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Raudonoji Armija Užėmė Lietuva
Lietuvos Valdžia Nuversta.—Smetona Pabėgo, bet Areštuotas Vokietijoj.—Naujoji Vyriausybe Turi 
Būt Paklusni Maskvai.—Lietuvon Sutraukta 500,000 Bolševikų su Tankais.—Užėmė Vilnių, 

Kauną ir Kitus Miestus.—Estonija ir Latvija irgi Pavergtos, Jų Valdžios Nuverstos.
P A MALT ĮJOS VALSTYBES PAVERS- ALIANTAI SUŠAU

DĘ 72 ŠNIPU. Į
Hitlerio radijas anądien | 

kaltino aliantus, kad jie už- ( 
fronte j sušaudė 72 vokiečių.! 
rusų, italų, belgų, danų ir 
norvegų šnipu. Galimas 
daiktas, kad ir sušaudė, nes 
Šnipai karo metu visur šau- 

zemę uzeme neįas rezignavo, geriau pa-;^0011- Hitleris visai tyli 
_ nuverstas, o nau- apie lenkus, kuriuos dabar 

Joji vyriausybė, kuri turi'.i° agentai Lenkijoj šaudo, 
būt “priimtina Maskvai,” da.lenkai sako, kad nuo to lai- 
nebuvo sudaryta. Tuo tarpu k°> kaip vokiečiai užėmė jų 
“ " • krašta. tenai sušaudvtn lan

TOS KARO LAUKU.
Lieluvą užplūdo 200 raudo- bintą prie Pabaltijo Sąjun- 
nujų tankų. Viršum Kauno gos, kurion Lietuva buvo

ūžia Stalino orlaiviai su įstojus.
bombomis. i Rašant mums šiuos žo-

T . , , -------- . džius, Lietuvoje da nebuvo
Lietuvos nepriklausomy- jo^jos valdžios, nes Smeto- 

o 1 a?- l)ac^ar^as ?taJas; na pabėgo, ministerių kabi-
Musų tėvų 
500,000 Stalino kareivių. I ^įTus 
Pereitą subatą per Lietuvos 
sieną sumarmėjo 200 raudo
nųjų tankų, o paskui juos 
pradėjo veržtis ir raudono
sios aimijos pėstininkai.

Rusijos spėkos užnuolė 
Lietuvą budingu totalitari
nėms valstybėms staigumu. 
Pereitos pėtnyčios 3 valan
dą popiet Maskva pastatė 
Lietuvai ultimatumą. Ji rei
kalavo, kad Lietuva įsileis
tų daugiau raudonarmiečių. 
sAtrakymni davė labai 
žai laiko, būtent, ligi 10 va
landos šubatos ryto.

Matydama, kad bolševi
kai jieško priekabių, Lietu
vos valdžia tuojaus ultima
tumą priėmė ir nusileido vi
siems Maskvos reikalavi
mams.

Nežiūrint to, subatoje 3 
valandą popiet bolševikų 
tankai jau pradėjo laužtis 
per Lietuvos sieną. Bema
tant jie užėmė Vilnių, Kau
ną ir visus kitus svarbesnius 
Lietuvos miestus.

I Kauną tuojaus atlėkė 
orlaiviu iš Maskvos užsienio 
reikalų komisarijato agen
tai “pasitarti apie sudary
mą naujos Lietuvos val
džios, kuri butų Maskvai 
priimtina.” Merkio ministe
rių kabinetas tuojaus rezig
navo. Žinios sako, kad rusai 
pareikalavo kai kuriuos bu
vusios Lietuvos vyriausybės 
narius areštuoti ir atiduoti 
teismui.

Antanas Smetona su savo 
artimesniais draugais pa
smuko Vokietijon, bet tenai 
jį suėmė Hitlerio policija.

Pereitos subatos vakarą 
Kaune prieš visas valstybės 
įstaigas jau sustojo įusų tan
kai. Jų kulkasvaidžiai ir ka- 
nuolės buvo atkreiptos į 
įstaigų langus ir duris..

Pereitą nedėldienį vir
šum Kauno jau pasirodė ru
sų orlaiviai su bombomis. 
Išgąsdinti Lietuvos sostinės 
gyventojai da daugiau nusi
gando. !

Užėmę Lietuvą, rusai tu
rėjo savo žygį kuo nors prieš 
pasaulį pateisinti. Todėl jie 
pradėjo kaltinti, buvusią 
Lietuvos vyriausybę nepil
džius “draugiškos sutarties” 
su Maskva. Esą, Lietuvos 
vyriausybė Maskvos nesi
klausius padariusi savytar-1 ____ __ _______ .
pės pagalbos sutartį su Lat- rūkas,’nusiskutęs, turi did’e- dalį savo skolos, kuri buvo 
vija ir Estija. Apie raudon- lę semitišką nosį, juodas užtraukta čia po pasaulinio 
armiečių “vogimą” iš rusų akis ir didelius juodus gar- karo. Iš visų Europos valsty- 
garnizonų Lietuvoje jau ne- biniuotus plaukus. Dirbda- bių, Suomija tik viena vi- 
kalbama, nes tam nėra jo- mas prie liaudininkų dien- suornet užsimoka savo pa- 
kio pagrindo. Todėl prisika- Į raščio, jis rinkdavo jam ži- skolos dalį.

šalies viršininko pareigas 
ėjo buv^s ministerių kabi
neto pirmininkas Merkys. 
Žvalgybos viršininkas Sut
kus (Sutkiewicz), rodos, 
areštuotas. Esą ir daugiau 
areštų Smetonos valdinin
kų. Tautininkų laikraščiai 
esą uždaryti. Visos smulk
menos da nėra žinomos.
' Užėmę Lietuvą, tušai tą 
patį padarė jau su Latvija ir 
Estija. Pereitą nedėldienį 
Rygon jau atplaukė rusų 
karo laivai, o šį panedėlį 
Latvijon pradėjo žygiuoti 
raudonoji armija su tankais. 
Kiti bolševikų pulkai užėmę 
Estiją.

Latvijoj ir Estijoj taip 
pat nuverstos valdžios, o jų 
vieton busiančios sudalytos 
naujos, pagal Maskvos nu
rodymus.

kraštą, tenai sušaudyta jau 
15,000 žmonių. Tai truputi 
daugiau, negu 72, kuriuos 
aliantai sušaudė. Reikia pa
sakyti, kad aliantai net ir 
šnipus baudžia daug švel
niau, negu naciai paprastus 
gyventojus, štai, birželio 
pradžioje franeuzų karo 
teismas teisė 5 šnipus, atra
do visjuos kaltais ir nu
teisė 20 metų kalėjimo. Vie
nas tarp jų buvo Hitlerio 
agentas, bet nei vienas ne- 
sušaudytas.

Aliantai Vištiek 
Kontroliuoja Pasaulį 

Jie turi didžiausias jūrių 
spėkas, o jūrės sudaro tris 

žemės paviršiaus ket
virtadalius.

Anglai sako, kad Hitleris 
netekęs jau trečdalio savo 
laivyno.. Jis da tebetųris du 
šarvuotlaiviu, vieną ar du 
“kišeniniu” kovos laivu ir 3 
kreiserius, kurių karo pra
džioje turėjęs 7. Naikintuvų 
jis turėjęs iš viso 45 ir da 
daug jų turįs, bet submari- 
nai, su kuriais jis pradėjo 
karą, jau visi esą išnaikinti. 
Vokietija dabar statanti 
naujus submarinus ir jau tu
rinti gatavų, bet kiek, nesą | 
žinių.

Italijos laivynas esąs jau 
užblokuotas Viduržemio ju- 
rn j. Tuo bud ^pasilieka lai- 

| svi tik aliantų, Amerikos ir 
Japonijos laivynai. Apie 
Rusiją, esą, netenka kalbėti, 
nes ant jūrių ji nieko ne
reiškianti. Gi jūres sudaro 
tris žemės kamuolio ketvir
tadalius, ir jas šiandien kon- 

I traliuoja aliantų ir Ameri- 
' kos laivynai. O kas kontro
liuoja jūres, tas kontroliuo
ja ir visą pasaulį.

KANADA SIŪLO PRIE
GLAUDĄ EUROPOS 

VAIKAMS.
Kanada yra pasiruošusi 

priimti tuksančius 'Francu
zijos ir Anglijos vaikų, jei
gu tos dvi šalys nutars j ieš
koti jiems prieglaudos.

Fordas Statysiąs Po 
1000 Orlaivių į Dieną

Fordas pasakė, kad jis 
apsiimąs pastatyti po 1000 
orlaivių į dieną, jeigu Ame
rikos valdžia pasirinksianti 
kurį nors vieną modelį ir 
duosianti jam plan^. Karo 
departamentas tuojaus pri
statė į Fordo dirbtuves Det
roite vieną greitųjų kovos 
orlaivių modelį ir Fordo in
žinieriai tuoj pradėjo jį stu
dijuoti. Fordo sūnūs tuo tar- 

■ pu išskrido Washingtonan 
1 pasitarti su atsakomingais 
valdžios žmonėmis apie or- 

1 laivių gamybą. Valdžios pa- 
i tiektas pavyzdinis lėktuvas 
esąs vėliausios konstrukci
jos monoplanas priešui per
sekiot. Jis išvystąs daugiau 
kaip 400 mylių greičio per
valandą ir esąs varomas, 
dviem skysčiu šaldomais 
niotorais, turinčiais 1,100 
arklio jėg^ų. Kiek girdėt, 
Fordas sutinka po 1000 to
kių orlaivių per dieną pasta
tytą bet jam imsią apie 6 
mėnesius laiko įrengti tam 
tikslui dirbtuvę, pagaminti 
reikalingus įrankius ir ma
šinas.

i

FRANCUZIJA JAU PASIDUODA; 
ANGLIJA KARIAUS VIENA.

KAM TEKS FRANCUZŲ 
LAIVYNAS IR LĖK

TUVAI?

JŪSTAS PALECKIS—NAUJAS LIE
TUVOS PREZIDENTAS?

Smetona areštuotas Kara- į nias po Kauną. Jis buvo di- 
liaučiuje, bet vokiečiai iš- -11*- r‘-~; ~"1’

duosią jį Lietuvai.
Einant “Keleiviui” spau

dom iš Stokholmo atėjo dar 
šitokių papildomų žinių 
apie Lietuvą:

“Smetona pabėgo Vokie
tijon ir Karaliaučiuje 
(Koenigsberge) buvo vo
kiečių policijos suimtas. 
Stokholmo dienraščio ‘Af- 
.tonbladet’ 1

delis Sovietų Rusijos šali
ninkas. Kai Lietuva andai 
buvo priversta pasirašyti su 
Sovietais “draugišką sutar
tį” ir Lietuvon atvyko pir
mutiniai raudonarmiečiai, 
tai Paleckį pagavo toks en
tuziazmas, kad jis nesusi- 
valdė ir teatre pasišokėjęs 
ant estrados pradėjo rėžti 
prakalbą, sveikindamas So- 

k^detZj™* ..RPW.. Smetonos
teleerafuoia išKauno kad žvalKybininkai •« tuomet su' telegratuoja iš Kauno, Kad fiup() jr nugl.udo j koncent. 
člai sueražinsia J Smetona raciJ0S stovyklą. Tik užsi- 
..n„ui i rfJL. it k,n- «« n,.: už įl. žYmiems Kauno

Hitleris tariasi su Mussoli- 
niu apie franeuzų impe

rijos pasidalinimą.
Naujoji Francuzijos vy

riausybė su gen. Petain’u 
i priešaky šį panedėlį paskel
bė savo nutarimą nasiduoti 
Vokietijai ir baigti karą, 

! nes tęsti jį toliau nėra jokio? 
prasmės. Mažino Linija jau 

į atkirsta nuo Francuzijos, 
i Paryžius paimtas, Verduno 
i ir Metzo tvirtovės paimtos, 
armija sudemoralizuota ir 
atsispirti priešui nebegali. 
Tęsti karą toliau reikštų tik 
betikslį gyvybės ir turtų nai
kinimą.

Šitokiai padėčiai susida
rius, buvusi iki šiol Rey- 
naud’o vyriausybė atsista- 

I tydino, o jos vietai užimti 
1 buvo sudarytas ministerių 
j kabinetas iš generolų ir kitų 
karininkų. Jį sudarė gen. 

{Petain, 84 metų amžiaus 
■ “Verduno didvyris,” kuris 
per pereitą karą davė fran
euzų armijai obalsį “Jie Ne
praeis,” ir apgynė Verduno 
tvirtovę.

Užėmęs ministerio pirmi
ninko vietą, jis tuojaus jr 

Į paskelbė, kad Francuzija 
i turi baigti karą. Jis papra
šė, kad vokiečių vadovybė 
nurodytų savo taikos išly
gas. Jis pridūrė, kad taika 
turi būt “be gėdos ir paže
minimo” Francuzijai.

Hitleris tuojaus pasikvie- 
sugalvojo pati Vokietijos at-; į® . Mussojįnį . į pasitarimą, 
stovybė, kad išgelbėjus na- Kai sls Keleivio numeris 
cių kailį ir turtą, nes Urug- spaudon, jiedu tariasi 
vajaus parlamentas jau bu- Miunchene apie Francuzi- 
vo išleidęs įstatymą, kuriuo .1PS imperijos^ pasidalinimą, 
einant visos ių organizaci- Tuo tarpu fašistų propagan- 
jos butų valdžios uždarytos, ^famofonai Vokietijoj 
jų turtas konfiskuotas, o vir- ll’ Italijoj rėkia, kad Francu- 
šininkams butu iškeltos kri- zijos galybė turi būt visiškai 

................... " sunaikinta. Jos salos ir kolo
nijos turi būt išdalintos Ita-

Urugvajuje Likvida
vosi Nacių Frontas.

Vokietijos atstovas Mon- 
tevideo mieste pranešė Uru
gvajaus užsienio reikalų mi- 
nisteriui, kad nacių partija

atgal į Lietuvą, iš kur jis pa
bėgo.

“Vokiečių radijas prane
šė, jog Berlyne gauta iš 
Kauno oficialiai patvirtinta 
žinia, kad Justas Paleckis 
sudaręs naują Lietuvos vy
riausybę ir jis veikiausia bu
siąs Lietuvos prezidentas.” 

| Justas Paleckis, jei neklys
tam, yra žydų tautybės žmo
gus. Iš profesijos jis yra žur- Į 
nalistas ir yra dirbęs prie 
“Lietuvos Žinių” už repor
terį. Vėliau jis nutraukė su 
jomis reikalus ir buvo pra- jį suomių tauta per savo at- 
dėjęs leisti Kaune savo laik- stovą Washingtone pereitą 
raštį. 1 sąvaitę įmokėjo į Jungtinių

Jis yra nedidelio ūgio vy- Valstijų iždą $159,398, kaip

žmonėms jis buvo paleistas, 
tačiau buvo laikomas žval
gybos priežiūroje. . »

Jeigu jis dabar taps Lie
tuvos prezidentu, o vokie
čiai išduos jam Smetoną, tai 
nebūtų nuostabu, jei buvęs 
“tautos vadas” atsidurtų te
nai, kur jis buvo uždaręs 
Paleckį...
SUOMIJA TEBEMOKA 

AMERIKAI SKOLĄ.
Nežiūrint sunkių karo 

nuostolių, mažutė bet smar-

Sunkus Keliai Lie
tuvos Paštui.

Kadangi Amerikos vai- !
džia yra uždraudusi savo ___ ____
laivams plaukti į karo zo-1 Urugvajuje ir vokiečių dar
nas, tai iki šiol šios šalies bo frontas jau likvidavosi, 
paštas eidavo per Italiją, į savo ofisus uždarė, viršinin- 
Taigi tuo keliu eidavo ir A-1 kus paleido ir visą savo turtą 
merikos lietuvių laiškai į ’ 
Lietuvą, arba iš Lietuvos į 
Ameriką. Dabar gi Ameri
kos laivai Italijon jau nebe
gali plaukti, nes ir ji atsidū
rė karo zonoj. Todėl Ame- 
rikos-Lietuvos paštui teko 
jieškoti naujo kelio susilė
kimui. Amerikos oro naštas 
dabar busiąs siunčiamas 
Europon per Pacifiką ir pas
kui per Aziją. Gi paprastas minalinės bylos, 
naštas eisiąs, turbut, per --------------- - . .... ..... .
Portugaliją, iš tenai peris- ETIOPIJOJ SUKILIMAS? įijai, Japonijai ir Vokietijai, 
paniją, Francuziją, Sveica-

kus paleido ir visą savo turtą 
perdavė Vokietijos atstovy
bei. Matyt, šitą likvidaciją

stovybė. kad išgelbėjus na-

Dalis Francuzijos turi būty i i v* • "11 A-zdlAO A I 11 k_-H Zj 1 I v7o V LA A X KJL4v

riją, Vokietiją ir į Lietuvą. ' Etio°pijljnep?Sėj;oMsukUK atiduota kiškai Ispani-

mas prieš italus. Etiopai 
spiečiasi po savo vėliava ir 
šaukia: “Dabar auksinė pro- 

r______ ga mums pasiliuosuoti iš po
eiti aliantams į pagalbą, jei- itališko jungo.” Jie orgąni-

RUSIJA SULAIKĖ TUR
KIJĄ NUO KARO.

Turkija yra pasižadėjus

gu Italija pradėtų prieš juos zuojasi ir būriais traukia

i

Meksika Suvaržė 
Svetimšalius.

Meksikoje pasireiškė ko- 
munistiškai-naciška “penk-

jai, kai kurie uostai šiaurėje 
turi būt prijungti prie Bel
gijos.

Rašant šiuos žodžius, mū
šiai dar tebeina. Francuzai 
sakosi pažeminančių taikos 
išlygų nepriimsią. Šį utar- 
ninką jų valdžios radijas, 
nugirstas New Yorke, pra
nešė, kad sakyti, jog Pran
cūzija padėsianti ginklą, 
“butų absoliučiai neteisin
ga.” Toliau radijas, pridū
rė: “Prancūzija tik paklau
sė Vokietijos, kokiomis iš
lygomis ji sutiktų sustabdyt 
Francuzijos vaikų skerdi
mą. Tik tuo tikslu ir vyriau
sybė buvo pakeista.”

Bet Anglija jau paskelbė, 
kad ji pasiiuošusi kariauti 
viena. Klausimas tik neaiš
kus. kam teks Francuzijos 
karo laivynas ir lėktuvai. 
Jeigu vokiečiai pareikalaus, 
kad Francuzija savo orlai
vius ir laivyną atiduotų 
jiems, ir jeigu Francuzija su 
tuo sutiktų, tai dar butų 
klausimas, kaip vokiečiai 
franeuzų lėktuvus ir laivus 
suimtų? Francuzijos laivy
nas yra po anglų komanda. 
Anglija gali jo neatiduoti, 
arba ir patys Francuzijos Gi
rininkai gali pereiti Angli
jos pusėn. Gi orlaivius da 
sunkiau suimti. Jie gali iš
skristi iš Francuzijos.

Bet jeigu franeuzų karo 
laivai kokiu nors budu tektų 
vokiečiams, tai kartu su Ita
lijos laivais jie sudarytų di
desnę jūrių jėgą, negu Ang
lijos. Tada jau Anglijai ka
riauti su fašistiškomis vals
tybėmis butų sunku.

NEGUS PASKELBSIĄS 
KARĄ MUSSOLINIUI.
Romos žiniomis, buvęs 

Etiopijos negus (karalius) 
Haile Salassie dabar orga
nizuojąs savo šalininkus ir 
žadąs paskelbti karą Itali
jai. Jis stosiąs išvien su ang
lais prieš Mussolinio spėkas. 
Dabar jis esąs anglų valdo
moj Kenijoj, kuri rubežiuo- 
jasi su Etiopija.

$50,000,000 RAUDONA
JAM KRYŽIUI.

Pereitą sąvaitę preziden
tas Rooseveltas paprašė,
kad Kongresas paskirtų
Raudonajam Kryžiui $50,- 

_______ 000,000, ir Senatas tuojaus 
armiją ■ kratines valstybes ir teisina vienbalsiai šitą sumą užgy- 

1 Vokietijos hitlerizmą. Ma- " 
noma, kad tos “penktos ko
lonos” nariai ir Trockį kėsi
nosi andai nužudyti. Todėl 
Meksikos valdžia pradėjo 
tuos gaivalus sekti ir jų vei
klą varžyti. Kadangi tie 
žmonės susideda daugiau
sia iš ateivių, tai Meksikoje 
busiąs įsteigtas visai naujas 
valdžios departamentas, ku
rio pareiga busianti kontro
liuoti svetimšalių veiklą.

L4 J ------------«7   .------------------- ----- ------------------------- . J i 1 L41AL I i V

karą. Italija karą jau pra-1 P^r sieną į anglų valdomą' toji kolona,” kuri veda pik- 
dėjo, todėl visi manė, kad Keniją, kur buvęs jų karą-! tą propagandą prieš demo- 

» » a ei Ir /A 1 l_r «i V’ri T F o 11 1111.Q f 11*0’M M 1 71 1 f 1 1 M 1* YY1 1 I 51 ' įminti r 1a nn in 4-nim n
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Turkija paskelbs karą Itali-\ Kus organizuoja 
jai. Bet Turkijos valdžia pa- prieš italus, 
skelbė, kad ji pasiliekanti 
neitrali, nes to pareikalavu
si Maskva. Sovietų valdžia 
nenori, kad Turkija padėtų 
demokratinėms valstybėms 
vesti karą prieš fašistus. Ir vo paskelbta, kad šios šalies 
Turkija turinti su tuo skai- valdžia sutikusi parduoti 
tytis, nes ji bijanti, kad iš Anglijai 35 “atliekamus” 
užpakalio jos neužpultų Ru- savo laivyno naikintuvus, 
sija, jeigu ji, Turkija, pra- kuriuos anglai norį panau- 
dėtų karą prieš fašistišką doti Italijos submarinams 
Italiją. " naikinti.

AMERIKOS LAIVAI NAI
KINS ITALŲ SUBMA- 

RINAS.
Washingtone anądien bu-

naikinti.

rė. Pinigai eis nukentėju- 
siems nuo karo žmonėms 
šelpti aliantų šalyse.

MEKSIKA IŠVIJO VO
KIETIJOS AGENTĄ.
Pereitą sąvaitę Meksikos 

vyriausybė pareikalavo, kad 
Arthur Dietrich, Hitlerio 
□ropagandos direktorius 
orie Vokietijos atstovybės, 
<uo greičiausia iš Meksikos 
išvažiuotų.
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“RUSŲ PUSĖJ DIDŽIAU
SIS MUSŲ BROLIŲ 

VAITOJIMAS.”
Taip rašo vienas vilnietis 

lietuvis savo giminėms Wor- 
cesteryje, Mass. Jo laiškas 
tilpo 135-tame “Vienybės” 
numery.

Laiško autorius gyvens 
Zervynų kaime, Lietuvos
pusėj. Tą kaimą kerta pu
siau Ūlos upelis. Antroj upe
lio pusėj kaimą turi pasi- 
glemžę bolševikai.

Taigi pasiklausykit, 
sako to laiško autorius:

“...laišką baigiau rašyti, 
beliko užkhįuoti, staiga pasi
girdo baisus riksmas. Nuste 
bau. Staiga pašokęs išėjau Į 
kiemą, žiuriu, dairausi: vyrai 
moterys, jaunimas ir vaikai 
bėga tekini prie rubežiaus. 
Durniau ir aš. Visas kaimas 
subėgo, net tamsu pasidarė 
prie rubežiaus.

“Rusų pusėje musų broliv 
didžiausias riksmas ir vaitoji
mas. Visu parubežiu nustatyta 

♦ rusų kareiviai su grynais kar- 
dais ir durtuvais, kad nieks ne
paspruktų į Lietuvos pusę. Ki
ti rusų kareiviai pradėjo krau
stymo darbą. Virš šimtas di- 

t dėlių vežimų pradėjo pildytis 
musų brolių ir kaimynų inven-. 
toriumi.

“Koks baisus riksmas vyrų, 
moterų ir vaikų. Jaunimo nė
ra, nes beveik visas jaunimas, 
rusams užėmus lietuviškas 
sritis, nieko nelaukę perbėgo 
Lietuvos pusėn. Moterys alps- 
ta, rauna plaukus nuo galvos, 
žodžiu sakant, darėsi “Sodoma 
ir Gomoro.” Nieks nežino, kur 
juos krausto, kaip jie gyvens, 
gal amžinai atsiskiria su savo 
kraštu, kaimynais ir su myli
mu kaimu, šita tragedija įvy
ko balandžio 23 d., š. m. šv, 
Jurgio šventėje.

“Musų pusės sodži-us buvo 
paskendęs linksmoj šventadie
nio nuotaikoj, ypatingai jau
nimas. Bet staiga viskas virto 
didžiausiu liūdesiu ir pradėjo 
visų ašaros tekėti, kaip Ūlos 
upėje vanduo.

“Dabar į tą pusę pažiurėjus 
atrodo labai liūdnas ir tuščias | 
vaizdas, lyg po kokio baisaus 
maro, viskas iškraustyta, iš
vartyta, nei vieno žmogaus 
nematyti, tik rusų sargybi
niai karts nuo karto persivel
ka parubežiu. žemiau aš jums 
išvardinsiu vįsus kaimus, ku- 
rius atsimenu, kurie yra prie 
rubežiaus, t. y. visi rusų iš
kraustyti nežinia kur.

“Štai tie kaimai: Dalina, 
Kašėtos, Zervynos, Mančege- 
rė, žiūrai, Bižai, Mardasavas, 
^Puvočiai ir Dubininkai.

“Kiek teko girdėti, Rusijos' 
yra toks įstatymas, kad parų- j 
bežyje negali gyventi joks 
vietinis gyventojas. Taigi Lie
tuvos ir Rusijos rubežius yrą 
370 kilometrų ilgio, kur nėra 
ar nebus gyvos dvasios.

“Zervynų žmonės gerai gy
veno. Bet nelemtų rusų pa
tvarkymu turėjo apleisti savo 
prosenelių gimtinį lizdelį. Ne
veltui musų kaimynai verkė, 
laužė rankas ir rovė plaukus 
nuo galvos ir alpo. Mes ir jie 
žinome, kad rusai žemės ne
duoda, bet viską paverčia į jų 
vadinamus kolchozus. Visi 
bendrai dirba po užveizda ir 
valgo iš vieno katilo. Tai tokia 
yra Rusijoj tvarka ir tokiam 
rojuje musų krašto žmonės ir 
kaimynai atsidūrė. Nuo maro, 
bado, ugnies ir nuo Rusijos ap
saugok mus Viešpatie.”

Taip rašo ne koks agita
torius, ne politikieris, bet 
paprastas kaimietis, kuris 
yiską matė savo akimis.

Kai kas gal paklaus, ko
dėl Lietuvos laikraščiai apie 
tokius įvykius nerašo?

Jie nerašo todėl, kad Ma
skva nesupyktų. Juk ne vel
tui Lietuvoje yra pastatyta 
20,000 ginkluotų raudonar
miečių. _______
I • 5 > J
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SUOMIJOS DARBININ
KŲ JAUNIMO ATSI

ŠAUKIMAS.
“Socialističeskij Viest- 

nik,” rusų socialdemokrati
nės darbininkų partijoš or
ganas Fraricuzijoj, išspaus
dino įdomų Suomijos darbi
ninkų jaunimo atsišaukimą, 
kuris buvo išleistas rusams 
užpuolus Suomiją.

Tai yra istorinės svarbos 
dokumentas, nes jis parodo, 
kaip tuomet komunistų 
spauda apgaudinėjo savo 
skaitytojus, stengdamosi 
jiems įkalbėti, buk tą karą 
“prieš Sovietus 
Suomijos dvarininkai 
Mannerheimu priešaky.

Štai ką rašo savo atsišau
kime Suomijos dar,bininkų 
jaunimo sąjunga:

“Draugai!
“šioje valandoje, kuomet 

yra sprendžiamas musų krašto 
likimas, mes, Suomijos 
jaunimas, kreipiamės 
draugai.

“Suomijos darbininkų 
šioje valandoje kovoja už de
mokratiją, už savo krašto, tau
tos ir darbo žmonių laisvę. 
Suomijos darbo jaunimas, 
kaip ir kitų kraštų darbo jau
nimas, visuomet stojo už tai
kos reikalą. Musų judėjimas 
visuomet stengėsi skleisti ir 
gilinti amžinos taikos idėjas. 
Iki paskutinės minutės mes 
turėjome vilčių, kad skirtumai 
tarp musų krašto ir rytų kai
myno bus išrišti ramiu budu, 
pagerbiant abiejų kraštų inte
resus. ' .

“Bet Sovietų Sąjunga su
griovė taiką. Ji užpuolė musų 
kraštą dagi nedavus iš kalno 
žinios apie tai. Prieš begink
lius gyventojus, prieš moteris 
ir vaikus, prieš senelius ir li
gonius buvo paleistas darban 
pats baisiausia, pats griauna- 
miausis šių laikų ginklas.

“Kad praplėtus savo viešpa
tavimo sferas, Sovietų Sąjun
ga prisidėjo prie užpuolikiškų 
vąfstybių (agresorių) ir veda 
karą prieš laisvą ir taikingą 
tautą.

“Priešingai savo nusistaty
mui už taiką, musų krašto 
darbo jaunimas turėjo imtis 
ginklo ir ginti savo laisvę.

“Gindami savo kraštą, mes 
kartu kovojame ir už visos 
žmonijos laisvės idėją.

“Grumdamiesi šioje valan
doje už savo tautą ir socialis
tinius idealus, mes turim vil
čių ir tikimęs, kad pasaulio 
darbininkų klasė ir jos jauni
mas supras mus ir padės 
mums. ,

“Draugai ir klasės broliai! 
Padėkite mums visais jums 
prieinamais budais išsilaikyti 
mums iki galėsime iškovoti 
teisingą taiką.

“Tegyvuoja laisvas proleta
riatas !”

Paaiškinimai čia jau ne
reikalingi. Atsišaukimas 
kalba pats už save. Jis su
muša į skutus visą komunis
tų propagandą.

pradėję 
su

darbo 
į jus,

klasė

NESĄMONĖS APIE
širdį.

Jurgelionis “Tėvynėj” 
pradėjo deklamuoti apie 
“lietuvišką širdį.” Esą—

“Kaipo lietuviai, mes priva
lome turėti , lietuvišką širdį. 
Lietuviška širdis yra buvusi ir 
turėtų būti viena musų tauti
nių ypatybių... .

“Kartais išrodo, kad mes 
nebetekome lietuviškos šir
dies, o vietoj jos neįsigijom 
nei angliškos širdies, nei len
kiškos, nei rusiškos.

“Gyvenimo varguose išaugo 
lietuviška širdis. Ji pasidarė 
jausli, ji užjautė savuosius, ji 
užjautė visus vargdienius. Sa
vo rųielaširdinga jėga ji trau
kė mus į vienybę, jausmingą 
vienybę, kurioj mes radome 
paguodos ir stiprumo. Lietu-

V

Šis vaizdelis parodo degantį franeuzų oraivį, kuris buvo nušautas žemėn Vokietijoj. Su
dužus gazolino tankams, įvyko baisus sprogimas.

viška širdis buvo meilinga šir-Į MUSS0L1NIS EINA PLĖŠIKAUTI.
____ • 
pasiryžo smurtu savo kai
mynus apiplėšti.

Jeigu Mussoliniui ir pa
vyks dabar ką nors išplėšti, 
tai vėliau iš jo atims Hitle
ris, jeigu jis da nebus sunai
kintas. Hitleris galės pa
grobti net ir pačią Italiją.

(Boston Traveler.)

dis, linksma ir 
širdis. Lietuviška širdis 
sentimentalė širdis ir 
greita suminkštėti.”

Kiekvienas sakinys čia 
gryna nesąmonė. Visi žino, 
kad širdis yra tam tikras or
ganas, kuris turi tik vieną 
funkciją, būtent, palaikyti 
kraujo cirkuliaciją. Ir visi 
žino, kad visos širdys yra 
vienodos, kaip vienodos yra 
kepenys, plaučiai, inkstai ir 
kiti organai. Todėl nesąmo
nė yra kalbėti apie “lietu
višką širdį,” kaip nesąmonė 
butų kalbėti apie “lietuviš
kus inkstus” ar kitus daik
tus.

Toliau, kiekvienas bent 
kiek prasilavinęs žmogus 
žino, kad į vienybę žmones 
suveda ne širdis, bet jų ben
dri interesai arba įsitikini
mai. Tarp lietuvio klerikalo 
ir lietuvio laisvamanio vie
nybės negali būti, nors, pa
gal Jurgelionį, abudu turi 
“lietuviškas širdis.” Bet lie
tuvis laisvamanis ir anglas 
laisvamanis visuomet bus 
draugai, nežiūrint kokios jų 
širdys.

Jurgelionis kalba apie 
“meilingą širdį,” “atlei
džiančią širdį” ir tt. Kadan
gi tokių širdžių visai nėra, 
tai galima butų manyti, kad 
jis turi galvoje lietuvišką 
būdų. Bet jeigu taip, tai ko
dėl jis vadina jį “lietuviška 
širdimi?” Juk žmogaus bū
das yra vienas dalykas, o 
širdis—kitas. Vadinti visas 
žmogaus budo savybes “šir
dimi,” tai vistiek kaip visas 
ligas vadinti “gumbo pasi
kėlimu.”

atleidžianti 
buvo 
buvo

Italija įstojo šin karan po 
9 mėnesių ir 10 dienų jam 
prasidėjus. Į praėjusį visuo
tinį Europos karą ji stojo po 
9 mėnesių ir 20 dienų jam 
prasidėjus.

1914 metais ji daugiausia 
žemių reikalavo Europoje iš 
Austro-Vengrijos ir Mažo
joj Azijoj iš Turkijos. Bet 
Austro-Vengrija ir Turkija 

, tuomet buvo Vokietijos tal
kininkės, todėl Vokietija 
negalėjo šitų teritorijų Itali
jai žadėti. Jas galėjo paža
dėti tik aliantai. Todėl Itali
ja prisidėję tada prie alian
tų, nors buvo susitarus eiti 
išvien su Vokietija.

Šiais 1940 metais Turkija 
yra aliantų sąjungininkė ir 
šį kartą jie negalėjo Italijai 
duoti tokių prižadų, kokių 
davė Vokietija, todėl Mus- 
solinis stojo su ja.

Jisai teisina savo elgesį 
tuo, kad po pasaulinio karo 
aliantai nedavę gana grobio 
Italijai — nedavę tiek, kiek 
žadėję.

Kiek jie buvo jai žadėję, 
nėra žinių, bet vistiek ji ga-1 
vo labai daug. Po pasaulinio i 
karo ir Anglija ir Francuzi-, 
ja užleido Italijai daug ten- i 
talijos Afrikoj. 1919 metais 
Francuzija davė jai didelių 
koncesijų Libijos vakarų 
pasieny. Gi 1925 metais An
glija atidavė Italijai savo 
Rytų Afrikos dalį, žinomą j 
Jubalando vardu. Prie italų < 
Eritrėjos buvo pridėtas apie 
33,000 keturkampių mylių 
plotas. *

Dešimčiai metų praslin
kus, Francuzijai vėl atėjo 
eįlė tenkinti Italijos reikala
vimus. Šį kartą Francuzija 
užleido Italijai apie 45,000 
keturkampių mylių savo 
Vakarų Afrikos, kuri buvo 
prijungta prie italų Libijos. 
Be to, Francuzija atidavė 
Italijai dalį Djiboutti terito
rijos, kuri buvo prijungta 
prie italų Eritrėjos ir davė 
Italijai priėjimą prie Adeno 
įlankos. Pagaliau, Francuzi
ja sutiko duoti Italijai dalį 

I savo interesų geležinkely, 
kuris eina iš Djiboutti į vEtio-

Žiūrint iš Šalies.

Franeuzų Katastrofos 
Priežastys.

NACIAI SUNAIKINĘ 144 
KARO LAIVUS NORVE

GIJOS PAKRAŠTY.
Vokietijos karo vadovy

bė praneša, kad per kovas 
dėk Norvegijos užėmimo jie 
nuskandinę aliantams 144 
karo laivus. 45 laivus sunai
kinęs nacių karo laivynas, 
o kitus nuskandinę orlai
viai. Be to, 80 karo laivų ir 
30 transporto laivų Vokieti
jos orlaiviai sugadinę. Tose Kuris eina iš ujiooum jjuio- 
kovose vokiečių orlaiviai pijos sostinę Addis Ababą, j 
numušę žemėn ir sunaikinę 
87 anglų .orlaivius, neskai
tant tų, kurie nuėjo juros 
dugnan su nuskandintais

ir davė žymių koncesijų ita
lams Tunisijoj.

Mussoliniui neužteko ir 
_ ....... to. Jis pareikalavo, kad Ita- 

dviem orlaivių vežiotojais. Ii jai butų atiduotas visas 
Be to, vokiečiai nuskandinę Djibouti uostas ir geležin- 
11 Norvegijos karo laivų ir kelis, visa Tunisija, Korsi- 
28 ios karo laivus paėmę kos sala ir kitos franeuzų 
sveikus.__________________ i posesijos, ir prie to da Sueco

Patys vokiečiai savo nuo- kanalo kontrolės dalis.
stalius paduoda taip: jie ne- • Kai jis daugiau grobio 
tekę 3 kreiserių, 10 naikin- negavo, jis dabar pradėjo 
tuvų, vieno torpedinio lai- karą, kuomet pamatė, kad 
vo, 6 submarinų ir apie 15 Francuzijai ir Anglijai sun- 
mažesnių laivų. ku bus gintis. Vadinasi, jis

A. B. Strimaitis aiškina 
“Tėvynėj,” kuris Amerikos 
lietuvių yra daugiausia au
kojęs Lietuvai. Nę tas, jis 
sako, kuris davė* Lietuvai 
daug dolerių, bet tas, kuris 
aukavo mažai, bet buvo ge
ras patriotas ir da prie san- 
dariečių “partijos” prigulė
jo, pavyzdžiui, kaip Vitai- 
tis. Išrodo betgi, kad “dau
giausia aukavo” pats Stri
maitis, kuris ištikrujų nieko 
nepaaukavo ir magaryčioms 
dar Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę suvalgė.

S. Mockus praneša SLA 
organe, kaip South Bostone 
buvo suorganizuota bendro
vė švirkštukams gaminti. 
Esą, susitarė apie 10 vyrų, 
sudėjo $8,000,000 kapitalo, 
ir pradėjo darbą. Čia gal 
butų viskas gerai, jeigu nuo 
tų 8 “milionų” butų nu
braukti mažiausia 3 nuliai.

Skaitant SLA viršininkų 
rinkimų balsus, pažangiųjų 
kandidatams labai daug 
balsų nutraukta, nes jie bu
vę “sugadinti.” Kaip tik 
balsas paduotas už pažan
giuosius. tai žiūrėk, jis ir 
“sugadintas.” Todėl po ke- 
liasdešimts balsų atima Ba- 
gočiui, Gugiui, Dargiui, Pil
kai ir kitiems. Bet ponui Vi- 
nikui netik nesumažinta, 
bet dar keliolika balsų pri
dėta. Ot, kur laimingas vy
ras! Už jį paduoti balsai 
netik nesugenda, bet da pa
sitaiso, vaikų atsiveda, tar
tum kokie kralikai! Nevel
tui Smetona jam medalį pri-| 
siuntė!

Tautiškas Cibukas.

MARIAMPOLĖJ NUBAU
STA LINKSMYBIŲ LAI

KYTOJA.
Mariampolės apygardos 

teismas nubaudė Izabelę 
i Bliuvienę už prostitucijos 
i namų laikymą 2 metais sun- 
1 kiujų darbų kalėjimo.

ALYTUJE NUSIŠOVĖ 
NAVICKAS.

Dėl nežinomos priežas- 
’ ties gegužės 18 dieną Aly- 
I tuje nusišovė revolveriu 
miestelio gyventojas Na- 

i viekas.

Rašant šiuos žodžius, Pa
ryžiaus gatvėmis jau dunda 
vokiečių tankai ir trempia 
kaustyti nacių batai. Fran
euzai pasitraukė iš Paiy- 

j žiaus be kovos, nes nenore- 
jo, kad priešas sugriautų 
miestą.

Netekę savo sostinės, fran
euzai vargiai norės toliau 
karą tęsti. Francuzijos 
premjeras Reynaud atsi
šaukė į prezidentą Roose- 
veltą “paskutinį sykį” pra
šydamas pagalbos, pridur
damas, kad tęsti kovą be 
vilties nebūtų prasmės.

Europos sostinėse jau su- 
' sidarė įsitikinimas, kad 
Francuzija jau sumušta ii 
turės prašyti atskiros taikos.

Washingtono valdininkai 
i taipgi neslepia savo nuomo
nės, kad Francuzija tuoj 
pradėsianti taikos derybas 
su Vokietija.

Franeuzų valdžia dabar 
yra išsikėlus į Tours miestą. 

: Associated Press iš tenai 
praneša, kad franeuzų armi
ja, traukdamosi iš Pary
žiaus, nežinanti aiškiai, ar 
jos vadovybė tęs karą to
liau, ar ne.

Neitralių valstybių diplo
matai Berlyne mano, kad 
Francuzija darys atskirą 
taiką su Vokietija.

Bet Londono autoritetai 
sako: “Nežiūrint kas atsi
tiks, Anglija tęs karą to
liau.” Tuo pačiu laiku Ang
lijos valdžia šaukiasi į Ame
riką ginklų. Anglijai reikia 

l daugiau orlaivių, daugiau 
tankų, daugiau kanuolių, 
amunicijos.» Amerika siun
čia savo armijos ginklus. 
Fordas apsiima pastatyti po 
1,000 orlaivių į dieną. Bet 
jam imsią 6 mėnesius laikoj 
iki įrengs tam tikšlui dirbtu
ves ir reikalingas mašinas.

Su Amerikos pagalba, be 
abejonės, Anglija galės ka
rą vesti toliau—jei ne ant 
sausžemio, tai ant jūrių ir 
ore. Vokietija dar galės būt 
paklupdyta. Bet Francuzija 
toj kovoj, turbut, jau neda
lyvaus.

Dabar kiekvienas kelia 
klausimą, kodėl Francuzijos 
armija buvo taip greit su
naikinta?

“New York TimeV’ karo 
korespondentais Archam- 
bault sako, kad svarbiausio
ji franeuzų katastrofos prie
žastis buvusi politinis ir mi- 
litarinis apsileidimas. Mo
derniam karui vesti būtinai 
reikalingas šalies politikos 
ir armijos reikalų suderini
mas. Francuzijoj šitos dvi 
sritys buvo diametraliai 
priešingos. Jos diplomatija 
jieškojo sau draugų užsieny 
ir darė sąjungas su kitomis 
valstybėmis, net ginklavo 
jas (pavyzdžiui, Lenkiją), 
kad turėti sau talkininkų 
kaiui • ištikus. Tuo tarpu 
franeuzų armijos vadovybė 
ruošėsi tik apsigynimo ka
rui, ir nieko daugiau, kaip 
tik apsigynimui. Todėl buvo 
pastatyta Vokietijos pasie
niu ištisa tvirtovių eilė, ži
noma kaip Mažino (Magi
note Linija.

Franeuzų armijos vadovy
bė buvo įsitikinusi, kad Ma
žino Linija yra nepralau
žiama siena ir atsistojusi už 
tos sienos armija tikrai ga
lėsianti priešą atremti. Dau
giau ji nieko ir nedarė.

Tuo tarpu pasirašytas su
tartys reikalavo, kad Fran
cuzijos respublika ginkluo- 

i tų ir stiprintų įvairias sveti- 
Į mas valstybes ir valstybėles, 
i Taigi užsienio politika 
prieštaravo vidaus apsau- 
gai.

Rezultatas buvo toks, kad 
kilus karui, franeuzų armi
ja, kuri buvo pamošta tik 
apsigynimui, buvo ištraukta 
iš savo pozicijų ir nusiųsta 
Belgijon, vadinasi, jau ne

apsigynimui, bet priešo už
puolimui.

Šituo pasinaudodami, vo
kiečiai tuojaus įsiveržė 
Francuzijon ir užėjo Belgi- 
jon įnėjusiai aliantų aimijai 
iš užpakalio. Belgijos kara
lius tuo, tarpu liepė savo ar
mijai padėti ginklą, ir apie 
1,000,000 aliantų kareivių 
su visa karo medžiaga atsi
dūrė vokiečių siųstuose. Šita 
armija Belgijoj tuojaus bu
vo sunaikinta ir žuvo visi 
ginklai. Nuo čia ir prasidėjo 
katastrofa.

Tai atsitiko dėl to, kad 
Francuzijos valdžios užsie
nio politika nebuvo suderin
ta su krašto apsauga viduje. 
Jeigu franeuzai nebūtų rū
pinęsi svetimais, o tik savo 
sienas butų stiprinę, gal iš 
Paryžiaus jiems dabar ne
būtų reikėję bėgti.

Kad franeuzai nebuvo 
pasiruošę puolimo kaiui, tai 
jau pasirodė iš pat pirmų 
dienų, kaip tik vokiečiai 
užpuolė Lenkiją. Francu- 
zams tada buvo gera proga 
pulti Vokietiją iš užpakalio. 
Ir, tiesa, jie buvo pradėję 
atakuoti vakarų sieną. Vie
tomis įsiveržė Vokietijon, 
užėmė vieną-kitą miestelį. 
Bet kaip tik Lenkiją sumušę 
vokiečiai atsisuko prieš 
franeuzus, į kelias dienas 
franeuzai buvo iš Vokieti
jos išvyti. Pasirodė, kad jie 
neturi pakankamai spėkų. 
Tada prasidėjo ilgas “Sitz- 
krieg” (sėdėjimo karas). Jis 
tęsėsi kelis mėnesius, iki vo
kiečiai pasiruošė “Blitz- 
kriegui” (žaibo karui). Vo
kiečiai ruošėsi, o franeuzai 
nieko nedarė, pasitikėdami 
savo Mažino Linija ir sauja- 
# anglų kareivių, kurie sau
gojo menkai fortifikuotą 
sieną tarp Francuzijos ir 
Belgijos.

Reikia pripažinti faktą, 
kad priešas turi didesnę ir 
geriau mechanizuotą armi
ją, ir kova su juo vistiek bu
tų buvus labai sunki; bet 
jeigu franeuzų diplomati
jos, politikos ir armijos vei
kla butų buvusi gerai sude
rinta, Francuzija gal butų 
šitokios baisios katastrofos 
išvengusi, — baigia “New 
York Times” karo eksper
tas.

" —:
VITAMINAI IR VOKIE
ČIŲ KARIUOMENĖ.
Vokietijos žinių agentūra 

DNB praneša, kad paskuti
nių karų patyrimas rodąs 
vitaminų reikšmę kariau
jantiems. Esą, kovojančios 
kariuomenės aprūpinimas * 
vitaminais yra lemiamas 
veiksnys karo vedime. Pasi
remiant šitomis žiniomis, 
rašo DNB, vokiečių kariuo
menės vadovybė per eilę 
metų stengėsi pertvarkyti 
tuo nauju pagrindu kareivių 
maitinimą. Pasak agentū
ros, paskutinių dienų vokie
čių kariuomenės nenuilsta
mas žygis ir vitaminų varto
jimas greta nuolat keičiamų 
kareiviams duodamo maisto 
valgių davė tikrai gerų re
zultatų. prisidėdamas prie 
kareivių karingumo palai- 
kymp.

DNB iš spaudos praneša, 
kad bombarduojant Ham
burgą naktį į gegužės 18 d. 
buvo užmušti 29 civiliai ir 
51 buvo sužeistas. Buvo ap
gadinta daug namų ir kito
kių pastatų.

VILNIUJE KARO PABĖ
GĖLIŲ NEBELIKO.
“Lietuvos Žinios” rašo:
Vilniuje paskelbtas pra

nešimas, kad antroji pabė
gėlių partija išvyko į vokie
čių užimtas Lenkijos sritis 
10 gegužės dieną. Taigi ka
ro pabėgėlių Vilniaus kraš
te jau kaip ir nebeliko.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

LSS 19 kuopos veikimas.
Šiuo laiku LSS 19 kuopa 

stengiasi praplėsti savo vei
kimą. Jį jau turėjo nevieną 
susirinkimą su savo sim- 
patikais ir tarėsi apie išvys
tymą socialistinės veiklos 
Brooklyne ir jo apylinkėje. 
Vėliausiame susirinkime 
gvildenta klausimas, kaip 
praplatinti socialistinę spau
dą. J. Stilsonas’nurodinėjo, 
kad norint socialistinę spau
dą praplatinti, reikia dau
giau rašinėti iš vietinio lie
tuvių gyvenimo, o ypatingai 
iš darbaviečių. Socialistas 
ar socialistų simpatikas, vi
sur turi matyti darbinin
kams daromas skriaudas ir 
jas nušviesti savo spaudoje. 
Paskum reikia stengtis mu
sų spaudą platinti tarpe tų 
darbininkų, kurie jos da ne
skaito. Jis nurodė, kad mes 
socialistai turime dienraštį 
“Naujienas” ir du sąvaitraš- 
čius: “Keleivį”- So. Bostone 
ir “Naująją Gadynę” Broo
klyne. Tie trys laikraščiai 
yra socialistų laikraščiai ir 
musų visų užduotis juos pla
tinti tarpe darbininkų.

Buvo pakeltas klausimas 
ir apie komunacių isteriją 
bei provokacijas, kurias jie 
daro Brooklyne. Jie čia pa
staruoju laiku pradėjo sklei
sti apie musų sriovę melus, 
buk mes čia, Brooklyne, o 
ypatingai kriaučių tarpe, 
tveriame ratąlį. Komunaciai 
skleidžia tuos melus provo
kacijos tikslais, kad patei
sinti savo frakcijas, kurios 
veikia kiekvienoje lietuvių 
organizacijoje. / 
ta jų provokacija, mes, sa
ko J. Stilsonas, trumpoje

kad Long Islande nesuran
danti tinkamos vietos. Šis 
reikalas paliktas komisijai 
—gal ji suras kur vietą ir 
suruoš ekskursiją.

Kalbėta ir apie pikniką, 
kuris įvyks liepos mėnesį. 
Nutarta įžangos tikietus 
Kliubo nariams duoti veltui. 
Pakeltas klausimas, ar ne
būtų galima su Jaunųjų Vy
rų kliubu susivienyti. Tam 
reikalui išrinkta komisija.

Kriaučių politika ir ekono
mine padėtis.

Nors birželis baigiasi, bet 
kriaučių darbai nepraside
da. Unijos viršininkai aiški
na, jog priežastis esanti ta
me, kad Europoje karas. 
Musų Amerika irgi nežinia 
kur stovi, gali bet kurią die
ną būti įvelta. Ot, šitokia si
tuacija ir sulaiko drabužių 
fabrikantus nuo drapanų 
kirpimo. O kada fabrikan
tai nekerpa, tai, supranta
ma, kriaučiai neturi ką siūti.

Musų 54 skyrius taip pat 
pergyvena krizį. Ateina lo- 
kalo delegato rinkimai, tai 
visos politinės grupės siūlo 
savus kandidatus. Komunis
tai pas mus tiek įsidrąsino, 
kad socialistų susirinkimus 
pradėjo vadinti naujos or
ganizacijos musų lokale 
tvėrimu. Kaip kas iš silpna
dvasių gali ir patikėti tai ko
munacių propagandai. Bet 
kai kriaučiai patirs tiesą, 
tai komunaciams reikės rau
sti iš gėdos.

Komunaciai nuo savo par- 
Ai- n'avvka tijukės stato į kandidatus 

P 1 Linkutį. Tai jaunas vyrukas, 
kuris da delegato vietos ne- 

ateityje gausime pamatyti. 8av«s’ o jau komunaeių uz- 
Jo nuomone, ji nepavyks,. ^oms g^uiuoda^Na, o 
kaip ir daugelis komunistų 
provokacinių žygių nepavy
ko. Jie pašūkaus, parėkaus 
—ir užsičiaups. Tai jau to
kia jų mada.

Kalbant apie komunacių 
provokacijas kriaučių tarpe, 
savaime siūlosi išvada, kad 
visiems socialistams ir so
cialistų simpatikams seka
muose siuvėjų unijos dele
gato rinkimuose reikia bal
suoti už J. Harmaną, nes jis 
yra vienas iš tinkamiausių 
kandidatų šiuo momentu 
kriaučių tarpe.

Daugelis socialistų sim- 
patikų gėrėjosi tuo, kad so- x x
cialistai juos pakvietė į savo, so. Jis butų vienas iš tinka- ‘ medžioklės 
pasitarimus. Jie mano neuž-' r ’—- 
ilgo prisirašyti prie musų 19 
kuopos. Puiku, socialistams 
reikalingi veikėjai.

“Naujos Gadynės” išva
žiavimas.

Birželio 2 iš visų Brookly- 
no priemiesčių lietuviai pra
dėjo busais vykti į Idlewild 
Parką (New Jersey valsti
joj). Pri važia va 12 busų, 
kurie sudarė 480 žmonių. 
Automobiliais privažiavo 
mažiausiai apie penki šim
tai žmonių. Palyginus per
nykštį išvažiavimą su šių.Jis prižiūri musų firmas, 
metų išvažiavimu, tai šįmet kad jos nepabėgtų iš musų 
ekskursija daug didesnė, distrikto. 
daug skatlingesnė.

Pačiame išvažiavime nuo
taika b.uvo puikiausia. Vie-, v T • x ™ j"
ni rankiojo “Naujai Gady- ? Joint Boaido vii-
nei prenumeratorius, kiti 
kalbėjosi apie socialistų vei
kimą. Vienu žodžiu, šių me
tų išvažiavimas buvo puikus 
ir “Naujai Gadynei” liks ke- 
liatas desėtkų dolerių pelno.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo susirinkimas.

Birželio 7 buvo ALP Kliu
bo susirinkimas. Žmonių 
buvo daug, nes buvo renka
ma pusė valdybos. Pasiliko 
visi seni viršininkai. Kalbė
ta apie išvažiavimo suruoši
mą, bet komisija paaiškino,

■ ■ ■

V' 'Tsss

Mirtis iš Viršaus ir iš Užpakalio

Vokiečių cenzūros praleista nuotrauka parodo, kaip bėgo Belgijos kareiviai, kuomet iš 
užpakalio juos vijosi nacių armija, o iš viršaus bombardavo Hitlerio orlaiviai.

ŽINIOS IS PIETŲ AMERIKOS

Šių žodžių rašytojui teko 
dalyvauti vargdieniečių su
sirinkime, nuosavose drau
gijos patalpose. Savas že
mės sklypas, savas namelis, 
savas knygynas. “Vargdie
nis” yra turtingiausia Ar
gentinos lietuvių draugija, 
kadangi jos turtas viršija 
dešimtį tūkstančių pezų. 
Narių dabar turi 157. Narių 
tarpe yra dalis senųjų drau
gijos kūrėjų, dalis naujų. 
Mat draugija pergyveno dvi 
reakcijas: vidujinę, kuomet 
vienos diktatūros šalininkai 
terorizavo demokratiniai 
nusistačiusius ir daugiau su
sipratusius lietuvius darbi
ninkus, ir paskiau išorinę re- • 
akciją, kuomet kitos dikta
tūros pagalba draugijai 
bandyta antmesti visiškai 
priešingas antspalvis. Ne
paisant abiejų kraštutinu
mų įsišokimų, rimti vargdie- 
niečiai išlaikė Vargdienio 
vėliavą tinkamoje aukštu-, 
moję, pergyyeno visus kri- 
zius ir dabar turi galimybės 
išaugti į visai rimtą ir dide
lę organizaciją, kadangi 
prieš porą mėnesių laiko iš
gavo Personaria Juridica 
(Juridinio Asmens Teises). 
Tų teisių neturi nei viena 
Buenos Aires miesto ir šios 
provincijos lietuvių organi
zacija.

Kalbant apie Vargdienį 
tenka pastebėti, kad pasta
ruoju laiku jis labai pradėjo 
augti narių skaičiumi.

Argentinoje dabar yra 
rudens laikas, ateina jau 
žiema. Taigi šį rudens sezo
ną vargdieniečiai išnaudo
ja statybai. Susiveda van
dentiekį ir bufeto patalpas 
plečia. Statybos komisijai 
tarianties su statybininku 
Kazakevičium darbas atlie
kamas ūkio budu, didžiu
mai narių asmeniškai pade
dant dirbti be jokio atlygi
nimo.

Vargdieniečiai šį žiemos 
sezoną išnaudos kultūri
niais parengimais organiza
ciją stiprindami ir jaunimą 
prilaikydami prie lietuvių. 
Šokiai su savu bufetu sava
me salione nutarta rengti du 
kart kas mėnesis. Manoma 
ir su pamarginimais, dekla
macijomis/ etc.

Vargdienio darbo balan
se atspindi Argentinos lietu-

Berisso miestas, tai Argen
tinos lietuvių “sostinė.”
Netoli nuo La Platos mie

sto, prie La Platos upės, yra 
miestelis Berisso, kurį gali
ma pavadinti Argentinos 
lietuvių “sostine,” nes čia 
jie pirmučiausia pradėjo ap
sigyventi ir organizuotis. Ir 
dabartiniu laiku Berissoje 
yra apie 3,000 lietuvių.

Berissoje yra didelės A- 
merikos kapitalistų Armou- 
ro ir Swifto skerdyklos, ku
riose daugiausia lietuvių už
sidirba sau duoną,

Kai kurie musų broliai te
nai jau ir prasigyveno. Apie 
400 lietuvių šeimynų gyve
na jau nuosavuose namuose. 
Keli šimtai lietuvių lanko 
vietines mokyklas ir pus
šimtis lietuvišką. Tuzinas 
Berisso lietuviukų lanko 
gimnazijas ir licėjus La Plu
toje, keliatas studijuoja 
aukštesnioje technikos mo
kykloje prie La Platos uni
versiteto. Yra keliolika ir 
lietuvių verslininkų.

Daugiau negu prieš 30 
metų, būtent 1909 metais, 

, berissiečiai sukurė . savo 
draugiją. Ji reformavosi 
1910 ir 1913 metais. Paga
lios gyvenimo aplinkybės ją 
reformavo ir paskutiniosios 

s periode. Bet 
,, vistiek yra

peticijomis esą daug varčių Argentinos lietuvių organi- 
1 - ‘ v’ ’ ‘ ‘ ' zacijų pionierius, veteranas

ir turtingiausia Argentinos 
lietuvių draugija.

Šįmet “Vargdienio" va
dovybė ruošiasi trisdešim
ties metų draugijos gyvavi
mo sukaktuves minėti. La
bai daug pergyventa, dau-i 
giau negu per ketvirtadalį' 
šimtmečio veikimo laiko
tarpį. Draugija tebeturi sa- Į

P1TTSBURGHE DIDELIS SKANDALAS,li Priea lai.kr?švti- Bet “Press”, reakcijos
__  __ _ __ i______  onl/n 4*1 įimti 4*i r#imii 1/nrl •*l/nvn,Hin

DĖL KOMUNISTŲ PETICIJŲ.
!sako turinti žinių, kad po “Vargdienis” 
ji ", 7 .* . ' „
j be žmonių žinios, tai tokie, 

to Roosevelto trečio termi-. matydami savo vardus laik-
• Lrifi mnnzA Irn rl ^-1«

Spauda skelbia pasirašiu- _______ ___________
šių vardus. Žmonės atšaukia no; kiti manę, kad tai buvų-' rašty, galė^ paduoti skundą

savo parašus. Komunistai 
reikalauja cenzūros lai

kraščiams.

sios demokratų peticijos. Į dėl jų vardo naudojimo. 
Yra ir tokių, kurie sako nė-, ‘ S. Bakanas.Yra ir tokių, kurie sako nė- 

• ra rašęsi po komunistų peti- 
“The Pittsburgh Press”! .vardai padėti

birželio 9 d. laidoje pradėjo Į be zinios« (
skelbti pasirašiusių po ko-, Iš antros pusės komunis-; 
munistų kandidatų į valcliš- tų vadai tvirtina, kad pasi- ’ 
kas vietas peticijos pavar- rašiusių žmonių vardų skel- 
des. Publikoj tas sukėlė šen- bimas esąs neteisėtas ir ne- 

___ 7 __  sacijų, o pačių komunistų leistinas. Komunistų kancli- 
ruoju kandidatu eis A.’Bub-1 tarpe dideli sumišima. Žmo- datai reikalauja teismo 
nys. Jis jau buvo kelis kar-' nės, kurie padėjo savo pa- drausmės prieš vardų skel
tus toje vietoje ir jam, ture-: rašus p o komunistų partijos bimą, vadinas, jie nori cen
tų to pakakti. Galima butų1 kandidatų peticijomis, da- zuros laikraščiams. O laik- 

1, v 1 " raščiai rašo jau turį surin
kę pakandamai įrodymų, 
kad jie, komunistai, klasta- 
vo žmonių parašus ir apga- ,z . , . ~
vingu keliu norėjo į rinki- ^a,z^°8 butas mmes 10 ma
inus įneiti. Jeigu tai bus įro- ' sukaktuve8*
dyta, tai netik kad komu- Šiais metais Pittsburgho

mačioms pasiduoda. Na, o 
kas butų, jeigu jis taptų de
legatu?

Kiek teko nugirsti, ant-

i PITTSBURGH, PA.
SLA 3-čio apskričio pikni

kas gerai pavyko.
Birželio 9 d. lietuvių ukėj __________

SLA 3-čias apskritis buvo Vo originališkąjį antspalvį1 
surengęs metinį išvažiavi-1 —demokratinė lietuvių dar
nią, kuris pavyko visais at-. bininkų organizacija.' Tuo 
žvilgiais, nepaisant nepa- principu ji kurta, juo re- 
InnVmic nrn Te PiffahnvoTin -1..^ .U

juo re- 
mianties išlaikyta, juo ir vi 
suomet turėtų remtis ir va
dovautis.

lankaus oro. Iš Pittsburgho 
ir apylinkės buvo daug gra
žios publikos, ir, kaip teko 
patirti, liko ir pelno gra
žaus.

apie jį daug ką pasakyti, j bar labai susirūpinę. Ir kur- 
’ J nes gi nebus susirūpinę da

bartiniu laiku, kada viešai 
per laikraščius ir per radiją 
visur yra skelbiama, kad ko
munistų partija yra dalis tos 
nelemtos “penktosios kolo- ___t __
nos,” kuriai yra skelbiamas nistų kandidatai praras tei- Lietuvių Vaizbos Butui °su- 
kiyžiaus karas. Dar Pitts- sę būti ant baloto, bet para- kanka 10 metų nuo jo susi- 
burgho publika nėra pamir- šų rinkėjai atsidurs teisme, i organizavimo, taigi tai su- 

Patarimas lietuviams: Tie kakčiai .Pamin®« vėizbie- 
įietuviąi, katrie jaučiasi kad 
jų vardai yra neteisėtai pa
vartoti komunistų petici
joms, turėtų atsišaukti įl 
“The Pittsburgh Press” ir. 
išpildyti tam tikras blankas,1 
kad išvengus galimų nesma-1

i gumų. Neš dabar yra skel-1 skleidžiami komunistų skel- 
i biamas kiyžiaus karas netik! bimai, kad jų LDS 8 apskri- 
naciams, bet ir komunis-Jis rengia SLA jaunuolių 
tams. Plieno darbininkų komisijos nariui ir komunis- 
Unija Pittsburghe jau skel- tų šleito buvusiam į SLA 
bia, kad ji mes visus komu-' Centro sekretorius kandida- 
nistus iš Unijos. , tui Keistučiui Michelsonui

Anie lietuvius komunistus Prakalbas Pittsburghe. Kal- . gaHŽa paS tieTTad iš ir R. M.zara,

žymesnių musų komunistų __________ p
i mažai kas yra pasirašę po SLA 41 SEĮMO DELEGA- 
tomis peticijomis. Abelnai,; turiniai
lietuvių iš viso nedaug tėra \’
padėję savo parašus. Iš pa- Seimo rengimo komitetas 
skelbtų iki šiai dienai apie yra išrinkęs delegatams 
1,700 vardų, lietuviškų pa-'kambariu paiupinimui ko- 
vardžių vargiai galima butų' misiją, kuri susideda iš se- 
surasti apie porą tuzinų, ir iš karnų asmenų: 
to skaičiaus žinomų komu- ', o \ rmo izi nistų bus tik kokie 4-5;! f- Cuybiene, 5918 Kede-

I yra pasirašiusių keliatas X?'eqave- Phone P(l‘‘smouth 
Press” skelbia i? tų parapijonų ir, “vęlfęmin-! Mockienė 3537 Fifth 
katrie atsišaukia kurie greičiausia ir pa- iVį0C v ’ nkatne atsišaukia, Rq ave„ phone Van Buren 7652

Žymesnieji lietuviai komu-; G. Kučinskienė, 45 E. 98th 
nistai nors daug kalba apie st., phone Pullman 8099. 
Rusiją ir komunizmą, bet §įta komisiia sujieškos 

privatinius žmones arba 
viešbuty.

Todėl delegatai, kurie no-

bet geriau nutylėti, 
kriaučiai ir patys turėtų j

1 nors kartą susiprasti ir jo 
delegatu nerinkti.

Trečias kandidatas į dele
gatus yra numatomas J. 
Harmanas. Jis nėra komu
nacių žmogus; jis artimes
nis socialistams, nors prie ^us DjeSo Komiteto suruoš- 
jų organizacijos nepnklau- (os pjttsburghe komunistu 
cn Tie vi«nQO įtinka. jiešRojimo
miausių, nes turi energijos komunistų partijos nariu 
ir sugabumo. Be to, jis mo- 9ąrašo> Buvo kalbų> kad lie. 
ka kelias kalbas, kas labai ■ tuviai komunistai, bijodami 
svarbu būnant delegatu. kad ju vardaį nepatektu į 
Bet komunaciai visokius pa-! valdžios rankas, degino sa-' 
skalus ąpie jį leidžia, nori vo knygas. 
pažeminti jį kriaučių akyse. į 
Ai* ta jų agitacija paveiks' 
ant kriaučių, tai pamatysim i 
trumpoje ateityje.

Delegato vieta gana svar- į pagandai, komunistų parti- 
bi, nes nuo jo nesugebėji- ja turėjo drąsos statyti ša
mo, nuo jo apsileidimo nu-(vo kandidatus į valdiškas 
kenčia patys kriaučiai. Jei- vietas ir jieškoti parašų po j 
gu delegatas geras, padaro'savo peticijomis, ,_J 
daug gero musų nariams. I

ūkė j, po atviru dangumi, 
birželio 19 diena.

Į -------—
LDS 8 apskritis rengia 

prakalbas.
Teko pastebėti, kad yra

Visgi įdomu, kad dabarti
niu laiku, kada komunistų 

! propaganda ir agitacija pil- 
■ niausią atitinka nacių pro-

,1 kad tie 
kandidatai butų įrašyti į ba
lotus. Žinoma, komunistai 
surinko reikalingą parašų 
skaičių, bet kai tuos parašus 
spauda pradėjo skelbti, tai 
daugelis pasirašiusių žmo
nių atsišaukia ir pareiškia, 
kad jie nežinoję kam tuos 
parašus komunistai rinkę, ir 
prašo jų vardus išbraukti, 
nes jie nesą komunistai ir 

, liai, jie turėtų džiaugtis, kad nenorį nieko bendra su jais 
J. Harmanas apsiima. Visgi turėti. “P*’"00” i„
savų pažiūrų žmogus gali vardus, 
daugiau ko gauti iš Joint kad jų vardai neteisėtai var- 
Boardo, negu visiškai jiems tojami. 
priešingos sriovės žmogus. 
Tad musų kriaučiai neturė
tų šito pražiūrėti, bet rimtai 

! pagalvoti ir išrinkti J. Har- 
! maną į delegatus. Tada tu
rėsim geresnius santikius su 
Joint Boardu ir galėsim tu
rėti iš to daugiau naudos.

Vytautas Katilius.

distrikto. Jis nustato gerus 
santikius su kitais lokalais ir 
pačiu Joint Boardu. J. Har- 
manas yra socialistuojantis

šininkai irgi artimi socialis
tams žmonės. Tad jeigu 
kriaučiai nebūtų užsispyrė-

Bet atsišaukę į 
“Press” žmonės turi išpildyt 
tam tikras blankas, pasira
šydami savo vardus, tai tik 
tada jų vardai yra skelbia
mi laikraštyje. Beveik visi 
sakosi nežinoję ant ko jie 
rašęsi. Kiti sako, kad para
šų rinkėjai jiems melavę, 
kad jie rašosi dėl preziden-

. * j i Bita Komisija sujiesKos
patys balsuoja uz demokra- de]egatams kambarius pas 
tus ar republikonus. ' - • •

“The Pittsburgh Press” 
pradėjus skelbti vardus ir _
pavardes pasirašiusių po rite apsirūpinti kambariais 
komunistų peticijomis, ko- iš kalno, praneškit bile kat- 
munistai pradėjo protestuo- rai komisijos narei.

AUKOS DARIAUS-GIRĖ
NO PAMINKLUI.

Čia paduodamas 9-tas au- j
kų skelbimas:

Nuo New Yorko lietuvių 
gauta per Kazimierą Kava-’ 
liauską—$27. ____ i........___o___________

Nuo LDD moterų 10 kuo- vių visuomeninio veikimo 
pos per K. Steponavičienę formavimosi istoriniai eta- 
įš Cliffside, N. J.,—$5. pai. Jeigu didžiuma Berisso

Nuo Sietyno Choro iš i lietuviuku šiandien kalba 
East Orange, N. -J., j]* “ " ....................................
Žukauską—$1.55.

Povilo Ikamo siuvykloj 
Brooklyne surinkta—$11.

Neprigulmingas Piliečių 
Kliubas iš Cliffside Park, 
N. J., per J. Bakaną — 
$10.75.

SLA. 300 kuopa iš Auro
ros, III., per P. Vaicekauską 
—$6.80.

Dariaus-Girėno Pamink
lui Statyti Komitetas taria 
aukavusiems ir aukas rinku
siems nuoširdų ačiū.

J. Šaltis, pirmininkas;
S. Briedis, Jr., fin. sekr.

NUTARĖ DEPORTUOTI 
BRIDGES’Ą.

Kongreso atstovų rūmai 
329 balsais prieš 42 nutarė, 
kad valstybės gynėjas de
portuotų ■' Harry Bridges’ą, 
CIO jurininkų organizato
rių Vakaruose. Šitą nutari
mą turi da užtvirtinti sena
tas. Bridges yra kilęs iš Au
stralijos ir jį norima depor
tuoti kaip “nepageidauja
mą svetimšalį.” Jau seniau 
jį norėjo deportuoti kaip ko
munistą, bet teisme jis užsi
gynė nesąs joks komunistas 
ir buvo paliktas.

per J. lietuviškai ir dalyvauja lie-
. tuvių kultūriniame veikime,

tai didelė to kredito dalis
priklauso Vargdieniui. O
kiek pašalpų nelaimių pri
slėgtiems savo nariams ir 
šiaip nelaimingiems lietu
viams darbininkams Varg
dienis išmokėjo; kiek bro
lių savo draugijos iždo lėšo
mis palaidojo! Moralinė pa
rama saviesiems neįkainuo
jama. Ir visa tai atliko be 
jokių pašalpų.

Tuo tarpu įvairus dyka
duoniai, kurie čia per 10 me
tų buvo maitinami Lietuvos 
iždo pinigais, netik nieko 
gera Argentinos lietuviams 
nenuveikė, bet pridarė 
biauriausių skandalų, kurių 
rekordai iš teismų archyvų 
ilgai neišdils. Didžiausia 
skandalas buvo kunigo J. 
organizuota šv. Kazimiero 
bažnyčios loterija.

Taip rašo “A. L. Balse” 
Nadas Giedraitis.

INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
Puiki naudinga knyga, aprašyta 

katalikų bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Su daugeliu puikių 
paveikslų. 215 pusi....................... $1.00

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.
3325 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 
Tel. Boulevard 8483
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—Tėgul bus pagarbintas, 
Maike!..;

‘ —Bet ko tu taip uždusęs, 
tėve?

-LUždusau, Maike, tavęs 
bejiešfefdamas.

—O ką pasakysi?
•—Noriu, kad padėtum 

map šoblę išgaląsti.
—Jau pervėlu ją galąsti, 

tėve.
t —Kodėl pervėlu?

—Todėl, kad rusai jau 
užėmė Lietuvą.

—Tai niekis. Maike. At
eis Hitlęri^ ir bolševikus iš
varys. Smetona ir vėl atsisės 
ant Lietuvoš' sosto) 1

—Neviliok savęs gražio* 
mis viltimis, tėve. Hitleris 
jau dabar pasodino Smeto
ną už grotų, o kas bus, jeigu 
jis Lietuvą užims!

—Na, tai kaip tu rokuoji. 
Maike, ar ponas Dievas mu
sų šventai Lietuvai nepa
dės?

—Ne, tėve, jis negali 
dėt.

—Kodėl negali?
—Todėl, kad jo nėra.
—Ale Vilniuje vra eudau-! 

nas aušros bromas su pane
lės švenčiausios abrozdu. 
Pamatysi, vaike, kad atsi
tiks da dideli stebuklai.

—Jau atsitiko, tėve. Bol
ševikai užėmė Vilnių, o tas 
“abrozdas” ir susiraukt ne
susiraukė.

—Ale aš tau pasakysiu, 
Maike, kad panelė šven
čiausia vistiek bolševikams 
razumą apsuko. Kai Ameri
kos lietuviai rinko pinigus 
Vilniaus žmonėms, tai Bim
ba ir Mizara rašė savo ka- 
ziornoj gazietoj, kad niekas1 
nieko neduotų. Reiškia, va
dinasi, jie nežinojo, kad' 
Stalino vaiskas Vilnių už
ims. Jei butų žinoję, tai ne
būtų taip rašę. Tada butų 
surinkta daugiau pinigų ir 
bolševikai dabar butų galė
ję surengti sau gražų balių 
Vilniuje už tuos pinigus. O 
dabar bus menkas pažitkas. 
Na, tai kaip tu rokuoji, Mai-į 
ke, ar pia ne panelė šven
čiausia juos taip subalamu- 
tijo?

—Tiesa, tėve, kad bolše
vikai čia padarė klaidą. Bet 
klaidas jie daro visą savo 
gyvenimą, taigi pas juos tas 
visai paprastas dalykas. Ste
buklas butų, jeigu jie kur 
nors nepadarytų klaidos.

—Na, gerai. Maike, kaip 
tu viską žinai, tai pasakyk 
ką tu mislini apie mano 
f rentą Smetoną? Ar Hitle
ris nepadarys jam kokios 
kiaulystės?

—Netik padarys, bet jau 
ir padare.

—Ar tu šiur?
-Taip, tėve, Telegramos

pa

aiškiai sako, kad nuo Stali
no Smetona pabėgo pas Hit
lerį, o Hitleris jį areštavo.

—Tas tai nedidelė bėda. 
Maike. Džėloj ir aš esu sė
dėjęs. Ale aš myninu, ar 
Hitleris nepadaiys jam to
kios starablizacijos, kaip jis 
daro žydams? Tautininkų 
partijos veislė galėtų išnykt.

—Ką Hitleris su Smeto
na padarys, tai tau neturėtų 
rūpėti, tėve, nes jis ir apie 
tave nesirūpina. Nors abudu 
ganėt Lietuvoj kiaules, bet 
jis tapęs prezidentu meda
lio tau neprisiuntė.

—Teisybę sakai. Maike.
—O kad tautininkų veis

lė gali išnykti, tai lietuvių 
tauta neverks dėl to. Lietu
vos žmonėms reikalingi ge
ros veislės arkliai, karvės ir 
kiti gyvuliai; o tautininkai,, 
kurie jau išsigimė į dyka
duonių veislę, darbo žmo
nėms visai nereikalingi.

—Džiusti minut, Maike! 
O kaip dabar bus su tais 
medaliais, ką Smetona ap
dovanojo savo kavalierius 
Amerikoje? Čikagon į Su
sivienijimo seimą dabar va
žiuoja Klevlento čalis, Bal- 
timorės Laukaitis ir kiti me- 
daliuoti vyrai; tai kaip jie i 
dabar tuos medalius nešios, i 
kada tas, kuris jiems tuos j 
medalius davė, dabar sėdi 
džėloj?

—To aš nežinau, tėve.
—Tai kibą man pačiam 

reikės nuvažiuot Čikagon 
ir paklausti, kaip jie dabar 
fylina.

Žuvo Lenkų Sub- 
marina.

Iš Londono pranešama, 
kad lenkų submarina “0- 
rzel,” kuri iki šiol veikdavę 
su Anglijos laivynu, pasku
tinėmis dienomis jau nebe- 
sUgryžo iš jūrių. Ji turėjo 56 
žmonių įgulą. “Orzel” pa
bėgo nuo vokiečių da perei
tais metais, kai vokiečiai už
ėmė Lenkijos uostus. Bet 
keista, kad povandeninis 
lenkų laivas buvo pavadin
tas aukštai skraidomo pauk
ščio vardu. (“Orzel” reiškia 
arą.)

Prie anglų laivyno buvo 
prisidėjęs ir kitas lenkų ka
ro laivas —- naikin t u v a s 

Į “Grom.” Tas žuvo prie Nar- 
viko, Norvegijos pakrašty.

I

RUPPERTAS PALIKĘS 
“TIK” 7 MILIONUS.
Kapitalistų spauda prane

ša, kad buvęs bravorninkas 
Ruppertas palikęs ‘ ‘tik” 
$7,000,000 vertės turto. 
Vargšas, kaip jis nenumirė 
badui _

Sveikatos Kampelis
SEILĖS.

Seilės yra paprasčiausias 
pasauly dalykas, apie kurį, 
rodos, visiškai nereikėtų nei 
kalbėti. Net ir kuomet spiau- 
name, tai, jeigu gailimės 
skepetaitės, spiauname į 
prasčiausią vietą, kokią tik 
galime rasti. Taigi, tokiam 
paprastam daiktui, tur būt, 
nereikia nei introdukcijos, 
nes kiekvienas žino, kas yra 
seilės.

Kuomet žmogus sėdi den- 
tisto kėdėj ir laiko atdarą 
burną, tada ypatingai seilės 
bėga, lyg iš kokios versmės. 
Ir niekas jomis nesidomi. 
Vienok kiekvienam turėtų 
būt svarbu žinoti apie seilių 
atsiradimą, sudėtį ir veik
mę.

Seilės nuolatos vienodai 
liejasi į burną net iš trijų 
liaukų. Daugeliui, turbut, 
bus įdomus klausimas, kas 
yra tos liaukos?

Liaukų yra daug, įvairaus 
didumo ir formos. Nors jos 
randasi įvairiose kūno daly
se, tačiau jų užduotys be
veik vienodos, būtent, ga
minti kunui naudingus sy
vus arba pašalinti nereika
lingas liekanas.

Kalbant apie liaukas, rei
kia priminti ir apie vieną, 
kitą liauką, kurios čia visai 

| nepriklauso. Pav., inkstai 
taipgi yra liaukos, kurių už
duotis yra prašalinti išma
tas. O štai, kitos rūšies liau
kos, kaip krūtys, kepenys, 
seilinęs liaukos ir. daugiau 
joms panašių, kurios gami
na naudingas medžiagas.

Kadangi kalbame apie 
seiles, tai šiek tiek plačiau 
pakalbėsime apie seilinęs 
liaukas.

Pora seilinių liaukų ran- 
Į dasi palei ausis abiejose pu
sėse. Tos liaukos yra vadi
namos paratidinės liaukos, 
burių kanalėlis atsidaro ties 
viršutiniu pirmuoju krūmi
niu dančiu. Kita pora seili- 

i nių liaukų randasi pažandė
se. O trečioji pora randasi 
po liežuviu, liežuvio priesa
goj. Kiekviena tų liaukų tu
ri savo kanalėlį, kuris vin
giuodamas tarp raumenų ir 
kitų minkštų audinių atsida
ro burnoje, visai prie galo 
liežuvio. Kartais, kai žmo
gus laiko atdaręs bumą ir 
laiko pakėlęs liežuvį, tai ga
lima pastebėti, kaip seilės 
pilasi iš tų kanalėlių. Dau- 

i giausia seilių išsilieja iš tų 
liaukų, kurios randasi po 
liežuviu. Tokiu budu užau
gusiems žmonėms, ypatin
gai kurie pamiršta kasdien 
vartoti šepetuką dantims 
valyti, ant priekinių apati
nių dantų iš bėgančių seilių 
iš vidaus labai daug susi- 

! krauna vapnos bei kalkulių.
Dabar nakalbėsime apie 

seilių sudėtį. Suprantama, 
I seilėse didžiausis nuošimtis, 
tai yra vandens. (97%), bis- 
kutis mucino bei glycopro- 

i teino, kuris priduoda sei
lėms glitumo. Toliau, seilėse 

i randasi įvairių diuskų, iš 
kurių ir susiformuoja vopna 
bei kalkės ant dantų. Seilė- 

, se yra labai svarbių syvų, 
kurios padeda suvirškinti 

i maistą. Negalima praeiti ne
paminėjus ir tą, jog seilėse 

| yra nematomas ir didžiau
sias musų priešas — bakte
rijos. Taigi, susižeidus, kad 

I neužkrėsti žaizdos, niekad 
nereikia ant jos dėti seilių.

Syarbiausis fseilių vaid
muo yra tas, kad jos suvilgo 
ir palaiko krūvoje burnoje 
sukramtytą maistą, padeda 
kramtyti ir nulyti sukram
tytą maistą. Toliau, jos su
teikia skonį idėjus į burną 
sausą maistą. Pav., saldainis 
ar gabalėlis cukraus. Pridė
jus juos prie sauso liežuvio, 
nejunti jokio skonio, kol, 
seilės jo nesudrėkina. Tik 
seilėms sudrėkinus medžia
gą, pajuntame jos skonį. Pa-

galiau seilės suvilgo liežuvį, 
burną, lupas ir t. t. Reiškia, 
padeda mums kalbėti. Ki
tais žodžiais, patepa musų 
kalbama ji apartą.

Seilės padaro pradžią 
maisto virškinimui ir apsau
goja dantis nuo kenksmin
gų veiksnių. Sakysim, užsili
kęs burnoj maistas pudamas 
pagamina rūgštis, kurios 
greitina dantų puvimą. Bet 
seiės, būdamos alkalinėmis, 
atmiežia rūgštis ir tokiu bu
du dalinai apsauogja musų 
dantis.

Taigi, iš visa ko matome, 
kad be seilių žmogus nega
lėtų gyventi. Dėl to, kurie 
savo burnoje turi daug sei
lių, gali skaityti save laimin
gais.

Taigi, žinodami, kad sei
lės yra labai reikalingos 
naudingos virškinimui, turi
me sudaryti tokias aplinky
bes, prie kurių burnoje atsi
randa daugiau seilių. Saky
sim, linksma draugija, švari 
šeimininkė bei patarnauto
ja, baltas, švarus stalas, ant 
kurio padėtas valgis, kvepia 
taip, kad, anot pasakio, net 
seilės varva; taipgi smagus 
pasikalbėjimas, mandagus 
elgesys, juokas ir tam pana
šiai. Visi tie dalykai yra sei
lių ir kitų virškinamųjų sul
čių bėgimo akstintojai bei 
apetito gamintojai.

O jeigu kas nori prarasti 
apeitą ir turėti bėdos su vir
škinimu^ tai reikia būti pik
tam. bartis prie stalo su šei
ma, laike valgio skaityti lai
kraščius apie visokias baise
nybės, Tada žus seilės ir visi 
kitį virškinimo skysčiai.

Dr. G. I. Bložis.

DARBO STOVYKLOSE 
DIRBS 1,000 LIETUVIŲ 

MOKSLEIVIŲ.
‘ ų J " 'v

Lietuvos švietimo minis
terija šią vasarą ruošia gim
nazijų septintųjų klasių 
moksleivių darbo stovyklas. 
Tų stovyklų darbų planas 
jau paruoštas ir jo vykdy
mui paskirta reikalingų lė
šų.

Septintųjų klasių moki
nių — berniukų darbo sto
vykla bus ant Skaistės eže
ro kranto, ties Trakais. Ji 
prasidės birželio 23 d. ir tę
sis ligi liepos 11d. Toje sto
vykloje turės dalyvauti visi 
sveiki lietuvių gimnazijų 
septintųjų klasių mokslei
viai, apie 800.

Stovyklos programoje 
numatyta: fizinis darbas 
prie geležinkelio pylimo 
nuo Trakų link Vilniaus sta
tymo. Stovyklautojai per 
dieną fizinį darbą turės 
dirbti pilnas keturias valan
das; karinio parengimo už
siėmimai — 2 vai. 30 min.;

Bruožai iš M. X. Mockaus
Biografijos : A. M. METELIONIS.

(Tąsa)
nieko nerašytų spaudoj prieš parapiją, žmonėms burnų užsiūti negaliu^ o: bylinė- 
nieko prieš ją nekalbėtų ir nekenktų rinkti * -...... - - ...... -
bažnyčiai aukas. 1912 metais parapijos ,v . - _ - . - x .
komitetas išėmė iš teismo antrą draudimą išgarsina parapijonams. Parapijonai atei- 
prieš Mockų, Praną Gražį ir kitus neįvar- ną to ‘velnių kupčiaus’ pažiūrėti, išgirsta 
dytus, kad jie ^‘nevarstytų bažnyčios du- teisybę ir jau daugiau neina į bažnyčią, 

.---- T.-, y—1—kalbėjo Mockus.
Bet Mockų šmeižė netik kunigai ir da

vatkos, o ir tūli save tituluoją laisvama-

Jo atsakymas buvo toks: “Aš tiems

tis nematau reikalo. Kada kunigai vadina 
mane ‘velnių kupčium/ tai jie mane gerai

rų” ir netrukdytų švento biznio.

Mockaus biznis ir “kupčystė velniais.”
Per 24 metus, būtent nuo 1890 iki 1914, niais. Jie nesilįauja to darę ir'jau Mockui 

Mockus turėjo Detroite biznį: pardavinė- mirus. Pavyzdžiui, “Vilnis” gruodžio 8 d., 
jo knygas ir įvairius žaislus. Tą savo vers-11939 m. Senis J. Ramanauskas iš Minera
lą jis buvo pavadinęs: “M. Mockus, Mail ” ~
Order Dealer in Books and Novelties.” 
Pardavinėjo Bibliją ir svietiško turinio li
teratūrą. Pardavinėjo taipgi ir “novelties” 
—įvairias naujanybes, štukas, monus, ku
rių kaina būdavo nuo 25 centų iki $5.00.

Štai, pavyzdžiui, pora jo “štukų:” (1) 
kaip padaryti, kad pūslė pati sprogtų, iš
duodama šūvio garsą? Kaina, 25c. (2)
Kaip padaryti, kad niekas neperžengtų 
per popierį nuo 12 žingsnių atstumo? Kai
na, $5?00.

• Buvo laikas, kada mes visi buvome tik 
ką atvykę iš Lietuvos grinoriai ir norėjome 
palikti dideliais magniais; už tai Mockus 
ir kiti “magikai” darė neblogą biznį. Moc
kui būnant per tiek daug metų tokiam biz
ny, pasitaikydavo ir klaidų. Buvo atsitiki
mų, kada siuntėjų laiškai nepasiekė Moc
kų; ir vėl buvo atsitikimų, kada Mockaus 
siuntiniai nepasiekdavo kostumerių. Pa
našiuose bizniuose tokios klaidos yra neiš
vengiamos. Neišvengė jų ir Mockus. Bet 
sakyti, kad Mockus ėmęs nuo žmonių po 
$25.00 ir jiems užtai siuntinėjęs plytas ar 
lentagalius, tai' reikštų sakyt didelę ne
tiesą. , . 7 ' ■ ■

Niekas šitokio biznio nedarys netik per 
24 metus, bet nei 24 mėnesių, kaip jis atsi
durs kalėjime. < Antra, Mockus visą laiką 

i Detroite gyvendamas priklausė prie drau
gijų ir turėjo jose gerą vardą. Taigi paleis
ti paskalai, buk Mockus buvęs apgavikas 
ir pardavinėjęs katalikams “velnius” po 
$25, nusiųsdamas vietoj “velnio” kokį 

1 plytgalį ar lentgalį—tai buvp; piktų liežu
vių pletkai. ,*

i Antra, kai dėl Mockaus prakalbų ėmė 
smukti lietuviškų kunigu biznis, tai 1917 
metais jie nutarė jį “paiiksyti:” jie iškrė
tė'visą Ameriką, ir vistiek nerado nei vie
no liudytojo, kuris butų sutikęs liudyti tei
sme, kad jis pas Mockų yra pirkęs “vel
nią,” “plytą” arba nors “lentgalį.”

Kunigai Mockų vadindavo “apgaviku,” 
“velnių kupčium” ir kitaip, bet teismuose 
jie šitų kaltinimų Mockui nedarė, nes ne
turėjo prirodymų.

1917 metais Chicagoje kun. P. L. išlei
do prieš Mockų lapelį, kuriame Mockų 
kaltino: “Mockus skelbiasi kunigu, o tuo- 
tarpu valkiojasi po visokias turmas” (su
prask—kalėjimus). Aš sykį užklausiau 
Mockaus dėlko jis neatsako į tuos šmeiž
tus ir neapgina savo vardo?

ville, Pa., rašo, kaip 1892 metais jis ir jo 
gaspadinė sudėję po $1.50 ir už $3.00 išsi
rašę pas Mockų knygų, bet tų knygų ne
gavę, todėl dabar, jau Mockui mirus, jisai 
pajieško savo $3.00!

Bet kodėl drg. J. Ramanauskas tylėjo 
kuomet Mockus buvo gyvas, tylėjo apie 
50 metų, o kaltina Mockų tik dabar, kada 
jis negyvas? Rodos, Ramanauskui taip il
gai laukti nebuvo reikalo, nes jis turėjo 
artimą pažintį su Mockum ir galėjo jo as
meniškai užklausti. 1916 metais drg. J. 
Ramanauskas pats rengė ir tvarkė Mockui 
prakalbų maršrutą savo apielinkėj. Tada 
jo stuboje Mockus išgyveno apie sąvaitę 
laiko, taigi Ramanauskas galėjo paklausti 
ir apie tuos $3. Kovo 7 d., 1917 metais 
drg, Ramanauskas ir vėl kvietė Mockų 
kalbėti—dėl atidarymo laisvų kapinių 
Minnersvillėje. Ir šiaip jis yra Mockui pa
rašęs tuziną draugiško turinio laiškų ir 
niekad neklausė apie tuos $3. O dabar, 
kada jau žmogus miręs ir jau po žeme, tai 
jisai “atsiminė” savo 47 metų seną skolą 
ir jos “jieško”! Ir ta pačia proga Rama
nauskas šmeižia Mockų, buk už $25.00 jis 
siuntinėjęs žmonėms lentgalius ir pana
šiai. Dėl ko Ramanauskas gyvą Mockų va
dino draugu, o mirusį šitaip juodina, tai 
man nesuprantama.

Kunigo Mockaus misijoą po lietuvių ko
lonijas prasidėjo 1915 metais; pirma Chi- 
cagoj ir apeilinkėj, o vėliaus ir po kitas 
kolonijas. Mockus buvo talentuotas kalbė
tojas. savo rūšies “auksaburnis.” Jis savo 
kalbom užžavėdavo net davatkas, atėju
sias triukšmo kelti arba'kiaušiniais jį mė
tyti: jos užmiršdavo savo tikslą ir sykiu su 
kitais kvatojo iš savo paikystės. ■>>

Mockaus misijos labai skaudžiai plak
davo kunigų b'iznį ir jų kišenių.

Daugelyje kolonijų po Mockaus prakal
bų kunigo įplaukos sumažėdavo per pusę. 
Dėl šito kunigai nėrėsi iš kailio ir griebda
vosi žemiausios rūšies priemonių, , kad 
Mockui pastoti kelią. Organizuotai ateida
vo į prakalbas ir keldavo triukšmą; kiauši
niais mėtydavo kalbėtoją; grąsindavo jo 
gyvybei ir melagingai jį skųsdavo polici
jai. Ypač šėlo jie 1917 metais, kada Ame
rika prisidėjo prie pasaulinio karo. Kuni
gams tada buvo lengviau įskųsti policijai, 
nes prie kitų melų jie da pridėdavo, kad 
Mockus “Vokieitijos agentas.”

(Bus daugiau)

NEGRAI TURĖTŲ BŪT GERESNI LAKŪNAI.
Didžiosios Britanijos avia-1 

cijos ministerijos paskelb
tas oficialus pranešimas,

Mokslo yra išaiškinta, 
kad šis sąmonės netekimas 
atsiranda dėl per aukšto

kad sprendžiant prašymus k • spaudimo galvos vi-
I duje. Jei žmogaus kūnas pa- 
i keičia savo judėjimo link- 

fizinio lavinimosi pratimai, kad neeuropiečiai turi ly-1 Pe/
i ..„i gįas galimybes Britanijos! valandą greitumu, tai gal-

aviaciios tarnyboje, vėl pa- i vos viduje kraujas sudaro 
traukė bendrą dėmesį j iš! spaudimą, kuris kariu pa- 
dalies jau įrodytą, teoriją, | veikia ir į pilvo srityje esan- 
kad negrai turi tam tikrus ......... .
gamtinius privalumus, kurie 
jiems aviacijos darbe sutei
kia pirmenybę prieš baltuo
sius.

I Kiekvienas lakūnas, ku
riam teko skristi moderni
niais nepaprasto greitumo 

i ir didelių manevravimo ga-

priimti i Karališkają aviaci
ją nėra atsižvelgiama į no
rinčio įstoti odos spalvą, ir į

—1 vai. 30 min.
Mokinių—mergaičių dar- 

I bo stovykla bus Stalgėnuo- 
' se. netoli Plungės. Ši sto- 
; vykia prasidės liepos 14 d.
ir baigsis liepos 25 d. Joje 
mergaičių galės dalyvauti 
apie 200. Tikimasi, kad toks 

| skaičius susidarys iš sava- 
: norių visų lietuvių gimnazi
jų septintųjų klasių mergai
čių.

Stovyklos programoje nu- (limybiu lėktuvais, puikiai r^imą. 
matyta: fizinis darbas ze- ’ ........... • • !
mės ūkiuose, fizinio lavini-: 
mosi pratimai, auklėjimo 
klausimais paskaitų ciklas 
ir ekskursijos.

Ši mergaičių darbo sto
vykla bus bandomoji. Todėl 
ir joje stovyklautojų nega
lės būti gausu.

čius kraujo indus ir juos 
smarkiai išplečia. Dėl tų 
kraujo indų išsiplėtimo 
kraujas iš galvos ir kitų 
aukštesnių kūno dalių tuo
jau subėga pilvo sritin. 
Kraujo atitraukimas iš sme
genų ir sudaro šį taip pavo- 
jirigą lakūno sąmonės nete-

žino. kad didžiausią pavojų į 
! sudaro tie momentai, kai | 
aviatoriai ilgesniam ar 
trumpesniam momentui vi
siškai netenka sąmonės ir 
lyg apalpsta.

Šitoks sąmonės netekimas 
atsiranda tuomet, kai po

BOMBA ANGLŲ LAIVE.
Buenos Aires uoste besto- Į 

vint anglų prekybos laivui 
“Gascony,” jame sprogo * 
bomba, sužeisdama 4 juri-

reikiamu momentu nutrauk
ti tuos muskulus.

Nors lakūnu sąmonės ne
tekimai nepalieka blogų pa
sekmių į jų sveikatą, tačiau 
kiekvienas supranta, kad 
skrendant neapsakomu grei
tumu, ar net oro kovos me
tu, sąmonės išlaikymas turi 
didžiausios reikšmės.
■ Anatomijos specialistai 
puikiai žino, kad negrai ar
ba negrų kilmės žmonės turi 
daug stipresnę pilvo musku- 
laturą, negu baltosios rasės 
nariai. Tai yra ir įrodyta 
negrų boksininkų, kurie su
geba be blogų pasekmių 
gauti smūgius pilvo sritin, 
kurie iš baltojo boksininko 
tuojau padarytų invalidą 
arba net jį užmuštų. Dėl ši
tokio savo pilvų muskulatu^Jeigu lakūnai lėktuvo iš- tokio savo pilvų muskulatu- 

lyginimo ar krypties štai- ros stipiumo negrai taip pat 
gaus pakeitimo metu suge- sugebėtų ore atlikinėti to- 
bėtų atsigulti, tai šis pavo
jus tikrai butų žymiai suma
žinamas. tačiau, aišku, tai 

i nėra įmanoma. Kitas meto- 
[das yra smarkiai visu balsu 

smarkaus nėrimo žemyn, la- j rėkti, nes tai taip pat veikia 
kūnas išlygina savo lėktuvą, i pilvo muskulaturą. Specia- 
ar kai jis, nesumažindamas i listai taip pat aiškina, kadj d I l\cll J loj 11 Cc Ll 111 11111 Cl 111 ClO ,

i pasiutusio lėktuvo greičio, ■ dėl šios priežastįes laku- 
I padaro staigų kampą, nūs reikia parinkti visiškai 
’ Skrendant tiesiąją linija, jaunus, su labai elastiško- 
nors ir didžiausiu greitumu, mis pilvo muskulatūromis,

ninkus. Spėjama, kad tai šis pavojus lakūnui negre- ir kad jiems turi būti duodii 
buvo sabotažas. šia. mas specialus kursas, kaip\

kius pasukimus ir išlygini
mus, kurie baltajam žmo
gui yra visiškai neįmanomi 
pasiekti. Aišku, labai gali 
būti, kad daugeliui negrų 
trūksta tos kitos kvalifikaci-r 
jos, kurios yra reikalingos 
geram lakūnui sudaryti. Ta
čiau yis didinant ir didi
nant lėktuvų greitumus, pil
vo muskulaturos stiprumo 
problema įgyja vis didęs- 
nės ir didesnes reikšmės.

i. S.



No. 25. Birželio 19 d., 1910 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Penktas Puslapis,

Kaip Penktoji Kolona Pardavė 
Naciams Norvegiją

buvo norvegu fašistas.
Tą pačią dieną pasitaikė 

per Kongsvinger grįžti iš 
Švedijos buriui norvegų sa
vanorių, kariavusių Suomi
joj. Sužinoję, kas naktį jų 
tėvynėje atsitiko, savo leite
nanto vedami, jie nuėjo pas 
komendantą reikalauti gin
klų,. jie gipsią savo,kraštą. 
Įgulos kareiviai taip pat ne
rimavo, nesuprasdami, ko
dėl jiems neišduoda komen
dantas ginklų ir nesiunčia 
sostinės ginti. Mieste skriejo 
žinia:

—Komendantas, general-; 
majoras Hoch-Nielsen, tė- j 
vynės išdavikas!

Savanoriai ir kareiviai 
pasipriešino komendantui 
ir, užėmę sandėlį, apsigink
lavo. Sėdę į trokus, jie nu
vyko Oslo keliu, susprogdi
no tiltus, užbarikadavo ke-į 
liūs ir ėmė organizuoti mies
to gynimą. Kitą dieną vy
riausios karo vadovybės ra
štu buvo generolui pranešta, 
kad jis atleidžiamas iš tvir
tovės komendanto pareigų. 
Kai kareiviai vyko jo suim
ti, jo mieste jau nebebuvo. 

. Kvislingas turėjo nemaža 
šalininkų policijoje. Susi
mokėliai iš anksto buvo pa
siruošę paklupdyti jų ne
kenčiamą šalies vyriausybę 
—nekenčiamą todėl, kad ji 
demokratinė; 
siiuošę steigti Norvegijoje 
diktatūrą.

Savo šalies nepriklauso
mybei sužlugdyti Norvegi
jos nacionalistai padarė vis
ką, ką galėjo. Juk Austrijos 
nacionalfašistai neapkentė 
savo šalies, kaip savarankiš
kos valstybės. Tuo pačiu ke
liu nuėjo ir Norvegijos ben
draminčiai.

Pradėjusi kovą, Norvegi
jos vyriausybė pamatė, kad 
ji laikė kariuomenės, laivy
no ir policijos, pareigose 
žmones, kurie buvo Hitlerio 
šalininkai.

Balandžio 15 dieną Hitle
rio agentas Kvislingas atsi
statydino, nors vokiečių į- 
staigos jau buvo jį teisėtu 
pirmininku pripažinusios. 
Oslo mieste susidarė komi
tetas okupuotoms sritims 
administruoti. Nacionalfa- 
šistų sukurtoji vyriausybė 
pati save likvidavo. Kai visi 
norvegai jau sužinojo, kas 
jų krašte atsitiko, Kvislingo 
penktoji kolona daugiau 
nieko padaryti nebegalėjo. 
Jos darbas jau buvo atlik
tas. Kvislingo tolimesnis 
veikimas tik galėjo stiprinti 
norvegų pasiiyžimą gintis, 
todėl jis turėjo pasitraukti. 
Penktoji kolona gali savo 
šalį išduoti, bet išdavystė
mis dar nei viena tauta ne- 

i bando didžiuotis. |
J. Jurginis.

Greitoji Tilto Statyba.

Penktoji kolona jau turi mo priemones, pulkininkas 
savo istoriją. Ji padėjo žlug- Sundlo drauge su vokiečių 
ti Ispanijai, Austrijai, Čeko- karininkais įsakė karei- 
slovakijai, Lenkijai. Be jos ' viams atiduoti ginklus. Nar- 
neapsiėjo ir Norvegija. Pen- viko komendantas pulk, 
ktosios kolonos priešakyje Sundlo buvo fašistas, atsar- 
čia atsistojo norvegų fašis- gos majoro Kvislingo ben- 
tų vadas, atsargos majoras dramintis, ir iš anksto žino- 
Kvi,slingas. Jo organizacija 
padėjo vokiečiams išlipti į 
krantą, sutrukdyti mobili
zaciją ir nuginkluoti savo
sios kariuomenės burius. 
Tas darbas jam sekėsi, nes 
jo organizacijos nariai turė
jo aukštas vietas kariuome
nėje, laivyne ir civilinėje 
tarnyboje.

Narvįko komendantas 
pulkininkas Sundlo (fašis
tas) balandžio 8 dieną va
kare įsakė kareiviams pa
ruošti visus trokus ir išstaty
ti juos aikštėje, netoli karei
vinių. Naktį, kai iš uoste sto
vėjusių prekybos laivų ėmė 
lipti grupėmis vokiečių ka
reiviai, susisiekimo priemo
nėmis jiems nereikėjo rū
pintis. Jie ėjo tiesiai į karei
vinių kiemą, kur iš vakaro 
buvo! paruošti aukščiau mi
nėti tankai, tvarkingai sėdo 
į juos ir važiavo visomis 
gatvėmis įstaigų ir priemies
čių užimti. Jie buvo tikri, 
kad norvegų kareiviai nesi
priešins. Kaip tik sargybos 
pranešė, kad kažkokie sve
timi kareiviai ima susisieki-

jo, kas tą naktį įvyks ir kaip 
jis turės pasielgti.

Norvegijos- vyriausybė, 
tatai patyrusi, įsakė majo
rui Omdaliui vykti su bata- 
lijonu į miestą ir Sundlo su
imti. Vėliau buvo pranešta, 
kad batalijonas užpuolęs 
Narviką ir pulk. Sundlo su
ėmęs.

Kongsvinger tvirtovės ko
mendantu buvo generalma- 
joras Hoch-Nielsen. Balan
džio 9 dieną, kai miestan 
ėmė plūsti mobilizuoti vy
rai, jis atsisakė išduoti jiems 
aprangą ir ginklus, pareikš
damas:

—Jokios mobilizacijos
nėra.

Savo žinioje esantiems 
karininkams jis įsakė mobi
lizacijos nevykdyti. Ir be to, 
sužinojęs, kad vokiečių ka
riuomenė jau išlaipinta Os
lo mieste, jis paleido inter

nuotuosius vokiečių jurinin- 
| kus iš laivo “City of Flint.” 
, Paleisti vokiečiai tuojau nu
skubėjo į Oslo ir prisidėjo 
prie išlaipintų dalių. Gene- 
ralmajoras Hoch-Nielsen jie buvo pa-

Naujos Bombos Bandymai

♦

A

Death takes a holiday

Paduoti čia trys vaizdeliai parodo, kaip Marylando valsti
joj anądien buvo bandoma inžinieriaus Barlow išrasta “sky
sto oro” bomba. Viršuje bomba parodyta sprogimo aukštu
moj. Vidury parodytas jos sprogimas, o apačioje—sunaiki
nimas. Per 1000 pėdų aplinkui buvo užmuštos ir sudrasky
tos visos ožkos, kurios tam tikslui buvo priraišiotos prie 
kuolų. ____

Half-ton super bomb

Death within 1,000 feet!
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Pajieškau draugų Vinco ERN|AL0 
ir Jono REVUTO, taipgi ir jų seserų. 
Jš Lietuvos jie paeina iš Galinių kai
mo Lazdijų parapijos. Jie gyveno 
kur nors apie Scranton, Pa. Kurie ži
note kur jie randasi, prašau pranešti, 
rba patys lai atsišaukia. (0)

Mr. John McCanes,
443 Madison st., Jackson, Mich.

Kauno gub., pajieškau savo giminių: 
Ignaco Tenuko, Povilo Stoškos ir 
Juozapo Stočkos, Marijonos ir Zofi
jos'Tenukaitės ir Marijonos Ktpičai- 
tes, ir kitų pažystamų ir drdugų.

1 Prašau jų atsišaukti, kurie žihot kur 
jie randasi, malonėkit pranešti.- (6 

Stanley Aident
45G4 Penn stdeet,---- Garf.tJnd.

šiame vaizdely matome vokiečių inžinierius statant tiltą per upę Francuzijof, kuomet 
franeuzų armija pasitraukdama senąjį tiltą sunaikino. Vokiečių inžinieriąi stato laikinuš 
tiltus su neapsakomu greitu mu ir nuo to daug priklauso jų greitas ėjiihas pirmyn. Jeigu 
būna reikalo apsisaugoti nuo priešo ugnies, tai šitą darbą jie uždengia pirštais durnais.

PAJIEŠKOJIMAI
Stanley Eidentas, iš Lietuvos pa

einu iš Nerimdaičiy, *>Telšių‘ apskr.,

Aš, Marijona Šlikaitė-Silvestravi- 
čienė, iš Panevėžio miesto, pajieškau 
savo vyro Jono Silvestravičiaus, Kė
dainių ąpskr,, AiriojfaĮos valsčiaus,

(Čia jo paveikslas.) 
Rajinšiškių kaimo ”l>a’skulinj syk j jis 
gyveno Limington, Ont. draugėje* su 
ruske, vėliau girdėjau buk jį užmu
šė Kenora, Ont. Kurie žinotį kas su 
juo atsitiko ir kur jis randasi, malo
nėkite pranešti; busiu dėkinga.

Mrs. Mary Silvester (7) 
144 Queen st., Kast,

Toronto, Ont., Canada.

PAVOGĖ PINIGUS IR PA
LIKO SAVO DOKU

MENTUS.
PetVas Šliukaitis, Alvito 

valsčiaus gyventojas, šiomis 
dienomis buvo nuteistas 3 
metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo už vagystę. y

Pereitą žiemą Vilkaviš
ky atėjo Černiauskienės ke- 
pyklon nežinomas vyras ir 
paprašė užkąsti. Už arbatą 
ir pyragą užmokėjęs, šildėsi 
prie krosnies ir pastebėjo, 
kai L. Černiauskienė užmo
kėjo vežėjui 50 litų už mil
tus, o likusiu'js pinigus paslė
pė spintoje,. Kai kepyklos 
savininkė grįžo iš miesto, 
kambary jau nebuvo nepa
žįstamojo, -tik kampe likęs 
užmirštas jo rišulys. Dirste
lėjo į spintą -r- atidaryta, 
puolė prie pinigų—nėra.

Ryšuly policija rado lau
kų darbininko knygelę, iš 
kurios nustatyta, kad nepa
žįstamasis yra Petras ^Ku
kaitis ir gyvena čyčkų kai
me, Alvito valsčiuje. Tardy
mo metu P. Šliukaitis kaltu 
prisipažino. Marijampolės 
apygardos teismas P. Šliu- 
kaitį už šitą vagystę nubau
dė pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. .

Tą pačią dieną jam buvo 
da pridėta pusantrų metų 
kalėjimo už pavogimą dvi
račio Vilkaviškio gelžkelio 
stoty. Taigi iš viso Šliukai- 
tis gavo 3 metus katorgos..

KANADOJ NAUJAS AP
SAUGOS MINISTERIS.

Kanados finansų ministe
ris J. L. Ralston pereitą są
vaitę apsiėmė eiti apsaugos 
ministerio pareigas. Iki šiol 
buvęs apsaugos ministeris 
Rogers žuvo orlaivio nelai
mėj.

I

ĮTARĖ ŽYDĄ “PAPIO- 
VUS KRIKŠČIONĮ.”

“Lietuvos Žinios” prane
ša iš Vilniaus šitokį įvykį:

Aušros Vartų gatvėje 27 
num. krautuvės savininkas 
Leizeiis Pi’auskas apie 8 
vai. vakare pradėjo raudo
nais dažais dažyti krautuvės 
grindis. Tų dažų nutekėjo ir 
ant šaligatvio. Praeiviai įta- 
įė, esą. tas žydas esąs paplo
vęs krikščionį, kurio krau
jas ir veržiąsis į gatvę. Aki-' 
mirką prie to Leizerio krau- ' 
tuvės susirinko minia fana-: 
tiku, kurių Vilniuje netrūks
ta, ir pradėjo laužti duris. 
Leizeris pagaliau atidarė 
duris ir tuomet viskas paaiš
kėjo, o obskurantus policija 
išsklaidė.

Šįmet Lietuvos miškų urė
dijose dirba 400 darbinin
kų. Per šių metų sakinimo 
sezoną norima , nusakinti 
apie 400,000 medžių. Apie 
100,000 medžių nusakins 
Rytų Lietuvos miškuose.

į

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke pajieškomi asmenys:

Adojnėnas Feliksas, j Ameriką iš
vykęs apie 1907—1908 metus ir pra
džioje gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Augaitienė Veronika, apie 1901 m. 
gyvenusi Brooklyn, N. Y. Ji yra naš
lė Jono AugaiČio, taipgi žinomo kai
po James Siebert ir John Siebert, gi
musio Marijampolės apskr. 1878 m. 
ir mirusio New Yorke 1935 m. Velio
nis paliko šiek tiek turto.

Balčiūnai Augustinas ir Povilas, 
kilę iš židžiunų kaimo, Krinčinos pa
rapijos, Gulbinu valsč., Biržų apskr., 
į Ameriką išvykę prieš 1914 m.

Bilotas Petras, į Ameriką išvykęs 
1910 metų pavasarį iš Žemaitijos įir- 
pradžioje gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Birštonas Vincas, į Jungtines Val
stijas išvykęs 1913 j metais, gyvenęs 
Philadelphia, Pa. .

Feder Loujs, į J. A. Valstijų? išvy
kęs 1923 metais, gyvenęs ‘P£rth Alui 

Į boy, N. J.
i Jančiauskas Vladų?, kilęs’ Jš -Seme
liškių Budos, Trakų ąpskr., išvykęš 
1912 m. ir gyvenęs Bostone, Mąsli.’’ p 

•Gendviiienė-Mocytė Barbora, kilusi
‘ iš Mastaičio vienk., Gruzdžių valse., 
išvykusi prieš didyjį karą.

Gurklys Bronius, 1928 metais iš-

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai , gelton- 
gah iai ii balt- imuiuub, muvaia ih-
galviai. I ripiun- vykęs j Kanadą, kilęs iš Ginučių kui< 
ciu į vi?as dalis mo Panemunės valsčiaus. 
Suvienytų v als- Kirmonas Stanislovas, sūnūs Pet- 
tijų ir ) Kanadą. r0) ki]ę8 jg Klangių kaimo, Velionos 

GEO. ’ ’• ................ “
BENDOR AITIS

520 Wilson St., 
Aaterbury, Conn.

Lietuviai, nepraleiskit geros 
progos.

Aš jiarduodu žemę kavalkais, gali 
pirkt tiek akerių kiek kuris nori, že-1 
nlė gera ir lygi, viskas gerai auga, 
arti cementuoto kelio. Parduodu ne
brangiai. Mano moteris mirė. Gali 
atsisaukt augusi mergina arba mote
ris be vaikų, aš priimčiau už pusinin- 
kę, galėtumėm ir apsivest. Aš esu 48 
metų, Amerikos pilietis. Daugiau ži
nių norint, klauskit: C. K-tis (3)

R. D. 1, Box 54, Frenchtown, N. J.

DETROIT, MICH. Pajieškau kam
bario už slubos apvalymą. Kam butų 
reikalinga tokia moteris, prašau atsi
saukt. Aš dirbu šapųje, P. M.
3074 Williams št., Detroit, Mich.

Darbininkas ant Farmos
Viduramžis vyras, pavienis (single) 

reikalingas prie farmos darbų. Atsi- 
šaukit tuojaus. J. J. Plandunis, (5 » 
R. 1, Rowe’s Cornep, .Auburn, Maine.

U: J f į , -------------------------------------- 2; ‘
Mėsos ir Groserių Krautuve

Parsiduoda. Biznis išdirbtas apie j 
20 metų. Proga gera. Kreipkitės: (5) 
yĮ7f^bort st., LAW-RENCE, MASS.

Kirmonas Stanislovas, sūnūs Pet-
valsčiaus, gyvenęs Pittsburgh, Pa.

Klinga Rapolas, 1927 m. išvykęs j 
Kanadą.

Kupriniai Juozas ir Antanas, kilę iš 
Utenos apskr. Po motinos mirties 

į Lietuvoje yra likę- turto.
Mackevičiai Jonas ir Tamošius, gy

venę Syracuse, N. Y.
Mančiunskas Boleslovas, išvVkęs 

1911 metais, gyvenęs Boston, Mass.
Rukytė Uršulė, kilusi iš Mastaičių 

vienk.. Gruzdžių valsčiaus.
Budintas Kazys, prieš dešimtį me

tų išvykęs į Kanadą.
Venti’ai Liudvikas ir Zenonas, A- 

l merikoje pasivadinę Wintil, gyvenę 
Pennsylvanijos valstijoj.

Jieškomieji arba apie juos žinan- 
i tieji prašomi atsišaukti į Lietuvos 
Generalinį Konsulatą, 16 West 75th 

j street, New York, N. Y.
:------------------- t--------------------------------------

PARSIDUODA NAMAS.
Dviejų šeimynų, po 7 kambariu?, 

visi naujoviški įrengimai, apie I'-.: 
akėrio žemės, gera apieilrikė. Mainy
čiau ir ant mažos properties. Klaus
kite: Joseph Diamond, 19 Hanson et. 
(iš Eastern avė.), Woburn, Mass. (G

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

JYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki- 
cės pas mane: (įjosiu gerų patarimą 
ir busit patenkinti. (28)

PET. LAMSARGIENĖ
IR14 S. Water St.. Philadelphia. Pa.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTES

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER- 
ri—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worce»ter—5-4334 WORCESTER, MASS.

* ■ . i
Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road. , 

SOt Jth Boston 2271. Sniith Boston. Tei.
—------- -------------------- i.............................................. ......... .................

PUIKI FARMA
119 Akrų žemės, gera stuua su vi- 

j sais įrengimais ir barne, elektriko? 
j šviesa, telefonas, bėgantis vanduo. 
: Parduodu su gyvuliais arba be gy- 
I vulių. Aukštos ir lygios pievos, butų 
! gers vieta ir aeroplanų stočiai. Noriu 
! parduot greitai, nes dabar geriausi* 
laikas pirkti. (5)

F. KATINAS, Wachusett street. 
IIOLDEN, MASS. Telef. 46—2.

POILSIO VIETA.-
Nepamirškit, jus galit parleist va- 

k-cijas Jrrai^nj ir sveikoj vietoj labai 
pigiai. Kurie sergat ramatu, ku
ri .ns reikalingas tyras, sveikas oras, 
pa« mus tinkamiausia vieta. Farma 
puikioj vietoi, ant kalno, kambarių 
daug, lietuviška pirtis, šaltinis. Jeigu 
norit daugiau žinių, k'auskite: (5

Mrs. Kazimiera Yauga
Old Town Farm, Harvard, Mass.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 i 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- p 
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- h 
tąisvti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų p 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D. 
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

“KELEIVIO” KA
LENDORIUS

Kurie jį užsisakė visiems 
išsiuntinėtas. O kas da ne
užsisakė, gali prisiųsti užsa
kymą dabar. Kaina “Kelei
vio” skaitytojams — 25c. 
Prašome adresuoti taip: 
“Keleivis,” 253 Broadwąy, 
So. Boston. Mass.

PANAIKINKIT
PLEISKANAS ir
Sustiprinkit

PLAUKUS
V artokite Alexander’s Castilc Olive 
Oi) Shampoo ir Stiprinantį Tonikų. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.2 Sgmpalu.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON. M S SS.

Karas Europoje

4’1

Jei norite žinoti apie karą ir kitu* pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas."
"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienrašti* Amerikoje. .t
Užsirašykite "Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metama Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $3.00.
Money Orderį ar čekį *M|*JuU:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Szuipožmūnuf pasiilsima RzHasL



Įeitas Puslapis.
42 = KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 25. Birželio 19 d., 1940 m.Moterims Pasiskaityt

* T ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
___ M. MICHEISONIENĖ. ____________  

* MUSŲ MERGAITĖMS 
UŽAUGUS.

Mergaitėms užaugus, ne
kurtuose namuose praside: 
da visokie nesusipratimui 
tarpe jų ir tėvų. Tas ypatin
gai liečia neperseniausia at
vykusias šeimas. Mergaitė.' 
sulaukusios penkioliktų, še
šioliktų ar septynioliktų me
tų, jau nori gyventi kaip 
joms geriau patinka, nenor 
klausyti tėvų, nenori visuo
met būti namie. Jos jau nori 
gražesnių drabužių ir viso
kių padailinimo priemonių 
dažyti veidus, draugauti su 
kitom mergaitėm ir vaiki 
nais, nenori anksti namor 
pareiti, jas vilioja visokios 
vakarinės pramogos, kaip 
teatrai, judžiai, šokiai ir ki
tokie pasilinksminimai. Tė
vams reikia šaltai ir supran
tančiai į tą viską žiūrėti.

Šimtas metų atgal mergi
nos ir moterys praleisdavo 
beveik visą laiką namuose 
—siuvo, audė, ir gardino 
valgius. Mažai tebuvo mo
kytojų, slaugių ir dfisų dar
bininkių, tik vyrai ėjo į dar
bą. Šiandien mes matome 
moteris dirbant jau tokius 
darbus, prie kurių seniau tik 
vyrai buvo samdomi. Eida
mos į darbą, moterys tampa 
savystovios. Darbai ir pini
gai joms daug durų atidaro 
Namų ruošos darbas irgi pa
lengvintas iki aukšto laips
nio visoms. Joms nereikia ; 
rūpintis, kaip šaltai užlaiky
ti maistą; tą atlieka elektri
niai šaldytuvai. Joms nerei
kia per visą dieną prie pe
čiaus stovėti; elektriniai ir 
gaziniai pečiai greit įkaista 
ir bematant maistas paga
mintas. Joms nereikia dėti 
visokius prezervus į bonkas, 
nes juos galima pigiau gata
vus nusipirkti, ir krautuvės 
parduoda geresnius. Net ir 
dulkės sutraukiamos maši
nomis.

Šiandien moterims yra 
pigiau nusipirkti gatavus 
drabužius, negu pasisiūti. 
Tokiu budu,* praleisdamos 
mažiau laiko namuose, mo
terys šiandien imasi kitokių 
darbų. Jas jau viskas intere
suoja. Jos randa visokių už
siėmimų. Ir mergaitės, visa 
tai matydamos, jau nebeno
ri namie pasilikti; jos irgi 
nori laisve džiaugtis.

Nekurię 1 žmonės paten- 
kįnt^ įSrifioviška tvarka, bet 
daugumui nauja yra geres- 

Jfe. Jaujoji imasi už naujatb' 
; šių dalykų. Tėvai gi gyvena 
praeitimi, nes ji jiems ge- 

iriau patinka. Vaikai nori 
laisvesniais būti, o jtėvai vi
suomet nori juos' kontro
liuoti. Kas iŠ to išeina?

Mums čia ; prisimena vie
nas atsitikimas. Mergaitė, 
kurtą moš čia pavadinsime 
Ąlicija, nuėjus sykį į krau- 
|tųvę/ susitiko jaunikaitį. Jis 
-jai labai patiko. Vieną, ant
rą ir trečią kartą susiėjo ne
tyčiomis. Jaunikaitis pa
kvietė mergaitę į judžius. 
Parėjus namon ji paklausė 
motinos, ar ji gali su tuo vai
kinu eiti? Motina pradėjo 
piktai barti .mergaitę:1 “tai 
per jauna”; /ritu nežinai ką 
darai”; Utu jo visai nepažįš- 
ti,” iri tt. Ir nežinojo kada 
sustoti. Mat, Lietuvoje vai
kinas atvykdavo į tėvų na
mus ir prie visos šeimos su 
mergaite pašnekėdavo. Bet 
Alicijai nerūpėjo, kaip Lie
tuvoj buvo daroma; ji norė
jo daiyti taip, kaip Ameri
koj mergaitės daro. Ir ji su
sitiko su tuo vaikinu slapta. 
Nes namie kaip tik išsitarė 
nors žodį apie vaikiną, tė
vas grąsino ją mušti. Galų 
gale ši jauna pora pabėgo ir 
susituokė.

Vėliau Alicija pati pama
tė, kad padarė klaidą. Jos 
vyras po apsivedimo pasi-

darė visai kitoks. Išsiilgo sa
vųjų, bet nedrįso gryžti. 
Prasidėjo tarp jiedviejų vi
sokie piktumai, barniai ir 
nesusipratimai.

Šita mergina ištekėjo tiki 
dėl to, kad pasitraukti iš na
mų, kur tėvai jos visai nesu
prato. Gal ji nebūtų taip įsi
mylėjus į tą vaikiną, jei tė- 
/ai butų kitaip su ja elgęsi. 
Jeigu jie butų leidę jai drau
gauti su jaunais vaikinais, 
juos į savo namus pasikvies
ti, gal ji nebūtų išėjus už 
pirmo.

Motinos klysta, jeigu jos 
mano, kad pasakodamos 
apie savo praeitį padarys 
kokios nors įtakos savo vai
kams. šiandien gyvenimas 
visai kitoks. Reikia kreipti 
dėmesį į amerikonišką gy
venimą, ir reikia suprasti 
savo vaikus. Jeigu vaikai 
pageidauja daugiau m6ks- 
lo, arba nori rasti darbą, jei 
nori eiti su kitais jaunuo
liais ar sekti čia gimusių 
amerikiečių papročius, tai 
geriau viską su jais apkal
bėti rimtai, gražiai, bet ne
niekinti ju ir nebarti.

• FLIS.

KAIP JUODAPLAUKE INDĖNĖ SU
ŽAVĖJO MĖLYNAKĮ LIETUVĮ.

Maudymosi Kostiumaitarnybai. Prieš suomių-so- 
vietų karą toje organizaci-1 
joje veikė 100,000 moterų ir. 
merginų. Dabar tos organi-! 
zacijos narių skaičius dar 
labiau padidėjo. “Lotų” ne
galima palyginti su tomis 
anglų aukštosios visuome
nės narėmis, kurios dabar 
matomos parado žingsniu 
žygiuojančios Anglijos mie
stuose. “Lotos” daugiausiai i 
sunkaus darbo dirbėjos, ku-! 
rios ateina iš liaudies ir sa- 
vanorių kariškųjų organiza-| 
cijų.

Laikraštis supažindina su 
organizacijos istorija: 1809 
m. švedų-rusų kare karžygė 
suomė Lota Svard kartu su 
savo vyru išėjo į karą. Sun
kiausiose kautynėse Lota vi- • 
sada buvo greta savo vyro ir 
ją pažino kiekvienas nar
suolis karys. Ir vėliau, sugrį
žus namo, aplink Lotą tel
kėsi kariai, ir ji nepailsda- 
ma suteikė kiekvienam pa
šalpą ir paramą. Dabar jos 
darbai pasidarė legendarųs 
ir apie juos mokykloj moko
si kiekvienas suomis ir šve- j 

; das.
i

Dabartinės » “lotos” nėra 
amazonės, nedalyvauia ka-! 
ro lauke, bet jos eina dar 

j svarbesnes pareigas. Lauko 
; virtuvės, ligoninės, karių! 
būstinės, pabėgėlių stovyk-1 
los—visur ten dirba “lotos.” 
Karui prasidėjus, “lotos” 
apsiėmė visus vyriškus dar
bus užfrontėj dirbti. La
biausiai pagarsėjo priešlėk
tuvinėje apsaugoje veiku
sios “lotos.” Storais kaili
niais apsivilkusios ir aukš
tais batais apsiavusios, “lo
tos” ištisas valandas išstovė
davo bokštuose ir ant namų 
stogų. Jų akys ir ausys sekė 
priešo lėktuvų užimą. Karui 
besibaigiant, “lotoms” atsi
rado nauji uždaviniai. Daug 
darbo jos turi su pabėgėlių 
patalpinimu ir išskirstymu. 
Savo svarbiausiu uždaviniu 
“lotos” laiko gyvenimo at
statymą. “L. Ž.”

NEMUŠKIME VAIKŲ.
Seniau visi manydavo, 

kad nemušant vaiko negali
ma išauklėti geru žmogumi. 
Patarlės, kuriose slepiasi 
musų žmonių pažiūros į gy
venimą ir įvairius jo reiški
nius, sako, kad “už vien^ 
muštą dešimt nemuštų duo
da,” arba “diržo neragavęs, 
kunigu nebusi.” Diržas, ry
kštės, pančiai, kaip vyres
nieji gerai atsimename, bu
vo dažnai vartojamos auk
lėjimo priemonės, kiekvie
nam musų jų teko paragau
ti. Seniau ir auklėjimo mok
slas tų vaikų baudimo prie
monių nesmerkdavo, bet jas 
taip pat dažnai vartodavo. 
Mokykloje nuo mokytojų 
senesniajai kartai tekdavo 
gauti liniuotės per ištemptą 
delną, klūpėti ant žirnių ar 
panašiai. Dar palyginti ne
seni laikai, kai vaikų muši
mas mokytojų, susipratusių 
tėvų ir kitų auklėtojų pradė
tas iš gyvenimo šalinti, kaip 
netinkama auklėjimo prie
monė.

Ilgus amžius praktikuotas 
vaikų mušimas taip giliai 
dar yra įleidęs šaknis, kad 
mes nejuntame, nesusival- 
dome ir mušame savo vai
kus. Lietuvoje ir dabar yra 
daug tėvų ir motinų, kurie 
tvirtai įsitikinę, kad tik mu
šant vaiką galima sulaukti iš 
jo gero žmogaus, kad diržas 
ir rykštė yra būtinos vaikų 
auklėjimo priemonės. Ta
čiau tokia pažiūra reikia 
įauti iš gyvenimo. Vaikų 
mušimas yra visais atžvil
giais netinkama ir nevarto
tina priemonė. /

Vaikus mušame, norėda
mi juos nubausti, pataisyti, 
het tuo tikslo nepasiekiame. 
Mušimas yra tik žiaurus 
baudimas, o ne sąmoningas 
vaiko skatinimas vengti nu
sirengimų. Vaikus mušame 
dažniausiai pasiduodami 
nuotaikai, išliedami savo py
ktį. Vaikas, dažnai muša-

i

KARŽYGĖ LOTA SVARD 
IR JOS 100,000 PASE

KĖJŲ.
“Frankfurte r Zeitung” 

Stokholmo bendradarbis 
plačiame rašiny iškelia Suo
mijos moterų apsaugos tar
nybos narių darbą. Didžiau
sioji organizacija Suomijoj 
yra “lotos” (arba šaulės, 
mūsiškai tariant). Ji visiš
kai prilygsta vyrų apsaugos

k
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NORINT GERIAUSIO 
kokybės ir geriausių 
pasekmių vartokit gerą 
seną Blue Ribbon Mal
tą. Sudėti pilni 3 svarai 
geriausio 

švaraus 
čios 
Tad 
Blue

naudingumo, 
ir nesikeitah- 

aukštos ypatybėj, 
visad reikalau’.cite 
Ribbon Malljo. , \

Copyrlght 1040,
P»bst Brewing Company, M!lwaakea

BIUE RIBBON 
MALT

Amen irt Biggest S eile r

Čia vaizdelis iš Atlantic City maudynių. Jis parodo, ko
kius maudymosi kostiumus šįmet merginos dėvės.

mas, prie to pripranta ir vė
liau mušimas jį labai mažai 
teveikia. Diržu, rykšte ar 
pančiu auklėtas vaikas tol 
dar stengiasi nenusižengti, 
kol junta, kad už tai gali bū
ti pabaustas. Pajutęs, kad ta 
bausmė jam nebegresia, jis 
pasielgs visai priešingai, nes- 
jame nėra išauklėta kilnes
niu nusiteikimų, kurie jį su
laikytų. Kur vaikai auklėja- 

■ mi diržu ar rykšte, ten tarp 
I vaikų ir tėvų nėra ir negali 
, būti nuoširdžių santykių, 
meilės ir pasitikėjimo, kurie 
yra pagrindiniai dalykai vi
same auklėjimo darbe. Mu
šimas gadina vaiko būdą, 
priverčia vaikus meluoti, 
slėptis arba klausytis iš bai
mės su užslėpta neapykanta 
širdyje. Mušamas vaikas 
nustoja savigarbos, papeiki
mo žodžiai jam nebedaro i- 
spudžio, o nemušamam vai
kui žodžiai gali būti labai 
svarbi ir didelė bausmė. Mu- ■ 
šamas vaikas pirmą kartą i 
gyvenime susiduria su netei-' 
sybe, pajunta jėgos teisę, Į 
kurią visi smerkiame tarp
tautiniuose santykiuose.

Vietoje mušimo, galima ! 
vartoti papeikimas, kuris! 
daug stipriau vaiką veikia.

Be to, už kai kuriuos nu
sikaltimus galima vaiką pas
tatyti į kampą. ,

Tačiau negalima vaikų 
gąsdinti “žydais,” “vilkais,” i 
“čigonais,” “baubais” ir .Kaina 
pan., nes tuo budu vaikuose 
atsiranda sunkiai pagydoma 
baimė. Trumpai pažvelgę į 
fizines bausmes vaikų auk
lėjime, galime padaryti aiš
kią išvadą, kad diržai, ryk
štės ir pančiai turi tarnauti 
tik tiesioginiam jų paskyri
mui, bet ne vaikams mušti. ! 
Net ir tais atsitikimais, kai | 
fizinės bausmės, rodos, yra1 
neišvengiamos, galima rasti 
priemonių jų nevartoti, tiki 
tėvams reikia daugiau kan-1 
tiybės, nuosaikumo ir vaikų 
pažinimo. Z. K-ne.

ŽEMĖS GAIRĖS.
Prieš kelią didį 
Gairės žinotinos— 
Tikriausiai lydi 
Palaima motinos.
Derlios rugienos, 
Jeigu mes budime— 
Tik usnys vienos 
Tetarpsta pūdyme...
Ari ar grėbi,
Stenkis, apjakėli, 
Imti į glėbį
Ir ko nepakeli...
Dirbk ne po laiko 
Darbelį nūdienį, 
Didesnio saiko 
Sulauksi rudenį...
Niekad nežūva, 
Ką išsirūpini, 
Jei krauni krūvą 
Po mažą trupinį...
Priklaupk pavėsy, 
Žemės atklydėli, 
Jei užsidėsi *
Kryžių per didelį...
Gailesį girdi, 
Priėjęs kryžkelę, 
Kas žemės širdį 
Į dangų iškelia...

Jurgis Baltrušaitis

■•Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
av. Jonui galva. Drama vienam" 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko, Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................ 25c.

ŽODYNĖLIS j
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR ■ 

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa | 
18,000 žodžių. Labai parankus turėt j • 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir 

; geresnio kišeninio /žodynėlio lietuvių . 
i kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” : 

.a ...i.................. $1.00

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL.
VALDYBA 1910 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. IVauke^an, III.

F. Sedoravičia — pirm.-pilgelbinin.,
733 Lincoln st., VVaukegan, III. 

Suzana Gabris—nutarimų rašt.
730 McAlister avė., Waukegan, III. 

Emilija Kernagis—turtų rašt.
720 Vine Place, Waukegan, III.

K. Vaitiekūnas — kasierius,
726 — 8th St., Waukegan, III. 

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas. 

KNYGIAI
K. Dambrauskas, A- Marcinkus. 

MARŠALKOS:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis.

Susirinkimai būna paskutini nedėl- 
dienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir . 
Adams Sts., Waukegan, III.

Oklahomos valstijoje yra 
i vienos indėnų giminės re
zervacija, tai yra valdžios 

! paskirtas plotas indėnams. 
! Ši, kaip ir kitos indėnų gi- 
j minės, ilgai, atkakliai ir 
drąsiai kovojo su baltaisiais 
ateiviais. Primityviški gum
buota pentimi kirvukai žvit
riai švaistėsi ore. Šios gimi
nės sūnūs ne vienam balta
jam yra nulupęs odą nuo 
galvos.

Bet Amerikos girių ir tyrų 
žmogus negalėjo atsispirti 
galingajai civilizacijos ban
gai, kuri iš lėto ritosi į Va
karus. Kaip kitų, taip ir šios 
giminės žmonės turėjo susi
taikyti su likimu. Oklaho
mos indėnų vadas buvo pri
verstas pasirašyti taiką. Jis 
įpiovė savo dešinės rankos 
mažajį pirštą ir ant patiesto 
popieriaus lakšto savo krau
jų pažymėjo tris kryželius.

Nuo šios nelaimingos tai
kos pasirašymo dienos taip 
pat prabėgo daug metų. 
Raudonasis žmogus, indė
nas, vėliau užsidaręs rezer
vacijoje, pradėjo skurdų ir 
gana liūdną gyvenimą.

Gal būt Oklahomos indė
nai ir butų taip gyvenu, jei
gu kažinkokių tyrinėtojų 
grupė vieną gražią dieną 
nebūtų atsilankiusi jų rezer
vacijoje... Tyrinėtojai, net 
nieko nepranešę giminės 
vadui, pasistatė gegnes ir 
pradėjo gręžti žemę. Gręžė, 
kol iš žemės pradėjo trykšti 
keistas skystimas.

Tai buvo 1912 metais. 
Oklahomos indėnų rezerva
cijoje rasta eilė aliejaus šal
tinių. Amerikos aliejaus eks
ploatavimo kompanijos, no
rėdamos tais šaltiniais nau
dotis, buvo priverstos indė
nams sumokėti milijonus 
dolerių.

Bet musų istorija tik da
bar prasideda.

Chicagoje gyvena Pili- 
paičiai. Tai paprasti darbi
ninkai tik taupus žmonės. 
Pilipaičiai augino sūnų. Au
gino ir užaugino. Vienturtį. 
Gražų. Tėvai nieko nesigai
lėjo savo sunui, kad tik jis 
butų mokytas, žymus žmo
gus. Ir štai, kada jaunasis 

i Pilipaitis buvo pasiekęs an
trąjį mokslo kursą Chicagos 
universitete, viename vietos 
laikraštyje skaitėme šitokią 
žinutę:

“Studentas «vedė indėnų 
vado dukterį.”

Pasirodo, kad Oklaho
mos indėnų vado duktė mo
kėsi tame pačiame universi
tete, kur ir musų Pilipaitis. 
Čia kartą, beizbolo žaidimo 
metu, mėlynas Pilipaičio 
akis atkreipė elegantiška 
juodais, kaip naktis, plau-

i1_______ 1__________________ ______

kais moteris. Ilgai netruko, 
kad geltonplaukis Nemuno 
šalies ainis susipažintų su 
Oklahomos dukra.

Du studentai susitarė.
Niekas nežino, kaip ilgai 

draugavo lietuvis su indėne, 
bet gana to, kad • šiandien 
Oklahomos indėnų vado 
dukters vyras yra lietuvis.

“Keisti tų Amerikos indi- 
jonų papročiai,” sykį pasa
kojo jaunas Pilipaitis. “Ma
no sužadėtinė, gyvendama 
Chicagoje, nei nesiskyrė 
nuo kitų mergaičių. Kaip 
kitos jaunos studentės, taip 
ir ji visuomet pudravo savo 
veidą, dažė lupas ir gražiai 
puošėsi. Dabar gi, Oklaho- 
moje, mano žmona visai ki
tokia. Jos tėvas turi pasista
tęs gražius namus su visais 
patogumais, bet ji nori gy
venti būdoj, kaip ir kiti indė
nai. Jos tėvas irgi neina į 
tuos puikius namus gyventi. 
Jis sakosi pastatęs juos tik 
baltveidžiams svečiams pri
imti. Mat, gavęs daug pini
gų už aliejų jis yra milionie- 
rius, tai pas jį atvyksta daug 
žymių amerikiečių baltvei- 
džių į svečius.”

Pasirodo, kad girių ir tyrų \ 
vaikams, pripratusiems gy
venti neribotų laukų laisvė
je, gyventi tarp sienų nejau
ku. Perankšta.

Šiandien Pilipaitis jau ap
sipratęs su naujomis sąlygo
mis. Jis pamilo indėnus, o 
indėnai—jį. Ir kada būna 
“Pow Wow” švente, indėnų 
vado žentas, kaip ir visi kiti 
jo draugai, apsirengia mar
gais drabužiais, o ant galvos 
užsideda ilgą, per nugarą 
nusidriekusį arelių ir kitų 
margų paukščių plunksnų 
vainiką. Šalia jo—žmona, 
taip pat tautiškomis indėnų 
spalvomis pasipuošusi, taip 
pat graži, kaip ir būdama 
Chicagos universitete.

Nesenai jaunoji Oklaho
mos pora susilaukė sunaus. 
Motina norėjo šviesiaplau
kio, į tėvą panašaus kūdi
kio. Bet, matyt, sūnūs turės 
gražius, tamsius plau
kus. Tik mėlynos kūdikio 
akys sako, kad jo tėvas ki
lęs iš tolimojo žiemių kraš-. 
to, kur gyvena kita tauta, 
taip pat drąsiai kovojusi dėl 
savo žemės ir laisvės, taip 
pat nemažai nukentėjusi 
gindama savo šventus ąžuo- 
dynus, savo upes, ežerus ir 
laukus. “L. U”

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J*. Karalius, 

ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą jsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykit tuoj. Didelė knyga, aDie 
300 puslapių. Kaina
Audeklo viršeliais .................. $2.50

H

t/

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS. 8

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. I). PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie 
massAchusetts department of education 

KAINA $1.00.
DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Mass.

Į Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių. Q

Į, JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS. "

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: ? ,
' TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 8 

TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

; KAINA TIK $1.00.
,Audinio apdarais $1.25.

• Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
[ Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia
i siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras- A 
j tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savč ir* “Keleivio” ad- O 
i resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

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

^&O9O9OQOeOO9OQO9O9QOOeOOOOOOeoeOOOGCQOOOCO09OCOO0C^



No. 25. Birželio 19dU»4O m. ...   KELEIVIS,SO.BOSTON. Septintas Puslapis.
ssaess=s3===s.. ..................................................................................... r.1 t -<

Darbininkai Steigia Ko-operatyvus.
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

(Nuo musų korespondentų ir H Lietuvos Laikraičių.)

Lietuvoj Pradėta Rinkti Metalo Laužas.
“Trimitas” plačiai rašo, 

kaip Lietuvoje organizuo
jamas senų geležų rinki
mas. Esą, ligšiol mes senų 
sunaudotų ir nereikalingų 
metalinių daiktų nevertin
davome. Dažnas šeiminin
kas senų* namų'ar ūkio me
talinių priemonių laužą nu
mesdavo | šalį, kur jis nie
kieno nenaudojamas gulė
davo ir rūdydavo. Šeiminin
kės prakiurusius ar sugedu
sius metalinius indus, kibl
ius ar kitas metalines reik- 
menes tiesiog ramia sąžine 
mesdavo į šiukšlyną. Nie
kam nė į gąlvą neateidavo 
kad, pavydžiui, net dėžutės 
nuo batų tepalo ar sunaudo
tos patefono adatos galėtų 
būti dar kam nors reikalin
gos.

Daug tokių dalykų mes be 
blogos valios, išmesdami, 
paslėpėme giliai žemėse, 
kur nei patys dabar nerastu
me. Tačiau dar daug tebe
turime ir paviršiuje. Namuo
se, tvartuose, kluonuose, kie
muose, sandėliuose, palėpė
se ir kitose vietose rasime į- 
vairių įvariausių geležgalių, 
skardos liekanų, sugedusių 
padargu, įvairiausių jų da
lių ir kitokių metalinių daik
tų. Jie savininkui yra never
tingi. niekam netinką ir ne
reikalingi. šitoks laužas, ei
lę metų apleistas būdamas, 
gamtos veikiamas, skyla, 
trupa, rūdija, nyksta, žūva 
be jokios naudos.

Musų nevertinamas lau
žas iš tikrųjų yra didelės 
vertės turtas. Surinkę jį vi
są, mes daug prisidėtume 
prie ginkluotųjų pajėgų pa
rėmimo ir krašto saugumo 
susitiprinimo. Laužas, lygiai 
kaip ir naujas metalas, yra 
visiškai tinkama žaliava 
musų karo pramonei. Iš sut
varkyto, sulydyto ir atitin
kamai paruošto laužo gali
ma nukaldinti ir nuliedinti 
daug vertingų ginklų, šaud
menų ir kitokių karinių rei- 
menių. Šiuo metu dėl pasun
kėjusių sąlygų atliekamo 
metalo surinkimas yra ypač 
aktualus, nes metalas iš už
sienių sunkiau gaunamas ir 
jo kainos žymiai pakilusios.

Sąjunga Ginkluotoms Kra
što Pajėgoms Remti ėmėsi 
iniciatyvos visame krašte į- 
vykdyti metalo laužo rinki
mo talką. Praėjusiais metais 
panašią talką savo tarpe bu- 

!Vo pravedę skautai. Šį kartą 
metalo laužo rinkimo talka 
skelbiama visuotinai ir prie 
įjos prisidėti kviečiamas 
kiekvienas pilietis. Tai yra 
visiškai paprasta, nesunki, 
bet didžiai reikšminga šio 
meto valstybinė priedermė. 
Prisidėjęs prie talkos ir ati
davęs garbingą pilietinę au
ką Ginklų Fondui.

Talka metalo laužai rink
ti skelbiama nuo gegužės 
mėn. 15 d. ligi rugsėjo 1 d. 
Pagal išleistą instrukciją 
metalo laužui rinkti, Sąjun
gos Ginkluotoms Krašto Pa
jėgoms Remti skyriai pro
vincijoje sudaro metalo tal
kos komitetus, į kuriuos pak
viečia vietos organizacijų 
atstovus ir kitus veiklius as
menis. Kur šios sąjungos 
skyrių nėra — komitetus su
daro šaulių daliniai, o kur 
jų nėra — kitos organizaci
jos ar atskiri asmenys. Me
talo talkos komitetai rūpina
si savo apylinkėje plačiai 
paskleisti metalo laužo rin
kimo idėją, išaiškinti talkos 
prasmę jaunuomenei bei 
mokyklų auklėtiniams, į šį 
darbą įtraukti veiklesnius 
kiekvieno kaimo žmones, at- 
liki techninį metalo rinki
mą, surinkto metalo tvarky
mą ir 1.1. Atsižvelgiant į vie
tos sąlygas, komitetai rūpi

nasi gauti transporto prie
monių (iš savivaldybių, ka
riuomenės įgulų, šaulių Sali
nių. organizacijų, įmonių, 
įstaigų ir t.t.), žmonių tech-. 
niniam darbui vykdyti ir kt. 
Tokie komitetai jau organi
zuojasi ir netrukus jų bus 
kiekviename valsčiuje. Ap
skrityse talkai vadovauja 
Sąjungos Ginkluotoms Kra
što Pajėgoms Remti apygar
dų valdybos. Jos sudaro ap
skričių metalo talkos komi
tetas į juos pakviesdamos 
kitų organizacijų atstovus ir 
atskilus asmenis.

Iš anksto paskelbus laiką, 
Įgalioti komitetų rinkėjai 
aplankys namus, įmones, į- 
staigas ir laužą surinks. Čia 
kiekvieno aukotojo prieder
mė iš ansto apžiūrėti savo 
ūkį, namus ir kitus trobe
sius, ypač aukštus ir palė
pes, ir stambiausią bei smul
kiausią laužą surinkus sudė
ti į vieną numatytą vietą, 
kad jau nereikėtų bėginėti 
atėjus rinkėjui ir nebūtų už-, 
miršta kuri smulkmena.

DŪKŠTO APYLINKĖJE 
STIPRĖJA KOOPERA

CIJA.
Dūkšto apylinkėj, Zarasų 

apskrity. kooperatininkai į 
užima stiprias pozicijas.

Kraštas neturtingas, žmo
nės labai skaitosi su pinigu,• 
bet, nežiūrint to, čia veikia i 
jau 3 kooperatyvai, į ku-' 
riuos susitelkę ūkininkų.

Prekybos kooperatyvus | 
čia atstovauja “Gerovė,” 
kuri prekiauja pirmo reika
lingumo prekėmis, trąšom, 
superka iš ūkininkų javus, 
Dūkšto ir Turmanto gele-. 
žinkelio stotyse “Maistui” Į 
gyvulius, turi urmo sandė
lius detalistams, skyrių 
Rimšėje. Kooperatyvas “Ge-1 
rdvė” dar tik darbo pra-, 
džioje, bet jau šįmet numa
to parduoti prekių už apie 
500,000 litų. Koop.%“Gero
vė” įsisteigė pereitų metui 
pabaigoj, perimdamas iš 
buv. lenkų kooperatyve) 
1,600 litų vertės turto.

Kredito kooperaciją at
stovauja Dūkšto smulkaus 
kredito draugiją, kuri rūpi
nasi padėti ūkininkams pa
skolomis. Paskolos duoda
mos tik ūkio reikalams.

Pieno perdirbimo b-vė

TRYS BANDITAI NU
BAUSTI MIRTIES 

BAUSME.
i Gegužės 18 d. Apeliaci
niai rūmai sprendė žiaurių, 
žmogžudžių — Baranausko 
ir Labanovo — bylas.

Jaroslavas Baranauskas’ 
Kauno apygardos teismo y- 
ra nubaustas mirties baus
me už tai, kad Kauno kalė
jimo forte nužudė kalėjimo j 
prižiūrėtoją, jį apiplėšė ir, 
pabėgo. Su J„ Baranausku 
kartu veikęs kalinys Šable-! 
vičius nubaustas visą amžių i 
kalėti.

Dėl apygardos teismo 
šprendimo, kiek jis liečia 
Šablevičių, prokuroras buvo 
nepatenkintas ir padavė a- 
peliacinį protestą, siūlyda
mas Rūmams ir Šablevičių 
nubausti mirties bausme.

Baranauskas padavė ape
liacinį skundą prašydamas 
bausmę sušvelninti. Rūmai 
ir protestą ir skundą atme
tė, tai yra patvirtino apygar
dos teismo sprendimą.

K. Baranausko apeliaci
nis skundas gegužės. 18 d. 
taip pat buvo sprendžiamas.

K. Baranauskas šią žiemą 
su antru plėšiku Labanovu 
prie Semeliškių nužudė ūki
ninką Barauską, jo uošvį ir 
mažą Barauskų sūnų per
šovė. •

Baranauskas su Labano
vu Barauskus apiplėšė.

Apygardos teismas Bara
nauską nubaudė mirties 
bausme, o Labanovą visą 
amžių kalėti.

Šioje byloje taip pat buvo 
paduotas protestas ir skun
das : prokuroras padavė pro
testą, prašydamas Rumus 
Labanovą nubausti mirties 
bausme, o Baranauskas pa
davė skundą, prašydamas' 
bausmę sušvelninti.

Rūmai Baranausko skun
dą atmetė, o dėl Labanovo 
apygardos teismo sprendi
mą pakeitė — Labanovą nu
baudė irgi mirties bausme.

STUMBRIO, VAPSVOS 
IR RAMANAUSKO BYLA

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teismas sprendė 
policijos ya.Mininkų Stumb
rio, Vapsvos ir Ramanausko 
kriminalinę bylą. Vapsva 
buvo kaltinamas pavogęs 
18,079 litus ir nubaustas 4 į 
metais kalėjimo; bet Rama
nauskas, kuris nusuko 17.- 
856 litus buvo išteisintas, o 
Stumbrys užj* pavogimą 
6,200 litų gavo tik 1 metus 
kalėjimo. Apie tai rašo “L. 
Žinios” 24 gegužės laidoj.

padėtą akmenį, tai po tuo 
akmeniu padėk, Jei šio įsa
kymo nevykdysi, turėsi ant 
20,000 litų nuostolio. Pini-; 
gus atnešk šio mėn. 25 d. 5 
vai. vakare. Jei apie tai pra-! 
neši policijai ar bandysi su-i 
sękti, žinok, kad tavo gyvy-! 
bė pavojuje.”

Aišku, M. Litovičius pinin
gų nenešė, o apie tai prane
šė policijai, kuri nustatė, 
kad anoniminis laiškas ra
šytas jauno, tik 20 metų, 
vilkaviškiečio Justino Stum
brio ranka. J. Stumbrys 
areštuotas, o gegužės 7 d. 
Marijampolės apygardos 
teismas jauną J. Stumbrį 
nubaudė pusantrų metų, bet 
kaip nepilnamečiui bausmę 
sumažino iki 1 metų sunkių
jų darbų kalėjimo.
I

šis vaizdelis parodo turkų ar mijos manievrus. Sekdami vakiečių armijos tąktiką, turkai 
vartoja puolimui orlaivius ir tankus, paskui kuriuos rysčia bėga pėstininkai. Bet kol kas 
Turkija pasisakė į Europos karą nesikišianti. ’ , .

NUBAUDĖ ŽIAURŲ EL
GETĄ.

Petras Jasilionis, 28 metų 
amžiaus, užsidėjęs juodus 
akinius, vaidindavo neregį 
ir ėjo per žmones prašyda
mas išmaldos. Jį vedžiojo 
pavainikis Vikt. Tamašaus
kas — 14 metų amžiaus ber
niukas.

Tamašauskas Jasilioniui 
buvęs paskolinęs ir 12 litų, 
kurių Jasilionis nenorėjęs 
paskui grąžinti.

Nuėjęs Jasilionis su Ta
mašausku maudytis į Nemu
ną ir ten jį paskandino— 
įstūmė berniuką į gelmę, 
dar akmeniu davė į galvą.

Apygardos teismas Jasi- 
lionį išteisino, tardamas, 
kad nusikaltimas neįrody
tas. Prokuroras dėl apygar
dos teismo sprendimo pada
vė protestą.

Šiomis dienomis Rūmai 
Jasilionio bylą sprendė, jį 
pripažino kaltu ir nubaudė 
10 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

UŽDARINĖJA DRAUGI
JŲ SKYRIUS. 

. i Šiomis dienomis apskri
ta čių viršininkai pradėjo už- 
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jau įsteigta, tačiau darbas 
dar nepradėtas.

RASTAS NEGYVAS 
ŪKININKAS.

Netoli nuo Girkalnio mie
stelio, .Raseinių apskričio, 
rastas negyvas šeiminiškių 
kaimo ūkininkas Pranaitis.

Tarp uždarytų yra Merkinės 
_ 1 laisvamanių skyrius, ilgi*

VH K a vilkto “ii jodą ninku “Jaunosios Lietuvos”
RANKIUI” NEPAVYKO

PASIPINIGAUTI. | va dęj110 kad jos “nesilai- 
Tulas laikas atgal Vilka- ko” įstatyfnų.

viskio žydas Mauša Litovi- ------------- -
čius .gavo šitokio turinio TAURAGĖJ PASIKORĖ 
laišką: !• PETRAS KONDRATA-

“Tamsta atnešk ant senu-1 VIČIUS.
jų katalikų kapinių, ten. šiomis dienomis Taura- 

pašiuręs, kur vokie- ggS giraitėj buvo .rąstas ant 
cių laidotuvių vežimas sto- medžio Šakos pasikoręs bū
vi, u4 padek 1,000 litų. Rasi;_____________ :______

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas Žur
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku- ’ 
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų.

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui1— 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilže* gat. 153, Lithuania.

vęs policininkas Petras Kon
dratavičius. Jis buvo Klai
pėdoj vedęs klaipėdietę, 
bet su žmona nesugyveno jr 
buvo vokiečių iš Klaipėdos 
išvytas.

JULIJANAVOJE BĖDA 
SU VANDENIU.

Žiemą Julijanavos I kai
mas kenčia vandens stoką, 
o dabar pavasarį, nors van
dens pilni šuliniai, — tačiau 
kai kuriose kaimo dalyse 
vanduo taip dvokia, kad 
valgiui negalima jo vartoti.

f

PABRADĖ NUKENTĖJO 
NUO PERKŪNIJOS.
Gegužės 15 dieną Pabra

dėj buvo užėjusi baisi per
kūnija, kuri pataikė net į 
keturias vietas: į du priva
čius namus, kur apgadino 
radijo aparatus, į darbo sto
vyklos elektros laidus- ir ra- 
dijatorius ir į paštą.

PO PAMALDŲ SUSI- 
PIAUSTĖ PEILIAIS.

Slabadelės kaime, Alovės 
valsčiuje, 16 gegužės buvo 
“mojavos” pamaldos, ku
rioms pasibaigus jaunimas 
susibarė, pradėjo muštis ir 
paleido peilius į.darbą. Jo
ną Simanavičių smarkiai 
apdaužė.

Tai ve, kokia nauda iš 
maldų.

APDOVANOTA 314 
MOTINŲ.

Šiais metais Motinos die
nos proga po 100 litų pinigi
nėmis premijomis apdova
nota 314 motinų, užauginu
sių nemažiau kaip po 10 
vaikų, ir kurių nei vienas 
vaikas nėra miręs.

Lietuvos darbininkai pas
taruoju metu pradėjo gau
siai steigti savo kooperaty
vus. Per palyginti trumpą i 
laiką, tų kooperatyvų kelę- 
tas jau įsisteigė Kaune ir 
Vilniuje. Neseniai Šančiuo
se įsteigė medžio pramo
nės darbininkų kooperaty
vas “Stalius,” į kurį įstojo 
nariais apie 70 darbininkų, 
jau pradės darbus. Nariai 
sudėjo po 10 lt. įstojamojo 
mokesčio ir po 50 litų pajų. 
Kooperatyvas tuojau gavo 
nemažą kreditą grynais pi
nigais iš kitų bendro
vių. Kooperatyvas turi šiuos 
gamybos skyrius: namų į- 
rengimo, najnų remonto, 
medžiagoms įpakuoti dėžių 
gamybos, baldų ir kitko. 
Taip pat įsteigtas visuome
nei pataranvimo skyrius, ku
riame dirba meisteriai, ku
riuos galima kiekvienu laiku 
pakviesti įvairių darbų atli
kti.

Kitas šįmet Kaune suor- ' 
ganizuotas statybos ir insta
liacijos darbininkų koopera
tyvas “Talka” jau gavo ke
letą stambių užsakymų. Pav. 
varžytinėse laimėjo Panevė-; 
žio kunigų seminarijos in
staliacijos darbus sumai i 
310,001) litų, Juodupės pra-j 
džios mokyklos ir Kauno sa-1 
vivaldybės žeigždrių dvaro 
instaliacijos darbus. Koope-i 
ratyvas turi 50 narių, kurių 
kiekvienas turi teisę gauti 
darbo kooperatyvo vykdo
mose statybose, dirbtuvėse 
ir įmonėse, pagal savo spe
cialybę. Žiemos metu koope
ratyvas numatė suruošti sa-Į 
vo nariams bendrojo lavini- į 
mo ir specialius kursus.

“Pienocentro” transporto 
ir “Sodybos” darbininkių 
pernai įsteigtasis l^ooperaty-, 
vas iki šiol smarkiai išsiplė- J 
te. Kooperatyvas prekiauja 
manufaktūra, galanterija, į 
maisto produktais, darbiniu-1 
kams duodama nuolaida ir; 
prekes išsimokėtinai; turi į- 
sisteigęs valgyklą ir numato 
įsteigti darbininkų klubą ir1 
savišalpos fondą.

Grupė kirpėjų organizuo-i 
ja didesnį kirpėjų koopera
tyvų. |

Amatininkų kooperatyvai 
numatomi organizuoti visa
me krašte. Jiems vadovaus 
kooperatyvų taryba. Į šiuos 
kooperatyvus bus organi-' 

AR ROMOS ‘
* ” '• i š ..

piežius yra Kristaus, 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybėsJkada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms. _ r t-
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Ąntijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? Ą1
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys. Kaune Kunigų Se- 

. minarijoje dėstydamas fundamentalinę teoiogiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis .formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijąi. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieniais supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. PA.
Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO’’ KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

zuojami staliai, baldų ap
mušėjai, tekintojai, dažyto
jai, kepėjai, siuvėjai, šalkal- 
viai, skardininkai, batsiu
viai, statybininkai, puodžiai, 
stogdengiai, krosnininkai, 
kirpėjai ir t.t.

Amatų kooperatyvams ga
lės priklausyti įvairus kvali
fikuoti darbininkai, kad 
draugėn susibūrę galėtų į- 
steigti didesnes įmones ir 
palengvinti sau darbą.

Daugelyje vietų Darbo ( 
Rūmų suruoštieji bendro la
vinimo kursai darbininkams 
šiemet jau baigė darbus ir 
lankytojai išlaikė egzami
nus. Tuose kursuose moks
las truko keturis metus. 
Kursų programa buvo lygi 
šešių skyrių pradžios moky
klų programai. Šiemet įvai
rius kursus baigė ir egzami
nus išlaikė per 650 darbinin
kų. Išlaikiusieji egzaminus 
gavo atatinkamus pažymė
jimus ir gali dabar stoti į 
įvairias specialines bei ama
tų mokyklas.

SKAPfšKlŠTrGIJO.
Paskutinėmis dienomis 

Skapišky pradėjo daug gy
vumo rodyt moterų šaulių 
organizaciją, kuriai vado
vauja p-Įė Žemaitytė. Per 
Motinos dieną šaulės suren
gė neturtingoms motinoms 
arbatėlę, pavaišino jas ir pa
skaitė paskaitą apie moterų 
judėjimą.

PAGARSINIMAI 
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracljon nevaliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per pafi- 
tą, reikia pasiųst 16 anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
sąvaltės numeri nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokest|.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltok| parengimą, trumpą prane- 
61 mą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajle&kojlmus darbininkų, par* 
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodi. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajle6ko|lmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio pajleėko- 
Jlmo kaina 50c.

Norint pajle6kot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

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



Aštuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 25. Birželio 19 d., 1940 m.

DAR 2,000,000 AMERIKIEČIŲ TURĖ
SIĄ MOKĖTI MOKESČIUS.

Kongresas paskyrė apie 
5 bilionus dolerių ginklams. 
Tuos pinigus žmonės turės 
sudėti mokesčiais. Kongre
se jau kalbama, kad mo
kesčiais reikia apdėti apie 
2,000,000 piliečių, kurie iki 
šiol mokesčių nemokėdavo. 
Pavyzdžiui, vedę žmonės, 
kurie turėjo nedaugiau kaip 
.$2,500 pajamų per metus, 
nuo mokesčių buvo paliuo- 
sųojami. Nevedę buvo pa- 
liuosuojami iki $1,000 paja
mų. Dabargi planuojama 
vedusius paliuosuoti tik iki 
.$2,000, < o nevedusius—-iki 
$800. Kas uždirbs daugiau, 
tas jau turės mokėti mokes
čius. Tuo budu susidarysią 
apie du milionai. naujų mo
kesčių mokėtojų.

Argentina Ui Tau
tos Vienybę.

Argentinos laikraščiuose 
pasirodė viso puslapio skel
bimai, po kuriais pasirašo 
šimtai žymių respublikos 
piliečių. Jie įspėja gyvento- 
jtis budėti savo šalies sargy
boje, kad Argentiną neiš
tiktų “Čekoslovakijos, Len
kijos, Danijos, Norvegijos, 
Olandijos ir Belgijos liki
mas.” Jie kviečia visas par
tijas susitarti ir sudaryti 
vieningą tautos frontą prieš 
tbtalitarizma. Totalitariz
mas yra tokia politinė tvar
ka. kaip dabar yra Vokieti
joj, Rusijoj ir Italijoj. To
kioj tvarkoj viskas aukoja
ma valstybei, o visą valsty
bę valdo vienas diktatorius, 
paprastai “vadu” vadina
mas.

OLANDIJOS JUL1ANA 
JAU KANADOJ.

j;Olandijos karo laivas po* 
rėitą sąvajtę atvežė Kana- 
c(on Olandijos sosto įpėdinę 
kunigaikštienę Julianą su 
dviem jos mergaitėm. Julia- 
na yra Olandijos karalienės 
WiJheJminos 31 metų am
žiaus duktė ir, motinai mi
rus, butų turėjusi užimti 
Olandijos sostą. Bet kaip 
bus su tuo sostu dabar, neži
nia. Motina dabar Anglijoj. 
Olandiją turi užėmus vokie
čių armija.
cripps jalTmaskvoje

Anglijos paskirtasai Mas
kvai naujas ambasadorius 
Sir Stafford Cripps jau at
skrido Maskvon. Jis priguli 
prie Anglijos kairiųjų dar- 
biečių.

MASKVA MATO PAVO
JŲ AMERIKAI.

Kai tik Amerika pradėjo 
remti demokratines valsty
bes Europoje, Maskva tuo- 
jaus pasirašė draugišką su
tartį su Japonija, ir tos su
tarties reikšmę komunistų 
organas “Pravda” paaiški
no taip: Jeigu Jungtinės 
Valstijos įsivels Į Europos 
karą, tai Japonija dabar tu
rės gerą progą pasiimti A- 
merikos posesijas Pacifiko 
vandefiyne.

ANGLIJOS MOTERYS IR 
VAIKAI I KANADĄ.
Associated Press praneša, 

kad Anglijoj jau daromi 
planai iškelti į saugesnę 
vietą milionus vaikų ir mo
terų. Ta saugesnė vieta bu
sianti, turbut, Kanada, kuri 
turi daug vietos, o nedaug 
gyventojų. Pati Anglija da
bar, turbut, pavirsianti bai
sių kovų arena, nes vokie
čiai dės visas savo pastan
gas ją užimti arba visai su
naikinti.

FRANCUZAI UŽSAKĖ 
10,000 TROKŲ.

Francuzų komisija karo 
medžiagai pirkti pereitą są
vaitę užsakė General Mo- 
tors ir Chryslerio korporaci
jose 10,000 trokų Francuzi- 
jos armijai. Tai apie $20,- 
000,000 vertės darbas. Da
bar, turbut, tas užsakymas 
jau bus atšauktas, nes Fran- 
euzija pasidavė vokiečiams.
ANGLIJOJ~PAGREITIN- 

TA LĖKTUVŲ GAMYBA.
Anglų aviacijos ministe- 

ris Beaverbrook pareiškė 
parlamente, kad Anglijos 
lėktuvų pramonė jau atsta
čiusi Sandruose nukentė
tus nuostolius ir dabar sta
tanti naujo tipo bombane- 
šius — “didžiausius pasau
ly.” Orlaivių dirbtuvės dir
bančios dieną ir naktį. Jo 
manymu, vokiečiai dabar 
turi apie 11,600 lėktuvų ir 
apie 16,000 lakūnų.

POPIEŽIUS SUSTABDĖ 
SAVO LAIKRAŠTI.
Pereitą sąvaite jau nebe

pasirodė popiežiaus orga
nas “Osservatore Romano.” 
Vatikanas paaiškino, kad 
sugedusi spausdinamoji ma
šina. Ištiktųjų gi popiežius 
sulaikęs savo laikraštį 'dėl 
to, kad nereikėtų talpinti 
Mussolinio karo paskelbimo 
Francuzijai.

Vietinės Žinios
BAIGĖ MOKSLUS.

Šio mėnesio 5 d. Ford 
Hali patalpoj įvyko Portia, 
Law School studenčių mok
slo metų pabaigtuvės. .Ma
lonu pažymėti, kafl šią kole
giją baigė ir trys jaunos lie
tuvaitės.

Viena iš jų yra Petro ir 
Emilijos Senkų dukrelė, 
Lillian Wanda Sank. Kole
giją ji baigė su pasižymėji
mu ir gavo Bachelor of 
Laws laipsnį.

Lillian Wąnda Sank
Reikia pažymėti, kad jau-» 

noji Lilliana tik porą metų 
kolegiją lankė dienomis. 
Paskui ji gavo darbą Fede- 
ral Reserve banke ir dieno
mis dirbo, o vakarais moki
nosi. Tuomi palengvino tė
veliams ir su maža jų pagel- 
ba pasiekė mokslą.

Panelė Sank ir dabar dir
ba tam pačiam banke. Jos 
tėveliai yra pažangus žmo
nės, abudu aktyviai veikia 
vietinėse organizacijose ir 
yra seni “Keleivio” skaity
tojai. Jų viena dukrelė, 
Onutė, ilgai dirbo “Kelei
vio’’ įstaigoje sekretore. '

Linkime jaunai profesio
nalei ; gražaus pasisekimo 
jos siekiamam darbe.. . <

Tą pačią dieną ir tą pa
čią kolegiją baigė kita lietu
vaitė: tai Juliaus Mikalonio 
(įukrelė, Alice M. Mikalonis. 
Julius Mikalonis, kurį So. 
Bostono dzūkai vadina savo 
karalium, yra visiems žino
mas real estatininkas ir So. 
Bostono teismo vertėjas.

Tą pačią mokyklą ir tą 
patį mokslą baigė dar Mary 
Elinor Traylor. Nors pavar
dė skamba ne lietuviškai, 
bet ji yra gera lietuvaitė iš 
Norwoodo.

Visoms baigusioms aukš
tąjį mokslą, linkime geriau
sių pasekmių. J. K—is.

Dėl žinutės “Organizuojasi 
karą stabdyt.’*

Šitokiu antgalviu žinutė 
tilpo 22-ram “Keleivio” nu
mery. Tarp kitko ten buvo 
pasakyta, kad tame susirin
kimėly. kur tartasi “stabdyt 
karas,” dalyvavo “7 kitatau
čiai ir 17 lietuvių bolševikų 
ir žinyčios parapijonų.”

Skaitantieji tą žinelę ga
lėjo pasidaryti klaidingą iš
vadą, būtent, kad žinyčios 
nariai sąmoningai dalyvau
ja su bolševikais. Bet taip 
nėra. Tiesa, tame susirinki
me keli bolševikai buvo, bet 
kas juos į tą Susirinkimą 
kvietė, Žinyčios parapijonys 
nieko nežino. Jie stačiai ste
bėjosi, pamatę savo susirin
kime bolševikus, nes niekas 
iš parapijonų jų nekvietė.

J. K—nis.

Stasys Budrikas gavo 15 
metų kalėjimo.

Stanley J. Budrick, 24 
metų amžiaus vyrukas iš 
Cambridge’aus, pereitą są- 
vaitę buvo nuteistas kalėji- 
man nuo 8 iki 15 metų už 
vagiliavimą. Jisai prisipaži
no, kad šituo amatu vertėsi 
gana ilgą laiką. Per tą laiką 
jis įsilaužęs į 6 namus, pa
vogęs 3 automobilius, pri
iminėjęs vogtus daiktus nuo 
kitų vagių ir turėjęs vagių 
įrankius.

Lietuvių Radio programos. 
....Birželio 22 programa per 
stotį W0RL, 920 k. prasi
dės nuo 8:00 lyto: (1) Kal
bės Dr. Jonas Repšis iš 
Cambridge sveikatos klau
simu; (2) Dainininkė Elena 
Repšienė iš Cambridge; (3) 
Pianistė Edith Repšiutė iš 
Cambridge.

Birželio 23. nedėlioj. pro
grama per WORL stoti 920 
k. prasidės nuo 9:30 ryto: 
(1) Juozo Povilaičio orkest
rą iš So. Bostono; (2) Ona 
Mineikiutė, dainininkė iš 
Montellos. Step. Minkus.

; A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurancei

414 W. BROADVVAY,
j SOUTH BOSTON, MASS.
l Office Tel. So. Boston 0918
Į RES. 251 CHESTNUT AVĖ., 

Jamaica, l’lain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028.

Jonas Lukas krito negyvas. I
Pereita sąvaitę staigiai' ?arp c ir f street, 

mirė Jonas Lukas, 47 metų 
amžiaus lietuvis, kuris gyve
no adresu 14 Burrill place, 
South Bostone.

GREYHOUNDS ĖJO 
MOKYKLĄ.

Pralavint jaunus ir pripra- 
tint prie parko senesnius šunis, 
Wonderland ir Valstijos Parkų, 
ir Lenktynių Komisijos oficio
zai užrekordavo kiekvieno šu
nies bėgimą tris kartus. Pirmą 
kartą šunys lenktyniavo birže
lio 10 d. Publika viešai buvo 
kviesta atsilankyti ir pasirodė 
kąd skaitlingai atsilankiusioji 
publika didelei buvo užintere- 
suota.

Nors lenktynių Komisionie- 
rius reikalauja tik du kartu pra-! 
lavint kiekvieną greyhound 
pirm negu juos leidžia lenkty-j 
niuot, bet šiais metais VVonder-. 
land lenktynių palaikytojai, la
vins greyhounds tris kartus. Jų 
pasisekimai bus skelbiami ant 
programos atidarymo vakare,1 
birželio 24.

i

BEKERYS
Moku dirbt prie lietuviškų duonų 

ir abelnai visokį darbą, taipgi viso
kius keikus ir peistres ir žydiškas 
duonas. Klaust: St. (4)

253 Broadway, So. Boston, Mass.

LATVYS LA1SNIUOTAS 
KARPENTERIS.

Statom naujus ir 
taisom senus na
mus. Musų kai
na prieinamiau
sią. Visoks dar
bas garantuotas. 
Padarom reika

lingus planus pataisymams. Klauski
te musų kainos ir pamatysite skirtu
mą. Matyt geriausia vakarais.

j. j. kuisis
32 Hawthorne Avė., 
ARLINGTON, MASS. 

Tel. ARL 5537-J
—v

CASPER’S BEAUTY 
SALON

I

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATŪRALŲ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokių "plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su specia- 
lišku tam aliejum. Darbą garan- 
tuojam.

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4645

I

Pajieškau Ruimo
So. Bostone, Į 

netoli nuo bažnyčios. Aš esu senas 1 
žmogus, turiu gražų forničių vienam 
kambariui. Aš savo randą užsimokė
siu. Kuri šeimyna turi perdaug kam
barių, prašau pranešti arba atvažiuo
ti. Daugiau pasikalbėsim kaip, pasi-į 
matysime. Mano adresas toks: 96. , 
Armandine Street'(ant 1 floro), Dor-1 
chester, Mass. (Netoli Codman Sq.) ’ 
M. Billis. (4) •

PAS MUS JUS GAUSITE
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PI.UMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
J’OI’IERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausia Tavoras, Prieina- 
miai.sia kaina. Pristatymas veltui. 

Užeikit ir Persitikrinkit.

Elood Square 
Hardivare Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADVVAY,

SOUTIl BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

Tel. SOUth Boston 3815

Julius Mikalionis 
Real Estate & Insurance 

APDRAUDŽIA NAMUS,
AUTOMOBILIUS, 

RAKANDUS IR T. T.
Ofisas Naujoje Vietoje.

68 TIKIMAS I’ARK,
SO. BOSTON, MASS.

i
i

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Peni orius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

OFISAS: 315 E Street.
SOUTH BOSTONE.

31 RICHF1ELI) ROA1), 
ARLINGTON, MASS. 

Tel. ARL 4926

i

Vienoda Šiluma , 
Jūsų Namuose

Ar reikalinga jums vargintis 
per ilgus žiemos šalčius su anglį- 
mis ir kęst nesmagumus pavasa
rio ir rudens drėgnose dienose? 
Paklausykit kaip lengva to iš
vengti.

$139—Įdėsim į jūsų Boilerį ga
rantuotą OIL BURNERĮ su Tan
ku, gatavai šildyt. Tik reikės pa
spaust guzika. Galite gaut ant 3 
metų išmokėjimo ir nereikės pra
dėt mokėt iki Oktoberio mėnesio.

Nelaukit rudens, tada indėjimas 
bus brangesnis. Klauskite dabar. 
Jūsų lietuvis Plumberis ir Gas 
fitteris,

CHARLES J. KAY
(KUČINSKAS)

322 Dorchester Street
SOUTH BOSTON

Tel. ŠOU 0346

Tel. TRObridge 6880

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomit ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 IIARVARD STREET 
kamp. Inman »t. arti Centrai skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21345 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po piėtų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWIIENCE, MASS.

Tel. K IR 7119

Paulina LuzeckasN.D.
LIETUVĖ GYDYTOJA

VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 
SEKMADIENIAIS PAGAL 

SUTARTI.
400 BROAI)WAY 

Cambridge, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

I
I Dr. Leo J. Podder

Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 IIUNTINGTON AVĖ., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4870.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

12
5,
9.
12

Tel. 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

S. Seredom 9 iki 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

O.K._LefsTalk Price!
If you’re buying that way this year— 
let’s forget the fun you find in a Nash 
and just compare it dollar for dollar 
with cars in its class.

Nash 13 bigger and better built—ti\c 
only car with the thrilling smoothness 
of that Arrow-Flight Ride... the Con-
vertible Bed ... the terrific pick-up of • 
a Manifold-Sealed engine (yes—a class 
vvinner in the 1940 Gilmore-Yosemite 
Run with 23.76 miles per gallon). F7

The extra value Nash gives you in 
finer engineering . . . in 300 pounds 
more weight than the small cars (for 
extra comfort and safety)—means 
higher resale value years from now.
Come in—drive a 1940 Nash today— 
the biggest new car value in town!

Kurie turėjo linsmesnę vakaciją? DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

: J

H

V

B
&
C MsC’

NASH
BIG 6 PASSENGER 

SEDAN 
DELIVERED H ERE

^897 i

y t

We want you to drive it! Your Nash dealer has 
one ready, with the enįine runninį. Get in and Ro!

SEE YOUR NEAREST NASH DEALER

■

s • |

'i 'S
ainiais mokesčiais. Jiems •
,«M ... !<%-'« ° 
už mažas paskolas ir už pirkinius an B 
mokėjimo, prtBlu«tan.t nuoBlmų. peržiu 6 

jlmą ir aP'Uuu<los'lčS-is.

jie turėjo $17.33 mažiau

PASISKOLINO $2C0 
lj'gltus: įnėne-

p

L I T H*U A N I A N 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

FIRESTONE TAYERIUS ir TŪBAS parduodam už cash ar mokant dalimis.

TAISOME VISOKIUS KARUS IR TROKUS. Kiekvienam darbui yra ; 
gerai patyrę mechanikai. Darbą gvarantuojam.

GASOLINO, prisipilkit pas mus. Patėmysit kad jūsų karas bėgs gyviau.

BOSTON STREET GARAGE
1 f

PETER PILVINIS NASH SALES & SERVICE
119 BOSTON STREET, X?1; SOUTH BOSTON.

f^ERS SEIMĄ SUTAUPĖ $200 

vakacllų. P-.dčjo P^g- ‘aupymu
f’ £ bonkoj. 12 lyūiuds mėnoslnuHs dep 
I • liauka jiems primokėjo $2.16—2% 1« u U.
Ji ud vra metinis .nlnm.mn dividendas bile 

" Mutual Savings Banko Massaelmselts.

JIE TURĖJO *17.33 daugiau

]\|ĖRA smagumo sustrumpint vakaciją ir netu
rėt tų linksmumų, kurių norėjote dėl stokos 

pinigų. Ir nėra smagumo žinot kad reikės mokė
ti už vakaciją per daugelį mėnesių toliau.

Bukit protingi — planuokit iš anksto jūsų va- 
kacijos išlaidas — tad taupykit pirmiau, negu 
paskui, kaip išleidot. Padėkit paskirtą sumą kas 
mėnesį taupymui ir gaukit nuošimtį vietoj atmo- 
kėt tą sumą kas mėnesį ir netik negaut nuošim
čio, bet nuošimtį primokėt. Turėkite extra dole
rių kada jų reikia — pradėkite taupyti jūsų 
Mutual Savings Banke šiandien.

Mutual

SAVINGS BANKS
o f Massachusetts

TAUPYKIT KUR MATOT SlA 2YME

I

Operuoja m 
išimtinai 

depozltorių 
na ūdai

lr^TĄBH^JY^ Depozitai
Apdrausti 

putrai 
Mutcvtc h ub e t ta 

(status.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

i
Telephone 

SOUth 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TUOKUS VISOKIŲ 

IŠD1RBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,
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