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Iki šiol Amerikos val
džios tikslas buvo pakelti 

___________ orlaivių gamybą tiek, kad
GAL TEKS MUŠTI NA- i nebus pagrindo juos atakuo- įta'tvti^SO (Sfnauj'u^ėktu 

CIUS Iš GRENLANDIJOS. tĖ Tuo budu prezidentas ti- ^^KifrXdX 

Vokiečiai gtąrim, hU .Mį^SS^SiEl*'SKELSIH n’F.isSt!..Pakel«.eamy

AMERIKOS KARO LAIVAI 
SAUGOS KELIA PER ATLANTA

Riaušes Lindbergho 
Prakalbose.

Ameriko. Uivai bu. don-; ?a!!)OS ^ęlijal bą iki 80,000 orlaivių per
Am-r«o» i ir išvengti karo. | metus. Tam p^fo

r> ■» ih a* »* ’ j Preztdčtdas P1 tduro spali-'reikia daugiau išplėsti or-
Pereitą penktadieų pi e-, dos atstovams, kad1 vokie- jaivi y pra“onę> reikia pa- 

zicientas Rooseveltas parei- ciai jau gali but susikraustę !statvti daugiau dirbtuvių 
;t.a tau, Amerika j G^ndijų. kunųAmeri-škė spaudai, kad Amerikos 
karo laivynas jau pradėjo 
patroliuoti Atlantą, ir tas 
patroliavimas eisiąs per vi
sas “septynias juras.” Pa
klaustas spaudos atstovų, 
kokiu tikslu tai daroma 
prezidentas paaiškino, kad 
tikslas yra Amerikos apsau

Išsižadėjo Amerikos pulki
ninko rangos, bet neišsiža

da Hitlerio medalio.
Penktakoju organizacija, 

pasivadinusi “America First 
Committee,” pereitą sąvai
tę New Yorke buvo suren
gus Lindberghui prakalbas, 
kurs vežiojasi kišeniuj Hilte- 
rio medalį ir agituoja, kad 
Amerika neduotų Anglijai 
pagalbos. Prie salės pasiro-

ka paėmė savo globon. Jei-i aa?iau. darbo įrankių n . 100 žmonių su pla-
Ka paėmė MVU , masm ,r baugiau išlavintų >.Qfa£ T indhoro-ha irgu naciai iištikrujų ^a tenai ;mech^niRų Um re£ katais prieš Lmdberghą n
įsibnovę, tai Amenkos karo kalui jau yra paskirta. Mo-
lmyynas turėsiąs juos iš te- ^yj^jog ruošia mechanikus, 
nai įsvyt. Taigi susirėmimas kompanijos stato naujus fa- 
su vokiečiais vistiek gali t į^kus, o karo aviacija ruo- 
lvyktL {šia daugiau lakūnų. Jeigu

Į tik Anglija galės kokius me-
ga Karo laivai žiūrėsią, ar Anglijon Atvyko Ka-it^lbiJ^t ikTtfe' oriai viai tal 
koks priešas nesiartina pne a J.........................

Hitlerį. Komunistai su na
ciais tuoj puolė tuos žmones 
mušti ir kilo riaušės. Buvo 
sukruvinta daug nosių ir ke- 
liatas žmonių buvo visai 
oarmušta. Bet policija grei-

Amerikos pakraščių. Paste
bėję tarp Anglijos ir Ameri
kos priešo laivų, jie tuoj 
duos iam apie tai žinią radi
jo bangomis. Jeigu priešo 
ant jūrių nesimatys, tai jie 
duos žinią, kad kelias tarp 
Amerikos Ir Anglijos atda
ras. šitai patrolei busią var
tojami ir laivyno orlaiviai, 
kurie gali plačiau ir greičiau 
aplėkti jūres.

Aišku, kad šita jūrių pat- 
rolė yra įvedama tam, kad 
laivai, kurie gabena Angli
jai pagalbą, žinotų kada ga
lima plaukti, o kada reikia 
vengti pavojaus. Iki šiol jie 
plaukdavo aklai, nežinoda
mi kas jų laukia priešaky, ir 
todėl labai dažnai būdavo 
užpuolami ir skandinami 
Eina gandai, kad 40 procen
tų siunčiamos Anglijai pa
galbos iki šiol buvo nuskan
dinama. Bet duoti siunčia
miems Anglijai ginklams 
Amerikos karo laivyno ap
saugą butu pavojinga, nes 
tuomet neišvengiamai tektų 
susidurti su vokiečių laivais 
ir reikėtų juos šaudyt, o šau
dymas reikštų karą. Roose
veltas gi karo nenori. Todėl 
sugalvota įvesti visų pirma 
Atlanto patrolę. Tokios pat- 
roiės laivai Anglijon ne
plauks ir nieko nelydės. Jie 
plaukios atvirom jurom vie
ni patys. O plaukiot atviro
mis juromis gali kiekvienos 
valstybės laivai. Vokiečių 
jie nekliudys ir vokiečiams

Vokiečių Nuostoliai 
Graikijoj Baisus.
Nors vokiečių armija nu

galėjo jugoslavų, graikų ir 
anglų spėkas Balkanuose, 
bet jai tas kainavo baisiai 
brangiai. Kraštas čia labai 
kalnuotas, kur daug leng
viau gintis, negu atakuoti. 
Todėl užpuolikų nuostoliai 
buvo nepaprastai dideli. 
Graikai apskaito, kad vie
noj tik Graikijoj 75,000 vo
kiečių buvo užmušta ir apie 
200,000 sužeista. Vietomis 
nacių lavonais buvo užly
ginti tarpkalniai, sausakim
šai užkimštos upės. Anglai 
gi sako. kad jie sunaikino 
nemažiau kaip 200 vokiečių 
orlaivių. Pereitą ketvergą 
vokiečių šarvuočių divizija 
norėjo paimti Oetos kalną, 
kur buvo įsitvirtinęs nauja- 
zelandiečių anti-tankų sky
rius. Čia buvo sudaužytos 
23 vokiečių tankos ir puoli
mas atremtas.

galės ją pasiekti, tai visą 
Hitlerio karo mašineriją bus 

Šia sąvaitę iš Anglijos at- j galįma susprogdint į dulkes, 
ėjo žinių, kad tenai atvyko į Dabartiniu laiku Ameri- 
“didelė Kanados armija,” j koj yra statomi du nauji fa- 
tukstančiai kareivių ir pa-( Krikai bombanešiams ga- 
ruoštu lakūnų kariauti su j penki fabrikai orlai-
vokiečiais. Ši žinia buvo pa- • vjų motorams gaminti, ir 
skelbta jau po to. kai visi ka- ’ ų-yS nauji fabrikai ginklams 
reiviai išliDO iš laivų ir išva- J gaminti. Be to. kone visi di- 
žiavo traukiniais į paskirtas dėsni automobilių

nados Armija.

iiems vietas. Tarp lakūnų, 
kurie buvo paruošti Kana
doj, esą ne vieni tik kana-: 
diečiai. bet daug autralie- 
čių, nauja-zelandiečių, britų; 
ir amerikiečių. Amerikiečiai 
eina kaip savanoriai. Anglai 
didžiuojasi, kad tiek daug 
laivų atėjo ant syk iš Kana
dos su kareiviais ir vokiečiai 
negalėjo to nei pastebėti.

yra paverčiami 
dirbtuvėmis.

fabrikai
orlaivių

«Banditų Sutartis

Patvirtinta.
Iš Maskvos pranešama, 

kad per Velykas padaryta 
rusų-japonų sutartis jau pa
tvirtinta iš abiejų pusių. Iš 
japonų pusės ją patvirtinęs 
Japonijos karalius, o iš Ru
sijos pusės—Vyriausis So
vietas. Pasaulis tą paktą va
dina “banditų sutartimi.” 
nes jos tikslas yra apiplėšti 
Kiniją: rusai griebia Mon
goliją, o japonai—Alandžu- 
riją. ir šitą plėšimą toji su
tartis palaimina.

ANGLAI VĖL PLEŠKINO 
HAMBURGĄ.

Pereito nedėdienio naktį 
anglų lėktuvai vėl bombar
davo vokiečių militarizmo 
centrus. Daugiausia teko 
Hamburgui. Per pusę my
lios jo uostas pavirto ištisa 
ugnies jura. Bremerhavenas, 
Emdenas ir Cuxhavenas 
taipgi buvo smarkiai pleški
nami. Anglai dabar vartoja 
naujas bombas, kurios 
sprogsta su neapsakomai di
dele jėga. Per kelis šimtus 
jardų aplinkui jos sugriau
na viską.

MUSSOLINIS PASKELBĖ
MIRTIES BAUSMĘ UŽ 

STREIKUS.
Streikai fašistiškoj Itali

joj yra senai jau uždrausti, 
aip kaip ir Rusijoj bei Vo
kietijoj ; bet bausmė už 
streikus iki šiol buvo tik ka
lėjimas, o dabar Mussolinis 
paskelbė mirties bausmę 
tiems, kurie trukdys karo 
pramonę. Ta pati bausmė 
numatoma ir fabrikantams, 
kurie neišpildys jiems pa
vestų užsakymų.

Naciai Dabar Imsią 
Gibraltarą.

Londone nujaučiama, kad 
dabar vokiečiai puls Gibral
taro tvirtovę, kuri yra įtai
syta Pietų Ispanijos uolose 
ir saugoja Anglijos laivų 
kelią siauriausioj Vidurže
mio juros vietoj, būtent tarp 
Ispanijos ir Afrikos. Gibral
tarą vokiečiai gali užpulti iš 
Ispanijos. Todėl jie jau pa
reikalavę. kad Francuzija 
praleistų jų armiją Ispani
jon. Francuzija, žinoma, tu
rės sutikti, nes kitaip vokie
čiai galės užimti ją visą ir 
tuomet pereis Ispanijon lei
dimo nesiklausę.

Nujausdami savo Gibral- 
tarui tokį pavojų, anglai nu
siuntė tai tvirtovei ginti lor
dą Gorią, vieną gabiausių 
savo karvedžių, kuris per
nai išgelbėjo 335,000 karei
vių iš priešo sląstų Belgijoj.

ETIOPIJOJ PAIMTA PA
SKUTINĖ ITALŲ TVIR

TOVĖ.
Pereitą nedėldienį anglai 

iau užėmė Dessie, paskutinę 
italų tvirtovę Etiopijoj? Da
bar liko tik dvi pozicijos 
kuriose fašistai dar tebesto
vi, tai Gondar. apie 250 my
lių i šiaurės vakarus nuo 
Addis Ababos, ir Jimma. 
apie 160 mylių į pietų vaka
rus nuo Addis Ababos.

LIEPĖ SUIMTI JŪRIŲ 
BANDITUS.

Anglų ir laisvųjų olandų 
laivams yra įsakyta sugau
dyt ir suimti ginkluotus vo
kiečių laivus, kuriems vado
vaująs vokiečių kapitonas 
Felix von Luckner. Tokių 
laivų Pacifiko pietuose esą 
12. Jie užpuola ir skandina 
prekybos laivus.
NACIAlTuLSIĄ KRETĄ.

Žinios iš Berlyno sako. 
kad dabar naciai atakuosią 
Kretos salą, kurion persikė
lė Graikijos karalius ir dalis

į anglų armijos.

besimušančius išskirstė. 
Kai atvyko salėn Lindber- 
ehas. “penktakojai” įtaisė 
jam dideles ovacijas. Ko
munistai su naciais plojo 
;am 4 minutes. Lindberghas 
biauriai kalbėjo prieš Ang
liją ir tvirtino, kad Hitlerio 
karas “jau laimėtas.”

Dėl šitos fašistiškos pro- 
Dagandos, prieš Lindberghą 
labai pasipiktino Amerikos 
visuomenė ir spauda. Jį pa
smerkė ir prezidentas Roo
seveltas.

Pasijutęs, kad perdaug 
išsišoko. Lindberghas šį pa
nedėlį rezigftavo iš armijos 
aviacijos atsargos pulkinin
ko rangos ir grąžino savo 
laipsnį prezidentui Roose 
veltui. Bet Hitlerio medalio 
šitas begėdis negrąžino. Ir 
jis sakosi esąs “pirmutinis 
amerikonas,’ priklauso prie 
“America First” penkta- 
kojų.

Sirijoj Kruvini Su
mišimai.

Nuo pereitojo pasaulinio 
karo Sirija yra pavesta glo
boti francuzams. Ji guli tarp 
Turkijos, Irako ir Palesti
nos, apgyventa arabą ir tur
kų. Paskutinėmis dienomis 
tenai prasidėjo brazdėji
mas. kurio tikslas, kaip ro
dos, yra pasiliuosuoti nuo 
francuzų valdžios. Gyvento
jai pradėjo pulti malūnus, 
globti miltus, naikinti turtą. 
Francuzai daug riaušininkų 
areštavo. Tuomet arabai 
puolė kalėjimą ir policijos 
nuovadą. Policija pradėjo 
šaudyt. Hamos mieste 5 
žmonės buvo užmušti ir 15 
sužeista. Panašių sumišimų 
buvo ir A lepo mieste. Gat
vėmis dabar važinėja fran
cuzu tankos.

BULGARAI APIPLĖŠĖ 
GRAIKIJOS KAIMUS.
Graikų valdžia dabar pra

neša. kad paskui vokiečius 
Graikijon Įsiveržę bulgarai 
elgėsi kaip tikri plėšikai. Jie 
mušė, terorizavo kaimiečius 
ir plėšė jų turtą. Šito bulga
rų žvėriškumo graikai nie
kados neužmiršią.

RUSAI RUOŠIA KARO 
PRATIMUS UKRAINOJ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Ukrainos pietuose rasų 
aimija šį pavasarį daro di
delius manievrus. Ji moki
nasi statyt tiltus, keltis per 
upes keltais, statyti minas, 
šnipinėti ir daryti kamu- 
flažą.

Vokiečiai Užėmė
Graikų Sostinę.

Graikijos sdstinė Atėnai 
su 700,000 gyventojų jau 
vokiečių rankose. Priešo 
gaujos su tankom ir kitais 
karo pabūklais užėmė isto
rinį Graikijos miestą perei
to nedėldienio naktį. Grai
kų ii- anglų armijos miesto 
negynė, nes nenorėjo, kad 
jis butų sunaikintas. Ir vo
kiečiai nedrįso Atėnus bom
barduoti, nes anglai buvo 
paskelbę, kad jeigu nors 
viena bomba bus numesta į 
Graikijos sostinę, tai jų, an
glų. orlaiviai tuoj bombar
duos Romą.

Graikijos valdžia su kara
lium persikėlė į Kretos salą. 
I tą salą keliasi iš Graikijos 
ir anglų armija. Berlynas 
skelbia, kad daug laivų su 
anglais nuskandinę vokiečių 
orlaiviai. Nors žinios sako, 
kad atskiri graikų ir jugo
slavu būriai, pasitraukę į 
kalnus, tebedaro ant priešo 
užpuolimus, tačiau karas 
Balkanuose jau reikia skai
tyti pabaigtu. Į kelias sąvai
tes buvo sunaikintos da dvi 
valstybės — Jugoslavija ir 
Graikija. Dabar ateina eilė 
Turkijai ir Rusijai.

ETIOPAI VEJA ITALUS
IŠ ADDIS ABABOS.
Šio panedėlio vakarą 

Etiopijos sostinėj Addis 
Ababoj įvyko didelis viešas 
etiopų mitingas ir per radi
ją buvo paskelbta 250 italų 
vardų, kurie pirmutiniai iš
vejami iš to miesto. Tarp jų 
yra daugiausia Mussolinio

KAPITALIZMO IDEOLOGAI 
PRANAŠAUJA ‘REVOLIUCIJĄ’
JIE NUSIGANDO ORGA
NIZUOTŲ DARBININKŲ.

Grūmoja ištraukti kapitalu* 
iš pramonė* ir padaryti “di

džiausią depresiją.'99

kapitalistai turėsią ištraukti 
iš pramonės savo kapitalus 
ir nedaryti jokių investmen- 
tų. Be kapitalo nebus kas 
duoda pramonei užsakymus 
ir nebus kas moka darbinin-

Viena biznio informacijų kams algas. Pasidarys tokia 
firma, kuri teikia kapitalis- depresija, tokia anarchija, 
tams žinių kas vyksta pa- kokia po didžiojo karo buvo 
šauly ir aiškina kaip tie įvy- pasidariusi Italijoj, kuomet 
kiai gali atsiliepti į kapitali- bolševikai tenai užėmė fab- 
stinį biznį, šią sąvaitę išlei- likus. Italijoj šita bolševikų 
do gąsdinantį aplinkraštį, anarchija pagimdė Mussoli- 
kad siu dienų įvykiai Ame- nį ir fašizmą. Turėsianti ir 
rikos pramonėj gali privesti Amerikoje gimti nauja spė- 
prie “revoliucijos,” arba ga- ka “mobokratijai” suvaldyt. 
Ii pasibaigti “didele depre- jei demokratija bus apsilei- 
sija.” Tie ivykiai, tai darbi- dusi.
ninku streikai ir pramonės Tai taip į Amerikos ateitį 
paraližiavimas, sako šita in- žiuri kapitalizmo pranašai, 
formacijų firma. Ji stato pa
vyzdžiu Detroitą, kur For
das buvo priverstas “kapi
tuliuoti” darbininkų unijai.
Turėjo kapituliuoti ne tik
tai Fordas, bet nusilenkė ir 
federalinė valdžia ir Michi- 
gano valstija.

Angliakasių Strei
kas Pasibaigė.

panedėlį pasibaigėSi
minkštųjų anglių kasyklo
se streikas, kuris buvo išme
tęs iš darbo 400.000 maine-

Šie reiškiniai Amerikos rių ir tęsėsi 28 dienas, 
bizniui esą daug pavojin- neriai laimėjo $1 daugiau 
gesni, negu Graikijos kapi- algos į dieną ir kai kurių pa- 
tuliacija Balkanuose. Kuo- iengvinimų. Šiaurės valstijų 
met pramonėj pradeda šei- kasyklos senai jau sutiko 
mininkauti ne pramonės tuos mainerių reikalavimus 
šeimininkai, bet minios agi- išpildyt, bet priešinosi pietų 
tatoriai, sako ši firma, tai kasyklos. Unija gi nenorėjo 
pasekmėje gali but tik suira- pradėti darbo iki nepasira- 
tė ir skurdas, kaip Sovietų šys visos kasyklos, nes visas 
Rusijoj. jas kontroliuoja tas pats ka-

Jeigu dalykai eis taip to- pitalas. Pagaliau preziden-
liau, sako šitie “pranašai.” ta? Rooseveltas pavartojo
tai Amerika galėsianti susi- f.avo spaudimą, ir si panede- 
i i • Ii raiftirlavp visns kasvkln

slaptosios policijos šnipų ir . .
fašistų partijos komisarukų. i laukti revoliucijos. O jeigu *1 pasidavė visos kasyklų 
Visi tie niekšai bus uždaryti j revoliucija ir neįvyktų, tai kompanijos. Šio utaminko 
koncentracijos stovykloj? rv^a mainenai iau pradėjo
Nuo dabar jau kas sąvaitė 
busią suimama ir uždaroma 
koncentracijon jo 1000 bu
vusiu Mussolinio bernų.

SUSIŠAUDYMAS SU
NEW YORKO BAN

DITAIS.
Tiys ginkluoti banditai 

pereitą sąvaitę New Yorke 
užpuolė atletų kliubą ant 
19-to aukšto, bet negalėda
mi į vidų įsibriauti, sumušė 
revolveriais merginą tar
nautoją ir leidosi bėgti. Iš
bėgo gatvėn su ištrauktais 
revolveriais. Pamatė polici
ja ir pradėjo vvtis. Prasidė-

Kurioj Valstijoj Ge
riausi Uždarbiai?
National Industrial Con- 

ference Board surinko ir pa
skelbė statistiką, kuri paro
do,

rytą maineriai jau pradėjo 
grįžti į darbą. Dėl anglies 
stokos jau buvo pradėję sto
ti kai kurie fabrikai.

KALBA APIE ALGŲ 
“ĮŠALDYMĄ.”

Kapitalistų spaudoj jau 
kad daugiausia žmonės pasirodė reikalavimų, kad 

uždirba nedidelėj Connecti- Washingtono valdžia “įšal- 
eut valstijoj. Kiekvienai gy- dytų” darbininkų algas, taip 
ventojo galvai pereitais me- kaip “įšaldė” anglies ir plie. • * 1 — 1 • T • 1 •tais pajamų išpuolė: 

Connecticut valst. $818 
New Yorko—$816. 
Delawarės—$780. 
Nevados—$771. 
Californijos—$734.

New

no kainas. Jeigu negalima 
kelti kainų, sako kapitalistų 
organai, tai neprivalo ir al
gos kilti. Jų manymu, algų 
“įšaldymas” automatiškai 
padarytų galą visiems strei
kams. Jei tada kiltu kuran įKusiuv- Toliau iš eilės seka ___

jo šaudymas. Policija šaudė ^e-se,v;v Massachusetts, Illi- streikas, tai jau jį butų gali 
i banditus, o banditai beg- ™%Wyoming Wa^ing- ?lsk!"tC ka,p sab«taž« 
darni šaudė atgal. Vienas l°n.-It^igan, Ohio 11 Ma- pnes talstybę
. _____ , .~ . rvland. Bendrai imant, dau- ------policmanas krito peršautas :lVand’ bendrai imajit, dau- 
ir vienas banditas nusišovė. ?laasia uzd,rba At’
kai pamatė, kad jį sugaus. anto Pakiasty-
Kitas plėšikas buvo suimtas, i 
o trečias pabėgo. WHEELERIS SU PENK

TAKOJAIS.

PLIENO FABRIKAI 
UŽSIDARO.

Dėl minkštųjų anglių sto
kos jau pradėjo stoti kai ku
rie plieno fabrikai. Devy
niolika jų pranešė Karo l)e-Senatorius Wheeleris eina - --. , , ..

ranka rankon su “America Pimentui, kad šią sąvaitę
First” penktakojais. Jis sa- tureJ° a"^ įk dv,em 
ko jiems prakalbas ir ata- ^enom, o 16 fabrikų rapoi- 
kuoja prezidentą Roosevel- ta\?’ kad Ve.tures uz

ne»-Dardanelius. kad neffa1^’ kam jis remia Anglijos 4.die{1^’ ne^aus. day'
kova prieš Hitlerį. Jei Hitle- kmo. Tuo tarpu gi CIO 

bentų Per nertialę Tinkiją ^ ' Yj,,^ vvkpp angliakasių unija neleidžia
karo medžiagos ar kareivių, i bc io da ir liek•- ' dfde^mS; Snegu'S Lindi penkių valstijų kasyklos

berghas yra gavęs. tinka išpildyt visus jos rei-
s J kalavimus.

TURKAI KRĖSIĄ LAI
VUS DARDANEL1UOSE.
Turkai paskelbė, kad jie 

stabdysią ir krėsią visus 
laivus, kurie plauks“ašies”

Bet yra žinių, kad jau keli 
vokiečių transportai iš Juo
dos Juros perėjo Dardane- 
liais Į Viduržemį, ir turkai 
jų visai neužkabino.

FAŠISTAI PUOLA ŠVEI
CARIJĄ.

Italijos fašistų spauda 
pradėjo atakuoti Šveicariją, 
kad ši nepritaria Romos- 
Berlyno-Tokijo “ašiai.”

GRAIKIJOS LAIVAI 
ANGLAMS.

Graikijos atstovas Kairoj 
pareiškė, kad visas Graiki
jos prekybos laivynas, kuris kas S. Krajevskis. kuris nu
turi apie 6,000.000 tonų tai- šovė savo žmoną, buvo nu- 
pos, dabar pereina Anglijos teistas kalejiman iki gyvos 
tarnybon. . galvos. . ________

KRAJEVSKIS NUTEIS
TAS IKI GYVOS GAL

VOS KALEJIMAN.
New Haven, Conn.—Len-
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SUTARTIS.

“Keleivyje” mes jau ra
šėme. kad ra sutartis, kurią 
per Velykas Maskvoje Sta
linas pasirašė su Japonijos 
užsienio reikalų ministeriu

prie ašies ir dalyvauti pasaulio 
pasidalinime.”

Toliau “Niši Niši” tęsia:
“Tas apsaugoja Japoniją nuoi 

karo dviejuose frontuose, tai 
yra. nuo karo su Amerika ir su 
Sovietų Sąjunga... Be to. ši su
tartis užkerta kelią Rusijos su-

1. Konferenciją atidarė SLA 
Penkto Apskričio valdybos pir
mininkas, S. Strazdas 11:30 vai.

kto Apskričio valdyha, įparei
gota apskričio suvažiavimo, Įvy-

2. Į mandatų komisiją pirm. 
paskyrė F. Vaitukaiti ir F. Mi
lių. lietuvių siuvėjų 54 skyriaus

New Yorko ir New Jersey Letovhi Organizacijų Kenferencijes Protokolas
Rezoliucija Amerika* Pre

zidentui :
niame skurde ir priespaudoje.

Visa to akyvaizdoje, New 
į Yorke, Nevv Jersey ir apieiin-

pačiu budu. Septyni daugiausia 
gavę balsų sudarys Vyriausią 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetą. 
Nominuota 14 atstovų, kurie 
balsuojant gavo balsų:

M. J. Vinikas, 44; S. Straz
das, 44; A. B. Strimaitis,* 37; 
J. J. Dulkis, 36; J. Trečiokienė, 
29; B. Spudienė, 28; J. Glavec
kas, 27; A. S. Trečiokas, 22; 
A. Kriaučiukas, 19; V. F. Jan
kauskas, 18; A. Lukoševičius, 
18; K. Jurgėla. 13; V. Arabro- 
zevicia, 11.

22. Į Propagandos komisiją 
nominuota šeši, o penki dau
giausia gavę balsų sudarys ko
misiją. Balsuojant, balsų už 
juos paduota sekamai:

J. Stilsonas, 36; P. Tiškus, 
33; V. Bukšnaitis, 32; V. Am- 
brozevičia, 31; V. J. Vyšnius, 
27; P. Mačys, 20.

23. Nutarta Pramogų komisi
ją rinkti aklamacijos budu. Per- 
stacius jų- vardus, išrinkta šie 
atstovai:

J. Peterson, M. Adomaitienė, 
M. Ragauskas, P. Mikalauskas 
ir A. Kriaučiukas.

24. Įnešta ir nutarta parinkti 
aukų šios konferencijos išlai
doms padengti. Surinkta $6.67.

25. P, Mikalauskas įnešė, V. 
Ambrozevičia parėmė, kad kon
ferencija pasiųstų pasveikini
mą A. Smetonai, kuris dabar 
randasi Amerikoje. Po ilgokų 
ir karštų diskusijų, F. Vaitu
kaitis įnešė, J. J. Dulkis parė
mė, kad šio reikalo nebalsuoti, 
ir šitas įnešimas priimtas visais 
balsais prieš 4.

26. Rezoliucijų komisijos var
du dr. M. J. Vinikas perskaitė 
pirmiau pasiūlytą ir jau per
redaguotą S. E. Vitaičio rezo
liuciją, kuria nurodomi budai 
kovai su Lietuvos okupacijos 
pritarėjais ir demokratybės 
priešais Amerikoje, P. Tiškus 
įnešė, P. Mačys parėmė rezoliu
ciją priimti kaip perskaityta. 
Po diskusijų, rezoliucija priim
ta didžiuma balsų prieš du.

Rezoliucija :
1. Raginti visus lietuvius mo

rališkai ir medžiagiškai kovoti 
prieš penktosios kolonos žalin
gus Amerikos demokratijai ir 
Lietuvos laisvinimui žygius. 
Ypatingai raginame visus są
moningus lietuvius nieko ben
dra neturi turėti su Amerikos 
lietuviais komunistais, nerem
ti jų spaudos nei parengimų, 
nes jie yra Amerikos dėmokra- 
tijos mirtini priešai ir Lietu
vos nepriklausomybes žudy
tojai. T

2. Patys pasižadame ir visus 
lietuvius raginame nieko ben
dro neturėti su tais biznieriais 
ir profesionalais, kurie remia 
komunistų veiklą Amerikoje. 
Taipgi raginame šalinti visus 
žinomus komunistus iš lietuviš
kų organizacijų vadovybės.

3. Patys pasižadame ir visus 
lietuvius raginame remti viso
mis išgalėmis tuos lietuvius 
biznierius ir profesionalus, ku
rie nepalaiko jokių santikių su 
Lietuvos nepriklausomybės *ų-

(a) Rengti masinius mitin
gus, prakalbas, apvaikščiojimus 
ir kitas tam tikslui atatinkamas 
pramogas sulig reikalo;

(b) Informuoti Jungtinių

The President^ of the^United j k-s draugijų, kliubų bei kuopų 
konferencija, įvykusi balandžio
20 d., 1941 m„ Amerikos Lietu-Į Valstijų vyriausybę, kad jos 

The following resolutions vių Piliečių Kliubo svetainėje, | kovoje už Lietuv<)s ne.
were unanimously adopted by 280 Union avenue, Brooklyn, priklausomybę butų kosekmin- 
the Conference of the Lithua- N. Y..— I
nian Societies oi New York and

cl^ens^^luVnal^^To ir žiaur^ Lietuvos okupaciją; į kuris gelbėtų paramos vertus

Brooklyn, N. Y., 2. Reiškia pasipiktinimo Lietuvos tremtinius ir fman-
April 20. 1941: ’ t’ems Lietuvos išdavikams, ku- suotų vedamą kovą už Lietuvos

_ . ’ , it_ , , . , x rie sutiko būti Maskvos įran-: nepriklausomybę;
Resolved. that the delegates.

Dear Mr. President:

giausia;
1. Protestuoja prieš neteisėtą (c) steigti ir užlaikyti fondą,

r)

Užsienio reikalu ministeriu tartis užkerta kelia Rusuos su- . , „ , .. . man Citizen. i ‘ i---i .... ; delegatus, ir V. Vizbarą. Lietu- .Matsuoka. yra plėšikų SU- siartmimui su Amerika, ko - „ . , * . . Union avė.,t .„tie Plasti Kinlia Ro tn ! „u „voMio; ^i~ alumni-‘ ir stu^ų dele- . .. „ „tartis apiplėšti Kiniją. Be to,} taip atkakliai siekė \Yashing t 
ta sutartis duoda Japonijai tono valdžia.” 
laisvas rankas pulti Pacifiko 3. Kcl mandatų komisija su- kiais, pildydami okupantų už- (d) Minimas fondas susidėsW -žiūrint,kai, Mas- , 1™^ “.eime“ ir -v^ioįe“; |a

as collective ~........ ”................... .......... ' ’ |ia «=«*«“’# šios apylin-
glijos interesus. įuu^aišSna?1 japonai pal toriu *. M j.Vnik, m -Naū- k»alt.v and support to the Pre- » teikti morelę ir kės visuomenėje, ir ii pajamų

Šitaip tą sutartį supranta sako atvirai, kad šių sutar- josios Gadynės” redaktorių J. sWe"‘ a"d en‘ke Government matenalę paramų Iąetuvos amo. tam trkslur parengtose pramo-
ir “Naujienos.” kurios sako; tis vra dideli* jiems laimėli- Stilsoną. Jiedu pasakė ilgokas of the United States toall their nėms W kovoje uz atsteigimą gose.

J J J . ................................ . a ........... ............................... U.cvvao ! (3) LietUVOS GelbėjimO KO-

kvos agentai Amerikoje šitą pakvietė pakalbėti SLA sekre- -individual as well

mitetas susidės iš žemiau nuro
dyto sąstato ir tvarkysis šiais

Triūu-jr hitvn rvruntra< gari- jeigu jiems reikėtų ka- laikymą lietuvių tautos bend- menu of demofcratic peoples of tiems, kurie čia Amerikoje tei- pagrindais:
he u'' Ka i ‘isai tokio he- liauti su Amerika. Ir paga- rai- Abiejų kalbos palydėtos theuorld; sina Lietuvai padarytą skriau- (a) ši konferencija išrenka
roiiško atliko^ 3 * ^iliau japonai pasako, kad gausiais aplodismentais. į Resolved, that the Conferen- * ra*ina visus Amerikos komitetą iš 17 asmenų, kuris

“Pasirašė -abipusio neutra- Maskva Jau atsisėdo I Ko- 4- Mandatų komisijos vardu ce of the Lithuanian Societies lietuvius vesti su jais kovą; paskirstomas sekamai; (1) Ko- 
mos-Berlyno-Tokio banditų F. Vaitukaitis patiekė tokį ra- express its most sincere appreJ 5. Kviečia visus Amerikos lie- mitetas.7’ kuris rupinsis au- 

,portą: visi konferencijos dele- ciation and warmest thanks to tuvius stoti į bendrą darbą ir kų rink?mu šelpimu Lietuvos 
gatų mandatai rasti tvarkoje, the President of the United kovoti už atgavimą Lietuvai tremtini¥- Jis ^ipgi stengsis 

PENKTAKOJAI NUSI- Viso konferencijoje dalyvauja States of America Franklin De- laisvos, demokratinės nepri- prie šk> darbo Pritraukti dar ir 
IMA KAUKES 35 organizacijos su 99 atsto- iano Roosevett for his generous klausomybės; , tas organizacijas, kurios iki šiol

„ „ , . ’ vais, kurie atstovauja -4.501 support of the Independence of c . t -J . • neprisidėjo, šio komiteto parei
gi tai iisai negali būti geras įgydamos apie tuos SU- narį. the Republic of Lithuania by L. ** bus Pažiūrėti ir kitų komisi-
jai. tai jisai negali UUU gera. tvenmu§^ kune sakoSl esą 5 “

liteto' paktą su Maskva. Už ši
tą jo laimėjimą Tokio publika kompaniją 
pasitiko jį su didžiausiu entu
ziazmu. Reiškia, tas paktas 
yra naudingas Japonijai. O jei
gu jisai yra naudingas Japoni-

the Republic of Lithuania by
Anglijai arba Ame-Kinijai 

r i kai.
“Japonijos publikos demon

stracija paremia tą nuomonę,

priešingi karui. “Naujienos terų vienybės atstovę Oną Va- nexation of the Republic of 
sako: laitienę. Long Island Birutės Lithuania which took place by

‘‘Vadinamieji ‘izoliacionis- merginų draugijos atstovę Ale- the ūse of subterfuge and over-
kad Maskvoje įvyko susitari- tai’ ligsiol vis sakydavo, kad Puolaitę ir Operetės choro whelming armed forces of So- ■ T .

*. . . ... __ ; :__ ______ RnHišanclf'n.itA ..Cu- 4.1.. _ iii A"*“*mas tarp totalitarinių valdžių jiems rupi pirmiausia apginti atstovę Adelę Radišauskaitę viet Russia against the will of
prieš demokratijas. Ameriką, todėl jie esą priešin- prisagstyti atstovams ženkle- the peaceful population of Lith-

“Stalino agentai stengiasi i ginklų siuntimui į Angliją, bus, o SLA Penkto Apskričio uania.
tai nuneigti. Bet faktai kalba Bet pastaruoju laiku jie darosi sekr. P. Bajorui peršaukiant Furthe be it resolved, that a 
patys už save. Pirma negu, atviresni 
Matsuoka nuvyko į Maskvą.
iisai matėsi ir tarėsi su Hitle- 
riu ir Mussoliniu. Todėl jo su-1 
s įtarimas su Stalinu buvo pa
darytas su nacių ir fašistų ži-! 
nia ir pritarimu. O jeigu taip.
tai koks tas paktas gali būti 
jei ne priešingas demokratijų tas ‘izoliacionistų’ šulas, siena 
reikalui ?

“Demonstracija Tokio, su
grįžus Matsuokai, šitą faktą

musu sukis veikimą. (2) Propagandos 
„ paver- komisija iš 5 seks politišką vei-

gėjai. Musų aukos, musų dar- kimą kas liečia Lietuvos nepri-
h®®* musM kova tQI nesiliaus, klausomybės atgavimą ir daly- 
kol Lietuva nebus išlaisvinta! vaus ten, kur bus reikalo daly- 

_ gyvuoja laisva, demokrati- vaut£ gi komisija išdirbs ir su-
2e’ ”^n^ausoma Lietuvos jjg išgalių vykdys plana vienin- 
Respublika!” gai veikti bendrais Amerikos 

A, B. Strimaitis skaito lietuvių reikalais. (3) PramogųP. Bajorui peršaukiant i
draugijų, kuopų ir kliubų užre- copy of thege ^80^^ į,Į|savo pagamintą rezoliuciją pa- komisija susidarys iš 5 narių; 

“ ‘America First’ komiteto ?istruotus delegatus, atsiliepė senį to president Franklin De-; smerkti Paleckio “vyriausybę” jos pareiga bus rūpintis visokių 
numylėtas oratorius, senato- ir išregistravo šie: (Dėl vietos lano Roosevdt> to the gecretarv «ž įkalinimą visos eilės Lietuvos pramogų rengimu; šaukti masi
nus Wheeler. pasakė spaudos stokos buvom priversti delega- of State the Honorable Cordeu darbuotojų ir valstybės vyrų, o nius susirinkimus, rengti pra- 
atstovams, kad Jungtinės Vai- itų ^rdus išleisti —Red.) Hull and t0 the Minister pleni. i jų tarpe ir buvusio Lietuvos kalbas, demonstracijas, raginti
stijos privalo būti pasiruošu-' „ 6- Konferencijos pirmininku potentiary of the Republic of; prezidento dr. K. Griniaus. Ine- draugijas daryti tą patį, rengti
sios santykiauti su Hitleriu. :^sr’nk^as Strazdas, o sekreto- Lithuania at Washington, D.C.'šta perduoti Strimaičio rezoliu- atžymėjimo dienas ir tt. Reika- 

rium—P. Bajoras. 1 ......jeigu Hitleris laimės karą. Ki
Rezoliucijų komisi jon iš-

18.

17. Rezoliucija komisijos var.! ci« komisijai ge- tai esant vi«w sąstatas tmi tei-
du dr. M. i. Vtaikas perskaitė jriau “todaguof. įnešimas pri- s* saukti nepaprastas konfe-

torius Nye aną dieną išreiškė rinkti:.dr' M- f \inikas, 1. Stil- naameri.jn.„į į... ' i imtas didžiuma balsą. Perreda- rencijas arba pasikviesti j pa
savo nuomonę apie tai, i sonas ir ^Buivydas. .... į vos neleralės okupacijos per S(ė gw>ta f^tacija priimta di- Kalbą draugiją, kuopą ir kliubą 

8. Spaudos komisijon išrink- A , .*\ . džiuma balsų. —--vs;..-butų, jeigu Anglija butų su- - £££ vietų Rusiją. F?Vaitukaitis įne- dž*uma ;v^us’
mušta. Jeigu britų imperija.«• A- s- ‘ tera §ė, j. j. DuUdg parėmė rezoliu-! Bežaliuoja dėl Potitmia Kali- 1 <b) Atsiradus kurioje komi’
butų sunaikinta, sako jisai, tai smu - : dją kankinimo: ,sijoje " vyriausiame komitete

-»x- v T-v tt a- Amerikai nebutu jokio nuosto- “• tvarstant Lietuvos rasa VoiEii vraniiiMnūi nmimfa vakansijai, į tuščią vietą reikia-M ashingtone D-ras Hu ši, |fo Amerikaj bu dar lus, V. J. V.vinius įnešė, Imd re20,,uclJa ’™ui New Yorko, New Jersey ir m, p^Lą Gličią parenka
irgi pasakė kad nrsų-japo- nes imperija rtsuomet dienotvariiėn butą jdetas klau- -apielinkės lietuvią orgrmizaciją Cm" .jos ar vyriausio ko-
liu sutartis yra didelis ap- buro .stipriausias Amerikos simas, ar si konferencija galėtą BezeBacija Lietuos Unaun:; konferencija įvykusi balandžio miteto didžiuma narią iš veikė- 
sivyhmas Kinijai. Kinija kompctitorius.; pasveikinti Smetoną, kaip Lie- Lietuvą, kaipo nepriklausomą M 1941 m , Amerikos Lietu. organizacijų, kurios daly-

asm? 1 tuvos prezidentą? Nutarta šį valstybę, yra kėsinamasi nepa- viu pjHečiu Kliubo svetainėie ‘ c L. - - %
“Tie ponai nusiima maskas. ,. .. , 1 teisinamos iėo-ns būdu ištrinti ■ ”?ecių n,1UDO svetainėje, vavo šioje konferencijoje, ir išT............. v j„ tik,Ias vra ne aWrinti Ame- reikaIą P2'6811 Rezol,UC1^ k<> te,£inamos bu<™ 280 Union avė., Brooklyn, N. Y., tu kurios dar prisidės prie Lie-

Kinijoj, bet nepripažįsta ^k bet * dėti Hitleriui su m^bai: j< ei komisija tuo reika- iš Europos žemėlapio. Ją okupa- i vienbalsiai pareiškia pasipikti- JU' -
jiems nei Mandžurijos, ku- ” ‘ m patieks rezoliuciją-tuomet vo viiijąnmtės ir prigavystės 1griežta™ 1 *"

mušti Angliją, trerai, kaa no p budu Lietuvos galingas kaimy- tuoia tjPtnvnR
dabar j.e U, atvira, pasako. J(| nJ„ RugijlL į£uvC »***•
\i»uomene žinos, kad u turi klausima apie vedimą kovos metai kiko, kaip musų tėvų, gociaUstinės Tarvbu ResDubli asmenys ve,ks lstlsus me*re,kaią su penktąją kolona. - £ JXLėtaiz kraštą valdo raudoniji ątėju-

Taip, “penktoji kolona.” Lietuvos okupacijai elementais, mu-amurtnunikai. 1940 metą jklHntao istiao5 eilė, Lietuvos n'enesl°- P° n>e‘’ ,a k° Kom

tik patvirtina.”

Kinijos ambasado r i u s

nepripažįsta japonams ne 
tik vėliausių užkariavimų

rią japonai yra pagrobę se
niau. Gi šita Maskvos sutar
timi Stalinas pripažino 
Mandžuriją Japonijos im
perialistams. o japonai pri-

«?> titoisis tų išdavikų var-’ 11. Nutarta kiekvienam dele- ^„^.“•iveikėją, o ypač buvusio Lietu- £* kutTl>tX
Mongolija, visai. nesiklaus- das Veikliausi iš tu “penk- gatui duoti tik 3 minutes ir tik šokinamą lėUą “vyriausy. vos prezidento dr. Kazio Gri
rlcrm nomne’ . - - _. - „ L . _ . __  _ ... Ua ”takojų” šiandien yra Land- vieną sykį kalbėti tuo pačiu į* ” s“ Pa^iu priešą- niaq8t 0 suimtajam dr. K. Gri- užtvirtins
i^°* ?aiS1 sutartlS ai^" berghas. Kol kas jis Hitlerio reikalu. j ky->e; ney* vyriausybe da* j nJui kitiems Lietuvos liau-
Kus banditų sąmokslas api- medalį nešiojasi kišenių je; 12. P. Tiškus įnešė, P. Mačys f° visk$- kas Jai is Maskvos yra ; veikėjams, pakliuvusiems ^d^ Lietuvos Gelbėjimo Ko-
plesti savo kaimyną. jej komunaciai paim- parėmė, kad ši konferencija pa- įsak°ma daryti. Ji uždraudė vi- žjauria Lietuvos priešų lete- m*tetas veiks tol, kol bus reika-

>ri tų čia viršų, jis tuojaus pri- sisakytų už šaukimą Amerikos s®8 partijas, kurios stoja už lai- į ,^$1^ giliami^ savo užuo- veikti—kol Lietuva atgaus
ciczzrr+n i; nviėi cnvn L’i-iitinč« lietuviu rieimtinn spimn Pn s\ą-n€priklausomą Lietuvą, o1 ..11..1...Z. laisva, demokratine neDriklau-

Maskvos “Pravda” nori

Rusijos—ir Japonijos. Iš _. , 
dviejų priešų” ji padaranti *7 Bimba rašo: 

“du draugu.”
Bet japonų spauda daug 

atviresnė ir pasako aiškiai, 
kad ši sutartis yra “smūgis 
Jungtinių Valstijų veiks
mams ir politikai Pacifiko 
vandenvne.”

13. Nutarta padaryti pietums laisvos Lietuvos priešų partija.
pertrauką iki 3 valandai. Taip sudaryta vyriausybė “Lie- j_ u J viniboa neroVnitn nutarė-

Pirma sesiia uždarvta 2 vai tuvos Socialistinė Tarybų Res-įdu finikas perskaito
Firma e. įja u a . . puWik^„ yra sudaryta < rezoliuciją, kunoj nurodomi bu- (a) Draugijos, kliubai ir kuo-

... . . Lietuvos žmonių valią ir yra!<iai kovai Lietuvos nePri- pos, dalyvavusios šiame suva-
lmga armija ir ginklai. Viduje’ —:±_ —*— . __ . n »rsx- xi—s— s----- —j------------------

19. Rezoliucijų komisijos var- (4) Dar toliau konferencija

“Dabar paaiški. kad ir Jugo
slaviją suėdė ne vien nazių ga- popiet-

Sreij. antra: R^mMitai| ^oJZkomuntaw7
Antra sesiją pirm. S. Straz- okupante. ku8 F. Vaitulodtis j»re- veikimo, po suvažiavimo bus j \ _....................

1 mia rezoliuciją priimti kaip pilnateisiai Lietuvos Gelbėjimo 4- Nutarta Įpareigoti išrinktą 
skaityta. Po plačių diskusijų. Komiteto nariai; | propagandos komitetą, kad jis
rezoliucija priimta vienbalsiai.1 /Kk 1 i»PėtM lietuvius biznierius ir
Ji skamba taip:

buvo gerai paruošta pardavikų 
gauja. Tai ta pati istorija, kaip
su Norvegija ” das atidarė 3 vai. popiet. okupantai ir jiems tar-

.. 14 Įsiregistravo dar du dele- naujantis komunistinis gaiva*
KaiD nraneša iš Tokiio t ta 1ftonĮa- kaip su gatai. las, nepaisydami žmonių valios,

“Nevv York Times” korės- kle5uvLa- Lietuvoje taip pat 15. Svarstomi Lietuvos gelbė- gjnki„ jr viliugyste prigungė‘New York Times 
j;ondentas atsirado pardavikų gauja, jimo reikalai. Pasakoma ištisa musų tėvų kraštą prie Sovietų

‘kuri pardavė savo tėvynę eilė kalbų ir nurodoma budai, Rusijos, Lietuvos vidaus gan-' 
“Japonijos spauda vienbal- svetimiems atėjūnams. Bet kaip padėti Lietuvos žmonėms tVarka Ūpo susovietizuota, jos 

šiai reiškia tokią nuomonę, apie Lietuvą Bimba bijosi atgauti savo tėvynei neprikišu- ekonominis gyvenimas sugriau- 
kad šita Maskvos sutartis yra užsiminti, nes čia pardavikų somybę. Pareiškiama daug min- ir krašto vairą paėmė | savo

Rezoliucija:
New Yorko,

. (b) Organizacijos nemokės.... ,'. .. . - . . , ; profesionalus Brooklyne ir apie-jokių metimų ar mėnesinių duo-:_ , , .. ‘ . Tu
klių į Lietuvos Gelbėjimo Ko- linkėje. kad jie liautųsi rėmę

New Jersey ir miteto iždą, o tik sulig išgalės komunistų išdavikiškus lietuvių
apielinkės draugijų, kliubų bei teiks medžiaginę ir visokią kito-' fe”*?* žygius. Kurie lietuviai

kuopų konferencija, Įvykusi ba- kią pagelbą išrinktiems veike-; neoaklausvs tuos na-
--------- , . , —-T.----------------------- _ — wwir masių vai™ poeinc 1 s«nj landžio20d., 1941 m., Amerikos jams siekti aukščiau išdėstytų , . .. . . ’ . */.

matiška Romos-Berlyno- gauja buvo jo paties plauko, čių apie kovą su Lietuvos paver- iš Sovietu Ru- Lietuvių Piliečių Kliubo svetai- Lietuvos Gelbėjimo Komiteto Ske!t?' ,net«Vl’? visuomenes zi-
ijo ašies pergalė ant Ang- ------------------ gėjų talkininkais Amerikoje. sijos To viso p^os dabar yra nėję. 280 Union avė.. Brooklyn, tikslų. jnMU ka,po komunis^ ėmėjus.

...... NAUJAS KOMISARAS 16. Rezoliucijų komisijos var- baisios. Mažiau kaip {metus.........................
LIETUVOJE. du dr. M. J. Vinikas perskaitė laiko jie sunaikino visas norma-

Tenka natirti dar anie rezoliuci^ P^oti Jung. Vals- les galimybes bent kokio žmo-
• „f.P - a; Xe tijų prez. F. D. Rooseveltui už niško pragyvenimo, šiandien, ________________________ „_______  ,

yeną laisvosios Ldeiuvos Lietuvos nepriklausomybės re- Lietuva yra didžiulis kalėjimas, Komitetą, kurio tikslais bus: i Amerikoje. J. Stilsonas Įnešė, protokolu ir paskelbti spaudoje.
Šitoj sutarty \ra pašau komisarą. Būtent, komuna- mimą. J. Kinderas įnešė, kad o jos gyventojai—-skurdo ver- (i) Vesti griežtą kovą už at- A. Žilinskas parėmė rezoliuciją įnešimas priimtas vienbalsiai,

linės reikšmės paslaptis, kad ]jnį0 ufcį0 komisaro pava- rezoliucijoje butų pažymėta, gai. Jiems stokuoja pačių buti-
tova- J°F šioje konferencijoje daly- niausiu gyvenimui reikmenų.

vauja ir New Jersey lietuvių Miestai neturi maisto ir aprė- somybės, laisvos demokratijos tas vienbalsiai, 
draugijos, o ne vien Nevv Yorko dalo; kaimai ..eturi gyvenimui Į ribose; | 2L Vienbalsiai

dramati 
Tokijo
hjos ir Amerikos, nes ji visiš
kai pakeitė pasaulio situaciją.

Japonijos imperialistų 
dienraštis “Niši Niši” sako:

N. Y., plačiai ir nuosekliai ap Į 20. S. E. Vitaitis perskaito 27 Dr\*f* J* Vi_nikas 
svarsčiusi dabartinę Lietuvos savo ant greitųjų pagaazintą Y. J. Vysnius parėmė pavesti 
nelaimę, rado reikalingu ir nu- rezoliuciją, kuria nurodomi bu- konferencijos prezidiumui su
tarė įsteigti Lietuvos Gelbėjimo rb,; kovai su Lietuvos nriešais tvarkyti visas rezoliucijas su•• .. . • • 1 « • . “ '- — -A - l..ų— • oTiniulAia

Sovietu Rusija m tiktai tam-, j afkirtas
pa Romos-Berlvno-Tokio asies 
pus-narys ir paliuosuoja Japo
nijos rankas vykinti savo pro-

gavimą Lietuvai politinės, eko- perduoti ReaoKucijų komisijai 28. Pirmininkas 8. Strazdas, 
nominės ir tautinės nepriklau Į perredaguoti. Įnešimas priim- padėkojęs dalyviams už ener

gingą reikalų svarstymą ir ge- 
nutarta Lie- užsilaikymą, konferenciją

rišč” Astafjev
Kažin iš knkinc onhorni aaio; Kaimai .«un gyvenimui į nuošėurenta Toiimuore Pvtuore bet ios teitos <tanus”\ta’ S’*"'**’’ 1PaUisi’“.**būtinumų. Vienų to-! «, Rovei ui Lfetavo. nepri-'tavre Gelbėjimo Komitetų rink- «**«* 7:15 «l vrtare. 

yramų Tolimuose Ktiuoee. Mt jos tas tautos sūnūs atsi- kūmų, rezoliucija priimta vien- diiu. Lietuvos žmonės iiandien,klauMmvbe naudoti šian orte>4 ii mostas, visa, ^yado* iwsiai. kaip dTOiniOT. ir e—'S"’ į VrT.iLT'SnU* ,̂ P. S*
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KAS NIEKO NEVEIKU 
TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU G Y VENIM AS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS !”^tuokadfiasusirinko
Lietuvos Neprigulutybes 
Gynimo Konferencija buvo 

pasekminga. Dalyvavo New 
Jersey, Ncw Yorko ir Broo
klyno organizacijų atstovai.

Balandžio 20 kaip pusė 
po dvylikos St. Strazdas. 
SLA Penkto Apskričio įga
liotinis, atidarė Brooklyno 
A. L. P. Kliubo svetainėje 
susirinkusią draugijų atsto
vų konferenciją ir negai
šuodamas laiko, paskyrė F.

tik New Yorko ir Brook-'
-x T |lyno didžiųjų draugijų at-
jau. okupuota. Ją valdo sve- stovai, bet mes turime gre
timieji. Prarado savo laisvę žų lietuvių būrį ir iš New 
ir daugiau mažųjų tautų. jerSey valstijos. Tiesa, mes 
Bet karas nebus amžinas, čia susirinkę visokių pažiu- 
Jis eis visgi prie pabaigos, rų; katalikai, socialistai. 
Demokratinės valstybės kol tautininkai ir bepartijiniai. 
kas tų užgrobimų diktato- ~
rinėm valstybėm nepripa
žįsta. Amerikos prezidentas 
F. D. Rooseveltas musų de
legacijai pareiškė, kad Lie
tuva neteko nepriklausomy
bės tik laikinai. Jis mano,

Bet visi mes siekiame atko
voti laisvą ir demokratinę 
nepriklausomą Lietuvą. Bu
kime todėl tolerantiški ir 
gerbkime vienas kitą. Pir
miausioje vietoje statykime 
demokratinės Lietuvos vals-

Milašauska F Vaitukaiti ir'J“1^ kąrąs, pasibaigs ne Stybės ir jos nepriklausomy- 
MiiasausKą. r. vanuKaių ir1jęanavmiais paliuosavi- hės reikalus o ne kokiu as- Vrzbarą patikrinti suvažia- į mais pavergtujų kraštų. Jei- ’ U

. mai]datus. tai mes jau šįan(jįen
Kol komisija tikrino delega-; turime griežčiausia pasisa-
tų liudijimusSt. Strazdas kyti kad mes norime ne tik 
pakvietė Di. Vimką n J. V., nepriklausomos Lietuvos,
Stilsoną pasakyti po pra-; Neoriklauumio. ir Dc-
kal!?ą',z. , ., . mokratines Lietuvos! Šito-

Dr. Vinikas savo kalboje. kja linkme mes ir kalbėsi- 
pabreze, kad ciasusirinko me šioje konferencijoje, 
pasalpimų draugijų, kliubų i tokių dėsnių mes dau-
įr kriaučių unijos delegatai:gįausiai apsistosime ir kuo, . .
pasitarti, kaip jie gali pa-; ryžtingiausia pravesim pro-i^j Strazdas pirmininku, o 
gelbėti musų broliams ii- se- įarrąuž Laisva ir Demo-!??™^atas ■I1u>«ela J® Pagęį- 
sutėrns Lietuvoje pasilįuo- į,.atjnę Uetuva! ibmrnku; sektemum - F.
suoti is po Sovietų Rusijos n • v- ■ «^^i'Vnc -oras lr s- Vltaitls 1° P3‘
okupacijos jungo. Musų tė- 5il PiL dtvblt Selbininku- Rezoliucijų ko-
VU kraštas pe?šimtą įen- demokratybes siekius,įmisijon grinkti: Dr.Vini-:

delegatai pritarė gausiais j v. stilsonas ir J. Bui- 

vvdas. Į spaudos komisiją: 
Vizbarą. Trečiokas ir Vyš
nius.

Rezoliucijų komisija pa
gamino padėkos rezoliuciją 
prezidentui Rooseveltui dėl 
nepripažinimo Lietuvos o- 
kupantams. Ši rezoliucija 
priimta vienbalsiai. Smeto
nos kavalieriai pasiūlė pri
imti ii’ A. Smetonai padėkos 
rezoliuciją. Kilo nerimas. 
Kalba visa eilė delegatų. 
Kaip kurie sarkastiškai ker- 

Smetonai reikia

kiasdešimtis metų buvo pa-.
vergtas Rusijos despotišku- * . , .. , _
jų carų. Laimėjus demokra- ■ o. Antras ^bejo dr£- J- • 
tinėms valstybėms pereitą Į.Gady_ 
pasaulinį karą, susikūrė ir " ~ ~ . .............~
Lietuvos nepriklausoma val
stybė. Tiesa, sako Dr. Vini
kas, Lietuvoje nebuvo tikros 
demokratijos. Dėl to esame 
ir mes, čionykščiai Ameri
kos lietuviai, truputį kalti. 
Mes seimavojome prieš pe
reitą pasaulinį karą. Mes 
seimavojome k^rui prasidė
jus. Bet mes nepasakėme

nes ' redaktorius. Jisai nuro
dinėjo. kaip užimtus kraštus 
Sovietų Rusija jau rusina. 
Jis nurodė tą faktą, kad 
šimtus lietuvių rusai tremia 
Rusijos gilumon. o jų vieton 
atsiunčia rusus ir apgyven
dina Lietuvoje. Mokyklose 
lietuvius mokytojus paliuo
suoja, o stato rusus. Kad ir 
menka Lietuvos pramonė,

vieningai, kokios mes Lietu- bet,.ir t*" kemšami fabrikų 
vos norime. Musų seimuose,: vedėjais atsiųsti ls Sovietų
musų sueigose būdavo viso-IrasaI- Vlenu zodzl»>. Y*8“ 
kių minčių. Vieni norėdavo: ^mpu varomas rusinimo 
autonominės Lietuvos res- darbas Lietuvoje Kūne tam 
publikos, kiti monarchijos, nepasiduoda, įkalinami, ar- 
treti federatyvės socialisti- ba sušaudomi. Jeigu rusini- 
nės respublikos ir tt. Kiek- m° darbas Lietuvoje eis taip 
viena grupė, kiekviena sro-; toliau, tai uz dvidešimties 
vė norėjo savotiškos Lietu- m et ų Lietuvoje nebeliks lie- 
vos. Kada talkininkai lai- tuvių, o bus tik nišai, 
mėj’o karą. musų Lietuva ta-, Mes, sako drg. J. .V. Stil- 
po neprigulminga, bet jos sonas, neturime nuleisti ran- 
vidujinė tvarka pasiliko Lie- kų. Amerikoje yra vienas 
tuvos politiniu partijų ir po- trečdalis lietuvių. Musų už- 
litikierių rankose. Iš karto duoti? čionai turi būt—išlai- 
tvarkėsi demokratiškiau, o'kyti lietuvybę! Jeigu mums 
vėliau, po 1926 metų per-:čia Amerikoje reikia išlai- 
versmo. tvarkėsi jau tik pu- j kyti lietuvybę, tai mes turi- 
siau demokratiškai. (Nebu- me nusistatyti prieš lietuvių 
vo jokio demokratiškumo, tautos pardavikus. kurie vi- 
Po 1926 m. perversmo Lie- šokiais budais gelbsti rusinti 
tuvą valdė tik vienos parti-! n* Amerikos lietuvius. Tiesa, 
jos ir vieno “vado” diktatu- ; jie irgi kalba apie “lietovy- 
ra, lygiai taip kaip Rusijoj, bę,” bet apie tokią? Kuri iš-
—Red.) eina iš po Stalino bato. Jie

Štai. mes turime jau ant- džiaugiasi, kad dabar atke 
rą pasaulinį kare, antrą tau- i Rami rasai mokytojai į Lie
tų pasidalinimą.* Antra de-tuv^- Jie džiaugiasi, kad 
mokratiškų ir diktatoriškų Įimtai lietuvių ištremiami

Rusijos gilumon. Jie džiau
giasi, kad musų brolius ir 
seseris atėjūnai areštuoja ir 
sodina į kalėjimus. Jie 
džiaugiasi, kad atėjūnai 
trempia musų tėvų žemę, 
naikina jų tradicijas, jų pa
pročius. Kiekvienas lietuvis

spėkų susikirtimą visu pa
saulio plotu. Šis antrasis pa
saulio sukrėtimas yra skir
tingas nuo pirmojo. Pirma
jam susikirtime ėjo obalsis 
už mažųjų tautų paliuosavi- 
ma. Tą obalsį kėlė demokra
tiškesnės valstybės. Ir iš an
tros pusės ėjo vokiečių ve
dami teutonai užviešpatau
ti ant rišo pasaulio. Pasta
rieji pralaimėjo — laimėjo 
demokratinės tautos ir iš jų 
laimėjimų išdygo visa eilė 
tautelių.

Bet karo pasėkoje, sako 
Dr. Vinikas, iškilo dikta
toriškos valstybės. Pirmoji 
gimė Sovietų Rusija. Antro
ji įsikūrė Italija. Vėliau pa
krypo ton pusėn ir Vokieti-' si ne tik lietuviais, bet ir lie
ja. Tarpe diktatorinių ir de-1 tuviais “patriotais.” Kaip 
mokratinių valstybių buvo tuos biznierius ir profesio- 
neišvengiamas konfliktas, nalus pavadinti, aš nežinau, 
nes kur tik jos susitiko, visur ’ Bet kartą ir dar kartą mes 
buvo griežti skirtumai, prie- i jiems sakome: “Jeigu jumy- 
šingi supratimai valstybių! se yra nors kibirkštėlė lieto- 
santikiavime. To pasėkoje 
mes turime antrą pasaulinį 
karą. Kurioji pusė dabar lai
mės, sunku mums šiandien 
pasakyti.

Bet musų tėvynė Lietuva

Rooseveltukas Su Antra Žmona

menų reikalus. Jeigu mes ei
sime ta kryptimi, mes nu
veiksime didelius darbus 
šioje konferencijoje.

Pabaigus J. V. Silsonui 
kalbėti, mandatų komisija i 
pranešė, kad konferencijoje! 
jau yra 91 delegatas nuo 351 
organizacijų, su 4,551 na
riu. Prezidijuman išrinkta:!

šiomis dienomis vyresnysis Roosevelto sūnūs vedė jau 
antrą žmoną (su pirmąją persiskyrė). Jis paėmė Romelę 
Šneider’aitę, e nursę, kuri slaugė jį ligos metu.
Tačiau neilgai ir su šita gyveno, nes šiomis dienomis įsto
jo jurininkų korpusan ir turėjo su ja atsisveikinti, žino
ma. ne ant visados.

LIETUVIŲ VAIKAS NUTEISTAS VI
SAS! AMŽIUI KALĖJIMAN.
Chicago, III.

Pas mus plačioje Chica
goje pasitaiko visokių nau
jienų — gerų ir prastų. Iš 
blogųjų žinių srities noriu

tų viršenybę. Tada jis susi
dėjęs su visokiais padaužo
mis labai greitu laiku atsi
durs ant kelio, kuris veda 
tiesiai į kalėjimą. Vaikas 
niekados nebūna namie lai-pranešti, kad “Keleivio” 14 , 1 .. , - . ,

numerv aorašvtas vienu lie- ku; J1S daznai parsibalado-tiX MtapHonu vaS Jo- Ja nakti 1 2 arba net ir tuvių parapųonų vantas, jo- Kur vaįkas buv0
nas Pupnikas, gavo nuo vie
nų iki viso amžiaus kiilpii- veike, tėvai jo paklausti ne- 

J ’ begali. Mat, jis už tėvus 
“gudresnis,” jis “viską žimo uz vieną prasižengimą.

Už kitą prasižengimą—nuo 
1 vienų metų iki 20 metų ka- 
, Įėjimo.
! Tas jaunuolis buvo tik 17 
metų amžiaus, bet spėjo pa
sižymėti plėšikavimu ir pa
vogė net 10 automobilių. Jis siminti. kad vaikinas, iki jis 
jau buvo teistas pora sykių, nesulaukia 21 metų, jis ne- 
bet teismas jo pasigailėjo ir turi ir pilnų pilietiškų teisių, 
buvo paleidęs ant “proba- Už jo blogus darbus tenka 
tion.” Bet jaunuolis manė, tėvams atsakyti. Todėl tė- 

į kad visa tai tik juokas, ir vai, nežiūrint kad jie butų 
savo kreivo kelio nenorėjo ir nemokyti, turi teisę ir pri- 
pamesti. valo savo vaikus perspėti.

Dabar aš čia noriu truputį kad šalintusi visokių padau- 
panagrinėti priežastis, dėl žų: ir turi prižiūrėti, kad 
kurių toks jaunas vaikas tu- vaikai butų namie 9 ar 10 
rėjo patekti kalėjiman net valandą vakaro. O jei tenka 
visam amžiui. Priežasčių ga- kur ilgiau užtrukti, tėvai tu- 
lima priskaityti daug, bet aš ri žinoti, kur jų vaikas bus 
pažymėsiu tik keliatą svar- ir ką veiks. Tik tokiu budu 
biausių. tėvai tegali tikėtis, kad jų

Viena iš svarbiausių prie- sūnelis ar dukrelė pasieks 
žasčių, galima sakvti, vra subrendusio amžiaus nepa- 
tėvų kaltė, kad jie* tik* ką kliuvę į blogą draugiją, ir 
baigusiam parapijinę mo- išvengs vėliau daug širdgė- 
kyklą vaikui duoda perdaug los ir ašarų, 
valios. Tik įsivaizduokime: Mes dažnai girdime Ro- 
vaikas 17 metų, o pavagia mOs katalikų kunigus sa- 
10 automobilių! Jis jais va- kant pamokslus, kad vaikai 
žinėjasi, trankosi su mergšė- tik tie geri, kurie lanko pa- 
mis. ir viso to tėvai negali tapiiu mokyklas. O tie. ku-

priklausomybės atgavimo sis apie A. Smetoną ir jo ai- matyti nei suprasti, ką jų rįe įanko viešąsias mokyk-
reikalams ir gelbėtų tuos lie- nius, bus šiokių tolau pasek* sūnelis veikia. Suprantama, ias. nueįs “šunkeliais.” Bet
tuvius, kurie nukentės nuo mių. Bet jeigu pradės tąsy- sūnelis pasisako mamei ir dabar mes tuiime šimtus at-

kad jis. ot. tokį auto- įtikimų, kur tėvai geri ka- 
Čia musu smetonininkai seKe^ interesų — pasesmes moDinu išmainė ant savo talikai. lanko bažnyčias, bet (Žinoma, ne ^Tutinai bus „ ... i^žionko.” pridėdamas ke- jų vaikai baigę parapijines

ta: “Ar A
dėkuoti, kad jis pabėgo iš raudonojo teroro Lietuvoje, tis dėl A. Smetonos ir jo pa- tėvui, k 
Lietuvos?” Rezoliucijų ko-! čia musu smetonininkai sekėju interesų — pasekmės mobiliu 
misija pastebi, kad A. Sme-! bus prastos. >“džionko

no.
Tėvai neprivalo duoti 16 

—17 metų vaikui pilnos lais
vės. kokią jis gali turėti tik 
sulaukęs 21 metų. Reikia at-

Vytautas Katilius, liatą doleriu. Kitą sykį jis mokyklas atsiduria kalėji- 
pasako, kad jo draugas įsi- muose. Tuo tarpu tie vaikai,

tonos klaieimu neverta kai-:i§stojo prieš. Jie nurodė,
bėti. A. Smetona atvyko į kad toks finansų rinkimo ir , .... . , --------------------- .
Ameriką ne su Lietuvos vai-gebėjimo pabėgėliu komi- Ras MuillS RūŠOntū automobilių, kad kurie lanko viešas mokyk*stybės reikalais, bet su savo;^tas jau esį įkrartas. ir jį . ---------- - • —-
asmeniniais reikalais, ir ko-kontroliuoju Jurgelio- Brooklyn N Y__ Have- j-- •» ♦-_ _ _ orooniyn, im. i. nave- dzR] vaikas savo tėvams

meyer ir North 5th gatvių gražiai pameluoja, o tėvai .. , .. j
kertej yra įrengta lietuvių ima tikrą tiesa. daryti įl-
mokmių paveikslų parode- ni^0 neabejodami. * ^ ^vadžiojimus ir patiek-
le. Ji užsidarys 4 gegužes. • » • *- • 7 ♦ j . . .. ti eibes faktų. Bet nenore-p^iureti . :Jel f«vaI ta'P da.™- Z?' J’e damas užimti daug laikraš-

--------labai klysta. Tėvai tokiuose vįeįos^ pasakysiu tik
atsitikimuose netun savo t^k.

nuo 7 iki 10 vai. vakaro, o vaikais Jie turi

misija tuo reikalu nieko ne
siūlo.

Toks rezoliucijų komisi
jos pareiškimas nepatenki- 
ko dalį tautininkų. Tūli jų

nis, X. Strumskis. Jurgėla,
Tysliava ir dar kas. Tas ko
mitetas įsiregistravęs val
džioje ir niekas kitas “nega
lįs” rinkti Lietuvos žmo- Todėl kas norėtų

jis vėl jį pardavė ir kitą mai- ias nebūna taip jau dažnus 
nais įsigijo. Ir tt. Vienu žo- kalėjimo svečiai. Kodėl taip 

vra?

piktai puolė rezoliucijų ko- nėms nuo raudonojo teroro paveikslu" tegul ateina prieš
tasJiomite' 4 ssgužfe. Paroda a^ata:tiek: lankymas parapijiniy 

nuo 7 iki 10 vai. vakaro, o va? etL le lun mokyklų neapsaugoja vaikų
šeštadienį ir sekmadienį — P1?.31 stirti visą vaiko paša- nuo blogų papročių ir nuo 
nuo 3 vai. popiet. kojimą. Kitaip, vaikas iš chuliganizmo. Vaikas, ar jis

y326?8 Pas.lda™ Pakakęs ,anRys parapijįnę mokyklą, 
Dctroit, Mi»h.—Tautįnin- Į da.u^iau blogo, negu ar vje§ą mokyklą, mokyklo-

o surengę p. Tu- i ^ero' ie gali apsieiti pakenčiamai.
atsakė. Rezoliucija nusta- belienei prakalbas ir savo va • Pasakojimais tikėti. - r-----
tanti komiteto veiklą tapo lapeliuose kėlė jos nuopel- P*8

tautininkų, kurie pasisakė Įas Didžiuma delegatų gar-
tuo reikalu labai blaivai. Jie ■ į^iai nusijuokė ir pastatė 
pažymėjo: jeigu yra kunuo klausimą: kas toki komite

tą įgaliojo? Kas jį rinko?klausimu nesutikimų, tai tų 
klausimų reikia vengti. A.
Smetonos klausimu yia ne
sutikimų, ir mesto klausimo 
neturime kelti. Bet kur tau!
Ultra tautininkai net Dr. Vi- 
niką “Pilotu” išvadino.

Pasiūlyta antra rezoliuci
ja, tai pasmerkimas okupan
tų už neteisėtą Lietuvos 
okupavimą. Šioji rezoliuci
ja priimta vienbalsiai. Bet! Strimaitis, 
smetonininkai ir čia surado, Glaveckas, 
kad reikalinga išreikšti Trečiokas, 
užuojautą A. Smetonai. Bet 
į jų pasiūlymus niekas ne
kreipė domės. ’

Trečioji rezoliucija tapo
pasiūlyta dėl D-ro Griniaus,

tiems Lietuvos pardavikamsljęyrig giomįs diendmis buvo
turėtų reikšti ko griežčiausį 
pasmerkimą.

suimtas ir įkalintas sovietiš
kos Lietuvos kalėjiman. čia

Bet yra biznierių ir pro-! smetonininkai su Tysliava 
fesionalų, kurie remia tų iš-! priešakyje užėmė “kairiau- 
davikų (komunistų) spau-' šią” liniją, kad tokios rezo- 
dą. Duoda jai apgarsinimų, liucijos priėmimas reikš J. 
Eina į komunistų parengi- Paleckio valdžios “pripaži

nimą.” Reiškia, jeigu suėmė 
vieną žymiausių musų Lie
tuvos veikėjų ir demokrati
niu budu išrinktą 1926 me
tais Lietuvos prezidentą, tai 
jo reikia išsižadėti ir palikti 
J. Paleckio ir Dekanozovo 
kalėjime. Į jų argumentus 
Dr. Vinikas ir kiti labai tin
kamai atsakė, kad jie įieško 
konferencijoje priekabių, o 

vvbės ir žmoniškumo, liau- daugiau nieko, 
kitės taip darę. Jus remiate Ketvirtoji rezoliucija ta- 
Lietuvos priešus!” ’ po pasiūlyta, kad išrinkti iš

J. V. Stilsonas baigdamas septynių narių veikiantįjį 
prakalbą nurodinėjo, kad komitetą, kuris rūpintųsi 
šioji konferencija yra reikš- kelti finansus Lietuvos ne-

mus. Sveikina jų jubiliejus, 
jų suvažiavimus. Didžiuma 
iš jų duodami dešimtines 
komunaciams. sykiu skaito-

Jonas Jurgėla ir Tysliava
ant tu paklausimų nieko nė^fcaį čia buvo surengę p. Tu-

ų pasakojimais UKeu. Ret i§ėjęg g mokyklos, kai 
. - - .-j--—— . tikėdami, pamatys kad j^lllksta nuo mokytojų a-

priimta didžiumos balsų. nus Lietuvoje. Bet amerikie- apsukrus sūnelis jau uz kju jįs dažniausiai išdvksta 
Priimta rezoliucija smer- čiai žinn kain S™tnnn«. geležinių grotų—kalėjime. • i ,, .------- i_.rezoliucija smer- čiai žino, kaip Smetonos- geležinių girnų—Kuiejune. ir paseka bloga paprotį, ku-

kianti musų lietuviškus Tūbelio diktatūra spaudė Toliau, baigusiems tik ris ir nuveda į kalėjimą,
penktakojus. Lietuvos ūkininkus ir perse- pradinę mokyklą vaikams *.

Išrinktas svarbiausis ko- kioio pirmeiviškas darbinin- tėvai neturi nusileisti įvai- Tod? te.YM priederme yra
mitetas iš sentynių: A. B. ku organizacijas. Tada tie riuose gyvenimo klausimuo-

St. Strazdas, J. ponai apie
B. Spudienė. norėdavo nei kalbėti, o da- tėvai, kūne nėra lankę jo-

amerikiečius ne- se- Paprastai, musų lietuvių Į^Pi' kada apleidžia mo- 
ėti o da- tėvai, kurie nėra lankę jo- kYkča’ 1 ^le &au*?a kok| 

Trečiokienė ir, bar pasidarė geri. Amerikos kios mokyklos, perdaug sa- darbą arba pradeda eiti į 
P. Tiškus. Išrinkti lietuviams geriausia laikytis vo vaikams užsileidžia. Esu aukštesnę mokyklą. Pats 

penki propagandos komite- nuo Smetonos kompanijos girdėięs daug tokių vaikų iš- gausias vaikams 
to nariai ir penki parengimų ištolo ir nieko bendra su ja sireiškimų: “Ką tu žinai, ką laikas yra kada jie baipa 
nariai. Su tuo ir konferenci- neturėti. — Tautietis. tu supranti. Juk tu jokios pradinę mokyklą, bet neina
ja užsibaigė. Baigiantis kon-: ---------- mokyklos nesi lankęs. Tu i aukštesnę ir negauna dar-
ferencijai. konfencijos sek- Lcwiston, Me.—čia mirė nei savo vardo nemoki pasi- bo bei kitokio užsiėmimo, 
retortos pranešė, kad dele- Charles Martinkus, vos susi- rašyti.” Suprantama, tėvai turi suro
gatų iš rišo dalyvavo konfe- laukęs 22 metų amžiaus jau-, Po tokios pastabos, tėvas P131. P^iurėti sav’o vaikus
rencijoje 114 nuo 49 orga- nuolis. Buvo stiprus ir ener- nutila, o vaikas jaučiasi jau „ ir mokyklą lankant, kai 

— _ --------------- iš mokyklos iki

rodos

nizacijų. atstovaudami 5347 gingas vaikinas, bet susirgo aukštesnis ir gudresnis už Pe Ppraina iš mokyklos iki 
narius. ir reikėjo daryti dvi opera- tėvą. O iei dar tėvas yra pu- Tame laikotar-

Konferencija patvarkė, ei jas. Antros operacijos ve- sėtinai išsigeriantis, tai tada PY dažniausia vaikai susi- 
kad dalyvavusios organiza- lionis neišlaikė. Jo kunas 16—17 metų sūnūs pasida- draugauja su isdykusių vai- 
cijos konferencijos duoklių buvo apklotas gėlėmis, ku- ro jau pilnas namų gaspado- kų virtinėmis, ir dar nebai- 
nemoka į Lietuvos Neprigul- nu prinešė netik lietuviai, rius. Su motina tokia pat is- ?? pradinės mokyklos jau 
mybės Gynimo komitetą, o L>er ir amerikonai. Visi paly- toriją, kaip ir su tėvu. jei pradeda plėšikauti ir net 
tik reikale to komiteto dar- dėjo velionį į Oak Hill kt- linai nėra jokios mokyklos automobilius vogti. Tad tė- 
buotę paremia materialiai pines ir tenai atsisveikino. ’ lankiusi. Apgalėjęs tėvą, su- vų pareiga yra ziurcti, kad 
ir moraliai. Kaip eis veiki- Dabar velionies kapą ŠI-; nūs su motina jau ceremoni- vaikas parėięs is mokyklos 
mas už Lietuvos nepriklau- do pavasario saulutė ir ža- jų nedaro. Jei jis negali sa- neatsitrauktų kur nereikia,
somybės atsteigimą, tai pri- liuoja žolė, tik nusiminę jo vo pasiekti gražumu, tai ta bet žaistų arti namų. arba 
m-------------- i.i^i. a_J t—------1------- užsiimtu skaitvmu, darytųklausys nuo to. kiek Ameri- draugai ir giminės. Tėve-i patį pasako motinai, kaip ir . ....................
kos lietuvių visuomenė jį liams ir giminėms reiškiama tėvui. savo lekcijas. Taip pnziurė-
rems. Žinoma, dalis veiklos gili užuojauta. i Tokiame atsitikime, tėvai darni savo vaikus, tėvai ve-
priklausys ir nuo to. kaip iš- Korespondentė M. D. tarp savęs pakalbėję galvo- ’13U daug susiknm-
rinktasis komitetas darbuo- ------------------ ! ja, kad gal ištikrujų jie yra bmo ir sarmatos.
sis. Jeigu komitetas imsis Brooklyne mirė Teklė Jo- į atsilikę nuo pasaulio, gal jų Žinantis,
rimto darbo už Lietuvos vai- neliunienė, 49 metų amžiaus' sūnelis ir yra visame teisto- Ep.ts ir straipsniai. 
stybės išlaisvinimą iš po moteris. Velionė prigulėjo1 gas. O vaikui to tik ir terei- šiojjmvroi ss en-M,
okupantų jungo, o ne ginčy- prie komunistų. kia, kad tėvai jam pripažin- č’aTiitoSr™’ «£
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asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

ŠVEDAI JUOKIASI 1S BOLŠEVIKŲ
“PROGRESO.” Sveikatos Kampelis

Rusijoj yra leidžiamas tomis žiniomis, praeitų me- 
bolševikiškai propagandai 
anglu kalba laikraštis “Mos- 
co\v Nevvs.” šių metų sausio 
15 d. laidoje tas laikraštis

__________ Kad geriau suprasti “de-, sandėlių ir nešami į kraujo
. - i ♦ ficiency” ligų reikšmę, bis- apytaką ir platinami po visą
trumpa apžvalga to, kutj žvilgterėkime į kitą pa- ■ žmogaus sistemą. Kraujas 

įokslas žengia Dirmvn ___L- vQiv^

RACHITAI.

kad tai genausis

pasigyrė sovietų laimėji
mais praeitais metais žemės 
ūkio srityje. Tarp įvairių 
skaitlinių laikraštis paskel
bė net ‘‘visai tikslias” ži
nias apie praeitų metų ru
dens javų derlių ir pabrėžė, 
kad 1940 m. javų derlius 
Rusijoje buvęs didesnis už 

: 1939 m., pasiekdamas maž
daug 7,000 milionų pūdų. 
Tos skaitlinės Europoje ži
novų tarpe iššaukia skeptiš
ką šypseną; pirmučiausia 
kad ir dėl to, kad praeitų 
metų derliaus negalima tiks
liai apskaičiuoti per keiiatą 
dienų net kulturinguose 
kraštuose. Bendrai, prisižiū
rėjus į visą tą statistiką, ga
lima padaryti tokią išvadą, 
kad Maskvos propagandis
tai vis dar neišmoksta ble
fuoti civilizuotųjų kraštų 
skaitytojus ir užsieniui tebe- 
taiko tą patį šabloną, kuris 
pas juos taikomas “viduji
nei rinkai!”

Pasak to laikraščio, prą- 
ocialistiniame”

—Tegul bus pagarbintas, ■ ko,
Maike!... j daiktas. Taigi apžiūrėjom

—O kaip tavo sveikata,: visi. kad ligonė miega, ati- 
tėve? * darėm visas duris ir atstraž-

r» - „ t.,- S niai išnešėm su visa lova už
‘kluono, kur buvo gilus pru- 
jdas. “Dabar verskim į pru-matizmas neišeina iš mano >

kaulų, nors tu pastipk.
turėčiauas

tų derlius sudaro apie 7.000, 
milionų pūdų (kas atitinka gtai

Mltačita^' šaulio dSlį. Rytų talyse'^'betekėdamas palieka kalkes
X ™ 6Mkik>Jramu^“era „ • 8 tynnejimui. ' šimtmežiuį blfv7 žinoma Ii-' reikalingose vietose, iš ku-
eitų po boo kiiogidmik gro- Rachitų tyrinėjimo evo- ........................du Jei mrtimti domėn rosii\- R.i!ch.!t.ų /gulėjimo evo- g.a valdu .‘ber-beri.” Apie irių kuriasi ir stiprėja kaulų laUtražčm SfauTtortfaU ,llustl'uoJa d“I"*!ks- 1870 metus japonas Takaki medžiaga. Prie šito išąiški-
ma kad iis tik beveik siekia *?^OJO P10®1'6“ . dalyku: padarė tyrimų ant Vieno lai-' nimo reikia pridėti dar ir sų- 
7 000 milionų nudu tai.vi pumi!’ ‘‘“'Pjautini suprato- v0 matrosų, maitindamas!lygų, kad jeigu tik vaikas ar

”t“sa:enadX.PSl= ="S^J^-iŽmOgUS
progresą; antra, trukumus, kom) vyžiais ii* daržovėmis, į tų vitaminų užtektinai ir jo 

<slas iki šiol jau vietoje nuvalytų. Tuo jam liaukų sistema gerai veikia,
milionų^pudų, galima pada- ^Tirštai aDevventuose mie- PaVM, ^skinti ^r" 
ryti išvadų, kad kiekvienam stU(kee ir to^. vietose, kur ^veikSnykusT 

dSu Kipn645U1kg” ki! ■aalė !Tai l>asi,:od?- "K“- So šimtmečio pradžioje 

taip tariant, skirtumas tarp tik nebuvo žinomi kaipo Ii- jo maįstą bandyti3 ant įvai- 
SsboSS rortinarti'“' JLan¥"llig» _landame rių naminių R^unų—pilių.

džiausio skurdo laikais) ir laPikaį Dal. vaizdingiau yra Sroeli^ v ištų Ū me’ •a'P ““ tU relkal,n<«

o v? SSIm.Pne kokly nu,“wl-'ta . mus*i gadynė® kitų. Tie bandymai parodė, 
kad ro- SttTSSG ^7^)

«±±£ iŠ'0d° paltoi ,aChitU- i^no^ie^Uavo^

Svo’žemės derlių. Tačiau. . Jaunas Anglijos gydyto-,užtektinai, — jie neaugo n 
sako švedų laikraštis, “tas. Jas- Dantei VVhistler, pava

milionų ten negauta. Dalei-

tokis rachitų tikrai negauna.
Kuomet “ergosterol,” pa

dalytas iš mielių, ir “vioste- 
rol”—iš violetinių spindu
lių, susijungia, pasekmės 
būna vitaminas D.

Dabar biskutį pažiurėki-

nedarė jokio progreso savo
kT^injTnrieTsroYe ^oiiH na- dino ta ligą rachitai* pirmu gyvenime. Jie ne tik neaug-^Hkti viePtoie net%ftvoda-'kartu 1645 metais. Jis pir- ‘ davo, bet da ir stipdavo. Va- 
silikti vietoje, net e mas ia aprašė ir užvardiio dinas, . nuvalyti kviečiai
SoM^S^tSė morbo Anį-i (kaip ir musų'valgoma bal-
matomai, komunistų ukinin- lo,"unl quem idiomate indi-Ja kvietine duona) davė ne-

kavimas. 
dėjimaseiti metai

žemės ūkyje Maskolijoje i žodžiais visas
buvę didžiausios pažangos stangas pakelti
metai. Švedų laikraštis
“NU” palygina tą statisti
kos medžiagą su labai sena 
caro laikų statistika, ir ran
da, kad kame-kame, bet tik

Gyventojų padi- ?ene 'ocant the rickets” Į pageidaujamų pasekmių.
(kas liečia Anglijos vaikų Tolesni bandymai parodė.

vitaminų gauname, kurie 
mus apsaugoja nuo rachitų?

Pienas, kurį mes dabar 
vartojame, yra užtaisytas 
vitaminu D. Užtaisymas pa
sidaro leidžiant per pieną 
ultra-violetinius spindulius 
pieninėj. Kitur pieninės kar
vės būna “užtaisomos” še- 
riant jas tokiu pašaru, ku
riame yra vitamino D. Taip 
užlaikomos duoda jau gata
vai vitaminuotą pieną. Ma
žesni pienocentrai tiesiog 
prideda vitamino D į pieną.

Vitamino D, kalkių ir fos
foro santykis.. . , . ,------------v— su kūno įvai

raus. kuriuos randame pie-: rjos rūšies skysčiais dar to
ne ir svieste, gy vūnai nebe- s betyrinėjamas. Bet jau tiek 
stipdavo. Apie 1910 metus j yra atsiekta, kad daugelio

i da? sušuko mu.ro pravadv- ile jav>i del'liuJ> sovietai j-ra 
* - matvtum padarę pernai pažangą.

• Švedų agronomas operoo-į 
, ..... .. sekančiais
rius. Ir kad tu 
Maike. kai teškėm

—O kodėl 
stipti, tėve?

—Aš
kad tu tur 
kalbos taip išeina.

—Bet kodėl tėvą 
mok
Kam
tokiu.- zouz.us. Kurie rueso ».•• £- S9.8 milionai tonų, kas su 
nereiškia ir kartais da iš- stūmė ją atgal į prūdą. Sa- , i-ilom-arnus kiek-kraipo visą kalbos prasmę? ko, tegul pamirksta dau-;^^

.. , giau. *kad liga neatsigautu. xlenaiy . per jos
-Maike. pamokslų man \,e žinai irkvtra5 ž* į gyventojui. 1940 o metais 

nesakyk, ba mano sveikatai kaltais dar0 misteika. J8’
tas nieko nemaeys. Verčiau Swmti atsįal H nereikž. ima pasitikėt bešališką sta
rtuok man rodą. kaip mar- , ba H buvo sjaa sveika ir tos ika. buvo apytikriai 175
matizmų įsvam. 'viskas butų buvę olrait. Alei"!11“™1 ^'$nt0«- ka.d*"-

—Šituo reikalu, tėve. aš kai pastūmė, tai daugiau jau 81 Moscov Neva paskelb-
patarčiau tau kreiptis pas nebeišplaukė. Kai" ištrau- - ----- -------------------- --------
kuri nors lietuvi daktarą. kėm, tai buvo jau nebegyva.

—Eik jau tu eik. su tais i —Ir policija jus už tai 
savo daktarais. Ką gi jie ži- neareštavo?

pamačijo nors kiek? Ot. kad uz Maike. galėjo
butu koks burtininkas, ką

Kur kas liūdniau atrodo kad ši liga visados pasižymi 
galvijų ūkis. Sustačius greta galvos kaulų deformacija.
1913 ir 1938 m. statistiką, krutinės pakitimu ir šlaunių . e_ _ . _ .,,________ ________ ____ ____
matosi, kad per ištisus 25 raumenų sutyžimu. Jo apra- i mokslininkai patarė pridėti ■ vitaminų sąstatas tapo iš
metus taip garsiai rėkia- švmas betgi mažai dėmesio • i maistą tam tikra vitaminų, aiškintas ir žinomas, 
muojamo progreso bolševi- sukėlė. Whistler’io dizerta-i kurie tuo laiku dar nebuvo; Klausimas apie rachitus, 
kai sugebėjo padidinti gal- ei ja pasinaudodami, kiti taip žinomi. 1913 metais pa-: kajp matome. nebuvo kelia-

opviuu-, vjju skajęju vog 41; skirtu- tuojau sekė klasiškais ligos aiškėjo, kad vitaminų ran- mas per šimtmečiu. Ir tik 
Gavimais: hmkinrai mačas: nalv, anrašvmflis kas ir naakstino dasi kiaušiniuose ir svieste. į bendram mokslui pakilus,Maike, nesakau vandenų, tai ligonė tuojaus :mas juokingai mažas, paly- aprašymais, kas ir paakstino

lietum stipti, tik iš atgijo. Net plaukt pradėjo. , im„J, J ^ginant su gyventoju prfe- tuolaikinius gydytojus tyri-
n vi Ji butą 139./ milionų gyvento--^ i- n,ri t_, O pirma visai plaukt nemo 

neiš- kėjo. Priplaukė prie kranto
1 • 1DėAlWliU (20 .tose srityse. kurios 1940 i kaJ žmon&r). Tai reiškia, nėti tą ligą toliau, 

ten dabar km Tarp Londono

“Moscovv .. „ liško pobūdžio klausimus,
v iru/, Rachitai tuomet buvo vienasgarbinamą,. 1940 metų der- tokių klausimų, kuris skam

bų, švedų laikraštis irgi yra bėjo po visą kraštą. Susirin- 
nekokios nuomonės. Boise- kę daktarai išklausė 
vikų laikraštukas giriasi.
kad 1939 m., girdi, tik ma- mą, apkalbėjo ir priėmė ra-

areštuoti Sukalėm

Norwoodiečii Nariu
»Humoristika. 1

Tram-tram-tram, norwoodiečiai marš! 
Tram-tram-tram. žengiame pirmyn!

moka užkalbėt ligą, tai butų i fra^- atgiedojom gadzin- Kai su priešais 
kn« kita kas. ir pakavoiom. Viskas visus plaukus j

T- ' r .. i užsibaigė katalikiškai.—Teve, ligos uzkalbeji-' &
mu” neišgydysi. —To jau užtenka, tėve!

i Lik sveikas!
—Olrait. Maike, pasima

tysim kitąsyk.
—Tu ir vėi nori mane mo

lui ! Ar gi aš nežinau kaip 
ligą išgydyt? Reikia tik mo-
kėt užkalbėt, o liga cypdą- ’---------------- ~
ma išeina. Vienas burtinin- JaiUių VedįįbGS PdSl-
kas ligą tau užleidžia, o ki
tas išvaro. -Jes. Maike, pas 
mus Žemaitijoj būdavo ir Pereitą sąvaitę Philadel- 
tok> p!iezodi>. kad klynas pbjjoj buvo šiurpi tragedija, 
klyną išmuša. _ jos jsĮOrjja tokia: Yolanda

O ką tai reiškia. Goglia. 14 metų mergaitė,
-Tai reiškia. Maike. kad susidėjo su tokio pat am- 

žmogų gali išgydyt tik tas, ziaus snarglium vaikėzu ir 
nuo ko iis apsirgo. Ot, aš i slapta susituokė. Sužinoję 
tau pasakysiu, kaip pas mus Į apie tai tėvai, uždarė ją sa- 
Trvškių parapijoj ligos bu-'v« namuose ir neleido su sa
lia ro gydomos. Syki apsirgo jvo “vyru” pasimatyti. Pa-' 
musu sodžiaus šiaučiaus bo- i galiau tas “vyras” neteko 
ba. Persigando juodo kati- ’ darbo ir neturėjo iš ko gy
lio ir apsirgo. Mat, muslino venti. Pereitą sąvaitę mer-i 
kad pikta dvasia ateina. At-; gaite ištruko iš namų ir nu
vežė daktarą, jis davė lie-įbėgo pasimatyt su juo. Gy-Į 

nebuvo kaip,

baigč Tragingai.

is susikausim, 
plaukus jiems nurausim.

Jų mergeles susigausim,
J poreles susiglausim.
Linksmai dainuodami 

Trauksim vis pirmyn, 
pirmyn, pirmyn.

Štai kai priešus nukariavom 
Ir naujas pozicijas gavom.
Kaip tik šokome juos vytis.
Jųjų kojos ėmė pintis:
Tai už kelmo kur užkliuvo.
Tai į duobę kur Įgriuvo;
Kits į stulpą galva dėjo.
Vos plaukai nenubirėjo,

O mes vis pirmyn, 
pirmyn, pirmyn!

Viens-du-trys! Radosi kvailys,
Tik jau mus jis neliaidvs.
Šleivos, kreivos kojos pinas,
Bet prie musų jts kabinas. 
Greičiau, parše, galą gausi,
Negu mus tu nukariausi.
Tuoj partrenksim tave Taisą, 
Tartum kokį pelų maišą,

O mes vis pirmyn, 
pirmyn, pirmyn!

Jaunas Senis.

FRANCUZAI KAŽ-KĄ 
PLANUOJA AFRIKOJ.
šiomis dienomis Francu

nekokios nuomonės, tfoise- kę daktarai išklausė Glis-
loon • J- Ęn‘lasi son’o klasišką ligos išdėsty- 
1939 m., girdi, tik ma-;ma atikalbėjo ir priėmė ra

žas kolektyvinių ūkių skai- §įnį “j)e Rachitide,” kuriam 
cius pasiekęs taip puikaus jr šiandien mažai kas gali- 
gradų derliaus, kaip 1,600 ma pridėti.
kilogramų nuo 1 hektaro: Kai dėl rachitų gydymo 
betilau 1940 m. to rekorde anais laikais, jie. žinoma, tik 
priėjo daugelis kolchozų, galimybes spėliojo. Ligos 
Apie vidutinį visai Maskoli- gydymas tik musų laikais 
jai derlių galima spręsti iš (ano gerokai patobulintas, 
sekančios kalkuliacijos: sė- Phmesniesiems tyrinė‘o- 
jamojo ploto Rusijoje esą- i?ms betgi priklauso garbė 

ima 100 milionų ha: pernyk- už nurodymus, kad rachitai 
j štiš derlius siekia maždaug atsiranda ten. kur žmonės 
’ 114.7 milionus tonų, reiškia, gyvena susikimšę, nehigie- 
vidutinis derlius nuo 1 ha niškai ir neturi tinkamo mai- 
sudarė apie 1,200 kg. Ką ?to. Kai atsirado parazitu 
reiškia tokis derlius Europos teorija, daugelis manė. kad 
skaitytojui, galima suprasti rachitų liga tikrai paeina iš 
iš tokio fakto: 1940 metai bakterijų. Tolesni tyrinę j i- 
Švedijoje laikomi kuo blo- niai bet<ri narodė. kad para- 
giausiais; tačiau ir tais ne- zitų rachituose nėra. 
derlingiausiais metais Šve- r»dijoje ūkininkai prikūlė vi- matomeų SmTper1 du 
rtutoįiškai 1,600 kg. nuo 1 šimtmeįius jkį paga|iau vė- 
ha. Todd ^-edui yra be galo Iesnieji tyrinžji^ bioche- 
keista girdėti, kad tokia mjjoje jr fizikoje davė aiš- 
norma kaip 1,600 kg Rusi-. k^ kmiį. 
l°ie laikoma rekordiniai Raf garsųg^ Berlyno 
aukšta. S\ediioje gi ji laiko- mokslininkas Virchow anais 
ma išimtinai z^a. Norna- Mikais pradėjo tyrinėti įvai- 
hu derliu nuo 1 ha ten laiko- lįgų sudėtį, jis taipgi at-

i?? ^7 auksta norma kreipė gydytojų dėmesį ir į 
3,000 kg. ir daugiau. rachitų ligos padarą. Jo dės-

Proragandinė Maskvos tymas * pasiekė _ aukščiausį 
statistika imponuoja tik ap- laipsnį apie 1885 metus, kai 
mokėtiems agentams; Va- jis išaiškino ligos histologi- 
karų Europos ar Amerikos ją- Nuo dabar daktarai jau 
ukinin ką panašios lūšies suprato, kad sergančiam ši

jo
^Tada ' todėl abudu nutarė nurižu- ziJos karo ministeris gen. propaganda geriausiu atvė-i ta liga įvyksta kauluose pa

lana siaucius susauke toaei aouau nutaie nusizu- __ __ ___ _________________________ kaulai sumink-sove ia o Huntziger išvyko Afrikon ju gali tik prajuokinti. Kiek- įkeitimas 
rvti kart boba pasveiktų. Ro/paskui'save? Jis krito n’gj- Pas^ Sto gen^ Maximu vieną kai lĮolševikų štė^. čia vėl kilo klausi-

‘ va?: o ji liko tik sužeista. evgandu. Pastai uoju lai- agentai skelbia galvą svai- ™a*- hodeU

susiedus ant rodos, kas da-įdyti. Pirma ji?

davojosi. rodavojosi, ant

paK
ikai.Da vėliau buvn rasta. kactįypač chemijai ir fizikai, pa

klausimai ir sviestas tun ne-1 didėjo žinojimas ir apie ra
chitus. Darbas dar nebaig
tas. Juo medicinos mokslas

bume tirpstantį vitaminą A. 
1919 metais riebaluose

tirpstantis vitaminas A ta- greičiau progresuos, tuo 
po pritaikintas rachitų gy- daugiau bus patilta ir apie 
dymui. Pagaliau buvo patir- ■ rachitų ligą.
ta, kad tokis vitaminas ran- Mokslo pirmynžanga kar- 
dasi ir žuvu aliejuje, kuris tais būna sunki užduotis ir
rachitikams sukietina kau- pasekmių reikia ilgai laukti.
lūs. John Hopkins universi- Be to, dažnai pasitaiko, kad 
teto tyrinėtojai išaiškino, i patyręs darbininkas turi pa- 
kad žuvu aliejuje randasi, įtraukti iš vietos, ir progre- 
ne vienas, bet du vitaminai: ‘ ras turi sustoti. Ir kartais 
vitaminas A, kuris neturi tenka ilgokai palaukėti iki 
nieko bendro su rachitais. ir į atsiras naujas tyrinėtojas ir
vitaminas D, kuris yra tikras 
faktorius prieš rachitus.

Po didžiojo karo Vienoje 
pasirodė labai daug rachitų. 
Čia tuojau buvo griebtasi 
už darbo, kad pastoti kelią 
besiplečiančiai ligai. Šitos 
vieniečių pastangos pridėjo 
dar naują žinojimą:

(1) kad vitaminas D yra 
organiškas faktorius kaulų 
budavojimui;

(2) kad saulės spindulių 
šviesa turi intakos rachitų 
gydymui;

(3) kad gerai balansuo
tas maistas privalo turėti

ves pradėtą darbą toliau. 
Nora iš lėto ir nesklan

džiai, bet vis dėl to, medici
nos mokslas žengia pirmyn, 
platėja ir duoda pageidau
jamų pasekmių.

Dr. D. Pilka.

MEDICINIŠKOS EPIGRAMOS
Kai ligonis nustoja gyvenęs 

ir visą savo gyvybę sutelkia gy
dymuisi, jam ląitų žymiai pato
giau. ne tik neišgydomoje ligo
je. bet ir išgydomose ligose, ne
kreipiant dėmesio j ligą, gyven
ti paprastą kasdieninį gyveni
mą, kuris kad ir sutrumpėtu dėl 

kalkių ir fosforo druskų, ku-! to (kas labai abejotina), bet tai 
rios būtinai turi rastis nor- j butų gyvenimas, o ne nuolatinė 
maiiško kaulo struktūroje. ■ baimė ir rūpinimasis savo kunu. 

Kuomet žuvų jaknų alie-Į— L. Tolstojus.
jus ir saulės spinduliai at-į ----------
kreipė mokslininkų dėmesį Gyvenimas nėra juokas ir nė- 
į naujus davinius, tyrinėtojų ra žaismas; gyvenimas taip i«t 
taipe kilo neva misterija, nėra ir pramoga... gyvenimas 
Moksle misterijos, kaip ži-; yra vien tik sunkus ir atsakin- 
nome. negali būti. Tokiu bu- į gas darbas.—Turgeniev.
du čia teko arba šita miste- ----------
rija išaiškinti, arba užsi-. Nėra pasaulyje teisybės, gro- 
čiaupti ir tylėti. Nuo 1924 žio ir džiaugsmo tiems, kurie to 
metų klausimas buvo prade-; nejieško ir turi maža pasiryži- 
tas dar plačiau tyrinėti. Tuo-; mo visa tai rasti ir siekti.— 
met pasirodė jau žinomi vai- į Baironas.
štai. kaip “ergosterol,” “vio-; ----------
sterol’’ ir kiti, kurie randa- į Tik džiaugsmas stumia žino
si žuvų jaknų aliejuje ir i gy i vaisingą darbą, priversda- 
veikia prieš rachitus. j mas jo kūną sparčiau judėti, di-

Nežiurint, kiek buvo iŠ- j dindamas žmogaus energiją ir 
aiškinami nauji patyrimai ir į pailgindamas jo gyvenimą. —Devynioliktojo šimtmečio

abidvi kelionės tarp Francuzijos ir Įima tik paklausti: jeigu chemijos pionieriai suskato 
Afrikos pasidarė labai daž- statistika rodo. kad viskas Makoti priežasčių. Jie pra-

galo vienas buvaunas žemai-1 Kada tų jaunuolių motinos Franeuzijre karo vartų ginančius “laimėjimus, " ga-
ti? ir sako: žinot, vyrai, 
klyną- klyną išvaro. Boba 
p< »>igandus apsirgo, taigi 
reikia ja gerai išgąsdint, kad 
liga išeitų. Visi ant to suti
ko. Tada tas pats žemaitis 
sako kad norint gerai iš
gąsdint. tai reikia išnešti li
gonę su visa lova ir išversti 
i šaltą pradą, kur buvo tik 
ką sutirpei ledas Visi suti-

kad į apie tai 
apalpo.

išgirdo,

nos. Aišku, kad francuzai taip gerai, tai kodėl žmo-

ARGENT1NOS BIZNIS 
SUSMUKO.

Buenas Aires žiniomis 
Argentinos eksportas per 
tris šių metų mėnesius nu-, 
krito 36.5 nuošimčių nuo^ 
pereitu metu. į

kaž-ką planuoja.

oru riH.icv
-Th* |»wrpn»r «i' |||<- A*MN*ia*iwR *hnll 
be t« bei,, pre«ene tbe M«-al, «r<1 
trmlHlnn, »f nu r emiNiry. tbe luiteil 

oi' Amt-riru, to reierr it»
«n4 iwv|»irr olbem lo re*p« ei an«l obey 
tkeM, and Ir r|| ways t« abi in Rubinu 
tbl« eonntry rrrater and belh-r"

nėms gyventi taip bloga!
dėjo bandyti maistą, duoda
mi ii gyvūnams ir stebėda
mi. kaip jis juos veikia, še- 
įiant iš pradžių nedidelius 
gyvūnėlius netinkamu mais
tu, pagaliau ir didelius gy
vūnus, tapo išaiškinta taip 
vadinamos “deficiency” ar
ba maisto neganėtinumo 
ligos.

raradimai. bet to vis tik ne
užteko. Pastebėta dar vie
nas naujas dalykas, kad 
odoje randasi tam tikri che
mikalai (sterinai), kurie 
iungiasi su ultra-violetine 
švie«a ir iš kurių pasidaro 
lam tikri vaistai prieš rachi
tus.

Taip susidarę spinduliais 
iradijuotoje odoje nauji ste
riliai būna imami iš odos

M. Harvey,

Tvirti kaulai yra geriau negu 
auksas; tąsus raumenys geriau 
negu sidabras; dirgsniai, kurie 
kiekvienam darbui duoda ener
gijos, geriau negu namai ir že
mė.—Orisson Svett-Marden.

žmogus greičiau Užkliūva už 
kurmiarausių negu už kalnų.— 
Kinų priežodis.
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Skaitytojai Pasako Savo Nuomonę Naujos Tankus 'Krikštynos'
....— » w;jRq

Apie Lietuvą.

KANADOS FARMERIŲ IR bininkai turi nemažai ne-' kerbiamoji “Keleivio;’ 
JŲ DARBININKŲ GY- ! malonumų. Redakcija! Kaip senas skai-

VENIMAS. Beje, bedarbių eilėse pa- fytojas, noriu pastebėti, kad
c. , . M stebėjau ir vieną kitą lie-' laikraštis tarnauja visuome-
nraaie, Man. tuvį. nei» »et žmonių yra visokių

Noriu pasakyti keiiatą žo- i Pažva1^ ir nusistatymų, to-
džių viešai apie tai, kaip ši- Fermerių gyvenimas. ^ėl visiems įtikti negalima 
toj Kanados apylinkėj gyve- i Nesuradęs nieko gero, ir nėra reikalo tai daryti, 
na taimeriai ir jų darbinin- Winnipege, kaip jau minė-reikia tik informuoti skaity- 
kai. Žinoma, aš kalbu apie jau, išvykau pas pažįstamą!tojus teisingai ir bešališkai.

Kaip dabar yra. tai sunku 
paprastam skaitytojui susi
vokti. Kai paskaitai “Vilnį,” 
tai Lietuvoje dabar beveik 
rojus. Bet skaityk “Keleivį

tuos darbininkus, kurie nuo- taimerį J. Žilinską ir pas jį 
latinio darbo neturi. ‘ laikinai sustojau. Vakarais

Tokių darbininkų gyve-įeiname pas J. Liaukevičių, 
nimas yra vargingas. Per va- kaimyną farmeiį. Mat. jis 
sąrą jie dirba pas farmerius, turi naują radijo aparatą, 
o žiemai atėjus turi važiuoti Mes tad pasiklausome vė-> ar “Naujienas.” tai tenai ti- 
į miškus darbo jieškoti. Pa- liausiu pranešimų iš pašau-ikrą pekla. Ir abidvi pusės 
prastai mes jau rudenį va- lio. Turiu pasakyti, jog Liau-' turi prirodymų, kad tenai 
žiuojam iš Manitobos į On- kevičius yra pažangus ir de-: ištikiujų taip yra. 
tario kalnus miškų darbų mokratinio nusistatymo j Kaip ten bebūtų, bet pi Te
dirbti. žmogus

Pavasarį miškų darbai vį” ir kitus pirmeiviškus lai 
baigiasi ir tąsyk darbininkai klasčius. Kaip farmerys jis 
keliauja į farmas. Taigi, yra tikrai pavyzdingas: far- 
kaip matote, tų darbininkų ’ ma gražiai sutvarkyta, na- 
gyvenimas yra gana kia jok- muose viskas moderniškai 
liškas, nepastovus. įrengta.

Skaito jis “Kelei- žodis sako, kad nėra to blo
go. kuris neišeitų ant gero. 
Taip gali atsitikti ir su Lie
tuva. Bolševikai aplaužys 
ragus stabmeldžiams kuni
gams, nes jie tenai buvo jau 
perdaug įsivyravę. Laisvės

Žiemą ir man teko pralei- į Bendrai, šios apylinkės J?at 
sti Ontario miškuose. Kai; farmeriai šįmet labai nesi- siunclau daug kartų, bet ne-

įleisdavo. Rusų tautos žino- 
pasitaisė, i nia

ten darbai pasibaigė, tai at-į skundžia. Jie sako, kad jų . ... .
vykau į Winnipegą ir susto-;reikalai žymiai pasitaisė, i mP. "ere1^^ kacapaR 
jau pas biznierių K. Beniušį. j Gyvuliai labai pabrango,! vaįa^ ,ne? z?°Pes ne.^alP 
kuris jau keli metai kaip lai- tad pajamos bus didesnės, iuz diktatorių darbus; jie n 
v___ .u.. ___ riKrc patys via pavergti.

giau inteligentų ir jaunesnių 
veikėjų; dabar gi visi jau 
paseno ir vieni iš veikimo 
pasitraukė, o kiti atsidavė 
savo bizniui bei profesijai. 
Paimkim tokį Brooklyną ar 
Nevv Yorką, į kuriuos kitos 
musų kolonijos žiuri kaip į 
pavyzdį visuomenės veiki
mui. č'a veikia keli tauti
ninku. kurie pasituri finan
siškai, bet neturi intakos vi
suomenėj; jiems trūksta pri
tyrimo ir kalbos. Eiliniai 
musų tautininkai laukia, 
kad atvyktų kas iš Lietuvos 
jiems vadovauti, nes iš čia 
esamų saliunininkų ir gra- 
borių negalima nieko gera 
tikėtis.

Kiek dabar mūsiškiai tau
tininkai Brooklyne yra su
skilę ir pasidalinę, tai gali
ma matyti iš šitų jų grupių: 
(1) Tautininkų Kliubas, (2) 
“vienybiečiai” tautininkai,
(3) katalikai tautininkai ir
(4) sandariečiai tautinin
kai. Ir kiekviena tų grupių 
nori vadovauti kitoms gru
pėms, bet nei viena neturi 
žmogaus, kuris ištikrujų ga
lėtų vadovauti. Vadas, mat, 
yra ne tas, kuris pats nori 
būt vadu. bet kurį kiti nori 
sekti. J. Dainis.

American Locomotive kompa nijos fabrikai Schenectady, 
N. Y., mieste pradėjo statyt sunkiai šarvuotas tankas ar
mijai. ši nuotrauka parodo pirmutinę užbaigtą tanką, ku
riai išvažiuojant iš dirbtuvės, dirbtuvės vedėjo duktė duo
da “krikštą,” sumušdama bonką šampano.

PAJIESKOJIMAI
•'Keleivio” Redakcija. Ger

biamieji Draugai. Buvau Ame
rikoje ilgus metus, dabar vėl no
rėčiau sugrįžti atgal, bet laikai 
pasikeitė, sugrįžt sunku. Pra
šau gerbiamu draugų Įdėt pa
ieškoj .‘mą į “Keleivi’ mano 
pusbrolių. Man gyvenant Ame
rikoje jie vadinosi GEORGE 
(Ju’gis) ir JOE (Juozas) DU
BUS KI Jų j ieško P’units Du- 
: ickas. Kūne žmote kur George 

i ir Joe Dubicka* gyven* malonė
ki pranešt ju adresus i “Kelei
vio” ofisą. 253 Eroadvay, South
Boston, Ma;-..1

.’š. Kazimieras Laurenčikas. pa- 
ji’-šk-’u savo brolių Antano ir -Juoza
po LAURENilKŲ' ir tetos Oles Lu- 
k ^i-vįėionės. Prašau brolių ir tetos 
atsiliepti, kurie žinot kur jie randasi, malonėkit pranešti jų adresą, už 
ką busiu labai dėkingas. (b)

K. I^urenčikas
Patrick, Sask., Canada.

vmeja Kitokius dalykus, 
štamo ju laiku jis isigijo irįliui tad pradeda pašaro pri- *u nepnKiausomyDę įsiai- 
nauja biznį, būtent, iš var-|tiūkti. O pavasario metu. Jeigu jos nebūtų pa-
žytiniu pardavinėja įvairius i kaip visi žino, pašaras yra ^roJ)? tai butų pa-
daiktus. P-nas Beniušis nu-! labai brangus. į grobę vokiečiai. Bet ir si
sivežė savo nauju automobi- Džiugina farmerius ir pro- okupacija kol kas yia laiki- 

jektuoiama valdžios para
ma. Dalykas tokis, jog bus 
kiekvienam taimeriui nu
statyta kvota, kiek jis turi

liu ii- mane į tą biznį, kurio 
adresas vra 184 Henry avė.
Ten jau buvo prisirinkę pil
na žmonių ir laukė, kada p.
Beniušis pradės varžybas.

Dirba ten du lietuviai, bū
tent, Vincas Marcinkonis ir 
kitas, kurio pavardės nega
liu prisiminti. Turiu pasaky
ti, jog drg. Marcinkonis yra 
labai sumanus ir inteligen
tiškas vyrąs. Su kostume- 
riais jis moka labai gražiai 
ir mandagiai apsieiti.

Iš visko matyti, jog drg.
Beniušis biznyje turi visai 
neblogą pasisekimą.

Man, žinoma, rūpėjo kaip 
galima greičiau susirast far- 
moje darbą ir apleist mies
tą. Pirmai progai pasitaikius
nuvykau Į samdos biurą. _____
Ten pastebėjau didžiausią farma parduoti. O parduoda i 
lentą, kuri buvo nuo pat vir
šaus iki apačios išmarginta.
Vis buvo reikalaujami dar
bininkai į farmas. Tačiau aš 
buvau nustebintas tuo men
ku atlyginimu, kuris siūlo
mas darbininkams. Neatsi
menu, kad praeityje butų 
buvę darbininkams tiek ma
žai siūloma.

Pavyzdžiui, už kovo mė
nesi buvo siūloma tik $10.
Vėliau buvo žadamas atly
ginimas iki 15 ir 20 dolerių 
per mėnesį. Tik geriausiems 
darbininkams, kurie moka 
vartoti visas farmos maši
nas ir. be to. melžti karves, 
siūloma iki 25 dolerių per 
mėnesi.

Tokie pasiūlymai manęs 
visiškai nevilioio. Darbą su 
sirasti aš nutariau pats, be 
kalbamo biuro pagalbos 
Taip ir padariau: nuvykau 
pas viena pažįstamą taime
rį (J. Žilinską), kuris mane 
kvietė atvažiuoti.

Winnipege tik kelias die
nas teko praleisti. Bet ir per 
tą trumna laiką turėjau pro
gos patirti, jog bedarbių čia 
esama labai daug. “Suolai 
nėse” pastebėjau didžiau
sius būrius žmonių.

Iš kur tie bedarbiai atsira
do? Net daug blogesniais 
laikais jų tiek nesimaty- 
davo.

Dalvkas tokis, kad prie 
Winnipe<iro vra statoma mil
žinišku dirbtuvė. Tad dau
giausia Jauni vyrai iš farmv 
ir suvažiavo iš anksto, kad 
galėtų ten darbą gauti. Bet 
kol kas dirbtuvė dar nebaig
ta, todėl tie suvažiavę dar

nas įvykis; po karo gal vis
kas kitaip virs. Tuo tarpu 
da nors tiek gerai, kad Lie-

Pajieškau brolio JOKŪBO LAPE
NŲ. iš Lietuvos paeina iš Krikščių 
1 airio, Papilio parapijos. Biržų vals
čiaus. Gyvena kur nors apie Chicagą. 
Prašo atsiliept, kurie žinot jo adresą, 
malonėkit pranešti.

Povilas lapenas
-16 Commercial st., Weyniouth, Mass.Demokratijos ir Lie

tuvos Nepriklauso
mybes Sąjunga Šau
kia Konferenciją.

KVIETIMAS.
Gerbiamieji-ios:
Šį pavasarį sukanka

RADO PRIGIRDYYĄ
NUOGĄ MERGAITĘ.
Terre Haute, Ind.—šio

mis dienomis netoli nuo čia 
buvo rasta upely prigirdyta 
Edith Idella Barton, 12 me
tų amžiaus mergaitė. Jos 
drapanos buvo nuplėštos, 
visa nuoga ir kūnas labai

21 apdraskytas. Netoli nuo tos

APSIVEDIMAI.
Pajieškau sau gyvenimui drauges 

merginos arba našlės be vaikų, be 
skirtumo tikėjimo; su laišku ir pa
vyk šią .savo meldžiu prisiųsti, jums 
pareikalavus paveikslą sugrąžinsiu. 
A$ e<u kareivis, baigiu tarnystą. ne- 
uži’go eisiu i civili gyvenimą. OO

\V. Edwards. Barni 15th Inf..
Fort Lewis, Wash.

DIDELIS BARGENAS
. . .. ... _ . . . , , , . , Parsiduoda Bekernė arba išsiran-metai. kai susirinko Lietu- vietos buvo sugautas bėgant <j.iv<»ja. Yra mikseris ir visi kiti rei-

___  VOS Steigiamasis Seimas — 25 metų amžiaus vyriškis,
34-tame nume- pirmoji lietuvių tautos lStO- nesenai is kalėjimo paleis- Norint imt randon už Bekernę $30

rijoje atstovybė, išrinkta vi- tas. kuris prisipažino poiici-<8>
ai, kad jis tą mergaitę buvo

MANO PASTABOS
“Laisvės”

ry Zmitras iš Lietuvos rašo:
“Lietuvoje viskas pabrango, suotinu žmonių balsavimu. 
Pavyzdžiui. 1 kilogramas, Steigiamasis Seimas paskel- 
sviesto—7 rubliai 70 tapei- bė Lietuvos respubliką ir! 
ku. Dabar uždirba 10—12 davė jai demokratinę kon

tuva nėra patekusi i karo Hitų į dieną, tai gyventi gali- ?tituciją. Bet, deja, Lietuva 
1 - “i.” šiandien yra okupuota rusų.

N'orwood. Mass.

užpuolęs ir išgėdinęs

MONTREALAS MINĖS 
SAVO 300 SUKAKTI.

80 AKERIŲ FARMA
Oceanos Kauntėj. arti Hart, Mieh. 

Geri budinkai, elektra, galima augin
ti farmos produktus ir laikyti gyvu
lius. Geriausias klimatas. Tinkamiau
sia vieta vaisiams visoje valstijoje. 
?2.<>o0 su išlygomis. HAN'SON- 
OSBORN. Real Estate, Hart. Micfc.kviečių ir kitokių javų au-įUgm. :ma.

Petronėlė Lamsargierė
Kai tas projektas bus pri

imtas, tai taimeriams busL . . -
geriau su kviečiais, kurių tatonam\ ,nel.
* • nukri: i joms,” nei kunigams.

Tai tokia yra mano nuo
monė. F. Zavist,

Chicago, III.

kainos yra pusėtinai 
tusios.

Nors taimerių būklė ir žy-j 
miai pasitaisė, bet vis dėlto 
atsiranda farmų ir pardavi- į 
mui. Kai susideda nepalan
kios aplinkybės, tai taime
riams tenka su savo faimo-

nuo netiesos Tokie niliečiai kainų, gyvenimas turi Pareiga yra jiems padėti. į
nesiduos «uvadžioti nei dik- hut baisiai sunkus. Jei žmo- • kaip kad mes po pereito pa- nesiduos suv adzioti ne dik f 1() i Raro padė]ome

kas reiškia 9 rublius, o už j jiems įkurti savo valstybę, 
kilogramą sviesto reikia už-į šituo tiksJu yra šaukiama 
mokėti 7 rublius 70 kapeikų, j Vidur-Vakarinių Valstijų
tai jam lieka tik 1 jpblis ir Konferencija, kuri įvyks šių ■ 
30 kapeikų. Ką darbininkas į metų gegužės 11 d., 10:00 
su šeimyna gali už tą rublį valandą ryto, Dariaus-Girė- 
nusipirkti? Tik plutą sausos Ro £vetainėį. 4616 S. Wbst- 
staliniškos duonos, jei dar ern ave>? Chicago. III. Pami

nėjusi Lietuvos Steigiamojo, 
Seimo sukaktuves.

Kodėl tautininkams 
trūksta vadų?

Paskutiniais keliais nie- o-alima ir tokią gauti.
mis skirtis. Štai, pavyzdžiui, tais Amerikos lietuviu tau- ' -------- i.
ir p. Žilinskas yra nusitaręs i tininkai jau neturi tokiu vy- Rašydama apie politinį °a^uve., 1 ? -

.............................ru. kuriais visuomenė įalė- nyvenima Lietuvoje po Sta- į?™1. *aIime
. ,. i suteikti kuodaugiausia pa-

Užlaikau visokias 
GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie j 
turite kokius nesveikumus, kreipki- I 
tęs pas man'"- duosiu gerą patarimą | 
ir busit patenkinti. (:b •

r ET. TAMS ARGI E NĖ 
1814 S. Waler St, Philadelpbia. Pa.

: nė, elektra ir telefonas; taipgi išran- 
■ davoju 4 ar 2 Tuimu dėl vasarotojų, 
i Vieta, 65 mylios nuo Xew Yorko pa- 
Į lei Hudson r;vę. Atvažiuokit arba ra- 

1IETUVIAKAS svkit. savininkas LEON RUBIN
MARLBORO, N. Y. CO

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai. rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
ėiu į visas dalis 
Suvienytu Vals
tijų ir j Kanadą. 

GEO.
BLN IK )R Ali SS 

.">29 \Vilson St.. 
A aterburv. < imu.

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių ligų Šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Igipais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik S5cen*ai.) 
Kaina su prisiur.timu $1.00. Pinigus 
geriausia siusti Money Orderiu, arba 
popierini doleri laiške. Adresas; <-)

PAUL MIKALAUSKAS 
24S \V. Eoiirtk S».. So. Boston. Mass.

daugelis dinti į kalėjimus, bet tiktai >’«- į
mas. Jiems vieniems (šei-j žmonių klausia, kodėl ne®, už uolitiką.” i
mos jie neturit apdirbti abi j Jį atsirasti žmogus, kuris iš- Čia jau pasakyta aiškiai, ^'m? >- ma-kolių jungo, 
farmas yra tiesiog neįmano- i vestu musu tautininkus iš kad do Stalino diktatūra Kviečiame tamstų orgam-, 
ma. ' nuolatinės ‘ marmalienės? taip pat yra politiniai kali- naciją dalyvauti šioje svai-

Fai mą ponai Žilinskai no- Man rodos, kad atsakyti i tai niai, kaip ir po Smetonos re- bioje konferencijoje, įsren-: 
retų parduoti lietuviui. R i nesunku. Pirma buvo dau- žimu buvo. Vadinasi, jei kri- kant į ją savo delegatu^, 
varduotų nepaprastai gero-j
mis sąlygomis. Jei atsirastų 
tinkamas lietuvis pirkėjas, 
ako n. Žilinskas, tai pir-- 

mais metais galėtų nemoka
mai naudotis visais gyvu
mais ir farmos padargais!
(mašinomis, etc.). Visais 
budais, sako p. Žilinskas, 
padėčiau savo tautiečiui 
prasigyventi.

Nėra reikalo ir aiškinti, i 
;cg tai puiki proga lietuviui 
kuris galvoja farmą pirkti.
Farma gera, o geresnių pir-' 
kimo išlygų vargu kur butų 
galima surasti.

Tai tiek šį kartą iš lauko! 
darbininkų ir fai merių gy-' 
venimo. J. Martinonis.

tikuosi bolševikų sauvalę, Kįekviena draugija kuopa,; 
tai atsisėsi kalėjiman ir tau aloa kliubas gali rinkti 2 de-i tFORDO ANŪKAS.

“pono” var- legatu ♦ draugija turinti dau-; 
' giau kaip 25 narius, gali, be į

bus prisegtas
“j’eigii politika reiškia;iinkti dar po vieną dele-j 

a” tai liotnviSlfii!?atą nuo kiekvienu 25 na-“poniškumą,” tai lietuviškų
bo’ševikų lyderiukai, kurie!1111- .. .
iš politikavimo ir duoną vai- j Demokratijos ir Lietuvos 
iro. turi būt aršiausi “ponai.”! Nepriklausomybės Sąjunga.

Dr. r. Grigaitis, pirm., 
A. Žymontas, sekret.

go. turi būt aršiausi “ponai 
Laisvininkų galvosena va- 
duojanties, jie patys turėtų 
sėdėti kalėjime, taip politi
kieriai ir “ponai.”

P. Kručas.

Socializmo Teoriia. taf veikalas, kuri- 
trampois ir aiškiais faktais du rodo 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos
talizmas. Kainr ......................... 25<

Karas E

KAUNAS IR VILNIUS 
PADALINTI RAJONAIS.
“Draugas” Paleckis išlei-j 

lo du naujus ukazus. Pagal i 
uos, Kauno ir Vilniaus mie
tai padalinti rajonais. Vil
iaus mieste rajonai gavo' 
okius pavadinimus: I.eni-i 
-o, Stalino. Dzeržinskio ir
Tarybų. Kauno rajonai pa- <’»» yra parodytas automobi- 
.adinti: Lenino, Stalino ir Hu fabrikanto Henry Fordo anu- 
Požėlos. 'kas. Benson Ford, su• savo su-

Dzeržinskis buvo krūvi-!Plotine I/litlfa McNaiigh- 
niausis OGPIJ galvažudys, jton’aitp.

uropoj e
Jei norite žinoti apie karę ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite •‘Naujienas”.

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Clii- 
cagą), $6.00. Cliicagoje ir Europoje—£X-00. 

Money Orderį ar čekį siuskite:

"NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasi utims veltui.

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ. STATISTI
KŲ. NAUDINGŲ PATARIMŲ.

iAiigvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

Hitleris ‘Jaisskelbia mažoms tautoms 
(Iš Kalendoriaus)

Kalendoriaus kaina “Keleiv’o” Skaitytojams 25 centai
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoterį į popierėlį ir Įdėt j 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, 
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

KELE1V IS,’; C.ūAd.. tij. tiošivii, Mas,



Beitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON Ne. 18. Balandžio 30 d„ 1941 m.

Moterims Pasiskaityt
AT CTTVHiTTT RTfT a T>tzr\

DEL TŲ LAIŠKŲ IS LIETUVOS.

ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

SSSR MOTERYS SULY- tai silpno proto žmonės ir 
GINTOS SU VYRAIS. vaikai.
Džiaugiasi, giriasi ir di

džiuojasi komunaciu davat
kos, kad Stalino saulės ap
šviestoj sovietu žemėj mote- 
rys visame kame jau suly
gintos su vyrais. Tik pasi
skaitykit ka rašo iu “Vii- 
nis’:

“Moteris geležinkelietė. 
Iš pradžių tai atrodė neįti
kėtina. Moteris — mašinis
tas. mašinisto padėjėjas, kū
rikas — argi tai moters dar
bas? Bet SSSR krašte neįti
kėtini dalykai jau senai pa
sidarė įtikėtinais. Moterys 
geležinkelių transporto tar
nyboje yra sulygintos su vy
rais. Moterys sėkmingai 
vykdo visas sudėtingas ge-

Demokratiškose šalyse 
moterys yra lygios su vy-1 
ais visuose pilietybės klau
simuose, balsavime ir šalies 
.aldyme: bet darbuose jos, 
taipo silpnesnės fiziškai, 
iirba tik tokius darbus, ku- 
ie jų sveikatai nekenkia ir 
tėra persunkus. Taip turėtų 
būti visose civilizuotose ša- 
yse, o kaip Rusijoj, kuri 
kaitosi ‘‘darbo žmonių ro- 
um.” moterys turėtų vien 
ik namus prižiūrėti ir vai
kus auklėti, o ne laukus ar- 
i ir anglis mainose kasti. 
Vntra. jei Rusijos moterys' 
•isus tuos darbus tikrai at- 
ieka ir visas atsakomingas 
ietas užima, kaip musų bol- 
evikai rašo, tai butų įdomu

ležinkelių tarnybos parei- :įnotk ka daro milionai Ru- 
gas. Moterų garvežio masij ;jjog vyrį? Kuom jie diena 
nistų jau yra daug. lygiai; dienos užsiima, kad nega- 
taip pat, kaip kad daug) į sav0 moterims pragyveni- 
SSSR krašte yra moterų la- į nl0 uždirbti? Rusija su nie
kinių. j m nekariauja, tai nepapras-

“Moterys ne tiktai sėk- os padėties joje nėra.
mingai dirba tarnyboje prie 
garvežių, SSSR geležinke
liuose daug yra moterų—ke
leivinių vagonų palydovų, 
stoties budėtojų, stoties vir
šininkų. jos taip pat vado
vauja ir nauju traukinių su
darymui. 1839 metais SSSR 
geležinkeliuose įvairias ge
ležinkeliečių specialybes 
igiio 65 tūkstančiai mote
rų.”

Mano supratimu, čia nėra 
kuo nei girtis, nei didžiuo- džiaugti, 
tis. Nėra jokia garbė dirbti 
sunkiausius, purviniausius ir 
moters sveikatai kenksmin
gus darbus. Tai ne laimė, 
bet tikra vergija. Rusijos 
motervs niekados nesitikė

Daugiau Skrybėlių Pavasario Sezonui

Mados keičiamos biznio sumetimais. Jeigu jos nebūtų keičiamos, daugelis moterų dėvėtų 
tą pačią skrybėlę kelis metus. Bet biznieriams yra svarbu, kad moterys pirktų drapanas 
kas mėnesį. Ir todėl yra keičiamos mados. Kas buvo gražu ir madinga pereitą pavasarį, 
šiandien jau “netinka.” Ir štai jums naujos mados, štai naujos skrybėlės...

Gal Rusijos darbininkės 
r yra savo likimu užganė
dintos. nes jos nėra nieko 
geresnio mačiusios. Jos vi
rai nežino, kaip kitų kraštų 
noterys gyvena, ką jos dir
ba, valgo ir nešioja, nes jos 
ra laikomos nežinėj. Bet gi 

musų lietuviškos bolševikės,--------
:urios ~ taip priprato Dėdės nėsitės. Verčiau pagirkite KLAUSIMAI IR ATSAKY 
Šamo žemėj ponauti, turėtų kkų darbus, tai visiems bus 
geriau suprasti ir tokia Rusi- smagiau gyventi ir kaitų sa- 
*os moterų vergija nesi- vo tauta pakelti. O jei netu-;

nes jos ir pačios rit nieko gero pasakyt, tais .......
tos nenorėtų. Jos čia leng- nesakykit nieko blogo. Aš daktare, štai ir aš su savo j specialistą, kuris
vai dirbdamos, geras pėdės manau, kad mes galim daug bėdomis pas tamstą. Bus i plaukų slinkimą?

Ataalcyma.: Ne, speciali- 
ti nugaroje, rankų pirštuose- , -• Tapeto mo.

MAI APIE SVEIKATĄ.

Atsako Dr. D. Pilka. 
Klausimas: Gerbiamas

juos vienus tokia nelaimė 
dabar Lietuvoj ištiko.

Jeigu paprastas banditas 
apiplėšia žmogų, tai jis bū
na nors nubaustas, jei pasi
seka jį sugauti. Bet kas gi 
gali nubausti valdžią už pi
liečių apiplėšimą?

šitaip nuskliaustų žmo
nių Lietuvoje yra labai daug 
ir jie negali šitokia “tvarka” 
džiaugtis. Bet nedaug apie 
juos mes girdim, nes jie bi
josi rašyti ir skųstis. Juk 
laiškai eina per cenzūros 
rankas. Jeigu žmogus savo 
laiške bolševikų diktatūrą 
nupeiks, tai gali atsitikti 
vienas iš dviejų: arba tas 
laiškas nenueis kur reikia, 
arba ir jo rašytojas gali nu
kentėti. Todėl ateina dau
giausia tik tokių laiškų, ku
rie bolševikams palankus.

Kad žmonės bijosi bolše
vikų teroro ir nedrįsta skųs
tis. tai geriausis pavyzdys 
gali but kunigai. Juk kam- 
kam, o jiems tai jau tikrai 
po bolševikais ne pyragai. 
Juos išmetė net iš kleboni
jų. O bolševizmui jie ir be 
to jau buvo priešingi. Dabar 
gi atimtos iš jų algos, pa
naikintas konkordatas, įves
ta civilinė metrikacija, at
imtos klebonijų žemės ir tt. 
Jeigu nebūtų pavojinga 
peikti bolševikų režimą, tai 
Amerikos lietuvių katalikų 
spaudoje pasipiltų daugiau 
laiškų su protestais prieš 
bolševikų diktatūrą, negu 
komunistų “Laisvėj” ir 
“Vilny” telpa garbinimų 
Stalino “saulei.” O bet gi 
tokių laiškų iš Lietuvos ne
simato Amerikos kunigų 
spaudoj. Kodėl? Juk rašyt 
kunigai moka, turi laiko ir 
noro smerkti bolševizmą 
jiems nestinga. Jeigu jie ne
rašo, tai reiškia, kad negali
ma, arba labai pavojinga 
rašyti.

Tai taip aš žiuriu į tuos 
laiškus iš Lietuvos. Manau, 
kad dėl šito mano pasisaky
mo komunistai vėl pradės 
rėkti, kad “Keleivis” “me
luoja.” J. Pakarklis.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL
VALDYBA 1911 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas.
SIM Prescott St. YVaukejan. 111 

F. Sedoravičia — pirm.-pacelbinin., 
733 Lincoln st., IVaukcpran. III. 

Svtana Gabris—nutarimu raSt.
730 McAlister avė., Waukegan. IU 

Emilija Kernagis—turtų rait.
720 Vine Place, auke^n, III.

K Vaitiekūnas — kasierius.
726 — Sth St., Wauke<an, IU 

KASOS GLOBĖJAI 
D. Lauraitis, K. Ambrozunas.

MARŠALKOS:
K. Pečulis, J. Stoškus.

Susirinkimai būna paskutinį nodėl- 
lierj koino mšnesio. 1 :>>0 v. po pieOfc 
LiuosyMs Svetainėje, kamp. Sth ir 
Adams Sts. Waukcaan III.

Po okupacijos iš Lietuvos 
ateina įvairių įvairiausių 
laiškų, dėl kurių kįla ginčų 
netik privačiuose pasikalbė
jimuose. bet ir spaudoj. 
Mat, vieni tų laiškų rašyto
jai džiaugiasi nauju gyveni
mu ir net dėkoja Stalinui, 
kad juos “išlaisvino,” o kiti 
skundžiasi, kad jau nebėra 
kaip gyventi.

Kodėl tūli žmonės džiau
giasi nauja “tvarka,” prie
žasčių gali but visokių, bet 
svarbiausia yra ta, kad jie 
yra suklaidinti bolševikų 
propagandos. Nežiūrint 
kaip dabar bloga, jie tikisi 
kad vėliau bus geriau, nes i 
taip jiems kalba bolševikai.; 
Kiti gi yra gavę kokią nors 
tarnybą prie bolševikų vai-, 
džios, tai savaimi supranta-; 
ma, kad jie turi džiaugtis ir j 
girti naują režimą. Treti ' 
džiaugiasi dėl to. kad neva į 
gavę žemės sklypelį, nesu-' 
prasdami to, kad ta žemei 
nėra atiduota jų nuosavy
bėn, o tik dirbti; jie negali 
jos nei parduoti, nei išnuo- 
muoti, ir jei tik nenorės ar i 
negalės dirbti, bolševikai 
žemę vėl atims iš jų. Ketvir
ti nudžiugo perversmu vien 
dėl to, kad buvo labai nepa
tenkinti tautininkų režimu. 
Penkti jau nuo senai buvo 
įsimylėję į Sovietų Rusiją 
ir todėl dabar nudžiugo, 
kad Rusija prijungė Lietu
vą prie savęs.

Kiti laiškai beveik nieko 
aiškaus nepasako. Jie kaip 
tas Juozapo sapnas apie 7 
karves ir 7 javų varpas: jei 
esi gudrus, tai atspėk ką tai 
reiškia, štai, aš turiu laišką, 
kurį rašo buvęs pasiturintis 
ūkininkas iš šakių (Nau
miesčio apskr.). Jis sakosi 
pasistatęs didelį ir gražų 
namą, bet dabar viskas pa
sikeitė, tai gal jis to namo 
jau neteksiąs. Dobilai per
nai neužderėję, pašarų gy
vuliams trūksta, ir po to vis
ko jis priduria: “Aš manau, 
kad Amerikoje tai labai ge
rai.” Tik supraskit: pasitu
rintis ūkininkas gėrisi A- 
merikos gyvenimu! Pir
miau to nebūdavo.

O štai kitas pavyzdis: 
mano žinoma šeima per di
delį savo darbštumą užsi
dirbo ir susitaupė Ameriko
je keliatą tūkstančių dole
rių. Parvažiavę Lietuvon tie 
žmonės nusipirko gražų ūkį 
ir vis girdavosi, kad gerai 
sekasi. Bet dabar rašo savo 
giminėms Amerikoje ir pra
šo. kad padėtų jiems sugrįž
ti atgal Amerikon. Jų dau
gelio metų sunkaus darbo 
sutaupos jau žuvo. 0 jie jau 
nebejauni, daugiau neužsi
dirbs. Ar tai ne skriauda 
darbo žmonėms? 0 juk ne

malonėkit man duoti patari-' 
mą. Aš esu 26 metų. Man 
galvos oda labai niežti, yra 
daug pleiskanų ir plaukai 
slenka. Ar vertėtų eiti pas 

sulaiko 
P. R.

gaudamos, gerai gyvenda- geriau lietuvybę pakelti gra- jau 2 metai, kaip jaučiu šal- i 
mos ir žiemos metu Flori- žumu. negu kerštavimu.
Toj tinsriniaudamos, nėra Lkt Mot R, Kliubo

pirm. A. Markevičiūte.

Nuo Redakcijos: Labai

ižganėdintos, nuolat bumba 
ir nori revoliucijos, o nelai- 

Ir tai netik geležinkelie-1 mingu Rusijos darbininkių 
čių darbe
gai’’ su
Bolševikų laikraščiai raso.

jo tokio “rojaus*’ susilaukti.

? jos taip “garbin-j "prgiia vadina rojum. Tikra gerai, kad Lavvrence’o Lie- 
vvrais sulygintos, i ironija-! Kapse, tuvių Moterų Piliečių Kliu-

kad dabartinės Rusijos mo
terys aria. akėja ir sėja lau
kus. oi udeni javus piauna 
ir kulia. Jos k2sa anglį nrai- 
ncse, pumpuoja iš žemės 
aliejų, kurį Stalinas siunčia 
Hitleriui, dirba visokiuose 
fabrikuose ir mašinšapėse. 
tarnauja kariuomenėj, vai
ruoja karo tankus ir orlai
vius. žodžiu, šiandien nėra 
Prūsijoj tokio darbo, kuris 
butų persunkus. perpurvi- 
nas arba moteries sveikatai 
kenkiantis. Ji turi dirbti 
kaip mulas per ištisą dieną, 
o parėjus namo dar turi 
kam bari apsivalyti, vaikus 
prižiūrėti ir valgį išvirti. Ne
pavydėtina' ios likimas! Iš 
ios reikalaujama to paties, 
ko ir iš vyru; o magary
čioms moteii« dar turi vyrą 
mylėti ir vaikus gimdyti’ 
Taigi. Rusijos moteris jau 
netik- su vyrais susilygino, 
bet kur kas juo' pralenkė. 
Gaila kad lietuviškos bol
ševikės neduoda joms pilno 
k’edito! .Jos gali padaryti 
viską, ką vvrai gali. ir dar 
ko iie negali, nes nuo Izao
ko laiku dar nei vienas vy
ras nėr kūdikio pagimdęs. Ir 
nemanykit, kad Stalinas nė
ra dėkinga' vž tą ju neapsa
koma vergavima. Kur tau!

bo pirmininkė neprisiima 
komunistiško vardo ir tokį 
pavadinimą skaito šmeižtu. 
Bet musų korespondentas 
Balandėlis ir nesakė, kad tą 

Lavvrence’o Lietuvių Mo- kliubą sudaro komunistės* 
terų Kliubas turėjo mėnesi- Jis mums praneša, kad prie 
nį susirinkimą balandžio 3 to kliubo priklauso visokių

LAWRENCE, MASS.

Moterų Kliubas neprisiima 
komunizmo dėmės.

ir nosies gale. Be fo, nosies! s?° cla n?.relkla- Tamsta ge- 
tmla' visuomet būna narau- riau nueik P38 vidaus 
donaves S m Ubą daktar«- kuris padarys 
^•ir^ojSs;’ > a“?

kodą Plaukai sleSk
net ^nariai būna iš rietu 2 Daktaro P*^08 * lab°- 
S ? ratoriški tyrinėjimai tams-
eję, ir nebegaliu nei ceveiy-'. . k . ♦, kaiJnun<s i
kų prisitaikinti. Kai kada; tel sleR tiek Rdmuos- 
užeina ir galvos skaudėji-' Pakol prisirengsi tai pa- 
mas. veidas papursta. Buvau daryti, štai keliatas patari- i 
pas daugelį daktarų: vieni mų: (1) Nusikirpk plaukus į 
rakė, kad aš turiu sinusitus, kuotrumpiausiai — iki odos. i 
kiti sakė, kad ne. Taip ir (2) Laikyk odą švariai—

d. ir nutare pakviesti D-rą pažiūrų moterų, bet komu- kankinuos. Ar man dar yra plauk bent porą sykių į są-i 
D. Pilką pakalbėti apie svei- nistės vadovauja. Todėl jis oagelba? Esu 38 metu. V. S.

setončiam susirinkime, savo korespondencijoj ir j-| Atsakymu: B ūmstos 
kuiis įvyks L L K sveta.- spėjo khubietes, kad josap-;t 0 ’prašvmo gana
nej gegužes 1 vakarą. ( va- ^saugotą nes komunistes aišk(f kadP tamstos liga nėra 
andą. . ga i Įtrauktl ją kliubą į be- vjena be| daugeĮįs jy

Be to. buvęs susirinkimas dą. Pavyzdžiui, jos buvo pa- ąuę:dėie i daikta Viekas kai 
nutarė atšaukti Balandėlio kvietusios komunistų agitą- tamstaJ —vo laiįke nurodė?
'melžtą. Kelias sąvaites at- torką Abekienę_ ir jos pa- VTa tik ligos ar ligų pasek
tai Balandėlis parašė, kad kurstytos įsnese rezoliuciją;mės Gi pačios ligos reikia ceDta eauta is gvctvtoio (41 
musų kliubas esąs komums- pnes prezidentą Roosevel- iieškoti Dab ksaip ir kur ffialfėk^ Saka^Mldri 
tiškas. Musų kliubas yra be- tą. Kliubo pirmininke savo jieškoti? Patarčiau tamstai s nriefraule- iŠ sSulS 

kiškas, paaiškinime Sitų Balandėlio Vaikščioti nuo vieno gy-l^g^ias^da

vaitę su šiltu vandeniu ir’ 
muilu. Vartok tik vienodą' 
muilą. Muilas tokiais atsiti- 
kimais būna patariamas ■ 
“castile soap.’’ (3) Nevar-i 
tok jokių plaukų tonikų, nei; 
namie nei skutykloje. Jei 
nori vartoti kokį nors toni-. 
ką. tai vartok tik pagal re-’ 
ceptą gautą iš gydytojo. (4)

Tartims, o ne Komums

VALGIAI. 

Bandukės ii žuvies.

SIELOS
BALSAI

reikės aprašui, tai ta galės dangą savo penktakojiškai kinti ir 'ęvdrti 
atlikti teisingai pačios na- propagandai prieš preziden- T • n
rė<= Musu kliubo tikslas vra ta Rooseveltą. Jeigu kliubui ’-'.ei£u ta]7l8ta. negali pu
toks: vienyti krūvon visas ištikrujų rupi lietuvybės pa- į į h , .
šiame mieste gyvenančias laikymas, kam raso jo pir- ^5 pu-Įsamayu, jai Kieip Marut įnirtę k.v v vi įau vm. v kis i miesto ligoninę ir ten
lietuves be įsitikinimų skir- mimnke tavreikėtų įuk zi- < nagalba Vaikščioti «u' Galima vartoti bile kokia 
tomo ulė'ti anšvieta ruošti nori. kad lietuvybė gali klės- gausi pagalbą. yaiKsciou su Vranma vartoti one KOKią
ūmo. J ie. U aiKAivuj iuv»u patinusiomis kolomis ir sal- likusią zuvj. Isemus kaulus,

švietimosi ir pasilinksmini- tėti tik iš nepriklausomos J’ nosimi nereikėtu Atsi- sukanok žuvi smulkiai nrb 
mo nramoo-ėie' traukti prie Lietuvos, o Lietuvos nepn- . 1]10Sirni ?ereV*e7*‘. "r1 8“KapoK zuvj ^muiKiai, pn.čia gimlįs k^^ “if^ ^iS^ SK

Pereitais 19-iO metais jis net • steigti joms lietuviškas zidentas Rooseveltas. Taigi 
200 darbininkių buvo ando-l mokyklėle-. ' aišku, kad kam reni lietuvy-
vanoie< blizgančios bletos:
medalikėliais ir nieko ne-Į]u 
reiškiančiais orderiais. j

Taigi ne vienas Smetona. žmonės savo šmeižimais ar- 
daii.io medalius savo paka-jdys musų darbą, mes nega- 
likams. Dalija juos ir Stali- ’ lėsime jį sėkmingai atlikti, 
nas. Bet as manau, kad po- Tat lietuviai, nedarykite 
ra svarų geros mėsos ir pu-1 Jokiu nesmagumu, rašinėda- 
sė tuzino kiaušinių butų kui mj kokius niekniekius. Vie
kas geie.-nė dovana išalku- nykitės visi. bukite lietuviai, 
šiai ii- rruo sunkaus darbo Musų tautelė ir taip mažutė, 
nuvargusiai Rusijos pilietei, o partijų labai daug. Ame- 
negru blizgančios Stalino ri ko je augęs lietuvių jauni- kitos apysakos: 
blėkutės ir pigios vertės or- ^as nenorės su savo tautos,^/
donai. lokiais <iai,vKai> žmonėmis bendradarbiauti,/* -t0 0 nur^dc—n ic-e„p-,; 
džiaugiasi ir didžiuojasi tik- jeį jųS viens prie kito kabi-iSjįti^įp k'iSnT .r. .^.* .ife i

dentą.

NUSLINK...
Nuslink, nubėk,
Tamsus debesy!
Pragvsk. čiulbėk 
Linksmai, vieversy!

Jovaras.

p i pGIRDAS IR KETfRTOS

privalai kuodaugiausiai pa- tęs, išvoliok duonos trupi- 
rirupinti. niuose ir virink verdančiuo-

Klausimas: Gerb. d-re, se taukuose.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
--------- ---- ■..... - ------- ■

Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
SUTAISĖ DR. D. PILKA. Ltetuvię Ka!bm Mokytoju prto 

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OP EDUCATION 
KAINA 11.09.

DR. D. PILKA, 828 Cohnabus Ave^ Boston, Masa.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
223 puslapiu dydžio, apie 130 įvairiu eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS Nito

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNISK08 IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK S1.00.
Audimo apdarais >1.25.

Kfckvtooog taryti maaoiM este kayoas aiaSU knyga.

tame konverte, bet reikia aiikiai atrašyti »avo ir “Keleivio" ad- 
re«< ir nepamirškit prilipyt oiS ecntoa marke.

“KELEIVIS”
283 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.



Ne. 18. Balandžio 30 4„ 1941 «. KELEiVIS.SO.BOSTON Septintas Poslapis

ŽINIOS iš LIETU VOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

KĄ RASO PAČIU BOLŠEVIKŲ LAIK- 
RASCIAI LIETUVOJE.

Vokiečių Subombarduotas Airijos Miestas

Patys išjuokia savo betvar- Į gramų? Musų fabrikas pa- 
kę ir joa vykintojų ne- Į gamina per mėnesį viso tik- 

gramotnumą. tai 500 kg., o jūsų dirbtuvė
i i- ijv. ___ nėra vienintelė metalo pre-

jo tokį aprašymą, prie ku- “ , SU d,WV kllogra
rio, kaip sako žemaičiai, nie- *_T;ek reikalinga pagal 
ko nei pridėsi, nei atimsi. pJan,_12 tonų ^eta£ * 
Ues jj persispausdiname is- iaBterijos prekių pagaminti.

“Metalų apdirbimo trusto d~^“k tom ir 300 k«‘ Per' 

inspektorius vieną gražią _įun iajkote mane. hp.
nin”diibhivS ’viHiamnolSie Bro®iu a*" kenkėju?—suriau- 
mų dirbtuves Vilijampolėje mojo vedėjas. 2 Jeigu man

tenka įvykdyti 12 tonų pla
ną, tai man reikia 3,000 kg.

Šis vaizdelis parodo Belfasto miestą šiaurės Airijoje, kuiį suardė vokiečiu orlaiviai. Keli 
šimtai žmonių buvo užmušta ir sužeista. Tai būva nacių Įspėjimas Pietų Airijai, kad ji ne
duotų savo uostų Anglijos laivams.

iškeisti. i Baigiama naikinti.
! Kovo 25 d.
; skelbė tokį 
; “Lietuvos TSR

’Tiesa^ pa- Smulkaus nejudamojo 
pranešimą: turto nuosavybės teisė oku- 
liaudies ko- puotoje Lietuvoje dar palik- 

rmsarų taryba praneša, kad ta bent ofieiališkai. Tačiau 
nuo 1. 41 m. kovo 2o d. litas praktiškai ji baigia nykti, li

tai dėlto, kad miestuose na-įsimamas iš apyvartos. Visi 
atsiskaitymai nuo minėto- 

' sios dienos daromi tik tary
biniais rubliais.’’

Pastebėkime, kad prane- 
į Šimas paskelbtas tą pačią 
• dieną, kaip Įsigaliojo. To
kiu budu okupantai dar į- 
vykdė vieną gengsterišką 
gyventojų apiplėšimą!

SU

patalpą, žnegterėjo į kėdę, 
išsiėmė iš portfelio doku-
Sė dirbtovfe^hnikt 1̂“' “te tieTtoktep^ NE PALECKIS IR GEDVI 
ntem vado™“ i nos vielos mylite duoti. Ąš į LA, BET MASKVA.

—Dvylika tonų galante- iStSi Nors oficialiai n- skaito;
ma, kad subolsevikmtoji 
Lietuvos respublika turi sa
vo atskirą valdžią, tačiau

i niekas nepirks. Jeigu aš ati-
šių atitinkamai paruoš " ' ““SSL ‘’?dj±±,!,±i 

r i gaminių svoią, tai pastarieji
„ .'fechniki?į vadovas nebetiks savo paskirčiai, iri • «draueas” J Paleckis
zvdgterejo į dokumentą, pa-j bus veltui išeikvota me-! diaugas J. Paleckis,

džiaga.
Jis užtrenkė duris ir nu

DAR LEIDŽIAMA PRIVA 
TINĖMS KRAUTUVĖMS 

VEIKTI.

skui į inspektorių, po to ap
žvelgė lentynose sukrautas 
prekes ir tyliai tarė:

—Ar tamsta kaltais neap
sirikai? Tamsta matai, mes 
gaminame įvairias sagutes, 
popierių sąvaržėles, knop- 
kes, šaukštus, šakutes, laga
minų užraktus, langų gran
dinėles...

—Ne. neapsirikau, štai 
parašyta: 12 tonų.

—Na, tai Planavimo sky
rius apsiriko, nes, jeigu mes 
gamintumėm tonomis, tai ir 
tuomet per ištisus metus ne
suvartotume įvairioms kan
celiarinėms sąvaržėlėms tiek 
daug metalo, o ka čia bekal
bėti per mėnesį. Mes juk tu
rime kiekvienos savo gami
nių rūšies gaminti po tiek ir 
tokios, po kiek daugiausia 
išperkama, kad kuo dau
giausia ir kuo pigesnių pre
kių patektų į rinką, kad kiek 
galima sumažėtų jų savi
kaina.

—Buk tamsta geras, ge
rai pagalvok dar. Gal but, 
vis dėlto bus galima? Juk 
taip impozantiškai atrodo: 
tonos!...

—Gerai, aš pagalvosiu, 
ateikite poryt.

Po dviejų dienų vėl atėjo 
inspektorius, ir vedėjas įtei
kė jam gaminių sąrašą—vi
so 11 tonų 130 kilogramų.

r-č.ia dar trūksta 870 kg! 
—-tarė nusiminęs inspekto
rius.

—Na, tai tamsta gali tuo
jau gauti.

Technikinis vadovas pasi
elgė kaip senovės Romulas: 
vienu plunksnos brakštelė
jimu jis vietoje 1,000 leng
vųjų lagaminų užraktų pa
žymėjo didesnį numerį, ir 
atsirado užraktai transokea- 
niniams lagaminams; jis pa
didino langų grandinėlių 
svorį, ir tokias grandines 
jau buvo galima vartoti du
rims; jis padidino sagučių 
svorį, ir šios atrodė jau kaip 
kanarėlės.

—Taip. Štai tamstai 12

ŠLIOMKĖ APRŪPINO 
SAVO SORĘ,

Jau buvome rašę, kad su- 
Bolševikinės Lietuvos ko- sovietintosios Lietuvos bol- 

misarų taryba paskelbė, kad ševikų partijos centro komi- 
privati prekyba bus galima teto prekybos skyriaus ve- 
tik gavus atitinkamą leidi- dėju paskirtas “draugas” 

nei komisarai neturi jokios i mą. Leidime bus nustatytas šliomkė Maimin. Dabar pa
valdžios. Viską diktuoja i galiojimo laikas, veikimo tiriame, kad šliomkė gerai 

i"” - ------ .... žmoną go_5io i Planavimo Xvrin Ton ’Maskva Per ^vo generalgu- i rajonas, produktai ir pre-' aprūpino ir 
nc° iLci?-aVim°a v-n: bernatorių Podzniakovą,, kės, kuriuos leidžiama su- rę. Ji paskii 
kalha^ ™ maz(lauS tokią j buv gggR atstovą Kaune., pirkinėti, ir... kam juos lei- į miniu realizavimo valdybos 

aktai’ kurie numatoma• džiama pardavinėti. Toms valdytojo pavaduotoja. Pa
lus užsakėtP musu dirtituvii okuPuot°je Lietuvoje skelb- krautuvėms, kurioms leidi- ties šliomkės rankose yra 

tek^^ntno«? 19 iš anksto paruošiami Mas- mas neduotas, įsakoma ati- visa okupuotosios Lietuvos
•ni^toln ta‘kvo’e- Patek« • Lietuv«’ iie‘duo« turimus Pluktus ir prekyba. taipgi ir koopera-
•onų metalo galanterijos įa-. uk gverfiami j lietuvių kai- prekes sovietinei prekybai, mai.

JUS tunte tame plane i r • natpikiami “HraiKnii” ; nutarimas isicralinia Vii.

RAUDONA VĖLIAVA 
“BURŽUAZINIU”

STIEBU.
“Tiesa” aprašinėja, kaip 

dabar atrodo Vilniuje. Pir
miausia laikraštis konsta- 

i tuo ja. kad busiąs nugriautas steigta, 
žydų geto. Tolesniame savo 
aprašyme korespondentas 
piktinasi, kad Gedimino pi
lies bokšte plevėsuoja rau
donoji bolševikų vėliava, 
pakabinta ant stiebo, išda
žyto “buržuazinės Lietuvos 
ženklais.” Mieste dar esą

mai ir sklypai apdedami to
kiais dideliais mokesčiais, 
jog noroms nenoroms ne 
vienas savininkas nuo savo 
nuosavybės iau atsisakė ar
ba bus priverstas neužilgo 
nuo jos atsisakyti.

Ukininkai jiems paliktų 
naudotis ūkių taip pat nepa
jėgs išlaikyti, nes be didelių 

i mokesčių jie turi valdžiai 
1 mokėti ir natūra. Tokiu bu
du ukininkai verčiami “sa
vo noru” išsižadėti ūkių ir 
rašytis i kolchozus. Jau ke
liatas tokiu kolchozu vra i-

SUŠAUDĖ KUNIGĄ 
SUŠINSKĄ.

Patilta, kad okupuotosios 
Lietuvos pasienyje šių metų 
kovo viduryje buvo sušau
dytas kun. Sušinskas. Jis bu-

pilna pardavėjų, kurie siūlą vo kaltinamas mėginimu 
Vyties ženklą su tautinėmis peržengti spygliuotąją sie- 
vėliavėlėmis. Ne tik ant paš- n3- Be to. jis buvo Įtariamas, 
to dėžučių, bet ir prie dau
gelio įstaigų matai “buržua
zinius ženklus.”

TOLYN VIS GERYN.”
Kažkoks A. Petriokas, 

Šakių apskrities vykdomojo 
1 komiteto statistikas, rašo,

padėjęs kitiems lietuviams 
sprukti per žaliąją sieną.

NEBŪK ŽILAS

knSi, nanSn? ituose aktuose pakeisti nei Leidimai privatiniai pre- anrašinėia kain’ “prieš du mėnesius buvo
name ” ne Smis ton^ i ka?iuko: KomŠar?..W>a’ kiauti d.^ami tik.tehn'' atrodo'“nemokamas”'^ kvykęs atstovas iš Kauno 

Tiltinio i vadovaujama M. Ged vilos, kui* bolševikai nesuskubo, kt- Lietuvoip prekybos bazės steigimo mis. Kitaip, pagal jūsų pla-, nedrįsta galutinai spręsti pristeigti savo valdinių! reikalu. Bet iki šiam lšikui
"* • • • - i nei smulkių reikalų. Jie taip krautuvių. Bet leidimo lai- i bS, V* bS Nm1 nieko nepadatyta.” Valsty-

P'Npat turi atsiklausti arba kas bus apribotas. i vXT^Hoo“w h^nat.' binėms įstaigoms uždrausta
ki-

v v . i nei smulkiu reikalu. Jie taip krautuvių.(1) bus gaminamos pre- turi atsiklaiisti arba 
tos, kūnų niekas nepirks; o Pozdniakovo, arba tiesiog 
jeigu dėl tinkamų prekių Maskvos
stokos ir pirks ir tas nerei-1
kalingas, tai be reikalo bus!KAUNO APSKRITY YRA 
erzinami pirkėjai; TIK 14 BOLŠEVIKŲ.

(2) užuot atpigusios, pre
kės dar pabrangs, o svar
biausia

(3) bus be reikalo sunau- f komiteto posėdis. Iš laikraš- to reikalauja maskoliškieji
dojama daugiau medžiagos, čiuose įdėto aprašymo ma- baudžiavos įstatymai. Pav., 
negu toms prekėms paga- tyti, kad bolševikų partija Kauno metalo fabriko “Ne-i 
minti reikalinga; visame Kauno apskrityje tu- ris” vienas mokinys, gauda- i

- - . n—14 narių ir 3 kandida- Ves atminima nagai trečia-!

. vežus ją i ligoninę, buvo at-; binėms įstaigoms i 
i sakyta, kad nėra vietų, o Į pndrti rastinės reikmenų 
j pastabą, kad ligonė beveik tur. kaiP prekybos bazėse,^ o 
Į miršta, gautas atsakymas: i Jos nėra. Taip zmones nezi-

DARBININKAI NEPASI
DUODA BAUDŽIAVAI. _____ _
Bolševikų partijos orga- “Jei miršta, vežkit i kapines, no, kur gauti popierio, rasa-

nas “Tiesa” skundžiasi, kad mums nesvarbu!’’ Gydytojo -° Ir plunksnos._______
nesulaukta.; Kaune Įvyko bolševikų darbininkų nesiseka prira-! taip ir 

i partijos Kauno apskrities ■ kinti prie darbavietės, kaip
Lrnmitotn To IoiVvhio. i*.— __ ŪKININKAI PRADEDA 

JAU NEBEKLAUSYTI 
NAUJŲ PONŲ.

, . . , _ , “Tiesa” skelbia, kad agi
(4) reikalingos vielos ne- naru* lr. Kanaiaa- yęs atlyginimą pagal trecia- tatorjams atwkus Į Papilio ,aiį_

galima gauti, nes vielos fab- tl?s. Kauno apskrities oiT?a- ją kategoriją, perbėgęs dirb- valsčių, Biržų apskr., žmo- amžinos dainos. 
tikas taip pat dirba pagal nizacip10 piraiinmkas įj j “Livielą, ’ kur gaunąs nju varvįi j susovietintuo- Į _ šioJ'c knyjrutė.te telpa
toninį planą ir vietoje varto- yja tovansc. Kolosoy, o, aukštesnį VI kategorijos at - ' -
tinų prekių gamina per sun
kias, o dėl to mažai betinka . ... j * i®— ----------- ' . i
mas rinkai. Jeigu tamstos ^es) pnmimnko pavaduoto- pranešęs direktoriui. P^ė.į°!monvti?”
būtumėte atidžiai perskaitę J? paskirtas tovansc ; dirbti į “Dianą.” Panašių; —:----------- - --------- —_—
XVIII partijos konferenci- PoItn.°'-,. , . atsitikimų esą ir daugiau-;
joje pasakytąją drg. Malen- Tai tokios bolševikų spe- Laikraštis reikalauja gl’ieŽ- ! kataliku bažnyčios siautimas ir pjra- 
kovo kalba, tai būtumėte ne- kos ’ Lietuvoje. Jeigu ne tomis priemonėmis” šalinti! džia reformos, 
paruošę tokių planų... (čia i raudonoji Maskolijos arnu- ' tokius reiškinius.

v moterys su 1

,- vra - lovarisc; no.osov. o aukštesni VI kategorijos at- si,_į kooįeratvvus. daugely-
. Kauno apskrities vykdomo- lyginta,. Kitas “Technode- jc vietu \alstiečiai stočiai ---------------------------
- S”8’’ Df-jsakę: “Kų. ar vėl atvykote;

buvo pavartotas nespaus- ]a» s.u šluotomis
dintinas žodis). Durys smar- juosjsvjlų is Lietuvos. 
kiai trinktelėjo. Lengva. Buda.

Epilogas. Išmokt Angliškai.
Dėžėms su pagamintomis Rankin- reikalingiausių žodžiu b 

metalo galanterijos prekė
mis užkalti dirbtuvei prirei
kė vinių. Buvo pasiųstas 
darbininkas į geležies pre
kių krautuvę.

—Prašau vinių dėžėms 
sukalti.

—Tokių mes neturime.
Gal but, tiks šitos?

Ir parodė darbininkui to-

pasikalbėjimą ši knvgn sutaisyta tau 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie 
nas gali greitai išmokt kalbė' anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant. važiuojant kur nors. nu 
'•jus krautuvės, pas dakvsra. Pas baT 
zdaskutj, pas kriaučių ir ’t Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antrr 
padidinta ir pagerinta Saida. Sutaisė 
St Miebeisona* 35r

Su daugeliu 
į paveikslų. 215 nusi................

paikių
si.no

I5RODYK METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa- 
naikina Žilintą, Plaukų siir.kimų ir

Mrivnirv ti ’'FKI tVACIins »‘!aiskar.as. šias gyduoles privalėtų MONOLCt. Al Ik r.t-A LA-i. AL lJt». . .ar-t kiekvienas, kuria.n žvla, slen- 
Šioje knygoj telpa daug.vbe nauju ka arfc pkiskanaoja pjaukaį. Jos 

■ laba: gražiu tr ntnk.r tnj monotnr.t r ** 3 f
• deklamacija, visokios temos darni- , . , - •' rankiškos, revoliuciorieriškos. tantiš- l>et c*™ r“
i kos, humoristiškos ir laisvamaniškos. Jas Iresnio t<t stol išrasta Specialia, 
i Visos skambios, visos -eros. Tinka : pastulome dideli $2.00
! visokiems apvaikščiojimaras. baliams, ■ pake.i uz ^l.tKi. Užsisakyk šiandien ir 
i koncertams ir tt. Antra paderinta ; sutaupyk dolerp Jeigu nebusime pilnai

So. Boston......................... 2č><- patenkintas, jums pm.gai bus sugrą-
__ ________________________ • žinti. Reikalaujame agentų.

i VALORTONE HERB CO„
1 geriausių j Pe t t

tir.K.i kiamacį j q Rcx 305. Clinton, Ind.

AR ROMOS
Kristauspiezius 

Vietininkas?

tonų 560 kilogramų, kaip i kio didumo vinį. kaip nau- 
norėjai. Tačiau ispėju tams-; jagimis vaikas. Tiktai ta vi- 
tą, kad čia bus transokeani-1 nis svėrė vos... ketvirtadalį 
nių lagaminų užraktai. O i kilogramo.
kas šiandien bekeliauja per ! Sugryžęs darbininkas sa- 
vandenyną? ko:

—Transokeaninių laga- —Vinių fabrikas dirba (
minų užraktai taip pat pre- jau taip pat pagal tonas! 
kė. Svarbiausia — planas į-: Tonos turi būti tikrai gra- 
vykdytas. žus daiktas, ypač pritaikius

Inspektorius išėjo, o vedė- jas obuoliams. Jeigu jų dar! 
jas skaičiavo toliau. Ir čia užaugtų.
atsirado naujas sunkumas:! ---------------- t
kanceliarinėms sąvaržėlėms BOLŠEVIKAI JSITAISĖ 
buvo reikalinga pagal planą 900 HEKTARŲ DVARĄ. 
3,000 kilogramų vielos. Dėl “Tiesa” praneša, kad prie 
to rytojaus dieną jis nuėjo į Baisogalos dvaro, kuiis 
Tiekimo ir realizavimo sky- anksčiau priklausė Koma- 
rių ir paprašė: rui. esąs prijungtas ir vietos

—Duokite man 3,000 kg. klebono ūkis. Iš visų nusa- 
plonos vielos Nr. 20. vintujų ūkių sudarytas bol-

—Ar tamsta iš kitos pla- ševikiškas dvaras, turįs net 
netos nukritai? 3,000 kilo- 90A hektarų.

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad paųaratni m aa tilptų 
GREIT, reikia priduoti paralnimp 
admin istracl Jon nevėliau PANEOS- 
LlO VAKARO. Siunčiant per pat- 
tą. reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip paned** 
ly. Vėtiau gauti garslnlrrri J tos 
savaitės n’-m-ri n r spė lama patai. 
pint.

Ncr-nt. kad parsM'ma. nesus*- 
trukdyVl. Sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokesti.

DRAUGIJOM* rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam u* <1.00. Už 
nius garsinimus skaitoma nm

Už pailežko.'imus darbininkų, pas. 
davimu. Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina ?c. už žodi- Stambea- 
nem raidėm antgaivls—I6e. oatra.

"Keleiv'o” prenumeratoriams u* 
pajleškoįimue giminių Ir draugų, kai. 

na 1c. už žod|. Ma'.lausio pajieško- 
jimo kaina Š5c.

Norint pajleškot au paveikslu, 
reikia pasiųst fotografija Ir klaust 
kainos.

"KELEIVIS.” 253 «ROAOWAV, 
SO. BOSTON. MAM.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 

GARBINO SENOVĖJE?
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 

garbintojų iki pat krikščionių gadynė).

SeMTėa Užtariu tinyčia

!'

1 patingai dabartinė* kriUėigaybėg gadynėje kiekvienas turėtų 
Bernkaityt, nes tik tndn galės aiškiai supranti Dievo kon m*

Knyga didelio fonnntn, tari 171 puaiapj. Kaina popieros apdataie
—1.00; audimo apd.—41.28, Pinigas tralimą siųsti popieriai dolerį 
arba “Money Orderį”. Adreasokit sekančiu:

KELEIVIS, 253 Broadw«y, So. Boston, Mas*.

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinam* laikai ir aplinkybes kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 11. < 1) Jeruzalės bažnyčia. (21 Antijochijos bažnyčia. 
(31 Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai ĮSOS m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

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

gos vardas, KAINA 12.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2. DALTON.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir 

<♦]

PA.

KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 18. Balandžio 30 d„ 1911 m.

V

Vietinės Žinios
Taip Supleškėjo 200 Namų

APSIGYNIMO 
FONDO VAJUS.

Prašo lietuvius prisidėt.

Gegužės 1 d., ateinanti 
ketvergą. didžiajam Bosto

vo paties ateiti, kuomet pa
dedat šalies apsigynimui.”

Operetė “Apkalbos ir 
Meilė.”

Lietuviu Radijo Korpora- 
no pašte pradės pardavinėti cijos pastangomis pereitu 
United States Defense Sav- nedėldieni South Bostono 
ings Bondus ir Postai Sav- municipalinėj salėj buvo 
ings štampas kaipo priedą pastatyta dviejų veiksmų 
prie Amerikos apsiginkla- operetė “Apkalbos ir Mei- 
vimo programos. lė.” A eikaliukas vaizduoja

Naujieji Defense Savings nexa Lietuvos žmonių pa- 
Bondai vra panašus jau ži- Profius- Ūkininkas Juozas 
nomiemš “Baby Bond,” ku-' Pasamdo is Šeduvos mies- 
riu išpii ko už daugiau kaip telio atvykusių ‘ miescion- 
$5.000,000.000 vertes nuo M-. Ji graži mergina ir į ją 
1935 m. virš pustrečio milio- tuoJ ūkininko sūnūs
no Amerikos žmonių. : meilė. Bet kaimietes

Defense (Apsigynimo) moterys pradeda liežuvauti, 
Bondu <ye°ružė< 1 d ir vė- Lad ši mergina nežinia iš 
liau bus galima pirkt už kur atvykusi, “miesčionka,” 
$18.75. Po 10 metų tų Bon- “pliuškė, . nemoka žegnotis, 
dų tikroji vertė bus $25.00. pagaliau jos sužino, kad ji 
Reiškia, per dešimti metų jie apsivogusiu ir pradeda kurs- 
užaugs 33 1 3 nuošimčio, tyt ūkininką, kad ją išvytų 

Po šešių dienų po nupir- —:a* apkalbos. Bet meilė 
kimo. bile reikale tuos Bon- painia viršų n pletkimn- 
dus galima iškeist i pinigus tenka nusivilti. Tai to- 
ir gauti užaugusi nuošimti. kia tos °Peietcs mintis. 
Bolidų bus visokių: po $25.

$50, $100. $500 ir $1000.

Neatsargus vasarotojai anądien uždegė girias Massachusetts pajūry. Miškai buvo labai 
išdžiuvę ir bematant visa Ocean Bluffs apylinkė paskendo ugny. Oceai Bluffs miestelis 
buvo visai nušluotas nuo žemės veido. Supleškėjo daugiau kaip ^00 namu. ši nuotrauka 
parodo miestelį degant.

SOCIALISTŲ 35 METŲ f Policija paskelbė, kad jei-
SUKAKTIS. J°s suimti tarp 21 ir

35 metų amžiaus neturės
Ateinantį nedėldienj Emery, prie gavęs registracijos kor

telėj bus didelis pokilis. i tų, Ui jų nepaleis.

Sukanka jau 35 metai,. Besikarstydamas stogais, 
kan, Amerikojeįsikūrė Lie-!Roxburyje nukrito nuo 3 
tuvių Socialistų Sąjunga, su- aukštų Jįamo g metų am.

žiaus italukas Costa ir ant 
vietos užsimušė.

Kaip brangsta namų statyba Operetės artistai patiko 
Federal Home Loan Bali-’ Cambridge’aus lietuviams, 

ų kas vėl paskelbė namų sta- Artistai, kurie pereita ne-

vaidinusi didelj ir gražų 
vaidmenį musų visuomenės 
gyvenime. Taigi tai garbin
gai sukakčiai paminėti, Bo
stono kolonijos socialistai 
ruošia pokilį ateinanti ne
dėldienį, 4 gegužės. Pokilio 
vieta. Emery Hali, 1436 
Dorchester avė., prie Fields 
Corner. Dorchesteryje. Pra
džia kaip 6:30 valandą va
karo.

i Bostono draugai tikisi 
daug svečių ir iš tolimesnių 
ko’onijų, todėl patartina bi
lietus užsisakyti iš kalno, 
kad butų užtikrinta vieta 
sa’ėj. Bus gera vakarienė ir į 
bus išsigerti. Bus prakalbų, 
muzikos ir pasilinksmini
mo. Bilietų galima gauti 
“Keleivio” ofise. Kaina — 
$1 asmeniui.

Diktatoriai ir jų agentai

Tai TRObridge

Dr. John Repshis
(R£PiT8l

LIETUVIS GYDYTOJU*
H Ir

ir ivtBtadtaialB 
•aa 1« IU IS ryta

S7S HARVARD STBEKT 
kamp. lnman oi. »rti Central

CAMBRIDGE, MASS.

Radio programos.

šeštadienį, gegužės 3 d., i____ _ l _
per stotį \\ ORL, 950 kil. šiandien skelbia. kacTsocia- 

rt X*.sl> rvtn • iii kalHac 9- __ • «« .

TrL KIR 7119

halini Lizeck»N.D.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
400 BR0ADWAY

Cambridge, Mat*.

Jos pastatyme dalyvavo: 
Ona Turauskienė. Jonas 

Dabar jie parsiduos 33 nuo- Kiukonis. Jonas _ Varnas, 
šimeiais pigiau, ir per 10 ^na Kavaliauskaitė. Jonas 
metu jie priaugs tikrosios iu Tamulionis. Milda Anestai- 
vertės. ’ tė, Marijona Dusevičiute.

Tie, kurie neišgalės nusi- Emilija Burbu'lienė. “Keis- 
pirkti iš karto $25 bondą mčio ir Birutės” choras ir 
arba didesni, paštas išleido “Šaukitės mergaičių cho- 
nauia serija Pašto Savings -arpe aktų solo padai- 
Stamps po‘ 10c.. 25c.. 50c.. navo p-lė Emilija Tataro- 
$1, ir $5.' Kiekvienam Sav- niutė. žinoma muzikos mo- 
ings Štampų pirkėjui, kuris: Lyto ja.
pirks už fteugiau kaip 10c. Reikia pasakyti, kad va- 
bus duodamas kišeninis al- karas buvo gražus. Tpač 
bumas, i kuri galima sulipvt: gražiai išrodė scenoje čia 
štampu iki $25 ir paskui iš- augęs musų jaunimas, mer- 
mainyt jas i. bondą. Jau 3 j gailės ir vaikinai.
milionai tokių albumų yra!----------------
prirengta.

Sekretorius Morgenthau 
pareiškė, kad net mažas vai
kas ar mergaitė sutaupinus 
10c. gali pirkt savo vardu 
savings štampą, prisidėda-

Sustojo senas dienraštis.

Pereitą sąvaitę užsidarė 
“Boston Evening Trans- 
cript,” pats rimčiausis ir 
švariausis dienraštis Bosto
ne. Jis ėjo 111 metų. Ji skai-

mas prie šalies apsaugos. daugiausia inteligentija.
Be to. jis pareiškė, “pirk

Ši panedėlį Roslindalėj 
nukrito nuo arklio ir užsi
mušė policmanas Donlan.

dam i dabar United States 
Savings Bonds, jųs apsaugo
jai savo paties pinigus ir sa-

i

Wiilys 4 Durų Sedan $665
F. O. B. Toledo Kitokie priedai—c-xtra.

PLAINSMAN MODELIS WITH OVERDRIVE 
PADARO DALGIAUSIA MYLIŲ ANT GALIONO 

SU \YJLLYS AMERK AR KARU NUVAŽIUOSI
29.06 MYLIAS SU GALIONU GAZO.

Tai karas, kuris laikys jums ilgus melus ir jo inžinas 
per ilgus metus duos jums patenkinamą smagumą.

\YiBys Americar turi vietas visai jusu šeimyna!, jis pa
tenkinamai gražus ir nepri h ginamai smagus kelionėje.
TĖMYKIT: NEPALYGINAMAI JO ŽEMĄ

KAINA—SI»EEI)WAY COUPE TIK t. ( T ,r .< >.B. Toledo
Pamatykite tą stebuklingą karą greičiausiai kaip galite. 

Mes galime pristatyt jums bile i kurią vietą visoj Naujoj 
Anglijoj. Norint daugiau i; formacijų iš tolimesnių vietų 
klausk.tt laišku. 4

Boston Street Garage
PETKi: Pil'IMS MTLI.YS SAi.ES A- SKRVK E

119 BOSTON STRFET, SOUTH BOSTON
Tri. GfcN 9296 Namų Iri. COL !H»37

$595

tybos apžvalgą, iš kurios dėldienį South Bostone dai- 
matyt. kad statyba nuolatos aavo operetėj “Apkalbos ir
eina brangyn kas reiškia, Meilė,” po vaidinimo buvo Sn Bo=toni anie akis’ <2> "Tti

’ Cambridge’aus danmol Saulės me,įaiaų
Pastatyti vienos šeimynos viinKo ___v... j J* <*4 nusiuos nuo žemes

nuo_ 8\30 ryto: (1) kalbės į^zmas esąs jau “žuvęs.” Bet
c-re Emilija Rudokiutė iš socialistai sako, kad sočia-

vienos šeimynos 
6 kambarių vidutini namą 
Bostone kainavo:

1938 metais $6,191.
1939 metais $6.377.
1940 metais $6,490.
1941 metais $6.760.
Šitos kainos paimtos iš

kiekvienų metų kovo mėne
sio ir jos reiškia tą patį na
mą.

Į tas kainas neįskaityta 
nei žemė. nei loto apdirbi
mas, nei takai, nei kelias į 
garažą, nors garažas vienam 
automobiliui Įskaitytas. Ne
įskaityta taipgi pečiai, van
dens šildytuvai, sienų po
pieros, šaldytuvas, lempos, 
langų užlaidos nei kiti maž
možiai. Su žeme ir. kitais da
lykais toks namas kainuotų 
apie $8,000.

Massachusetts legisliatu- 
ron yra įneštas bilius atimti 
komunistams teisę dalyvau
ti valstijos rinkimuose.

Lvnno policija areštavo 
28 žmones už lažybas ark
liu lenktynėmis. Jie turėjo 
užsimokėt $380 pabaudų.

GROSERNE

lietuvių kliubą su visais choras iš So. Bostono vado- paviršiaus visus diktatorius
liaudiškais kostiumais, gra- vaujan V. Minkienei. naskelbs
žiai mums pašoko lietuvis- Sekmadieni, gegužės 4 d.. lai^ 
kus šokius ir padainavo mu- nuo 0-39 rvto; n) gros Ro- rP • •

ir šaltų mėsų krautuvė greitam par- 
t’avim’ti. Ten nat yra kambariai gy
vent. Renda pigi. pragyvenimas už- 
tikrinta-*. Kapitalo daug nereikia. 
Atsišaukit greit, nes savininkas iš
važiuoja nrie valdžios darbo. Klaus
kit: ‘ P. S. (91

253 Broadwav. So. Boston. Mass.

A. J. NAMAKSY]
Real Estate & Insurance J

i 414 w. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. M XSS. 

Office Tel. Sn. Boston (t«H8 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ.p!:,in.

Res Tel. Arnold 1028

Pridėk 
dienos

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

UETUV1S GYDYTOJAS 
Specialybė: Aki*. Vidnrių Lira. 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
N-RAY. Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BR0ADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

visoms tautoms
Užes 4 U., laisvp 

(D g

Sinuo7 į'.™us.a‘v?*ti ne
iš Cam-

sų liaudies dainelių. Labai Serenaders orkestrą iš Talgi Prasome kiekvieną
smagu, kad musų jaunimas 
Amerikoje palaiko savo tė
vų krašto kuiturą.

F. Ramanauskas,
Kliubo vedėjas.

Roxburyje pereitą sąvai
tę ginkluotas banditas už
puolė vaistinę ir peršovė bu
vusi tenai kostumerį.

REIKALINGAS DUON
KEPIS.

Turi mokėt kenti RUGINĘ PL O
NA IR BULKUTES. Kreipkitės ypa
tiškai ar laišku: Z. (8)
253 Broadvay, So. Boston, Mass.

♦I
I»t,
Į

Brightono; (2) 
Emilija Tataronis 
bridge.

DR. D. PILKA !

Pirk Nėmą Dabar į
Kainos kyla ir kils.

Bilionai doleriu paleisti cirku'iari-
.ion paliuosuoja kreditą, žmonės turi 
daugiau pinigu, moka didesnes ven
das ir todėl namu savininkams yra 
patogesnės sąlygos.

Dabar dar turime didelj pa.-drink: 
mą visose miesto dalyse 3-ju, 2-ju ir 
vienos šeimynos namu. sa garažais ir 
be. nuo Banku ir Valdžios H. O. U. C. 
kuriuos galima pirkti pigiomis kaino- 
mis ir lengviausiomis išlygomis. Pa
vyzdžiui:

1. Labai gražus 3-jų šeimynų. 15 
kam b. su vaniomis ir visais moder
niškais patogumais, prieš ir užpaka
lio piazais. atskirai apšildomas, vieta 
garažui. Labai geroj ir gražioje vie- 
to». Dorcheštery. Kaina tik $5.»«0.

2. 2-jų šeimynų. 12 kamb. garu šil
domas, arti South Bostono beach'ių. 
didelis daržas. Kaina tik $4500 ir tik 
$450 j mokėt.

3. 6-ių šeimynų, po 6 kambarius -u 
voniomis, pečiais, šiltu ir šaltu van
deniu. labai parankioj vietoj prie 
Broadway. kaina tik $5000.

Dėl atsakančio patarnavimo kreip
kitės prie adv. Gailiaus agentūros 
arti Lietuvių svetainės, čia gausite 
specialiai prirengtus namu katalio- 
gus ir reikale savo automobiliu nuve- 
šime pasižiūrėti veltui.
BOSTON REALTY TRUST 

317 E Street,
South Boston, Mass. 
Tel. SDV 2752

b. Mini../ bilėju ir įsitikinti, kad lai- St M.nku., mjn^snž- žmonijos ateife
ištikiu jų priklauso socializ
mui. Komitetą*.

‘Ui: o Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8.

392 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

I’-.i.f : SOUtb Boston 1320

i. :;;ės ofisas—Back Bay 
325 COLUMBUS AVĖ.,

BOSTON, MASS.
, Valandos: R\te ir pagal sutartį. 
• Telefonas: KENmore 7432

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

M’OR AUSTI
PERKRAUS
CYTOJAI.

< Insured 
Movers >

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas

Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROA»WAY.

SO BOSTON, M ASS.
G I SOUtb Boston 4«1S

Y VONN E’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros

Lavinta' Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mat*.
TeL DEDham 1636

——-------r~-r--r- t----------- t t u

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET. 
LAWRENCE, MASS.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. PmaJiarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandas:
Nuo 9 ryto iki ? mkara.

Seredomis:
Nuo 9 ryto Ud 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

CELES KIEKVIENU REIKALU
rRITARKiT SAVO MYLIMOS MEILEI 
SU SKAISČIAI SPALVUOTOM GĖLĖM 
!R PA LYDĖKIT SIMPATIJA ARBA 
UŽUOJAUTA SU KVEPIANČIOM

GĖLĖM. Užeikit pas

THE BALTIC FLORIST
592 E. BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo I. Podder
H Leningrado.

aliotas Vyriškų ir Motariikų 
taipgi Kraajo ir Odoa.

am ia IU 12 Mamų 
aua 2 iki 4. am 7 iki 8 vakaro 
IM HUNTINGTON AVK.

BOSTON, MASS.
TeL CmmaonmamM 4879.

j Gėles nusiunčiam į bile vietą Amerikoje. Tel. ŠOU 0489

prie ravasario 
smagumo stiklą 

gaminančio
PICKWIC

“ELIUS kurs yra ELIUS
Iš KRANO ir BONKOMiS

Pa

antwto av HAFFtNRtfFta a CO., In«., tevtan. Mtwm smet ttro

į
(
t*tta

J

*TeL 28624 Gyr. SIU
Dr Joseph AĖaidis

OPTOMETRISTAS
Valandoa: 9 iki 

nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 1 
ir susitarus.

AaiŲ DAKTARAB 
Ištaiso defektuotas akis ir tink 
mu laiku sugrųžinu Šviesų. Išag- 
cATTiinuoju ir priskiria akinius

114 Saanmer Street,
Į LAWRENCE, MASS.

UK. G. L. KILLOKY
60 SCOLLAY SQUARE, Room tt 
BOSTON. Telef. Lafayette 8871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVU LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt iki 7 vak. kaadisa.
NedėHom. vnm 16 rotn iki 1

BAY VtEW 
MOTOR SERVICE

Ta

SOUth

1058
STUDEBAKER AUTOMOBI U V 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigiem.

IMdeli pagerinimai ir 
Hydraalie

TAIPGI TAISONE AITOMOBI- 
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

MDIRBYSčiŲ.
Peter Trečiokas ir
Jas Kapočianas — t-arininkai.

Taisyme Ir demeimtnvlea risią: 
I HAMUN STOKIT

hai Bgttfc 8L,

L
1




