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Rusams 
su Anglija

Francuzai Putote \ Skandalas Detroito Mirė Lietuvių .^JlĮ^Lj GiHaSl Diddiafc 
Smarkiausi Karo i Miesto Valdžioj. voro Direktorius. 11 a VIa I Mllldol 1/IUvildlo 

Laivą.

MASKVA NORI BUT IŠ
TIKIMA VOKIETIJAI.

2,000 NORVEGIJOS LAI 
VŲ TENKA ALIANTAMS

Valdžioj
Areštuotą 135 grafteriai, jų

.. • , - trape miesto majoras ir 89t rancuzy vyriausybe pa- |icininįi.
skelbe. kad naujas Francu- .. .5^ .Pereitą sąvaitę Detroito

Todėl ji nesutinka sulaikyti 
savo žaliavos Hitlerio 

armijai.
Pereitos sąvaitės “Kelei

vy” buvo rašyta, kad Sovie
tų Rusija pasiūliusi Anglijai 
atnaujinti prekybos deiy- 
bas. Tame pranešime buvo 
pažymėta, kad Anglijos už
sienio reikalų ministeris Ha- 
lifax atsakęs Sovietų amba
sadoriui Maiskiui, Jog Ang

Laimėjimais NorvegijojeBristol. Conn. — šiomis! 
dienomis Haitforde mirė 
Franas Visnieskis, gerai ži
nomas Bristolio lietuviams 
biznieris. Jis prigulėjo prie 
visokių lenkų ir lietuvių or
ganizacijų, buvo Cremo ir 
Brockerto alaus bravorų di
rektorius ir šiaip labai veik
las žmogus. Laidotuvėse da
lyvavo daug lenkų ir lietu-

AVIACIJA KONTRO
LIUOJA ORĄ.

JŲzijos šarvuotlaivis “Riche- 
lieu” esąs užbaigtas ir gata- 

Norvegija vra nedidelė vas tarnybai daug greičiau, 
šalis, bet ji turėjo puikų pre- negu buvo tikėtasi. Jis bu- 
kyl)os laivyną, iš viso apie siąs smarkiausis mūšio lai-
2.000 naujų laivų. Mat, nor-J vas pasauly. Jo šarvai sve- . „ .
vegai nuo senovės yra gar- rią 15,000 tonų ir esą tokie to Readmg. proku-
sųs jurininkai. Jų prekybos,stiprus, kad jokia orlaivio l?1?8, "c ^ea: l)oIlclJ??
laivai prigulėjo privatinėms bomba nei didžiausios pa- ;sl”,n^as. Frahm, policijos į ^ių ^organzac. 
bendrovėms, bet dabar, kai j kraščių kanuolės pramušti
Norvegija pradėjo kariauti, negalės. Ant-jo esančios pa- . „ . • -.. «♦ v „karalius paskelbė, ka<l visas statytos 8 arnotas, turinčios '"^ktonus Ryckman poli- Jiauskąs po hemą kapito-,, fakta I)atvll1i„o

• ' • :leš neskai- ?'J°? leitenantas Dombecky nas Jaglinski. Dalyvavo j Londonas.Vokiečia

grand jury apkaltino 135 
politikierius už gemblinimo 
raketo palaikymą, kyšių 
ėmimą ir teismų trukdymą. 
Areštuotas yra buvęs mies-

prekybos laivynas yra rėk- po 15 colių gerkles, iir?™,- . - . ... , .. - .. . • .
i vizuojamas valstybės gyni-itant daugybės mažesnio ka- ir vlSa paprastų polic* Pg - 
mo reikalam'' ___ :l,n______ 1 T __ manu. Is viso via kaltinama ckerto bravonjir pereina į'libro kanuolių. Jo greitis e- ??anų. ls viso į 

Ištikimi,i misas 20 mazmi nėr valanda. polltlKieilibja sutiktų tokias derybas į valdžios rankas. Ištikrujų giisąs 30 mazgų per valandą, 
pradėti, jeigii Rusija p^izn-i^g reiškia, kad visi Norve-j vadinasi, jis keturiais maz- 
detų neremti Vokietijos ka-.gjjcs laivai yra atiduodami gaiš greitesnis už vokiečių 
lw-Pri.eJ° susizi-l Anglijai ir Francuzijai, nes j “kišeninius” šarvuočius, su 
noti šituo klausimu su Mas-j Norvegijos valdžia jau be-'kuliais kovoti jis buvęs spe- 
kva ir Retino vėliau pamfor-j vejj. njej<o nereiškia. icialiai suplanuotas.
nmoti Ha ifaxą ką apie tap------------- --- ! šis laivas labai
mano Stalino valdžia.

Cremo
Iš viso yra kaltinama

iai. jų tarpe 89 Velionis buvo

Dėl to dalykų žinovai ma
no, kad Vokietija turės šį 

_ . .. . . karą pralaimėti. Vienas ar
Bet tai tik laikini pasiseki- kitas “laimėjimas” čia ne- 

mai ir jie negali karo daug tereiškia. Karas negali 
nulemti. į)Uį jaimėtas ar pralaimėtas

Pereitą sąvaitę Norvegi- j vieną diena, ir jis negali 
joje buvo smarkių susikirti- but laimėtas ar pralaimėtas 
mų ir keliuose baruose vo- tiesiai mūšio lauke. Jj la;- 
kiečiai privertė aliantų ka- mės didesnis kišenius ir di
duomenę trauktis atgal, ši- desnė ištvermė, f) šitie daly- 

įr pats kai Vra aliantu pusėj. 
Vokiečiams dau- Reikia tik ‘atsiminti vo-

puola sulaikomai nradėin laužtispolicijos tarnautojai beii Lietuvos 4(1 metą atgal i bet_ kas svarbiausia-

anglų oro laivynas. Anglų išvyti. Jie įsikasė tenai ir iš- 
o j _i orlaiviai taip pat nuolatos buvo per 4 metus. Ju fron- 
budege puola vokiečių pozicijas ir

atakuoja priešo orlaivius.
Anglijos karo vadovybė pe
reitą sąvaitę paskelbė, kad

idant rusai negalėtų impor- son pranese parlamente,kart 
tuoti iš Amerikos karo me-;va^džia ruošiasi imtis griež- 
džiagos ir paskui siusti jos Į tesnių priemonių “prieš ar- 
Vokietijos armijai. ‘ ! domus elementus, jų tarpe

Taigi šią sąvaitę Maiskis į komunistų partiją ir fašistų 
vėl atsilankė pas Halifaxą! organus.” Nors Anglijos vi
ii- paaiškino savo vyriausy-jsuomenės pasiryžimas tęsti 
bes nusistatymą. Maskva su- *ar4 pilnos pergalės esąs

toks stiprus, kad tųtinkanti kai kuriais klausi
Anglijai nusileisti ir grupelių

daug pakenkti 
dėl to kai jos 
šinasi ir kitus

mais
duoti tūlų koncesijų, jeigu 
pastaroji sutiks pasirašyti 
prekybos sutartį su Rusija. 
Pavyzdžiui, Rusija pripa
žįsta Anglijai teisę žiūrėti, 
kad Vokietija negautų jo
kios karo medžiagos per So
vietų teritoriją, ir Maskva 
sutinkanti pasirašyti, kad 
importuotų iš Amerikos 
daiktų ji Vokietijai nepar- 
d įlosianti.

Tačiau Maiskis pabrėžia, 
kad Sovietų Rusija pasilie
kanti sau teisę pardavinėti 
savo šalies produktus ir ža
liavą visiems, taigi ir Vokie
tijai.

Sovietų Rusija negalinti 
sutikti, kad Anglija kištųsi 
į Rusijos aliejaus pramonę 
bei prekybą. Tai esą Rusijos 
vidaus reikalas ir derybose 
negali but apie tai kalbama.

šitaip dalykams stovint, 
rusu ir anglų susitarimas 
vargiai bus galimas. Angli
jai visų pirma rupi atkirsti 
Rusijos aliejų ir kitokią ža
liavą nuo Vokietijos. Kito
kia sutartis su Sovietais An
glijai neturi reikšmės. Bet 
Rusija, matyt, nori but Vo
kietijai ištikima ir tiekti jai 
visą karui reikalingą ža
liavą.
NUSKANDINO 5 NACIŲ 
LAIVUS ŠVEDIJOS PA

KRAŠTY.
.Švedijos spauda praneša, 

kad paskutinėmis dienomis 
Švedijos pakraščiuose buvo 
nuskandinti penki Vokieti
jos laivai. Spėjama, kad 
juos bus nuskandinę anglų 
subinarinai.
FRANCUZAI RODfS KA

RO VAIZDUS NEW
YORKO PARODOJ.

Iš Paiyžiaus pranešama, 
kad į pasaulinę New Yorko 
parodą francuzai atveža 
daug fotografuotų karo 
vaizdų. Jie busią išstatyti 
šia vasarą Francuzijos pa
jui jone.

Vokiečių Nuostoliai 
Norvegijoj.

tolyje, 24 balan-i nuo to laiko, kai Norvegijoj 
nojo visus raketierius ir džio naktj buvo šiurpulin-; prasidėjo kovos, anglai su- 
kaip šitas apgavysčių biznis gas atsitikimas. Vietos juod- naikino jau 300 vokiečių or-
yra vedamas. veidžiai turėjo balių. Salė

Paaiškėjo štai kas: buvo papuošta sausom sa-
Detroite yra keliolika šito, manom ir lapuotomis me-

viaAioi nnioU 17 ooo i , a^eto skyrių, kuriems dir-: džių šakomis. Viskas buvo kiečiai netekę 17,000 zmo-ba ta,.p 6.000-ir 8,000 agenMabSi sausa. - Jannds juodu- 
tų. Tie agentai kasdien ap- kės, rukydamos prie durų

Vienas Paiyžiaus laikraš
tis išspausdino pranešimą, 
kad Norvegijoj iki šiol vo

laivių.

tas suiro tik tada, kai jau 
nebuvo kas valgyt.

Isahai galimas daikta-, 
kad taip bus ir dabar. Vie
nas ar kitas “laimėjimas” 
N o iv egi jo j yra tik laikinas 
reiškinys. Galutini muši lai
mės tas, kurio duona ilgiau

nių, iš kurio skaičiaus 14,

noruoti tokį sabotaža vai- talP Pat žuvo su tais laivais, j 
džia negalinti. Valdžia jau Gabenant vokiečiams savo 
įsitikinusi, kad tie kenkėjai kareivius Norvegijon. 60,-

Visiems pranešimams, ži- tęsis. O aliantams, kurie 
noma, negalima, tikėti. Pa- kontroliuoja vandenynus ir 
vyzdžiuį .Įmgbi nesenai pą- turi atdarus-kelius i kita- 
sigyre užminavę apie 50,000 valstybes, duonos tikrai nc- 
keturkampių mylių juros, pritruks, juo labiau, kad jie 
užtverdami Baltijos jurą turj už ką ir nusipirkti, 
net iki Klaipėdos uosto. Bet __________
vokiečiai sako, kad jų laivai “Rlltlpfivrilltenai laisvai plaukioja ir jo- DUUegei tų

kiu minu niekas nemato. Imperiją”
Areštuota jau 122 “butleg?- 
riai” penkiose valstijose.
Federalės valdžios agen

tai susekė didelę “butlege-

nes sumoka tiems agentams draugei: “Žiūrėk, ką tu pa- Vokiečiai irgi daug daly- 
tarp $10.000,000 ir $12,- darei!” Salėj buvo tik vie- kų prasimano. Pereitą są- 
000,000. Bet retai kas laimi, nos durys, ir tos labai siau- vaite jie pasiteisino prieš 

No,vegija jie 
kad Anglija

esą svetimų valstybių a?en-įjVTodėl visi surinkti pinigai ros. Juodveidžiu salėj buvo pasauli, jog Not 
tat .dirbą Angluos priešo apie 300. Kai jie vfei kartu j.žpuolę dėĄo. k
naudai.

Komunistų spėkos Angli-į
joj visai menkos. Renkant 
1935 metais parlamentą jie 
gavo tik 27.117 balsų ir pra
vedė vos tik vieną savo at
stovą, VVilliamą Gallacherį 
iš Škotijos.

Kuusinen Tebėra 
Dar Gyvas.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Otto Kusinen pereitą 
sąvaitę buvęs išrinktas Ka
relijos komunistų suvažiavi
mo vice-pirmininku. Tai pa
rodo, kad jis dar gyvas. Už
sieny buvo pradėta manyti, 
kad jis gali but jau sušaudy
tas, nes per tris ir pusę mė
nesio apie ji nebuvo jokių 
žinių ir iš Rusijos nebuvo 
jokio paaiškinimo, kas atsi
tiko su ta “liaudies val
džia.” kurią Kuusinen buvo; 
sudaręs pasienio kaime 
“Suomijai valdyti.” Su ta jo 
“valdžia” Molotovas buvo 
net ir “nepuolimo sutartį 
pasirašęs. Apie Rusiją būna 
daug netikslių gandų dėl to, 
kad tenai labai sunku patir
ti teisybę.

ŽUVO 4 ŽYMUS RUSŲ 
. LAKŪNAI.

Šį panedėlį iš Maskvos 
pranešama, kad tenai užsi
mušė 4 pagarsėję orlaivi- 
ninkai: Paul Gloving, Jul- 
jan Piątkouski, Konstantin 
Aleksandrov ir V. Kolai- 
dobrov. Lenkas Piątkowski 
buvęs rusų aviacijos vetera
nas. skaitomas geriausis la
kūnas Sovietuose. Kur ir 
kaip jie žuvo, Maskva ne
aiškina.

M11 l'fol»wve Cllrr-J J l'n t n n.cvu.ujv, Cipiv OVV. J IV \1CI Adl IU Užpuolę UOI IO, KHO rtllgllja 7 „ . .7 r, '7 V
J )O_____ ’ j Šitoks biznis, žinoma, ne- pradėjo grūstis prie durų, į ruošėsi ją užimti. Bet tuoj np. p,-kan!zacl;ią. kuri ncle-

FRANCUZIJOJ SUIMTA 
400 RUSIJOS “ŠNIPŲ.”
Francuzijos valdžia šį pa- 

nedėlį paskelbė, kad nuo tos 
dienos, kaip prasidėjo da
bartinis karas, iki šiol buvę

Taigi dėl šito bendradar- PRASIDĖJO ANGLŲ 
biavimo su apgavikais mies- ITALŲ PASITARIMAI, 
to valdžia dabar iv atsidūrė R Londono pranešama, 
ktiminalibtų suole. _ ka(j Italijos ambasado-

SĮ raketą organtzav,, bu- riatls ^tianini ir Anglijos

Neitralių šalių spauda stato P^r ĮO menesių šita oigani-
jiems tokį klausimą: jeigu va^z.,ai aI),e
jus užpuolėt Norvegiją tik $Ly0O,OU(l taksų. Arestuo-
dėl to, kad anglai jos neuž- £anunt°Jai 11
iiiifn iu! Vi.rioi Inu tain olselniiikai. Mažesnių t *stikrieji šnipai, liet visi ko

munistai, kurie Rusijai sim
patizuoja. Komunistai Fran
cuzijoj dabar labai neken
čiami ir persekiojami, šio
mis dienomis išleistas įsta
tymas, kuris skiria net mir
ties bausmę komunistams ir 
kitokiems valstybės “ardy
tojams.”

NUTEISĖ SUŠAUDYT
MOTERĮ. į nėmis dienomis švedai tenai ___

Paryžiaus žiniomis. Frau-1 pradėjo kalti uolose slėptu- mėnesy, kilus ginčams dėl V’8 niedžiagos is Rusijos. Ir ĮUjų metų masinos isstume 
euzijos kariuomenės teis-; ves nuo orlaivių bombų.j siunčiamų Vokietijos anglių j aliantams pavyks gidų is darbo <8,140 anguakaHV. 
mas nuteisė mirti Carmeną! Esą, mašininiai kaltai tars- Italijai. j gale tą kelią užkirsti, tai Vo- Negalia to, sumažėjo n anų-
Morv, 34 metų amžiaus i ka dieną ir naktį kaip kul- ! ^'eUrti galės pritrukti me- Jių gamyba, nes anglių vie-

- -• « Ii...... i AREŠTUOTA io RTREI. i įajo Raro reikalams. Kuo ji toj kasdien vis daugiau pra

vę "butlegeriai” kai 
cija buvo atšaukta.

prohi-

ŠVEDAI KALA SLĖPTU
VES UOLOSE.

Associated Press praneša 
iš Stockholmo. kad paskuti

Anglij
užsienio reikalu ministerio! .
Halifaxo įvykęs “labai sin5i neKa^- 
draugiškas pasitarimas.”
Londone daroma 'š to išva-

imtų, tai kodėl jus taip pat ,0I8®in.m^a.L iWazesmų 
užpuolėt ir Daniją, kuriai iš ^egtines. z1"
anglų pusės nebuvo jokio nwma aP.le l^t jų tuo
pavojaus? Aišku, kad vo-!tarPu neima.
kiečiai savo smurto patei-

Visi supranta, kad vokie
čiai užpuolė Norvegiją no-

MAŠINOS IŠSTŪMĖ Iš
DARBO 78,140 MAI- 

NERIU.
United Mine Workers otdą k-u d burnini hiikii Antdi. vedami ūžti krinti sau atdara

Šveicarijos žurnalistę. Ji bu-1 kasvaidžiai. Be to, šalies vi- AREŠTUOTA 19 STREI-
vo suimta kartu su vokiečių duje esanti keliama 500.- 
Fritzu Emeriu, kuris taip j 000,000 kronerių paskola 
pat nuteistas sušaudyt. Bu-1gynimosi tikslams.
vo mat įrodyta, kad jiedu ---------------
fotografuodavo svarbias TURKIJOJ RASTA ALIE- 
valstybės apsaugos vietas ir JAUS.
rinko visokias informacijas; Iš Ankaros pranešama

KUOJANCIŲ PIKIETŲ.
Tonawanda, N. Y.— Ba

landžio 25 dieną čia areš
tuota 19 streikierių, kurie 

j pikietavo Remington-Rand 
dirbtuvę ir susirėmė su
streiklaužiais. Streikas buvo

Vokietijos generaliniam šta- kad pietų Turkijoj, Sairto apskelbtas balandžio 5 d.

dadama vartoti aliejus ir 
elektra. Jeigu angliakasiu 

ĮSTATYMAI PRIEŠ PI- unija nebutu iškovojusi 
KIETAVIMĄ NETEISĖTI. trumpesnių darių, valandų.

Alabamos ir Califomijos j.’8 tai neilai bas ang-
valstijose kapitalistai turėjo,jles Pr:,,nonč.i šiandien butų 
pasidarę įstatymų, kuriais ')UVTS ’luug didesnis, 
buvo draudžiama darbinin

tada kariaus?

bui.
>2,000,000,000 KARO UŽ

SAKYMŲ AMERIKAI.
Amerikos fabrikantų ma

gazinas “Faetory” apskai
čiavo, kad šiais metais ka
riaujančių valstybių užsaky
mai
pasieksią 
lerių 
labai 
pramonei

apylinkėj, rasta labai tur- dėl vieno darbininko atlei- 
tingi naftos šaltiniai. Jieš- dimo prieš unijos valią, 
kodami tenai naftos Ameri
kus inžinieriai gręžė šuli
nius apie 8 mėnesius.
KINIEČIAI IŠARDĖ PEI- 

PINO GELEŽINKELĮ.

kams pikietuoti darbavietes 
streiko metu. Dabar Vyriau
sis Teismas nusprendė, kad

ŠVEDAI KONFISKAVO 
ANGLŲ LAIKRAŠTĮ.
švedų policijai Stockhoi-

AFL SUSPENDAVO STA
TYBOS UNIJOS PRE

ZIDENTĄ
Amerikos Darbo Federa-’noma. tai nedaug reiškia,'iš Anglijos.” Jis konfisk 

cijos taryba paskelbė su-! nes streiko metu kompani-

šitokie įstatymai vra netei- .me buvo įsakyta konfiskuo- 
<ėti. Ramus pikietavimas. ti anglų atstovybės išleistą 
negali but draudžiamas, ži- j laikraštį, pavadintą “Žinip<

tas dėl to, kad jame 
aštriai atakuojamas 
kas despotizmas.” 
bijosi karo. te 
duot vokiečiar 
sikabinti pri

io, 
,kiš- 

edija 
nenori 

»gos pri-



KfttfkS —ntftpis.

“TĖVYNES” REDAKTO
RIAUS MINTYS.

Ponas Jurgelionis. “Tė
vynės” redaktorius, prirašė 
visą SLA organo puslapi sa
vo “minčių” apie “SLA rin
kimus ir rinkimų tvarką.” 
Kai kurioms jo “mintims” 
galima pritarti. Payvzdžiui, 
jis sako:

“Naujai suorganizuotos kuo
pos neprivalėtu turėti seime 
jokios reprezentacijos kol ne
bus išbuvusios kaipo SLA kuo
pos bent šešis mėnesius prieš 
seimą."

Dabar Susivienijime yra 
taip: narys gali but išbuvęs 
organizacijoj jau 20 metų, 
bet jeigu jis persikelia i kitą 
kuopą, tai delegatu i seimą 
negali but renkamas, iki ne
išbus toj kuopoj 6 mėnesių. 
Bet jeigu susitveria nauja 
kuopa, tai jos nariai jau tą 
pačią dieną gali but renka
mi delegatais i seimą. Aiš
ku. kad šitoks netikslumas 
turėtų but pašalintas.

Kita p. Jurgelionio “min
tis” liečia agitaciją ren
kant SLA viršininkus. Jis 
sako:

“Ta agitacija eina be jokio 
mandagumo, be susivaldymo 
ir neatsižvelgiant i tai. kad .ii 
gali but kenksminga pačiam 
Susivienijimui. Agitacijos 
straipsniai pašalinėje spaudo
je visai mažai SLA narių tepa
siekia. bet yra skaitomi pla
čios visuomenės ir tarp jos pa
skleidžia abejones apie Susi
vienijimą."

Čia taipgi pasakyta teisy
bė. .Jurgelionis gerai tatai 
žino, nes jis pats daugiausia 
yra šituo žvilgsniu nusikal
tęs. Dabartiniu laiku Susi
vienijime yra keliamas ant
ras "Pažangos Vajus." nori
ma gauti daugiau narių: o 
p. Jurgelionis pradėjo skelb
ti “Tėvynėj,” kad Susivieni
jimą valdą “latrai:” kad 
SLA investmentai pridarę 
didžiausių nuostolių: kad 
SLA lėšų fondas ištuštin
tas; kad Prieglaudos Namo 
Fondas išeikvotas: kad au
kso vietoj liko tik šiukšlės ir 
“flapauzės,” ir tt. ir tt. Gi 
tautininkai, šita jo agitacija 
pasiremdami, paskleidė tūk
stančius lapelių, kad Susi
vienijimas jau “miršta.”

Taigi reikia sutikti su p. 
Jurgelionio “mintimi," kad 
šitokie dalykai Susivieniji
mui vra labai kenksmingi. 
Bet klausimas, kaip nuo to
kio sabotažo Susivienijimą 
apsaugot, jeigu jį daro pats 
SLA organo redaktorius?

Kitoms jo “mintims” pri
tarti visai negalima. Pavyz
džiui. jis mano, kad SLA 
viršininkai turėtų but ren
kami seimuose. Referendu
mą reikėtų panaikinti. Ki
taip pasakius, p. Jurgelionis 
norėtų atimti SLA nariams 
rinkimų teisę. Tai jau dikta
toriški norai.

Tiesa, jis duoda ir paaiš
kinimų, kodėl referendu
mas "nepraktiškas" rinki
mu būdas. Esa, kai ateina 
rinkimai, tai—

"Pildomoji Taryba esti išbu
vusi savo tarnyboj vos pusan- 
trų metų. Nariams ji dar nesti 
pateikusi jokios oficiaiės at- 
skaitos, jokio raporto iš savo 
darbų. Nariai dar beveik nieko 
nežino ar nuo jos išrinkimo 
Pildomoji Taryba gerai veikė 
ar blogai, ar ji kame prasikal
to ar nepi asikalto, ar pavie
niai viršininkai tinkamai atli
ko savo pareigas ar netikusiai, 
ar jie buvo apsileidę ar veik
lus. Bet nariai čia jau turi at
sakyti. ar reikia palikti senus 
viršininkus ar mesti juos lauk. 
ir jeigu mesti, tai kokius kitus 
i jų vietą paskirti. Kuo gi 
remdamies jie gali tą padary
ti” Beveik nieku kitu, tiktai

gandais, prasimanymais, spė
jimais. piktumais, simpatijo
mis ir kokia nors pikta agita
cija... Todėl narių balsavimas 
visuomet turi išeiti aklas, be 
apsvarstymo Susivienijimo 
reikalų ir be atsižvelgimo i 
juos. Todėl ir rinkimai turi pa
virsti i pasipludimų kome
diją."

Bet šiuos dalykus p. Jur
gelionis turi Įsikalbėjęs tik 
savo galvoje. Susivienijime 
taip nėra. Pildomoji Tary
ba su kiekvienais rinkimais 
nesikeičia, bet išbūna tarny
boj po keliatą ir keliolika 
metu, todėl nesąmonė vra 
sakyti, kad atėjus rinki
mams nariai da nežino ko 
ji verta.

O kad rinkimai kartais 
virsta i “pasipludimų kome
diją.” tai ne referendumas 
čia kaltas. Buvo laikai, kuo
met referendumo Susivieni
jime nebuvo, o plūdimosi 
buvo daugiau da. negu da
bar. Seimai tuomet virsda
vo ne “komedijomis,” bet 
"revoliucijomis.”

Klvsta “Tėvvnės” redak- *
torius, kuomet jis sako. 
kad—

"Rinkti viršininkų mes ne
galime aklai. Jie turi buti ren
kami atviromis akimis, turint 
visas informacijas apie tai kas 
buvo atlikta ir kas ketinama 
atlikti. Taip juos rinkti galima 
tiktai seime."

Jis čia klysta dėl to, kad 
referendumas nėra "aklas” 
rinkimas. Renkant viršinin
kus referendumu, visų pir
ma būna kandidatų nomi
nacijos. Kandidatų tinka
mumą čia svarsto visos kuo
pos. Nominuojama po kelio
lika kandidatų kiekvienam 
urėdui. Ir tik trys daugiau
sia balsų gavusieji statomi 
galutinam rinkimui. Rinki
mams atėjus, kuopos vėl 
svarsto, kuris kandidatas 
tinkamesnis. Tai kaip gi ga
lima sakyti, kad šitokioj rin
kimų tvarkoj viršininkai 
renkami “aklai?” Čia jau 
“brolis” Jurgelionis nušne
kėjo visai nepagalvojęs.

Jeigu jau bijoti “aklų” 
rinkimų, tai jie kaip tik ir 
gali pasitaikyt seimuose. 
Juk ir dabartinis “Tėvynės” 
redaktorius seime buvo iš
rinktas...

TAUTININKAI PRALAI
MĖJO RINKIMUS LIE

TUVOJE.
Šiomis dienomis Lietuvo

je buvo savivaldybių rinki
mai. “Naujienų” korespon
dentas praneša, kad tauti
ninkai buvo sumušti. Jis 
sako:

‘"Nors formaliai Lietuvoje veikia 
tik viena politinė srovė, butent. tau
tininkai. bet gi žmonės iš seno savo 
pažiūromis sroviniai skirstosi. Tai
gi sroviniu požiūriu kiek tenka pa
tirti šiuos rinkimus tautininkai veik 
visur prakišo.

“Daugumoje išrinkt j savivaldy
bes liaudininkai ir krikščionys de
mokratai.

“Tai jei kitais metais butu seimo 
rinkimai, tai jau iš anksto galima 
tvirtinti, kad į busimą seimą nepa
tektų nei vienas tautininkas.

“Pro visus įstatymų varžtus ver
žiasi į gyvenimą kiti žmonės, žmo
nės naujos formacijos ir stumia tau
tininkus iš jų pozicijų. Metai kiti. 
ir iš Lietuvos išgirsite naujus bal
sus. Jau ir dabar Lietuvos visuo
meniniame gyvenime tautininkai 
labai pašlijo. Visur, kur tik pasiro
do laisvesnės visuomeniniame gy
venime rungtynės, tautininkai šluo
te nušluojami."

Norėdami apsisaugo! nuo 
opozicijos, tautininkai yra 
atėmę darbininkams balsa
vimo teisę. Kas neturi turto 
ir nemoka mokesčių, tas ne
gali balsuoti. Ir vistiek tau
tininkai prakiša.

NAMŲ DAKTARAS
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

Si nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios lijros naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin- 
piaasių knygų kiekvienam lietuviui 

kit tuoj. Didelė knyga, anie

KIEK SUOMIJAI 
PADĖJO UŽSIENIS

Kas vykstant Suomijos 
kai ui buvo laikoma karint 
paslaptimi, tas dabar jau 
viešai skelbiama. Užsienyje 
per karą daug kas domėjo
si. kiek suomiai gavo pagal-' 
bos iš užsienių. Dabar gi, 
kai daug kas Švediją kalti
na. kad ji esanti atsakinga 
už tokią Suomijos pasirašy
tą taiką, tai švedai suskubo 
aiškintis ir skelbti, kiek jie 
Suomijai esą padėję.

Karui prasidėjus. Suomi
ja iš Švedijos gavusi 90,000 
šautuvų ir 42.000.000 šautu
vams šovinių. Karo pradžioj 
suomiai turėję tiktai ketu
rias moderninias priešlėktu
vinių patrankų baterijas, o, 
švedai pasiuntę jiems net 
100 priešlėktuvinių patran
kų baterijų. Be to. švedai 
suomiams davę vieną penk
tadali visos savo artilerijos' 
ir vieną ketvirtadali visų 
lėktuvų.

Tuo tarpu Anglija Suomi
jai pasiuntė 104 lėktuvų, 
114 patrankų, aiti 200,000 
artilerijos sviedinių, taip 
pat daugybę prieštankinių 
patrankų.

Dėl to suomiai ir galėjo 
tiek daug rusiškų tankų su
naikinti.

Jeigu ne šita pagalba, 
suomiai nebūtų galėję ru
sams atsispirti, nes karui jie 
nebuvo pasiruošę ir neturė- ■ 
ję pakankamai ginklų. Dėl 
to pirmomis karo dienomis 
rusai buvo nuėję net kelias
dešimts mylių Suomijos gi
lumon. Bet vėliau suomiai 
juos išvijo ir vietomis patys 
perėjo Rusijos teritorijon. 
Jie sunaikino šimtus rusiš
kų tankų.

Taigi pasirodo, kad gink
lų suomiams nestigo. Bet 
jie neturėjo pakankamai 
žmonių. O žmonių iš užsie
nio negalėjo gauti. Francu
zija ir Anglija norėjo nu
siųsti kareivių, bet Norvegi
ja ir Švedija nesutiko juos 
per savo žemę praleisti, nes 
Hitleris grūmojo jas užpul
ti, jeigu jos praleistų pagal- 
gą finams.

Matydami, kad pagalbos 
žmonėmis negaus, suomiai 
nutarė taikytis.

Kai kas dabar sako, kad 
jie padarę didelę klaidą, 
kam kėlė ginklą prieš rusus 
iš pat pradžių. Girdi, reikė
jo i ūsams tuojaus pasiduoti, 
tuomet nebūtų buvę karo.

Tiesa, karo tuomet nebū
tų buvę. bet tuomet nebūtų 
buvę ir laisvos Suomijos 
respublikos. Juk užpuolę 
Suomiją bolševikai pasakė, 
kad su demokratine Suomi
jos valdžia jie nedarysią jo
kių derybų. Ta valdžia tu
rinti but sunaikinta, o jos 
vietą turinti užimti bolševi
ko Kuusineno “liaudies val
džia.” Gi Kuusinenas buvc 
jau pasirašęs su Molotovu 
“nepuolimo sutarti” ir visa 
Suomiją užrašęs Sovietams.

Taigi. jeigu Suomijos 
valdžia nebūtų užpuolikams 
pasipriešinusi, šiandien ne
priklausomos Suomijos jau 
nebūtų.

Nors karas brangiai Suo
mijai kainavo, bet jis išgel
bėjo tautos laisvę ii- nepri
klausomybę. Pamatę, kad 
suomių negalima nuveikti, 
lusai tuiėio atsisakyti nuc 
savo tikslų ir taikytis su ne
priklausomos Suomijos vai-

Karas netik išgelbėję 
Suomijos nepriklausomybę, 
bet laimėjo jai viso kultu- 
ringo pasaulio užuojautą ir 
pagarbą. Į suomius šiandien 
pasaulis žiuri kaip i tikrus 
didvyrius.

I)a daug žmonių šiandien tiki 
j dievus. Bet ko didesnis skait
lius žmonių pradeda sekti mok
slą ir vis daugiau* pasitiki pa
tys savimi, o tai reiškia progrt- 
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Amerikoj Prasideda Reikšmingos Disku
sijos: Eit Aliantams į Pagalbą Ar Ne?

Prezidento Roosevelto 
politika.

Vienas Washingtono ko
respondentų tvirtina, kad 
artimi prezidento Roosevel
to žmonės jau pradėjo lenk
ti visuomenės sentimentą 
aliantų pusėn.

“valstybės turtų eikvoji
mas.” Kaip jis žino, kad jie 

• buvo išeikvoti? Nors musų 
pagalba buvo begėdiškai 
pavėluota, bet kas gaii pa
sakyti. kiek mums butų kai
navę, jei mes nebūtume prie 
to karo prisidėję? Taigi 

į žiopla yra sakyti, kad tai
"GaĮ jus to da nepastebė- ; buvo “eikvojamas.” 

jei. jis rašo vienam Bosto- Toliau jis sako: “Būdami 
no dienrašty, “bet žmonės, neitralųs. mes išlaikysime 
kūne per desimti pastarųjų amerikoniškos demokratė- 
dienu išeina is Baltųjų Ru- jos principus, kuriais galės 
mų. turi pilnas galvas klau- gėrėtis visas pasaulis.” " Ne
šimu. ką turėtų daryti Ame- įtikėk, o! nesitikėk, kad 
rika, pasirodytų, kad parblokštos ir suardytos
\ okietija pradeda imti vir- demokratinės valst y b ė s 
sų. Tuo pačiu laiku VVash-i «vaigs iš džiaugsmo, žiurė- 
ingtone esanti pasirodžiusi; damos i mūsiške žvdinčią 
knyga, “The American demokratiją.
AV hite Paper, kurioj esą Pagaliau jis sako: “Bu- 
aiškinama. kaip Roosevel-1 darni neitralųs, mes busime 
tas iki šiol stengėsi apsaugo- į ramus ir. galbūt, turtingi.” 
ti Ameriką nuo karo. Korės-; gįtje žodžiai man skamba 
pondentas mano, kad jos kaip šventvagystė, kad ir ne 
tikslas esąs Įtikinti visuome- religinė. Aš sakau, kad mes 
nę. jog ne Rooseveltas bus netik ramybės neturėsime, 
kaltas, jei Amerika turės bet gal ir visai žūsime. Jeigu 
kariauti. nekitaip, tai mes busim žu-

Korespondento manymu, Vę moraliai.
(Taip kalba J. Craven.)Amerikos visuomenes opi

nija jau ruošiama karui. Vi
sų pirma norima sukelti vi
suomenėj ir spaudoj disku-

Turim but pasiruošę.

. Paskutiniais keliais mėne- 
sijas šituo klausimu: eit sįaįs musų laikraščiuose aiš- 
aliantams į pagalbą, ar ne . kinama, kad mes privalom 
Kai visuomenė bus suagi- saugotis ir nepadaryti nei
tuota — -------- ■ - - - -
šią
ras ištiesų bu:

bus suagi
ota, tada ir Kongresas sto- vįeno žingsnio, kuris galėtų 
ąs už karą, jeigu toks ka- prįVesti mus prie karo. Bi- 
s istiesų bus reikalingas, jomasi net svarstyti, ar iš- 

demokratmems valstybėms j mintinga pardavinėti ka- 
ge bėti. ro medžiagą aliantams, ku

li- reikia pasakyti, kad , rįems jį taįp reikalinga. Iš- 
tokios diskusijos spaudoje; ro(jo kad išmintingiausia 
jau prasideda. Štai ką rašo: mums politika, tai sėdėti 

' uodegą tarp kojų ispraudus 
ir žiūrėti, kaip kiti už mus 

Į kariauja. Jei mes taip dary- 
Į sime, tai pasaulis pavadins 

. ; mus hipokritais ir bailiais.
Englisn aš nenoriu pasakyt, kad

bostoniškio “Heraldo” skai 
tojojai:

Padėkim savo draugams, 
kol ne pervėlu.

Mėnrašty “The
Speaking VVorld” tilpo ge
nerolo Gough straipsnis, 
“The Progress of the War,” 
kur jis apgailestauja, kad 
neitralieji negalėjo iki šiol 

■u aliantais il
turėtume but pasiruošę tuo- 

susitarti su aliantais ir vis jaug e^j į karą jeigu pasi- 
nednsta stoti savo reikalų J - - -
ginti. Viskas palikta vienai 
Anglijai ir Franzuzijai. Pa
galiau jis priduria: “Ame
rika irgi negali pasigirti sa
vo nusistatymu. Nors Suo
mijai ji reiškė didelės užuo
jautos. tačiau atsisakė nu

Nesenai “Herald’e” til- 
pęs laiškas sako: “Negali 
but didesnės klaidos, kaip

. . , ... :sakyti, kad Anglija kariau
simi jai Karo medžiagos,; Ja ‘ž mug„ To laiško auto- 
kuomet Ji buvo taip reika- > rius kiausia: “Ar jus manot, 
linga, o Rusijai tuo tarpu ka(į Anglija ateitų mus gel-
paidavė dusyk daugiau to- į bėti, jeigu mes butume už- ----------- ----------- .... pulti?„

Kitas korespondentas pri
simena. kad Anglija buvo 
nusistačiusi prieš mus kai 

, . ... . . mes vedėme civilini karą,
draugai Anglijoj. Ar mes: taj ko(įėl dabar mes turėtu- 
gahm uzgmcyt, kad mes to | me eiti jai j pagalbą? Ir vi

sus, kurie norėtų pagelbėti 
‘pro-

kių prekių, negu metai at 
gal. Ir ciniškiausia veidmai- 
nybė vargiai galėtų toliau 
nueiti.”

Taip kalba apie mus

neuzsitarnavom
Ši šalis turėtų stovėti už i aliantams, jis vadina 

teisėtumą. Ji pasielgė bėgė-i British.” 
diskai neduodama Suomijai! šitokie argumentai visai 
ginklų. Dabar jau pervėlu nepataiko Į tikslą. Kam ata- 
tai atitaisyti. Bet mes ture- ‘ kuoti kulį šiaudų, kuomet 
tume tuojaus sustabdyti! prieš mus stovi tikras prie- 
amunicijos ir orlaivių par-; šas? Juk klausimas čia eina 
davinėjimą nors japonams.1 ne apie tai, “Ar eiti Angli- 
kurie naikina Kinijos mies-, jos gelbėti?” Ir ne apie tai, 
tus ir miestelius. Ir reikia' “Ar Anglija gelbėtų mus, 
sustabdyti karo medžiagos jei mes butume užpulti?” 
pardavinėjimą Rusijai, kuii Nesvarbu ir tai, “Ar ji pa
yra susidėjusi su Vokietija, dėjo mums per civilį karą?” 
Mes turėtume remti tik Pats didžiausis, viską -slė- 
aliantus. Padėkim savo giantis klausimas yra štai 
draugams, pakol jie dar ga- koks: “Ar nebus Amerikos 
ii gintis. j taikai ir apsaugai pavojaus,

Bloga bus pasauliui, jeigu i jeigu Hitleris laimės dabar- 
aliantai bus sumušti. Ir kaip j tinį karą?” 
mes tuomet jausimės, atsi-j Jeigu mes žinotume tik- 
minę, kad mes galėjom' rai, kad jis nelaimės, arba 

kad laimėjęs jis nebus musų 
tai mes

jiems padėti, bet nepadė- 
jom?

(Taip rašo Dr. Wash- 
burn.)
Ar galim buti neitralųs?

Tilpęs “Heralde” F. E. 
Fox’o laiškas, “Mes Turim 
But Neitralųs,” negali pasi
likti neatsakytas. Jo many
mu. mes negalim eit karan, 
nes baisus musų nuostoliai 
paskutiniame kare buvo

mes turėtume tuojaus šokti 
i karą; bet aš esu Įsitikinęs, 
kad mes turėtume remti 
aliantus kiek tik galime ir

rodytų reikalas.
(Taip rašo Ralph Cray.)

Savi interesai svarbiausi.

laisvei pavojingas, 
galėtume nutraukti visas ši
tuo klausimu diskusijas ir 
buti ramybėj. Tegul sau ki
ti mušasi iki užsimuš.

Bet jeigu mes manom, 
kad Hitleris su Stalinu gali 
nugalėti Angliją. Francuzi
ją, Norvegiją. Suomiją, Len
kiją, Švediją ir Balkanus, ir 
kad šitokia diktatorių per
galė butų pavojinga musų

pačių laisvei, tuomet savai
me kįla klausimas: Ką mes 
turime daiyti? Natūralūs 
atsakymas, žinoma, gali but 
tiktai vienas. Musų pareiga 
turėtų but daryti viską, ką 
tik mes galim, kad Hitleris 
nelaimėtų.

Tai nereiškia buti “pro- 
British.” Tai reiškia rupin- 
nimąsi savais interesais. Čia 
visai ne svarbu, ką Anglija 
darė 1863 metais, ar 1683 
metais. Čia svarbu, kas bus 
rytoj. Jeigu pasirodytų, kad 
stodami i karą mes galime 
savo rytojų apsaugot, tai 
mes turėtume stoti nesvy
ruodami. (Taip argumen
tuoja L. R. M.)
Ne idealizmas, bet sveikas 

protas.

Pirmiau Amerikoj buvo 
stiprus sentimentas prieš 
karą. Jį palaikė izoliacioni- 
stai. Dabar jau kįla priešin
gas ūpas. Pirmutinė pozici
ja buvo remiama idealiz
mu, o dabar jau vaduojama- 
si sveiku protu ir faktais.

Izoliacionistai kalba apie 
pereito karo baisenybes, 
apie gyvybės ir turto nuo
stolius. Karas baisus daly
kas žmogaus jausmams. Bet 
protas klausia, ar galima 
karo išvengti?

Tarptautinė prekyba au
go ir komplikavosi per ilgus 
šimtmečius. Šiandien jau 
nei viena didesnė valstybė 
negali iš tos painios siste
mos išsinerti, nes jos viduje 
prasidėtų sustingimas ir pu
vimas.

Musų prekyba eina per 
privatinių kompanijų ran
kas; Vokietijos gi—per val
džios kontroliuojamas a- 
gen turas, su kuriomis priva
tinėm įstaigom sunku kon
kuruoti. Ar pagalvoja izo
liacionistai. kur atsidurtų 
musų prekyba ir pramonė, 
jeigu nacių prekės užka
riautų pasaulio rinkas? O 
taip tikrai butų, jeigu Vo
kietija nugalėtų francuzų ir 
anglų imperijas.

Mes turėtume žūti. Priva
tinės musų kompanijos negi 
galėtų su nacių valdžia kon
kuruoti. Musų pramonė su
stingtų ir fabrikai turėtų už
sidaryti.

Taigi žmonės, kurie mato 
tik vieną karo pusę, bet ne
mato kitos, yra pusiau akli. 
Nereikia jų smerkti ar pa
juokti, bet reikia pasisteng
ti atidaryt jiems akis. (Taip 
rašo vienas Tufts kolegijos 
profesorius.)
“Nušluosime tokią spaudą 

ir politikierius.”

Aš manau, kad jau laikas 
visiems supraski, jog alian
tai kariauja ne vien tik už 
save. Jeigu jie žlugtų, o hit- 
lerizmas paimtų viršų, tai 
griūtų visi laisvės, demokra
tijos ir civilizacijos pamatai.

Žinodamas Jungtinių 
Valstijų piliečių nusistaty
mą, aš esu tikras, kad mes 
neleisim hitlerizmui trium
fuoti. Jei politikieriai ir 
spauda stengsis mus sulai
kyti. tai mes nušluosime to
kią spaudą ir politikierius, 
ir eisim į talką tiems, kurie 
kovoja už laisvą pasaulį.

Jeigu Hitleris ir neitralie
ji šitą musų nusistatymą aiš
kiai žinos, tai gali but, kad 
mums nebus nei reikalo ak
tualiai į karą eiti; bet vis 
dėl to mes turim but karui 
pasiruošę, kad reikalui e- 
sant galėtume duot hitleriz
mui smūgį. (Rašo L. S. M.)

Danija nenorėjo karo.

Ar būdami karui priešin
gi mes galėsime nuo karo 
apsisaugoti ? Karui buvo 
priešinga ir Norvegija, ir 
Danija. Ar jas apsaugojo? 
štai laiškas, kurį aš gavau 
iš Kopenhagos; jis buvo ra
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šytas šių metų kovo 18 d., 
kuomet danai da nesitikėjo 
vokiečių užpuolimo. Jis sa
ko: “O. nelaiminga, nelai
minga Suomija! Mes čia 
(Danijoj) jaučiamės sau
giai, nes biedna Danija ne
turi nei aliejaus šaltinių, nei 
geležies kasyklų, nei kito
kių turtų, kuriuos didieji 
gengsteriai norėtu pagrob
ti.”

O kur šiandien yra Dani
ja? Ji jau po Hitlerio batu.

Gali taip buti ir Ameri
kai, jeigu mes perdaug pa
sitikėsime, kad mus niekas 
negali užpulti. (Rašo M. 
Courtney.)

Kas yra tikrieji impe
rialistai?

Šiandien daug kalbama 
apie imperializmą. Imperia
lizmas esąs dabartinio karti 
akstinas. Ypač šitą žodį 
mėgsta linksniuoti komunis
tai, naciai ir fašistai. Kas 
yra imperializmas?

Kiek aš šitą žodį supran
tu, jis reiškia svetimų žemių 
grobimą. Na, tai kuri gi pu
sė šiandien kariauja už im
perializmą? Ne demokrati
jos, žinoma. Jos nejieško 
svetimų teritorijų. Bet jos 
nenori patekti diktatoriams, 
nenori vergijos. Jos kariau
ja už teisėtumą ir laisvę. 
Taigi imperialistinių tikslų 
čia nematome.

Tuo tarpu Vokietija jau 
pagrobė Austriją, pavergė 
Čekoslovakiją, Lenkiją, Da
niją ir Norvegiją. Italija pa
vergė Etiopiją ir Albaniją. 
Rusija taipgi padidino savo 
plotą svetimomis žemėmis. 
Taigi tikrieji imperialistai 
šiame kare yra diktatoriai. 
Jie kaltina aliantus “impe
rializmu” tik dėl to, kad 
nukreipus pasaulio akis nuo 
savų tikslų.

Tiesa, praeity visos di
džiosios valstybės plėšika
vo. Bet nėra reikalo grįžti 
iki Adomo ir Jievos. nes tai 
butų tik bergždžios disku
sijos. Mums reikia žiūrėti 
tik to, kas šiandien darosi. 
O šiandien padėtis tokia: 
jeigu karą laimės diktato
riai, tai sugrįš viduramžiai 
ir vergija; o jeigu laimės 
demokratija, visiems bus 
daugiau laisvės pasauly. 
(Rašo O. R. Lourie.)

KĄ ŽYMUS ŽMONĖS SA
KO APIE RELIGIJĄ.______ 4 t
Atminkite, krikščionys, kad 

jūsų dievai nėra daugiau amži
ni ir nemirtini, kaip dievai buvę 
pirma jų. Kaip jūsų dievai nu
galėjo visus pirmesnius dievus 
ir dabar yra skaitomi galingiau
siais, taip ateis laikas, kada juos 
nugalės mano dievas—mokslas. 
Tik mano dievas-mokslas yra 
nemirtinas, ne pabaigtinas ir y- 
ra vienintelis gyvas dievas, kuri 
žino visas pasaulis.—E. D. Slen- 
ker.

Visų religinių prietarų moti
na yra nežinojimas, o jų slaugė 
—tai kunigija. Po jų priežiūra 
ji išaugo Į dideli, galingą, pavo
jingą baisūną. Tas, kas kovoja 
su prietarais, kovoja su šituo 
baisūnu.—Dr. Aveling.

Kad buti tikrai tikinčiuoju 
reikia save apgaudinėti. Kadi 
pas žmones auga tikėjimas ; 
dievą, tai mažėja pasitikėjimą; 
savimi. Laimingiausias žmogų; 
yra tas. kuris toliausia stovi 
nuo religijų ir dievų.—Nathan

Ta idėja, kad dievas sukurė 
žmogų specialiai, yra didelė ne 
sąmonė. Kodėl žmonės turi ma< 
pyti. kad jie yra svarbesni ii 
aukščiaus stovi už bites, skruz 
dės fr slonius?—L. Pamys.

Kupranugaris ir krikščiony; 
priklaupia, kad paimti didesnę 
naštą ant savo kupros.

Parinko A. M. Metelėmis
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KAS SKAITO KAftO 

TAS DUOTOS KIPRAM

KW«VH; SO BOSTON. TOflas Poslapis.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Anglų Karo Bandymai Prieš Italiją. OMVUMDO ir APIELINKES ŽINIOS
Kriaučių reikalai.

Brooklyno siuvėjai labai 
stropiai ruošiasi minėti sa
vo Amalgamated Unijos 25 
metų jubilėju, kinis įvyks 
gegužės 19 dieną Clinton 
Hallėj. Maspothe. Kaip 
3:30 popiet prasidės kon
certas. Dainuos Operetės 
Choras ir Aido Choras, o so
listai bus Vasiliauskas, Ra
moškaitė ir smuikininkė 
Digrytė. Derigenčius pagros 
ant armonikos. Liriecių gru
pė šoks lietuviškus šokius. 
Daratė Bubnytė pašoks ke
lis klasiškus šokius. Atrodo, 
kad musų programa bus ga
na turtinga. Ir tą viską musų 
kriaučiai matys veltui, tik 
nekriaučiai turės užsimokė
ti už įžangą į koncertą 75 
centus. Vakare ant šokių ne
kriaučiai turės mokėti 25c. 
įžangos.

Buvo manyta, kad gausi
me Banį į kriaučių jubilėjinį 
koncertą, bet jis pervėlai ta
po surastas, tad programa 
jau bus užpildyta kitais so
listais, taip kad Banys musų 
kriaučių parengime nedai
nuos. Gaila, kad taip įvyko, 
nes jis geras dainininkas.

Kriaučių 54 skyrius rengia 
bankietą A. C. W. U. kon* 
vencijos lietuviams dele

gatams.
Lietuviai kriaučiai, kurie 

yra išrinkti delegatais į A- 
malgameitų Unijos konven
ciją, žinokite, kad jūsų pa
sitiki mui lietuvių 54 sky
rius rengia bankietą. Ban
kietas bus gegužės 21 dieną, 
kaip 7:30 vakare, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo na
me. 280 Union avė. Taigi 
visi lietuviai delegatai įsitė- 
mykite dieną, vietą ir laiką. 
Pirmiau per “Keleivį” pra
nešta, kad bankietas atsi
bus gegužės 14 dieną. Bet 
diena tapo pakeista ir galu
tinai nustatyta ant gegužės 
21 dienos. Prašome visų de
legatų tatai įsidėmėti.

Vytautas Katilius.

dainavo tris dainas, Viole
tai Tamkiutei vadovaujant. 
Po to kalbėjo “Tėvynės” 
redakcijos atstovas K. J. 
Paulauskas. Jo manymu pa
minklą galima pastatyti ir 
kitokioj formoj, būtent: na
mą su skaitykla ar ką nors 
panašaus ir pašvęsti Da
riaus-Girėno atminčiai. To
kį paminklą turėtų paremti 
aukomis visi Amerikos lie
tuviai. Paskiausia kalbėjo 
“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara. Jis aiškino, kad 
Dariui-Girėnui pastatytas 
paminklas Lituanicos aikš
tėje atkreiptų jaunimo do- 
mę; kad mums. reikia dau
giau žaislų ir sporto. Jis pa
rodė kalendorių su Dariaus- 
Girėno paveikslu ir sakė, 
kad verčiau turėti ant sienos 
šį kalendorių, negu kokį 
balvoną su nuoga merga.

Užbaigai kalbėjo angliš
kai inžinierius ir lakūnas 

• J. J. Laskevičius. Sakėsi jau 
į nuo 1910 metų vainiojąs 
i orlaivį. Darius ir Girėnas 
i buvę geri lietuviai, patyrę 
lakūnai, todėl jų pagarbai 
būtinai reikia pastatyti pa
minklą “Lituanicos” aikštė
je, Brooklyne.

šiuo vakaras ir užsibaigė. 
Kadangi lietus pylė kaip iš 
kibiro, tai publikos buvo 
neperdaugiausia.

Tariame nuoširdų ačių 
kalbėtojams. Operetės cho
rui. aukotojams ir visiems, 
kas pagelbėjo ir parėmė šį 
vakarą.

Pl ie progos norime pri
minti, kad Dariaus-Girėno 
Paminklui surinktas aukas 
siunčiant malonėkite čekius 
ir money orderius rašyti 
vardu Darius Girėnas Mo- 
nument Fund ir adresuoti 
komiteto iždininkui: John 
Spurga, Port Jefferson Sta- 
tion, Long Island, N. Y. Iž
dininkas prisius kvitą už 
tamstų aukas, ir jos bus pa
skelbtos spaudoje.

Antanas Gudonių 
Dariaus Girėno Fondo

sekretorius.

' ' . . ... . .. . . ........ -3". i
šiomis dienomis anglų armija Egipte darė karo bandymus Italijai pagąsdinti, šiame vaiz
dely matosi anglų trokai kareiviams transportuoti, o viršuje didelis bombanešis lėktuvas.

ĮDOMIOS SV. KAZIMIERO VIENUOLY- : paliko prie savo nuomo-
NO VIRŠININKĖS LAIDOTUVĖS. • atšaukė. Tos inkvizicijos

---------------- ■ viršininkė dabar gulėjo jau
Chicago, III.— Balandžio, vo rašyta praėjusią vasarą; ant mirties patalo, bet minė- 

17 d. mirė lietuvių šv. Kaži-J “Keleivyje” ir “Naujie- to neteisingo apkaltinimo 
miero vienuolyno viršinin-; nose.” i neatšaukė. Tai ve jums vie
ke “Maria,” kurios tikras ‘ Nereikia nei sakyti, kad nuoliškas “šventumas” ir 
vardas ir pavardė buvo Ka- tais savo teisingais žodžiais i “teisingumas.”
zimiera Kaupaitė. Ji buvo pralotas Krušas susirinku-i Todėl ir išeina gana daug 
viena to vienuolyno steigė-. sius laidotuvininkus tarsi tiesos tuose žodžiuose, kū
jų ir per dvidešimts septy- ’ šaltu vandeniu apipylė. Mą-! riuos pasakė pralotas Kru- 
nius metus išbuvo jo virsi-; stantieji žmonės tuoj ėmė Į šas laike minėtos viršinin- 
ninke. daryt tolimesnes išvadas, ■ kės Marijos laidotuvių. Nie-

Dar jai sergant davatkos nes jei pralotas Krušas pri-. kas negali taip gerai žinoti 
jau laukė “stebuklu.” Ėjo pažįsta, kad po vienuoliš-> tų netobulybių po vienuoliš- 
kalbos. kad artinantis jos kais rūbais slapstosi įvairios: kais rūbais, kaip kunigas, 
galui, “seserys” vienuolės nedorybės, tai po kunigiš- į Kunigai tas vienuoles spa- 
buvo sujudusios melstis prie kais rūbais slapstosi darj \ ietoja, todėl jie geriausia ir 
nebegyvo arkivyskupo Ma- daugiau ir didesnių nedory-1 sužino jų “cnatlyvumą.” 
tulevičiaus, kad per jo “už- bių. j Kadangi tokis didelis ku-
tarymą” ji pasveiktų. Bet Toliau pralotui Krušui į nigas, kaip pralotas Krušas,
stebuklas neįvyko ir ji mirė., pamokslą sakant, tuoj kaip-viešai pripažino, kad labai 
(Išrodo, kad arkivyskupas ant delno atsiskleidė viso- daug netobulybių slapstosi 

kios šiame vienuolyne įvy-ipo vienuoliškais rūbais, tai 
kusios negerovės, apie ku- mes, paprasti žmonės, turi- 
į ias visi plačiai žino ir apie me pamato manyti, kad da- 

i-o j i; „ie kurias plačiai buvo rašyta į bar turės buti padalytas
tiek yra šventa Todėl lankė “keleivyje” ir “Naujieno- nuodugnus lietuviškų vie- 
ueK yia šventa. loaei ianKe se Tos neg-eroves risasi su nuolvnų reformavimas. Rė
ją pašarvotą vienuolyne ir vienuoiyno rėmėjų draugi-, formos visados yra pagei-

J°s darbuote. Tos draugijos kiautines bet kokioje įstai- vomis jos gi abą, laukdamos centriniai susirinkimai lai-i™^ v vinnvniwa

Matulevičius kol-kas da per 
maža galios turi danguje.) 

Davatkos tačiau nenusi-

Apie SLA.

Man stovi mintyje SLA 
organizacijos reikalai ii 
abelnas Amerikos lietuviu 
gyvenimas.

Vos praslinko kelių de
šimčių metų laikotarpis, ka
da lietuviai plaukė į šią šalį 
ir čia kūrė naują gyvenimą, 
veikė naujoj dirvoj. Ir tas 
sekėsi visai neblogai. Nu
veikta didelių darbų. Gali
ma pasigirti, kad per toki 
trumpą laikotarpį lietuviai 
atsiekė labai daug. Bet kam 
reikia tarti padėkos žodį. 
kam pripažinti kreditą už 
tuos atliktus darbus? Dau
giausia vienybei ir santai
kai. Kada suvažiavę visi 
dirbom vieningiau, buvo ge
resnė harmonija, tada ii 
darbų galėjom nuveikti. O 
kur dąbar dingo ta broliška 
meilė ir sutartinas darbas? 
Kas šiandien darosi SLA 
organizacijoj? Ar tai Susi
vienijimas butų tiek išaugęs, 
jeigu tokios piovynės ir pir
miau butų buvusios? Kada 
lietuvių skaičius daugėjo ir 
kasmet daugiau atvažiuo
davo, tada buvo daugiau 
vieningumo. Bet kodėl ne
gali buti sutarimo kada mu
sų skaičius mažėja? Mes 
senstame ir mirštame, dau
giau lietuvių neatvažiuoja, 
tai kodėl ne palaikyti san
taikos savo tarpe? Gėda 
kad musų politikieriai taip 
vienas kitą smaugia! Dabai 
eina SLA vajus, norime gau
ti daugiau narių, bet ar to
kios peštynės daug pagelbs
ti? Prieš tokius šmeižikių 
kaip savo “gerovės gynė
jai,” turėtų buti išneštas 
griežtas protestas, ir jie tu
rėtų už skleidžiamus šmeiž
tus atsakyti.

j \vell avė. Na, ir turiu pasa- 
• kyti. kad tie musų nauji 
draugai priėmė mus kara
liškai. Vos spėjome i namu< 

: sueiti, draugė Pocienė tuoj 
pradėjo mus kviesti prie 
stalo pasistiprinti. Stalas 
viskuo apkrautas.

Draugai J. Pociai gyvena 
gražiai ir augina gražią šei
myną, sūnų ir dukterį. Abu 
jaunuoliai lanko mokyklą ir 
mano aukštesnius moks be
siekti.

Taipgi maloniai buvom 
priimti pas mano močiutę ii 
Motė jų Vitkų.

Balandžio 13 ir 14 die
nom buvo sportininku iur- 
namentas. Tai buvo krepši
nio (basket bąli) lošimai 
Lietuvių jaunimas suvažia
vo iš daugelio kolonijų. 
Jiems buvo paruoštas ban
kietas viename viešbutyje. 
Kitąsyk parašysiu apie tai 
plačiau.

Balandžio 14 dieną nau
joji parapija surengė ban
kietą savo klebonui kun. J. 
Andziulaičiui pagerbti. Pu
blikos buvo ne maža. Puota
buvo
proga.

surengta varduvių

Mirė Jonas Jankevičius 
nuo 11413 Ablephite avė., 
susilaukęs 46 metų amžiaus. 
Velionis buvo z nevedęs h 
paliko giminių.

Mirė Marijona Volonse- 
vičienė nuo 719 E. 126 st.. 
turė<lama 65 metus am
žiaus. Paliko vyrą dvi duk
teris ir du sunu.

Jonas Jarus.

BROOKLYN, N. Y.
Dariaus Girėno prakalbos 

pavyko.

Balandžio 19 d. įvyko 
Dariaus-Girėno Paminklo 
komiteto surengtos prakal
bos Lietuvių Piliečių Kliu
be, arti Lituanicos aikštės, 
Brooklyne. Vakarą atidarė 
ir vedė komiteto vice-pirmi- 
ninkas W. Sabunas; pirmas 
kalbėjo komiteto pirminin
kas J. Šaltis, apibudinda
mas paminklo fondo reika
lus. Jisai nurodė, kad Da
riaus-Girėno Paminklo Fon-i 
das gražiai tvarkosi ir gau
na aukų. Kalbėjo taipgi šio 
fondo iždininkas J. Spurga, 
kuris ir pasakė, kad ižde yra 
jau 500 dolerių aukų.
Paskui kalbėjo finansų sek
retorius adv. S. Briedis sa
kė, nurodydamas kad “Li-i 
tuanicos” skridimas glau
džiai suartino Amerikos lie
tuvius su Lietuva. “Naujos 
Gadynės” redaktorius J. V. 
Stilsonas plačiai aiškino Da
riaus-Girėno skridimo tiks-į 
lą, fondo reikalus ir pamin
klo pastatymo reikšmę. 
“Vienybės” redakcijos at
stovas ir radijo vedėjas Jo
nas Valaitis gražiai apipa
sakojo “Lituanicos” kelio
nę ir reikalą pastatyti pa
minklą musų žuvusiems did-i 
vyriams-lakunams S. Dariui 
ir S. Girėnui. Kalbėtojas i 
brėžė, kad paminklui pasta
tyti neužtenka vien geru no
rų; reikia prisidėti ir pini- 
giškai.

Po jo kalbos buvo renka
mos aukos. Surinkta $19 su 
centais.

Po aukų, Brooklyno Lie
tuvių Operetės choras su*

METHUEN, MASS.

Labai ačiū už siurpryzą.

Mes. Petras ir Marijona 
Baltuškoniai, norim tarti 
nuoširdų ačiū Jonui ir Bro- 
nislavai Sakavičiams. o taip
gi ir jų šuneliui Antanukui, 
už sumosimą gražaus siur- 
pryzo musų dukrelei Geno
vaitei jos gimimo dienoje.

Balandžio 20 dieną jai 
sukako 16 metų. Tėvelis nu
pirko jai dėžę saldainių ir 
daugiau nesirengėm nieko 
daiyti. Staiga atvažiuoja 
Sakavičių sūnelis ir prane
ša, kad jo mamytė sunkiai 
susirgusi. Visi nuliūdom. 
Pasiėmėm savo kalamašką 
ir važiuojam ligonės pažiū
rėti. Įneinam į vidų, ogi žiū
rim, kad visa jų šeimyna 
laukia mus linksmais vei
dais, ligonių visai nėra. 
Tuoj nuvedė mus į kita 
kambarį, kur pamatėm sta
lą gardžiausiais valgiais ir 
gėl imais apkrautą. Draugė 
Sakavičienė yra labai gera 
šeimininkė ir moka puikiai 
valgius pagaminti. Jie mus 
labai gražiai pavaišino, o 
musų Genovaitę da ir pui
kiomis dovanomis apdova
nojo.

Už šitokį malonų siur- 
pryzą mes draugams Saka
vičiams labai dėkojame. Jų 
gražios dovanos pasiliks 
musų atminty ant visados.

P. ir M. Baltuškoniai.

ELIZABETH, N. J.
“KELEIVI” galima gaut pa

vieniais numeriais, sekančioj 
vietoj:

Mn. V. Petkus, 227 First st.
Ji užlaiko Saldainių ir kitokių 
smulkmenų krautuvę. (-)

SLA 136 kuopos šokiai 
įvyks vėliau.

SLA 136 kuopa buvo nu
tarusi surengti šokius balan
džio 20 dieną Lietuvių sa
lėj, ir buvo nutarta duoti 
tris dovanas prie įžangos ti- 
kėtelių. Tokių tikėtelių jau 
yra daug parduota. Bet dėl 
tam tikros priežasties šokių 
vakaras negalėjo įvykti ir 
dovanos neišdalintos. Taigi, 
kurie turite pirkę tikėtelius 
po dešimtį centų, nenumes- 
kite. Jie bus geri. Kuopa 
nutarė panašų vakarą su
rengti rudeniop, ir tuomet 
bus dovanos traukiamos.

FOR

goję, o ypač vienuolyne, 
ten i-1 Butų ištiesų lietuvių tau-kaž-kokio “stebuklo ” “Ste- komi vienuoIvne

buklo lūkestį kele kunigai vyksta užsipuldinėjimai, į tai"didelė garbė kad iš lie-
savo kalbomis ir kunigu n;vt,in,o; anv«ihn« vi«nl-i*d, •n g , «. m i •“Draugas” savo raitais anie P}*™“1?31’ aPkalbos. visokie j tuvių Romos kataliku kum- uraugas savo rastais apie pietkaL tarpo atsirastu tokių re-
veliones šventumą. Bet 1vis tiek jokio stebuklo nebu- Kaip praėjusią vasarą as^oi matonų, kaip kad buvo 
vo J apie tai aprašiau “Keleivy-: visame pasaulyje žinomas

Viršininkei Mari iai mi- ie’” vienuolėm ir vienuo- Lutheris. Juk jis irgi buvo

ir

dvasininkai. Jos laidotuvė
se dalyvavo net pats Chica
gos arkivyskupas.

Ta proga romiškieji kun i

“auS^ii ChktgS bas viZuS* moteriškės ir šv. kėlė savo balsą prieš tų iai- 
bet ir aukštesnieji Chicagos pal.apijos nes buJkų romižkų bažnyčių ir vie.

vo ir vienuolyno viršininkių nuolynų netobulybes, tai 
ir rėmėjų draugijos centro Romos popiežiaus galybė 
nemalonėje. Todėl kaip pa-j susmuko. Ir dėl Lutherio at
sirodė aprašymai apie vie-i siskyrimo nuo Romos baž- 

gai ir jų laikraščiai aukštino nuolyną “Keleivyje,” tai to- j nyčios, su jo sykiu atsiskyrė 
ne vien velionę, bet ir ap- jį moteriškė buvo pakviesta! Vokieti ja. Danija. Norvegi- 
skiitai vienuolišką luomą, j vienuolyną neva taiką da-: ja, Švedija, Suomija, Olan- 
Girdi. vienuolės esančios į-yti. Bet vietoje taikos jai: dija ir daugybė kitų valsty- 
pasišventusios Dievo gar- padalyta tikra inkvizicija, j bių.
bei, žmonių labui ir vaikų Tam inkvizitoriškam teis-: Chicagos pralotas Krušas 
doriškam ir tikybiškam auk- mUj pirmininkavo pati ve- turi užtektinai drąsos, tad 
Įėjimui. Bet daugelis gerai lionė motina “Maria.” Ii' aš jam linkiu nuo savo už- 
žino, kad tai tik tuščios kai- kągi? Inkvizitoriškas teis- brėžto tikslo neatsitraukti, 
bos. Apie tai gerai žino ne 'ma§ apkaltino tą moterį už Romos katalikų bažnyčioje 
vien laisvų pažiūrų žmonės, rašinėjimą straipsnių apie ištikro yra labai daug viso- 
bet dar geriau žino tikintie- vienuolyną i visuomeniškus kių netobulybių ir neteisy- 
ji. Ir stebėtis reikia, kad ši- laikraščius. Tokiam prie-; bių po juodais rūbais. Lai
tą tiesą pareiškė ne kas ki- kaištui nebuvo nei mažiau- kas pribrendęs, kad atsiras
tas, bet pats pralotas M. L. sįo pagrindo ir. žinoma, toji tų antras Lutheris. kaip 
Krušas, šv. Jurgio lietuvių moteris bažijosi, gynėsi ii ’ 1517 metais buvo atsiradęs, 
parapijos klebonas. Jisai sa- visokiais budais įrodinėjo. į Mes. lietuviai, labai pagei- 
vo pamoksle vienuolyno kad tie straipsniai, tai ne įos j difutume, kad tuo retorma- 
koplyčioje, kur buvo susi- darbas. Bet inkvizicija pasi-itorium butų pralotas iM. L. 
rinkę virš tūkstančio vie- liko prie savo nuomonės. Krušas.
nuolių, kunigų, davatkų ir 
šiaip jau žmonių, pasakė

prie savo 
Vėliau minėta moteriške

maždaug šitaip: “Jus, vie- per kunigų laik-
nuolės, su savo rūbais, savo ^rau8^’. kad ji nera-

’ ------——  —  <9
nėms išrodote šventos. Bet
ištikrujų jūsų tarpe slapstosi aPie tal Pr asytų 
visokios netobulybės: godu- Kai sužinojau, kad tą mo- 
mas, pavydas, kerštas, veid- terį taip be reikalo kaltina, 
mainystė, apkalbos, įtarinė- tai aš ir per “Keleivį” pra- 
jimai.” nešiau, kad ji su minėtai'

Taigi pralotas Krušas a- straipsniais nieko bendra 
pie vienuolyną pasakė be- neturi. Bet ir tas vienuolyno 
veik tą patį, kas apie jį bu- inkvizitorių neįtikino. Jie

Aš tikiu, kad pralotas 
Krušas gali į praloto Luthe
rio čeverykus atsistoti, tik
tai bijau, kad nepritraktų 
jam pasiryžimo. Taigi da
bar lauksime ir žiūrėsime, 
kokius žygius jis darys to
liau. Dzūkas.
(utorita Suvienyti) Valstiją Siaurinės

Ameriko* nuo atsiradimo ir dar 
prieš atradimu Amerikos iki 1896 me
tu. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
>r tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
aptla-uose...................................... $2 26

S. Čerauka išrinktas dele
gatu į seimą.

S. čerauka, nenuilstantis 
vietos veikėjas, daug pasi
darbavęs SLA labui, yra iš
rinktas į ateinantį SLA sei
mą delegatu. Tokių delega
tų reikėtų turėti labai daug, 
kurie nuo širdies linki Susi
vienijimui gero. Brolis če- 
rauka yra kuopos pirminin
ku jau per eilę metų. Va jaus 
laikais jis yra prirašęs daug 
naujų narių prie 136 kuo
pos, ir yra padaręs daug ge
ro kitoms kuopoms. Visi 
kuopos parengimai būna 
daugiausia jo pastangom 
surengti. Tai tikrai Susivie
nijimui pasišventęs žmogus. 
Kuopa gali pasidžiaugti pa
siųsdama jį seiman. Gaila 
tik. kad bėgyje paskutinių 
kelių mėnesių liga jį kiek 
suvargino.

Visko po biskį.

Šiomis dienomis turėjau 
progos aplankyti tą didžiulę 
lietuvių koloniją Chicagoj. 
Taigi turėjau progos susi
tikti su daugeliu senų drau
gų ir pasikalbėti einamais 
dienos klausimais. Be to. 
teko susipažinti ir įsigyti 
naujų draugų. Chicagoj ap
sistojau pas draugus J. Po
cius, prie 4542 So. Rock-
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REIKALAlkITE Tik
Blue Ribbon Malto ir iiK tik
rai gausite pilnus -varus ge
riausios rūšies malto. 
milionai malto vartotoju saku 
—“Duok man gero seno Biue 
Ribbon Malto.“
COFVUSMT »»5«. COW»«s».

BLUE RIBBON 
MALT
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, Ale vačmanas atsakė, kad 
Maike! pinigų nereikia. Girdi, bur-

—Sveikas. tė\e! O kur gi das pas mus visiems fry. Pa- 
baliavojai pereitą savaitę? 'mislinau sau. kibą čia koks

—Aš. Malke, ne balevo- iškalba vas utelis. o ne turma. 
jau. ale norėjau pamatyt, j Ant rytojaus ir pusryčių at- 
kaip lietuviai durnavoja. įnešė. Jau mislinau pas tave

—Nesuprantu, tėve. ką tuij daugiau negrįžti. Maike. 
norėjai tuo pasakyti. ; Ale nelaikė ilgai. Po pusrv-

—Gazietose buvo rašyta,! čių atėjo staršas policma- 
Maike. kad Klyvlento lietu-! nas. išklausinėjo, atidarė 
viai i engia kažin koki dur- duris ir liepė važiuot atgal, 
namentą. Aš esu matęs viso- Tai šitaip, Maike. pasibaigė 
kių veselijų ir piknikų, ale mano tripas į Klyvlentą. 
durnamento da kaip gyvas Vietoj pamatyt lietuvišką 
nemačiau. Taigi pastanavi- dumamentą. pamačiau mai- 
jau nuvažiuot ir pažiūrėt, nerių džėlą.
kaip iie tenai durnavos. —Na, tai dabar eik, tėve.

—Tėvas kalbi, turbut,' ir išsimiegok gerai, nes ma- 
apie turnamentą? tau, kad nuvargęs esi.

—šiur. kad apie jį. —Okei. Maike. pasima-
—Tai nesakyk “durna- tysim kitąsyk! 

mentas.” _ ------——
—Na. o koks čia difren-

-as.
- -Ttunamenta' įeiškla 

sport i n i n k ų rungtyn es.
—O kas tos rungtynės?

LIETUVIS KANDIDA
TUOJA I OHIO LEGIS- 

LIATURĄ.

Jonas T. DeRighter (Di- 
raitis, Clevelando lietuvis.

tuoja i tą pačią vietą. Nomi
nacijos bus gegužės 14 d. 
Visi Clevelando miesto ir 
Cuyahoga apskrities lietu
viai prašomi už jį bal-uoti.

Savas.

naši. įungiasi uz garoę.
—O džėlos užtai negau

na ?
—Kodėl?
— Todėl. Maike, kad mu

sų ščeslyvos Smertie* Su-ai
dės memberiai sykį nėr mi
tingą įungais vieni kitus ap- 2.000.000 BEDARBIU 
tašė. tai policija visus nuva- DIRBA PRIE WPA.
rė į lakupą. _ WPA komisiionierius Har-

—bet tai buvo muštynės, rington praneša iš Washing- 
Maike. buvo regu tono. kad dabartiniu laiku 

lietuviška*, faita*. Ale kada prje WPA viešųjų darbų 
žmonė' faituojasi rungais, valdžia samdo 2,000.000 be
tai tada i>e.na įungtynės. darbių. Per pastaruosius 

. -- Neplepek niekų. tėve. metus 1.250.000 tokių be- 
\ erčiau pasak\ k. kas tave <Jaibių gavę užsiėmimo pri- 
nuvezė i ( levelandą. vatinėj pramonėj, jis sako.

—G kaip tu vokuoji. Mai- jjs ragina pramonininkus,
<ct ., t Sa P?ane n\l; kad jie samdytų daugiau 
vežt. Jrmu bučiau graži žmonių iš WPA eilių, nes 
meiga. tai bde ka.- pi įimtų 2; čia dirba žmonės daugiau- 
savo aimobilą. o dabai tai, sja 49 metų amžiaus ir se
nut freito reikia \aziuot. ne-ni, todėl jie yra prityrę 
Nueinu ant \agzalo, Henriu darbininkai ir geri amatnin- 
i tuščią vagoną ir gaunu fry j-aj
1 aidą.

—Na. tai kaipgi tau pati- 
turnamen*

KANADOJ PAKARTAS 

i«> Clevelando turnamen- UŽMUŠĖJAS,
tas? . t Kitchener, Ont.—Pereitą

-Kad aš, vaike, to dur- j sąvaitę apskrities kalėjime 
namento negavau pamatyt, čia buvo pakartas Reginald 

—Kodėl? White. 35 metų amžiaus
Matai, aš pataikau alsi-j farmerio darbininkas, kuris 

-ėst į tokį treiną, ką ėjo į pereitą vasarą užmušė porą 
priešingą pu<ę. Nuvežė į i žmonių.
l>en-i v ’■ ;o~ mainas. Ir da
Ik..,- turėjau. Kaip tik iSIĮ< Y<LNĮAUS KRAŠTE NU- 

pa", ant -teisino. tuoj prisi-j 
kabino n -iiceiskis. Sako, kas! 
tu toks <:•. p--r vienas, kad su' 

nebusi Hitlerio 

nuvarė į areštą.
Maike. kad |>as 

juos ne sleK’a džėla. Tuoj 
atnešė buizų. kavos ji liepė 
valgyt. Aš da ' .-norėjau pri-

š< b’e 
agenti -? 
Ale žinai.

n
Ar
’ ii

imti Sakau »/iriu pinigu.

SAVINTA IŠ VISO JAU 
100 DVARŲ.

Eltos pranešimu, Vilniaus 
krašte iki šiol nusavinta jau 
100 dvanj, kurie sudaro 
30,000 hektarų žemės plotą. 
Ši žemė busianti dalinama 
bežemiams. Jau 5.000 beže
mių yra Vadavę prašymus 
žemęį gauti.

KĄ DABAR VEIKIA PABĖGĘ Į UŽSIE
NĮ LENKIJOS VADAI.

Pabėgo viai patriotai; liko 
tik socialistai ir liaudininkai

Šiomis dienomis Vilniun 
atvyko vienas lenkų laikraš
tininkas, kuris buvo pabė
gęs su savo vyriausybe už
sienin. ir štai ką jis papasa
kojo “Lietuvos Žinių” atsto
vui apie buvusius Lenkijos 
vadus:

Gyvenau su jais. Sunkus 
gyvenimas. Tokie panikos 
skleidėjai, kad net sunku ir 
išsivaizduoti. Kiek jie Len
kijoje buvo drąsuoliai, tiek 
dabar bailiai. Kiekvieną 
dieną kažko laukia, gyvena 
ir minta įvairiais gandais 
dėl Rumunijos likimo. Prie 
jų dar prisideda nišų, Čeko
slovakijos. Austrijos emi
grantai.

Buvusieji Lenkijos minis
teriai pasidarė užsidarę 
žmonės. Mažai kalbus, sun
kiai matomi. Rydz Smigly 
gyvena a. a. buvusio Rumu
nijos premjero Mirono vilo
je. Kartkartėmis atvyksta Į 
Bukareštą, dažniausia dažų 
nusipirkti, nes jis yra meni
ninkas. Tapo peisažus daug 
gražiau ir daug geriau, ne
gu mokėjo vadovauti vals
tybei, kariuomenei ir ozo
nui. Jeigu jis butų ėmęsis 
tapyti paveikslų, reikia ma
nyti. kad būtumėm turėję iš 
jo labai puikų dailininką: 
turėtume ir Lenkijos vals
tybę.

Buvęs premjeras Slavo j 
—Skladkovskis norėjo įsto
ti į lenkų legijonus Francu- 
zijoje, pasisiūlydamas būti 
batalijono gydytoju, tačiau 
gen. Sikorskis negalėjo ga
rantuoti jo gyvybei saugu
mo. Francuzijoje negalėtų 
lenkų tarpe pasirodyti nei 
vienas buvusis ozonistas 
juo labiau ministeriai ir pil- 
sudskiniai generolai. Gen. 
Slavoj-Skladkovskis, kaip 
spėjama, dabar rašo savo 
atsiminimus apie savo 
premjerystės laikus arba. 
kaip jis sako, apie žvalgo 
pareigų ėjimą.

Buvusieji aukštieji Len
kijos pareigūnai, gyveną 
Rumunijoje, nieko jau ne
laukia ir iš busimos Lenki
jos valstybės, kaip tik kalė
jimo ir tautos keisto už vals
tybės pražudymą, jeigu pa
ims valdžią tikrieji tautos 
sūnus, kurie ozoninės Len- 

! Rijos buvo kankinami Bras
toje. priversti gyventi emi
gracijoje, Kartūzų Berezo- 
je ir kt. Argi yra dabar len
kų tarpe nepopuliaresnis 
žmogus už ozonistą? .Juk 
ozonistas vilto keiksmo žo
džiu.

Bet kad galutinai nebūtų 
sužlugdytas ozonistų (rydzi- 
ninkų-pilsudskininkų 1 var
das. buvusieji jų vadai jau 
suskato organizuotis, norė
dami atsverti gen. Sikorskio 
ir buvusios opozicijos įtaką 
tautai. Organizavimuisi pi
nigų atriranda, nes ozono 

, vadai buvo apsirūpinę juo
dajai valandai. Veikliausi 
šio organizavimosi vadai 
yra vadinami napraviačai ir 
prisiekusieji ozonistai. Jų 
vyriausias šiuo metu tikslas 
—veikti lenkus, kad nebūtų 
keliamos Lenkijos sužlugi
mo priežastys ir nebūtų j ieš
koma kaltininkų, nes esąs 
nepatogus metas, tuo buau 
su laiku lenkų tauta užmirš
tų jų nusikaltimuKita ver
tus, “nepatogus metas” bus 
ir ateity, kaip buvo ir pra
eity. Juk seniau buvo drau
džiama tauriesiems len
kams kelti valdžios vedamą 
pražūtingą politiką, kad 
buvo “nepatogus metas.’’ 

' Tik prisiminkime, kaip bu
vo puolama opozicija, kai 
ji išdrįso susirinkti pas Liu- 
bomirskį ir pareikšti, kad 
Lenkijos dalyvavimas Če
koslovakijos dalybose yra 
sau mirties akto pasirašy
mas, kad tai ketvirtojo Len
kijos padalinimo pradžia.

Prieš tokį Beko—Rydzo da
lyvavimą buvo pasisakiusi 
vieningai visa opozicija— 
endekai, liaudininkai, pepe- 
sai, darbo partija. Tada vi
sa opozicija buvo apšaukta 
“svetimųjų valstybių agen
tais,’’ “nepatriotais.” šian
dien Rumunijoje vakaiykš- 
čiai antičekiški ožoniniai 
rėksniai vadina čekus natū
raliais sąjungininkais.

Visa taurioji emigracija 
grtipuojasi apie gen. Sikors
kio vyriausybę, kuri sudary
ta iš visų srovių žmonių, 
daug nukentėjusių nuo ozo- 
nistų, perėjusių Brastas, 
emigraciją dar Lenkijos 
valstybės laikais. Dabartinė 
gen. Sikorskio vyriausybė 
pagal turimas sumas, kurios 
susidarė iš išvežto Lenkijos 
aukso, remia lenkų spaudą 
ir rašytojus. Ten dabar išei
na sąvaitraščiai: Mackevi- 
čiaus-Cat “Slo\vo,” pepesų 
“Robotnik,“ • “Czarno na 
bialem.” Tuojau turi išeiti, 
o gal jau išėjo, “Wiadomos- 
ci Literackie,’’ kurias leis ii 
redaguos tie patys senieji 
redaktoriai, kuriems laimin
gai pavyko pasprukt iš Var
šuvos į Paryžių. Vyriausy
bės oficiozas yra “Glos Pol- 
ski.” Rašytojų ir žurnalistų 
gyvenimo sąlygos nėra blo 
gos. Jais rūpinasi viceprem 
jeras prof. d r. Stronskis. ku 
ris išmoka jiems kas mėnuc 
po 2,500 frankų pašalpos.

Lenkų spauda esti dažna: 
konfiskuojama ir išeina si 
baltomis prapleikėmis. Lai
kraščiuose dirba beveik vis 
senieji varšuviečiai redak
toriai. Prasčiau yra su pepe 
sų “Robotnik.” kurio redak 
toriai ir bendradarbiai pali 
ko Varšuvoje, kurios gvny 
bą buvo laikę savo rankose 
ir vadovavę darbininkų ba 
taliioms.

Francuzijoje Lenkijos 
pepesų tėra vos keliatas, ii 
tie užimti įvairiais kitais 
darbais. Savo akcijai ir laik
raščiui pepesai dar kartkar
tėmis gauna paramos iš kitu 
kraštų, daugiausia francuzų 
socialistų. Lenkų pepesų 
veiklieji vadai dabar gyve 
na okupuotoje vakarinėje 
Lenkijoje. Bet gyvenimas 
nėra lengvas. Pepesų vadas 
M. Niedzialkovskis, rodos, 
nėra laisvas. Kiti šiaip taij 
slapstydamiesi gyvena pas 
pažįstamuosius. Kai kurie 
buvo Lvove, tačiau jo vai 
dytojai prieš kairiuosius vn 
gana stipriai nusiteikę. Be' 
čia lengviau galima slėptis 
Nors ir gaudomas gali dieni 
kavinėje prasėdėti, jeigi 
kas tavęs neįskųs. Vokiečiu 
valdomoj srity yra kitaip 
Čia sunku slėptis.

Bent kiek lengviau liau 
dininkų vadams ir jų veikė 
jams. Beveik visi grįžo į kai 
mus arba pas savo pažįsta 
muosius. arba bendramin
čius ir ten gyvena. V. Vitosc 
pavaduotojas ir ilgameti, 
liaudininkų pirmininkas M 
Patajt’s yra suimtas. Vitosc 
likimas man nelabai žino
mas. Žinau, kad jį karas už
klupo be.rigydant ir betai
sant savo sveikatą, kuri? 
buvo sugadinęs emigraci 
joje. Vėliau jis buvo sužeis
tas ir gulėjo ligoninėje. Kur 
jis dabar guli — nepatyriau, 
tik tiek mane Varšuvoje pa
informavo, kad jis yra gy
vas. Tai jau daug šiais lai
kais reiškia.

Dabartinė Lenkijos vy
riausybė Francuzijoje yra 
įtakoje tų politikų, kuriuos 
mes vadiname Morzės fron
tininkais. Vyriausybėje jų 
stipriausi šulai yra garsusis 
pianistas Paderevskis, gen 
Sikorskis, prof. Stronskis, 
Mikolaičikas ir kiti. Turi sa
vo atstovus ir endekai ir pe
pesai.

Bet lenkams Francuzijoje 
nėra lengva ir gera. kaip 
daugelis įsivaizduoja

Kaip GyvenaNorvegai
(Tąsa)

Bet šį kartą norvegų tauta vėl nusileido. 
Laisvės priešininkams, kurių netrūksta ir 
pačių norvegų tarpe, pavyko įbauginti 
Norvegijos žmones: mat, be karaliaus bu
sią pavojaus norvegų tautai iš stiprių kai
mynų pusės, ypačiai Rusijos, Anglijos ir 
Vokietijos. Jie pasikvietė sau karalium 
Danijos princą, kuris turėjo būti to pavo
jaus priedanga: mat, atsitikus karui. Da
nija neva galėtų pagelbėti norvegams sa
vo kariuomene; be to, tuo budu tikimasi 
buvo ir iš rusų paspirties, nes danų kara
liai giminiavosi su rusų carais. Paskutiniai 
bet gi laikai ir pasaulinis karas, Rumuni
jos ir kitų pavyzdžiai parodė, kad karalių 
giminingumas tarptautiniuose santykiuo
se nieko neįveikia, kad atbulai dėl tų sve
timų valdovų neretai ir patys karai kįla.

Ar šiaip ar taip reikia tikėtis, kad ir 
Norvegija netrukus paseks kitų šalių pa
vyzdžiu ir pasiskelbs laisva žmonių valdo* 

i ma respublika, nebeatsilikdama nuo dau- 
• mos pasaulio valstybių.
i _______t

Švietimas.

> Norvegai senai jau suprato, kad moks- 
: las yra didelis krašto turtas. Dėl to jie ir 
nesigailėjo jam išlaidų. Norvegijoje moks
lo išlaidos užima net trečią vietą kitų vals
tybės išlaidų tarpe. Mokslas čia yra visuo
tinis. privalomas ir, žinoma, nemokamas. 
Dėl to Norvegija gali didžiuotis savo ap
švietimu. žodžiu sakant, čia beveik visiš
kai nėra žmonių, kurie nemokėtų skaityti 
ir rašyti.

! Ir sunku, pagaliau, čia žmogui neiš
mokti, kad mokslas žmogui nieko nekai
nuoja tiek liaudies mokykloje, tiek univer- 

! sitete.
Visi mokslo metų vaikai privalo eiti į 

mokyklą: jei kas dėl kurių nors priežasčių 
negali savo vaiko į mokyklą leisti, turi at
vesti sukakus jam 15 metų kvotimams. 
Mokyklų Norvegijoj daug ir visos jos ge- 

1 rai įtaisytos su didelėmis, šviesiomis kla
sėmis. Kai kuriose jų net yra įtaisytos pir
tys, kur mokiniai po 1—2 kartu mėnesy 
gali plautis, be to, visur duodama vai
kams karštų ir sočių pusiyčių.

i Mokslas trunka 7 metus, pradedant 7 
i metais ir baigiant 14-ka metų. Per tą laiką 
i vaikai gerai pramoksią savo kalbos, arit- 
' metikos, geometrijos, prigimties, geogra
fijos ir istorijos. Be to, mokosi vaikai dai
nuoti ir amato.

1 Seniau Norvegijoje buvo keliaujamųjų 
į mokyklų. Mat. norvegų kraštas retai gyve
namas, ir kaimai guli toli vienas kito. Dėl 
to mokiniams, ypačiai žiemos metu, per 
kalnus sunku būdavo pasiekti mokyklą. 
Tuomet pats mokytojas vaikščiodavo po 
kaimus, atsinešdamas su savim knygų, že
mėlapių, sąsiuvinių. Čia jis, pramokęs vai- 

; kus skaityti, rašyti, keliaudavo toliau į ki- 
' tą kaimą; savo vietoje tik palikdavo kokį 
pavaduotoją iš labiau prasilavinusių mo
kinių. kad jis kartotų su vaikais praeitąjį 
mokslą ligi vėl giįš mokytojas.

Tokiu budu net tolimiausi Norvegijos 
užkampiai nelikdavo apleisti. Šviesos spin
duliai pasiekdavo ir jų bakūžes. Žiemos 
pūgų metu, kada kalnų gyventojai būdavo 
atskirti nuo pasaulio, jie nesijausdavo taip 
vieni ir užmiršti: jie klausėsi mokytojo 
pasakojimų, tarėsi su juo apie visokius rei
kalus. Mokytojas jiems būdavo neretai tei
sėjas ir taikintojas, jis jų ginčus rišdavo, 
juos taikindavo.

Dabar tokių keliaujamųjų mokyklų 
Norvegijoje maža bėra. Kalnų ir miškų 
darbininkai ir kiti užkampių gyventojai 
išreikalavo, kad ir jiems butų įtaisytos 
nuolatinės mokyklos.

Norvegijos valstiečiams neužtenka mo
kėti įašyti ir skaityti; jiems maža taip pat 
ir liaudies mokyklos mokslo. Užtat taip iš
siplėtoję čia vakariniai ir šventadieniai 
kursai baigusiems mokyklą. I juos susiren- 

, ka visas kaimų jaunimas, ateina ir vyrai su 
žmonomis. Kai kur net suruošiami tikri 
universitetai: suvažiuoja mokyti žmonės 
ir skaito visą eilę lekcijų įvairiomis moks
lo šakomis: senąją ir naująją istoriją, fizi
ką, chemiją, literatūrą, aiškina apie dangų 
ir žvaigždes, apie žemę ir jos turtus, apie 
įvairius mokslininkų išradimus. Iš visos 
apylinkės susirenka žmonės į tuos univer
sitetus klausytis paskaitų ir godžiai gaudo 
kiekvieną naują mintį, kuri blaško tamsy
bės rukus.

Be to, dar yra Noi-vegijos kaimuose ir 
miesteliuose daug kitokių mokyklų, kaip 
antai, amatų, technikos, jurininkų, preky
bos, žemės ūkio, dailės, lipdymo ir tt.; yra 
gimnazijų, univei’sitetų ir aukštoji žemės 
ūkio mokykla su bandymų laukais.

Visi mokslo keliai norvegams yra atviri. 
Didžiausias neturtėlis gali padaryti savo 
vaiką mokytu žmogum ir duoti jam į ran
kas tą ar kitą amatą, iš kurio galėtų leng
vai sau duonos pelnyti. Čia niekam dėl to 
nedraudžiama steigti irmkyklos: jų gali

į kiekvienas atidaryti ir vaikus mokyti; jei 
kur bus blogai mokoma, ten ii- mokinių 

i nebus, o gerai mokys—visiems nauda.
Tiek pat ir su laikraščiais ir knygomis.

Joms spausdinti nereikia jokio leidimo, 
jokios cenzūros. Jei ką netaip parąšys 
laikraštis, kiti jį išpeiks, pataisys; jei kam : 
garbę nuplėš, gali į teismą duoti. Taigi. 
norvegai iš laikraščių puikiausiai žino vi
sa, kas jų šaly dedasi, kur kokie trukumai 
yra ar klaidos daromos valdžios, teisme ar. 
šiaip visuomenės ūkyje. Laikraščių Norve
gijoje eina keliatas šimtų, ir jų rasi net 
mažesniuose miesteliuose ir net kaimuose.

Kraštas ir žmonių darbas.

Dabar įsižiūrėkime arčiau, kaip gyvena, 
iš ko minta ir kuo verčiasi norvegų tauta.

Vyriausias norvegų užsiėmimas—tai 
žvejyba, prekyba ir žemės ūkis. Jų šalies 
gamta yra bėdina, klimatas (oras) žiau
rus. nes penkta dalis jos guli šaltame at- 
šiaurio skrituly. Pačioje šiaurinėje dalyje 
žiema trunka ištisus 9 mėnesius, per trum
pą gi vasarą niekas nespėja išaugti, jei 
bent užsineša šiokios tokios žolės ir kero- 
jasi pažemiais isširaitę, išsikreivinę pušys 
ir berželiai. Uodų ir mašalų spiečiai skrie
ja visą vasarą ant pelkių ir vargina žmo
nes ir gyvulius. Žiemą čia visą pusę metų 
nesirodo saulė, ir jos spinduliai nekaitina ; 
žemės ir nešviečia žmonėms; tik šiaurės 
spindėjimai savo raudonai geltonomis 
spalvomis apšviečia tuos tyrus. Nepapras
tai gražios, bet kartu ir liūdnos šiaurės 
naktys ledynų laukuose ir kalnuose! Visur 
taip tylu, tuščia ir klaikų, vien baltosios 
meškos klaidžioja ledynais, tykodamos 
grobio.

Tik juros pakraščiais ištisus metus kni
ta veidą gyvenimas. Mat, Norvegijos šiau
rės pakraščiai, gaudami nuo Amerikos 
krantų šiltos Golfštremo tėkmės, visa žie
mą neužšąla. Aplink Nordkapą suplaukia 
iš visur prekių laivai—anglų, vokiečių, rū
tų, švedų ir norvegų, žvejoja banginius, 
įuonius, juros arklius. Pats šlam inis mies
tas Hammerfest veda didžiausią prekybą: 
čia lydo banginių ir ruonių taukus, kurių iš , 
tolo atvažiuoja pasiimti užsienio pirkliai.

Visi pakrančių gyventojai užsiima dau
giausiai žvejyba juroje ir fjorduose (įlan
kose). Juroje norvegąi jaučiasi, kaip pas 
save namie, nors ji pavojų pilna ir daug 
aukų įy-ja. Norvegijos vakarų krantai turi 
ypatingos grožės. Jie išraizgyti, išvingiuo
ti giliomis įlankomis; juros bangos piktai 
plakasi i nusvirusias uolas; fjordų skaid- 
ius vanduo blizga saulės spinduliuose ir, 
kaip veidrody, atmuša savyje kalvas, miš
kus. Fjorduose laisvai plauko juros laivai, 
tik juos lydi prityrusieji locmanai, kurie 
žino visas povandenines uolas ir seklu
mas; jie vieni tegali išvesti laivą per visas 
pavojingas vietas, ypačiai audros metu.

Aplinkinės žemės čia kalnuotos ir ak
menuotos, žemės ukiui netinka, tik vieto
mis darbštus norvegai uždengtuose nuo 
šiaurės vėjų tarpukalniuose turi įsiveisę 
dailių kriaušių, obuolių ir vyšnių sodnų. 
Todėl čia vienas visų užsiėmimas — žve
jyba. kuri spiečiasi apie žymiausius Nor
vegijos miestus—Trondheimą ir Bergeną. 
Taigi, vieni po jurą žvejoja, kiti—daž
niausiai moterys ir vaikai — ant kranto su 
žuvimis darbuojasi, skrodžia jas, plauna, 
džiovina, taukus lydo.

Daugiausia sugaunama menkių. Jos vie
nais tik metais išvilkdavo iš juros ligi 11 
milijonų pūdų. Jos gaudymu užsiima arti 
12,000 žvejų ir 2.200 laivų.

Menkių žvejojimas .— tai pavojingiau
sias darbas. Mat, žvejoti tenka dažniau
siai vasario mėnesį, kada dienos trumpos 
ir tenka naktimis po jurą klajoti. Jura gi 
audroje baisi: ji svaido, blaško laivą į ak
menis ar uolas ir neretai į šiupulius sudau
žo. Daug žmonių žųsta, ir šimtai žvejų ne
grįžta namo. jų gi vaikai ir žmonos veltui 
jų grįžtančių laukia. Bet tie pavojai nenu- 
baido di-ąsių norvegų, — jie mėgsta jurą 
ir moka gerai vairuoti savo laivą didžiau
sioje audroje.

Nemža pelno norvegai taip pat silkėmis, 
iš kurių susikūrė ir pralobo visas Bergeno 
miestas.

Paprastai silkės plauko giliose vietose 
toli vandenyne. Tik. atėjus nersimo laikui, 
silkės didžiausiais būriais plaukia į kran
tus ir salas, čia jas tat ir gaudo žvejai. Tam 
tyčia padarytais povandeniniais telegia- 
fais duodama žinia, kur plaukia didysis 
silkių būtys. Jis paprastai slinksta tirštu 
kelių milijonų žuvų sluogsniu. Visą žvejy
bos laiką žvejai gyvena ant salų ir darbuo
jasi iš vieno didelėmis bendrovėmis  ̂daly
damiesi paskui pelną. Tačiau atsitinka, 
kad žuvis kitais keliais nuplaukia. Tuomet 
norvegų žvejams sunki žiema esti.

Sugautosios silkės statomos į Bergeną, 
kur jas sūdo. užkala į boselius ir siunčia j 
visą pasaulį pardavinėti.

(Rus daut'inu)
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KAIP BALIONAI SAUGOJA LONDONĄ 
NUO PRIEŠO ORLAIVIŲ.

Aplink Londoną ir ties jo 
viduriu dabar kabo ore kei
sti padarai, lyg kiaulės. Tai 
balionai. Jie pripusti dujo
mis ir išleisti oran ant ilgų 
plieno lynų. Jeigu nakties 
laiku priešo orlaiviai mėgin
tų ■ užpulti Londoną, tai 
jiems yra pavojus įsipainioti 
į tas plieno lynas, kurios ga
li juos jierpiauti pusiau, ar
ba nuimti kurį sparną, ar 
kitaip užpuoliką sunaikinti.

Anglai tuos balionus va
dina “Baloon Barrage,” kas 
reiškia, balionų užtvarą.

Londono gyventojas šian
dien prie tų balionų taip 
jau pripratęs, kad jeigu jie 
staiga išnyktų iš oro. tai jis 
daugiau nustebtų jų nebuvi
mu, negu kad saulė butu 
kur pranykus.

Dideli sidabro spalvos 
balionai visur, kur tik pa
žvelgsi, pasidarė tokiu įpra
stu dalyku, kad niekas jau į 
juos nežiūri. Jie rikiai dan
guje yra ir ten liks, kol atgi
męs pasaulio saugumas leis 
perduoti juos muziejams ar 
perdirbti į tai, kas jie tikra 
turėtų būti—vaikų žaislus.

Tačiau kol kas, deja, apie 
muziejus galvoti dar yra per 
anksti. Balionai dar reika
lingi apsaugoti gyvenime 
bei industrijos centrus nuo 
bombardavimo iš oro. Jie. 
žinoma, jokiu budu neduo
da visiško saugumo nuo 
bombanešių, bet kaipo di
delės apsaugos sistemos da
lis, jie gali suvaidinti žymų 
vaidmenį.

Jau 1914—1918 karo me
tu buvo pastebėta, kad greit 
skrendančiam lėktuvui susi
dūrimas su silpnu ore ka
bančiu plieno lynu yra fata
liškas. Pirmą karią tai buvo 
pastebėta, kai lėktuvas ore 
užkabino meteorologijos 
baliono lyną, nuo to lūžo ir 
nukrito. Po to buvo pradėta 
domėtis tud reiškiniu, kad 
tiktai galima butų tokiais 
balionais palengvinti svar
bių vietų apsaugą nuo už
puolimų iš oro. Tačiau 1914 
—1918 metų karas pasibai
gė prieš suspėjus tą idėią 
tinkamai patobulinti. Aiš
ku, kad paskutiniais laikais 
kada ginklavimasis pasiekė 
pasakišku formų, ir apie 
naujo didelio karo prisiarti
nimą jau negalima buvo 
abejoti, ir šita idėja buvo at
gaivinta ir žymiai ištobu
linta.

Pradžią “baloon baira 
ge” sistemai padarė anglai, 
liet vokiečiai tuo irgi susido
mėjo. ir rezultate apsaugos

balionų užtvaras mes šian
dien randame visuose ka
riaujančiuose kraštuose. 
Tačiau, norėdama būti ori-: 
ginali, kiekviena pusė turi j 

; skirtingos formos balionus.! 
; Jie dabar saugo ne tik mies- 
; tus ir fabrikus, bet anglų ta- 
I po priskirti net prie ypatin- 
igų laivų “uždaryti” oro ke- 
; liūs svarbiose vietose ne tik 
j iš sausumos, bet ir iš juros 
i pusės.
i Balionai paskirstyti įvai
riose vietose nereguliariu 
budu, ir ne tik aplink, bet ir 
taipgi kaip tik virš saugu- 
mos vietos. Tokiu budu 
prasiskverbimas pro užtva
rą, pralėkus tarp dviejų ba
lionų neįmanomas. Prasi
skverbus pro aplink esantį 
ratą. bombanešis butų sau
gus, bet jeigu balionų yra 
visur, tai jo šansai sveikam 
sugrįžti namo yra labai žy
miai sumažinti.

Atsižvelkite į tai, kad 
bombanešis privalo kelią 
padaryti kokių 150 metrų 
per sekundę greitumu ir įsi
tikinkite balionu užtvaruV *-
rimtą vertę. Lekiant 600 ki
lometrų per valandą grei
čiu, bombanešis turi nors ir 
vienu savo sparno galeliu 
užkabinti vieną tų plonų, 
bet stiprių kanatų, kurie lai- 

■ ko balionus, ir jis iau yra 
| žuvęs. Rezultatas bus tas 
pats. lyg jis ore butų susidū
ręs su kitu lėktuvu.

Didelis balionų apsaugos 
sistemos nepatogumas yra 
tai, kad balionai negali likti 
ore, nebūdami laikas nuo 

'laiko papildomi keliamomis 
i dujomis. Dujos per balionų 
i medžiagą nuolat išeina, taip 
i kad tenka balionus nuleisti 
i ir iš plieno butelių vėl pri
pildyti. Būdamas žemėje.

' balionas yra nemažo namo 
didumo. Pripildant balioną 
vis didesniu ir didesniu du
jų kiekiu, jis auga ir didėja, 

i Kuo pripildomas toks ba
lionas? — Paprastomis van
denilio dujomis, kurios yra 

i lengvesnės už orą ir pigios, 
s Žinoma, vandenilis, kaip 
' ekspliozyvios ir degančios 
dujos, kartais gali pridaryti 
ir didelių nemalonumu. Ne
reikia užmušti, kad balio
nai statomi aukštai debe
siuose, ir audrų metu jiems 
kartais tenka užsidegti ir 

' sprogti.
Be to, kartais atsitinka, 

kad plieno lynas, laikąs ba
lioną, nutrūksta, ir jis iške
liauja į tolimas keliones. Pa- 

įgaliau kur nusileidęs, balio
nas gali pridaryti didelių

nelaimių. Dėl to Anglijos 
laikraščiai ir radijas jau ne: 
kartą įspėjo civilinius gy
ventojus, kad su “pabėgu
siais” ir kur nors nusileidu
siais balionais elgtųsi labai 
atsargiai. Jau buvo atsitiki
mų, kad Anglijos balionai 
pasiekė net Skandinavijos 
kraštus.

Užtvarų balionai ne vi
suomet yra vienoj ir toj pa
čioj vietoj ir ne visuomet 
toj pačioj aukštumoj. Būda
mi pritvirtinti prie ypatingų 
automobilių, jie gali būti vi
sai lengvai keliami iš vienos 
vietos į kitą. Kur tik auto
mobilis gali sustoti, ten per 
visai trumpą laiką gali iškil
ti ir balionas.

Balionų aukštis nuolatos 
keičiamas, kad priešas ne- į 
sužindtų kurioj aukštumoj 
ta užtvara baigiasi.

Kaip praktikoj pasirodys 
moderniškos balionų užtva
ros reikšmė, kol kas dar ne
žinoma. Nei Kinijoj, nei Is
panijoj, nei Suomijoj balio
nų užtvaros nebuvo panau
dotos. Bet faktas, kad abi 
kariaujančios pusės šią sis
temą naudoja, daug pasako 
apie jos naudingumą.

I. Šlapoberskis.
Londonas.

Vokiečių Nelaisvėn Paimli Anglai.

čia vaizdelis iš Vakarų Fronto. Vokiečių kareiviai varo nelaisvėn paimtus anglus.

Kas Mums Rašoma
Miko Petrausko raštai.

Francuzų Mažino Linijoj.

Aliitntai Vakaru Froub ka.- diena tikisi vokiečių puolimo. 
Italei kasdien pratinasi operu », didžictista.-- kannoles Maži
no linijoj. Šis \atzdtdis paroiLi aliantų kar»-b iiis dedant šo 
t ini j patrankų.

PAJIE5KOJIMAI
Aš KELLY UAISATĖ iš Spukai- 

i'ių sodos, Pavandenies parapijos, 
Kauno gub., atsišaukiu. Koks laikas 
atgal mane pajieškojo kokio tai žmo
nės iš Chicagos. Mano adresas dabar 
sekantis: Mrs. Stella Mockus

75 Main st.,
Irvington-on-Hud.son, N. Y

Ona Bernotienė pajieškau btn.lį 
ANTANĄ STULPINĄ, paeina Iš Pa- 
lepstinių kaimo. Kuršėnų vaisė. Apie 
17 metų a t (ral "j-vciio Du pa,ne. Pa., 

nežinau kur jis yla. Prašau at- 
sišaukt. Kurie žinot kur iis randasi: 
malonėkite pranešti, busiu dėkinga.!

Ona Bemat
52 N. 2nd Street, Duųuvsne. Fa.,

APSIVEDIMAI.
Pajieškau lietuvės moters apsive- 

dmui, be šeimynos; vienam nunb >dų. 
turiu namą. bizni, negeriu, adresuo- 
kit; Iid. 1, Box‘ 1105*1. <7)

Yan Dvke, Midi.

Noriu susipažinti su dru .n-rgina, 
ar našle apsivedinio tiksiu, r.uo 3»> iki 
t# įlietų amžiaus. Esu jau pabuvęs 
vaikinas. J. B. t :•»

31 Giove st.. Brooklvn. N. Y.

i PARDAVIMUI
j Parsiduoda Mėsos ir Valgomųjų 
| Daiktų Krautuvė. Biznio vieta gerai 
j išdirbta per 1S metų.
mirties turiu parduoti 
prieinamą pasiūlymą.

VILNIAUS PRIEGLAU
DOSE DAUG SVETIM

ŠALIŲ VAIKŲ.

Vilniuje ir jo. sotyse per- k kurinialn5 )eisti jau
imta daug prieglaudų « i davė pirmą sąsiuvini spaus- 
bendi-abueių. | din(j ** Ja’e „ įm,)a

Pasirodo, kad Maišioga-! kompozitoriaus biografija 
los valsčiaus įstaigoje vaikų ir 22 dainos. Sąsiuvinys tu- 
prieglaudoje buvo laikoma rėsiąs 72 puslapiu ir kainuo- 
per 200 vaikų, atvežtų iš siąs $1.00. Gegužės mėne

sio pabaigoje busiąs jau ga
tavas.

NAUJOVIŠKA VOKIEČIŲ 
TORPEDA.

Anglijos pakraštyje vie
na moteris rado 4 metru ii » ... ...
gio naujos konstrukcijos Lenkijos gilumos; Maisio- 
vokiečiu torpedą. Moteris §a^os pneglaudą ir išlaikytorpedą 
gavo 5 svarų sterlingų pre
miją, kuri skiriama už prie
šo minų ir torpedų suradi
mą. Torpeda pasižymi tuo. 
kad iššauta iš povandeninio 
laivo, jeigu nepataiko į tai
kinį. automatiškai virsta 
plaukiojančia mina. Esą, ga
lį buri. kad tokias torpedas 
mėto ir vokiečių lėktuvai. 
Anglų mokslininkai dabai 
šitą torpedą išardys ir smul
kiai susipažins su jos kon
strukcija. Anglų laikraščiai 
pažymi, kad reikėję tik trijų 
dienų išaiškinti magnetinių 
minų paslapčių, tai neilgiau 
užtruksią ir dabartiniai tor
pedos tylimai.

PER 23 METUS LAIKĖ 
NAMIE MIRUSĮ KŪDIKĮ.

Belvidere, III.—Čia gyve
na 50 metų amžiaus Henry 
Huber su savo žmona. Apie 
23 metai atgal mirė jų kū
dikis. Huber padarė iš ce
mento karstelį skiepe ir įdė
jęs kūdiki tenai laikė iki 
šiol. “Mes nenorėjom su juo 
skirtis,” aiškinosi tėvai.

davo Varšuvos miesto savi
valdybė. Prieglaudose esą 
vaikų ir senelių ir iš Sovietų 
Rusijos užimtų Lenkijos sri
čių.

Tais globojamaisiais, ku
rie neturi teisių į Lietuvos 
pilietybę, rūpinsis Vid.. rei
kalų ministerija, o tais, ku-

1‘ajieškau apsivedimui draugės, aš 
esu linksmaus budo. G pėdą. sveriu 
170 svarų, turiu gera darba ir pasi
turintis iš kurio galėtumėm du pra
gyvent amžių ir bė jokio darbo. Geis
tina, kad draugė butų linksmaus bu
do. amžiaus nuo 30 iki 3S metų. Kuri 
norėtu gera. linksmų gyvenimu, ma
lonėkite prisiųst ir savo paveikslų. 
Rašykite sekančiu adresu: M. T. to 

253 Broadtvav, So. Boston, Mas.-.
l>et dėl tėvo
bizni už bile i .Kurie norite I * a.tieskau apsivedimui rimtos ir 

nasinaudoti gera biznio proga, kreip- , <J?ros merginos, n> > 24 ->O m. am-
kitės tuojau šiuo adresu: (O) i »» e',u vaikinas. 33 metu. ne-

Ieva 1 oureii blogai atroviau, turiu pastovų darba.
29 Spruce st.'. Uurccster. Mass. i !*»»*»»? susipažinti per laišką ir laiš-

____ ____________________________ _ ku prisiųsti savo fotogiaiiią. kuria
tiisd a c DADrruic {pareikalavus sugražinsiu. B. D. (0 
1IKKA3 BAKbLNAO 211 Mt. Rojai st.. \V.. Ap. 1.

Farsidroda t'arma. 120 akeriai der- : Montreal. Canada.
iingos žemės. 20 dirbamos, gali du----------- -----------------------------------------
kart daugiau padaryt sveikas klima- į NORIU SUSIPAŽINTI 
tas ir vanduo. 4 šaltiniai, sulmys, 2;
ruimų stubelka ir klėtis, 2 skiepai, i Su lietuviais gyvenančiais palei 
barnė. vištininkai. farmos įrankiai, 1 Facifiko vandenynų, noriu apsigyveii- 
traktorius. 2 arkliai, vištos ir kalaku ti šiltame krašte, galiu dirbt ant lai -

' iai. Viskas už -$1,SOO ir da 2 prezen- mos. prie statymo namų. moku kar- 
I tai aliejaus. Esu pavienis, per sunku.

Nereikalingai malonėkit neraštnėt.
JOHN RIŠKUS.

Box ĮSI, Milner, Volo.

penteriauti. moku daržininkystę 
sodininkystę. Likau gyvanašliu, turiu 
pinigų, galiu eit ir i partnerius. Pra
šau atrašyt. A. Siratovieh is, 

7207 S. Erancisco avė.. (hieago. Iii.

Vilniui surinkta 
$11,544.97.

Generalinio Lietuvos Kon
sulato New Yorke išleista^ Parsiduoda Graži Ferma ! .
auku pakvitavimas No. 32 skėriai, juodžemis, viskas gerai Į Reikalingas Darbininkas
OJil'odo k'ld iki «ill motll ba- uždVri’'įlinkai, S ruimų stuba.l ANT KARMOS, kuris mokėtų melžt. paiOUO. KdO IKI . ių meių oa moderniški įtaisymai. 2 sodai, gali | karves ir draivvt Traktorių. Gali Imt 
landzio 20 dienos Amerikos nta augint vistas arba įrengi “taver- j žcnotas su šeimyna arba pavieni

jau

ma augint vištas arba Įrengt
,. . - - .... . . na." Mes turėjom per 4 metus sinul-lietUViai sudėjo Vilniaus 1 ei- kių daiktų krautuvę ir viskas gerai

rie tuvi teisę j Lietuvos pilie- balams jau $11.544.97 au-
tybę — atitinkamos labda- stambiausia auka vele S” ntvlios nuo Chicagos, i Aurorą ♦> my-
riu organizacijos valstybės niu laiku gauta iš Lietuvos {jį.
iždo ir vietos savivaldybių Šelpimo rondo, Lavuence, karvės. 2 arkliai, naujas traktorius

‘ ]VĮass $100 *r kltos reikalingos mašinos. . Tikrkiremiamos.

OLANDIJOJ APSKELB
TAS KARO STOVIS.

Tikėdamosi vokiečiu isi-

Brooklyn, N. Y. Jonas 
Karpavičius, kuris gyveno 
po num. 117 Thomas st.,1 
Brooklyn. N. Y. sunkiai ser-

pelninga vieta. Klauskite Cė D., (9;
R. 1, Box 257. BATAVIA, 1LL.

«

veržimo, Olandija paskelbė ga ir dabar paguldytas 
karo stovį ir pavedė šalies Kings County ligoninėje, 
apsaugos reikalus armijai. Nėra vilties kad pasveik
Tuo pačiu laiku 
daug šnipų ir žinomų Hitle 
rio šalininku.

KELEIVIO" KA
LENDORIUS

su šeimyna 
Kreipkitės ypatiškai arba laišku. Mo
kestis gera. M. Yaidulas,

R. E. D. Box 134.
llubbai’dston, Mass..

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau- visokias LIETUVIŠKAS 

G Y DŪGU58, nuo yisokių ligų. Kurie 
turite lčoldus nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. <28)

PET. LAMSARGIENĖ 
1814 S. Water SL. Philadelphia. Fa.

Kurie jį užsisakė visiems 
išsiuntinėtas. O kas da ne

areštuota Draugai nuvažiuokite jį ap- užsisakė, gali prisiųsti užsa-

BOLIVIJOJ NUPLĖŠTA 
NACIU VĖLIAVA.

lankvt. R. Petrauskas.

DARIAUS-GIRĖNO PA
MINKLUI GAUTOS 

AUKOS.

kymą dabar. Kaina “Kelei
vio” skaitytojams — 25c. 
Prašome adresuoti taip: 
“Keleivis,” 253 Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Hitlerio garbintojai Boli- Iždininkas p. J. Šurga pri 
vijoj pereitą sąvaitę iškėlė siuntė šeštą surašą aukų 

. j jo vėliavą ant 19.500 pėdu gautu iki balandžio 20 d.
kuomet pas juos anądien at-! Ulimani kalno, prie Nuo Lietuvių Drabužių
silanke policna. Jiedu sa- ięUrjo stovi Bolivijos sostinė Išdirbėjų Kontraktorių Sa
kosi nemanę, kad čia butų j į paz Valdžia Įsakė ją nu- ryšio, per sekretorių S. M. 
kok> piasizengimas*. P°bci- pjg^ti. Bolivijos kalnėnai Ii- Karvelį $25.00. 
ja nieko jienib nedaie, tik j g dienas, iki pasiekė to
liepe tą karstą su kūdikio i L.,i„ 
kaulais palaidoti.

PANAIKINKIT
PLEISKANAS ir 

Sustiprinkit 
PLAUKUS

Vartokite Alcxan<ier's Castile Olive 
Oil Shantpoo ir Stiprinantį Toniką. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROAIOVAY.
SO. BOSTON. MASS.

RUSIJOJ RASTI MILŽI
NIŠKI DEIMANTŲ 

LAUKAI.
Sovietų Sąjungos geolo

ginė ekspedicija surado 
Uralo kalnuose didžiausią

j kalno viršūne ir Hitlerio vė- 
! iiavą nuplėšė.

*QUEEN MARY” GABE
NA KANADOS KA

REIVIUS.

Karvelio ir Draugelio dra 
bužių dirbtuvės Brooklync 
darbininkai suaukojo per 
čermaną C.Meškėną $10.35.

Nuo šv. Pranciškaus Dr- 
jos iš Cliffside, N. J., per V. 
Matusevičių ir K. Grinių 
gauta $11.00.

Diržio drabužiu dirbtuvėseirtiv mi.iuu'v Laikiaščiai praneša, kad
Sovieturšaj-uneojė (Iciman- puikusis angly keleivinis iai- Brooklyne darbininkai šu
lu lauka, šitas deimantu?'as "(įueen Mary. kuris aukojo i>cr cermaną Franką 
laukas, esąs upės Meževaja nesenai buvo užsukęs New Spudj S18.00
Utka srityje, laikomas di Per Dariaus-Girėno ko

miteto surengtas prakalbas 
balandžio 19 d. surinkta 
$19.91.

Vii-š paminėtų aukų iš vi
so pasidaro $85.26. Tai dai 
viena graži parama Dariaus- 

Pereitą sąvaitę Graikijoj Girėno paminklui. Komite- 
drebėjo žemė. Smarkiausia tas taria nuoširdų ačiū vi- 

PERKA AMERIKOJ 4,600 buvo sukrėstas Misolongų siems aukotojams ir rinkė- 
BOMBANEŠIŲ. miestas, kur yra palaidota jams.

“Ne\v York Times” pra- anglų poeto Byrono širdis. Dariaus-Girėno Paminklo 
neša. kad Francuzijos ir į Jis mirė tenai 1824 metais Komiteto vardu,
Anglijos karo komisijos kovodamas už Graikijos ne- Adv. Steponas Briedis,
šioje šaly nori užsakyti ’ priklausomybę. fin. sekretorius.
4 600 bombanešių. Pirmuti-j

busią pasi-į

džiausiu pasaulyje. Jau arti
miausiomis sąvaitėmis į tą 
vietą Urale bus pasiųsta an
tra ekspedicija, kuri tikslia' 
nustatys deimantų lauko ri
bas ir įvertins jo turtingu
mą.

Yorko uostan, dabar gabe
nąs Kanados kareivius Nor- 
vegijon.

GRAIKIJOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ.

niai kontraktai 
įašyti jau šią sąvaitę.

NUŠOVĖ ISPANIJOS j 
DIDŽIŪNĄ. į

Pereitą sąvaitę Francuzi-' 
ioj buvo nušautas ravo bute! 
Ispanijos kunigaikštis de: 
Santo Mauro, karštas gene- 
10I0 Franco šalininkas ir 
vienas didžiausių Ispanijos 
turčių

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 310 

receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminu, kaip su
taisyti maista. kad iis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminu kokybę.

Knygą sutaisė K Petr kienė. išleido A. L. D. L, I» 
Moterų Skėrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADH’AY, SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA GRAŽI 103 AKRŲ FARMA.

Frie ežero, kur suvažiuoja vasarotojai. Budinkai ir visi įrankiai ge
riausioj tvarkoj. Taipgi ir gyvuliai. Fclr.ingas biznis iš turistų. 30 akrų 
puikių <ia nekirstų medžių, stebėtinai graži viela medžiojimui ir žtivavi- 
mui. Vieta tikrai verta SD»,'»00, mes pasiaukojani nuostoliui, atiduodam 
už pusę kainos. Gera pn>ga pasinaudot lietuviams.

STANLEY SERAI 1N, McMILLAN. MICII1GAN.

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas."

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite "Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metama Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $$.00. 
lloąey , Orderį ar čekį liąakita:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Sstipciinimui k»piįq faaiųaiatt smbL

JU
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No. IK Gegužis 1 d., 1940 m.

Moterims Pasiskaityt
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFISONIENĖ.

SERGA ŠIO SKYRIAUS 
VEDĖJA.

Kad 
džių 
nos 
vandeni.

jau pakęsti, pamirkyt jas 15'
! minučių. Paskui nuplauti 
i kojas tym šaltu vandeniu ir 
j gerai nušluostyti.

Bendrai, prakaituojančias 
’ kojas reikia plauti kas va
karas. Šiltas vanduo ir pa
prastas skalbiamas geltonas-

Kaltinamas Merginos Nužudymu ' Kaip Skirstomos Vilniečiams Aukos.

i \\

Pereitą sąvaitę šio "Ke
leivio” skyriaus vedėjai M. _
Alichelsonienei buvo pada- MOTINU 
ryta tonsilų operacija. Ope-' -
raciją darė Dr. Monahan. 
žymiausis galvos ligų spe
cialistas Massachusetts val
stijoj. ir ji buvo atlikta ste
bėtinu lengvumu ir greitu
mu. tik su lokaline anesteti
ką, tačiau ims keliatą dienų 
iki gerklė užgis, ir dabar li
gonė nesmagiai jaučiasi.
Valgyt nieko negali: gali 
tik šaltus skysčius gerti.

NORI MAŽOS MER
GAITĖS.

Viena "Keleivio” skaity
toja ir Moterų Skyriaus san- 
darbininkė jieško mažos 
mergaitės, kurią galėtų au
ginti kaip tikrą savo duktė 
ri. Ji yra apsišvietus mote
ris. myli skaityti knygas ir 
laikraščius, todėl, be abejo 
mokės gražiai ir dorai mer
gaitę išauklėti. Kadangi dė 
lei tūlų priežasčių ji save 
vardo nei adreso nenori vie-e I
šai skelbti, tai šio skyriaus į 
vedėja sutiko jai patarpi
ninkauti. Visus laiškus šiuo 
klausimu siųskite ‘‘Kelei
vio” adresu, M. Michelso- 
nienės vardu, kuri juos per
siųs minėtai moteriai, kuri 
rašo:

"Mirus mano mažai duk
relei, mano gyvenimas liko 
liūdnas ir tuščias. Kad tą 
liūdnumą prašalinus ir da-

apsaugojus nuo skruz
mažus kūdikius, moti- mujias geriausia tam tikslui 
jų vežimėlius stato :; tįnįa

Jei kojos tinsta, tai i van- 
i deni patartina Įdėti 1 šaukš
tą alūno, 2 šaukštu rupios 
druskos (rock salt) ir 2 

"Massachusetts valstijoj; šaukštu borakso. Alūnas 
motinu girtuokliavimas vis angliškai vadinasi alum, o

GIRTUOKLIA
VIMAS DIDĖJA.

didėja ir didėja.” sako The- boraksas—bcrax. 
odore Lothrop, generalis Jei keno kojos atsiduoda 
sekretorius draugijos "So- nemaloniu kvapu, tai reikia 
ciety for the Prevention oi i nupirkti vaistinėj 2 uncijas 
Cruelty to Children.” "Kas- salicilinės rukšties (sa?i- 
diena vis daugiau motinų cylic acid) ir 1 paintę Rub- 
iradeda gerti, o tos, kurios bing AlcohoL Salicilinę dru- 
iau gėrė, dar daugiau geria, ską (rukšti) sudėt i tą alko- 

Pereitais 1939 metais bu- boli ir/'ituo . tirpiniu reikia 
<o daugiau negu 18.000 at- kas vakaras ir kas rytas ko- 
-itikimų. kur kūdikiai buvc ištrinti. Bet pirma patar- 
įeprižiurėti ir apleisti tokiu tina kojas nuplauti saitu 

‘ vandeniu.
šitas tirpinys taip pat tin

ka pažastims ir kitoms kūno 
vietoms, iš kurių prakaito 
kvapas gali atsiduoti.

motinų, kurios mėgsta gir
tuokliauti.”

EKSTRA GERAS 
RAGAS.

PY-

4 puodukai miltų, arba i 
tiek. kad tešla nebūtų nei 
pertiršta nei per minkšta.

3 puodukai pieno.
3 dideli šaukštai Spry ar

ba Crisco riebalų.
1 puodukas cukraus.
2 plytelės mielių.
1 puodukas razinkų.
6 kiaušiniai.
1 o šaukštuko šafrano, ar

ba sunkiai sutarkuota o- 
randžio žievė.

1 stikliukas romo jei turi
te. kitaip bus gerai ir deg
tinė.

1 šaukštukas druskos.
Sumaišyk pieną, riebalus,

vus gyvenimui koki nors cukrų, draską ir užvirink 
tikslą ir sieki, aš noriu gaut' Nuėmus nuo ugnies. Įplak 
auginti mažą mergaitę. Ga1 i tris puodukus miltų. Padėk 
kas turite ar žinote kokią kad atvėstų. Ištirpink šil- 
našlaitę. arba šiaip vargin- tam vandeny mieles, šaukš-

KODĖL TULU ŽMONIŲ
PRAKAITAS TURI 
PRIKLĮJ KVAPĄ?

Yra žmonių, kuriuos gali
ma užuosti antroj pusėj sie
nos. Ir tas kvapas labai pli
kius, stačiai atkarus. Ir rei
kia pasakyti, kad tas dau
giausia pasireiškia pas mo
teris. Nors pasitaiko ir vyrų, 
kurių prakaitas atsiduoda, 
bet labai retai, ir pas vyrus 
jis niekad nebūna toks stip
rus, kaip pas moteris.

Nuo ko tas pareina?
Bendrai yra manoma, 

kad tas nemalonus kvapas 
pareina nuo tūlų bakterijų, 
kurias oda išmeta su prakai
tu. Iš to daroma išvada, kad 
atsiduoda tik tas asmuo, ku
ris nesimaudo.

Netoli nuo Hollvuoodo buvo rasta numesta nuo aukštos 
uolos mergina vardu Pearl \Vessel. Prieš jos tragišką mir
ti žmonės matė ią su Leslie Williamsu. čia .jis parodytas 
policijos nuovadoj. Paklaust as. ar ne jis tą merginą nužu
dė. jis nuleido galvą.

LENKIJA BUSIANTI ATSTATYTA.
Ją suardę iš vidaus 750,003, niekas nei pamanyt nepa- 

vokiečiu šnipų. mano, kad tai vokiečiu ar-
Pereita savaite Bostonan Jie al,žiuri

buvo atvažiavęs lenku eene- ** Regines vietas, pada
rot Jozef Haller, kuris 10 sv?rl?esnl« '-ietį, planus, 
1920 metais sumušė bolše-:" Į™?!?- Taip jie pa-
vikus ties Var šuva. Jis <la-i Lenkijoj, tai . Danijoj 
bar atvvko Amerikon ra-1 >.r Bet Norvegr-
minti čia gyvenančius len
kus. kad Lenkija da nėra 
žuvus. Apie tai jis kalbėjo ir

joj jie Įklimpę, nes su ja 
jiems sunku susisiekti ir da
bar ją gina Anglijos laivy- 
vvnas.

arba kad ir kokia nors ap
vilta lietuvaitė, bile tik tur: 
sveiką ir gražią mergaitę 
tegul atsišaukia. Mergaitė 
turės ją mylinčius ir jos ge
rove rūpinančius globėju

kiltu T’žnilk šafrana romu ^.VSdų, iriuos gamina Y ?. .L t f ??! ^m tikros liaukos. Tokia
tešla^akib Užmerk vande ;’au visų ^'vun^ prigimtis, 
„v-t t kad kiekvienas turi savotiš-

nt ^A-bk S knno kvapą, idant vienas kita 
smius, atskirk tnmius nuo,g£lėtų^uogti žemesniejĮ 

gyvūnai tiktai tuo kvapu va-
trvnius nuo•r

baltymų. Baltymus gerai iš 
Ji bus auklėjama tikroj lie- plak i standžias putas: ge-
...... -------- į raj išplak ir trynius. Kain T ,. . --lias užuodžia

RaŽa”' ;±|± vienas kitą ir susitinka,
amžių išplaktus trynius, safi aną, Todėl klaida yra manyti,

ir gera priežiūra, 
praneškite mergaitės 
ir aprašykit jos ižvaizdą.’ su romu, arba orandžio žie- , , -_ _ ...

ati vrmim 'e' kt1”13"- ,1)0kbl?c kiu kvapu paskui neatsi-
NUSTATE ATLYGINIMĄ nuolatos minkyk. Ant pat d l
PLAUKŲ TAISYTOJOMS ?aI? sudek raztnkas. nuc d , usia vandenv ir gv- 

kuriu vanduo gerai nuspau- i . . ? • ,Massachusetts valstijoj -vestas, ir baltymų putas. Jei vena’ kaip bebra^ 11 udia’
• a apie 550 ' -vadinamu tešla perskysta, galima da-
“beauty shops. kuriose dii dėti daugiau miltu, bet da 
ba apie 18.000 mer 
nos frizuoja motel
ius. Iki šiol 
,’oms nebuvo nustatytas, be' 
dabar State Minimum
Wage komisija nustatė algų 
minimumą, žemiau 
draudžiama mokėti.

Algų minimum toks: 
Plaukų taisytojoms 

pilną sąvaitę $16.50: mani i 
kiuristėms. operatorėms i’ t 
užsakymu priėmėjoms — ■ 
$14.50 už pilną sąvaitę. 

Pradedančioms toj profe

kum

u:

tačiau turi labai stiprų savo 
kvapą: tuo tarpu kai kiti.

c, T-L • c r I kvimpa tik tada, kai ateinaSudek i formas, palauk kad iaik2\)oruoti<.
pakiltu, ir tąsvk kenk vidu- 1 - “ ' 1 aigi ir zmomutinio kaiščio pečiuje kokią 
valandą, arba tol, kol iš
keps.

S. Paplauskienė-

KAS DARYT, KAD KO
JOS NEPRAKAITUOTŲ.

Musų kojos ne vienodos: 
vienos buna sausos ir šaltos, 
kitos ei karštos ir nuolatos

kvapas
visai nepriklauso nuo mau
dymosi ar nesimaudymo. 
Žmogus, kurio liaukos ga
mina stiprų kvapą, gali 
maudytis po tris kartus per 
dieną, ir vistiek jis kvepės: 
tuo tarpu kitas gali nesi
maudyti per mėnesius ir jo 
neužuosi.

D-ras Augustas Forelis. 
gaisus Šveicarijos seksolo-sijoj dirbti, per 3 pirmuti ..... , .

nius mėnesius mokamą .*s,ors. '),a^a.1 - • .
50 nei- savaite tuojancios kojos neia jokia g<*s. tvirtina, jog moteriškei

Dirbančioms nuo valan i'iga. tačiau joi padaro daugĮ^ kva^ esąs duotas tam, 
nesmagumo, ypač vasaros kad gieiciau galėtų patiau- 
metu. Jeigu per diena reikia kti vyrą. Bet civilizacija sa- 
vaikščioti arba stovėti, tai Į votiškai musų prigimti išaiš- 
vakara tokios koio- degte kino ir stengiasi ją perdirb- 
dega. išbrinksta u atsiduo- Kaip vyrai skutasi usus irĮ

patvarkvma:

dų—po 50 centų i valandą 
Įrankius duoda savininkai 
Gaunami "tipsai” negal' 
but skaitomi kaip algos
dallS> i da nemaloniu prakaito barzdas, taip moterys tepasi

Šita.' 
galion šių 
diena.

2. Vilniaus krašto lietu
viams, buvusiems Lenkijos 
politiniams kaliniams, per 
DULR 34,302.51 lt,

3. Vilniaus miesto sava
norių milicijai 21,960.86 Ii.

4. Vilniaus miesto stu
dentų sąjungai 2.278.23 lt.

5. Šv. Kazimiero draugi
jos vaikų darželiams 2,200.- 
00 litų.

6. Lietuviams pabėgė
liams 4,876.30 lt.

7. Našlaičių prieglaudai, 
dešimčiai vaikų darželių ir 
dviem sveikatos centrams 
per Lietuvos Motinoms ir 
Vaikams Globoti Organiza
ciją Sąjungą 37,836.20 lt.

8. Vilniaus žydų varguo
menei 47,380.90 lt.

9. Vilniaus žydų vaikų 
darželiams per OZE Drau
giją 5,000.00 lt.

10. Vilniaus lietuvių sani
tarinės pagalbos poliklini
kai 1,317.25 lt.

11. Vilniaus rusų varguo
menei 5,530.90 lt.

12. Vilniaus gudų varguo
menei 3.058.50 lt.

13. Vilniaus miesto magi
stratui paskola 20,672.20 lt.

14. Vilniaus medicinos 
dekanatui 3,114.85 lt.

15. Švenčionėlių apskri
ties gyventojams 21.672.20 
litų.

16. Valkininkų apskrities 
gyventojjms 3,700.00 lt.

17. Medicinos pagalbai 
per Karo Sanitarijos Valdy
bą 4,007.64 lt.

18. Vilniečiams studen
tams stipendijos 12,900.00 
litų.

19. Moksleiviu aprangai 
40,500.00 lt

20. Įvairiems asmenims 
ir mažesniems kolektvvams 
26.167.95 lt.
21. Administracijai, trans

portui, paštui, raštinei, in
ventoriui, propagandai ir kt. 
21.756.40 lt.

Viso 339,899.69 litų.

Amerikiečiams žinomas! 
V. K. Račkauskas praneša* 
kai kuriu smulkmenų iš Vil
niaus Kraštui Remti Vy-i 
riausiojo Komiteto susirin- i 
kimo, kuris Įvyko šių metų 
kovo 7 dieną. Tame susirin- j 
kime paaiškėję šitokių da-; 
lykų: '

Dėl pavyzdžio, daugelis 
ukininkų neturi arklių. Be
veik visame Vilniaus krašte 
prieš karą buvo lenkų su- 
rekvizuoti ūkininkų geres
nieji arkliai; juos paėmė ka
rui, ir beveik visi jie žuvo, 
bekovojant lenkų kavaleri
jai su vokiečių tankais ir 

1 lėktuvais. Prieš mašinas ne
galėjo atsilaikyti ta kavale
rija, kuria lenkai taip di
džiavosi. Dėl to nukentėjo ir 
ūkininkai, netekę savo ark
lių. Šiuo klausimu rūpinasi 
Žemės Ūkio Ministerija ir 
Krašto Apsaugos Ministeri
ja, ir yra planas, pagal kuri 
labiausiai reikalingi pašal
pos ūkininkai gaus atlieka
mus iš kariuomenės arklius.

Vilniaus srityje dabar 
vykdoma žemės reforma, 
tačiau ligi ji bus baigta, rei
kia jau dabar kuo nors ir 
kaip nors padėti smulkiems 
ūkininkams, kurie dažniau
siai pusbadžiai gyvena. 
Svarbu arčiau miestų esan
tiems gyventojams padėti 
Įsteigti paukščių ukius—to 
tikslo siekiant, “Pienocent
ras” siūlo išdalinti ūkinin
kams veislinių viščiukų ir iš 
viso paskleisti tinkamų raš
tų apie paukščių auginimą 
ir priežiūrą.

Iš viso “Pienocentras” per 
savo pienines Lietuvoje Vil
niaus srities gyventojų pa
šalpai yra surinkęs apie 
180,000 litų.

Pasinaudodamas proga, 
tame pat V. K. R. Komiteto 
susirinkime nusirašiau iš 
reikalų vedėjo knygų šiek 
tiek žinių apie tai, kas lig 
šiol buvo Komiteto padary- į 
ta ir kam buvo skirtos pa- Į 
šalpos. Tie skaitmenys, ma
nau, bus Įdomus ir ameri
kiečiams, nes jų spaudoje 
keliami klausimai, kur ir 
kaip sunaudojamos Komi
tetui perduodamos aukos.

Lig kovo 1 dienos Komi
tetas šiaip paskirstė aukas:

1. Vilniaus miesto lietu
vių varguomenei per Lietu
viu Labdaros Draugiją 
34429.39 litų.

Bostone, kur jis atvažiavo iš 
Montrealo. Išlipus jam 
North Station’e, ji pasitiko 
lenkų organizacijos ir apie 
200 mažų mergaičių iš 
South Bostono parapijos 
mokyklos. Jos buvo papuoš
tos lenkų liaudies kostiu
mais. Entuziazmas buvo di
delis. Lenkai rėkė “niech 
žyje,” iki visi jie užkymo.

Halleris papasakojo Įdo
mių dalykų apie vokiečius.
Lenkija buvo sumušta dau
giausia dėl to, jis sako. kad 
750,000 Lenkijoj gyvenusių 
vokiečių buvo slapta suor
ganizuoti ardyt ir kitaip sa- 
botažuot šąli karui prasidė
jus. Ir jis parodė nufotogra
fuotas vokiečių armijos šta
bo instrukcijas, kurios buvo 
rastos pas vieną Lenkijos 
vokieti. Tose instrukcijose 
nurodoma, kaip sprogdini 
tiltus, ardyti geležinkelių 
bėgius, telefono susisieki
mą, kaip rinkti žinias apie 
lenkų armijos judėjimą ir 
kur tas žinias pristatyti.

Dabar vokiečiai ima visus 
lenku vvtus nuo 14 metu 
amžiaus, strerelizuoja juos
ir siunčia Vokietijon sunkiu..............  ........... . ,
darbų dirbti. Gi lenkų mei-: tnl uz kelelv’ 2 <lolOTU- 
ginas suima ir gabena i ne
dorybės namus, kurie stei
giami šalia vokiškų kareivi
nių.

Apie Lenkijos ateiti gen. į 
Halleris sakosi neabejojąs.
Kaip tik Hitleris bus sumuš- i. t t . .... . _ .
tas Lenkija busianti atsta- >“’• T«
tvta. O Hitleriui tralas tikrai!gl " ’k'™ s,™ dvirubl? seniu, 
ateisiąs. Jis didžiausia klai- J00-1 “mt- T?ul "T P 
dą padaręs lįsdamas i Nor-! u'aukl'a e,al *""•
veglja, su kuria Vokietijai! !a,s b;>ksws„,s ,r ,la»K,a„
sunku nalaikvti susisieki-!i“"kM K'l^kos

Su pagarba. Iknny Yalent.

Gen. Halleris yra dabarti
nės lenkų valdžios Francu
zijoj atstovas. Jis yra griež
tas pilsudskininkų-rydzinin- 
kų priešas ir sako, kad at
statytoj Lenkijoj šitokiems 
ponams vietos jau nebusią. 
Naują Lenkiją turėsią val
dyti patys žmonės, o ne po
litikierių klika.

SKAITYTOJŲ PAREIŠ
KIMAI.

Siunčiu vyčių generolui 2 rub
liu ant padnacų, nes girdėjau, 
kad ruošiasi pas Smetoną ke
liauti. Maikiui Įdedu 25 centus, 
kad prisiųstų man Kalendorių. 
Jam daug pinigų nereikia, nes 
jis da jaunas. Jeigu Maikio tė
vas ištikro mano važiuot pas 
Smetoną, tai pirma tegul atva
žiuoja pas mane; aš turiu nupe
nėjęs didelį meitėli, tai galėsi 
me paskersti ir dešrų privalgyt 
Ant laivo gal-tokių daiktų ne
bus. O “Keleivio” štabui siun 
čiu labų dienų ir linkiu kuo ge
riausios sveikatos.

S. Kirmelevicius.

Gerbiamieji! šiuomi prisiun- 
ki-

taip sakant, už Maikio tėvo at
vaizdą. Senis lanko mus ištiki
mai kas sąvaitę. o mes visi, ku
rie sudarom vieną didelę ‘‘Ke
leivio*’ šeimą, vis siunčiam jam 
ant batų ir ant batų, o užmirš
tam, kad žmogui reikia netil<

i TIKĖJIMŲ ISTORIJA.
j Parašė P. D. Chantepie Hc la Sau* 
1 save, Teologijos profesorius. Vertė 
j lietuvių kalbon J. laukis. Knyga (li
zdelio formato, 1086 puls. su daugybe 
'paveikslų visokių tikėjimų dievų, die- 
; vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
. čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago. 1914. Kaina ............... S7.00

KUNIGŲ CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigų oepatystės is-

puolimas. šių knygų turėtų perskai- 
torija, pasekmės ir jų doriškas nu
tyli kiekvienas vyras, tėvas ir jauni- 

įfcaitis, kurie geidžia, kad jų moterjs, 
dultterįs ir mylimosios nepapultų i 
tokių kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Towscnd Fox, D." D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia...............25c.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION

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

o9eco»x»MooooaeaaasaBMSSSHBBiSMaoMflMaiBM«c.
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SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES. DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslų, 
223 puslapiu dydžio, apie 150 Įvairią eilią.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekviena* turėta papuoiti nava knygynų minėta kayga. 
kiekviena* nusipirkę* tų knygų pasMUangn. Pinigv.v geriaania 
siųst "Money Ordena.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras-

s mein; 
birželi*metu 1

SKRUZDĖS UŽPUOLĖ 
NAMUS.

Vadinamos argentiniškos

kvapu.
Vaistinėse ir kratuvėse 

yra visokių vaistų prakai- 
tuojančiom kojom '•-•t visi 
jie kainuoja pinigą i ne vi- 

• sados pagelbsti. Geriausis 
ir pigiausis būdas tokioms

skruzdės yra aršiausia pa- kojoms yra toks: 
šauly biudas. Dabar jos už- Gauti toki viedra ar šiaip 
puolė A u'-tra Ii j.,s miestą koki indą, Į kuri butu gali- 
Melbouine ir jo apielinkę. ! ma Įstatyti abidvi koja:. 
Jų tiek tena; priviso, kad vi- Įdėti porą puodukų kvieti- 
sur pilna ir jokiu budu ne- nių selenų < vvheat bran) ir 

šaukštą baking soties,galima nu<> ių apsiginti. Na
muose netik maistas jų pil
nas, bet net ir po lovas lai- 
pioj’a. žmones atakuoja

visokiais dirbtiniais kvepa
lais, kad paslėpus prigimtą 
savo kunui savybę.

vieną
paskui užpilti galioną karš- kuoto; 
to vandens, tegul pastovi tiems 
iki atvės. Kai kojos galės; miams.

Į

SUOMIJOS VALDŽIA
DUOS ŽEMĖS VISIEMS.

i!-dsinkio radijas prane
šė kad Suomijos valdžia 
aprūpins evakuotu? iš So- 

■'< tų Sąjungai užleistų sri
čių uomius apsigyvenimo 
vietomis ir žemėmis. Kai 
ku.io? savivaldybių žinioje 
esančio- : ; mės bus konfis- 

;r Oitve tr»s dirbti 
evakuoti* ms suo-

sunku palaikyti
mas. __________________

Vokiečiai turi nepapras-KAIP tapti svvienytv
tai gerai organizuotą šnipi-;valstijų piliečiu?
nėjimo sistemą, sako Halle-'
l is. Jų šnipai yra išlavinti sakymais lietuvių ir anglų kalbose, 
armijos karininkai, gudrus i j£';Lž?’T6t* ir 
militaristai. Jie yra siunčia-1------------------------------------
mi Į svetimas valstybes kaip!p,*?LYS svvai»jotojas. 
i * • • i i .:. Zl vieno veiksmo Komedna. PataM*komerciniu bendrovių Ht’ Ben. Rumšas. Gana juokingąjį veika* 
stovai, prekių pardavėjai.; moterys ir 6 vyrai.
arba važiuoja kaip turistai, mediją. Parašė Ren. Rumšas. Juokin-
Kaipo tokie, Žinoma, jie ap- ę” Wikalė1is Dalyvauta 2 vyrai ir. r • m- j • 2 motervs. Abu veikalėliai vienojesirengę civuem drapanom ir knygutėje. K..ina....................... 25c.

tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir 
resų ir nepamirškit prilipyt ui3 centus markę.

‘Keleivio” ad-

“KELEIV1S”
253 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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ŽENTAS UŽMUŠĖ UOŠVĮ.
Seinų , apskrity, Punsko 

valsčiuje, Radziškių kaime 
gyveno ūkininkas Jonas 
Makauskas, kuris plačioje 
apylinkėje buvo žinomas 
kaip piktas ir labai nesugy
venamas žmogus. Žemės jis 
turėjo apie 40 ha. Žemė bu
vo gera, tačiau vaikai buvo 
priversti jieškoti uždarbių 
pas kaimynus, nes neišsite
ko namie. Taip pat ir jc 
žmona gyveno daugiau ties 
Turgalaukiu pas artimuo
sius, negu savo vyro namuo
se. kur visuomet buvo ne
tikra savo saugumui.

Pereitų metų rugpiučio 
14 d., negalėdamas pats su 
šeima apsidirbti laukuose, 
senis Makauskas pasikvietė 
iš kaimystės žentų Juozų 
Radžiūnų ir dukrų Albinų 
Radžiunienę i talka. Iki 
pietų visi dirbo laukuose, 
veždami avižas, tačiau pc 
pietų d. Radžiūnas buvo nu
matęs susivežti durpes, ii 
todėl pas Makauskus liko 
dirbti tik jo žmona, t. y. se 
nio duktė Albina.

J. Makauskas labai bijo
jo. kad nesulytų avižų, todėl 
jj suerzino tariamas žente 
sauvaliavimas. Pietų metu 
jis pradėjo keikti ir kolioti 
visokiais žodžiais dukteri

nęs, nes Makauskų ir Ra
džiūnų namai vienodai di
deli.

Apygardos teismas Juozų 
Radžiūnų pripažino kaltu J 
tačiau nubaudė tik 1 metais i 
kalėjimo lygtinai.

Vadinasi, atleido nuo ; 
bausmės, jeigu daugiau ne
nusikals.

; r

RUSIŠKA “TVARKA”
LIETUVOS GELEŽIN

KELIUOSE.

Iš rusiškos “tvarkos” juo- j 
kiasi visas pasaulis, nes pa-• 
prastai ji reiškia didžiausių i 
betvarkę. Kai rusai kovojo '
su vokiečiais, tai ties Ryga i •_
frontų aimijai buvo nusiųs
tas traukinys plytų, vietoj 
amunicijos, o traukinys su 
amunicija nuėjo prie staty
bos darbų.

Lietuvoje dabar šitaip

!*• s-<

KELEIVIS, SO. BOSTON -

Vokiečiams Danijon Įsiveržus

Ii

Šis vaizdelis buvo prisiųstas iš Danijos Amerikon oro bangomis. Jis parodo įsiveržusius 
vokiečius besikalbant Kopenhagos gatvėje su Danijos valdininkais. Vokiečiai yra su šal
mais, o danai su kaškietais.

Septintas'Pu’flapTs.

DAUG KARO PABĖGĖLIŲ GRĮŽTA 
Į SAVO TĖVIŠKES:

į Ii Vilniaus į Sovietus išvyko 
1 jau du būriai.

Šiuo metu Vilniuje dar
buojasi dvi svetimos komi
sijos—viena Rusijos, antra 
Vokietijos, kurios padeda 
grįžti j tėvynes karo pabė
gėliams ir toms šeimynoms, 
kurių maitintojai buvo išga- ir. Iganalmos 
benti. Šiose komisijose da- ninka!- 
bar registruojasi visi, kurie 
nori iš Vilniaus išvykti i tas 
vietas, iš kurių iie yra pa
bėgę.

Kovo 28 dienų iš Vil
niaus išvyko i Sovietus 40 
šeimynų, kurių vyrus bei tė
vus rusai išsivežė kartu su 
radijo fabriko mašinomis.
Kovo 29 dienų išvyko kita 
partija šeimynų, kurių vyrai 
buvo išvežti su tuo fabriku.

rios dabar išskirtos ir išar
dytos. Tokiu budu, Lietuvai
t.

našta sumažėtų.
Šimet apie 400 krašto

ūkininkų gavo palengvinto
mis sąlygomis miško me
džiagos. Daugiausiai papi- 
ginimu pasinaudojo Dūkšto 

valsčių uki-

Vilnius susilaukė jau ii 
užmiestinio susisiekimo lini
jų, kurios {>o žiemos vėl pra
deda veikti. Autobusai pra
dėjo kursuoti i N. Vilnių, 
Nemenčinę. Maišiogala ir 
Širvinius. Kitos linijos kol 
kas dar neveikia.

NUBAUSTĄJĮ mirties durpių kasyklos pa- kuo kaltinamas je- 
BAUSME NUBAUDĖ DA RAGINTOS IŠPLĖSTI RONIMAS PLEČKAITIS- 

ŠESERIAIS METAIS DURPIŲ KASIMĄ. Jeronimui Plečkaičiui bu-
Pramones ir prekybos de- sianti sudalyta ne politinė, 

Simą- partamentas, atsižvelgda- bet kriminalinė byla. Jisai
KALĖJIMO.

Plėšikas Antanas
klaidžioja vagonai su angli- navičius. kuris prieš api- ■ mas Į tai, kad dėl vvkstan- ’ esąs kaltinamas, kad jo įsa- 
mis. Štai kų rašo “Lietuvos plėšdamas aukas apnuody- čio karo sunku gauti ak- į kymu ir nurodymu buvęs 
Žinios:” ... davo ir vienas žmogus nuo mens anglių ir. kad, apskri- j apiplėštas Lietuvos banko

“Lietūkis” anądien siuntė jo apnuodijimo mirė, sausio i tai, musų krašte jaučiamas j skyrius Tauragėj ir buvęs į-

Gauta žinių iš Lvovo, 
kad iš Vakarų Ukrainos i 
vyriausia Sovietų Rusijos 
taryba išrinkta buv. Lenki- 

Norinčių išvykti iš Vii- jos užsienių reikalų ministe-
maus yra labai daug, bet rio ir maršalo Pilsudskio 
nevisi gali, nes juos labai draugo Leono Vasiliausko 
perkratinėja ir kamantinė- duktė, žinoma lenkų rašyto
ja, kas jie per vieni, kur gy- ja Vanda Vasiliauska, ku- 
veno pirma ir tt. rios romanas “Pajungtoji

Žemė” nesenai buvo spaus
dinamas “Lietuvos Žinio
se.” Iš Varšuvos Vasilevska 
išvykusi jos bombardavimo

į savo skyrių Žasliuose va
gonų anglių, kurį buvo ga
vęs iš Vokietijos.

Bet tas vagonas nuėjo ne 
i Žaslius, o buvo prikabintas

mėnesy Raseiniuose nubau
stas mirties bausme. Bet Si
manavičius turi ir daugiau 
neišspręstų bylų už tokius 
pat nusikaltimus. Todėl 19

prie greitojo pasažierinio• kovo Kauno apygardos teis- į Aplinkraštyje dar primena-! 
traukinio, kuris ėjo į Vokie-j mas dar vienų Simanavi-ma, kad durpių kasykloms' 
tijų. Vadinasi, anglys nuva- į čiaus bylų sprendė. Simana- nėra jokio pavojaus prikas-

kuro trukumas, išsiuntinėjo Į vykdytas vienas pasikėsini* 
visoms durpių kasimo įmo-j mas nužudyti. Byla apim- 
nėms aplinkraščius — para- i sianti ne viena Plečkaiti.
ginimus iš anksto pasiruošti * _____ I_____
durpių kasimo darbams.! KĖSINOSI NUSIŽUDYTI

PRIEGLAUDOS GY
VENTOJA.

Ana diena viena Kauno

Prie Sovietų Rusijos ko
misijos durų stovi nemaža 
žydų tautybės karo pabėgė
lių, mažiau lenkų, nemaža ir 
gudų, jų gal net dauguma, 
kurie nori grįžti į vakarinę 
Gudija.

Prie Vokietijos repatria- 
cinės komisijos durų stovi 
labai daug kai 
kurie nori susi

metu ir iki šiolei gyvenusi 
Lvove.

Šiomis dienomis Vilniuje 
sugauta keliatas karo pabė
gėlių, kurie nelegaliai per

lo nabėeėliu *ieną ir kažkur 1^° 
ižti i Vokieri- karo l)abė^ėlllJ dokumen-

mei, duktė spėjo pasprukti į atgal į Kaunu,
už durų.

Laukuose sutiko ji vyrų.
grįžtanti iš kaimyno, kur 
tas buvo nuėjęs pasiskolinti 
arklių. Žmonos pasakoji
mas sujaudino J. Radžiūnų,

sąmones, Simanavičius jį lus prieauglis, kuro truku- 
apiplėšė. mas pasiektų apie 1,500.009

vėl pasiųsta ne į Žaslius, bet i Apygardos teismas jį pri- tonų orasausių durpių. Tuo
vėl prikabintas prie keleivi- i pažino kaltu ir baudė šeše- tarpu praėjusiais metais bu-
nio traukinio, einančio į riais metais sunkiųjų darbų vo iškasta 229,000 tonų, o

kalėjimo. " " šiais metais numatoma iš-

Kaune anglių vagonas

Šiaulius. Vagonas Šiaulių 
nepasiekė, nes Kėdainiuose

kuris jau ne vienų skriaudą ; sulaikytas ir grąžintas Kau- 
buvo patyręs iš uošvio. Jis i nan.
greit nutvėrė po ranka pasi- Žaslius vagonas pasiekė 
taikiusį baslį ir nuėjo į Ma- po sųvaitės, bet kol nuėjo į 
kauskus. Žaslius, tai pusė vagono

Uošvis dar sėdėjo už sta- anglių nubyrėjo.
lo, kai J. Radžiūnas jejo i 
pirkių ir paklausė, už kų jis 
norėjo papiauti jo žmonų, o 
savo dukteri? Senis Makau- i

Dėl šių vagono gastrolių 
kriminalinė policija dabar 
daro tardymų.

Buvo pavogtas ir malkų

ŠIAULIUOSE SULAIKĖ 
TRIS PINIGU DIRBĖJUS.

Šiauliuose policija sulai
kė Jurgį Brilį, Leonų Šileika 
ir Marę Martišauskaitę, ku
rie gaminę ir platino dviliti- 
nes ir penklitines monetas.

Brilis ir Šileika po 17 me-

siais metais numatoma is 
kasti jau apie 360.000 tonų. 
Vadinasi, musų durpių ka
simo įmonės gali patenkinti 
tik dalį kuro paklausos.

skas nebuvo įpratęs, kad su! vienas vagonas, bet Miškų 
juo kas taip šnekėtų; jis i departamento valdininkai 
griebė nuo stalo peilį ir šoko | vagono pasigedo, pradėjo 
prie žento. Bet žentas buvo | jieškoti ir sučiupo, kad vie-
staigesnis. Lazda švystelėjo I nas pašalietis vagonų malkų
Virš conirt iv iie eii/iviK/i ini nil ViYtYrionoi ’’virš senio, ir jis sudribo ant 
grindų. Antras, trečias smū
gis kliuvo jau gulinčiam 
uošviui. Tik po pusvalan
džio J. Makauskas atgavo 
sąmonę, bet nekalbėjo. 
(Tuoj pat buvo pakinkyti ar
kliai ir jis išvežtas į Mari 
jampolės ligoninę, tačiau 
kelionėj mirė vežime.

Taigi dabar Marijampo
lės apygardos teismas spren
dė šitų bylų. J. Radžiūnas 
prisipažino užmušęs savo 
uošvį, tačiau tvirtino nusi
kaltimų padaręs, būdamas 
labai susijaudinęs.

Liudytojais buvo pa
kviestos dvi J. Makausko 
dukters: Albina Radžiunie- 
nė ir Makauskaitė Marė, ve
lionies žmona ir kiti įvykį 
matę žmonės. Teisme visi 
liudytojai tvirtino, kad Ma
kauskas buvo žiauraus, ne- 
sugyvenamo budo žmogus, 
kuris ne tik mušdavo savo 
vaikus, žmoną, bet net savo 
samdinius. Viena samdinį 
J. Makauskas dar prieš di
dijį karų peršovė. Senutė 
Makauskienė pasakojo, kad 
vyras jų ne tik sumušęs ge
ležiniais grandiniais, ne tik 
dažnai daužydavęs, bet kar
tų net papiauti jų norėjęs. 
Geri žmonės išgelbėję mo
teriškę. Radžiūno uošvis jau 
senai nekentė, nes jis susi
tuokė be jo leidimo su duk
teria Albina. Kodėl J. Ma
kauskas trukdęs tas vestu
ves, Makauskienė nežinan
ti. tik aišku, kad turtas ar 
neturtas vaidmens nevaidi-

pil. Krovienei “pardavė, 
kuii jau buvo pradėjus mal
kas vežti į paskyrimo vietų. 
Ir dėl malkų kriminalinė 
policija daro kvotų.

Nusiskundžiama, kad kei
stu budu prikrauti vagonai 
Kaune labai klaidžiodavę: 
jei reikia vagonų atvežti į 
Aleksoto sandėlius, tai jis 
atsiduria rampose, jei reikia 
į rampas, tai atsiduria Žie
mos uoste, ar kui- kitur ir 
kol klaida atitaisoma praei
na 2—3 dienos.

Betvarkė, ir paskui poli
cijos “kvotos.” Po “kvotų” 
nauja betvarkė, ir paskui 
vėl “kvotos.” Tikrai kaip 
Rusijoj.

NEVĖŽĮ TAIP UŽTERŠĖ,
KAD ŽUVYS STIMPA

Iš Panevėžio skerdyklos 
visi nešvarumai leidžiami į 
Nevėžį už miesto. Ir kiti 
miesto nešvarumai leidžia- i 
mi į Nevėžį. Nevėžio van-Į 
duo taip užsiteršė, kad 25: 
kilometrų nuo Panevėžio' 
taip dvokia vanduo, kad j 
tenka užsiimti nosį. Žuvys į 
pradėjo trokšti. Prie Vadak-' 
tėlių malūno gyventojai i 
dvokiančiame vandenyje į 
trokštančių žuvų tiek prisi-! 
gaudė, kad nežinojo kur jas 
dėti. Pritrukus vandens 
žmonės gyvulius girdo ir 
baltinius plauna Nevėžyje. 
Kuomet visos kultūringos 
tautos upes naudoja sveika
tingumui palaikyti, tai mes 
savo upes norime panaudoti 
kanalizacijai.

RAGINA DAUGIAU AU
GINTI DARŽOVIŲ.

Iki šiol daržovių augino
me labai mažai. Žemės ūkio 
rūmai, norėdami labiau iš- 

tų, o Martisauskaite 28 me- propaguoti daržovių augini- 
tų amžiaus. mų, nutarė paskirti Lietuvos
virve mivn kurpia ukinink« draugijos narėms m i ilinni? ir jauniesiems ūkininkams
75 1 ? AU.cVVa.^N.TST°' devynių rūšių sėklų

LIO ĮSTAIGĄ. pokelių daržovių rinkinį ir
Naktį nežinomi piktada- 398 pokelius svogūnų bei

-inuodijimas 
vižudė gali mirti.

Ji norėjus nusižudyti to
dėl, kad serganti sunkia ne
pagydoma reumatizmo liga.

VILNIUJE NEBEBUS EL
GETAUJANČIŲ.

Dabar Vilniaus mieste el
getauti uždrausta ir to už
draudimo nesilaiką, sulai
ką. sulaikomi ir patalpina
mi i prieglaudas. Kadangi 
elgetų talpinimas į prieglau
das vykdomas visu stropu
mu, tai artimiausiomis die
nomis Vilniaus gatvėse ne
bebus nei vieno elgetos.

jos užimtas buvusios Lenki
jos sritis. Čia vaizdas tiesiog 
nepaprastas: jis primena 
tuos laikus, kai vilniečiai il
gomis eilėmis stovėdavo 
prie kepyklų, kad kaip nors 
galėtu nusipirkti duonos. 
Dėl to prieiti prie vokiečių 
komisijos be dviejų—trijų 
valandų laukimo neįmano
ma.

Kiek karo pabėgėlių ga
lės grįžti į tėvynę, sunku pa
sakyti. Vis dėlto kalbama, 
kad tas skaičius busiąs žy
miai didesnis, negu į Sovie
tų Rusija. Tas skaičius dar 
keleriopai padidėtų.

tus.
Vilniaus pirštinių pramo

nininkai, kurių išdirbiniai 
anksčiau buvo plačiai išgar
sėję, įteikė memorandumų 
Prekybos ir Pramonės de
partamentui. kad jis pa
remtų pirštinių eksportą, o 
jie susirasiu pirštinėms rin
kų. Pirštinių pramones rei
kalui žaliavos parūpins 
“Maistas," nes pirštinių pra
monininkai teigia, kati Lie
tuvos avių kailiai yra pui
kiausia medžiaga gaminti 
pirmos rūšies pirštines.

Į Vilnių atvyksta Ameri
kos žydu organizacijos di-

Floral Sistemos Tonikas

jeigu
Vokietija lengviau įsileistų, rektorius Ditermanas rupin- 
nedarytų stiprios atrankos, tis žydų karo pabėgėlių rei- 
nes norinčių grįžti į Lenki- kalais. -Jis buvo sulaikytas 
jų yra labai daug. Galimas estų laive “Estonia,” kai šį 
dalykas, kad ir Vokietija ir laivų sulaikė vokiečiai. Ve- 
Sovietų Rusija savo nusista- liau, Amerikai rūpinantis, 
tymus suliberaiins ir dau- jis iš internuotųjų stovyklos 
giau priims norinčių grįžti buvo paleistas ir dabar at- 
pas tėvus ir prie šeimų, ku- vyksta i Vilnių.

jieškojo pinigų, 
pinigų vagys sulaužė 
spintas, išmėtė bylas, ŽODYNĖLIS

, . . - LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IRnedegamos spintos nepaje- angliškai - lietuviškas, telpa
gė pralaužti 
nepriėjo.

TRAUKINYS SUVAŽINĖ
JO GELEŽINKELIETĮ.

Ana diena Kartenos gele
žinkelio stotyje inanevruo-, 
jus traukinys mirtinai suva
žinėjo geležinkelietį St. Į 
Micpovylių, 31 metų am-į 
žiaus.

laibai geras vaistas pataisymui su- 
3 700 ii'usio skilvio, kepenų ir inkstų. .lei

pų jums maistas neskanus, jei var
gina nevirškinimas ir pastritis. jei 
tiervinpas ir lengvai suerzinamas, 
skauda palva ir miegas nesuteikia i 

kenčiat nuo už- 1 
nuvargęs ir ne- i 

apvilkta 
strėnose ties ■ 

inkstais, tai Florai Svstem Tonic Į 
jums tikriausia suteiks greitą palen
gvinimą.

Šis Tonikas padarytas iš vienų tik 
! Žolių, šaknų ir žievių. Lengvas gerti 

veikia 
Jis

ll- prie piniSTl IS.OOO žodžių. Labai parankus turėt i įr užtikrintas pasekmėmis. Jis v 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtineĮ viduriuose švelniai ir nediegia, 
skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir i stimuliuoja gastriškus syvus ir sutei-

---------- geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu > j;ja penesnį apetitą ir lengvina geriau
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” į suvirškinti valgomų maistą etc. Nu-
Kaina ........................................... $1.00 ; rodymai kaip vartot. yra kožnam na-
------------- ------------------------------------- : kely. Kaina $1.00 už Š oz. butelį. Pa-
AMŽIN'OS DAINOS. i bandykit tuojaus. Agentai klauskit

Šioje knygutėje telpa 14 geriausių kainos.
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci- i FLORAI. HERB C<K
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c. i Rox 305. CLINTON, IND.

AR ROMOS
piežius y™ Kristaus 
Vietininkas?

♦
(

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst iš anksto, kad pa- 
tiektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai t tos 
savaitės numer) nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nešilti- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokest).

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltok) parengimą, trumpa prane
šimą patalpinam už 11.00. Už didės, 
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

UŽ pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žod). Stambes- 
nėm raidėm antgalvis—15c. estra.

••Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškoiimus giminių ir draugų, kai- 
na 1c. už žod). Mažiausio lajleško. 
jimo kaina 50c.

Norint pajieškot tu paveikslu, 
reikia pasiųtt fotografiją ir klaust 
kalnot.

••KELEIVIS.“ <53 BROADWAV. 
SO. BOSTON. MASS.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

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

“KULTŪRĄ" REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja Įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros" turinys yra rimta®. įdomus 
ir naudingas.

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

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

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

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tiliėa gal 153, Lithuania.

PARAŠĖ KUN. VALADKA

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės

sipažint sn visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su

pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. ip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

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

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

‘‘KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
JI

AMERIKA KARO IŠ
VENGTI NEGALĖS.

Taip mano Harvardo pro
fesorius.

’ lai vėliau, kai Europos de- 
• mokratija bus jau sunai- 
ikinta.

Išviliojo $3.000.
Pereita savaitę Harvardo: J u^a Elizabetii beb- 

universitete kalbėjo istori- bnigton praneša policijai, 
jos profesorius Albert Bush-įĘad iš jos buvo apgavingu 
nell Hart. -lis pradėjo nuoi^lu išviliota $o,000—viso 
Norvegijos. Sako. Norvegija į >os gyvenimo sutaupos. Bu- 
buvo neitrali šalis ir darė A £ važiavusi gatyė-
viska. ka tik ji galėjo. kad<k?riu- Išlipant is gatvėkano.
k * ‘ • - - - ...............—.................... - .......
k,

mūšio. Trečia Skandinavi- i abidvi radom, tai abidvi ir 
jos šalis. Švedija, kol kas da; Pasalalykun. Piniginį bu- 
karo nepaliesta, bet vargiai
ir ji išliksianti sveika.

Prof. Hart mano. kati Vo
kietija Įsiverš ir Olandijon.
Vokiečiams svarbu užimti 
visą pajūri prieš Angliją, 
kad lengviau butu bombar
duoti Anglijos miestus. Jis
Įsitikinęs, kad vokiečiai dės 
visas savo pastangas, idant 
sunaikinti Angliją.

Rusija padariusi klaidą 
pasirašydama su Vokietija 
nepuolimo sutarti ir da pasi-

vę neva apie $15.000. Radė
ja sutiko dalytis su Bebbing- 
toniene lygiomis, tik parei
kalavo užstato, nes. sako. 
ieigu atsiras savininkas, tai 
aš turėsiu jam tuos pinigus 
grąžinti. Sutarta, kad Beb
bingtonienė duos $3,000 
“užstato,” nes tiek ji turėjo 
banke. Tuomet abidvi persi
skyrė, nutardamos susitikti 
vėliau Little Buildinge, kur 
Bebbingtonienė turėjo at
nešti savo 3.000 dolerių. 

Sutartu laiku ji tenai nu-
žadėdama duodi \ okietijai vyko su pinigais ir rado tą
ekonominės paramos, sako 
prof. Hart. Įsigalėjusi Vo
kietija busianti didžiausis 
pavojus pačiai Rusijai. Įsi
galėjusi Vokietija busianti 
pavojinga ir Amerikai. Ji 
Irsianti Brazilijon. Dirva 
nacizmui tenai esanti jau 
pusėtinai paruošta. Vokie
čiu organizacijos tenai labai

“piniginės radėją” jau lau
kiant. Ji paėmė iš Bebbing- 
tonienės 3,009 dolerių ir lie
pė jai palaukti, sakydama, 
“aš tuojaus ateisiu su tuo 
paketbuku.” Bet daugiau 
nebeatėjo.

Atpigino pieną.
Pieno kontrolės taiyba 

stiprios. Jeigu Vokietija lai- nutarė nuo 1 gegužės dienos 
mės karą Europoje, tai jau nupiginti pieną vienu centu 
už šešių mėnesių ji pra- ant kvortos. Krautuvėse pie- 
desianti veržtis Brazilijon, no kvorta dabar bus 12 cen-
Todėl žilagalvis istorijos 
profesorius mano. kad A- 
merika turėsianti su Vokie
tija kariauti, jeigu ne dabar.

tų. o pristatant Į namus—13 
centų kvortai.

Tas taikoma Bostonui. 
La\vrence’ui ir Lo\velliui.

—t—

Kodėl neturėt šįmet
TIKRO SMAGUMO?

ŠTAI JUMS NAUJAS 1940
Coupe, tik $795

845
Nash naujas Sedan

( T. O. B. Factory)

SI RIMS H SV KARO YRA INŽIN AS.
Na.-h inžinas yra tikra tvirtove, todėl .io atsjiarumas 

!. apsakomai ištverminga."-, jam lygaus nėra. Be to .iis 
ekonomiška.". >u galionu gazo nuvažiuoji iki 2-3 myliu, 
aliejaus vartoja irgi mažai, todėl “amžius” ius karo il
gas ii investm»ntas pastovu.".

Isvazia' U" su Nash kelionėn, nertik bijot blogu keliu. 
:iv kalnu. Artinant ies vakarui, nereik skubėti j artymiau- 
sią miesteli apsirūpinti nakvyne. Jus galite puikiausiai 
išmiegot lovoje, kuri yra įrengta Nash kare.

■j ra tiek daug naujenybių, kad viską išaiškint užimtu 
labai daug vietos, todėl geriausiai painatvkit Nash savo 
akimi" ir pabandykite pasivažinėt, tuomet suprasit tik
ra ui Nash vrte.

KAM REIKALINGAS MAŽESNIS KARAS 

PAMATYKITT1T211— ~ Coupe J495
(F. O. B. Factory)NAUJĄ 1940 Willys

f
II,

JEK.l JI SŲ KARAS N EKLAl SO, ATVAŽll OK1TE. 
MES >1 TAISYSIM. TAISOME VISOKIŲ IšIMRBYS- 
< H Koz.nam darbui yra gerai prityręs mechanikas.
i»ar ». /Tikriname. Sulankstytus sparnus ištaisom kaip
nauju". Kam reikia GAZOLINO, prisipilki! pas mus.

Boston Street Garage
PETKA" PILVINIS NASH SALES & SERVICE 
US BO51ON SIRF.ET, SOL T H BOSTON.

Iri. *,K\ MJMb \.imą < «n.

Į MINĖS 1-mą GEGUŽĖS.
! Ateinanti nedėldienį. 5 ge- 
• gūžės, kaip 7:30, So. Bosto- 
į no socialistai rengia prakal- 
; bas Pii mos Gegužės šventei 
i paminėti. Kalbės adv. Ba
gočius ir Dr. Pilka. Prakal
bos bus Lietuvių salėj. E ir 
Silver gatvių kertėj. South 
Bostone. Rengėjai kviečia 
dalvvauti visus.

Bostone valdžia statys jau 
7-tą butų koloniją.

Boston Housing Authori
ty pirmininkas John A. 
Breen praneša, kad greitu 
laiku Bostono ribose bus 
pradėtas 7-tas butų statybos 
projektas. Šį sykį valdžia 
statysianti butų koloniją toj 
Bostono apylinkėj, kuri yra 
žinoma Jamaica Plain var
du. Tam tikslui esą paskirta

Cambridge’aus lietuviai • $2,721,000.
gražiai paminėjo Pirmos j Cambridge’aus projektas 

Gegužes Šventę. jau užbaigtas ir apgyventas.
Pei eitą nedėldienį LSS Old Harbor Village pro- 

71 kuopa buvo surengus i jektas South Bostone taipgi 
prakalbas Tarptautinei Dar-j visas jau apgyventas, 
bininkų šventei paminėti. Dabar South Bostone vy- 
Diena pasitaikė graži ir dinamas antras panašus sta- 
zmomų pnsn inko pilna Pi-itybos projektas. Seni namai; 
liečiu Kliubo ^alė. įmonių, jau nUg,.jautj įr jau statomi i 
matėsi visokiu pažiūrų. Kai- i
bėjo adv. F. J. Bagočius n • Bunker Hill projektas! 
jo kalba susirinkusiems la-;ChariestOWne busiąs už-! 
bai patiko. Buvo pasizade- baigtas šią vasara, 
jęs kalbėti ir “Keleivio re-j Miggion Kill ‘ projektas

Po prakalbu, draugu Kai- Dabar pradedamas Ja- 
- namuose buv5 su-'maicą Plain projektas skus 

turbut, nebus uz-CilVllA IKUllUWCV MM V , . •

engta kalbėtojui ir kitiems! kietais, t 
programos dalyviams vaka- baį&?aA...

raiciu
i
progr
rienė. Reporteris-

Baigia surašinėt gyventojus.
Bostono cenzininkai, ku- 

įie čia renka gyventojų sta
tistiką, sakosi savo darbą 
jau baigią. Jei kuriai šeimy
nai neteko su cenzo ėmėjais 
pasimatyti, tai tokia yra pra
šoma pranešti apie tai vieti
niam cenzo ofisui, kurio ad
resą galima sužinoti

Visi šitie projektai atsiei
sią valdžiai $23.000,000.

Automobilis suvažinėjo 
dviratininką.

Ant Old Colony bulvaro, 
ties South Bostono maudy
nėmis, automobiliaus buvo 
suvažinėtas ir sunkiai sužei
stas John Dirks. 29 metų 
amžiaus southbos.onietis, 

savo kuris važiavo dviračiu. Ne- 
pašteTArba galima kreiptis. laimė įvyko anksti išryto. 
Į centralini biurą, 80 Fede- Sužeistasis buvo nuvežtas 
iai st.. Boston. Jo telefonas miesto ligoninėn, 
yra toks: Liberty 6745.

Gatvėkaris užsidegė.
Ant Huntington ave. aną-į 

dien užsidegė gatvėkaris.
Ugnis kilo iš elektros laidų.
Gatvėkaris turėjo sustoti.
Per pusę valandos buvo su
stojęs visas trafikas.
Tatvys LAISNIUOTAS 

KARPENTERIS.
Statom nauju" ir 
taisom senus na
mus. Musų kai
na prieinamiau
sią. Visoks dar
bas garantuotas.
PadaTom reika

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

J. J. KIRSIS 
32 Ha»thorne Ave.,
ARLINGTON. M ASS.

Tel. A PU. .-,337-J

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokių plaukų padarome 
PERMANENT WAVE su specia
liau tam aliejum. Darbų garan- 
luojam.

Sol
83a L Street
III BOSTON. Tel. 4615

Vienoda Šiluma 
Jūsų Namuose

i Ar reikalinga jums vargintb • 
t per ilgus žiemos šalčius su angli-1 
} mis ir kęst nesmagumus pavasa- j 
, rio ir rudens drėgnose dienose? j 
t Paklausykit kaip lengva to iš-♦ 
J vengti.
t $i:::t- Jdėsim į jusu Boilerį ga- J
< rantuotą Oil. BURNERI su Tan-1 
J ku. gatavai šildy t. Tik reikės pa- J 
t spaust guzika. Galite gaut ant šj 
J metų išmokėjimo ir nereikės pra-1 
J dėt mokėt iki Oktoberio mėnesio.* 
I Nelaukit rudens, tada indėjitnas { 
t bus brangesnis. Klauskite dabar, i
{ Jūsų 
I fitteri
I 
«
I 
»
«
«♦ t

lietuvis Plumlieris ir Gas •

CHARLES J. KAY
(KUČINSKAS)

322 Dorchester Street
SOI IH BtlSTON

lel. SOV «346 .J

Norman Thomas atsisakė Lietuvių radio programos.
kalbėt su CIO vadu. ' ... ,

f Sestadieių, Gegužes 4, J 
Socialistų Partijos vadas per stotį W0RL 920 k. pra- i 

sidės nuo 8:30 ryto: (1) ži-: 
nios: (2) muzika ir dainos.

Sekmadienį. Gegužės 5, 
per tą pačią stotį, prasidės 
nuo 9:30 ryto: (1) Jaun. 
Longino Buinio Muzikantai 
iš Cambridge; (2) Aido i 

iš Wor-
cesterio vadovaujant J. Kar- 
sokienei. Step. Minkus.

Norman Thomas buvo aną 
dien pakviestas kalbėt Har 
vardo universitete, het atsi
sakė, nes nuo tų pat pagrin
dų turėjo kalbėti Michael 
Quill, CIO veikėjas iš New 
Yorko. Thomas sako, kad 
Quill rėmęs rusų užpuolimą Choro Vyru Grupė 
ant Suomijos, o su tokiais, 
kurie remia ginkluotą agre
siją, jis. Thomas, negalįs:------------
ant vienų pagrindų buti. Lėkdamas vogtu autom:>-

- --------------  j bilium apie 70 mylių per va-
Juozo Neviacko Sidabrinės landą. užpereitą ‘ sąvaitę 

vestuvės. banditas

Tai. TRObridge (U0

Dr. John Repshis
(REP1Y8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valamdoa: gų ir S-S

Nedėlioaii, ir Aveatadiealale 
aao 10 iki u ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman »t. arti Central afcv. 

CAMBRIDGE. MASS.

užpereitą 
užmušė 8 metų 
D streeto, South 
Banditą policijaNorwood, Mass. Pereitąjį,31 an 

subatą Juozui ir Anelei Ne- ‘ Bot tone. 
viackams sukako 25 metai i su£avo- 
nuo jų apsivedimo. Ta pro-j 
ga jų draugai surengė jiems 
sidabrines vestuves, kuriose i žmogui, 
dalyvavo svečių iš Arlingto-. '—
no, So. Bostono, Cambridge.1;----------------------
apie 150 ypatų. Pokylis bu- Reikalinga Moteris
Lietuviu salėje. Dr-gas Šer- , }’iic ’mmų darbo, gali but ir našlė, į

.. * i i • v bet nepersiskyrus ir ne senesne oo i
Ji’HilS |)3S3K0 13031 FC1KS- i metų amžiaus. Kreipkitės ypatiškai
mingą prakalbą. Svotois bu-j Jla3s.
vo p-ma Juodiene iš So. Bo--------- ---------------------------
stono ir Aliukonis iš Chek Persikėlė Naujon Vieton
sea. Pokylis buvo gražus ir, Advokatas abkaha.m zintz iš • i . i • 1 Cambridge aus, praneša, kad Jis per-JUblliatUS apdovanojo ver- ki.|ė savo ofisą i Central Sųuare 
tingomis sidabrinėmis -do- ; Buildinga. 678 Massachusetts ave.. 
vanomis. Linkime tiems J(ani n RC‘
“jaunavedžiams” susilaukt' —,------- , _ . .
da auksiniu vestuvių. Čeverykų Taisymo Sapa

Svečias BARSI DUODA. Vieta turi gera var-

Telefoną* 21345 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAMRENCE. MASS.

Didelis puikus ruimas
Su foniišium, apšildytas, vienam 

Matyt galima bile laiku, 
įrengtas. Krank Kussell (7 

Sth Street. So. Bostone.

T«L Uaivaraity MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVt DENTIST* 
VALANDOS: M ir 7-1.

678 Massachusetts Ave.,
(PRIE CENTRAL SKVtRO> 

CAMBRIDGE. MASS.

(2):
TEL. KIRkland 3330.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Litrų, taipgi Kraujo ir Odoa.

Valandos: nuo 10 iki 12 dioaų. 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaru 
180 HUNTINGTON AVE^

BOSTON. MASS.
Tel. Comnraawealth W.

Išplėšė $1,090.
Šį panedėli du ginkluoti 

banditai Chelsea’je užpuolė 
Woolwortho 10-centštorio 
vedėją, išplėšė iš jo $1,0001 
ir pabėgo automobilium 
Everetto link. Užpuolimas ■ į 
įvyko vidurdieny, apie 80!» 
jardų nuo policijos. Pinigai į | 
buvo nešami į banką.

I dą per iljjus metus. Kostumerių turi 
daug. deram žmogui puikus gyveni
mas. Savininkas serga, turi pasitrau- i 
kti. Pamatykit: <8) j

305 E. 8-th st.. So. Boston. Mass. :______ • . ______ _ !
__________________________ I

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 w. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
RES. 251 CHESTNUT AVE^

Jamaica, Plain, Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

R. M. ZlDZIUNO RAŠYBOS DARBO 
25 METŲ JUBILIEJAUS

KONCERTAS
Sekmadieny, May-Gegužės 5, 1940

2-rą vai. po pietų

MUNICIPAL SVETAINĖJ
Kast ltroad»ay (netoli II st. I, South Bostone

Dalyvaus žvmus vietiniai ir kitu miestu solistai. 
Rengia vietiniai draugai. Įžanga 40c.

A JU. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

OFISAS: 315 E Street. 
SOUTH BOSTONE.

51 RICHFIELD ROAD. 
ARLINGTON. M ASS.

Tel. ARL 4926

Tel. ŠOU 2803

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

[Tel. 28624 Gyv. 81132

I Dr Joseph A.Gaidis 
! OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
! mu laiku sugrųžinu šviesų. Išaf- 
į zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAMRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE, Room a 
BOSTON. Telef. Lafayette M71 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

Toji4ckstrd-VCrtc kuri yra

PICKVilCK 
ALE

pastato jį pirmaeiliu pasirin
kime tūkstančiams, kurie 

pažinsta Elii)!
1$ KRANO • PARODYK I TĄ KRANĄ 

BONKOMIS • 12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM OI
y

Jz
► h. g O C

BXWED BY HAFFENREFFER A CO., INC., Betfon, MtmocheMito MTVFfAS SINCE 1870

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

CHICAGO, ILL.
Te!. Boulevard 8483

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI. 
(Insured 
Mcvers j

Perkraustom 
čia pat ir i to-

___________________ limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY.
' SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

TeleplieM

SOUth 
Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigina.

Dideli pageriniaiai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taiajmo ir demoastraviao vieta: 
f HAMUN STRBBT 

Ramp. East Bgkth 8L,




