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Kongresas Nustatė Darbinin
kams Algas ir Valandas.

MAŽIAUSIA ALGA. 25 
CENTAI VALANDAI.

Darbo savaitė pirmais me
tais bus 44 valandos, ant- 

i : rais 42, trečiais 40.
Galų gale Kongresas su

sitaikė dėl algų ir valandų 
Diliaus. Ginčai dėl jo ėjo 
per visus metus. Šiaurinių 
valstijų atstovai Kongrese 
norėjo, kad algos ir valan
dos butų vienodos visoj ša
ly. Bet tam labai priešinosi 
pietinių valstijų atstovai. 
Kadangi pragyvenimas pie
tuose yra pigesnis, tai jie 
spyrėsi, kad ir algos darbi
ninkams tenai butų mažes
nės. Jie todėl siūlė padaryti 
tame biliuje skirtumą tarp 
pietų ir šiaurės.

Nors tas bilius perėjo per 
abudu Kongreso rumu, bet 
iš Senato jis išėjo kitoks, 
negu Atstovų Butas buvo jį 
penatui padavęs. Dėl to pas
kutinėmis dienomis prieš 
Kongresui išsiskirstant bu
vo sudaryta iš 14 senatorių 
ir kongresmanų bendra ko
misija, kad išlygintų” skirtu- 
mus ir patiektų išlygintą bi- 
liii Vėl abierti rūmam.

Komisija susitaikė perei
tą nedėldienį, ir šį panedėlį 
ištaisytas bilius buvo jau 
paduotas astovų butui. Ma
noma, kad jis tenai bus už- 
girtas jau be jokių ginčų. 
Nors senate kai kurie sena
toriai nelabai pataisytu bi- 
lium patenkinti, bet mano
ma, kad tokių yra nedaug ir 
jie obstrukcijos negalės pa
dalyti.

Kaip dabar bilius yra su
redaguotas, jis yra pusėti
nai lankstus ir leidžia mo
kėti darbininkams skirtin
gas algas skirtingose vieto
se, tik nemažiau, kaip 25 
centai valandai. Po vienų 
metų šitas minimumas pa
keliamas iki 30 centų va
landai, o po 7 metų iki 40 
centų valandai. Kur bus rei
kalo, algos galės but pakel
tos aukščiau minimumo, tik 
negalės būti žemesnės. Al
goms reguliuoti bus įsteig
tas prie Darbo Departamen
to tam tikrks skyrius, kurį 
tvarkys tam tikras adminis
tratorius. Jisai, skirs komisi
jas vietos sąlygoms tirti ir 
raportuoti jam, ar esamos 
tenai aJgos pakankamos, ar 
jas reikia kelti.

Taip pat bus daroma ir su 
valandomis. Pirmais metais 
darbo sąvaitė bus 44 valan
dų; antrais metais 42 valan
dos, o trečiais jau tik 40 va
landų.

Tai yra viena iš didžiau
sių reformų, kokią Ameri
kos Kongresas bus priėmęs. 
Rooseveltui reikėjo sunkiai 
kovoti, iki jis tą bilių pra
vedė. Jo priešai sako, kad 
tai esanti naujoji NRA, tik 
kitokiu vardu pavadinta.

KINIJOJ PRIGĖRĖ 
5,000 JAPONŲ.

Šanchajaus žiniomis, ja
ponų fronto centrą užliejo 
Geltonupio potvinis. Apie I 
5,000 japonų kareivių pri-i 
gėrė ir 7,000 esą izoliuoti, 
jų likimas nežinomas. Be to, 
potvinis apsėmė daugybę 
japonų amunicijos. Van-: 
dons esą 30 pėdų. '

Kanadoj Sumušta 
“Kredito Partija ”
Saskachewano provinci

joj, Kanadoj, pereitą sąvai- 
tę buvo renkami 52 nauji 
atstovai į provincijos parla
mentą. Rinkimuose lenkty
niavo liberalai, C. C. F. ir 
Socialio Kredito partija, ku
ri žadėjo įvesti tokią tvar
ką, kaip premjeras Aber- 
hartas turi Albertos provin
cijoj.

Bet rinkimuose Kredito 
Partija buvo labai sumušta. 
Ji gavo vos tik 2 balsu, tuo 
tarpu kai liberalai sušlavė 
33, o C. C. F. 9. Nors rašant 
Šią žinią pilni rinkimų davi
niai da nežinomi, bet jie 
daug nepasikeis, nes tik keli 
balsai nėra da paaiškėję.

Taigi Saskachewano pro
vinciją ir vėl valdys libera
lai. Sekanti stipriausia po jų 
partija yra socialistinė C. C. 
F. (Cooperative Common
wealth Federation). Atža
gareiviai (konservatoriai) 
neturės nei vieno atstovo 
šios provincijos parlamente.

Maskva Atkirsta 
Nuo Pasaulio.

Šį panedėlį iš Londono 
atėjo žinių, kad nuo pereito 
nedėldienio tarp Londono 
ir Maskvos nutrukęs susi
siekimas. Mėginta kelis kar
tus telefonuoti į vyriausį So
vietų miestą, bet negauta 
atsakymo. Kiti Europos sos- 
tamiesčiai taipgi negalį su 
Maskva susisiekti.. “New 
York Times” sakosi taipgi 
negalįs su savo biuru Mask
voje susisiekti telefonu. Jis 
bandė telefonuoti per Pary
žių, bet niekas neišėjo.

STALINAS IŠRINKTAS 
DVIEJOSE RESPUB

LIKOSE.
Iš Maskvos pranešama, 

kad pereitą nedėldienį dve
jose Kaukazo respublikose, 
būtent Gruzijoj ir Armėni
joj, buvo renkamos vyriau
sios taiybos (sovietai), ku
rios veiks kaip parlamentai 
arba seimai.

Gruzijos tarybon išrinkta 
237 atstovai, tų tarpe ir Sta
linas.

Armėnijos tarybon išrink
ta 256 atstovai. Stalino var
das paskelbtas ir jų tarpe.

Įdomi Sovietų tvarka, kad 
vienas žmogus gali but ren
kamas dviejose autonomi
nėse respublikose, dagi ne
būdamas jų gyventojas.

VOKIETIJOS LENKAI 
SKUNDŽIASI.

Rytų Vokietijoj gyveną 
lenkai padavė Berlyno val
džiai skundą dėl nesiliau
jamų persekiojimų. Jie sa
ko, kad Vokietija nesilaiko 
savo sutarties, kurią padarė 
su Lenkija pernai rudenį. 
Pagal tą sutartį, Vokietija 
turėtų gerbti lenkų teises, o 
Lenkija—vokiečių.

LOJALISTAI~VĖL su
laikė FAŠISTUS.

Valencijos žiniomis, loja- 
listai sulaikė smarkų fašistų 
puolimą Castelano de la Pia
nos kryptimi

Newarko Valdžia 
Atsiprašo Socialistų.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Newarko mieste or
ganizuoti juodašimčiai už
puolė Normaną Thomasą, 
kuomet jis nuvažiavo tenai 
socialistams kalbėti, apmė
tė jį kiaušiniais, išardė mi
tingą ir sudaužė Amerikos 
vėliavomis papuoštą tribū
ną. Dabar pasirodo, kad ši
ta chuliganų gauja buvo or
ganizuota Jersey City majo
ro Hague pastangomis, su 
Newarko policijos ir kunigų 
pritarimu. Užpuolimo pla
nas, kaip parodė teisme adv. 
Spaulding Frazer, buvo pa 

įdarytas prieš pat prakalbas 
Newarko miesto prokuroro 
padėjėjo Egano ofise.

Per Gegužės Pirmąją pa
rnasų užpuolimą ant Norma
no Thimaso majoras Hague 
buvo suruošęs savo mieste. 
Dėl to prieš jį ir jo policijos 
departamentą Thomas da
bar yra užvedęs kriminalinę 
bylą federaliniame teisme.

Prieš Newarko policiją 
Thomas taipgi iškėlė bylą. 
Bet Newarko valdžia tuoj 
suminkštėjo. Pereitą sąvai- 
tę ji pasikvietė Thomasą į 
miesto rotužę, priėmė ji la
bai mandagiai, atsiprašė už 
“neatsakomingų gaivalų iš
sišokimą” ir prižadėjo visą 
incidentą ištirti.

Reikia .pasakyti, kad pa
sireiškusį paskutiniais lai
kais chuliganizmą New Jer
sey valstijos miestuose pa
smerkė net ir kapitalistinė 
spauda.

KINIJA ŠAUKIASI PA
GALBOS.

Pereitą, sąvaitę Kinijos 
armijos vadas Čian Kai-še- 
kas atsišaukė į didžiąsias 
pasaulio vastybes prašyda
mas atsiminti padarytą su
tartį ir duoti Kinijai pagal
bą. Jis prašo neparduoti Ja
ponijai ginklų ir apskelbti 
jai ekonominį boikotą. Tas 
ją tuoj paklupdytų.

SOVIETUOSE SUŠAUDY- 
DYTA 49 DVASININKAI.

Associated Press praneši
mu, šiomis dienomis Sovie
tuose buvo sušaudyta 49 
dvasininkai, kurie pereitą 
rudenį raginę žmones boi
kotuoti rinkimus Sovietų 
Rusijoj. Be to, jie laukę fa
šistų užpuolimo ant Rusijos 
ir butų fašistams padėję.

FAŠISTAI SKANDINA 
ANGLIJOS LAIVUS.

Pereitą sąvaitę Ispanijos 
pakrašty Mussolinio orlai
viai paskandino 3 anglų lai
vus. Anglija neva protes
tuoja, bet kartu ir bijosi, 
kad fašistai dėl tų protestų 
nesupyktų. O Italijos fašis
tu laikraščiai spiauna Ang
lijai tiesiai į veidą, pareikš- 
dami, kad karo laimėjimas 
Ispanijoj italams esąs daug 
svarbesnis dalykas, negu 
Anglijos draugiškumas.

TRAUKINYS NUVIRTO 
NUO KELIO.

Missouri valstijoj pereitą 
subatą nuvirto nuo kelio 
traukinys, kuris ėjo iš St. 
Louiso į Pacifiko pakraštį. 
Nelaimės priežastis buvo 
potvinio išplautas kelias. 
Lokomotyvas apsivertė ir 
mašinistas užsimušė, bet ke
leiviai tik sušlapo, kuomet 
vagonai suvirto i vandenį.

Automobilių Unijoj 
Prasidėjo Kova.
Automobilių darbininkų 

unijos prezidentas Homer 
Martin suspendavo penkis 
tos unijos viršininkus ir pa
šaukė juos atvykti į CIO tei
smą Washingtone. Jis kalti
na juos “frakcionalizmu.” 
Jie organizavę unijoj ko
munistinę frankciją. Bet' jie 
sakosi Į Washingtoną neva
žiuosią, o šauksią nepapras
tą unijos konvenciją Marti? 
nui pašalinti. Išrodo, kad 
unija gali but sudraskyta. 
Tai butų didelis patarnavi
mas automobilių fabrikan
tams.

“Komunistai veda ardo
mąją propagandą musų uni
joj,” sako Martinas. “Jie 
stengiasi įsteigti musų or
ganizacijoj stalinišką dik
tatūrą. Man Stalino dikta7 
turą nėra niekuo geresnė už 
Mussolinio ar Hitlerio dik
tatūrą.”

Komunistu grupė unijoj 
yra visai nežymi, sako Mar
tinas, bet jai pavyko pa
traukti savo pusėn daug ne
protaujančių unijos narių. 
Jie skelbia neteisėtus strei
kus, laužo padarytas sutar
tis ir tuo budu duoda progos 
kapitalistams taip pat ne- 
pildyt padarytų su unija 
sutarčių. Šitokios anarchi
jos darbininkų organizacija 
negali toleruoti* sako Mar
tinas.

Išteisino Policinin
kus Linčiuotojus. 
Kaip ir galima buvo tikė

tis, Floridos teismas pereitą 
subatą išteisino penkis Tam
pos miesto policininkus, ku
rie nakties laiku pagrobė iš 
namų 3 unijos organizato
rius, išvežė už miesto, nu
plėšė drapanas, nuplakė iki 
kraujo, paskui ištepė ver
dančia smala ir apibarstė 
plunksnomis. Socialistas 
Shoemakeris nuo šitų kan
čių tuoj numirė, o du jo 
draugai ilgai sirgo. Ir štai, 
atlikę šitą žvėrišką darbą, 
policininkai išteisinti!

JAPONAI LIEPĖ SVETI
MIEMS LAIVAMS PA

SITRAUKTI.
Japonų laivynas pereitą 

subatą įspėjo visas svetimas 
šalis, kad atšauktų savo lai
vus iš Yangtze upės, nes ja
ponų orlaiviai valysią savo 
karo laivams kelią ta upe iki 
laikinosios Kinijos sostinės 
Hankau.

ANGLŲ JURININKAI BI
JO PLAUKT ISPANIJON.

Anglų laivas “Celtic Star” 
pereitą sąvaitę turėjo išplau
kti iš Buenos Aires su šaldy
ta jautiena Ispanijos mies
tui Valencijai, bet laivo ju
rininkai atsisakė Ispanijon 
plaukti, bijodamiesi, kad 
fašistų orlaiviai jų laivo te
nai nesusprogdintų. Jie su
tinka plaukti iki Gibraltaro, 
bet ne toliau.

“AUKSINIAI” X-spindu- 
liai vėžiui gydyt.

Massachusetts Technolo
gijos Institutas padarė vie
nai Bostono ligoninei X- 
spinduliu aparatą su auksi
niais elektrodais. Sakoma, 
kad X-spinduliai, perėję per 
auksą, daug geriau gydo 
vėžio liga.

Daktarai Už Socia- 
lizuotą Mediciną.
Amerikos daktarai pra

deda jau suprasti, kad pri
vatinė medicinos praktika 
atgyveno savo dienas. Jie 

j pradeda jau agituoti už so- 
iializuotą mediciną. Kelin
tas mėnesių atgal 430 dak
tarų paskelbė pareiškimą, 
kad žmonių sveikata yra 
valstybės reikalas ir todėl 
gydymo reikalas turi but 
pavestas į valdžios rankas. 
Dabar ta pati mintis buvo 
iškelta ir daktaių konferen
cijoj San Franciscos mieste. 
Amerikoje yra daugiau kaip 
20,000,000 žmonių, kurie 
gyvena iš pašalpos. Medici
nos pagalba jiems reikalin
giausia, o daktarų samdytis 
jie neturi iško. Socialistai 
senai jau sako, kad medici
na turi but socializuota, bet 
daktarai tam priešinosi. Da
bar jie pamatė, kad pats gy
venimas reikalauja sociali- 
zacijos.

STATO MILŽINIŠKĄ 
BOMBANEŠĮ.

Santa Monica, Cal.—Dou
glas orlaivių dirbtuvėj čia 
yra statomas Amerikos ar
mijai bombanešis, kuris ga
lės nulėkti Europon, išmėtyt 
bombas ir sugrįžti atgal 
Amerikon be sustojimo. Jo 
sparnai turėsią 250 pėdų. 
Panaudotas paprastam su
sisiekimui, jis galėtų nešti 
100 žmonių.

PAŠALINO SVASTIKAS 
NUO NEW YORKO LI

GONINĖS KAMINO.
New Yorke ant milžiniš

ko ligoninės kamino nuo se
nų laikų buvo dvi svastikos. 
Jos buvo tenai uždėtos kaip 
kamino pamarginimas. Bet 
dabar, kai Vokietijos fašis
tai įsisiuvo svastiką savo 
vėliavon, tai žmonės pradė
jo ja piktintis, ir dėl to New 
Yorko ligoninė nutarė jas 
nuo savo kamino pašalinti. 
Jų vietoje bus uždėti grai
kiški kryžmenys.

FILIPINUOSE IŠSIVERŽĖ 
UGNIAKALNIS.

Iš Manilos pranešama, 
kad Luzono saloje (Filipi
nų salyne) pereitą sąvaitę 
pradėjo veikti Mayono ug- 
niakalnis. Jo išsiveržimas 
neapsakomai išgąsdinęs a- 
pylinkės gyventojus, kurie 
palieka namus ir bėga kur 
jų akys veda. Vienas iš bai
mės kritęs negyvas, o kitas 
išėjęs iš proto.

FRANZUCIJA STIPRINA 
PASIENĮ.

Paskutinėmis dienomis 
Francuzija pradėjo smar
kiai stiprinti Ispanijos pa
sienį. Ji bijosi, kad iš tenai 
neužpultų ant jos vokiečiai, 
kurie dabar veda karą prieš 
Ispanijos respubliką.

europojTdrebėjo
ŽEMĖ.

Anglijoj, Olandijoj, Bel
gijoj ir šiaurės Francuzijoj 
pereitą subatą buvo jaučia
mas žemės drebėjimas. Vie
tomis nugriuvo kaminai.
LINDBERGHAI APSIGY

VENO FRANCUŽŲ 
SALOJE.

Lindberghai nusipirko II- 
liec salą Francuzijos pakra
šty ir pereitą sąvaitę išvyko 
tenai apsigyvent. Pastaruo
ju laiku jie gyveno Anglijoj.

Amerikos Lietuviu
Kongreso Konferencija

įvyks scrantone, 
24-25 BIRŽELIO DIE

NOMIS.
Posėdžiai bus laikomi 

Jermyno viešbuty.
Kadangi jau prabėgo 

dvieji metai nuo įsisteigimo 
Amerikos Lietuvių Kongre
so, ir iškylančios naujos ap
linkybės sudaro naujas pro
blemas, tai Centro Komite
tas kiek laiko atgal pasiūlė 
skyriam, per savo atstovus 
susirinkti ir kartu’su Centro

Organizacijos, kurios nė
ra užsimokėjusios duoklių į 
Centrą, galės tai padaryti 
pačioj konferencijoj. Sulyg 
Clevelando suvažiavimo ta
rimu, duoklės yra sekamos: 
Kiekviena organizacija mo
ka į Centrą nuo $1.00 iki 

'-$5.00 į metus, atsižvelgiant 
į organizacijos narių skai
čių ir valią.

Amerikos Lietuvių Kon
greso CK sekretorius,

L. Jonikas.

Komiteto nariais aptarti Amerika ApVOgUSl 
svarbiausius prieš mus sto-į j, j
vinčius klausimus. Kolonijų ixanaaą.
skyriai. į tai atsiliepė . gana Tūli Kanados patriotai į- 
prielankiai, tad šiuomi skel- nešė Ottawos parlamentan 
biame, jog Amerikos Lietu- sumanymą, kad parlamen- 
vių Kongreso Centro Komi- įas atsiimtų iš Maine’o vais
tėte ir skyrių delegatų kon- tijos sklypą žemės, kurį 
ferencija įvyks birželio Jungtinės Valstijos “pavo- 
25—26 dd., 1938 m., Scran- gg” į§ Quebec’o provincijos, 
ton. Pa. ... Parlamento sekretorius pa-

Konferencija prasidės bir- į-arė šitą sumanymą atmesti, 
želio 25 d., lygiai pirmą va- nes jįs parašytas netinkamu 
landą popiet, Hotel Jermyn, tonu ir įžeidžia kaimynę' 
kampas Spruce st. ir Wyo- valstybę. Sumanymas buvo 
ming avė., Scranton, Pa. atmestas. Kalbamas žemes 
Mandatų priėmimas prasi- sklypas esąs apie penkių 
dės 12 vai. dieną. mylių. Jis guli ties vienu

Dienotvarkis:
Centro Komitetas konfe

rencijai siūlo svarstyti se
kamus dienotvarkės punk
tus:

Centro Valdybos Rapor
tas.

Raportai iš skyrių.
Lietuvos nepriklausomy

bės gynimas, Vilniaus kraš- | 
to išlaisvinimas ir demokra
tinės santvarkos Lietuvoje 
atsteigimas.

Antro Amerikos Lietuvių 
Kongreso suvažiavimo šau
kimas.

Visuotino Amerikos lie
tuvių, visų srovių suvažiavi
mo klausimas.

Musų santykiai su Demo
kratiniu Frontu Lietuvoj.

Kultūrinės ir tautinės 
Amerikos lietuvių proble-

Kanados miesteliu Quebec’o 
pusėj.'

HILLMANAS PRAŠO 
VALDŽIOS PAGALBOS 
SIUVIMO PRAMONEI.
Amalgameitų siuvėjų uni

jos pirmininkas Hillmanas 
kreipėsi į Washingtoną pra
šydamas paramos siuvė
jams. Jis siūlo valdžiai iš
pirkti visą drapanų pertek- 
lį ir sunaudoti jį bedar
biams; tuomet siuvėjams at
sirastų naujo darbo. Jeigu 
valdžia superka javų ir gy
vulių pertekli, sako Hillma
nas, tai kodėl ji negalėtų 
padaryti to paties drapanų 
gamyboj. Bet be Kongreso 
nutarimo valdžia vargiai 
galėtų tokį žingsnį daryti.

KONGRESAS IŠSISKIRS-mos.
Organizacinės problemos 

Amerikos Lietuvių Kongre
so skyriuose.

Kiti sumanymai, kuriuos 
konferencijai galės pasiū
lyt skyrių delegatai.

Atstovybė:
Šaukdamas šią konferen

ciją, Centro Komitetas ne
nustatė skyrių delegatų 
skaičiaus, nes, musų nuo
monė, juo daugiau delega
tų, tuo naudingesnis nuo
monių pasidalinimas. Bet 
kadangi svarbiuose tarimuo
se reikia laikytis priimtos 
organizacinės tvarkos, tai 
Centro Komitetas siūlo, kad 
su sprendžiamais balsais 
butų visi Centro Komiteto 
nariai (kurie atvyks į kon
ferenciją), po tris delegatus 
nuo kiekvieno skyriaus, ku
ris priklauso Amerikos Lie
tuvių Kongrese, ir po vieną 
nuo kiekvienų 500 ar dides
nės dalies tokio skyriaus na
rių skaičiaus.

Mandatuose būtinai rei
kia pažymėti delegatų var
dus ir adresus, kokios orga
nizacijos priklauso skyriuje, 
kiek išviso atstovaujama 
narių. Delegatų išlaidas pa; 
dengs patys skyriai, kurie 
juos sius

TO ŠIĄ SĄVAITĘ.
Kongresas nutarė išsi

skirstyt šios seredos vakarą. 
Rooseveltas tam pritarė. 
Kongresas yra paskyręs ko
vai su nedarbu $3,753,000,- 
000, kuriuos valdžia tuo- 
jaus galės pradėt vartoti. 
Paskutiniu momentu nori
ma da pravesti Walsho- 
Healey’o bilių, kuris drau
džia valdžiai duoti, kokius 
nors užsakymus toms kom
panijoms, kurios nepildo 
Wagnerio įstatymo.

MEKSIKOJ SUNAIKIN
TA MAIŠTININKŲ 

GAUJA.
Iš Meksikos miesto pra

nešama, kad šį panedėlį \y- 
riausybės kareiviai apsupo 
kalnuose landynę, kurioj 
miegojo su savo gauja pasi
slėpęs gen. Chavarria, maiš
tininko Cedillos sėbras, ir 
visą šitą fašistų gaują su
naikino.

ANGLIJA UŽSAKĖ AME
RIKOJ 400 ORLAIVIŲ.
Šiomis dienomis Los An

geles orlaivių dirbtuvėse 
Anglijos oro ministerija už
sakė 400 karo orlaivių Ang
lijos armijai. Suderėta 
$25,000.000. ' • -
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Bušo ir Troko Katastrofa.

I APŽVALGA l
“KELEIVIS” PAKARTO- 

' JĘS MELĄ.
“Laisvė” 1 birželio laidoj 

rašo:
“ ‘Keleivis’ vėl pakartojo 

kapitalistinės spaudos melus 
apie kokią tenai Sovietų Są
jungoj slaptai įtaisytą ant ve
žimo radio stotį, per kurią bu
vę transliuojama apie pasikė
sinimą ant draugo Stalino gy
vybės 1 dieną gegužės.

“Bet New York ‘Times’ 
maskviškis korespondentas. 

Harold Denny, tą užgirčija, tą 
patį jam sakė ir užsienių dip
lomatai.”
“Laisvė,” kaip matote, 

bara mus, kam mes kartoja
me “kapitalistinės spaudos 
melus,” , ir tuo pačiu atsi
kvėpimu pati kartoja, ką ra
šo “New York Times” apie 
Maskvą.

Matyt, dienraščio redak
toriai neturi laiko pagalvoti 
apie tai, ką jie rašo.

Kai dėl tos žinios (ar me
lo) apie slaptą radio stotį 
Sovietuose, tai ne vienas 
“Keleivis” ją pakartojo. 
Kad Sovietuose veikia slap
ta radio stotis, rašė ir Angli
jos spauda. “Lietuvos Ži
nios” gi rašė, kad tą stotį 
aiškiai girdėjo ir Kaunas.

Gali but, kad šita stotis 
visai ne Rusijoj, bet iš Len
kijos ar kitos pasienio vals
tybės erzina Sovietus. Bet 
kaipgi “Keleivis” gali tai 
žinoti, jeigu patys Sovietai 
negali pasakyti, kur ji ran
dasi? Mes tik padavėm patį 
faktą, kad tokia stotis vei
kia, ir kad ji skelbiasi esan
ti Sovietuose.

“Laisvė” visai be reikalo 
prikiša “Keleiviui” kartoji
mą “kapitalistinės spaudos 
melų,” nes ji taip pat visas 
žinias kartoja iš kapitalisti
nės spaudos ir visai nežino, 
ar jos teisingos, ar meluoja.

Taigi melą kartais gali
ma paskelbti visai nenujau- 
čiant, kad tai melas. Pavyz
džiui, Čekoslovakijos ko
munistų organas nesenai 
paskelbė “labai svarbų pra
nešimą iš Maskvos,” kad jei 
Vokietija puls Čekoslovaki
ją, tai viršum Berlyno tuoj 
pasirodys Sovietų orlaiviai. 
Šituo pasiremdami, vokie
čiai fašistai tuojau pradėjo 
reikalauti, kad Čekoslova
kija nutrauktų savo sutartį 
su Sovietais. Bet vėliau pa
aiškėjo, kad tas komunistų 
laikraščio pranešimas ištik
tųjų buvo gautas ne iš Mas
kvos, bet paleistas iš Romos 
per fašistų radio.

Taigi “Laisvė” paleido 
akmenį į musų daržą visai 
be reikalo.

munistų Partija, visai nepri
dera dangstyti savo tikslų 
Amerikos pariotų tradicijo
mis, kaip tai daro naujoji 
komunistų konstitucija.

“Laisve” sako, kad tos 
tradicijos revoliucinės. Bet 
toji Amerikos revoliucija 
buvo ne darbininkiška ir 
komunistai negali iš jos sau 
“stiprybės” pasisemti. Ame
rikos patriotai, kurie gerbia 
tą revoliuciją, kaip Daught
ers of American Revoliution, 
yra aršiausi reakcininkai ir 
pikčiausi komunistų priešai.

Tiesa, Lincolno laikais 
buvo neva panaikinta juod- 
veidžių vergija. Bet ar tai 
buvo padaryta iš užuojautos 
vergams? Ne! Šiaurės vals
tijų buožės užsispyrė panai
kinti vergiją pietų vals
tijose vien dėl to, kad jų 
konkurentai pietuose nega
lėtų naudotis pigiu vergų 
darbu.

Jeigu Lincolną skaityti 
dėl to revoliucionierium, tai 
reikėtų tokiu skaityti ir Ru
sijos carą, kuris panaikino 
baudžiavą.

Pagaliau, kaip tuos daly
kus bevertinti, vistiek šian
dien vaduotis jais negalime, 
nes šiandien nėra nei tokių 
ekoniminių sąlygų, nei to
kių visuomenės klasių, ko
kios buvo tais laikais.

Tai ve, kodėl mes pasa
kėm, kad šių dienų revoliu
cinei darbininkų organiza
cijai nerimta yra dangstytis 
feodalinės praeities tradici
jomis.

Vlew ot wreckage

Texų valstijoj anądien susikūlė ekskursijos busas su dideliu troku. čia matome, kaip iš
rodė katastrofos vaizdas, šitoj nelaimėj 5 žmonės buvo užmušti ir keliolika sužeista.

Nors čia jis neįvardino 
nei vienos šalies, nei vyriau
sybės, bet visi aiškiai supra- 1931 metais Ispanijos 
to, kad šitas įspėjimas yra respublika užtraukė Fran- 
taikomas , tiems^ lakūnams, euzijoj paskolą. Tai pasko- 
1..... “ "1"J T- - ii’ lai garantuoti, Ispanijos

i respublikos vyriausybė pa
dėjo Francuzijos bankan 
1,500,000,000 frankų auk
so.

Vėliau Ispanija šitą pa
skolą franeuzam grąžino, 
bet Ispanijos auksas pasili
ko Francuzijos banko rū
siuose sukrautas. Tuo tarpu 
prieš Ispanijos respubliką 
sukilo fašistiniai armijos 
generolai, kuriems į pagal
bą atėjo da 3 svetimos vals
tybės: Portugalija, Italija ir 
Vokietija. Ir štai, kai Ispa
nijos vyriausybė dabar pa
reikalavo, kad Francuzijos 
bankas grąžintų jos auksą, 
tai gen. Franco, svetimų 
valstybių agentas ir savo ša
lies išdavikas, pareiškė 
Francuzijt^ bankui pro
testą.

Gegužės 18 dieną Pary
žiuje šį klausimą svarstė 
! teismas. Sprendimo laukia- 
I ma birželio pradžioje. Teis
mas turės pasakyti, kas iš- 

Vadinasi, apie ' W00 '!?■’)? .H' ninkJs - kpaniįo?°vyX‘-'
sybė, ar generolas Franco? 

j Juristai tvirtina, kad čia 
__ Skilimas įvykęs po to,' esąs grynai “juridinis” 

tuvos sūnūs kurie reikalau- kaip Blumas pravedė rezo- klausimas. O žiūrint “juri- 
ja demokratijos atstatymo, i liucįj^, 

Tai tautos balsas prieš 
“tautos vadą!”

AMNESTIJOS PAREIKA
LAVO 30,000 PILIEČIŲ.
Pereitame “Keleivio” nu

mery rašėm, kad “Lietuvos 
Žiniose” neaiškiai pasaky
ta, kiek Lietuvos piliečių 
pasirašė peticiją, reikalau
dami amnestijos politi
niams kaltiniams.

“Lieuvos Ūkininkas” da
bar paduoda šitą žinią aiš-

/ SPAN ĮJOS AUKSO KLAUSUI AS.

kurie padeda Ispanijos 
Meksikos fašistams.

REPUBLIKONŲ PAR
TIJA “SKYLĖJ.”

Republikonų partijos cen
tro komiteto iždininkas pri-. 
statė Kongresui finansų sto
vio raportą, iš kurio matyt, 
kad šių metų 1 gegužės re
publikonų centro komitetas 
turėjo $700,000 skolų.

Per penkis pirmuosius šių 
metų mėnesius 10,000 re
publikonų paaukavo savo 
centrui $350,320. Aukoja 
daugiausia fabrikantai. Bet 
propaganda prieš Roosevel- 
to valdžią suėda visus re
publikonų pinigus.

SKILO FRANCUZIJOS 
SOCIALISTAI.

Telegramos sako, kad
Francuzijos socialistų šuva-1

kiau. Jis sako, kad amnesti- žiayime įvyko skilimas. Kai-, 
jos įstatymo sumanymą pa- rysis sparnas išėjo iš šuva- ( 
sirašo apie 30,000 piliečiu. |žiavimo ir pareiškė steigsiąs

Vadinasi, apie 30,000 naują organizaciją, kuri va- 
Lietuvos gyventojų diyso dinsis “Socialistinė Darbi 
pasakyti Smetonos rėžimui, ninku ir Valstiečių Parti- 
kad jis neteisingai laiko už- ja.” 
daręs kalėjimuose tuos Lie-1. >

ROOSEVELTAS PRIEŠ 
FAŠIZMĄ- <

Rooseveltas jau du kartu 
aiškiai pasisakė prieš ‘fašiz
mą. Pirmu kartu jis padarė 
tokį pareiškimą šių metų 21 
balandžio, kuomet reakcinė 
buržuazinių moterų organi-

, kuria pasižadama diniu” žvilgsniu, reikalas 
remti dabartinio premjero visai aiškus: Ispanijos ban- 

: Daladier’o vyriausybę to- kas susideda iš šėrininkų 
• liau. . ■ ■ j kapitalistų, kurių didžiuma
I Steigiamas naujos parti- pabėgo fašistų pusėn. Taigi 
jos suvažiavimas šaukiamas jie ir yra tikrieji to aukso 
Paryžiuje 16 liepos. savininkai.

FAKTAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.

KARO PAVOJAUS DIENOS EUROPOJ
Dabartiniai įvykiai Euro- liksianti neutrali tuo atve- 

labai primena 1914 ju, kai busianti užpulta Če- 
’ j “L. Žinių” ko- koslovakija. Toji anglų po- 

respondentas iš Paryžiaus, zicija ir nulėmusi taiką Eu- 
Tais metais Francuzijoje ir ropoję, nors nežinia ar il- 
Anglijoje taip pat buvo ste- gai.
bimas Vokietijos ir Austru Nesenai įvykę savivaldy- 

1 jos pasiiuošimas pulti. Dip- Į bių rinkimai Čekoslovakijo- 
lomatiniai sluoksniai Pary- je Henleinui nieko ypatin- 
žiuje dabar palaiko glau- ga nedavė. Jis surinko tik 
džiausį kontaktą su Londo- 1935 metų balsus, dėka prie 
nu, o taip pat su Washing- jo prisidėjusių vokiečių bur- 
tono, Maskvos ir Prahos pa- žuazinių partijų. T::ę Hor.
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Taip aiškina fašistiniai 
juristai.

Bet Ispanijos vyriausybės 
advokatai
pagrindu. Jie parodo, kad 
kalbamąjį
Prancūzijos banke ne patys 
Ispanijos banko šėrininkai, 
bet respublikos vyriausybė. 
Ji gavo už tą auksą reika
lingų jai kreditų, paskui ji 
tuos kreditus atmokėjo, tai
gi ji pati privalo užstatytąjį 
auksą atsiimti.

Fašistų advokatai sten
giasi šitą bylą kaip galima 
ilgiau užtęsti, tikėdamiesi, 
kad gen. Franco su italais 
ir vokiečiais karą laimės, ir 
tuomet tas auksas turės lik-

remiasi kitokiu

auksą užstate

poje 
metus, rašo Toji anglų po-

Įkas skaito
TAS DUONOJ

CIEVELAi

siuntiniais. Paskutinėmis 
dienomis nuotaika truputį 
geresnė, bet gaunamomis 
žiniomis iš Prahos, situacija 
Čekoslovakijoje tebelaiko
ma labai įtempta. Pora sa
vaičių atgal Paryžiuje buvo 
labai rimtai bijoma vokie
čių smurto prieš Čekoslova
kiją. Tuomet francuzų vy
riausybė skubiai aptarė rim
tąjį momentą ir savo nusi
statymą pranešė Francuzi 
jos atstovybei Londone.

Francuzų ambasados pa
tarėjas Londone šambonas 
ryžtingai pakartojo ang
lams francuzų nusistatymą 
eiti Čekoslovakijai į pagal
bą, jei ji butų užpulta. Čekų 
vienų metų atsarginių re
zervistų ir karo specialistų 
pašaukimas aktyvion tarny
bon padarytas su Paryžiaus 
sutikimu.

Po tokiu griežtų ir nesvy
ruojančių francuzų žygių, 
Londonas irgi turėjo grieb
tis atsargumo priemonių ir 
padaryti viską, kad francu- 
zai pasijustų remiami. Fran
cuzų užsienių reikalų minis-

_ Tas Hen- 
leino nedidelis laimikis, ma
noma, palengvins Prahos 
vyriausybės nadėtį. Pasiro
dė, kad Henleinas neturi 
zudetų atstovavimo mono
polio. Labai puikiai, nežiū
rint teroro, laikėsi zudetų 
socialdemokratų partija, 
kuri priešinga Henleinui.

Anądien Francuzijos ir 
Anglijos ambasadoriai Var
šuvoje padarė lenkų vyriau
sybei paklausimą, norėda
mi išaiškinti Lenkijos pozi
ciją, jei kiltų karo kompli
kacijos. Lenkijos vyriausy
bė ambasadoriams pareis- 

Įkusi, kad ji liksianti neutra
li vokiečių-čekoslovakų ka- 

iro atveju.
| Šitą paklausimą privertė 
padaryti gandai apie lenkų 
kariuomenės koncentraciją 
Čekoslovakijos pasienyje ir, 
apskritai, dviprasmiškas 
Lenkijos laikymasis.

Hitleris tarėsi anądien 
Miunchene su kariuomenės 
vadais. Nacionalfašistų par
tijos ekstremistinė dalis 
linksta zudetų klausimą 
spręsti austrišku pavyzdžiu.

teris per dvi paras buvo visą'Bet tokiam žygiui, esą, prie- 
laiką ministerijoje. Dienos šingi kariuomenės vadai; 
metu jis konferavo su Len-'jie siūlą atsargumą.
kijos, Čekoslovakijos, Ame-j Kaip jau žinoma, Prahos 
rikos ir Anglijos ambasado- vyriausybė leido zudetams 
riais. O naktį budėjo prie patiems dalyvauti palaikant 
telefono, palaikydamas nuo-1 tvarką. Tas Prahos žestasLLllJlllCU C1141X0 C* O LU1V0 11IX W iv. x v/11 y i«.« i ix*y cai 11 *■»*•**»*£♦ a * uvuvvuj

ti jiems. Matyt, šituo išskai- latinį kontaktą su Londonu, laikomas kaip busimos au- 
čiavimu Italija dabar dau- parv?iniP nedvinrasmiš- tonorflijos pradžia ir, sako- 
giau orlaivių Ispanijos fa- k • ^^0,^ ka(] dėka ang- ma’ kad Hltleris ko1 kas tu0 
šistams „radėjo siųsti. ^ambasadi^us Myne SaIėt« Patenkinti. Francu-

Visas šito aukso klausi- (trijų demaršų per dyi die
nias susiveda prie to, ar ga- nas, situacija truputį page
li Ispanijos vyriausybė nau- i rėjo ir karo pavojus yra nu- 
doti tą auksą ginklams pir- stumtas į ateitį, nors ir ne-1 Vėliau ta pati konferen- 
kti Francuzijoj. (pašalintas. cija buvo tęsiama Berchtes-

Šis faktas parodo, su ko-' Anglai pakartotinai at- gadene, Hitlerio rezidenci-

IR TAS NEPATIKO.
“Laisvė” nekuomet ne

praleidžia progos nėįgnybus 
socialistams. Bet jai labai 
nepatinka, kuomet kas pa
kritikuoja komunistus. Štai, 
mes truputį pakritikavom 
naują komunistų konstituci
ją, ir “Laisvė” tuoj.įsižeidė. 
Girdi, “So. Bostono ‘Kelei
vio’ redaktorius labai ne
gražiai pasišaipo iš Komu
nistų Partijos naujos konsti
tucijos.” Ir baigia: “Juoktis 
jie turėtų ne iš komunistų, 
bet patys iš savęs.”

Na, o ar komunistai juo
kiasi patys iš savęs? Mes to 
da ne pastebėjom. Tai ko
dėl. “Laisvė” mano, kad so
cialistai turėtų iš savęs juok
tis? Socialistams da neteko 
savo principų ir taktikos 
tiek kaitalioti, kiek komuni
stai kaitaliojo savo “tėzius.” 
Jeigu jau mes norėtume 
juoktis, tai iš savo kaimynų 
tikrai galėtume pasijuokti.

Bet mes iš jų nesijuokiam. 
Nesišaipėm mes ir iš jų nau
jos konstitucijos. Mes tik 
nurodėm, kad revoliucinei 
organ izacijaų kokia yra Ko-

Jungtinės Valstijos turi 
kelis tūkstančius mylių sie<- 

zacija, žinoma kaip Daught- nos su Kanada ir Meksika, 
ers of America Revoliution, tačiau tos sienos nesaugoja 
pakvietė jį savo suvažiavi- 
man prakalbą pasakyt. Jis 
joms pasakė, kad jos yra at
eivės, arba kilusios iš atei
vių, kaip ir visi kiti, todėl 
ir tas jų “amerikonizmas,” 
kuriuo jos taip didžiuojasi, visai mažų menkniekių. Pa- 
nėra joks amerikonizmas, 
bet iš anapus jūrių atvežtos 
idėjos. Toliaus jis jas para
gino garbinti netik praei
ties revoliuciją, bet neprieš
tarauti ir šių dienų revoliu
cionieriams, kurie kovoja 
prieš fašizmą.

Šitas prezidento pareiški
mas patriotiškoms leidėms 
buvęs toks smūgis, kad tū
los iš jų net apsirgusios.

Pereitą savaitę preziden
tas Rooseveltas vėl pasisa
kė prieš fašistinę reakciją.

nei viena tvirtovė, nei vie
nas kareivis. Yra tik muiti
nės, kurios kolektuoja mui
tą už pervežamas prekes.

Nors nykštukų augimas 
sustoja da vaikams jiems 
būnant, pasitaiko vienok 
atsitikimų, 
kos metų jie vėl 
augti ir išauga 
žmonės.

kad po kelioli- 
pradeda 

normalus

Praeity yra buvę karų dėl

vyzdžiui, yra buvęs karas 
“Dėl Jenkins’o ausies.” An
glija apskelbė tą karą Ispa
nijai dėl to, kad ispanų pi
ratai užpuolė nedidelį ang
lų laivą ant jūrių ir tų pira
tu vadas nuplovė anglų ka
pitonui Jenkins’ui ausi “at
minčiai.”

Pasauly šiandien yra apie 
2,000 nykštukų žmonių. Iš 
to skaičiaus alpie 300 gyve
na Jungtinėse Valstijose. 
Nykštukai visuomet gimsta 

Jisai įspėjo Amerikos laku- normalus, kaip ir visi kiti 
nūs, kad jie neteks savo kūdikiai, bet jų augimo liau- 
“laisnių,” jeigu tarnaus su- kos sustoja veikusios pasie- 
kilėliams, kurie stengiasi kus maždaug 5 metų am- 
nuversti Amerikos pripažin
tas vyriausybes. Šita baus
mė nebus taikoma tik tiems 
Amerikos lakūnams, kurie

žiaus, ir dėl to sustoja augi
mas. Daugumas nykštukų 
apsivedę vaikų neturi, bet 
kurie turi, jų vaikai buna 

padeda pripažintoms vy- normalus ir užauga dideli 
’ ' , žmonės.riausybėms.

žmoniųIš baltveidžių 
mažiausi nykštukai esą vo- 
kietys Werner Ritter ir 
amerikietė Miss Robinson. 
Jis yra 21 metų amžiaus, o 
ji 19, bet abudu krūvoj sve
ria tik 36 svarus.

Antropologai nustatė fak
tą, ’ kad nykštukai gyvena 
ilgiau negu milžinai ir, ben
drai imant, turi daugiau 
prpto, negu peraugę žmo
nės.

Daug miestų amžiams bė
gant buvo užkariauta bei 
sunaikinta, bet nei vienas 
nebuvo tiek kartų paverstas 
griuvėsiais, kiek Afganista
no Heratas, kuris 56 kartus 
yra sudegęs iki pamatų.

Kanados eskimošai yra, 
turbut, vienintelė tauta pa
sauly, kuri su nieku nėra 
kariavusi ir visai nežino, ką 
karas reiškia.

Reikėtų sub 
veikiu

Prie progos 
iiatą žodžių ta 
rienybės ir d 
veikimo. Mes či 

ji b, ko tik reiki; 
augantis jaunin 

‘ te Yra geru c 
gerų muzikantų 
geresnės vienyb 
ui, jeigu musų 

■ j muzikantai su 
ų gražų burei 
išvien. Veikei a m 
Jty daugiau išsi 
aviškų dainų, 
galėtų dažniau s 
iiy vakarėlių, 
draugingą ve iki r 
itK. Butų ir jie 
rakti, ir butų di 
gusų kolonijai.

Mes turime g 
ji; dainininkų

I iiiie galėtų šit 
imi daug pagelL 

! iiiiiii, Julius Kra 
teras dainininku; 
žįsta muziką ir 
maža pagelbėti, j 
ssusiburtų į vii 
dailės mylėtojų 1 
įtina, kad tas gre 
pyktų. Reikia d 
į kad p. Wilke 
ate dalyvavo j 
•tetą mokslą n 
sekusi smuikiniu 
Ona Želvytė iš 0 
fa konservator 
a baigusi muzi 
leidai- tebelanko 
wiją aukštesniar 
įgyti. Ji nori įsij 
^mokytojos lai

Jam rupi at 

■Dirvos’’ kav? 
tai usirupinęs 

zų spauda mano, kad Mum- J mid 
chene nebuvo prieita jukw 
nutarimo ir sutarimo. rinį kad 

is tik mitingo 
nui, ir buvo su 
i Lietuvių Sal^ 
10, už plakatus 
I, už pasiuntim; 
as Į Lietuvą $8 

dideliu susidomėjimu, bet ir fclturiniam Darž 
ne mažesniu susilaikymu, erta $10, nors tž 
ramiai komentuoja Centro i žadėta laike a 

”■ ’ ” ». Taigi viso
3L Lieka $7, bet

tonorfiijos pradžia ir, sako
ma, kad Hitleris kol kas tuo

kiais sunkumais demokrati- kreipė vokiečių dėmesį į tai, joje, kur, kaip manoma, da
nei Ispanijos vyriausybei kad prieš Čekoslovakiją su- lyvayęs ir Henleinas.

d™ rtarvtn fnVio narlėti k-nrini 1 Vips? francnzii sromda sn
nei , „ ., . .
tenka susidurti dagi Fran- darytų tokią padėtį, kuriai 

kurios vyriausybė Anglija negalėtų likti abe-euzijoj, 
yra palanki lojalistams.

I Kairiarankiai žmonės tu
ri kitokią smegenų tvarką, 
negu dešiniarankiai, todėl 
kairiarankio vaiko nereikia 
pratinti vartot dešiniąją 
ranką, nes nuo tokio prati
nimo dažnai sukrypsta pro- 

, tas ar kūnas.

Visa francuzų spauda su

jinga ir negalėtų sudaryti 
neutralią poziciją. Šis parei
škimas daugiausia paveikė 
vokiečius, kurie nepaprastai čiai 
1-—i/’ ’ ’’ J. ' . ’
imta pozicija. Bet vis dėlto ką '’ir Prahos vyriausybę 
naciai turėjo apsiraminti, i”

Bendrai, anglų vyriausy- Jos, ramų pasiryžimą, jeigu 
bės laikymasis aiškinamas reikės, gintis visomi,s išga- 
ta prasme, kad Anglija ne- jlėmis, bet drauge'daryti, vi- 

‘ jsas galimas nuolaidas, ko-

Europos krizę. Visi laikraš- 
i konstatuoja vokiečių 

pasipiktino tokia anglų už- priekabių jieškojimo tąkti- akėta p. Šukiui 
Prahos vyriausybėsį laliatų dalį. Tas) 

kaip ir visos Cekoslovaki- skėti iš tų $7. K;
I inc romu nacirvvimo iairm cnmol/nto lilrc

WOW/
SĄVES2««

and M*, , ana . ų 
IRON WITH EASE

IT’S NEW!
a .’.7 •

'"'“NEW YORKER” PROSAS
Su 8-Pčdų RETRACTO KORDU!
Kordas j kuri NIEKAD nesipainiosi darbe

ReguBarė kaina $7-»5 

DABAR tik s5-’S 
. sU REIK AC TO K°rdu

PAŠAUKIT MUS DABAR
ir jums

NEW YORKER" PROSĄ

Padoriai Išriša 
palniojančlo ir 
trlkinlo kordo.

sena klausimą 
keblaus elek*

° Išimtinai su, šio
*6 sv. prosas greitina prosymą. 

Padaro pulkų darbą.

“Prosas pilnai automatiškas — 
turi termostato kontrole Ir nu
stato karšt) medžiagai.

proso modeliu.

delnai pritaikyta 
ir nykščiui vieta.

G-E’s vėliausias modelis.

’Si

fauplna pinigus Ir prosymo 
darbą per ilgus metus.

jusv EDISON SHOP

5 apmokėta, liks 
Barjrįs doleriai, 
fe Kongreso k oi 
.(.Lietuvos reikak 
sdarys didesnė s 
hbus pasiųsta Ce

kios yra suderinamos sullffl 
priklausomos valstybės su;-1 
veneiumu.

“Republique” ir “< 
konstatuoja, kad Hitlerio mijos reikaling 
ekspansija pagaliau susiti
ko su tvirtu noru pasiprie-( 
sinti. Čekų tauta neleis sa-, 
vęs paklupdyti ant kelių.

. “Epoque” apgailestauja 
Varšuvos dviprasmį laiky
mąsi. Tas laikraštis užgiria 
Angliją, kad ji neiškartojo Sto ir buvo paski: 
1914 metų klaidos, kuomet 
ii iki paskutinio momento 

; liko pasyvi. Laikraštis nuro
do, kad Varšuva, aiškiai pa; 
sisakydama esanti solidari 
su čekų tauta, užtikrintų 
taiką. Argi pavojaus valan
doje turėtų dar būti atsili
kėlių, — klausia laikraštis, 
—kurie savo delsimu skati- i 
na agresoriaus puolimą?

1 “Intransigeant” informuo
ja iš Italijos, kad italų spaur 
da Čekoslovakijos įvykius 
komentuoja vokiečiams pa
lankia prasme. Manoma, • 
kad visas tas triukšmas iš 
anksto buvo aptartas tarp 
Hitlerio ir Mussolinio. Laik
raštis mano, kad Hitleris iš 
Mussolinio gavęs laisvas 
rankas. Bet čia pat laikraš
tis abejoja, ar Italija ka- 

liktų neutrali karo metu? 
Tai yra paslaptis.

ĖEtui Lietuvos 
Ordre” ehiiy gelbėjimui.

lAuku buvo surii 
*83.00, bet Dr. J, 
^pridėjo dar $5.0 
<it, kad jei liks r 
Engimo, tai teg' 

ižde, arb 
Jota Liet. Da 

teliii Jei ne I 
tenka, tai dar bt 
‘tens padengti.
Minusų “Dirvos” 
te skleidžia vi 
<tns ir bando 
tei už “pasisavi 

aukų. Taigi,, 
^pėdų milžinas 

r;*pėjęš, tada iš j 
Išauta atskaitų 

£ surinktus pu 
rinkti auka;

i tete progos, b i 
V^utojams m 
. ii ko jis kabir

^ Smetonos “kai 
I Iškenčia kaip 

vis bando 
ištakiu budu 

užkabinti.Lib a u uj ulei, cii Aucwijc* d t- ..
liautų šalia Vokietijos, ar |%5a11 Pa
liktu neutrali karo metu? | užmeti 

■, -s esąs “ne. 
is 1 neturėtų į 1
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KAS SKAITO, RAŠO

i tuo atve- 
užpulta če- 
ji anglų po- 
si taiką Eu- 
žinia aril-

“ savivaldy- 
koslovakijo- 
ieko ypatin- 
surinko tik

is, dėka prie 
o kiečių bur- • 
. Tas Hen- i 
aimikis, ma
rins Prahos 
dėtį. Pasiro- 
inas neturi 
vimo mono- 
rikiai, nežiu- 
tkėsi zudetu 
j partija, 
Henleinui.

incuzijos ii ; 
adoriai Vai- 
enkų vyriau- 
ną, norėda- 1 
mkijos pozi 
karo kompli- ; 
jos vyriaus- 
ams pareis- Į 
•ianti neutra- 
oslovakų ka

imą privertė ■ 
ii apie lenku 
loncentraciją [ 
pasienyje ir, i 
viprasmiškas į 
Basis.
•ėsi anądien 
kariuomenės ■ 

alfašistų par- . 
istinė dalis 
ų klausima 
;u pavyzdžiu 
;iui, esą, prie- 
tenės vadai; 
ūmą.
omą, Prahos 
ido zudetairii 
luti palaikant 
rahos žestas 

busimos au-
Ižia ir, sake
is kol kas tuo 
tinti. Francu- 
t), kad Afiun- 
prieita jokwi 
arimo.
iti konferen- 
ma Berchtes- 
rio rezidenci- 
manoma, da- 
Įeinąs.
jų spauda su 
nėjimu, bet ii 

susilaikymu, 
,uoja Centro 

Visi laikraš- 
oja vokiečiu 
ikojimo tąkti- 

vyriausybės 
>. čekoslovaki- 
iryzimą, jeigu 
visomis išga- 

uge’ daryti, vi- 
nuolaidas, kO: 
inamos su
valstybės su-

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS
CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS

Reikėtų subendrinti 
veikimą.

Prie progos norėčiau ke 
liatą žodžių tarti dėl musų 
vienybės ir draugiškesnio 
veikimo. Mes čia turime vis
ko, ko tik reikia. Musų pri
augantis jaunimas yra ga
bus. Yra gerų dainininkų ir 
gerų muzikantų. Tik reikia 
geresnės vienybės. Butų ge
rai, jeigu musų dainininkai 
ir muzikantai susidėtų į vie
ną gražų būrelį ir veiktų 
išvien. Veikdami išvien, ga
lėtų daugiau išsimokinti lie
tuviškų dainų, muzikos ir 
galėtų dažniau surengti gra
žių vakarėlių. O toki jų 
draugingą veikimą visi pa
rems. Butų ir jiems smagiau 
veikti, ir butų didelė nauda 
musų kolonijai.

Mes turime gerų patyru
sių dainininkų ir veikėjų, 
kurie galėtų šitokiam dar
bui daug pagelbėti. Pavyz
džiui, Julius Krasnickas. Jis 
geras dainininkas, gerai pa
žįsta muziką ir galėtų ne
maža pagelbėti, jeigu tik vi
si susiburtu į vieną gražų iir . • •
dailės mylėtojų būrelį. Gei-' WorCesteriO ZilllOS. 
stina, kad tas greitu laiku ir 
įvyktų. Reikia da pažymė
ti, kad p. Wilkelienes kon
certe dalyvavo gabi ir jau 
aukštą mokslą muzikoj at
siekusi smuikininkė panelė 
Ona Želvytė iš Oberlin mu
zikos konservatorijos. Ji yra 
jau baigusi muzikos kursą, tinimas, 
bet dar tebelanko konserva
toriją aukštesniam laipsniui 
įgyti. Ji nori įsigyti muzi
kos mokytojos laipsnį.

Įraščius rašyti. O Dr. Vitkus 
esąs “cicilrkutis.” Bet tegul 
tas žmogutis iš “Dirvos” 
skiepo pasižiūri į save, kas 
jis pats yra, ir į ką panašus 
jo, atsiprašant, “raštai,” ku
rių niekas neperka ir ne
skaito.

“Dirvos” čalis raudoja, 
kad Clevelando “Lietuvių 
Žinios” bėga jam už akių. 
Jis sako, kad čia nereikia 
dviejų laikraščių. Mat, išdy- 

L-. gus katalikiškam laikraš- 
’ čiui, Čalis nustojo daug 

;r skaitytojų ir visokių spau
dos darbų. Tačiau į jo rau
das galima'atsakyti taip: 
jeigu jis butų nors kiek 
džentelmoniškesnis, tai ki
tas laikraštis gal nebūtų at- 

Isiradęs; dabar gi Čalio 
sendvičiai gali visai susi
traukti. Jie gal butų jau vi
sai sudžiūvę, jeigu Smetona 
nebūtų pasigailėjęs ir nu
pirkęs krūvą visokių jo 
šlamštų, kurių publika visai 
neperka ir neskaito.

Jonas Jarus.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Da Viena Lėktuvo Katastrofa BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Scene ot tragedy, In a ravine near Cleveland
Worcesterio lietuviu ju-1 JL. , ... . ™ , , • , -dėjimas pradeda silpnėti i ^ta parodytas lėktuvas, kuris nukrito ravinon netoli nuo Clevelando ir sudužo/

Iš Darbo Partijos lietuvių j Savotiška “Naujosios Ga
dynės” kritika.

Vytautas Katilius parašė 
“Keleivy” apie kriaučius, 
nurodydamas jų skurdų 
šiuo laiku padėjimą. Apart 
to nurodė, 
klausimais 
daugiau ką kriaučių labui 
nuveikti. Po to priminė 
kriaučiams, kad ateinan
čiuose rinkimuose jie rinktų 
kaip lokalo valdybą, taip ir 
delegatą iš rimčiausių na- 

ir prižadėjo kiek galėdamas'irių, kad su jais butų galima 
Darbo Partijią remti. J. Bui- ko draugiškiausia susikal- 
vydas, perduodamas A. Lin
kui sekretoriaus vietą, pri
žadėjo padėti naujam ko
mitetui ir toliau dirbti. Tą 
patį padarė dr kiti komiteto 
nariai. Taip, kad šis pirmas 
naujosios ir senosios valdy
bos posėdis buvo gražus ir į 
jaukus.

distrikto.

Amerikos Darbu Partijos 
lietuvių 14 distrikto pildo
masis komitetas birželio 3 
turėjo susirinki na. Naujoji 
valdyba priėm ė iš seniau 
buvusių virsiu inkų doku
mentus. Pasik eisdami sky
riaus dokumen tais, pasisa
kė po kelius ž( >džius. F. Mi- 
lašauskas, peij duodamas A. 
Bubniui pirmininko vietą, 
palinkėjo gero pasisekimo

kad kai kuriais 
galima butų ir

?” ir “Ordre’ 1 
kad Hitlerio 
įgaliau susiti- 
oru pasiprie- 
luta neleis si- 
i ant kelių.

apgailestauji 
.nasmį laikj- 
kraštis užgiri) 
ji neiškartoj.' 
aidos, kuomi! 
nio momto I 
aikraštis nūn- 
iva, aiškiai pi 
esanti solidari 
ta, užtikrini; 
avojaus valau 
lar būti atšilt 
įsia laikrašti 
delsimu skat 

is puolimą? 
ant” informs 
kad italų span 
akijos įvykiu 
vokiečiams ps- . 
ne. Manomi 
s triukšmas i 

aptartas tai] 
assolinio. Laik- 
kad Hitleris i 
gavęs laisvi 
čia pat laikraė 
ar Italija b- 
Vokietijos, (

Ii karo metu? 
iptis.

nes dėl bedarbės daugelis 
apleidžia draugijas, mažėja 
ir veikėjai ir draugijos, o ku
rie dar veikia, tiems neati
duodama nei tinkamas jver- 

, greičiausiai daro
ma priekaištų buk dirba sa
vo naudai. Pas lietuvius įsi
vyravo saumylybės liga, į 
draugijas žiūrima kaip į iš- j 
naudojimo pinkles. Wor-Į 
cestery reikia gelbėt darbi-' 
ninku judėjimą lietuviuose,; 
kitaip 'Romos agentai sunai
kins visą pažangą.

Šįmet iš Worcesterio . _ ______ _
SLA. seimą važiuoja tik du merikos Lietuvių Kongreso 
delegatai nuo 318 kuopos, konferencija; čia mitinguos 
57 kuopa nesiunčia nei vie- sandariečiai su tautininkais, 

„ - - . ■ no- , . . , ... . posėdžiaus advokatai ir tt.
Už Lietuvių Salę užmokėta ' Darbininkų padėtis nesi- Be£ ag čia noriu suteikti ži- 
$10, už plakatus Nauncikui 
$3, už pasiuntimą telegra
mos į Lietuvą $8 ir Lietuvių 
Kultūriniam Darželiui pa
skirta $10, nors tas ir nebu
vo žadėta laike aukų rinki
mo. Taigi viso išmokėta 
$31. Lieka $7, bet dar neuž
mokėta p. Šukiui už kitą 
plakatų dalį. Tas reikės už
mokėti iš tų $7. Kaip viskas 
bus apmokėta, liks gal apie 
du ar trįs doleriai, kurie pa
siliks Kongreso komiteto iž
de, Lietuvos reikalams. Kai 
susidariys didesnė suma, ta
da bus pasiųsta Centro Ko
mitetui Lietuvos politinių 
kalinių gelbėjimui. Dar prie 
pabaigos reikalinga pasta
ba. Aukų buvo surinkta tik
tai $33.00, bet Dr. J. T. Vit
kus pridėjo dar $5.00 ir pa
sakė, kad jei liks nuo lėšų 
padengimo, tai tegul buna 
Kongreso ižde, arba buna 
paskirta Liet. Darželiui. 
Dėl to ir buvo paskirta $10 
Darželiui. Jei ne Dr. Vit
kaus auka, tai dar butų tru
kę lėšoms padengti. .

Bet musų “Dirvos” kava
lierius skleidžia visokius 
šmeižimus ir bando visus 
kaltinti už “pasisavinimą”, 
surinktų aukų. Taigi, jei tas 
keturių pėdii milžinas nenu
stos plepėjęs, tada iš jo bus 
pareikalauta atskaitų už į- 
vairius surinktus pinigus. 
Jis mėgsta rinkti aukas prie 
kiekvienos progos, bet at
skaitų aukautojams neduo
da. Tai ko jis kabinėjasi jis nuėjo už kokių lOO žing- 
prie kitų? snių toliau, atgulė ir per-

Tas Smetonos “kavalie- miegojęs, išaušus rytui jis 
rius” neiškenčia kaip mar- išvažiavo į mišką prie savo 
gis nelojęs; vis bando vie- darbo, visai nežinodamas, 
nokiu ar kitokiu budu Jarą kad jis užmušė tą žmogų, 
ir Dr. Vitkų užkabinti. Nie- Dabar eina platesni tyrinė- 
ko rimto negali pasakyti, jimai. 
tai nors kvailus užmetimus ---------
daro. Jarus esąs “negrą- Esant Worcestery daugy- 
motnas” ir neturėtų į laik- bei bedarbių, tai ir prie

Jam rupi aukos.
“Dirvos’’ kavalierius 

bai susirūpinęs aukomis, 
kurios buvo surinktos laike 
masinio mitingo. Prieš aukų 
rinkimą buvo publikai pa
aiškinta, kad aukos renka
mos tik mitingo lėšų paden
gimui, ir buvo surinkta $38.

la-

WPA darbų darbininkams sirinkimai buna ketvirtadie- 
mokama pigiau negu Bosto- nių vakarais.
ne, o pragyvenimas bran-j Dabar turėtumėm būtinai 
gesnis. Tai pradėjo WPA susiorganizuoti ir bedarbiai, 
darbininkai organizuotis į tai galėtumėm masiniai rei- 
uniją. Jau du susirinkimu kalaut darbų.
atlaikė Labor Temple. Su-1 Vargo Sūnūs.

SLA. SEIMO REIKALU.
SCRANTON, PA.

Scrantų miestas šiais me
stais matys daugelį lietuviš- 

. kų konferencijų su SLA. 
1. 40-tuoju-Seimu. čia bus A-

taiso, didesnė pusė bedar- nių tik apie tai, kas liečia 
biai. Worcesterio miestas SLA. seimą. Jo rengimo ko- 
vien iš dirbtuvių pasilaiko.1 misija susideda iš vietinės 
Kuomet darbininkų gyveni-, sla. 23 kuopos nariu. Tos 
mas susidarė gana sunkus,'komisijos pirmininku yra 
tai padaugėjo visokie prasi- jonas Stepanauskas, žino- 
kaltimai, mat, žmonėms ka- mas tarpe vietos lietuviu 
Įėjimas pasidarė nebaisus, j veikėjas: sekretorium W‘. 
Štai pavyzdis: Vienas jau-; Meškunas, veiklus žmogus, 
nas lietuviukas nuėjo kalėjo iždininku yra Antanas 
jiinan atlankyt savo patėvį, Kubilius, irgi nuoširdus mu- 
J. Jonulį, jam pasirodė ka- Su bendradarbis. Kad seimo 
Įėjimo gyvenimas geru ir jis darbąs butų atliktas tvar- 
paprašė, kad leistų jam ka- Ringai, yra skirtos įvairiems

SIMSBURY, CONN.
Mirė Ona Veršauskienė.
Išsirgus 7 mėnesius, ge

gužės 23 čia mirė Ona Ver
šauskienė, sukakusi 55 me
tų amžiaus. Velionė buvo 
kilus iš Suvalkijos, Šunsko 
parapijos, Karžių kaimo, po 
tėvais vadinosi Ona Pleč- 
kaitytė. Amerikon atvyko 
1905 metais ir čia susituokė 
su Martinu Veršausku, su 
kuriuo išgyveno gražiau-. 
šiam sutikime 33 metus.

Paliko didžiausiam nuliu- ’ 
dime vyras ir duktė Eugeni-1 
ja. Chicagoj gyvena du bro-' 
iiai ir viena sesuo. Dėl toli
mos kelionės jie į šermenis 
negalėjo pribut, tik atsiun
tė gražių gėlių. Sesuo buvo klausyti 
atvažiavus per Velykas ir • 
išbuvo prie ligonės 3 savai
tes. Velionė sirgo vėžio liga,

Įėjime pasilsėti per porą 
dienų ir duotų pavalgyti, 
nes, esąs išbadėjęs. Jaunuo
lį išvarė iš kalėjimo. Išeida
mas iš kalėjimo jis pasiėmė 
metalinį cuspidorį. Už tą, 
musų 23 metų Juozas Žu
kauskas gauna visą mėnesį 
kalėjime pabūti. Gegužės 
9 d. teisėjas nubaudė vieną 
mėnesį jį kalėti. Vagiliaut 
yra peiktina; bet darbinin
kams organizuotis labai rei
kalinga. Kuomet busim ge
rai susiorganizavę, nerei
kės nei badauti, nei vogti, 
kalėjimas malonus nebus.

Paaiškėjo poeto Thomaso 
O’Connellio užmušimas.
Gegužės 9, teisme prisi

pažino Roger J. Perreault, 
kad jis, būdamas girtu ge
gužės 5 d. 2 valandą susiti
ko nepažįstamą žmogų In
stitute Parke ir pradėjo gin
čytis ir jis prisimena, kad 
porą sykių uždavęs savo 
oponentui kumščiu. Paskui

būti, susirokuoti. Nieko sa
vo rašte nei apie A. Bubnį, 
nei apie Pildomosios Tary
bos narius Katilius nekal
bėjo. Vienu žodžiu, — gry
nai bešališka koresponden
cija tilpo “Keleivyje.”

Bet kur tau, “Naujos Ga- 
, dynės” “išminčiai” apvertė 
viską aukštyn kojoms, pri
statė vienuolika “klausimų” 
ir tuose “klausimuose” iš
plūdo A. Bubnį, neva saky
dami, kad jį “Keleivis” iš
vadino šiokiu ir kitokiu. 
Nejaugi jie mano, kad A. 
Bubnys yra vaikas ir nesu
pras to “trikso,” kad jį “gin
dami” visaip išbiaurįojo? 
Tai jo dalykas, o ne mano. 
Jeigu aš bučiau A. Bubnys, 
tai aš su tokiais “užtaryto
jais” kitaip pasikalbėčiau...

o nccaico! Kas ]ječįa a. Bubnį ar ka 
met ams užsiprenumeruoti, j rį^ kaipo asmenį, tai toji 

J. Nalivaika išrinktas A- Katiliaus korespondencija 
merikos Lietuviu Piliečiu visai neužgavo. Ir Katilius, 
Kliubo protokolu raštinio? kiek man yra žinoma, nie
ku. Išrinkti du nau ji direk-Į kuomet plūdimo metodoms 
toriai. Pirmininko pagelbi-, nepritarė ir jis savo kores- 
ninkas A. Prakevičius i.
knygų dažiurėtojas S. Zu-Į 
bavicius su kasininku A.' 
Lelium vienbalsiai palikti 
ant kitų metų.

Amerikos Lietuviu Piliečiu 
Kliubo susirinkimas.

Birželio 3 buvo gana 
skaitlingas Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubo susirin
kimas. Komisijos davė iš į- 
vairių rengiamų pramogų 
raportus, kurie buvo vien
balsiai priimti. Amerikos 
jaunuoliai atsikreipė su pra
šymu, kad Kliubas pasvei
kintų “The Voice of Lithua
nians.” Pasveikinta su pen
kių dolerių auka ir nutarta Į

Įšokti ir pamatyti gražias 
iScrantono miesto apylinkes.
I Ketvirtadienio vakarą bus 
vakarienė ir šokiai Hotel 
Jermyn—toj pat. vietoj, kur 
posėdžiaus ir Seimas. Šios 
pramogėlės komisiją suda
ro: Jonas Stepanauskas, A. 
Kubilius, Petras Pėstinin
kas, A. Janui, S. Shimkus, 
A. Gegžnaitė, Mrs. Jatul ir 
Mrs. Shimkus. Jos yra veik
lios moterys ir tikimasi, kad 
jos tam baliui parduos daug 
bilietų tarp vietos lietuvių. 
Seimo salę išpuošti apsi
ėmė: A. Aukščiunas, B^ 
Walatka ir L. J. Savickas.

Kambariais delegatus ap- __ ______  _____  _.c.
rūpinti yra paskirta panelė labai mėgdavo skaityti “Ke- aktorius . negali būti akto- 
Zorskaitė. Kas tuo klausi- leivį,” _____JL,
mu nori gauti informacijų, Maikio ir Tėvo pasikalbėji- tais rodė 
tegul kreipiasi prie jos: 
1709 N. Main avė., Scran
ton, Pa. Seimo rengimo ko-' 
misija rūpinasi 
butų atlikta geriausioj tvar-
kOSeimnuiO Rengti Komisijos ^ g^žių gėlių iri kūną 

s Na Js i lydėjo daug automobilių.
-------------------- ----- - y '-j Visiems šeimyna taria šir- 

dingiausį ačiū.
Velionei gi lai buna leng-

ir pondencijose nieko neplūs
ta. Jis yra naujas “Kelei
vio” korespondentas ii-, rei
kia tikėtis, duos iš Brook- 
lyno korespondencijų ne 
tam, kad ką nors išplūsti, 
bet kad atvaizduoti, kiek 
galint, Brooklyno lietuvių 
veikimą.

Pats “Keleivis,” kaipo 
i laikraštis, yra vertas pagar- 
: bos už savo rimtą ir nuo
seklią taktiką musų lietuvių 
išeivijoje. Kas kur daugiau 
geria ar mažiau geria, tai 

1 nei “Keleiviui” apeina, nei 
V. Katiliui. Apie tai gali

ir Jono Valančio paskaita.

Birželio 5 “Laisvės” sve
tainėje J. Valantis davė pa
skaitą apie režiserius ir ak
torius. Jo paskaitos pasi-Į

Y L susirinko apstus 
būrelis Brooklyno lietuvių. 
Liaudies Teatras šįmet pa- 

U j’.,’ r."’";.''“■■.°” ’ 7------ į sinode jau gana rimtai meno
todėl išgelbėt ją nebuvo ga- srityje> Jonas Valantis pa-1 ' ’ t—.--- --- --- °.— 
llma- ruošė gana vykusia paskai- i _ PatFs . N.aujo-

Sveika būdama velione tą. Jis nurodinėjo, be ko

ypač jai patikdavo rium. Jis taip pat kūno ges- 
kad aktoriui ne-

parengimams komisijos, ku
rios rūpinasi kiekviena jai 
pavestą užduotį atlikti.

Pirmiausia, 26 birželio 
dieną, prieš seimą, bus su-Į 
rengtas bendras SLA. vardu 
piknikas. Jis bus už apie 4-5 
mylių nuo Scrantų miesto,; AUkioi išguldyti pilietybės įstaty-; 
Chinchila, Pa., Tautiškame mai SU reikalingais klausimais ir at-1 A1, - ,>oir,„l5

i i,', -ii j ■ • sakymais lietuvių ir anglų kalbose. Vd AmCllnOS Žemele,parke. Piknike bus dainų ir AntJra peržiurėta ir pagerinta ;
kalbės visų musų visuome- laidi
nės srovių kalbėtojai: advo
katas Bagočius, Dr. Grigai
tis, p. Vinikas, “Tėvynės” 
redaktorius Vitaitis ir gal 
da kai kas. Tiek svečiams, 
tiek vietos publikai, bus įdo
mu jų kalbas išgirsti. Bus 
geros muzikos, šokių ir gė-1 
rimų. Viskas tęsis iki vė-‘ 
lauš vakaro. Pradžia bus 
nuo 12—1 valandos po pie
tų. Pjkniko komisijon įeina: 
Alekas Aukščiunas, Berna- 
das Walatka, Ratilas Lisa- 
jus, Agota Gegžnaitė ir Ona 
Zorskaitė.

Pirmadienio ir antradie
nio vakarai bus liuosi.

Trečiadieny popiet bus 
ekskursija prie Lake Ariel. 
To išvažiavimo komisijon 
įeina: Jonas Stepanauskas,1 
Dr. Spelyng, Dr. Sakalaus
kas (Sack), Barney Miku
lis, A. Aukščiunas ir P. Lub-' 
ševičius. Nuo Scrantų iki 
Lake Ariel yra apie 20 my- Į 
lių. Ten irgi delegatai turės 
progos pasilinksminti, pa- j

JYdVl CLA.LUI1U1 lit- 
mai. ; pakanka išmokti savo rolę, |

. L-n 1 Palaidota šv. Marijos ka-'bet Jis turi but lankstus, gy-į
i \--bl visl-u« pinėse, New Britain, Čonn.,1 ° ne Gobinis maronetas.

tvnr- ^ur duktė turi nupirks lo- s1’ 19(los, pirma tos rūšies 
J tą. Prie kapo buvo suvežta Paskaita, bet ji įdomi ir 

TZ_ • daug gražiu gėlių iri kuna “aus.Vtojai rimtai jos klau-se.
Po paskaitos buvo ir pa

klausimų, Į kuriuos Jonas 
Valantis gana vykusiai at
sakinėjo. Kaip kas dar ne- 
dasakytus Valančio žodžius

Kaina ..

DRAUGIŠKOS
VAISES

-■■"A

Vyras ir duktė. apie vaidybą dapildė.

ON DRAUGHT

C. SCHMIDT 
& SONS, Inc. 
PHILADELPHIA. PA

NO BETTER 

ALE
IN BOTTLES, 12-ox. 
Reg., 12-01. Steinies,

Smagus protarpis blle žaidime, tai 
__Schmidt’o Ahis, so ar be lėkštės 

“prieskonių.u Kaip tik tinkamiau- 

sla kuomet sukaitės, pailsės. Ištroš

kęs . - . arba kuomet norisi nutvert 

k:| nors <ja

CELERY smothered 
in SCHMIDT'S BEER

Beer —covered with ° pi_.ra

,tock . . . ,and 
put top ot celery.

sios Gadynės” išmintingie
ji. “Keleivio” tikslas ir jo 
korespondentų užduotis, tai 
kuo plačiau, kuo teisingiau 
nušviesti musų veikimą ir 
nurodyti trukumus. Kartais 
kaip kas gali užsigauti, ka
da jo veikla buna paliesta. 
Bet juk veikime reikia kri
tikos m reikia turėti pakan
tos.- To, rodos, Brooklyno 
progresyviai veikėjai turi, 
tik neturi “naujagadynie- 
čiai.” Jie nori svietą “užtar
ti” taip, kad užtariamasis 
butų apipurvintas ir panie
kintas prieš visuomenę. 
“Keleivio” korespondentai 
tokio tikslo neturi ir, tikiuos, 
neturės. J. Špižinis.

SCRANTONIEČIAMS 
PRAŠYMAS.

Amerikos Lietuvių Kon
greso konferencija jau arti. 
Ji įvyks birželio 25 ir 26 
dienomis Jermyn Hotely, 
Scranton, Pa. Kad pagelbė
ti konferencijos delegatams 
apsieiti su mažiau išlaidu, 
ALK. Wilkes-Barre, Pa\ 
skyriaus komitetas prašo 
serantoniečių draugų parū
pinti delegatams nakvynes 
savo namuose. Kas tik turi 
savo namuose vietos,; mel
džiame tuojaus pranešti d. 
V. Wall (Valiukas), 1126 
Albright avė., Scranton, Pa. 
Tel. 2—1066. —

Wilkes-Barriu sk. k-tas.

Rašto Istorija. Pagal A. B Schnitzerį 
sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
Apdaryta ............  $2.50
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Prof. Petro Leono Palikimas Generolo Franco Ispanijoj 
Jau Bręsta Revoliucijaalkį, mažuma gyveno ištek

liuje ir prabangoje. Žmonių 
gyvenimas savo esmėje pa
sidarė nenormalus: tie, ku
rie dirba, kenčia skurdą, o 
tie, kurie nedirba—visakuo 
pertekę. Nuskriaustieji, nors 
ir įtikinti kad taip ir turi 
būti, vis dėlto kartais imda
vo murmėti, šiaip ar taip 
protestuoti prieš išnaudoji
mą... —----------------
mieji suprato, kad jie yra 
skriaudžiami, tuomet teisi
nės tvarkos atstovai imasi

Yra žmonių, kurie net ii 
pasitraukę iš gyvųjų tarpo 

ivis tiek daro įtakos, suka 
žmonių visuomeninį gyve
nimą viena ar kita linkme. 
Didieji rašytojai, mokslo 
vyrai, politikai, menininkai 

i niekuomet neužmirštami tuo 
momentu, kada jie pasi
traukia iš gyvųjų tarpo. 
Dažnai tokių proto milžinų 
atlikti darbai, padalyti išra
dimai, mestos mintys ilgus 
amžius išsilaiko žmonių at
mintyje ir neša žmonijai 
naudą. Jeigu mes šiandien 
naudojamės įvairiais tech- prisimesdami jų draugais, 

j nikos laimėjimais, įvairiais Pavyzdžiui, pries karą taip 
išradimais, gėrimės skaity- mėgino daryti caro polici- 
dami knygas, įžvelgiame į ninkai ir kiti jo pakalikai, 
pasaulio beribius plotus, j Maskvoje, aukšto rango po- 
patiriame įvairių nuostabių ' licijos valdininkas Zubato- 

J rlnlirl.-ii fni vlc nnnnnl. ' ....r. 3 n 1-r. ..n

kad jis buvo areštuotas ir sai “New York Times’o” 
uždarytas kalėjiman. Vie- korespondentas:
noj savo kalboj jisai išvadi- “Karlistams bažnyčia ir 
no įtalus ir vokiečius “plėš- j karalius yra šventi dalykai,: 
riais vanagais ir banditais.” paremti religinga ir monar- 
Podraug jis pareikalavo, chistine Ispanijos praeitimi.
| 11*. 1 • *’ I**.* • • 1 i X i 4- r-. Jnllr

Kuo ilgiau tęsiasi Ispani
joj vidaus karas, tuo pla
tesnis darosi fašistų eilėse 
skilimas, sako “New York 
Time s” korespondentas, 

| Harold Callender. o .
Bruzdėjimas generolo kad butų paleisti politiniai falangistai gi šitiems daly- 

Franco eilėse yra nukreip- kaliniai. Po šitos jo kalbos kams entuziazmo neturi.
KadaFtik°sladaudžia- U1S daugĮausia Prie.® italu.s įvyko-796 lojalistų pabėgi-'

—Tegul bus pagarbintas, nuo mus toliau, tuo toliau 
Maike! i bus tas susitikimo taškas.

—Labas vakaras, tėve! Abidvi akys tuomet turi pa- 
Ką pasakysi? sisukti daugiau i lauką. Tuo

—O aš noriu, Maike, kad budu mes ir įgijam suprati- 
tu man ką nors pasakytum, mą apie toli. Viena akimi 
Ve, pereitą sykį tu man kai- žiūrint tokio supratimo ne
bėjai apie tai, kaip toli dan- galima gauti.
gus nuo žemės, ir kitokių —Na, jeigu tu taip daug 
niekų prišnekėjai. Bet da- žinai, Maike, tai pasakyk 
bar tu man išvirozyk, kodėl man, kodėl valgant cibulius 
pradurta bolė neatšoka nuo akys.pradeda ašaroti?
žemės. | —Svogūnuose, tėve, yra

—O ar tu, tėve, žinai, ko- aštraus aliejaus, kuris grei- 
dėl ji atšoka nuo žemės, tai garuoja Į orą ir erzina 
kuomet ji nepradurta? akies pavirš}, kuris yra labai 

—Nežinau, vaike. 'jautrus. Akyse yra tokios 
—Visų pirma, tėve, mes liaukos, kurios tuo jaus pa- 

nevartosime žodžio “bolė.”, leidžia ašaras, kad nuplau- 
Sakysime: sviedinys. Da- tų erzinančius garus.
bar paimsime klausimą, ko-1 —Ar tu man nemeluoji, 
dėl jis atsimušęs į žemę šo- Maike?
ka aukštyn? Todėl, kad jis' —Ne, tėve.
yra pripustas oro. Sudavus —Olrait, vaike, jeigu tu 
sviedinį į žemę, jis susiplo- sakai, kad akys paleidžia 
ja ir orą suslegia. Suslėgtas vandenį, kad nusiplautų tro- 
oras tačiau greit išsiskečia, belį. tai kodėl man anądien 
Suplota sviedinio dalis vėl iš akies pasipylė kibirkštys? 
iššoka ir išmeta sviedinį; —Turbut gavai nuo ko 
aukštyn. Bet jeigu tą svie- nors į kaktą?
dinį pradursi, tai oro jame1 —Tai ne tavo biznis, Mai- 
nesuslėgsi. Dėl to ir sviedi- ke, ar aš gavau, ar ne.
nis tuomet nuo žemės nepa-| —Žinoma, tėve, kad tai 
šoks. ne mano dalybas; gavus

—Na, tai denkiu, Maike, smūgį į kaktą, akyse visuo-
kad tu tai}) gražiai man šitą met pasirodo kibirkštys. Bet 
triksą išklumočijai. O dabar tai nėra ugninė kibirkštis, 
aš turiu kitą klausimą. |Tai yra tik sukrėstų nervų 

—Tu šiandien daug klau- atsiliepimas smegenų cen- 
simų turi, tėve. .tre.

—Jes, Maike, aš noriu —Na, tai aš tau pasaky-
daug žinot, ba durnam sun- siu, Maike, kad tu įspėjai, 
ku ant svieto gyventi. ' ,ba tas šunsnukis Prenkis 

—Tas tiesa, tėve. Į davė man į antakį. Tas bu-
—Taigi dabar tu man iš- vo Pyterio saliune. Ale jis 

ekspleinyk, Maike, kam gavo ir nuo manęs. Kai jis iš
mums reikia dviejų akių? saliuno išėjo, tai aš jam špy- 
Ar nebūtų geriau, kad bu- gą parodžiau.
tų tiktai viena? Į —Tai ne svarbu, tėve.

—O kodėl tu norėtum tik' —Na, tai gal tu man dabar
vienos, tėve?

—Ogi šiaip sau, dėl ceka- 
vasties.

—Su viena butų negerai, 
tėve.

—O man rodos, kad butų 
geriau. Vieną netaip greitai 
vėjas dulkių pripustų.

—Bet su viena sunku bu
tų daiktų atstumą suprasti.

—Aš to nesupratau, Mai
ke.

—Gerai, aš pasakysiu aiš
kiau. Dvi akys reikalingos 
yra tam, kad lengviau butų 
galima suprasti, kaip toli 
yra nuo musų daiktai, ku
riuos mes matom.

—Ar tai tu nori man pa
sakyt, kad vieną akį užmer
kęs aš negalėčiau pasakyt, 
kaip toli tu nuo manęs sto
vi?

—Ne visai, tėve. Mat, da
lykas yra toks, kad žiūrint į 
kokį nors daiktą abiem 
akim, abiejų linijos turi susi
tikti prie to daikto į vieną 
tašką. Juo tas daiktas bus

fžfundytum, Maike? Aš jau 
dvi dienas negėriau.

I —Ir nereikia, tėve. Svei
kesnis busi.

| —Olrait, Maike, aš eisiu 
pas zakristijoną, tai pas jį 
gausiu. .

KINIEČIAI SUŠAUDĖ 400 
SĄMOKSLININKŲ.

Kantono žinios sako, kad 
pereitą sąvaitę kiniečiai te
nai suėmė ir sušaudė 400 
žmonių, pas kuriuos buvo 
rasta ginklų ir bombų. Jie 
buvę padarę sąmokslą pa
dėti japonams.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 
9 JAPONUS.

Japonijoj, Šimemuros an
glių kasykloj pereitą sąvai
tę įvyko sprogimas. Devyni 
japonai buvo užmušti ir 37 
užberti.

Texų valstijoj pereitą su- 
batą viesulas sugriovė Clyde 
miestelį ir 13 žmonių užmu
šė, o 40 sužeidė.

dalykų, tai vis yra nuopel
nas ne vien dabartinės kar
tos žmonių, bet didele dali
mi darbas ilgiausios grandi
nės žmonių, kurie gyveno 

Į prieš dešimtis, šimtus ir net 
tūkstančius metų prieš mus. 
Istorijos eigoje kai kurie 
asmenys nepaprastai ryš- 

jkiai iškyla. Jie tartum švy
turiai per ištisus šimtme
čius įvairioms tautoms rodo 
kelius į geresnį, gražesnį 
gyvenimą. Jų vardai yra 
minimi ištisų Įtartų. Dažnai 
tokie žmonės, nors jie gyve
no prieš šimtus metų, mini
mi lyg rodos jie čia pat dar 
šiandien tarpe musų gyven
tų. Istorija žino visą eilę to
kių asmenybių. Jie priklau
so visai žmonijai. Atskiros 
tautos taip pat turi savo 
proto vyrų, kuriais gėrisi, 
kuriuos seka, ypatingai to
kius proto žmones, kurie ne
lenkė galvos prieš didžiuo
sius, jautrus buvo neteisy
bei, visą savo energiją sky
rė tautos progresui ir pla
čiųjų liaudies sluoksnių ge
rovei. Taip, tokie žmonės 
veiti pagarbos. Lietuvių 

1 tauta irgi yra išauginusi vi
są eilę taurių asmenybių, 
kurios žadino žmones iš 
vergijos miego, kurios tiesė 
lietuvių tautai nepriklauso
mybės kelius, kurios gynė, 
liaudį nuo dvarininkų ir po-, 
nu sauvalės, kurios kovojo 
ir mirė, rupindamosios ne 
savo siaurais turto ar garbės 
reikalais, bet artojų ir dar- 

ibininkų gerbūviu. Šiandien 
jau nedaug turime gyvųjų 
tarpe tų senesnės kartos, ko
votojų. Jie, kaip griūvantie
ji ąžuolai, pavargę nuo me
tų naštos, traukiasi iš gyvų
jų tarpo.

Štai gegužės 12 d. Lietuva 
neteko vieno iš senesnės 
kartos veikėjo, tikro Žmo
gaus, tikro liaudies draugo, 
Petro Leono. Jis mirė turė
damas 74 metus amžiaus. 
Toks amžius gražus, bet da 
gražesni yra Jo nudirbti 
darbai. Apie Petrą Leoną 
daug ką galima rašyti, daug 
ko galima iš Jo pasimokyti. 
Jis ilgai bus minimas lietu
vių tarpe. Jo parašytos kny
gos. Jo straipsniai žurna
luose ir dienraščiuose ilgai 
veiks gyvųjų protus. Norint 
susipažinti su Petro Leono 
palikimu, reikia 'skaityti Jo 
raštuš, nes šitie raštai, juo
se išreikštos mintys ateity 
turės įtakos visam lietuvių 
tautos likimui. Čia skaityto
jams patiekiame kelias bū
dingesnes ištraukas iš Jo 
parašytų knygų, arba straip
snių. Štai jos:

* * * .. s

■ “Didelė nelygybė tarp 
i žmonių turto atžvilgiu susi
darė štai dėl ko. Žmogus su
gebėjo priversti kitą žmogų 
dirbti jam, išnaudoti anojo 
darbą. Kas sugebėjo dau
giau žmonių išnaudoti, tas 
didesnę naudą, didesnį pel
ną gavo. Šitą galimumą iš
naudoti kitų darbą, sugebė
ta padaryti nuolatiniu, įtvir
tinant šį savitarpio santykį 

lį teisės normas. Dauguma 
nmclpin kpnf-pfi ftknrda ir

ir vokiečius, kurie iš oriai- mas iš gen. Franco kalėji- 
vių griauja Ispanijos mies- mo. Oficialiai buvo praneš
tus, žudo nekaltus vaikus ir ta, kad jie išžudę sargus ir 

kartais geruoju ramint juos, m°tinas. Žiuunt^ į šitą 

dalizmą, ispanams skauda 
širdį. Jie mato, kad lojalis- 
tai miestų nebombarduoja; 
todėl jiems pikta, kad jų 
kraštą naikina svetimi bar
barai.

Amerikos žinių agentūra 
United Press praneša iš Gi
braltaro, kad jau ir Sevillės 
mieste prasidėjo revoliuci
nis judėjimas prieš gen. į!*1,, - . , , .. ...
Franco. To miesto gatvėse TpiJ2^d’ . 1 1S SU
įvykę net kruvinų susirėmi- S --UV° guc-e.1
"’L. Gonzalo Queipo de 

Llano, sukilėlių vadas pietų 
Ispanijoj, pranešęs vyriau
siam fašistų vadui Franco, gos radio siųstuvas... Mes 
kad jo politikos Seville jau turime daryti viską, kad iš- 
“nebegalinti toliau remti.” ! vadavus generolą Yague,

Ta pati agentūra sako, kuris buvo areštuotas išda- 
■ ’ . • susišaudymą Se- v,ko Fran,co įsakymu. Mes 
villėj 7 birželio buvę UŽ- esame. falangistai, bet mes 
mušta 14 žmonių. Susišau- nenonme būti nei italai, nei 

vokiečiai. Mes esame pasi
ryžę kelti antrą revoliuciją 
ir, jei bus reikalo, jungtis 
su savo broliais raudonai
siais, kurie nors ir raudoni, 
bet visgi ispanai. Visi stoki
me už generolo Yague iš
laisvinimą.”

Paryžiaus laikraštis “Ma
yra tautininkai ir labai ne- tin” sako, kad revolveris 
kenčia kitų tautų. Todėl jie generolui "i ague ui kalėji- 
negali pakęsti ir Italijos bei me buvęs paduotas gen. 
Vokietijos kareivių Ispani- Franco įsakymu.

vas steigė darbininkams sa
višalpos draugijas, kurios 
gaudavo valstybines pašal
pas, kad tik darbininkai bu
tų ištikimi carui. Petrapily
je panašų darbą dirbo po
pas Gaponas. Tačiau kiek
vienam turi būti aišku, kad 
turtų nelygybė daugiausiai 
eina iš teisinės santvarkos, 
tai tik esanti atitinkamai 
teisinei santvarkai gali būti 
mažinama kalbamoji nely
gybė.” * *

Pas mus per daug yra , , 
žmogaus liki- ka~..Pe£užmirštamas

mas, kad “prakaite jam ten
ka rūpintis savo kasdienine 
duona.” ‘ 
daug ir

Musu tauta darbšti, ^as įvykęs tarp karlistų 
» sunkiai dil-ba, bet |ir falai?ąlstl?- Karlistai yra 

jos mintis yra nuolatos sle- kiaujo monai chistai 
giama pasitikėjimu autori-J 
tetais, o ne savimi.”

“Iki žmogus įsigijo pilie
čio ir valstybės šeimininko 
teises, kurios, leidžia jam 
kovoti ir dėl geresnių eko
nominių gyvenimo sąlygų, 
reikėjo eiti ilgas istorijos 
kelias. Tas-jkelias tai Goįgo-,

įBiriko b

fid Verta 
Gyvybė

“O kas liečia sociales re
formas, tai karlistai laikosi: 
stambių dvarininkų nusi
statymo. Jeigu jie pripažįs
ta kai-kurių reformų reika
lingumą, tai tik iš prievar

tos, bijodami revoliucijos. 
Tuo tarpu gi falangistų nu- 

Juan Yague buvo sistatymas prieš dvarinin- 
.3 už savo kalbą, kus yra visai karingas, revo- 

, kad bucinis.
Oi

prisaikintujų sue 
J5.000, o teisėja
Londone per m 

I u užmuštas tūlų 
| j cetŲ amžiaus v 
| o;apskundė kalt

Ujusius abidvi pi 
tėjo ir sklindžiam 
jjty ir daktaru 
r teisėjas liepė 
$ suolui nuspi 
A tėvai turėti 
įminimo.
Prisaikintujų su 

jjąno tėvams 
(ioinio.
‘ Teisėjas davė 

laisvę apeliu 
ėdį teismą ir 
iid šita suma b 
Eita. “Jei aš bi 
liausimą sprendi 
tau pripažinęs ti 
raiko gyvybę,” 
įsai. Tačiau ir ji 
pažįsta, kad nūs' 
fjčijamą kainą 
jpybę negalima, 
(ilima žinoti, kai] 
tegyvens? Trijų 
tegali numirti 
it; ketvirtų. Dal 
į kad trijų m 
ui daugiausia 
ngti. Bet ką gali 
jį jis išaugs? Ji 
įjotas ar koks 
Bet, iš kitos pusės 
B! ir genijus—k 
ar
Taip kalbėjo k 

Ėmo teisėjas, 
xbutu jo paties 
įlįOOO butų pei

jėga iš kalėjimo išsilaužę, 
bet neoficialės žinios sako, 
kad sargai tyčia juos iš ka
lėjimo paleidę. 

Gen. , 
areštuotas 
Dabar eina paskalai, 
kalėjime jis nusižudęs. O “Falanga skelbia kovą 
gal ištikrujų jį nužudė kle- netik ‘raudonajai’ respubli- 
rikalas-monarchistas Fran- kai, bet ir pusiau-baudžia- 
co. Bayonėj leidžiamas viškai Ispaniiai, kokia jį bū- 
franeuzų laikraštis “Sud- vo Alfonso XIII dienomis.

“Falangistai yra daug ar- j 
timesni premjero Juano Ne- j 
grino ir kitų respublikos 1 
vadų mokslui antroj fronto 
pusėj, negu jie yra oficia
liems savo sąjungininkams, 
karlistams.

“Generolas Yague siūlė; 
ištiesti taikos ranką raudo
niems, kurie kovoja prieš 
gen. Franco. Ir reikia pasa
kyti kad falangistai nori 
taikytis, bet Franco priešin
gas. Dėl to jis nubaudė ir 
generolą Yaguę.

“Taigi į Falangą žiūrima 
kaip į kokį tiltą tarp ka
riaujančių Ispanijos pusių. 
Girdėti, kad Falangos at
stovai jau veda netiesiogi
nes derybas su respublikos 
vadais, su kuriais jie turi 
taip daug bendra. Dėl to ir 
sakoma, kad kuo ilgiau tęsis’ iii . , 
Ispanijos karas, tuo platės- ĮiOuUKllį 

*’ nis bus skilimas tarp Falam
jos žemėj? Tuo tarpu gi* kar-1 Šitokie įvykiai fašistams į Sos ir } i anco- ’

ir stoja už atsteigimą kara
liaus sosto Ispanijoj, tuo 
tarpu kai falangistai yra fa
šistai, bet priešingi monar
chijai. Kaip visi fašistai, 
taip ir Ispanijos falangistai

Francuzijoj šitoks radio 
kuomet gen. 

Yague buvo suimtas:
“Čia kalba ispanų Falan-

tos kelias, Tūkstančiai metų‘ lietai italams labhi simpati- gerą neišeis. Franco gali su- . 
galvota, . tįukstančiai metų zuoja. šliaukti Rusijos Kolcako h-
kovota, kraujas lietas, gy-! Iki šiol šitos dvi reakci- kimo. Kolcaką jo paties ka- 
vybės guldytos iki įsigyta ninku frakcijos ėjo išvien reiviai subadė durtuvais, 
buvo tos teisės, kurias da- j po gen. Franco vėliava ir , geį jeįgU Su italų ir vo- 
bar turi demokratijos pilie- kovojo prieš demokratinę kiečių' pagalba Franco ir 
tis. Dabartiniu metu, kai Ispanijos vyriausybę. Jiems nuverstų respublikos val- 
kurios valstybės paneigė buvo kalbama, kad karas džią, tai kaip jis tuomet ga- 
tas teises. Aš turiu galvoje greit pasibaigsiąs ir jiems ]gtų patenkinti savo ele- 
diktatorių valdomas valsty- busią riebiai atlyginta de- mentus, kurių tikslai taip 
bes. Man rodos, kad tos ša- mokratinę valdžią nuver- priešingi vieni kitiems?
lys serga laikina liga. Šalys, tus. Bet karas užsitęsė la- pasiklausykim, kai]) 
kurios yra pasiekusios aukš-jbai ilgai ir da nežinia, kada falangistų-karlistų skirtu-
tesnės kultūros, kurios yra jis pasibaigs.
savo pastangomis ir didelė- kraštas yra naikinamas. Jei-

Tuo tarpu mus piešia aukščiau minėta

I hited Busine 
■našauja, kurii 
■irios einamuoju 
,1 kurių turės da i 

i Ii. Štai jų rodyk1 
Valgomieji 

_ Ken uoti prod t 
i risi kris, todėl d; 

is nepatartina.
Cocoa žada kil 
Kava bus viete 
Miltų kaina ir; 
Medus nesikeh 

netik nebijo, bet pageidaują] 
jos kuo daugiausia.

Dr. Payson Smith.*!

EPIGRAMOS. A', <
• • llPaklauskit bet kurios niergi-' 

uos, ko ji norėtų vieton savo j 
grožio, o kiekviena atsakysiu
“daugiau grožio.” Martha Raye,

mis aukomis įsigijusios de-jgu ir laimėtų gen. Franco, | 
mokratines teises, neis atgal tai iš puikių Ispanijos mies- 
į pirmykščių valstybių gy- tų bus likę jau tik griuvė- 
venimo sąlygas, nenorės šiai ir pelenai. Dėl to ir pra- 
grįžti į vergovės padėtį. Per- dėjo, falangistai atvirai 
daug brangiai žmonija yra ‘ priešintis 
užmokėjusi už tas brange
nybes (demokratines lais
ves), kad jos 
vertingumą.

« *
“Jei sauvalė 

maš drąsiai kelia galvą, tai i 
rodo, kad asmens, kurie tu
rėtų saugoti įstatymus, ne-1 
vykdo savo pareigą. Tuomet 
kiekvienas iš musų turi būti 
kovotojas už teisę dėl vi
suomenės labo1. Jei kovai 
dėl teisės užkirstas kelias, 
tuomet šalyje įsigyvena to
kie papročiai, kurie veda 
tautą į pražūtį.”

* *
“Anglų' manymu, kultūra 

turi piimiausia išauklėti as
menyje tris dorybes: savi
garbą, savęs pažinimą ir su
gebėjimą save kontroliuoti. 
Negalvojus nuolankumas 
vadui ar stabui neauklėja 
šitų dorybių asmenyje. 
Žmogaus savarankiškas gal
vojimas būtinas.”

♦ ♦ «
Čia yra ištisai, žodis į žo

dį, taip kaip parašyta Petro 
Leono, pacituota būdinges
nės mintys. Net ir šios ke
lios Jo raštų eilutės jau labai 
aiškiai ir lyškiai rodo Jo 
veidą. Mes labai aiškiai ma
tome kur link krypsta Jo 

j pradėjo kentėti Skurdą ir simpatijos. J. Vaišnoras.

užmirštų jų

ir neteisėtu-

falangistai
’> italams ir vokie

čiams, kurie naikina jų tė
vynę.

Falangistai buvo pareiš
kę savo opoziciją atėjūnams 
jau pereitų metų balandžio j 
mėnesy. Bet jų vadai tuo
met buvo areštuoti ir su
grusti į Salamancos kalėji
mą, kur jie ir dabar sėdi.

Vienintelis cementas. ku-Įšusi gamta 
ris šiaip-taip palaiko falan-1 kus, parkus bei paežerius pasi- 
gistus ir karlistųs iki šiol ’ 
krūvoj, tai įkalbėtas jiems 
bendras “komunizmo pavo
jus.” Jiems visuomet kala
ma į galvas, kad demokrati
nė Ispanijos respublikos 
valdžia, tai “Maskvos ko
munistų agentūra.” Ji esan
ti didžiausis “bažnyčios 
priešas,” ji “laisvės naikin
toja” ir tt. Popiežiaus agen
tai šitą klastingą propagan
dą skelbia netiktai Ispani
joj. bet ir visam pasauly. 
Taigi šitos propagandos ap
gaudinėjami karlistai su fa- 
langistais šiaip-taip iki šiol 
dar laikosi krūvoje, kad ir 
neapkęsdami vieni kitų.

Bet ylą sunku maiše pa
slėpti. Taip pat sunku pa
slėpti po netikros vienybės 
skraiste ir karlistų-falangis- 
tų savitarpę neapykantą. 
Generolas Juan Yague, 
maurų kariuomenės vadas, 
pasisakė prieš karlistųs ir jų 
bičiulius italus taip aštriai,

Sveikatos Skyrius
Sj akyrii) veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJA.

VASAROS MAISTAS.
Rašo Dr. J. P. Poška.

perkant mėsą reikia labai ste-j 
bėti kad ji nebūtų sena ir pra-l 
dėjusi gesti. Pigios mėsos ir 
bargenų reikia saugotis; ge-’j 
riau nusipirkti mažiau, bet ge-1 
resnės mėsos. Namuose mėsos] 
negalima užlaikyti be ledo arba/ 
šaldytuvo, šaltas vanduo be le
do nesulaikys mėsos nuo suge-'Į 
(limo, visgi dažnai tenka girdė
ti, kad taip yra daroma, tai yra 
mėsa laikoma šaltame vande
ny per naktį.

| Gera ledaunė arba elektrinis 
vasaros ypaty- šaldytuvas yra geriausia ir sau- 

priemonė apsaugoti 
žalos pridaro. Vasaros maistą vasaros metu. Apsau-

Džiaugiamės ir linksminamės 
sulaukę vasaros šilto oro. Atgi
jusi ir sužaliavusi bei pasipuo- 

vilioja visus j miš-

kaitinti, pasimaudyti, pakvė
puoti tyru oru bei pailsėti. Taip, 
vasarą visų motutė, visus pri
glaudžia, visus sušildo, bet kai 
kada ir perdaug 
apalpina ir odą sužaloja.

Tarpe gražių
bių randame ir blogųjų, kurios giausia 
daug . ...
metu labai greitai genda viso- gojimas maistų nuo sugedjmO| 
kis maistas, o ypačiai šviežia'—reiškia apsaugojimą sveika-', 
mėsa. Dėl tos priežasties šiuo tos.
laiku atsiranda visokios vidų-1 Daržovės ir medžių vaisiai I 
rių ligos, kurios ne tik paken- 'rgi labai greitai genda ąiltame 
kia žmogaus sveikatai, bet kar
tais pakerta ir pačią gyvybę. 
Ypačiai maži kūdikėliai daug 
nukenčia pirmame jų gyveni
mo mete, nes dažnai pasitaiko,, 
kad jų maistas truputį apgen- 
da ar surūgsta. Mamytė, kuri 
maitindama kūdikį, suvalgo to
kių žalėsių, negali pastebėti, 
jog tas maistas kenkia kūdi
kiui.

Mėsiški valgiai, kaip minė- Į Linksminkimės gražios vasa- 
jau, greitai genda ne tik na- ros susilaukę, bet tuo pačiu me- 
mnose, bet ir krautuvėse. Užtai tu sabgokinie savo sveikatą.

sušildo, net

ore. Jie ne tik genda, bet buda-r 
mi gerame padėjime dažnai yra 
apsikrėtę įvairiomis. bakterijo
mis, .kurios gimdo visokias Ii-i 
gas. Tas bakterijas daugiausia 
išnešioja musės, nes jos visur| 
nutupia ir tokiu budu nuneša 
ligų perus iš vienos vietos į ki-'' 
tą, užtai visokius medžių vai
sius ir visokias, daržoves reikia

I gerai nuplauti, 
j Linksminkimės gražios

Kid

Taukai kris.
Svogūnai kris.
Bulvės kris.

jodytas turting
?' h'D pagrobtas

išpirkimo. Tč
M nužudytas.
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MEKSIKOJ NUSUKTA FAŠIZMUI tybębuvoareštuotąkEdvar- 
das Zdanavičius ir šoferis 

G A L V A . Thornell.

Penktas Puslapis

Kaip Dirbtuvėse Pasidaro Žaibas.

Amerikos reakcininkai

Kiek Verta Vaiko 
Gyvybė?

Prisaikintujų suolas sako 
$5,000, o teisėjas—$750.
Londone per nelaimę bu

vo užmuštas tūlų Bailey’ų 
3 metų amžiaus vaikas. Tė
vas apskundė kaltininką.. Iš
klausius abidvi puses, skun
dėjo ir skundžiamojo advo
katų ir daktarų argumen
tus, teisėjas liepė prisaikin
tujų suolui nuspręsti, kiek 
vaiko tėvai turėtų gauti at
lyginimo.

Prisaikintujų suolas pri
pažino tėvams $5,000 atly
ginimo.

Teisėjas davė atsakovui 
pilną laisvę apeliuoti i aukš
tesnį teismą ir reikalauti, 
kad šita suma butų suma
žinta. “Jei aš bučiau šitą 
klausimą sprendęs, aš bu
čiau pripažinęs tik $750 už 
vaiko gyvybę,” paaiškino 
jisai. Tačiau ir jis pats pri
pažįsta, kad nustatyti ne
ginčijamą kainą už vaiko 
gyvybę negalima. “Nes kaip 
galima žinoti, kaip ilgai vai
kas gyvens? Trijų metų vai
kas gali numirti nesusilau
kę? ketvirtų. Daktaras liu
dija, kad trijų metų vaikas 
turi daugiausia šansų iš
augti. Bet ką galima žinoti, 
į ką jis išaugs? Jis gali būti 
idijotas ar koks paliegėlis. 
Bet,,iš kitos pusėš, jis gali 
but ir genijus—kas gali ži
not?”

Taip kalbėjo karališkojo 
teismo teisėjas. Bet jeigu 
tai butų jo paties vaikas, tai 
ir $5,000 butų permaža.

Produktų Kainos.
•‘United Business Service” 

pranašauja, kurių produktų 
kainus ginamuoju laiku kils, 
o kurių turės da daugiau kri
sti. Štai jų rodyklė:

Valgomieji daiktai.
< Kenuoti produktai beveik 

visi kris, todėl daug jų pirk
tis nepatartina.

■ Cocoa žada kilti.
Kava bus vietoj.
Miltų kaina irgi nesikeis. 

..Medus nesikeis.

Cukrus kris.
Sviestas truputį pakils.

I Kiaušiniai kils.
Paukštiena bus pigesnė.
Jautiena laikysis kaip da

bar.
Kiauliena kris.

1 Aviena kris.
Pašarai:

Šienas, miežiai ir sėmenų 
išspaudos atpigs.

Komai, avižos, lyžiai, ru
giai, sojos pupos ir kviečiai 
laikysis dabartinių kainų.

Kuras:
Kietoji ir minkštoji anglis 

laikysis dabartinių kainų.
Kūrenamas aliejus ir ko

ksai atpigs.
Gazolinas bus brangesnis.

Statybos medžiaga:
Plytos, cementas, langų 

[Stiklas ir medžias laikysis 
dabartinių kainų.

Sėmenų aliejus atpigs.
Šėla kas ir terpentinas pa

siliks kaip dabar yra.
Geležis bus pigesnė, . 

i Varis, žalvaris ir švinas 
pasiliks kaip yra.

Plieno kaina kris.
Denatūruotas alkoholis 

I atpigs.

PERKŪNAS TRENKĖ 5 
ŽMONES NEW JERSEY 

VALSTIJOJ.
Aną nedėldienį New Jer

sey valstijoj perkūnas 2 
žmones užmušė ir 3 pritren
kė. Newarke buvo užmušta 

i Mrs. Helen Lewis su savo 
j mergaite, kurios buvo pasi- 
Į slėpusios nuo lietaus po me
ldžiu parke. Pats Lewis ir 
du vaikai buvo pritrenkti 
po tuo pačiu medžiu.
AMERIKOS INŽINIERIAI 

STATYS LĖKTUVUS 
FRANCUZIJAI.

Francuzijos parlamentui 
1 buvo pranešta, kad valdžia 
. stąto naujas orlaivių dirbtu- 
Jves, kurioms mašinas ir in- 
I žinierius trauks iš Ameri- 
| kos. Dabar francuzų armija 
j turinti 1,400 orlaivių. Iki at- 
' einančio balandžio norima 
i pastatyti 2,600.

AUTOMOBILIUS NU
KRITO UPĖN.

Saco, Me. — Pereitą ne- 
I dėldienį čia nukrito upėn ir

Taukai kris.
Svogūnai kris, 

i Bulvės kris.

trynė iš džiaugsmo rankas, 
kad Meksikos prezidentui 
Cardenui bus jau galas. Jie 
buvo įšitikinę, kad eks-ge- 
nerolas Cedillo, didžiausis 
Meksikos dvarininkas, su
organizuos fašistinę kontre- 
voliuciją ir nuvers “raudo
nąją” Cardeno valdžią. O 
tuomet ir aliejaus šaltiniai 
jiems grįš, ir radikalizmui 
bus užduotas geras smūgis. 
Dėl to jie nusiuntė šitam iš
davikui orlaivių ir pinigų 
indijonams papirkti. Reak
cinė spauda Jungtinėse Val
stijose jau skelbė, kad Ce
dillo turįs jau 20,000 gink
luotų indijonų ir ūkininkų 
armiją, kuri einanti prieš 
Cardeną.

Bet neilgam buvo tas pei
li agrob i ų džiaugsmas. Kai 
tik prezidentas Cardenas 
nuvyko į San Luis Potosi 
valstiją, kur Cedillo organi
zavo tą fašistinį žygį, tuoj 
apginkluoti jo ūkininkai at
ėjo ir atidavė Cardenui 
ginklus. Ir netik tie'ūkinin
kai, bet visa Meksika pasi
sakė stojanti- už prezidento 
Cardeno valdžią. Štai ką ra
šo “Time/’ nelabai prielan
kus Meksikos valdžiai žur
nalas:

“Į San Luis Potosi miestą 
pradėjo plaukti vis daugiau 
ir daugiau karinių žmonių, 
buvusių parlamento atsto
vų, eks-senatorių, darbinin
kų organizacijų viršininkų 
ir ūkininkų vadų. Visi jie 
renkasi prie laikinojo La
zaro Cardeno ofiso ir parei
škia savo ištikimybę radi
kalui prezidentui. Net tie, 
kurie iki šiol buvo šalti jo 
politikai, dabar prisiekė 
jam nemirštamą ištikimybę, 
o maištingąjį generolą Ce
dillo pasmerkė kaip ‘nedė
kingiausi išdaviką.’ Meksi
kos sostinėj susirinko 27 
gubernatorial užtikrinti 
Cardeną, kad visi jie yra 
jam ateidavę. Gubernato
riai nuėjo net taip toli, kad 
neturėdami jokio įrodymo 
pareiškė, jog generolą Ce
dilla remia svetimi kapita
listai.

“Prezidentui Cardenui ši
toks pareiškimas buvo tikra 
laimė. Gi bešališkiems kita
taučiams šitoks masinis išti-

“New York Times’o” kores
pondentas, būtent:

1. Jam pavyko nukreipti 
žmonių mintį nuo ekonomi
nių sunkumų, kurių į vieną 
dieną vis gi negalima paša
linti.

2. Suduodamas greita ir 
lemiamą smūgį reakcijai, 
jis įvarė didelės baimės vi
sokiems valstybės kenkė
jams, kurie kitaip butų ga
lėję pridaryti nereikalingo 
triukšmo.

3. Jis gavo geros paramos 
Washingtone, kur įsitikinta, 
kad jo valdžia yra stipri, 
pasitikėtina ir remtina.

KINIEČIAI UŽDARĖ SA
VO ATSTOVYBĘ JA

PONIJOJ.
Nors jau arti metai laiko, 

kaip Japonija veda prieš 
Kiniją karą, oficialiai karo 
“nėra,” nes Japonija nėra jį 
oficialiai paskelbus. Todėl 
oficialiai ir santikiai nėra 
tam tu dvieju valstybių nu
traukti. Iki šiol Kinijos at
stovybė Tokijoj buvo atda
ra. Tik pereitą subatą kinie
čiai ją uždarė. Tačiau tas 
uždarymas esąs tik “laiki
nas.” Japonai savo atstovą 
atšaukė iš Kinijos jau perei
tą sausio mėnesį. Turbut bi
jojo, kad jų pačių orlaiviai 
jo neužmuštų.
APŠAUDĖ VESTUVNIN- 

KŲ AUTOMOBILĮ.
Užpereitą nedėldienį per 

Revere miestelį linksmai 
automobilium važiavo ves- 
tuvninkai iš Salemo. Jie už
kabino policijos automobi-' 
liaus šoną, apdraskė jo 
sparnus ir, nesustoję, nuva-l 
žiavo sau. Didelis čia daik
tas įsismaginusiems vestuv- 
ninkams policijos automobi- 
liaus sparnai!' Bet policma- 
nams, kurių' automobilius 
nukentėjo, tą;š nelabai pati
ko. Jie pradėjo vestuvnin- 
kus vytis, o tie nepasiduot. 
Kai šitaip, tai policija pra
dėjo vydamosi šaudyt. Ves- 
tuvninkai da greičiau pra
dėjo važiuot. Galų gale po
licija juos sugavo. Pasirodė, 
kad visi girtutėliai. Už gir-

PROVIDENCE, R. L 
Ačiū.

Šiuomi reiškiu draugams 
ir draugėms nuoširdų ačiū 
už siurpryzą, kurį mums su
ruošė 5 birželio, draugų Sta
siu salėj, Cambridge, Mass. 
Ačiū už užuojautą man ser
gant ir už malonų priėmi
mą tik ką atvykusių iš Lie
tuvos Juzės Zabliauskienės 
ir jos dukters Irenos.

Ypatingai dėkuoju Sta
siams už vietą jų svetainėj. 
Taip pat ačiū Jono Kairai
čio šeimynai, Vincui Anies- 
tai, Aleknai ir kitiems daly
viams už gerus linkėjimus, 
kad greičiaus pasveikčiau ir 
sugiyžčiau j Bostono apy
linkę apsigyventi. Nors visų 
dalyvių suminėt negaliu, 
bet visiems tariu širdin- 
giausį ačiū. 1

B. Simonavičius.PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau draugo STASIO FIRĄ- 

VIČIAUS, paeina iš Kauno apskr., 
Seredžiaus parap., Peštvėnų kaimo. 
Atvažiavo Amerikon prieš didįjį ka
rą ir nežinom kur jis gyvena. Prašo
me jį patį atsišaukti, nes turiip svar
bų reikalą. Kurie žinot kur jis ran
dasi, malonėkit prisiųšt jo adresą, 
busim didelei dėkingi. (5)

B. .1. Shimkus
P. O. Box 91, BaYre Plains, Mass.

Pajieškau tetos, po tėvais pravar
dė ONA GLAVINSKAITĖ. Kilus iš 
Leipalingio parapijos, Brapaljų kai
mo, girdėjau gyvena Cleveland, Ohio. 
Taip pat pajieškau brolio JONO VIŠ- 
NIAUCKO, kilusio iš Liepalingio pa
rapijos, Vilkanastrų kajmo, dabar 
gyvena Kanadoje, kiek pirmiau gy
veno Winnipege. Prašau jų atsisaukt. 
Kurie žino jų adresus, malonėkite 
pranešti, turiu svarbių reikalų. (4)

Antanina Lazickienė (Laurik) 
2001 N. 11th street, Springfield, Ill.

Pajieškau POVYLO NIUTAUTO. 
Kilęs iš Šiaulių apskričio, Tryškių 
miestelio. Jis pats, arba kas apie jį 
žino, malonės atsiliepti šiuo adresu:

Peliksas Bražas (5)
873 — 2-nd st.. So. Boston, Mass.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau laisvos moteriškes apsi- 

vedimui, mylinčios švarų gyvenimą, 
esu nevedęs, 48 metų, gaunu iš Val
džios $50 į mėnesį, turiu savo namą, 
esu laisvų pažiūrų ir myliu muziką. 
I’latesniai paaiškinsiu laišku.

J. A. Meko (6)
8 Hazel street, Bangor, Me.

120 akerių Ūkis
Oceana kountėj, Michigan, arti 

miesto, geri budinkai ir gera žemė. 
Turime parduot už $1200; priežastis 
—vyras mirė. (Tikra vertė $3,500.) 
Reikia įnešt tik $700. (-)

MRS. OSBORN, HART, MICH.

pasinėrė automobilius su 4 kimybės užtikrinimas paro- 
I žmonėmis iš Massachusetts.'-1 T J *------ ’-----------ri-
iVisi tačiau išgelbėti.

Kidnaperio Nužudytas.

James Bailey Cash, Jr.

Čia parodytas turtingo Floridos biznieriaus Gash’o kaikas, 
kuris buvo pagrobtas iš namų. Kidnaperis pareikalavo 
.$10,000 išpirkimo. Tėvas užmokėjo. Vėliau pasirodė, kad 
vaikas jau nužudytas. Dabar jau suimtas ir piktadarys.

įdė, kad buvusiam bosui Ce- 
j diliai nėra vilties laimėti.”

Taip, išdavikas Cedillo 
i jau nugalėtas ir slapstosi, 
į Kartu nusuktas surandąs ir 
i visai reakcijai Meksikoje. 
(Vyriausybės lakūnai sučiu
po ir tuos orlaivius, kuriuos 

(užsienio kapitalistai buvo 
(nusiuntę Cedillai. Sučiupo 
įkartu ir 200.00(1 Amerikos 
dolerių, kurie buvo jam 
duoti maištui organizuoti. 
(O reakcinis “Time” sako, 
kad Meksikos gubernato
riai “neturi įrodymų,” jog 
Cedilla remia svetimi kapi
talistai! Mat, Amerikos do
leriai ir orlaiviai, tai ne įro
dymas!) e

Daug bešališkiau . ir tei
singiau, negu “Times,” Mek
sikos padėtį apibudina 
“New York Times,” kurio 
korespondentas praneša, 
kad sudaužydamas maišti
ninko Cedillos jėgų lieka
nas, prezidentas Cardenas 
labai pakėlė savo prestyžą 
netik namie, bet ir užsieny. 
Dabar užsičiaupė ir Angli
ja, kuri buvo pradėjus aky- 
plėšiškai kabinėtis prie 
Meksikos, kam ši atėmė iš 
Anglijos kapitalistų alie
jaus šaltinius. Visas pasau
lis dabar įsitikino, kad Me
ksikos gyventojai stovi už 
prezidento Cardeno val
džią kaip mūras. Jeigu pasi
taiko tenai kokių riaušių ar 
užmušėjysčių, tai tas buna 

(suruošta užsienio kanitalis- 
■ tu arba Romos katalikų ku
nigų. . . ■ 

| Sutriuškindamas reakciją, 
' Cardenas laimėjo . politikoj 
3 svarbius punktus, sako'

Prezidentas Cardenas (kairėje) yra tikras Meksikos išga
nytojas. Jis apvalė savo šalį nuo svetimų išnaudotojų ir 
sutriuškino saviškių klerikalų ir dvarininkų reakciją. Čia 
jis tariasi su savo armijos vadu, kuris išvaikė dvarininko 
Cedillos organizuotus banditus'. i l< v , -

KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 
i , PIRMAS POPIERAS.

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

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

savo fotografijas 2'/žx3 col. di
džio.

Bet kurie yra atvažiavę į 
Suv. Valstijas po birželio 29 d., 
1906 metais, tie turi pridėt ir 
pinigišką perlaidą (money or
derį) $2.50, vardu Commissio
ner of Immigration and Natu
ralization. Ir; pagal paduotas 
aplikacijoj informacijas natū
ralizacijos valdininkai * patys 
išgaus atvažiavimo certifik^tą, 
kuris yra reikalaujamas nuo 
prašančių pirmų popierų. Tas 
certifikatas jau bus dalis natū
ralizacijos rekordo, kurie nori 
tapti .Suvienytų Valstijų-Pilie
čiais, >

Dirbtuvėse, kur buna daug trinimosi, dažnai pasidaro 
tiek elektros, kad trukdo darbą. Daugiausia su tuo turi
ma bėdos popieros fabrikuose, šito vaizdelio viršuje de
monstruojamas eksperimentas parodo, kad susirinkusį 
mašinose elektra gali šaudyt kaip žaibas. Mokslininkai 
senai jau stengiasi išrasti būdą šitai kliūčiai pašalinti. ,
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Puiki Vieta Vakacijoms.
Kurie jieškote vietos vakacijoms 

arba esat silpnos sveikatos, reikalau
jat tyro oro ir gero maisto, tai va
žiuokit pas K. Yaugenį ant farmos. 
Vieta labai graži, namas 22-jų kam
barių ant kalno, sodnai ir pušynai 
aplinkui, šaltinis teka per vidurį far
mos, lietuviška pirtis. Valgyti galima 
ką tik kas nori, kaina visiems priei
nama. Jeigu kas nori daugiau infor
macijų, klauskite laišku. (7)

KAZIMIERA YAUGA, 
Old Town Farm, Harvard, Mass.

Reikalingas Fotografistas
Mokintis visą darbą prie paveikslų 

išdirbystes, turi mokėt ratušuoti, 
Kreipkitės laišku. (4)

VELŽYS PHOTO STUDIO
749 W. Baltimore st, Baltimore, Md.

Gulivero Kelionės j Nežino-; 
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga aptysa-; 
ka, pilna sujaudinimo. Su pavėiks-j 
lais. Kaina ........ .................. JSOc.;DR. MARGER1S (

Gydytojas ir Chirurgąs
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p: p. 

ir nuo 6 iki 8:80 vakarp- i 
šventadieniais: 10 iki 12 dieną. į 

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

SVEIKAS IR GARDUS ALUS J 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. J 1

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.BROCKERT BREWING CO., Inc.

TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST., j
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS, j

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

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

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

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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ŠITAI PORAI ĖMĖ 34 ME
TUS

Čia ne 
įkrovė.

SUNKI YRA MOTINOS ' 
NAŠTA.

Gamta uždėjo moteriai 
labai sunkias, atsakingas ii 
garbingas motinos parei
gas.

Kuo žemesnė žmonių kul
tūra, kuo vargingiau šeima 
gyvena, tuo sunkesnės mo
tinos pareigos saugot, augi
nant ir auklėjant kūdikį. 
Tačiau tas sunkias pareigas 
dažnai nepakankamai įver
tina visuomenė ir valstybė; 
o kas skaudžiausia, tai daž
nai buna išgamų net ir pa
čių vaikų tarpe, kuriems 
motina suteikė gyvybę ii 
juos augindama aukojos: 
nesigailėdama nei savo 
sveikatos, nei darbo.

Prisimena viename Lietu
vos laikraštyje tilpusi kari
katūra, kur pavaizduotas 
motinos ir jos dukters gyve
nimo kontrastas: Motina su 
karukais iš miško vežasi 
glėbį žabų, o jos išponėjusi 
duktė važinėja su suminis, 
jsikandusi dantyse papiro
są, puošniame limuzine. To
kių vaizdų galima musų 
gyvenime prisirankioti ne
maža.

Bet yra ir garbingų sūnų 
ir dukterų, kurie sutvarkę 
savo ekonominį gyvenimą, 
padeda ir savo tėvams se
natvėje. Daugelis savo tė
vus iškelia ir pagerbia pa
gal savo išgales. Tai yra ne 
tai, kad pagirtina, bet bū
tina.

Valstybė visokerio p a i 
skatina didinti gyventojų 
prieauglį, ragina motinas 
gimdyti daugiau vaikų. Bet 
kiek valstybė padeda gau
singesnėms šeimoms vaikų 
auginimo naštą nešti?

Nors sunkiausia krašto 
apsaugos ir kitų rūpesčių 
našta krinta ant gausingų
jų šeimų, tačiau bevaikės ar 
neskaitlingos šeimos, bei 
viengungiai vienodas algas 
gaudami palyginti daug ge
riau gyvena, už gausingas 
šeimas. Turtingesnės poniu
tės, neturėdamos savo vai
kų, kartais augina ir lepina 
šuniukus ir lėbauja, kai tuo 
tarpu daugelis šeimų su vai
kais pusbadžiai kokioje nors 
šaltoje, drėgnoje lūšnoje 
gyvena.

Ta progą norisi nurodyti 
ir kįtą, ypač diktatūriniuose 

j kraštuose, pasireiškusią nei
giamybę. Šaukiama, rėkia- 
įma ir net premijomis skati- 
įnarna gimdyti daugiau vai
kų, o sale to paneigiama ir 
niekinama žmogaus asme-į 
nybė ir gyvybė ir, be to, rei-: 
Skalaujama daugiau erdvės? 
jr kolonijų. Dėl vieno žmo-; 
gaus užsispyrimo ar ambici
jų, tūkstančiai ir milijonai 
jaunuolių siunčiami kits ki
tą žudyti ir tuo budu žmo
gus paverčiamas paprastu 
karo lauko įrankiu, kitoms' 
silpnesnėms tautoms nai
kinti ir jų gimtąjį kraštą su 
jų amžiais sukurtomis ver
tybėmis užgrobti.

Neveltui humanizmo su
metimais p-nia Roosevel- 
tienė, garbinga kelių vaikų 
motina, kelia prieš tas žu
dynes balsą ir kviečia moti
nas prieš tai protestuoti, su
stojant gimdyti vaikus, kol 
liks sustabdytas tas baisus 
karo smakas, kuris vaikus 
ryte ryja motinų akivaizdo
je. Tai labai budingas ir įsi
dėmėtinas p. Rooseveltie- 
nės balsas, nukreiptas dau
giausia į Vokietijos ir Itali
jos motinas.

Valstybė ir visuomenė at
eityje turi daugiau pasirū
pinti skaitlingesnėmis ir, 
vargingiau gyvenančiomis 
šeimomis suteikiant realią 
pagalbą, nes dabar vaiko ir 
motinos likimu mažai kas 
rūpinasi.

SUSITUOKTI.
pasaka, bet tikra

giai, kaip “skriliai,“ “švil- Į 
pikai,” “kaldunai” ir kiti. 
Taigi paaiškinsim.

Skriliai yra visai papras
tas valgis. Tešla padaroma 
ir iškočiojamą lygiai taip, 
kaip makaronams, ir- su- 
piaustoma keturkampiais 
gabalėliais. Tie keturkam-

Jie su-l

Areštuota Čekoslovakijoj. KAS MUMS RAŠOMA

pasdKd, net iiKia, • • • «]<rilini
umuve. Agency miestely, U-- " ir j• i " leidžiami i verdanti vande-Missouri valstiją;, 1904 me- ; K . įž d ) jš , 

'urel?.susltuokt! Ha- k ; J , nį 
old Norwich su panele Ele- ,; skriliai už ilami

Hutfiad • Kzjf naci daro ' . . 'Haheld; bet pasidarė iih £ ; apibarsto- 
Kazin kokių khueių ir ves-,ĮJ k Jj t j 
uves buvo atidėtos. ] kol )(aršti> paduodami j stį

Išėjo kelintas metų, pakol I lą.>1 stzvI ve . v n i m i z-, n zv ‘>i pora vėl pasiruošė vestu-' 
/ėms. 1908 metais viskas 
juvo suruošta ir jaunieji 
luvažiavo su palydovais 
įaimti šliubą. Visi buvo jau 
jažnyčioje, kaip atėjo ži- 
lia, kad jaunosios dėdė mi- 
ė staigia mirtimi. Šliubas 
>uvo atidėtas ir visi v.estuv- 
linkai išsiskirstė kas sau.

1909 metų balandžio mė- 
lesį vestuvės buvo suruoš- 
.os iš naujo; bet tą naktį 
prieš šliubą mirė jaunosios 
brolis. Vėl viskas buvo nu
traukta.

1910 metais netikėta mir- 
is tarp giminių sutrukdė 
utuoktuves ketvirtu kartu.

Harold Norwich dabar 
įmesi statyti busimai savo 
šeimynai namą, nes jis tik
ai buvo pasiryžęs kada 

nors su savo mylimąją Ele
na apsivesti, šešių kamba
rių namas buvo pabaigtas 
1911 metais, bet tuo tarpu 
vėl kaž-kas iš namiškių mi
rė. Ir vėl reikėjo laukti išti
sus metus, nes tiek laiko 
■eikia nešioti gedulą.

Giminių mirtys neleido 
šitai porai susituokti 1912, 
1913, 1914, 1915, 1916 ir 
1917 metais.

Atėjo 1918 metai, ir Ha- 
■old Norwich buvo paimtas 
kariuomenėn. Išrodė, kad 
karui pasibaigus, 1919 me
tais vestuvės jau tikrai į- 
vyks. Bet ir vėl kažin kas iš 
giminių mirė. O 1920 me
tais, kai jau viskas buvo ve
stuvėms suruošta, p-lė Hat
field sunkiai apsirgo. Ves
tuvės turėjo but atidėtos.

Paskui vėl pradėjo mirti 
giminės. Viena mirtis sekė 
po kitos iki 1937 metų bir
želio mėnesio.

Šių metų 1 birželio pasi
baigė visos “žėlabos” ir ši 
pora galų gale susituokė. 
Namelis, kuris buvo pasta
tytas 27 metai atgal, paga
liau susilaukė gyventojų. 
Bet jaunasis jau nebe jau
nas. Jo plaukai jau pražilę, 
nes jis turi jau 58 metus am
žiau?.

Šitą 
ciatecl

žinią paduoda Asso- 
Press.

ŠVILP1KA1.
Švilpikai daromi tai]): iš

šutina bulvių su žievėm, žie
mes nulupa ir bulves gerai 
sutrina. Įdeda druskos, pi
pirų, paspirgintų svogūnų, 
įplaka kiaušinių, įdeda tru
putį pieno ir miltų. Tą tešlą 
ima gabalais, iškočioja ant 
miltų apvaliais voleliais, su
ploja, Kad butų apie pusę 
colio storio, ir supiausto' 
istryžai. Šitaip supiaustytus 
gabalus sudeda į skauradą 
ar blėtą ir apkepina karšta
me pečiuje. Garas juos iške
lia, jie pasidaro viduje tušti. 
Sukandus, jie švilpia. Val
gomi paprastai su varške ir 
Smetona. __

ŠIĄ VASARĄ APLAN- ! 

KYK LIETUVĄ.
Liepos 1, išplaukia smagus 

laivas.

Antroji šiais metais švedų 
Amerikos Linijos ekskursija j 
Lietuvą išplauks liepos 1 d. lie
tuviams gerai žinomu laivu 
‘Gripsholm,” kuris bent sykį į 
metus plaukia į Klaipėdą, šioji 
ekskursija vyks per Gothen- 
burgą-Stockholmą ir iš Švedijos 
sostinės moderniškuoju garlai
viu į Klaipėdą. Nuo New Yorko 
iki pat Klaipėdos bus asmenis- ji'etLvi^Tr’kad jTs amerikm 
kai vadovaujama Vlado Mučin- ngja įr ejna su amerikonais, 
sko, švedų Amerikos Linijos | jg c]aUge]js prieina išva- 
lietuvių skyriaus vedejo. Tai doS) kad jaunjmų nėra gali- 
bus tikrai patogi ir įdomi kelio- ma pritraukti prie lietuviš- 
nė. Vykstant iš vieno uosto į ki- Ro veikim0) jr t()dėl nėra 
tą per Švediją, per gražiąją ii reikalo nei rūpintis ŠIUO 
Lietuvai draugingą švedų tau- i ]<]ausimu
tą, pravažiuojama daug gražių Įai yfa k]aidinga
gam os vaizc 4- nuomonė. Amerikos lietu-

Kelione prasideda ir barasi viu jaunim kaį vi kitu 
Švedų Amerikos Linijos lai-;, 
vais. Nereik Švedijos vizos, nė
ra jokių trukdymų keleiviams į 
Lietuvą. Ekskursantai Klaipė- Į 
doje bus iškilmingai sutikti ata- j 
tinkamo komiteto. Linksma ir] 
įdomi kelionė, nes tuo laivu iš-1 “ 
plauks Amerikos lietuviai atle
tai. Kurie norite suspėt ta bile 
kuria ekskursija, tuojaus 
kreipkitės į autorizuotą agentą 
užsisakyti laive vietą ir prireng
ti reikalingus dokumentus.

Turizmo Rengėjas.

į

šita 24 metų amžiaus -mergina, fašistuojančio Anglijos 
lordo Redesdale’io duktė, nuvyko Cekoslovakijon ir buvo 
areštuota kaip Hitlerio šnipė. Pas ją rasta ii- Hitlerio fo
tografija su jo paties parašu. Nelabai senai Londono Hyde 
Parke ji buvo pusėtinai apmušta ir aplamdyta, kuomet 
prisisegus Hitlerio svastiką pradėjo demonstruoti prieš 
darbininkų mitingą.

Balsas iš fašistines Lie
tuvos kaimo.

(Ištrauka iš laiško.)
Norisi tarti keliatą 

džių tiems, kurie mažai
ba visai nežino kaip dabar 
Lietuvos kaimo jaunimas 
gyvena. Kaip visuomet,

žo- 
ar-

liatą kitų j Lydos apskritį 
Mykolui Švedui, kuris yra 
gyvenęs 30 metų Amerikoj. 
Jis gyvena netoli Kauno 
Lietuvos sienos ir perduoda 
“Keleivį” per sieną į nepri
klausomąją Lietuvą. Vil
niaus kraštan laikraščiai nu
eina tvarkoj. Jis man rašo,

(Nno muių k

Paleido Pa 
Hitlerin

. • • • • v vlim L> v CL 1 1\UJ« U to X CLOU,

kiekvienas jaunas žmogus kad paštas paduoda jam 
turi eneigijos n noii dubti, sįuntinįus su užsienio laik- ' 
inriiviric' ni'/ifM'AOimri Lczvf ' ... -lavintis, progresuoti. Bet 
Lietuvos jaunimui kelias į 
progresą purvinas. Kas ne
priguli prie fašistinių orga
nizacijų, kaip šauliai ar ki
tos, tam nėra laisvės nei kal
bėti, nei skaityti, nei veikti. 
Augdamas pūvančioj fašiz- *•' 
mo baloj, jaunimas irgi pū
va : kortuoja, girtuokliauja1

raščiais visai neatplėštus ir 
necenzuruotus. Taigi pasi
rodo, kad tik Smetonos val
džia bijosi Amerikos laik
raščių. Lenkija nesibijo — 
tegul žmonės skaito, dau
giau žinos ir bus protinges- 

|ni. B. Tučė,
Paterson, N. Y.

ir mušasi — mušasi kuolais Red. pastaba. Bet tikre- 
ir badosi peiliais. Kas ne- nybėje taip nėra. Lenkų 
priguli prie šaulių ir kitų fa- cenzūra prieš lietuvių spau- 
šistinių grupių, tas negali dą labai griežta. Ypatingai 
gauti nei tarnybėlės, nei ki-jji buvo griežta prieš pareiš- 
tokio pastovesnio užsiėmi- kimą Lietuvai ultimatumo, 
mo. Taigi jauni vyrai’varu Ar dabar ji sušvelnėjo, pa
yra varomi į fašistines orga- sakyt da per anksti.
nizacijas. Yra ir kitokių or
ganizacijų, bet nedaug jos 

I skiriasi — vienos kunigams 
kojas laižo, o kitos diktato-

Ar Galima Jaunimą Pritraukti Prie 
Lietuviškų Organizacijų?

AMERIKOS LIETUVIŲ EKS
KURSIJA KLAIPĖDOJ.

Išplaukusi iš New Yorko A- 
riui Smetonai. Laisvos ir merikos lietuvių ekskursija šve- 
pažangios jaunimo organi-jdų Amerikos' Linijos laivu 
zacijos pasmaugtos arbal Gripsholm gegužės 28, gauta 
joms neleidžiama nieko vei-j radiograma praneša, kad sek- 
kti. O vis dėl to yra Lietu-\ mingai pasiekė Klaipėdą birže- 

j vos kaime ir tokių jaunuo- lio 9 d. Kaip buvo numatyta, 
lių, kurie sveikai galvoja ir Kelionė buvo linksma, jura ra- 
atsisako fašizmui bei kleri- mį, visi keleiviai patenkinti ke

lione. Klaipėdoj įvyko iškilmin
gas ekskursantų sutikimas.

V. Mučinskas.

SKRILIAI.

Vienas “Keleivio” skaity
tojas prašė paaiškinti, kaip 
daromi tokie lietuviški val-

Dabartiniu laiku beveik 
visi Amerikos lietuviai yra 
susidomėję jaunimo klausi
mu. Visose organizacijose 
keliamas klausimas, kaip 
pritraukti jaunimą, kaip bu
tų galima išvystyti jaunuo
lių veikimą? Sakoma, kad 
musų jaunimas šalinasi nuo

dėlių organizacijų. Tose or
ganizacijose priklauso tūks
tančiai Amerikos lietuvių. 
Bet jaunimo labai mažai. 
Kas bus, kuomet musų se
nesnioji karta apleis šį pa
saulį, ir sustos veikusi orga
nizacijų tarpe? Aiškus da
lykas: jeigu jaunimo netu
rėsime, tos visos organiza
cijos turės išnykti. Tai reik
štų išnykimą Amerikos lie
tuvių kultūros. Reikštų, kad |

kalizmui parsiduoti. Kuni
gams rankų jie nebučiuoja. 
Užtai jie apšaukiami “bol
ševikais” ir kemšami kaleji- 
man. Aš pats gyvenu kaime 
tarp “smetonlaižių,” ir toks 
gyvenimas panašus į lavo
ną. Spauda sunkiai prieina
ma, ypač žmoniška spauda. 
Fašistinis raugas, žinoma, 
už dyką brukamas — tik 
imk. Nežiūrint šitokių sąly
gų, visgi mes negalime pasi
duoti, bet turime kasti duo
bę fašizmui ir kviesti brolį 
artoją į kovą prieš išnaudo
jimą ir mulkinimą. Nors kė-

ADM, ATSAKYMAI.
Parapijonui, Philadel

phia, Pa. — Jūsų praneši
mas negalėjo tilpt, gavom 
per vėlai, seredos ryte. “Ke
leivis”. prademamas spaus
dinti antradienio vakare.

1 Ūkininką 
įsi! Smetona pt 
įėjimo paskutin 
agentus, kurie 
jprogdinti Lietu 
flaipėdos k rast

Esą:
Ryšium su na 

Bios Konstitui 
kimu, Respubl 
jentas dovano 
kalėjimo bausi 
p"ir“CSA” 
immenės Teisi 
sms: Valter 
Evaldui Boliui, 
pi, Heinrichu 
jįjį Johanui 
lustui Valatui 
lieji buvo nub; 
Mėmėmis. P< 
sirties bausmė 
a sunkiųjų d 
su ligi gyvos g 
pskutinieji bu' 
Kleisti sunkioji 
įėjimu ligi gyvos 
tar Respublika 
us savo malone 
sems likusias k: 
sues dovanojo.

Be to, dovani 
kieti bausmės 
karinių teismų 
bausmėmis: Bi 
iaskui, Boliui, 
Jurgiui Čėsnai, 
Juozui Sarpalia 
Eidukaičiui ir 1 
hiskui, kurie 1 
si už Užnemur
Dovanotos Ii 

pj bausmės ir 
t Aleksui Si 
hiui Šileikai, 
mušti už p; 

į ipisybės ory

’APARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
i ITOS APYSAKOS:.

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) 2y-
1 ■ .......... , ;;; ”
a. Jose nurodoma kaip žmonės pal
ai tiki į visokius prietarus, 

>urtus ir tt. Kaina ....................

tautų jaunimas, eina ten ir 
veikia išvien su tais, kurie 
turi ką nors jaunimui duoti, 
ir kurie jį kaip nors užinte- 
resuoja. Jaunuoliai nėra 
niekuo skirtingi nuo kitų 

-žmonių. Jie palinkę prie to
kio veikimo, kuris jiems yra 
interesingas ir kuriame jie 
gali smagiai laiką praleisti. 
Daugelis užaugusių veikėjų 
šio dalyku visai nesupran
ta; Šie jnano, k,a,d jeigu jau: 
nimas nestoja į jų brgamža- 
cijas ir neveikia jų tarpe, 
nesikiša Į jų frakcijinę poli-

linti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- tiką, tai jau toks jaunimas

FULL 3 POUNDS

LENA

MALT reiškia vieno
dų. aukštą kokybę vi
sada. Del geriausio 
pasisekimo ir pinigu 
taupymo — vartokite 
Blue Ribbon Maltą— 
pilnas gerumu, švarus 
ir sveikas — pilni 3 
svarai — ir kožnam 
ance kuogeriausia.

©1916, P-PCorp.

BLUE RIBBON MALT

nėra tobulas, nesiinteresuo- 
išc- ja gyvenimo klausimais. Tai 
— yra taipgi klaidinga nuomo- 

i nė.
Pažiūrėkime į ameriko

niškas jaunimo organizaci
jas. Šioje šalyje matome to
kias dideles organizacijas, 
kaip YMCA ir YWCA, ku
rios daugiausia užinteresuo- 
ja jaunimą savo sportu ir 
sociale programa. Podraug 
jos priklauso prie Amerikos 
Jaunimo Krongreso, kuris 
rūpinasi pagerinti ekonomi
nę jaunimo būklę. Yra ir ki
tokių organizacijų. Studen
tų tarpe veikia didelė ir ga
linga Amerikos Studentų 
Unija. Politinėj dirvoj taip
gi yra įvairių organizacijų, 
kurios moka jaunimą pri
traukti. Visos šios organiza
cijos duoda jaunimui progų 
dalyvauti tokioj veikloj, ku
ri jaunuoliams patinka.

Tose amerikoniškose or- 
i ganizacijose yra nemaža ii 
lietuvių jaunelių. Ir yra gir
tinas dalykas, kad lietuviš
kas jaunimas tenai veikia.

Tačiau kodėl tas pats jau
nimas negalėtų taipgi veikti 
ir lietuvių tarpe? Juk Ame- 

I rikos lietuviai taipgi turi di-
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visi tie darbai, kuriuos atli- ias eĮ-skiecims nuklo- , foe hot nnoii-vvimn u1 valiosko musų stambieji visuome- 
nės veikėjai, nueitų veltui ir J stiprumo 
liktų užmiršti ant visados, statomi

Šitokio likimo tačiau ga
lima išvengti, tik reikia vi
sas Amerikos lietuvių orga
nizacijas pritaikyti prie jau
nimo. Kad Amerikos lietu
vių jaunimas nėra atsisky
ręs nuo lietuvių, tai parodo 
šis faktas: kuomet du mėne
siai pradėjo eiti Amerikos 
lietuvių jaunimui pašvęstas 
žurnalas, “Voice of Lithua- 
nian-Americans,” tai iš visų 
Amerikos kampų atsiliepė 
jaunuoliai ir pasižadėjo vei
kti. Tas parodo, kad kuo
met jaunimai yra duodama 
įrankis veikti, tai jaunamas 
ir veikia. Todėl ir yra svar
bu palaikyti šį įrankį jauni
mo tarpe. Kitaip pasakius, 
visi lietuviai turėtų remti šį 
žurnalą. Su žurnalo pagelba 
lietuviu jaunuoliai susisie-

tas, bet pasiryžimo ir valios 
» mums nestinga.

______ nauji kalėjimai ir 
koncentracijos stovyklos pa
žangaus Lietuvos jaunimo 
nesunaikins. Iš mažos ki
birkštėlės kįla didelis gais
ras. Medžiagos gaisrui pil
na Lietuva. Ūkininkai ap
krauti nepakeliamais mo
kesčiais; o mokesčių laiku 
nesumokėjus, parduodama 
paskutinė karvė. Taigi liau
dis pasiryžusi kovot...

Proletaras.

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilinu), Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
co, bet nėrą dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00

sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., 

Dept 4,
P. O. Box 54, Danville, Ill.

“Keleivis” pasiekia Lietu
vą per Vilnių.

UTZ , . . . n • supuzjnuiininui pasiūtume aiaeųI eS, 1 efi, Keleivis eina pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
į Lietuvą, tik ne per Kauną, 
o per Vilnių. Nesenai pa
siunčiau suvyniojęs į krūvą 
“New York Times,” “Ke
leivį,” “Nowy Swiat” ir ke-

lietuvių jaunuoliai 
kia vienas su kitu per visą 
šalį. Jie pradeda domėtis 
lietuvių reikalais ir lietuvių 
organizacijomis.

Dabar yra svarbu, kad 
lietuviškos organizacijos pa
čios padarytų reformas sa
vo tarpe ir išvystytų jauni
mui veikimo programą. Ne
sibijokime duoti jaunimui 
sporto ir pasižmonėjimo. 
Tie dalykai interesuoja visą 
jaunimą ir tuo budu bus ga
lima jaunimą pritraukti.

Taigi jaunimą pritraukti 
galima, tik reikia išdirbti 
tinkamą programą musų or
ganizacijose. Žur n a 1 a s 
“VOICE” populiarizuoja 
kiekvieną lietuvių organi
zaciją ir supažindina su ja 
jaunuolius. Tegul tik tos or
ganizacijos padaro tinkamą 
jaunimui programą, o jau
nimas į jas stos ir veiks jose.

Ukdykim Amerikos lietu
vių organizacijas jaunimo 
tarpe! Tik tai tokiu budu 
palaikysime savo išeivijos 
kultūrą ir vardą, ir galėsime 
būti tikri, kad jis gyvuos 
daug metų. K. Michelsonas.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

dėklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS. -
Knygoje yta trijų rusiu eilės;

TAUTIŠKOS, ŠE1MINI&KOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboj*.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst "Money Orderiu”. Popierinius galimu siųsti tic«ioę papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio" ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

pUNO PON 
LYS I PALM 
IDYNES AN 

I LĖKTŲ 
|“L. Ukinink;

Tarp Kauno 
iiorima įvesti 
urną. Tarp tų 
rai pradėsią 
iepos 15 d. Lėl 
joj nupirkti ir Ii 
Kaunan busų 
Lėktuvai skraid 
Kauno ir Pal 
Klaipėdoje dž 
įerodromo klau

Šįmet lėktuvą 
to ir Palangos 
ik'du mėnesiu.

Vadinasi, skra 
kol Kauno pont 
Mangos juroj.

RENKA PA1
I Papilė. Nesen 
tikėlė naują kle 
pasižymėjo jau s 
pnjumu.” Jis n 
ks, kad nebutu i 
feė metrikacija i 
& uždraustų P; 
'taniams veikt 
tyčioje viešai 

i>kti pas laisvų 
febininkus. “G 
® pas žydus,” st

Bet daugeli: 
j ®ijuokla, nes r 

žmonės pra 
įpotaut ir kle 

nebijo.

^VĖŽIAIS i 
BINIUS EŽEJ 

Jiški] departam 
W Alytaus, 

ir Mažeik 
>ioms organizi 
S vėžių supirkii 
ę,)ais valstybi 
U kurių vėžiai 
Ji??- 'Šnyl

Iraku ir Vari 
£ «ž tinkam 
i^kapų leista n-

Mje už vi
Augiau.
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Japonų Tankas Griauja Kinų Šventyklą.

Paleido Paskutinius 
Hitlerininkus.

“L. Ūkininkas” praneša, 
kad Smetona paleidęs iš ka
lėjimo paskutinius Hitlerio 
agentus, kurie ruošėsi iš
sprogdinti Lietuvą ir atplėšti 
Klaipėdos kraštą.

Esą:
Ryšium su naujosios Lie

tuvos Konstitucijos paskel
bimu, Respublikos Prezi
dentas dovanojo likusias 
kalėjimo bausmes “Sovo- 
go” ir “CSA” byloje Ka
riuomenės Teismo nubaus
tiems: Valteriui Priešui. 
Evaldui Boliui, Emiliui Lie
pai, Heinrichui Vanagai
čiui, Johanui Valatui ir 
Ernstui Valatui. Visi pir
mieji buvo nubausti mirties 
bausmėmis. Paskui jiems 
mirties bausmė buvo pakei
sta sunkiųjų darbų kalėji 
mu ligi gyvos galvos, o du 
paskutinieji buvo iš karte 
nuteisti sunkiųjų darbų ka
lėjimu ligi gyvos galvos. Da
bar Respublikos Preziden
tas savo malonės aktais vi
siems likusias kalėjimo bau
smes dovanojo.

Be to, dovanotos likusios 
kalėti bausmės nubaustiems 
karinių teismų įvairiomis 
bausmėmis: Botyriui, Va
linskui, Boliui, Juodžbaliui, 
Jurgiui Čėsnai, Petrui ir 
Juozui Sarpaliams, Pranui 
Eidukaičiui ir Petrui Saka
lauskui, kurie buvo nubau
sti už Užnemunės Įvykius.

Dovanotos likusios kalė
jimo bausmės ir Povilui Žič- 
kui, Aleksui Sinkevičiui ir 
Pranui Šileikai, kurie buvo 
nubausti už pasipriešinimą 
vyriausybės organams.

PARDAVINĖJO VALS
TYBES MIŠKĄ KAIP 

SAVO.
Kauno apygardos teismas 

sprendė buvusio Raudon- Į 
dvario urėdijos, Pajevonio 
girininkijos girininko Jero
nimo Jonikio baudžiamają 
bylą.

Jonikis kilęs iš Paraseinio 
dvaro, baigęs miškininkys
tės mokslą IJotnuvoj ir prie 
Raudondvario turėjo gerą 
vietą — tarnybą ir valdišką 
ūkį. Bet juo žmogui gerai, 
juo jis dar geriau nori ir 
siekia didesnės naudos. 
Taip ir čia, girininkas Joni
kis pradėjo ąžuolus, egles, 
ir kt. medžius pardavinėti 
Vilijampolės lentpiuvinin- 
kams, o gautus pinigus sa
vintis.

Po revizijos nesąžiningas 
girininkas iš tarnybos buvo 
atleistas, o byla perduota 
prokurorui. Dabar jo byla 
buvo sprendžiama ir jis nu
baustas devyniais mėnesiais 
kalėjimo.

Ir gerai tokiam! Kokią 
teisę jis turi pardavinėti 
valstybės mišką ir pinigus 
savintis? Ar jis nežino, kad 
pinigai už mišką priklauso 
didesniems ponams?

rank rumbles mrougn oagoua gaie

čia matome kiniečių šventyklą, per kurią laužiasi japonų 
karo tankas. Dievų galybė prieš modernišką techniką nie

ko nereiškia.

KAUNO PONAI SKRAI
DYS Į PALANGOS MAU

DYNES ANGLIŠKAIS 
LĖKTUVAIS.

“L. Ūkininkas” rašo:
Tarp Kauno ir Palangos 

norima įvesti orinį susisie
kimą. Tarp tų miestų lėktu
vai pradėsią kursuoti nuo 
liepos 15 d. Lėktuvai Angli
joj nupirkti ir ligi liepos 1 d. 
Kaunan busią atgabenti. 
Lėktuvai skraidysią tik tarp 
Kauno ir Palangos, nes 
Klaipėdoje dar neaiškus 
aerodromo klausimas.

Šįmet lėktuvai tarp Kau
no . ir Palangos skraidysią 
įrk du mėnesiu.

Vadinasi, skraidys tik tol, 
kol Kauno ponai maudysis 
Palangos juroj.

RENKA PARAŠUS.
į Papilė. Nesenai į Papilę 
atkėlė naują kleboną ir jis 
pasižymėjo jau savo “ener
gingumu.” Jiš renka para-, 
sus, kad nebutu įvesta civi
linė metrikacija ir kad val
džia uždraustų Papilės lais
vamaniams veikti. Ragina 
bažnyčioje viešai nieko ne
pirkti pas laisvų pažiūrų 
prekybininkus. “Geriau p ir-' 
kft pas žydus,” sako klebo
nėlis. Bet daugelis iš jo tik 
nusijuokia, nes musų apy-1 
linkės žmonės pradeda rim
tai protaut ir klebono gąs
dinimų nebijo. Žiedas.

VEIS VĖŽIAIS VALSTY- 
f BINIUS EŽERUS.
Miškų departamentas yra 

pavedęs Alytaus, Trakų, 
Varėnos ir Mažeikių miškų 
urėdijoms organizuoti veis
linių vėžių supirkimą ir už
veisti jais valstybinius eže
rus, iš kurių vėžiai prieš ke-, 
lerius metus išnyko. Aly
taus, Trakų ir Varėnos urė
dijoms už tinkamų veislei; 
vėžių kapą leista mokėti po 
3 litus, o Mažeikių urėdijai 
—po 3V2 litų.

Amerikoje už vieną vėžį 
mpkama daugiau.

NUSIŠOVĖ IŠ SUSI
JAUDINIMO.

Papilė. Balandžio 25, nu
sišovė apylinkės teismo tar
nautoja panelė Julija Jan
kauskaitė apie 26 metų am
žiaus. Savižudybės priežas
tis buvo ta: Papilės valdiš
kųjų įstaigų tarnautojai yra 
pasiskirstę į dvi grupes; 
vieni yra uolus tautininkai, 
kiti jiem priešingi. Tarp jų 
iš seno būdavo nesusiprati
mų, kurių priežastimi ir bu
vo minėtos raštininkės tra
gedija. Julija Jankauskaitei 
teisino raštinėj buvo ištar
navusi 11 metų. Ji buvo ži
noma kaipo darbšti ir pa
vyzdinga tarnautoja. Nese
nai perkeltas į Papilę nau
jas teisėjas Kumpikevičius, 
padedant senai čia įsigyve
nusios didelės fanatikės se
kretorės Šliautarienės, pra
dėjo varyti valymo darbus. 
Pirmiau iš tarnybos buvo 
atleistas teismo tarnauto
jas Jonas Meškys. Jį atlei
do niekuo neprasižengus. 
Tokie atleidinėjimai gręsė 
visiems švaresniems tarnau
tojams. Tas pats gręsė ir pa
nelei Jankauskaitei. Deja, 
atleisti ją nebuvo lengva, 
nes dėka jos stropumui, tu
rėjo didesnio pasitikėjimo. 
Tad buvo imtasi prieš ją te
roro darant įvairių priekai
štų kad ji pati pasitrauktų 
iš tarnybos. Netekusi kant
rybės p-lė Jankauskaitė pir
madieny baigusi darbą, at
sisveikino su draugėmis ir 
draugais, paleido taikų šūvį 
į galvą. Laidotuvės buvo iš
kilmingos, palaidota Papi
lės katalikų parapijos kapi
nėse.

Pavenčio Lakštingala.

ŠVENTŲJŲ SUTEMOS 
DZŪKIJOJ.

Daugai, šiame Dzūkijos 
kampelyje iš seno buvo la
bai gausu įvairių “globėjų,” 
kurie už sudedamas aukas 
apsiima saugoti žmones nuo 
įvairių ligų, gaisro, gyvulių 
kritimo, nederliaus ir net 
nuo dantų skaudėjimo. To
kiais “stebuklais” garsėjo 
šv. Rokas Punioje, Jęzne, 
Semeliškiuose, Marijos pa
veikslas Pivašiūnuose, “ste
buklingas” kryžius Akme
nyje ir tt. Tačiau šiais lai
kais stebuklai nebeįvyksta, 
jokių šventų sensacijų ne
begirdėti. Žmonės šviečiasi, 
daugiau skaito pažangiąją 
spaudą ir jokiais antgamtiš
kais globėjais nebetiki. Ste
bukladariai baigiama už
miršti. Užtat nėra beveik 
nei vieno kaimo, kuriame 
nebūtų laisvamanių ir šiaip 
pažangių žmonių. Dzūkai 
energingai kratosi prietarų 
ir siekia tikros kultūros. O 
kunigai dejuoja, kad vien 
tik Daugų parapijoje yra 
per 300 sąmoningesnių lais
vamanių. Tik reikia smar
kiau sukrust, aktingiau vei
kti, o jokios patamsių jėgos 
musų sąjūdžio neužgniauš.

SUDĖJO 12,000 LITŲ PA
LANGOS PADEGĖLIAMS.

Nuo gaisro nukertėju
siems palangiškiams vien 
tik Kaune surinkta apie 12 
tūkstančius litų aukų. Be to, 
už kelis tūkstančius litų 
gauta įvairių rūbų ir kitų 
daiktų.

KLAIPĖDON ATEINA 
DAUGIAU LAIVŲ.

Šiais metais į Klaipėdos 
uostą jau buvo įplaukę 483 
laivai (o pernai tuo pačiu
laiku atėjo tik 409 laivai).

TIK SEPTYNIOS DIENOS

Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa. 
Brenierhavene užtikrina patogi:} kelionę j Kauni).

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND
HAMBURG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbesime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas del jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

252 BOYLSTON ST.,

Jei keliausite ekipresiniais garlaiviais

I LIETUVĄ

BREMEN • EUROPA

BOSTON, MASS.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

LAISVAMANIAI ENER
GINGAI VEIKIA.

Papilė. Papilės laisvama
niams labai didelių kliūčių 
daro kunigai ir sufanati
zuoti tikintieji, tačiaus vei
kia energingai. Laiko daž
nai susirinkimus ir rengia 
paskaitas. Nesenai buvo 
parsikvietę iš Kauno ats. 
karininką Valašiną, kuris 
skaitė įdomią paskaitą “Lai
svamaniai ir Tikėjimas.” 
Klausytojų buvo labai daug 
nors kunigai visokiais bu
dais tai paskaitai trukdė. 
Yra steigiamos laisvos ka
pinės labai gražioje vietoje 
šiliškių kaime.. Per paskai
tą buvo daug išplatinta “L. 
Minties” ir “Liet. Ūkinin
ko” egzempliorių. Musų 
apielinkėje yra geras būre
lis veikėjų, kurie rimtai ko
voja už laisvą demokratinę 
Lietuvą, nors už tai labai 
skaudžiai tenka nukentėti. 
Daugelis energingų kovoto
jų pūdomi tautininkų kalė
jimuose ir koncentracijose.

Laisves Draugas.

LIETUVOS KOOPERA
CIJAI 65 METAI.

Kaunas. — Birželio 10 d. 
prasidėjo penktasis koope
ratininkų kongresas 65 me
tų kooperacijos Lietuvoje 
sukakčiaipaminėti. Kon
grese dalyvauja Švedijos, 
Estijos, Suomijos ir Vokie
tijos delegatai. Viso šiomis 
dienomis Kaune yrįi ''suva
žiavę per 500 kooperatorių, 
kuriuos sveikino Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Angli
jos ir Europos valstybių ko
operacijos.

NAUJOS MONETOS 
LIETUVOJE.

Kaunas, birželio 10 die
ną. — Lietuvoje kalamos 
apyvartai naujos 10 ir 2 litų 
monetos su Smetonos at
vaizdu.

Laiškas Iš Lietuvos.
Progai pasitaikius siun

čiu jums laišką, bet jis ateis 
iš Latvijos. Iš Lietuvos tei
sybę pasiųst baugu, nes tau
tininkai mažiausios žinelės 
nepraleidžia neiššnipinėję. 
Amerikos laikraščiai pas 
mus yra visaip gaudomi. 
Daug nerašau apie tautinin
kų žiaurumus, nes žinau, 
kad Amerikos lietuviai ži
note. Čia prisiunčiu kelias 
svarbias Amerikos lietu
viams žinias. Žinau, jus 
daug musu korespondenci
jų persispausdinai iš Lietu- 

Įvos laikraščių, bet jie apie 
tikrą padėtį negali infor- 

imuoti, nes valdžia sucenzu- 
'ruoja. Mano pavardės ne
dėkite į laikraštį, bet kores
pondenciją nenumeskit, nes 
jos sunkiai ir brangiai pa
siųstos. Laikraščių nesiųs- 
kit, nes jų gaunu slaptai iš 
kitų vietų. Kartu čia siunčiu 

į ir kito korespondento straip- 
įsnį, tik sunaudokit.

Laisvės Draugas.

BANANUS TIK SMETO
NA GALĖS VALGYT.
Nuo 1 birželio Lietuvoje 

padidinti muitai užsienio 
vaisiams. Už kilogramą 
apelsinų (orančių) dabar 
reikia mokėti 2 litai 75 cen
tai muito (pirma buvo mo
kama 1 lt.)

Už kilogramą “pomaran- 
čių” (grape fruit) mokama 
3 litai muito.

Gi už kilogramą bananų 
net 5 litai muito.

Amerikoje bananai par
siduoda po 15 centų už. tuzi
ną, o į tuziną eis apie 2 kilo
gramai (4 svarai). Taigi ki
logramas bananų čia išeina 
apie 7 ar 8 centus.

Jeigu Lietuvoje už 6 ba
nanus (1 kilogramą) reikia 
mokėti vien tik muito 5 li
tus, tai rinkoje pustuzinis 
bananų bus turbut apie 10 
litų. Darbininkas išdirbęs 
sąvaitę laiko, vargiai galės 
už savo algą nusipirkti tuzi
ną bananų. Juos tik Smeto
na gali valgyt.

ŽEMAIČIŲ KRAŠTE LA
BAI SMARKUS LIETUS, 

O PIETŲ LIETUVOJE 
SAUSROS.

Klaipėdos krašte, Telšių 
apskrityje ir jiems greti
muose rajonuose buvo labai 
smarkių lietų su perkūnija. 
Kretingos apskrityje žaibas 
net kelis trobesius padegęs, 
tuo tarpu Kaune ir pietų 
Lietuvoje vis dar didelės 
sausros tebėra.

IŠVYKO I BALTIJOS 
KONFERENCIJĄ RYGOJ.

Kaunas. — Birželio 10 d. 
Rygoje prasideda Baltijos 
Santarvės konferencija, į 
kurią Lietuvos delegacija, 
vadovaujama užsienių rei
kalų ministro Lozoraičio, 
jau išvyko.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
JAUNŲJŲ ŪKININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS.
Klaipėda. — Birželio 7 d. 

įvyko 700 Klaipėdos Krašto 
jaunųjų ūkininkų suvažia
vimas.

Kaune Kultūros Muziejuj 
atsidarė Sovietų Rusijds fo
to paroda.
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SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš .Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

KAIP 72 METŲ SENIS BEZMĖNU 
UŽMUŠĖ SESERĖNĄ.

Gegužės 17, Kauno apy- prisipažino. Ji sako, kad jos 
gardos teismas sprendė Po- vyras Knofą nužudęs jos 
vilo ir Aleksandros Jaku- nekurstomas, ji niekuo prie 
bauskų bylą, kaltinamų už 'nužudymo neprisidėjusi, ne- 
Jakubauskienės seserėno j padėjusi nei nusikaltimo 
Stasio Knofo nužudymą. j pėdsakų paslėpti; visa tai

Abu kaltinamieji jau se-(padaręs vienas jos vyras; 
nyvi žmonės, jis per 72 me-įvyrąs, nieko jai nesakyda- 
tų, ji 62 metų amžiaus, nu- mas, kažkur paslėpęs ir se- 
žudvtasai visai jaunas žmo- serėno lavoną.
gus. ... Apygardos teismas Jaku-

Teisme paaiškėjo tokios bauska pripažino kaltu ir 
bylos aplinkybės: Jakubau- nubaudė aštuoneriais me
škai prie Babtų turėjo mažą 
ūkelį, o šalia jų 5 ha Knofo. 
Kadangi Knofas su žmona 
buvo persiskyręs, neturėjo 
trobesių, tai jis apsigyveno 
pas Jakubauskus. Knofas 
turėjo porą savo arklių ir 
Babtų prekybininkams vež
davęs prekes iš Kėdainių, 
neblogai uždirbdavęs.

Kai Knofas sugrįždavęs 
įsigėręs ir neparveždavęs pi
nigų, tai tarp Jakubauskų 
ir Knofo kildavę barniai, o 
kai kada ir muštynės. Kal
tinamasis Jakubauskas sa
ko, kad kiekvieną sykį, kai 
Knofas sugrįždavęs iš ke
lionės, tai Jakubauskas vis 
būdavęs pasirengęs gintis ir 
šalia pasidėdavęs kirvį.

Šių metų sausio 3 d. Kno
fas irgi neblaivus namo su
grįžęs. Tą vakarą Jakubau
skų grįčioje ir įvyko kruvi
na drama: Jakubauskas 
bezmėnu smogęs Stasiui į 
galvą ir nelaimingasis su
smukęs; pats Jakubauskas 
girdėjęs braškėjimą, atseit, 
lūžęs galvos kaulas.

Jakubauskas sako, kad 
žmona jam patarus seserė
ną taip mušti, kad gyvas 
neliktų, nes vis tiek bezmė
nu jau esąs mirtinai primuš
tas. Primuštą seserėną Ja
kubauskas nusitempęs prie 
tvartų ir ten kuolu vienuoli
ka sykių Knofui smogęs į 
galvą, kol mušamojo galvos 
kaulas sutrupėjęs. Kai mu
šamasis nustojęs knarkti, tai 
Jakubauskas Knofą suvy
niojęs į velionies kailinius, 
apmetęs šiaudais ir lavoną 
palikęs. Rytojaus dieną Ja
kubauskas Knofo lavoną 
įkišęs į zuperio maišą, užsi
vertęs ant rogių ir naktį nu
vežęs 13 kilometrų Kauno 
link ir prie Užlaidžių kaimo 
išmetęs. Ryto metą praei
viai rado lavoną ir pranešė 
policijai.

Apžiūrint Jakubauskų 
kiemą ir gyvenamą namą, 
visur rasta daug kraujo dė
mių. Kvočiamas Jakubaus
kas prisipažino Knofą nu
žudęs. Nužudęs dėl to, kad 
Knofas buvęs nesugyvena
mas žmogus, girtuokliauda
vęs, neduodavęs jam gy
venti.
i Jakubauskienė kalta me

tais sunkiųjų darbų kalėji
mo, o Jakubauskienę ištei
sino.

ŠVENTIEJI “ROBOTAI” 
RENKA AUKAS.

Seredžius. Spaudoje daž
nai rašoma, kad amerikie
čiai išradinėja “robotus” 
arba dirbtinius žmones, su
gebančius saugoti bankus, 
rūkyti papirosus ir tt. Ta
čiau paskutiniu metu, ir pas 
mus, šventoje Lietuvoje, to
kių “robotų” atsirado. Per 
vienas šventes bažnyčioje 
buvo įrengtas tikras teatrė- 
lis įvairių figūrų ir statulė
lių, margais rubais aprėdy
tų. Čia pat stovėjo aukų dė
žutė, kurios mechanizmas 
sujungtas su viena statulėle, 
įmetus į dėžutę 10 centų, 
“šventoji” statula palenkia 
galvą tik vieną kartą; kas 
įmeta daugiau, didesnio 
svorio pinigą — “robotą” 
daugiau kartų linguoja, at
seit, nuoširdžiau dėkuoja. 
Tačiau ir tokiomis priemo
nėmis žmonės nebesiduoda 
priviliojami.

RADO 300 METU SENU
MO PINIGŲ.

A. Panemunės valsčiuje 
netoli Dr. J. Basanavičiaus 
miško du kauniškiai, Vasil
jevas ir Bergelis, rado ke
lias senas monetas. Pinigai 
buvo rasti toje vietoje, kur 
pavasariais Nemuno van
duo pasemia pievas ir smil
tynus. Viena rastoji moneta 
turi 150, kita net arti 300 
metų.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu;, 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti "Keleivio” afise ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS, 
3501 So. Union Avė., 

CHICAGO, ILL.

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

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

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

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

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietines Žinios
SOCIALISTU KONVEN

CIJA PASMERKĖ
REAKCIJĄ.

Be to, partija nominavo 
savo kandidatus valstijos 

rinkimams.
Pereitą nedėldienį Spring- 

fielde buvo Massachusetts 
socialistų organizacijos kon
vencija, kuri pastatė save 
kandidatus valstijos valdi
ninkų rinkimams.

Jefferey W. Campbell iš 
Bostono skiriamas į valsti
jos gubernatorius.

Joseph F. Massida 
Lynno statomas Ll.~. 
gubernatoriaus urėdui.

Eileen O’Conner Lane, į 
valstijos sekretorius.

Harvardo profesorius Al- .
bert S. Cooligde, į valstijos Lynne, prie 77 Mountain 
iždininkus. avė., pereita savaitę buvo

Readvillej 600 žmonių 
neteks darbo.

Šį ketvergą New Haveno Pereitą nedėldienį ant' 
gelžkelio kompanija žada Boylston streeto buvo už- 
paleisti apie 600 darbinin
kų iš savo dirbtuvių Read- 

: villėj, kur buvo taisomi lo- 
komotivai. Lokomo t i v ų 
dirbtuvė busianti visai už
daryta. Trokai atėmė iš šito 
gelžkelio ’biznį ir kompani
ja sakosi neturinti pinigų 
net labai reikalingiems pa
taisymams.

Apiplėšė Schrafto saldainių Cambridge’aus Lietuvių 
krautuvę. j Piknikas Hudsone.

Perkūnas uždegė 3 namus
Pereitą nedėldienį per 

Bostoną perėjo smarki per
kūnija su lietum. Brightone 
perkūnas uždegė du namu, 
o Brocktone trečią. Du žmo
nės krito negyvi nuo karščio 
ir du prigėrė besimaudy- 
dami.

KE
BAUBO 251

Frensi 
Amerikoje ... 
pietų Ameriki 

Kanadoje ir

Prenume 
Amerikoje ... 
Kanadoje ir k 

Valstijų ...
Apskelbimų 1 
Kreipiantis su 
adresuokite:

K E
253 Broad va;

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomii ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET . 
kamp. Inman it. arti Central įkv.

CAMBRIDGE, MASS.

uvo uz Amerikos Lietuviu Kon- 
pulta ir apiplėšta Schrafto ®'e?°...2?mbr^auLS!iy: 
saldainių krautuv 
ranas.
banditas pabrobė $240 ir 
pabėgo. Vėliau policija jį 
sugavo.
apiplėšęs panašiu budu ke
turias saldainių krautuves. 
Jis vadinasi Paul Revere 
Burke, 33 metų amžiaus.

Tėvų Dienos programa.
Birželio 19 d. Bostono lie

tuvių radio programa per 
stotį W0RL (920 kil.) bus 
sekanti: (1) Lietuvių Radio 
Trio iš So. Bostono; (2) 
Lietuvių Moterų Piliečių 
Glee Club iš Lawrence’o, 
vadovaujant Elenai Nava- 
dauskaitei; (3) Pianistės 
Elena Navadauskaitė ir 
Charlotte Cyr iš Lawrence’o 
paskambins duetus.

Vestuvės su šaudymu.
Pereitą subatą Belmonte 

buvo italų vestuvės, per ku
rias vestuvninkai susiginči
jo ir pradėjo šaudytis. Tū
las Guida buvo peršautas, o

rius rengia smagu pikniką 
19 Birželio dieną, Fort 
Meadow Parke, Hudson, 
Mass.

Fort Meadow parkas ran
dasi palei gražų ežerą. Yra 
gera šokių svetainė ir, abel- 
nai, visa apielinkė yra labai 
jaukus . gamtos kampelis, 
kur kiekvienas dalyvis su 
savo draugais ir pažįsta
mais turės progos smagiai 
dieną praleisti.

Bus gera muzika; bus 
taipgi valgių, gėrimų ir kitų 
gardumynų.

Kas norės, galės maudy
tis;

O kas ne, galės šokti;
Kas išalkęs, galės valgyti;
O kas sotus—gerti ir juk- 

tis.
Išsimaudžius, prisišokus,
Ir privalgius, prisijuokus, i 
Baigiant dieną linksma 

daina, ;
Sutartinę sudainuosim
Ir namo visi važiuosim. i
Tat nepamirškite: Birže

lio 19, Hudsone, Fort Mea-, 
dow parke, smabus pikni-1 
kas. Bukit visi. Zavis.

■autuve ir resto- 
Atkišęs revolverį,Petrauskų sūnūs baigė 

i Technologijos Institutą.
Jaunas Jonas A. Petraus

kas, kuris gyvena su tėvais 
Dorchesteiy, baigė Massa
chusetts Technologijos In
stitutą ir 7 birželio gavo me
chanikos inžinieriaus diplo
mą. Nors pasiekti to buvo Vincas Daukševičius mirė 

nuo sužeidimo.
Pereitą nedėldienį Brock- 

tono ligoninėj mirė Vincas 
Daukševičius iš West Hano
verio. Daukševičius buvo 
sužeistas 25 gegužės per 
sprogimą West Hanoverio 
fajerverkų dirbtuvėj, kur 
jis dirbo. Velionis buvo 43 
metų amžiaus ir paliko 7 
vaikus.
Šaltas ir šlapias pavasaris.

Pavasaris apie Bostoną 
šįmet prasidėjo gražiai. Me
džiai išsprogo ir pražydo 
porą savaičių anksčiau, ne
gu paprastai. Balandis buvo 
šiltas. Bet gegužės mėnesį)

nelengva, nes mokykla 
brangiai . kainuoja ($500 
per metus vien už mokslą), 
bet dabar linksma tėvams, 
kad sūnūs tinkamai paruoš
tas ateičiai.

Petrauskai yra pažangus 
Teitenant- žmonės ir seni “Keleivio” 

draugai.
u

Vestuvninkai nukrito su 
piaza.

, . . . pereitą savaitę buvo
Michael Flaherty, į knyg- | italų vestuvės. Apie 20 ves- 

vedžius. . . ' tuvninkų išėjo ant piazos
Alfred Baker Lewis į pro- j atsivėdinti. Piaza šitokios 

kurorus. . minios neišlaikė ir nulūžo.
Konvencija priėmė kelia- Visi vestuvninkai nudardė

tą rezoliucijų dienos klausi- jį su vįsa piaza žemyn. Kilo i ’ , 1 ........................ - . . .
reakcininkus, 
ja valstijos pinigus neva ža
lingų organizacijų veiklai 
tirti, bet ištiktųjų tais pini
gais varo fašistinę propa
gandą prieš darbininkų or
ganizacijas.

. Kita rezoliucija reikalau
ja, kad prezidentas Roose- 
Veltas prašalintų iš demo
kratų partijos centro komi
teto jersey City majorą Ha- 
gue’ą, kaip biaurų reakci- 
rtinką ir darbininkų priešą.

mais. Viena jų pasmerkia didžiausis italijonkų klyks- 
j.' > kurie naudo- rnas. -šeši asmenys buvo

sunkokai sužeisti, o kiti tik 
paviršium apdraskyti.

; Ruoškimės pirmam bend
ram piknikui.

' Liepos 4 d. įvvksta LDD 
iį’ LSS kuopų didelis pikni
kas gražiam, Caledonian 
Grove parke, prie Charles 
River, W. Roxbury. Šokiam 
grieš visų mėgiama Al Ste- 
\ ens orkestrą. Bus visokio 
sporto ir žaidimų. Už pasi
žymėjimus bus duodamos 
dovanos. Nuvažiuoti labai 
lengva ir kainuoja tik 10c. 
Nuo Forest Hills paimkit 
Charles River karą, kuris 
priveš arti prie pikniko vie
tos. Taigi, ruoškimės visi: 
suaugę, jaunuoliai ir vaiku
čiai. Smagu ir linksma bus 

.visiems pasimatyti, pasišne
kučiuoti, pasišokt, pažaist ir 
s,magiai laiką praleist. Rep.

Skolingas $1,000,000, o 
turi tik $100.

Somervilles biznierius Ho
ward Davenport pats savo 
noru paskelbė savo bankro
tą. Jis sakosi turįs $1,170,- 
000 skolų, o tinto vos tiktai 
$100.

A.J.NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948. i
RES. 251 CHESTNUT AVE.. 1

Jamaica Plain, Mass.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveikslu?.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu:

Norwood 0242

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO- 
TUS, REIPUS, MAFFIE

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storame) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER. MASS

l'el. TALItot 5208

Jis prisipažinęs
MODERNIŠKAS
GELEŽIES

REIKMENŲ STORAS
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLU. 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

Telefonas I1M4
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET,

LAWRENCE, MASS. f

iki pat paskutinės dienos Lombardi areštuotas uz tai. 
reikėjo pečius kūrenti; be
veik kas diena lijo, oras bu
vo audringas ir šaltas. Ne
daug geresnė ir 
pradžia.

CAMBRIDGE PARSIDUODA
Groscrnė visokių smulkmeną ir 4 

kambariai gyvenimui. Turi but grei
tai parduota — priežastį sužinosite birželio'ant vietos.

221 Broadway, kampas Clark St.

IŠVAŽIAVIMAS
Nedėldieny, Birželio-June 19, 1938

PRIE LIETUVIŠKOS BAKŪŽĖS 
Brockton Fair Grounds

Belmont Street, Brockton, Mass.

BUS: $10,000 vertės I. J. FOX kailių paroda.
.JACK SHARKEY įteiks sidabrinę taurę gražiausiai lie

tuvaitei. Ji bus “Miss Lithuania.”
$500.00 DUODAMA PRIZAIS: Pirmas prizas—Sidab

rinės Lapės Kailis—auka I. J. Fox per B. Koraitį. Ant
ras prizas—2 tikietai į New Yorką. Trečias prizas — 
$25.00 vertės Elektrinė Lempa.

Arklių lenktynės. Jos žydas, airys ir lietuvis. Daug 
įvairių sportų. Dainuos—Lietuvių vyrų Franklin Glee
Club ir Lynno Choras. Dainuos šešios Birutės. Tautiš- 

| kus šokius šoks grupe iš Lynno.. Bus valgių ir gėrimų, 
j Gros Puiki Orkestrą.

Įžanga veltui. Automobiliams vieta dykai.
Kviečia Suv. Lietuviškos Bakūžės KOMITETAS.

I--------------------------------------------------------------------------------------------
j KELRODIS: Imkit nuo ASHMONT Stoties Fall River busų, kuris 
1 nuveš j pikniko vietų Brockton Fair.Grounds. Kurie nenorit važiuot 
j būsu, tiemš bus specialiai aufomobiliai ant Broadway prie Savings 
) Banko'ir” Veš į Brocktonų už“ mažų kainų.
j Pirm. Martinas Pekarskis; Vice-pirm. Vincas Zinkevičius^
I Rast? Aleksis Patalčius; Iždin. Stanislovas Balčiūnas;
j Gaspadorius Zigmas Usavičius. Gaspad. Viktorija Sabaliauskienė.
I Dr. A. Wajtkus; Councilman:*: Feliksas Dūkštą;
j Ona M. Kašėtaitė, Vedėja Lietuviškos Bakūžes. B. Koraitis.'
I Atstovai nuo. Liet.- Ūkininkų Sų-gos: Tolačka, Viltra’.-.is, Roženas. 

Jonas Girnius ir Mrs. žvirblienė.
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Baigiant 
Mokslą!

r

h ę ■(NEUŽILGO JŪSŲ SŪNŪS AR DUKRELE PA- f
BAIGS MOKSLĄ.
Kad padarius juos linksmais ir kad paliktų at- 

minty ant ilgų metų, nupirkite jiems LAIKRODĮ 
g Waltham, Elgin arba Hamilton, tai geriausia do- s 
| vana, nes geriausi laikrodžiai, naujausios mados. J 
I Parduodam geriausius ŠALDYTUVUS “Gene- į 

ral Motors,’’ Skalbiamas mašinas, Vacuum Clean- -s 
ers, Radios. g

TAISOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Perdir- įį 
bam iš senų į naujausią madą, pigiai ir gerai.

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

Tel. SOUth Boston 4649 |

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai
Apžiurėkit

Šįmet Fordas žymiai pagerintas: 
platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
mylių ant 1 galiono gazolino. Su
taupysi daug pinigų. Jei turi se
nų karų, mes duosim gerų kainų. 
Atvažiuok pas mus ir klausk J. 
PETERSONO.^As lietuvis. Galiu 
suseivint jums, nemažų nuošimtį. 
Parduodam FORDUS ir LIN- 
COLN-ZEPHYRUS — naujus ir 
pavartotus, ir daugybė kitokių 
pavartotų karų turime.

Hayward
MOTORS, Ine.f • ’

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tel. STAdium 3400.

Hoffman Steam Press
PARSIDUODA. Mašina dėl kriau

čių. Aš esu kailių bizny, mano darbui 
tokia mašina nereikalinga. Dirba 
kaip nauja. Kainavo 5450.00, bet par
duodu labai pigiai (5)

MARTIN WALIULIS
1854 Dorchester Ave., Dorchester, 

Tel. TALbot 5208.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4645

j Tel. 28624 Gyv. 31132

\Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

‘ Valandos: 9 iki-12
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka: 
mu laiku sugrųžinu šviesų. Išeg- 
zaminuojn ir priskiriu akinius. ,, 

114 Summer Street, ..
LAWRENCE, MASS. '

5,
9.
12

NACIŲ VAL 
ČIA VOGĖ I

SLAP

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. . 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

EXTRA PUIKUS PIKNIKAS
Rengia Bendro Fronto Cambridge’aus Skyrius,

Nedėlioj, 19 Birželio-June, 1938
INTERCOLONIAL HALL, Prie Fort Meadow Ežero, 

Tarpe Hudsono ir Marlboro, Mass.
Vieta graži, prie didelio ežero, puikiausia maudytis.

Didelė Svetainė šokiams. Bus gera Longino Buinio 
jaunuolio orkestrą. Bus skanių valgių ir gėrimų.

Gerbiamieji, dalyvaukite" visi šiame gražiame piknike. 
Važiuokite patys ir pakalbinkite savo draugus.
BUŠAI išeis 12 vai. dieną nuo Lietuvių Piliečių Kliubo, 
163 Harvard st., Cambridge, Mass. Kviečią Komitetas. 
KELRODIS. įvažiavus į Marlboro paimt streetą, kur ro
do kelią į Hudsonų, pavažiavus apie mailę, bus piknikas.

Tiktai vienintelis pavaduotojas
’ , i

yra stiklui

PICKWICK
tai kitas stiklas

PICKWICK EL1AUS

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM

t

Išegzaminuoįu akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

447 Broadway, So. Boetbn, Mass.

MEDICINOS DAKTARAS

H. M. LANDAU
Specialistai Veneriškų ir 

Kraujo Ligų.
MODERNIŠKAI GYDO.
32 Chambers Street, V
BOSTON, MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTS 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

BOK&e' \ apdrausti
P’LJ __ L PERKRAUS- 
/ A TYTOJAL

Perkraustom 
®‘a pat *r ' Limas vietas. 

Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

Į NORINT PIRKT AR PARDUOT 
NAMUS ARBA INšlURINT

i GERIAUSIA PAS
i

:Edw. L. Hopkins
! 362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE

BAYVIEW
MOTOR SERVICE.

Telephone 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

j Taipgi taisome Automobiliu B 
Į Trokus visokių išdirbyičių.I
j Peter Trečiokas Ir
i Jos Kapočiunas —■ savininkai
j Taisymo ir demomtravimo vista:

1 HAMLIN STREET
Kamp. East Eighth St
SO. BOSTON, MASS.,

Pirmu kartu ii 
mai valstybei 

toks apka

Amerika k 
Bėralinį antau 
Vokietijos vairi 

I kaltino Berlyną
■ ir Amerikos ka 

vogimu. Tai yi 
pritikimas isi 
stirnai valstyt 
biamas į veidą : 
tinimas. Jeigu s 
šnipai ir gaud or 
patys ir buna 
diplomatiniais
ją valdžios pa 
įvardijamos. J 
Rusija neįvardij 
svetimos valstyl 
ją tariamus age

Ipaė įdomi y 
Lybė, kad fed ei 
jijNew Yorkt 
pdijo iš vise 
įs šnipų, nors 
a Jungtinėse 
siti dabar

Į iąij, tūli jų
■ ,įdaro, minis! 

■ štai, ir pasiel
n. Tai koks g 
elbti jiems 

lišku, kad tuo 
duoti fašistu 
noralis smūgi 
inkus sulygint 
r niekšais, kuri 
iiau neverti, k. 
Mintos kilpi

Ką dabar Y 
tai sakys, tai 
svarbu; svarbu 
Amerika davė ji 
ikj.”

Tie keturi šn 
iabar randasi 
^aidžios rankose 
į 24 prasižengi 
eta ko jie esą pa 
Mskio orlaivių 
(Teitojo armijo 
tanus ir nusiimt 
Mijon. Tas ori 
treičiausis visam 
idėl labai svari 
riešo orlaiviams 
j) konstrukcijos 
ns buvo laikom 
paslapty, ir štai, 
bro ministerija 
aipos tą paslaptį 
i"« pavogė.

Be to, tie šnipai 
jkuitė Vokietijc 
bu štabui Am 
Ejs ir laivyno i 
b ir telegrafo 
^hygą, kuri tai 
k'aikoma labai d

nes joje 
įžodžiai ir ki 
b budai.

Saptoji Ameriki 
tį8ai jau tuos š 
^mtgalo būvi 

ramti. Kai kui 
pasprukti Ve 

^vardai žinom 

^SUKĖLĖ $2 
ŪKIAMS ŠE 

brikos žydų 
praneša,

C f-’i J®gtinių 

tj™ persekio 
gidams še] 
ul.R užsibr


