį
met ir palaidoti jo gimtine- 

Anykščiuose, ant Šven-1 
tosios upės kranto. Tsb.

Vasarinė Ekskursija

ŠVEDU

M H 4 GIIW m VA
Išplaukia iš New Yorko LIEFOS-JULY 1, 1936

Modemiškam motorlaivį

NEW YORK — KLAIPĖDA
(Per Gc:nmbur;-Stcckholrr:q)

Iš Ncw Yorko į Gotbcnburgą kelione 
tęsis 8-9 dienos. Iš Gothenburgo eks- 

trackiniu keleiviai vyks per 
ir Lietuvai draugingą Švediją

aa nuo auKsto vežimo ir kiu atsKin asmenys mu- “ y”1 y.
nuverstas pono gra- ziejui dovanoja retų paukš- -ures laimėjimus. Per sį ap- 
’askutiniu laiku ėjau čių ir žvėrių iškamšų bei lie- ^dankjTną manoma uzmeg-

šetekšnių kapinėse buvo 
pastatyta bažnytėlė. Mes ei
davome ten melstis. Pa
maldų kunigas laikyti iki 
tol negalėdavo, kol neat- 
vykdavo ponas. Vieną syki. 
kai kunigas, nesulaukęs po
no. pradėjo sumą laikyti,

vertinami
litų. Muziejus ir toliau eks
ponatų skaičių smarkiai 
daugina.

Zoologijos muziejų lanko 
gana daug žmonių ir visi juo

• -u - gvvai domisi. Nuo 1929 metai ponas raitas įjoio i baz- y , - - , , -x d„ tu hgsiol muziejų aplanke nvcia ir nušovė kunigą pne -. ~ .... J - T naltoriaus. Vaitos Bilžins- aP!e P“* mIlI,-’0.nP 
kis turėjo lazda, kurios gale te
būdavo įkalto vinis. Rau- «“» kasn?£ T
nar.t linus ar rišant pėdus, ^.domej.mas juo di-
aitas to lazda moterims ba- vja'

kuris buvo išlietas daržine- lydavo i užpakali, ra^a- aDiankĄlį Lietuvos zoologi 
je ir užšovė velkes, kad ne- mas: “Greičiau dirbk. s®
pajudėčiau. Sukaupiau vi

guos muziejus turi apie ^tis tan> Lietuvos ir Sovie- 
100.000 eksponatų, kurie Rusijos zumanstų. Tsb.

keliais milionais -------------

sas jėgas ir pabandžiau kel
tis. Vaikės ištruko iš cemen
tinio lovio. Aš atsistojau, o 
vaitas su kotu, išsigandę pa
bėgo. Nuo to laiko vaitai 
manęs bijojo, nes ir ponas
jITTII K? _ k L-A »w<___maiįvc
nebausti. Vieną sykį po 
Sekminių švenčių aš pasivė 
lavau Į darbą. Saulutė buvo 
tik užtekėjus, kai aš išvy
dau dvaro mūras. Pakelėje 
mane pasitiko raitas vaitas 
Vaičekauskas ir rėžė man 
kančių per galvą. Aš vaitą 
nutraukiau nuo arklio ir rė 
žiau jam per galvą su terbe- 
le, kurioje buvo visa pladė- 
!ė duonos. Vaitas po trijų 
dienų pasimirė. Už tai ma
ne ponas pardavė Vaduvų 
dvaro žiauriausiam ponui 
Tai buvo žiaurus žvėris, ku
ris kiekvieną sąvaitę negy
vai užplakdavo po vieną, du 
baudžiauninku. Medžiok
lėn, vieton skalikų šunų im
davo baudžiauninkų vaikus 
Kuris netinkamai eidavo 
gončiaus pareigas, tą vaiką 
nušaudavęs. Jo kambariuo
se, kur jis nakvodavo, buvo

jos muziejų ir pamatyti ja- 
Dvaias turėjo malūną. Ma- me išstatytus retus žvėris bei 
uną prižiūrėdavo vaitas paukščius. Savo didumu 
Baskevičius. Viena sykį vai- Lietuvos zoologijos muzie- 
tas norėjo kančium kirsti;!^ praneša daugelio kitų 
visiškai nekaltai darbinin- va^? bių tokius pačius mu- 
kei čiakšinienet Užsimojo

lik-n Ali iš-:______ :ri..  ....^ ei— —— — mime jų LUiviiiti joti yia n
kelta ranka ir kančiumi. na sunku, nes daug įdomių ■' 
Mat. jį ištiko paraližius. į žvėrių, paukščių bei vabz- 'j

P. Kriukelis, i džių yra visai išnykusių ir ;
______________________' niekur gamtoje jų jau nega- j

, Įima rasti. Daug žvėrių jau/
PARDUODU LIETUVIS- įšnvko ir pačioje Lietuvoje. *1 

KUS BALANDŽIUS.

i VISŲ ŽINIAI.
Ui Ti«okion rūšies skbUšcb »- 

►iĮrarsinimos. kaip tai: paji^ško.
> jh»ns apsū edimę. įvairias pra-r- 

š i raus. pardavimus. pirkimus.
" skaitome po V ai žodį n? syki. No

rint ta patį apcarsinima pataloial 
kelis sykius, ni sekar.či&s sykius
skaitome Se ni žodį ni sykį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku
rie turi nžsiprennmeravę laikraštį 
ir ui ptrtca sykį skaitome po 2e 
ni žodį. išskiriant paješkojimns 
apsivedimi}. kurie skaitomi po 3e. 
Mažiausio apgarsinimo, minimutn 
kaina SOc.

Ui paj ieškai imas giminią arba 
draugą skaitome po 2c ni žodį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku

rie turi nišprecnmeravf laikraštį, 
ni pajieškojimus giminią ir drau- i 
gą skaitome tik po lc ui žodį.

Paįieškojima: su paveikslu kai

tn- |įJ

BIZNIERIAI MUŠASI.
Mariampolėje muštynės

paskutiniu metu Įėjo Į ma-!j£S“£ _________
dą. Jau pešasi ne tik girti, (6 vai. laiko) į stoek^ma/’u S’ock-i«imvlėie bpt ir bi7nicriai bolmo Puo5n’uoj“ garlaiviu įsimylėję, oet ir oiznienai, HOLM - ticsicg ; Klaipėdą, 
nepakęsdami vieni kitų pa- laikas 24 mindos.
SlSekimO. Ekskursija vadovaus p. VI.

Šiomis dienomis biznie- Mučmsk™, Švedų Amerikos Li 
• 1 -iv • ntjos lietuviu skyriaus vedėjas,nus Blechovicius susikabino Eklk:ursijl

gatvėj ties savo namais su lių Agentu Sęitmęa Amtrikore 

R. Marksonu ir buvo apmuš- kiti išplaukimai iš nevz yorko 
tas. Negana to, Marksonai drottningholm
pasakoja, kad Blechovicius .......
Įskundęs jų sandėlius mo- DRorTNiNCHOLM 
kesčių inspekcijai. Platesnes žinias teikia ir parduoda

IŠ Šalies Žiūrėdami Į Šitas laiv*kortes visi musų autorizuoti lai- 
torpusaves biznierių pešty- ,v±rfi’ *' 8 *• ■-
nes marijampoliečiai kart- SWEDISH AMERICAN LINE 
kaltėmis turi daug juoko. 154 BoyUton SU, Boston, M—

MARIE
Kelionės

.. Liepos 11 
... liepos 23 
rogpinčio 18 
Rngpiuėio 27

dabar zoologijos

nueja daug brangiau, nes kainuoja I 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpini pajieškojim? su paveikslo. .

fotografija3 5^“ pnstąsti 
klau-ii kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojintas greitai tilptą. 
reikia pasiusti kartu ir mokestį.

K E L E I V*I S 
2S3 BROADWAf 

SOUTH BOSTON. MASS.

Juodgalviai, rud 
galviai, gekon- 
gaiviai ir balt
galviai. PrioMin- 
čiu į visas dali.- 
Suvier.ytą Valstt 
ją ir j Kanadą

CEO.
BENDORAITIS 
320 Wil«>n S»_

Waterbory. Conn

Uroguay'aus i.ietuvią Darbininką 
Socialistinės Minties Laikraštis

Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai- 

ižia Urug. Soc. Pan. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Sor. Valstijo

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

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVIDEO. TTtt'GUAT.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikią 
223 pusi. didžio, apie 150 Įvairiu eilių, tr

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

Knygoje yra trijų rąšią eiiėa:
TAUTUKOS, SElMINIšKOS IR DARBI N INKUS 08.

Tai gražiaaaia ir tartingiausia eilių knyga betariu kalboj*.KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas asai pirkęs tų knygą pasidžiaugs. Pinigus geriaasia 
sioat “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Krieivio" ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markų.

-KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pažangu, domėsis žmogaus Mokslinės ir Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šią dieną MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitu su tuo progresu, už jį kovotą ir jį ugdytu.
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 Literatnros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas. išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 puslapiu didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos m- ksli- ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuviu literatūrą. neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidi .a 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. Litkuaa;x
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KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 25.. .Birželio 17 d., 1936 m.Aštuntas Puslapis.

apgriauti 5 namai ir sužeisti 
6 žmonės. Nuostolių namam 
padatyta už apie $10,000.

CLEVELANDAN VA
ŽIUOJANČIŲ ŽINIAI.

Parapijonys pasipiktino 
kun. Virmausko bizniu.
Šiomis dienomis South 

į Bostono “seni parapijonys” 
išleido atsišaukimą i šv. Pe
tro lietuvių parapijos narius, 
nurodydami, kaip kun. Vir 

______ _ ' mauskas jieško sau garbės ir
^no^Ūetuvių'Salėj'delega- biznio. “Nei vienas pavapi- 
tų išleistuvėms. Čia bus pa- los piknikas nebuvo taip uo- ;aipu vigį žinQ,
dalytas galutinis planas ke- lai musų klebono kun. \n- nudėvėtas automobi-:
lionei. mausko reklamuojamas, u. |ali padaryti nuo 10 iki

Įvykusiam 11 birželio su-į !-V° autv\iai; 15 mylių ant 1 galiono gazo-
sirinkime po numeriu 376 knip ua )artim&, njjt^ąs jjno; 0 naujesnį automobi- 
Broadvvay buvo raportuota, Komuvos parke. June < d. j— pa(jaro po 20 ir iki 25 
kad parankiasia delegatams ,\!am P"m“nn įgarsinti myĮįų jg oaliono. 
važiuoti busu, nes susida- klebonas saukęs susirinki- 'Politikieriai vagia iždo 
rius 10 žmonių grupei gali- mus» siuntinėjęs laiškus, tyė- pini„us visomis pusėmis, 
ma gauti “round trip” bilie- ps ^au įsukimus “skiyn’os jas pats Saltonstall parodo, 
tą už $17. Traukiniu kastuo- komitetui ir linkęs is biz- kad gubernatoriaus Curley 
tų apie $10 daugiau. Todėl nienų aukas •‘skrynios fon- kontroliuoj amas viešųjų 
susirinkimas nutarė imti bu- «ui. Aukos iš musų vargšų
są ir išvažiuoti šį ketvergą. biznierių buvo kaulijamos 
Kurioj vietoj ir kurią valan- net po du kartu, 
dą bus paruoštas busas, apie Vėliau paaiškėjo, sako 
tai bus pranešta visiems de- seni parapijonys, kad tos 
legatams per 17 birželio po- aukos buvo renkamos kun. 
kilį. Todėl ir yra būtina vi- Virmausko “pagerbimo ban- dinių ožių tas pats departa- 
siems delegatams tenai da- ketui,” kuris buvo keliamas mentas mokėjo po $5.91, o 
lyvauti. Romuvos parke. Tik pagal- tokius pat ožius galima gau-

Jeigu butų daugiau norin- vokit, sako atsišaukimas: d po §2.25- 
čių važiuoti kartu, tai da iki aukas rinko iš biznierių pa- 
seredos galima užsiregist- rapijos piknikui, o tuo tarpu 
ruoti “Keleivio” redakcijoj, viskas eina kunigėlio pager- 
arba aukščiau minėtame po- birno baliui’, 
kily, pas “Keleivio” redak- Seni parapijonys todėl 
torių Michelsoną. klausia: “kokiais tikslais

parapijonys esti taip suva-

Visi delegatai ir svečiai, 
kurie važiuoja Clevelandan 
i Amerikos Lietuvių Kon
gresą, prašomi būtinai daly
vauti 17 birželio pokily, ku
ris yra ruošiamas South Bo

Majoras reikalauja nupigint džiojami!
ugnies draudimo kainas. '

Busas apgriovė Dorchesteri.
Majoras Mansfieldas pa- TA , . . - -

reikalavo, kad ugnies drau- Poreheaeno gyventojaiDorchesterio
dlmo“komplnijos‘'Boaonė aplink Norfolk gatvę perei- kestra iš Jamaica Plain: 
nupigintų kainas. ............w nedeldienį mane. kad at-l 2. Dainuos Sesios Birunes per 
penkeris pastaruosius metus ėjo “sudna diena.” Staiga tės” iš Bostono, po vaddvys-
an<au£?os nriemonė« tiek na PradėJ° lužti tvoros, griūti te V. Minkienės, akompa- 
JhnteV Ld ra,tolini lt gonkos ir skambėti langų nuos Adelė Vaigauskaite: .

stiklai. Tai buvo Boston Ele- 3. Dialogas Susinnki- 
vated kompanijos busas, ku- mas,” suloš Ona Kubilienė, 
ris paslydęs ant šlapios gat- And. Yuga ir V. Minkienė. 
vės nuardė namu fasadas Pradžia 9:30 ryto. Klau
pei- ištisą bloką. Išviso buvo sytina ant 830 kilociklių.

tobulėjo, kad nuostoliai nuo 
gaisrų sumažėto daugiau 
kaip per pusę. Ugnies komi- 
sijonieriaus McLaughlino 
raportas aiškiai parodo, 
kaip nuo 1930 metų gaisrų 
nuostoliai ėjo žemyn, štai 
statistika:

1930 ...........  $5,151.541
1931 ............... 4.113,410
1932 ............... 4,240,168
1933 ............... 2.359,806
1934 ............... 2,332,280
1935 ............... 2,033,107
Nežiūrint to, ugnies drau

dimo komoanijos per pen
keris paskutinius metus sa
vo kainas už apdrauda vis 
kėlė ir kėlė. Todėl majoras 
sako, kad dabar jos turėtų 
tas kainas bent per pusę nu
mušti. Bet pirma jis norįs 
pasikalbėti apie tai su pa
čiomis draudimo kompani
jomis.

Mes manome, kad pasi
kalbėjęs su jomis jis viską 
“užmirš.”

Kazimieras Ramanauskas 
pasikorė.

Pereitą sąvaitę pasikorė 
Kazimieras Ramanauskas, 
kuris gyveno South Bostone, 
Tudor ir D gatvių kertėj. 
Velionis mėgdavo išsigerti. 
Vieną dieną pareinant jam 
namo, užpuolė jį bomai. 
Parmuštas jis krito ant šali
gatvio ir sumušė sau galvą. 
Parėjęs namo per 3 dienas 
nieko nevalgė ir nekalbėjo, 
tik gėrė. Išėjus iš kantrybės 
jo žmona jam pasakė: “Jei
gu tu neprašnekėsi, aš eisiu 
į policiją ir pasakysiu, kad 
tau darosi kas nors negera.” 
Bet Ramanauskas vistiek 
neprašnekėje. Moteris nuė
jo policijon. Kai ji atėjo su 
policija, vyro savo bute jau 
nerado. Pradėjo jieškoti ir 
rado jį pasikorusį.

\DR. J. LANDŽIUS',
! Lietuvis Gydytojas.

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

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS 
Telefoną,: SOU-Bo«ton 2712 

534 E. BROADYVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Kaip politikieriai vagia vi
suomenės pinigu*.

Republikonas Saltonstall, 
aitius gubernatoriaus Cur
ley priešas, pareiškė aną
dien legisiaturoj, kad jo, gu
bernatoriaus sėbrai, važi- 
nėdamiesi valstijos automo
biliais, suvaitoja po 5 galio
nus gazolino kiekvienai my- 
’iai, ir už tą gazoliną valsti
jos iždas turi užmokėti. Tuo

darbų departamentas užsa
kė 500 baksų įrankiams lai
kyti, užmokėdamas po $75 
už baksą. tuo tarpu kai to
kius baksus galima visur 
gauti po S25. Už 1,300 me

Tai ve, kodėl demokratų- 
republikonų politikier i a i 
taip varžosi už politiškus 
“džiabus.”
Specialis “Tėvų Dieno*” 

Radio programas.
Sekantį nedėldieni, birže

lio 21 d. Bostono lietuvių ra- 
dlb programa bus tokia:

1. Grieš Prano Suderio or-

©Ii) SlnDia Pale aie
ir J. E. DOHERTY ALE
Del Tūkstančių Ištroškusių

Commercial Breiving Co. tik pabaigė didelį naują 
budinką pribudavot prie jų įstaigos Charlestowne. 
Tas reiškia kad tūkstančiai ištroškusių, kurių reika
lavimus dėl Old India Pale Ale ir J. E. Doherty Ale 
nebuvo galima išpildyt, dabar bus patenkinti. Nau
joj vietoj galima sendi nt 50,000 bačkų daugiau 
alaus per metus—tai gera s skaičius dėl daugybės, ku
rie tiktai mėgsta Old India ir Doherty Ale ir yra per
sitikrinę, kad jų skonis ir gerumas viršija kitus.

«rr»«f'a draaring of tA< addition <« the Cemmttriof
Cempmy eAeure top floer etorting tsnS*. feartA Ooor f,
inp rum epMf <6* lp*«r tAree etertee ivAicA contm’n Isrų* «■ 
tfc< agatą .................. ............................. ._______ ________

D-ras Town*endas Bostone. Į
Važiuodamas iš Maine’o 

valstijos i Chicagą mitin
guoti, pereitą nedeldienį 
Bostone buvo sustojęs D-ras 
Tounsendas, kuris agituoja 
už $200 mėnesinės pensijos 
visiems 60 metų amžiaus su
silaukusiems piliečiams. Tai 
yra aukštas, liesas senukas, 
j'au pražilusiais plaukais ir 
labai nervingas. Jis pareiš
kė laikraščių reporteriams, 
kad prezidentu ateinantį ru 
denį bus išrinktas tas, kurį 
parems jo organizacija, nes 
ji turinti 25,000,000 balsuo
tojų. Rooseveltas tikrai bu
siąs sumuštas. Bet tai da ne
reiškia, kad bus išrinktas 
republikonas, sako tas sva
jotojas iš Californijos, kuris 
ir pats da nežino, už ką jo 
“partija” balsuos. Tas bu
siąs išspręsta jo šalininkų 
suvažiavime, kuris įvyksiąs 
15 liepos Clevelando mieste, 
toj pačioj salėj, kur buvo 
republikonų konvencija.

Socialistai turėjo gražų 
pikniką.

Pereitą nedėldieni South 
Bostono ir Cambridge’aus 
lietuviai socialistai turėjo 
bendrą pikniką draugų Ber
tuliu farmoje, netoli Billeri- 
cos. Bertuliu ūkis gražus, a- 
pie 100 akrų sodų, miškų ir

Artistė Sadauskaitė sveiki- Piev^ ir SUva‘
na South Bostono lietuvius, z'?,™81 draugiška musų pu- 

_ , ... !blika turėjo jaukų pasizmo-
P-le Elena ^adauskaite, ngjjm^ Malonu pažymėti, 

kuri nesena, dainavo South kad piknike buv0 d 
Bostono lietuviams, rašo žaus‘ aunim0, kuris linksmi_ 

Keleivio^ redakcijai is Los nosi žaislais ir už
Angeles, kad dabartiniu lai- š kj b skiriamos ir do_ 
ku JI randasi Amerikos arti- už , dovana lai-
stų kolonijoj, Hollvwoode, a 0S’\ ? lai 
ir stengiasi įsigauti i judol ™eJ<! Alvma B.eliauS; 
mus paveikslus? Ji turėjusi kaf, lr J°hn B>eieckas, o uz 
jau dvi audiencijas, vieną P°lk®, Irene Kulu-
R. K. O. finuos studijoj, o "įs 15 Bnghtono ir Franas 

,, pję{u. Abramavicius iš Cambrid
ge’aus. Abidvi poros gavo 
po bonką gero vyno.

Per visą pikniką nuotaika 
buvo tokia smagi, kad ir su-

antrą — Paramount 
res studijoj.

Visiems South Bostono 
lietuviams artistė Sadaus
kaitė siunčia labų dienų.

Birželio 28, bus puikus 
piknikas trijų didžiausių So. 
Bostono draugijų. Visi reng- Cambridge’uje trokas už- 
kitės. Jaunintas turės progą mušė Zebalių vaiką, kuris 
laimėt dovanas. žaidė Winsdsor gatvėj.
Č^cooccceccooecoozccosooeoooeooooooooooooocoooeoooc

DIDELĖS IŠKILMĖS
Ir PIKNIKAS' - ’ . I . .

Rengia So. Bostono D. L. K. Keistučio Dr-ja.
ATIDARYMAS NAUJAI PASTATYTOS SALĖS IR 

IŠKILMINGAS APVAIKŠČJOJIMAS

Įvyks, BIRŽELIOJUNE 20 ir 21 d.,
OAKLAND GROVE, EAST DEDRAM, MASS.
Subatoįe,' BIRŽELIO 20 d., nuo 2 vai. po pietų,
Dedhamo mjesto seleetmanai ir kiti valdininkai griežiant AL STE
VENS orchestrai oficialiai atidarys Salę su tas dienos pritaikintu 
programų. Užsibaigus programai prasidės ŠOKIAI, kurie tęsis iki 
vėlumai nakties.

Nedėlioję, BIRŽELIO 21 dieną
Programa bus labai įvairi. Dalyvaus Bostono miesto žymus valdi
ninkai. Iš lietuvių yra apsiėmusių advokatų, gydytojų ir kitų pro
fesionalų ir inteligentų, taipgi chorai ir solistai.

Bus visokių žaislų ir išlaimėjimų pinigais. Skanių valgių ir gėri
mų. Puikioj erdvioj salėj prie garsios muzikos visi galės linksmai 
laiką praleisti. Visi Bostono ir apielinkių lietuviai, dalyvaukite.
KELRODIS. Iš Bostono važiuojant reikia važiuoti ligi Forest Hills 
ir pasukti į Washingtan street. Neprivažiavus Dedham skvero, rei
kia pasisukt po kairės į Grove st. Ten bus prie stulpo ženklas su 
ranka rodantis kur važiuoti.
Iš NORWOODO reikia važiuoti Wa~hington streetu, ir pravažiavus 
Dedhamo skverą, tuojau rasite po dešinės Grove street, pavažiavus 
ta gatve apie 10 minutų, rasite Keistučio Parką.
KVIEČIA KOMISIJA:

POVILAS ŽĖRUOLIS, 59 Story street. So. Boston, Mass.,
FEI.IKSAS GRENDELIS, POVILAS VADLUGA,

MAR. YANKAUSKAS.
NEDĖLIOJĘ Birželio 21, Busai iš So. Bostono išeis nuo Lietuvių 
Salės, kampas E ir Silver Sts.: Pirmas 11:30 ryto;, antras 2 vai. 
po pietų.
SNIGS AR LIS. BET PIKNIKAS JVYKS, nes Salėje gali tilpti 
virš 1.000 žmonių.rooooeeosoooeeeoooGeoooooeooeoeeooaeoseooeeeeooeooee^

Aeoooooeocooocoocosooooooeoeooeeooeoeooooooooisoooooo^

JAU LAIKAS JSIGYT

DOVANAS
Mokslo dienos baigias, laikas pasirinkt dovanom

GRAŽŲ LAIKRODI, ŽIEDĄ, 
PLUNKSNĄ AR RADIO.

Tik pirmos rūšies Krautuvės gali parduoti HA- 
MILTON 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.

DR. GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

Taip parodo rekordai iš jo gydymo, 
jis turi sumanumą, žinojimą, patyri- į 
mą ir moksliškus įrankius reikalin- j 
Klausius pasekmingam gydymui sun- j 
kiaušiuose 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.

327 TREMONT ST. 
BOSTON.

Valandos: Utar, Ket, Sub. 1 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5,

., dieną, nuo 7—8 vak. N ėdė- • 
lio m nuo 10—12 ryte.

TAISOME LAIKRODŽIUS, AKINIUS, ŽIEDUS.

Mainome ir daugiausiai atrokuojam už jūsų seną 
laikrodį arba žiedą.

ROLANl) KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Bocton 4649.
įsooeeeeooMoeaooooeooooooooooeoeeooeooeoooeooooeoeK

P. 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. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mais.

Neužmirškit 17 birželio 
pokilio.

Šios seredos vakarą, 17
Parduodam geriauaiua įvairiu rusiu 

TONIKĄ. DEGTINU. ALŲ Ir VYNĄ
hirvolin Rnctnnn T io Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor-DirZeilO, oOUtn costono Lie- £lltls ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
tuvių Salėj bus didelis poki- užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
lis išleidimui delegatų į A- pSŠX8Verfu<«
merikos Lietuvių Kongresą 
Clevelande.

Pokilį rengia bendras 17 
draugijų ir kuopų komite
tas, kuris atstovauja apie 
1,500 organizuotų lietuvių 
Bostono apylinkėj. Taigi ti
kimasi, kad išleistuvės bus 
labai iškilmingos. Bus alaus, 
užkandžiu ir geros muzikos 
šokiams. Įžanga tik 25 cen
tai asmeniui. Prasidės 7 va
landą vakaro.

temus publika nenorėjo da 
skirstytis.

L St. Liųuor Store

». Simuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

193 L STREET.
SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADHAY,
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948. 
Res. 231 Chestnut Avė.,
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObridge 6434

ROSS MOTOR 
PARTS CO.

• Visos dalys automobiliam]
ir trokams visokių išdirbysčių 
gaunamos pas mus žema kaina. , 
UŽDEDAME BRAKE BANDS 
T iręs—Tubes—Batteries

labai nupigintam kainom.
Tel. SOUth Boston 3733 ir 9620

*280 Broadway, So.Boston!
* Persitikrinkit, patarnavimas geras į

SULLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY MARKET 

293 BROADYVAY, SO. BOSTON

Narragansett ........ $1.00
90 Proof Degtinė. pilr.a kvorta 
Pusė gal. $1.95. Pilnas gal. $3.90

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

SILVER MOON ....... 99c
GIN’Ė. 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.
le,. SOUth Boston 9772 

295 BROADYVAY, SO. BOSTON.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—6 
Sekmadieniais: 16—11.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

UETUVIS GYDYTO-'AB 
Valand»s: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryt*.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central akv.

CAMBRIDGE. MASb.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nac 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAYVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare. Rocm 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo. Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

■U'TeL So. Boston 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo S iki 12 dienų 
Nno 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitaros.

Seredomia iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” nams.

261 BROADVVAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Y’alandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se .sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvvay, So. Bosttn, M;

TeL Univsrsšty *466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: SS Ir 7-».

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephcne 

So. Boston
1058

J

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisvmo ir demon*travim* ' ’ ’.l; 
1 HAMLIN STRt. u 
Kamp. East Eighth Si. 
SO. BOSTON, MASS.

«




