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Chicagoje Streikas 
Esąs Jau Sulaužytas

McCormick mašinų dirb
tuvėj Chicagoj jau nuo 28 
vasario streikavo CIO dar-

gali drąsiau

Deportavo Stalino 
Šaipą.

“Inturiato” Agentas Goriu 
610000 ir iiga-

SIUNČIAMI ANGLIJAI
GINKLAI BUS SKAN

DINAMI.

jų armija pradės; Hitleriui

Šį panedėiį prie dirbtuvės 
atvyko 3,500 Amerikos Dar
bo Federacijos unijistų ir 
užėmė CIO streikierių dar
bus. Prie dirbtuvės vartų

greičiausio, aidžios

ga, kad kol gyvas jis dau-į buvo sutraukta 1.300 polic 
pikietai nedrįso 

noi's žodžiais 
AFL unijistus, kad

Turkiją atakuoti, tai iš už- žlugimo, mato net galimy-, ma linksta

Jei Naciai Puls Turkiją, 
Sovietų Rusija Nesikiš

Paskutinėmis dienomis vo
kiečiai pavartojo didžiausi 
spaudimą j Jugoslaviją, kad 
ji prisidėtų prie Romos- 
Beilyno-Tokio bloko ir ati
darytų savo sienas Hitlerio 
armijai pulti Graikiją ir 
Turkiją. Kad įtikinus jugo
slavus, jog Turkija negalės 
ilgai priešintis, vokiečiai 
pradėjo leisti gandus, kad
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METAI XXXVI

‘Mirtis Jugoslavijos 
Pardavikams.’

Tokiais antgalviais Jugo
slavijos sostinėj Belgrade 
pasirodė lapeliai. Jugoslavi
jos parda vikais vadinami 
tie ministeriai ir kiti valdi
ninkai, kurie nori pasirašyt 
Hitlerio sutarti ir prijungti 

prie Romos-

Amerikos-Vokietijos Ka
ras Darosi Neišvengiamas

, t__________ _ _________ ______ _________________ bininkai. Dirbtuvė turi $10,-
naHV'. .... D .. . _ tie ministeriai ir kiti valdi- Gorin, kuria buvo apsigyve- 000,000 krašto apsaugos už-

Visi šitie Rusijos ir Tur-, njnltaL, kurie nori pasirašyt nęs Los Angeles mieste kaip sakymų. Daryta visokių pa
kuos pareiškimai buvo pa- Hitlerio sutarti ir prijungti “Sovietų Turistų Biuro” ve- stangų streiką likviduoti, 
daryti tikslu paveikti Jugo- i Jugoslaviją prie Romos- dejas, buvo sugautas kaip bet CIO vadai nenusileido, 
slaviją, kad ji netikėtų vo- į Berlyno-Tokio ašies. Valdi-tikras šnipas ir nuteistas 6 Teismas išleido indžionkši- 
kiečiams ir nesidėtų prie, ninkai, kurie parduos fašis- j metams kalėjimo. Bet Vals- ną, draudžiant} statyt dau- 
Romos-Berlyno-Tokijo a- įams Jugoslaviją, bus išžu- tybės Departamentas Wash- giau kaip 10 streikierių ant 
s,e®- . . dyti. sako lapeliai. ingtone nusprendė, kad A- pikieto prie kiekvienų vartų.

Anglijos šalininkai mato' Jugoslavijos pardavikus į merikos visuomenei ir kraš-
situose pareiškimuose labai įspėjo taipgi Anglija irįtui bus daug saugiau, jeigu 
didelės svarbos. Jie mano, i Graikija, kad jie nedrįstų'Gorinąs užmokės $10.000 
kad nuo dabar Sovietų Ru-: atidaryti ‘ ** 1 - J.... , ._____Hitlerio armijai i pabaudos iri tuojaus bus iš-
sija vokiečiams jau nebepa-, kelią per Jugoslaviją į Grai- gabentas Rusijon su ta sąly-
taikausianti, nes pamačiusi, j jjįją. ’ ’ 1 ’----- ’
kad jie pertoli ~~
jai pačiai kasa 
rikos spauda

ir Turkija tuoj bus sumuš- kiečiais. Yra net skelbiama, 
tos, Vokietija bus laimėtoja, į kad Rusija jau atsisakiusi 
ir todėl Jugoslavijai dabar teikti Hitlerio karo maši-

daugu- užmokėti ir pasirašė, kad i neitų “skebauti.” Kiti gi 
daugiau Amerikon jis ne-’šaukė: “Streikas jau sulau- 

Pinigai, žinoma, buvo' žytas. eikit dirbti visi.” 
iš Sovietų valdžios McCormick žemės ūkio 
ne Stalino rubliais,į mašinų dirbtuvė priklauso 

kelias dienas negalėjo but bet grynu auksu. Jr šią są-
sutartis pasirašyta. ! vaitę šnipas Gorin buvo į-

grustas į laivą “Columbia”- • * • •kaip tik geriausis laikas pri-j noms aliejų ir gazoliną. Ru-’ 10000 Rnm- ir iš Californijos išgabentas
sidėti pne Vokietijos. 'sija jau žymiai sušvelnėjusi 1UJI/UU DOm . yjadiVostoką.

Bet jeigu ištikrujų taip į-. Anglijos atžvilgiu ir gali-. bų Berlynan Kaitų su Gorinu buvo nu
vyktų, tai butų didelis pavo- j mas esąs daiktas, kad ji mė- At<lmnkAdam:4 foSistiš cistas kalėjiman ir šnipas 
jus Sovietų Rusijai, nes tuo-gins atitaisyti savo klaidą. ,. vandalams už naikb Hafis S*1”*’ kuris buvo iš- 
met ji butų iš visų pusių ap-į kurią padarė 1939 metais * Andrio miestu šk> VOSVS Amerikos valdžios in- 
supta. Tolimuose Rytuose pasirašydama su Vokietija ™”ją .. ganriu a via- fonnacijas apie Japoniją, 
prieš ją stovi galingas japo-. “draugišką sutarti ir už- P« . . bombom! Ber Šitas nenaudėlis turės sėdėti
nų laivynas, o iš pietų ir va- degdama dabartinį karą. ' J minJJįriia Drane kalėjime, nes jis jau šios ša-

' 2 t • e 1 a - * e J « • gį ' vai miesto, numetė Berlv- Nukentejo LietUVOS
Pasiuntinybe Lon

done.
Vokiečių bombos suardė

Dardanelius ir Baltijos jurą, Čiai skina sau kelią į pietus ga* mies^°-. numetė Berly
Dardane- "an "emažia“ kaip 10.000 

vostoto, tai visai 'Sovietų lių. Nežiūrint visų įspėji- ;*$
o japonai užblokuotų Vladi- ir artinasi prie
imperijai liktų tiktai mažu- mų iš užsienių 'ir^dTdSfe Ū"tev<ien Lin-
tis Murmansko uostas Rusi- opozicijos namie, Jugosla-, ? eJ^’ kurioj randasi 
jos šiaurėj, prie kurio veda vijos valdžios atstovai šį pa-rivL^J tSSSLa ^į^’į^als- 
tiktai vienas geležinkelis nedėli jau išvyko specialiu I4111 86111311

crn trankinin i Vi/na narirasvti g^ndaVO kaiZertS.
ego pusnynus. * traukiniu į Vieną pasirašyti 
/dama, kad vokie- militarinę sutartį su Romos-1 , X \ei 
ssia jai tokius sląstus. Berlyno-Tokijo bloku. s iao

! priešas neįsiveržtų. Kiti gi 
jos karo laivai turi būti Vi
duržemy. o da kiti—Toli
muose Rytuose, 

i Kas tada lieka Amerikai 
■ daiyti? Ar leisti bilionus do
lerių ginklams ir žiūrėti,

Amerikos karo laivai turės 
lydėti prekybos laivus ir 
be šaudymo neapsieis.
Prezidentas Rooseveltas. kaip tuos ginklus skandina? 

karo nenori. Nenori jo ir j Kokia butų prasmė iš viso 
Kongresas. Nenori ir gyven- * juos gaminti ir pinigus eik-
lojai. Tačiau karas išrodo 
neišvengiamas. Ir tai darosi 
vis aiškiau kiekvieną dieną.
Amerika yra pasižadėjusi 
duoti Anglijai ginklų ir duo
nos kiek tik jai reikės, ir
Kongresas jau paskyrė tam i saugą prekybos laivams. No- 
tikslui $7,000,000,000. Vo-Iroms nenoroms. prekybos 
kietija gi dės visas pastan- laivus su ginklais ir maistu 
gas. kad iš Amerikos siun- turės lydėti Amerikos karo 
čiama pagalba Anglijos ne- laivynas. O šitokia praktika 
pasiektų. Hitleris pasakė neišvengiamu budu prives 

International Harvesteriui. a^iai per radiją, kad vo-!prie aktuolaus susirėmimo 
Dabar ji gamina armijai ^leciai skandins visus Ame-;su vokiečiais. Prasidės sau- 
trokuc traktorius ir kitas i rikos laivus, kurie tik ga- • dymas ir prasidės karas, 
mašinas. Dėl CIO streikų i**“8'Anglijaii pagalbą. Tie- Savo kareivių Amerika 
buvo iki šiol uždaryti ir kitiira» Amerika kol kas neketi- uzjurin gal nesiųs, nes ir nė- 
Intemational Harvesterio įna sa™ laivų siųsti Angli- ra kur juos siųsti, bet ant ju- 
fabrikai, būtent Rock Falls.Jon. Rooseveltas nori vengti į rių karas galės eiti.

karo. Is pradžios Anglija tu- i

voti?
Ne, Amerika negalės sė

dėti ir žiūrėti, kaip vokie
čiai skandina jos siunčiamą 
pagalbą Anglijai. Amerika 
turės duoti ginkluotą ap

III., ir Richmonde, Ind.
Snsefcė Komunistu

vais laivais. Amerika duos 
jai ir prekybos laivų. Bet otMMMflZų.
prekybos laivai labai greitai Kongresmano Dieso ko- 
naikinami ir yra didelio pa- mitetas kovai su priešvalsty- 
vojaus, kad galų gale'jų ga- įbiniais gaivalais pranešė 
lės pribukti, jeigu jie nebus1 Kongresui turįs neabejotinų 
geriau apsaugoti plaukiant įrodymų, kad Amerikos ko- 
jiems iš Amerikos į Angliją munistai, negalėdami veikti 
ir atgal. Anglija daug ap- legaliais budais, nutaię ap
saugos negali duoti, nes jos dyti krašto apsaugos darbą 

turi saugoti sabotažais. Tuo tikslu iš To-

Sudegino 17 Toną 
Propagandos.

Hitlerio ir Stalino literatūra 
nuėjo su durnais.

Amerikos Pašto Departa
mentas yra uždraudęs siun
tinėti šios šalies paštu sveti
mų valstybių propagandą.

tokios propa-: karo laivyną;nes Amerika
gandos į kitas valstybes irgi išaj^ pakraščius, kad’ledo, Ohio. į Califomiją bu-

•_« r^,Untl?eJ?' ____________vęs nusiustas Stalino agon-
„.j™.,. pasiuntinybe laivas atveža tokio šlamšto.; .... . . . ,tas Renneth Eggert. kuris

Viena anglų banga per- Londone jau antru kartu Amerikos pašto tarnautojai AlUS v UOimers ^*^**!«uinil-stes tenai Harvil Air 
per Berlyną numes-pergyveno bombų krušų. į tuojaus jj konfiskuoja ir ^egįįmgia craft We Casting korpora-

cijos dirbtuvėj streiką. Toj

stotą, išnešė langus, bet 
Balutis išliko sveikas.
Lietuvos

bombos krito* naikina.
Pereitą sąvaitę San Fran-į Dirbtuve* gali paimti Karo 

ciscos uoste buvo konfiskuo- j Departamentas ir pastatyti 
valdžios darbininkus.rietu Sąjungą jau ne ja ir Turkija bangos galėjo pasirinkti bomba pataikė į gretimą na-i ta 17 tonų tokios literatūros,

padi Hitleriui K naikinti' Rusiu turėtų tuojaus nu- Sf’JįS*8 vie‘asL”' įIP« ir jos sprorimas buvo Ji buvo atvežta prie pašto,
kaip! adėjo sudiikyti Len- traukti visus santikius su s£S".c,.T“ s™*rkus, kad suardė
kijų. Sovietų Rusija tokiam Vokietija, o stoti su Anglija į,,j^matainL^sas naPJ° .stok?- .
atsitikime būsianti “supran- ir Amerika, ir bendromis e 38 nusvlto ^ais als- 
tančiai neitrali,” ir Turkija spėkomis sutriuškinti Hitle- 
galinti “pilnai jos neitralu- rio galybę. Jeigu ji to nepa
inu pasitikėti.” daiys, ir jeigu Hitleris karą

Užginčydama vokiečių laimės, tai ir Stalinui vietos 
leidžiamus gandus, buk So- Maskvoje nebus, 
vietai padėsią jiems Turkiją
, _ «A 1. * .MM * 1. * . Bandė Paimti Lietukė: “Šitokie gandai jokiu

nešė langus ir visą darželį 
užvertė plytgaliais bei tin- 

SUIMTI VOKIEČIAI IS- ku. Vienas akmuo įlėkė per 
DUOTI KANADAI. langą p. Balučio virtuvėn, 

Jungtinių Valstijų sargai bet žmonių neužgavo. Pa- 
pereitą savaitę suėmė Kana- siuntinys Balutis gyvena 
dos pasieny du vokiečių lai- nuolatiniame pavojuje, ta- 

karininku. kurie buvo čiau » atstovybės neketina

dirbtuvėj yra liejamos orlai- 
da

budu neatitinka Sovietų val
džios pozicijai.”

Už šitokį draugišką pa
reiškimą Turkijos vyriausy
bė tą pačią dieną viešai So
vietams padėkojo ir pridū
rė. kad Turkija taip pat bu
rianti neitrali ir nepadė- 
sianti Rusijos priešams, jei
gu Rusijai tektų su jais ka-

vyno _________  ____ _____
išsilaužę iš Kanados kalėji- kraustytis, nes vokiečiai 
mo ir nakties laiku norėjo bombarduoja visus Anglijos 
įsigauti į Jungtines Valsti
jas. Jiedurbuvo sugrąžinti 
atgal ir atiduoti Kanados 
policijai. Tai jau 
toks atsitikimas.

viams svarbios dalys, kurias 
vartoja visos orlaivių dirb- 

“Keleivio” 9-tame nume- tuvės. Tai dirbtuvei užsida- 
ry buvo rašyta, kad Milwau- rius> turėjo sustoti ir kiti or- 

. , , , . . . mieste CIO automobi-' laivių fabrikai. Taigi ko
ko, kad daugiausia tos pi o-į ijy darbininkų unija ap- munistų sabotažas čia smei- 
pagandos buvo is Rusijos u j skelbė Allis Chalmers dirb- gęS peiliu į pačią orlaiviu 
Vokietijos. Is Italijos buvo)tUvėse streiką ir žadėjo už- pramonės širdį. O šitą sabo- 
nedaug. Nacių propaganda ■ daryti tos firmos fabrikus tažą nutarusi atlikti Ameri- 
ateina pei Rusiją n Japo- kituose miestuose. Kol kas kos komunistų organizacija 

kitos jos dirbtuvės dar dir- su Stalino ir Hitlerio šnipu 
ba, bet Mihvaukee mieste žinia.
streikas vis dar tęsiasi ir Dieso komitetas žada pri- 
ti-ukdo krašto apsaugos dar- statyti Kongresui visus iro

suversta į krūvą ir paleista 
su durnais. Valdininkai sa-

niją.

AMERIKOS LEGUONAS 
PRIEŠ STREIKUS.

miestus.

33-čias

vos Pasiuntinybę 
Argentinoj.

Tam tikslui Maskvos afsn- 
tai stengiasi pavaitoti Bul

garijos pasiuntinybę.
“Keleivis” gavo oficialių

žinių, kad šiomis dienomis SENATAS UŽGYRĖ 7 BI- 
Maskvos agentai bandė pa- LIONU DOLERIŲ ANG- 
imti į savo rankas Lietuvos LUAI REMTI.

IŠ AFRIKOS FRONTO.
Iš Afrikos karo fronto 

anglai praneša šitokių ži
nių: Eidami iš šiaurės Keni
jos, britai paėmė Negelli, 
atidarydami sau dar vieną 

pix»
Eritrėjoj anglai turi apsupę

Naciai Sugriovė 
HulVo Miestą.

Pereitą sąvaitę naciški 
barbarai pašėlusiu įniršimu 
bombardavo Anglijos pajų- įinj Graužinį. ...„
no miestą Hull, kuns turėjo atstovybę perduotų jam. o " viduje italus atak
300,000 gyventoj. Viena jis j. Sovietų S’«i"Muot, etiopų,
orlaivių banga paskui tatos Rusijos atstorai. Bet Lietu- lt a.mo
skndo visų naktį ir verte | vos Jpasiuntinys Graužinis Pnesus’ 11 Jle
miestą bombas šimtais. Vie- griežtai atsisakė tokį pagei- 
nos bombos sprogdamos ar- davimą išpildyt, ir Maskvos

— * . lvl • o kitos manievras pasibaigė nie-
sejo ugnį ir kėlė gaisrus. Re- 
giny? buvo — —

“Krašto apsaugos pramo- bą, kurio valdžia yra užsa- dymus ir jis reikalausiąs, 
nej neprivalo but streikų, ir kius tai filmai už $45.000.- kad visi Stalino ir Hitleno 
mes. Amerikos Legijonas, 000. Todėl karo Departa-, agentai butų išvalyti iš dar- 
žiurėsime, kad jų nebūtų.” mento viršininkai pareiškė' bininkų unijų, pašalinti iš 
Taip pasakė Legijono vy-, kad jeigu streikas šią sąvai- darbų ir suvaryti į koncent- 
riausis vadas Milo J. Wai* tę nebus likviduotas ii* 7,000 į racijos stovyklas, taip kaip 
nėr, Legijonas turi daugiau darbininkų negrįš į darbą,: gavo priešais daro patvs 

tai dirbtuvė bus i>aimta Ka- bolševikai ir naciai, 
ro Dej>artamento kontrolėn ___________

kaip 1.000,000 narių ir kiek- 
. # . vienam jų busianti. uždėta

kelią į Etiopijos vidų. Italų į pareiga priešintis streikams. 
Eritrėjoj anglai turi apsupę
Chereno tvirtovę su 35.000

ir valdžia pastatys savo civil AMERIKA DUOS 61.000,- 
service darbininkus tiems, 000 VERTES MILTŲGRAIKIJA DUOS ROO-

SEVELTUI AUKSO 
MEDALI.

Associated Press praneša 
kad Graikijos sos- 

su dide-*tinės taryba nutarusi svar- 
Etiopijos blausią savo miesto gatvę

stengėsi pasiekti per Bulga- S?onofVMinno ir itaI^ Tenai eina atkaklio8
rijos valdžią. Savo valdžios k«vos. Pereitą sąvaitę italai,
pavedamas, Bulgarijos pa- darė 7 kontratakas, norėda- Associate
siuntinys Ai-gentinoje krei- . jnini™? mi Pralaužti an^llI kordoną,; iš Atėnų, ks<.£„2 2 ___?___2._ remti. Uz tuos pinigus bus u.,pėsi tenai į Lietuvos pasiun- n a m , 

kad sis savo v«a^ tankai.
pinigus ous At buvo atmušti 

laivai, oriai- nuostoliais. 
kanuoles ir vjd italus atakuoja būriai

darbams užbaigti. FRANCUZIJAI.
Amerikos valdžia nutarė 

paaukoti badaujančiai nc- 
i okupuotai Francuzijai $1.- 
000.000 vertės miltų. Angli-

bus sudaužyti.

AMERIKA UŽDARE 2 
APSAUGOS ZONAS.

Prezidento Roosevelto į-

80,000 AUDĖJŲ PA
KELTOS ALGOS.

Medvilnės fabrikantų 
draugijos Naujoj Anglijoj 
* irmininkas Fisher jpaskel- 

pradedant sios są-
pir
bė, kad

ŽADA ATIDARYT AME
RIKOS LAIVAMS RAU- 

DONJURį.
Amerikos laivams dabar ja sutiko tuos miltus praleis-

pavadinu Prezidento R<-Z ^13 ..AmCT’k?s R™*’"'’*’
sevelto vardu ir prie to da P'a"kt^
prisiųsti jam aukso medalį ,k.5°. Tacuu anglai J0J prižiuręs, kad tų miltų
H ’r* . J* Grai- |,k,8V kad Jie neužilgo apva- neprarytų okupantai.už pažadėtų .paramą Rytų Afrikų nuo italų ir
kijos kovai uz garbę .r lais- Tuo« et
vę

25 BILIONAI DOLERIŲ 
APSIGYNIMUI.

Iš gražaus miesto liko tik Japonai praneša užėmę sakymu, Tolimuose Rytuose vaitės panedėliu. visiems 
įukstantys murai. Kiek žmo- dar du kiniečių uostu, bu- buvo uždarytos svetimiems medvilnės audėjams Naujoj kad per du ateinančiu metu
nių žuvo. da nežinia, nes kas tent Swabue ir Chaoyangą. laivams dvi Amerikos jūrių Anglijoj paft

-------- j—•— Abudu guli į šiaurę nuo apsaugos zonos: viena Fili- šimčių atlygi
' Hong Kongo

keliamos 10 nuo-
dieiui atkasama vis daugiau Abudu guli į šiaurę nuo apsaugos zonos: viena Fili- šimčių atlyginimas. Tuo pa

tinuose, kita Alaskoje. sinaunos 80,000 audėjų.nukn

ir Amerikos 
tenai plaukiot.

w v i ,, i . Meksikos laivyno minis-
vVashmgtone kalbama, terjs sai<o kad jo ministeri- 
d ~.r dn m.1,. ja dabj(r svarsUJntį ^„.„ny.

mą pastayti keliatą dirbtu
vių Amerikos laivams sta
tyti. ____

Jungtinėse Valstijose busią 
išleista $25.000,000,000 kra
što apsaugos tikslams.

DAR 3,000,000 ŽMONIŲ 
laivai galėsią BUS PRIIMTA DARBAN.

Pramonei tvarkyli biuro 
pirmininkas Knudsen pra
nešė Senatui, kad per atei
nančią vasarą bus priimta 
į darbą dar 3,000,000 žmo
nių, taip kad bedarbių armi
ja visai sumažės.

s, -. d . *
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Atsakymas Kacapų Išperoms.

bus nuolatos kartojami, tai • "A 
žmonės pradės ir faktams į nebuv 
nebetikėti.

žukna. kuri buvęs “Tėvy
nės" icdr.ki.oiit: Juigeiionisi Kada valdžia prade jo lei 
buvo ap keikęs komunistu, k ti dideles sumas pinigų ap-į 
dabar ltvynėje“ pareiškė: i iginlavimui. tai visuomenėj!

Taip iškraipyt faktu: mokalployees in this outfit. As 
tik parsidavėliai. | long as we Americans were

SMETONOS PADĖTIS
AMERIKOJE YRA 

PRIVATĖ.

Iš Lietuvos Pasiuntinybės 
VVashingtone mes gavome 
pluoštą informacijų apie p. 
A. Smetoną ir Įdomesnes jų 
paduodame

SLA P1LDOMAJAI TARY
BAI "ULTIMATUMAS.“

i tam tikėti. Ji sako:

"Sandaros“ redaktorius' 
Čia visuomenes; labai užsirūstino, kam SLA

žiniai, nuo savęs nieko ne- i valdyba pašalino iš “Tėvy-
pridėdami.

Smetona atvyko Xew 
Yorko uostan šių metų ko
vo 10 d. Su juo atkeliavo ir' 
jo žmona, bet jo sūnūs, Ju- j 
litis Smetona su šeimyna, i 
pasiliko Rio de Janeiro mie- į 
ste, Brazilijoj.

Xew Yorko uoste, da iš i 
laivo neišlipus, p. Smetoną į 
pasitiko Lietuvos ministeris i 
p. Žadeikis. generalinis kon- i 
sulas p. Budrys ir kiti.

P-lė Ona Kaskas, Metro
politan Operos dainininkė, 
pasikvietė p. Smetoną, kaip

nės“ Jurgelioni. šitokį žing
sni jis vadina “juoda dėme“ 
ir sako:

“Jei pildomoji taryba nori Į 
nusiplauti nuo savęs juodą dė
mę, ji turi tuč tuojau padaryti *

“Gerai, liet kodėl praėju
siuose SLA rinkimuose Ma- 
žiukna buvo paskelbtas kaip 
komunistu kandidatas? Jeigu 
tai buvo padaryta be Mažiuk
uos žinios, tai kodėl jis nepro
testavo?“ ’

Tas tiesa. Bet Jurgelionis 
irgi buvo paskelbtas kaip 
komunistų kandidatas Į 
“Tėvynės” redaktorius. Ir

vieną iš dvieju: arba Jurgelio- Jurgelionis taip pat nepro- 
nio pašalinimo klausimą leisti testavo. kai komunistas pa
pe rbalsuoti seimo delegatams,' statė jo kandidatūrą seime, 
arba paskelbti referendumą Taigi, imant "Vienybės” 
kuopose, kaip kad buvo pada- mastu, Jurgelionis irgi turė- 
ryta centro kėlimo klausime.’’ tu būt komunistas. O tuo

tarpu visi žino, kad dides
nio komunistų ėdiko už ji 
nėra.

, • j iu. • j ku Prie progos galima prigavo svečią, i operą, kur bu- s daktonus padalys Pildoma- durti kad komunistai yra 
vo statoma "II Travatore.“ • jai Tarybai, jeigu ji šito jo k ,Uai aeitave ir už Lietu- P-lė Kaskas lošė toj operoj V-ultiinatumo” nepaklausys? vos'nep.Elatkromybę, o da-
zymią rolę ■ Ir ji ‘!kral.J! >gn°™?s-»>« bar džiaugiasi, 'kad ji su-

Savo kalboje, pasakytoje kur gi ji atsidurtų, jeigu jai cavn iaik„ rra an.

Ir tai turi būt padaryta 
"tuč tuojau”!

o ką “Sandaros“ re-

Pi siammom raiaem uzvar- tience ran out and we ap.
straipsnis: . *pabege* • proached them in the light 

liai įkinkyti Nacių Propa- mannev: ealling them saps, 
gandą Skleisti. Žinių salti- idjots and better narnės, 
nis paduodamas Londonas, i And this helped One of
N.u?ka?a JacaP3} PfadęjJ the reds even went that far 
riketi Londono šaltiniais. (0 that it’s foolish to
Gal era korektūros klaida. away» to* America, bė
gai turėjo būti Maskva. j cause they would come

Bet ne prie to noriu susto- i there in a year or so. so why 
ii. Štai, pabaigoj to straips- all the trouble. I could not 
nio tarpe skliautelių ir stand that rude atitude 
stambesniu šriftu rašoma: and told him that we have 
"(Kiek pirmiau Amerikos plenty of bullets for any red 

, .. -i, a . ! lietuvių laikraščiuose, kurie that might try to come over
bus kieno nors uz skolas at- akuoja naują Lietuvos there, and in case we ran 
imta. Bet palyginus dabar-; valdžią, buvo laiškų iš Vo- short of bullets. therere- 
tines valdžios išlaidas, WPA įįetjkuriuose aiškiai mains rat poison...”
darbams skirti pinigai buvo matėsį nacių propagandos, i Nemanau ar kita kalba 
tik menkniekis, ir todėl TiP laiškai dėta iranrfu ir L .^,.7., al 
Rooseveltas mažai tenai- v 7 • i fu • turi tokl tinkamą zod}, kaipKoosev eitas mažai repai- iietuvlų kalbomis. įdomu, tas angliškas "rak" Kaito
se. arba ir visai nekreipe de- kad is Vokieti ios iie atsiimta - ~ ral‘ , ,ai . .mesio i tuo« kurie mrma 1 v ?.kleUJO^J^atsiųsta r laikraščių redaktoriai 
me»io įukk, ^uiie pnma ang,jų kalba, matomiu taiky- iniciatvva išvertė ta
Sj^kldlS'SaidS^uvo Pp Či#U ne?“Iietuvius g*- laišką lietuviškai, antrą kari 

pSSSo tą pakartodami (gal vėl na-

i nebe milijonais, bet bilijo
nais. Tai yra neapsakomai 
didelės sumos pinigų, šalis 
ginkluojasi ne tik pati, bet 
šelpia ir kitas valstybes, ku
rios sunkiai kariauja su už
puolikais. Kada Roosevel
tas Įvedė bedarbiams vie
šuosius WPA darbus, tai ka
pitalistai visa gerkle rėkė, 
kad jis praskolins šalĮ ir pri
ves ją prie bankroto. Dauge
lis nei ir tų pačių WPA dar
bininkų sakė, kad Amerika

met Smetona? Per savo ru- 
žavus akuliorius jie vien 
"smetonininkus” temato. 
Ech, jus trockistai, trockis
tai !...

Dar truputis. Jie mano, 
kad Amerika neprivalo gin
kluotis. neprivalo laikyti ka
riuomenės. Bet jų matuška 
Rusija gali viską daryti. Ar 
neateis toji diena, kada ja
ponai ar vokiečiai duos j 
klyną jų “tėvynei,” tai kur 
jie kreipsis pagalbos? Ko
kia smarvė šiomis dienomis 
buvo sukelta dėl (jų to 
“poor devil”)Biowdeno nu
teisimo kalėjiman! Atrado 
jie dar ir kitą kankinį— 
WienerĮ, kuris taip pat klas- 
tavo pasus ir buvo nuteistas. 
Ir išrado raudonieji, kad tie
du vyrai yra "civilinių lais
vių kankiniai.” Jie triubija: 
"Browderis ir Wieneris ko
vojo už taiką, už civiles tei
ses, už teisę streikuoti, už 
aukštesnes daibininkų al
gas.” Už kokią taiką? Len
kijoj, Besarabijoj, Lietu-

stitucinis Lietuvos preziden-: tai jis ne pirmutinis ouvo si- vaka/įje siūlė savo "dešinę 
<as-7.......................... tokiu budu nuo SLA organo ,ank?- katalikams, o šian-

•Jisai atitaisė spaudos pra-i pašalintas. Kai tautininkai d-er ant ju <spiaudo 
nešimuose įsiskverbusi ne- kontroliavo Pildomąją Ta- . *
tikslumą, buk jis skaitąs sa- rybą. tai jie panašiu budu iaigi matote.,Kad komu- 
ve "vieninteliu prezidentu.’’. pašalino K. Vidiką, kuris ir- m-tai. PatJnežino kas jie 
Tokio dalyko p. Smetona vi- j gi buvo seimo išrinktas “Tė-iĮ?a- ir niekados nežino ką 
sai nesakęs. Tačiau i pole-! vynės” redaktorius. Da clau- J1€ aal°- J1? ^’a^eJP ir Ma- 
miką jis nesileisiąs nei spau- \ giau: savo laiku jie yra pa- £UK”?~ . nežinodami
doje*. nei mitinguose. i šalinę ir F. J. Bagočių, kuri aottel .ne JĮ remia._________

Netrukus p. Smetona už- ■ SLA nariai visuotinu baisa-; ~ ~ ~
siimsiąs žurnalistika ir kar-jvimu buvo išrinkę savo or- ClO, Tie d4
tu rašysiąs apie Lietuvą ganizaci jos prezidentu. ' Inžinierini?
knygą, kuri busianti išversta • Taigi "Sandaros“ redak- satino inmuerim. 
anglų kalbon ir gal jau atei-Joriui sveikiausia butų tylėti Pereitą sąvaitę Pennsyl- 
nanti rudeni išleista. ir ‘‘ultimatumu“ dėl Jurge- vanijos valstijoj, ties Ba-

Spaudoje jau buvo žinių, lionio pašalinimo nestatyti, den’o miesteliu, ivvko trau-
kad p. Smetona apsigyven- * * * ----- *
siąs Washingtone, Lietuvos
pasiuntinybės namuose. Tai 
esanti netiesa. Jis važiuosiąs
i vakaros, nes norįs pažinti i 
Amerika ir amerikiečius. i Lietuvos 

J praneša iš

nes tokių precedentų yra kinio nelaimė. Tokiais atsi 
pridarę patys tautininkai. tikimais, paprastai, būna

---------------- surašomi visi keleiviai, pa-
VISGI JIS LAIMINGAS, imami jų vardai, pavardės

įeihanngos. rreziaentas n Vilny buvo pastebėta, įV nroDaeanda*) Mano vo?? (bil Siu nat Finlandi-
tokiu clidelhi^umu °pimSh tie laiskaj yrjĮ na* nuoširdus ačiū jiems. Vėliau joj? Už kokią teisę strei-
jeigu jis nemautų' iš ku/j$ donoladS^b udmtUirti’ laiškas jau mano pa-; kuoti? Gal Vokietijoj. Itali-
įalima paimti. Pajamų latkrastu tai patvnti- le? buv0 lsverstas hetuvts-; joj? O gal Rus.;oj? Tegul

i įnpomp km. ; 710 tni msKiHu mums įrodo,
tenalies darbo žmones ir Mieli skaitytojai, prašo- Dirstelėkit dar kartą Į nuvažiuodami nors sąvaitei 
mažu< biznierius Bet labai įsidėmėti. Šis jų pnera- aukščiau paduotus "Vii- ar nors porai dienų parodyti 
užkabina fabrikantus ir «iai» Londono. Jis at- nies” žodžius: “Vilny tada • ruskiams, kaip streikuoti užturtuoli kuriu pajamos v- s*ra^9 tikriausiai Maskvos buvo pastebėta, kad tie laiš- i darbininku aukštesnes al-
ro labaf diS Je^žmt ’^nų uzbonuose. Tas prie- kai yį tiksli nacių propa-’gas!
eus o-ali mokėti income tax ra®as Bečia šio straipsnio ganda. Dabar Londono laik- į Baigdamas, noriu visiems 
tai jts dar" gali neblogai gy- tai^aMrtina/’ ^Lott- į lietuviams rieną dalyką ęa-

moka toki delbtus lietuvių spaudoj donas patvirtina ką? Nieko.; stebėti. Mes žinome, kad j
mokesti šimtais tūkstančių ’J??™ 2 .Maskva. ,k« Patvirtina? j Lietuvą įsiterpė lenkai, ku-
doleriu tai tokiems galima d?auK° autenttskus stiaips- Taip pat nieko. t ne paliko savo išperų ir pa-
dar didesnius taksus uždėti nias’. jaučiu paieigą Atsimenu tą triukšmą,; darė didelių skriaudų Lietu-
St to Roosevete todau; "liesti, kuri pusė užsiima kurį sukėIė “Vilnis” ir “Lai- i vai ir įos žmonėms. Mes t. p. 
d^it remiS propaganda. svė‘ dėl tų laiškų, net savo • žinom; kad ištisus šimtine-

Šiandien mes jau turime Tamstos be abejo skaitė- vedamuose straipsniuose! į čius rusai buvo paglemžę 
virš milijono vvrų pastovio- te tuos Amerikos lietuvio Jie pasigavo kai kurias laiš-' Lietuvą. Daugelis Lietuvos 
je kariuomenėj^ Tie jauni laiškus rašytus iš Vokieti- ko ištraukas (tiktai) ir rėkė į gyventojų ištisom šeimom 
vyrai turės praleisti po metą j®®* nes jie buvo talpinami, ir kartojo ir tiiubijo.. Ma-; ir kaimais buvo ištremti to- 
laiko už maža atlyginimą, ir visuose lietuvių laikraščiuo- tote. smetonininkas išbėgo ‘limon Samaron, Sibiran, o į 
jie yra ruošiami šalies ap- se- Juos rašė mano vienas iš Lietuvos ir mano galės jis jų vietas atkelti ruskiai ko- 
saugai. Tai kodėl jiems ne- senai pažįstamas ir nuošir- į atvažiuoti Amerikon.” lonistai. Daugely Lietuvos 
mokėti didesnės algos už jų dus lietuvis, joks nacis, joks į Kodėl jis negalėtų atva- provincijų ištisi kaimai iki 
sugaištą laiką*? Kapitalis- komunacis ir joks fašistas, žiuoti Amerikon? Juk jis A- i-paskutinių laikų buvo bur
tams turėtų būti uždėti dar Pirmas laiškas buvo paduo- merikos pilietis ir laiškuose I liokų gyvenami. Stovėjo ir 
didesni taksai. Kaip išrodo, tas spausdinti angliškai dėl aiškiai buvo tas pažymėta, ruskių kariuomenė. Prisi-

venti. O kuiie

Pariuntinvbė h’adresai. Ir štai, darant to- __________________ r_____ ,t .
Washinotono registraciją paaiškėjo, p. Rooseveltas prie to ir to, kad yra tam tikro žodžių, Amerika yra laisva šalis, ku- 

Jo padėtis Amerikoje taTp^Smetona neketina ios Sd,a!B tI2uk.i.niu yažiayo rengiasi. kurie išveisti kiton kalbon. ri priima ir Ispanijos lojaiis-
^nti pnvate, ne oficiale. va-, rurniįo<e a»<ievventi E<a— °4 Sovietų Rusijos mzinie- i Amerika per pusantro; nustoja daug savo esenci- tus, kai matuška Rusija atsi-
dinasi, ne tokia, kaip Lietu- / / ” ’ . * * * riai. apie kurių buvimą šioje šimto metų laikotarpį netu- Kaip galima tinkamai, sako. Mano prietelis nėra

"Jis ketina keliauti, kad pa- šalyje iki šiol visuomenė rėjo taip ginkluotis ir leisti išversti anglišką žodį "rat’Ljoks smetonininkas ir apie
žinti Ameriką ir amerikiečius. nebUy0 girdėjusi. Todėl tiek pinigu, iki keli puspro-' I žiurkę, kad laiško turinys tai iš laiškų labai aišku. Bet
Vykdamas i vakarus, jis keti- crtaiirla k-tdiu Habar Vlausi. > neniitamtėtii? Turiu nrnmi j pp kaęapąms! Jię bę m žavų

akuliorių ne viską mato. Jie 
moka tą patį kartoti, lygiai

santi 
dinas
vos prezidento butų.

Tačiau Lietuvos pilie- j
čiams jis tebesąs "Lietuvos 
prezidentas užsienio atosto
gose sveikatai pataisyti.”

minkime tiktai Kražius, kur 
kazokai atjojo. Argi ta vi
sa rasų kariuomenė atsiųs
ta Lietuvon buvo beveislė?

1 vakarus, jis keti- spauda kelia dabar klausi- čiai nesuardė pasaulio ra- nenukentėtų? Tunu progą
na apsilankyti ir Amerikos ma< kokiais tikslais tie rusai mybės ir nesukėlė skerdy- pakartoti to pirmo laiško iš-
sostinėje Washingcone. bet yTa čionai atvykę ir ką jie nės tautų tarpe. Žmonija tu- trauką dar kartą angliškai _ .
neapsigyventi ten, kaip spau- čia veikia? Kodėl jų būvi- tuiėtų tatai suprasti, susi- (džiaugsmas ima, kad per taip pat kaip Hitleris,
doje klaidingai buvo rašyta." mas čia buvo slepiamas? Ar tarti ir nubausti tokius tiek laiko kacapai neužmir- da jie įtiki, kad is neteisy-

Kaiu rau norit p Smeto- imigiacijos vyriausybė žino, žmogžudžius, kaip Hitletį, &a to laiško). Ten, kur ra: : bės pasidalys teisybė. Aiš-
na Ua'SnSngas' žmogus.^ * ?» i«« šalį įvąžia- MuJolinį, Staliną ir kitus, J?ma anie sunkumą gautLkųs mums visi j, tok- 
Kai Vieni jo valdžios žmo- '«■t.ar.'!e . J .. J Kitaip, tei karams nebus ga-į vizą įžvaiiuotv angliškai sai. Paklauskite jų. kar- 

. nės šiandien sėdi Kauno ka- < Kai kas Jau daro išvadų, lo. Jonas Jaras, i taip skamba: "To be frank,, tais, kas jie tokie? Išgirsite
11 Uiime kiti Vokieti in i ba. kad tie 54 Stalino inžinie-į -------------- - ‘ there were moments that Ivieną ir tą pat} jaa nubluku- _ .
‘‘ dilia n da kiti vi«ai Hinoe riai g»H būt šnipai, slapta GAISRAS SUSTABDĖ entirely forgot what polite- sį atsakymą: "mes—pažan- se tiek "kultūringi” kaip jie. 

(Jauja, o eta kių visai dingę,„U1 r_ ness į and it to gieji” koncertą rengia "pa-iNekoliokim mes jų, nttn^
kime jų iš namų, susirinki

AR NEBUS TIK TAS 
PATS "VILKAS”?

“Sandara” įdėjo šitol 
neva žinią:

“Chicagos lietuvis nesenai
gavo iš Lietuvos laišką, kV<d^įa*o da kR^^ai dinie riai gaK būt šnipai, slapta-
riame pasakojama tik apie . r. ’ . « • atvvkc Čia šnipinėti Hitlerio!e, iv tai Jis pats sau laisvas po A- snipineu niuerio
s\eikatą ir otą. Bet pabaigo. ” važinė«L« nM Pa- naudai.
pridėta: Aš taupiau pašto siuminvbfe romuose nenori , Kiti g' spėja kad jie gali te sąvaitę čia kilo 
ženklus butu gera,, kad ir tu fet()-ti Mat ^„į jš Ro būt atvykę su Wąshingtono dažų sankrovoj. Lgm ges
tą darytum. važinėtis ii Amerikos hole- leidimu pasmokinti čia nant, buvo išjungta elektros

liuose gyventi...“Sekdamas patarimą, laiško 
gavėjas atplėšia ‘stempą’ ir 
atvertęs randa užrašą: •Gyve
nam kaip pragare; bolševikai 
baigia mus smaugti’.’’

Kad Lietuvoje žmonės 
dabar gyvena blogai, tai vi
si iau žino: bet "Sandaros”

NORI DOVANOS.

Juozas Tvsliava sako, kad

kuriuos iš musų tarpo taip 
traukia svetima tėvynė? Ne 
vien vilkas į mišką žiuri... ir 
rusiška meška žiuri.

Vykjjne juos laukan! Dėl 
musų švelnumo jie mėgsta 
mums prikaišioti, kad pieš 
nekultūringai elgiamės > su 
jais. Gerai. Bukime nors pu-

GAISRAS SUSTABDĖ 
21 TRAUKINI.

Bridgeport. Conn.—Perei- shouting and swearing at žangieji.'' vis _
“ gaisras the reds or their appointed, ir vis be muilo. Ar bent kar- mų. parengimų ir tt.

* puppets (the vice Minister tą girdėjote juos pasivadi- i Pasielgkim su jais taip, 
of the Interior, the‘Security’! nant komunistais ar kaca- kaip jie elgiasi su kitais. 
Polioe). In other words anįpais? Kokie iš jų "pažan- “
exciusive admixture of rato gus” žmonės, jeigu jie tebe- 
from the GPU and the local; tiki į vaiduoklius? Ar nesi- 
Jews, who are the only em- vaidina jiems visur ir visuo-

“pažangieji” l”’

aukštosios technologijos, jėga ir dėl to turėjo sustoti 
Bet kodėl jų buvimas čia iki 21 traukinys tarp Bostono ir 
šiol buvo laikomas paslap- Xew Yorko, nes nedirbo 
tyje? Tas, esą, gali būt rei- signalai.
kalinga jų asmens saugu-

jo "Vienybei” reikalinga mui. Kaip žinoma. Ameri- 
nauja raidėms rinkti maši- ko* visuomenė prieš nacius 
na. todęl , jis norėtų, kad jr komunistus dabar vra la- 
‘Vienybės” skaityto jai susi- bai įniršusi, todėl bijomasi,

Naujausio Tipo Karo Lėktuvas

čia paduodama pasaka apie į L.„oai mirsusi, oijomasi,
"<re noa’- via jau ranai gir- ir nupnktų jam tą ma- kad nepavartotų pnes juos 
a/ ' 'J*. ČL zl' . smą kam dovaną. Jisai nu- kokio smurto.dėta. tik truputį kitaip at
pasakota. Pereitą rudenį ji 
yra tilpusi jau Brooklyno 
laik’arčiuose. Tenai buvo 
pasakyta, kad atplėšus paš
to ženkleli, po juo buvo pa
rašyta: “Mes badaujam.’’

Visi, turbut, žino paraką 
apie tą piemenį, kuris gany
damas avis dažnai šaukda
vo: "Vilkas, vilkas!” Kai 
ūkininkai subėgdavo savo 
avis nuo vilko ginti, pasiro
dydavo, kad jo tenai nebū
ta. Bet sykį vilkas ištikrujų

šiną kaip 
rodė, kad klerikalai ir bol
ševikai savo laikraščiams 
jau nupirko po linotypą.

Taip, visi laikraščiai uba
gauja, tik viena? "Keleivis” 
iki šiol da nėra "srimužnos” 
prašęs. Laikraštis, kuris tei
singai tarnauja visuomenei, 
turi pakankamai paramos 
ir be aukų.

kokio smurto.
Bet visa tai tik spėjimai.

KaiD su tais inžinieriais iš- 
likrujų yra. gal paaiškins 
vyriausybės organai.
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BE REIKALO JIS JA 
VEŽĖ.

FRANCUZIJA IŠDAVĖ
HITLERIUI THYSSENĄ.
Thyssenas vra garsus Vo

kietijos fabrikantas. Jis ra- 
vo pinigiais oastatė ant ko
jų Hitlerį. Bet kai 1939 me- 
lais Hitleris susitarė su Sta
linu užpulti Lenkiją ir pra
dėti dabartinį karą. Thysse-"Aš atvežiau neprikiau

avi® užpuolė, ir nors piemuo somos Lietuvos vėliavą," na - užprotestavo ir to pro- 
šauk'ė "vilkas, vilkas,” bet pasakė Xew Yorke iš laive testo nusigandęs pabėgo 
ūkininkai jam jau nebetikė- išlipęs ponas Smetona. Francuziion. Jis paliko Vo
lo. ir vilkas pridarė jiems į Bet be rt ikaio jis ją vežė.1 kietijoj $50,000,000 vertės 
nuostolių. nes Amerikoje beveik kiek- turto, kuri naciai tuojaus

Reikėtų šitą pamoką atsi- viena lietuvių draugija turi konfiskavo. Dabargi reakci- 
minti ir žinias apie Lietuvą nepriklausomos Lietuvos:nė Francuzijos valdžia išda- 
rašant. Jei tie patys dalykai vėliavą.

-y •

fe 

IBill

Sakoma, keliasdešimts šitokių karo lėktuvų iŠ Amerikos jau pasiekė Graikiją. Iš Ameri
kos jie buvę nusiųsti Afrikon, o iš Afrikos arklai nugabeno juos graikų armijai.

Kain jie mums reikalingi, 
kad maišytusi kaip š( ienas 
po eketį.

“šiur, mes turim orančių 
Rusijoj. Trys fabrikai juos 

i gamina,” tvirtino Stalino 
{maskoliai atėję Lietuvon. 
,Ot. kur "kultūra”! Good 
; night! M. i
j P. S. Londono patvirtini-' 
į mas šiam straipsr iui nerev 
kalingas. Nei Berlyno, nė® 

■Maskvos. Turim? Amerikoj 
‘ netarti, kurie patvirtina tei- 
isingiau įvairiu •- raštus, para-s 
• šus" asmenybes. ?. Redakto
riai visi pažįsta "M.” Lauk
sime dabar vedarnujų-edito* 

i lialų iš Maskvos, kaip De
ltuvoj laukė naujų "dziego- 
lių,” kai išpardavė visus 

1 gautus iš Berlvno. M.

vė Hitleriui ir patį Thysseną

AMERIKA PIRKS MĖSĄ 
ARGENTINOJ.

I Senatas šį panedėlį davė 
sutikimą šios šalies laivynui 
pirktis Argentinoj konser
vuotos .jautienos. Jungtinės 
Valstijos palaiko Pietų A- 
merikos respublikas viso
kiais budais, kad tik jos ne
nukryptų į fašistų pusę.
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TAS DUONOS NEPRAŠO Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Chicagoje Apsileidę Ne Tik Kunigai, 
Bet ir Progresyviai Lietuviai.

Chicagoje yra daugiau kunigai tingi dirbti kultūros 
lietuvių, negu Kaune ar Vii- darbą. Ne ką geriau ir pro- 
niuje. Čia yra daug lietuvių '" *~gresyviai progresuoja.
bažnyčių, laikraščių. ir įvai-j Buvo Chicagoje lietuvių

.------ j-------------.«»•„ laisvamanių pirma kuopa,
kuri pradžioj pasižymėjo

rių draugijų-draugijėlių.
Apie lietuvių kunigų ne- į1“?.1, i, i? • t? ! veikla, ir laisvamaniu veiki-!kultunngą parapijų valdj- turkio didpli lietuviu 

ma d^nai matvti “Keleivy- maS tu,ej0 didelį lietuviųmą
je” p<»-. 
“progresyvi

*nai matyti “Keleivy 
Tačiau apie; 

:ekas ne-'’ū

visuomenės pritarimą. 
Tačiau laisvamanių orga-i

nizacijos “prezidentu” buvolparašo. Man sena.,
žuvį ši-tą pabrėžti, u. 11 i minas, kuris ir palaidojo! 
parašysiu, nežiūrint ar kam laisvamanių organizaciją.
patiKs, ai ne. Kuomet laisvamanių orga-

Prieš didijį karą (1914) nizacija pateko po komunis-!
Chicagoje kultūros darbą tų kontrole, lietuvių publika 
dirbo socialistai. Po karo la- pradėjo nuo jos atšalti ir 
bai smarkiai “veikė” komu- Lietuvių Laisvamanių Etine 
nistai. Bet per dvidešimts Kultūros Draugija dabar' 
metų iš komunistų veiklos gyvuoja, tiktai ant popieros. 
išėjo tiktai piššš. Komunistų Tai tiek šiuomi tarpu, 
“vadai” turi kelis desėtkus Darbininką*.
pasekėjų, iš kurių naudojasi -----------------
tik patys “vadai.” Kitokios Montreale Sužeista

‘; pastatytas komunistas Jag-

DAUGIAI’ DRĄSOS NEGU 
PROTO ir Moterys, Eikite Šen, 

Steigsime Prieglaudą.
Weehawicen, N. J.

Gerbiamas “Keleivi,” ar 
nebūtum tiek malonus pa
talpinti šitą musų atsišauki
mą. Čia musų grupė kreipia
si i visus Amerikos lietuvius, 
kurie norėtų prisidėti prie 
musų sumanyto darbo. Mes 
žadam pirkti farmą ir steig
ti prieglaudą. Jau ne vienam 
beldžia senatvė į duris ir lai
kas jau pasirūpinti apie po
ilsio namus.

CLEVELANDO ir AP1EL1NKES ŽINIOS
Politikieriai rūpinasi tik 

savim.
Smulkus reikaliukai.

Dirva” praneša, kad ji 
Miesto politikieriai vis su-' rengianti

budu pasibaigė. Todėl nie
kam nepatariam daugiau to
kių bandymų daryti, nes iš _
kalno žinom, kad pasiseki- galvoja kokių nors darbų, praiz” po Velykų. Koks tas 
mo „ebus. kad jiems butų iš ko pasipel- “supraiz” bus. žinoma, da-

nyti. Ir jie suranda būdą bar ji nesako.

kaž koki “su-

Laiškas Redakcijai bagius P™ .savęs pa- Miesto taryba leido gat- 
, traukti. Dabartinis majoras, vėkarių kompanijai nupirk- 
kun Burton išvažiuodamas i ti 75 naujus busus, kuiie ga- 
Washingtoną Įstatė i savo lės vežti po 40 pasažierių. 
vietą, taipgi sugalvojo savo- Kuriom gatvėm tie busai 
tiską skymą, kuli galės pa- kursuos, nėra pasakyta. Jau 
naudoti ateinantį rudenį jr dabar yra gatvių, kur bu-

Gerbiamoji “Keleivio” 
dakcija T

Matydamas, kad mano pre
numerata už “Keleivį" jau
baigiasi, siunčiu užmokesti ne- ! v i • k •• -imi MaJUz, 1 balsavimuose. Dabar jis su- ga! užima gatvėkarių vietas,

įlęs dirba, kad įsnaikmus
visas gembleriavimo “pin Clevelande susidarė “nau- 

’’ kurie iu-
rei- 

nau-
Mat, yra nujaučiama,

laukdamas kol Maikio tėvas pa-, e 
viestką prisius.

•Keleivi”

naudos iš komunistų niekam 
nėra.

Per dvidešimts metų lie-
Daug Lietuvių.

Valstybės sekretorius Hull 
. pareikalavo, kad šis vaikėzas, 
Į Ogden Hammond. rezignuotų iš 
užsienio tarybos, nes viename

tuviai socialistai Chicagoje Montrealo mieste, Kana- i VVashingtono ponijos baliuje ji- 
taipgi nepasižymėjo savo doje, pereitą sąvaitę įvykę' sai pamėgdžiojo prezidentą 
veikla; jie stovėjo ant vie- sprogimas kailiukų dažyme Rooseveltą. Dėl šito reikalavimo 
tos. tebestovi ir dabar. dirbtuvėj, 64 žmones SU- ; tas pienburnis tiek Įsižeidė, kad ' 

-. . , .. .. žeisdamas, o vieną visai už-
uuomi laiku čia yra ge- mušdamas. Tarp sužeistųjų 

nausia proga socialistam vra nemafa ir lietuviškų pa
veikti kultūros dirvoje, ren- vardžiu, pavvzdžiui:

Mike Mo^evitch, 42 me-1 M..........n -___
patys nieko neveikia, bet ir ** amžiaHį skaudžiai apde-' Kas MUOIS KaSOHia
kitų neragina veikti. “Nau- Pav °JuJe. ---------- ,
jienų” štabas turėtų paro- Tony Kajokas, metų 
dyt daugiau iniciatyvos. Da- an^iau? vyras. skaudžiai
bar yra gera proga rengti aPdegęs, bet yra vilties pa-, . .
prakalbas, kuomet lietuviai sv,“- Šiomis dienomis čia mirė
yra labai užinteresuoti Lie- Leo Masse (Masys), 28 Jokūbas Rumševičius, susi

iškėlė valstybės sekretoriui bylą 
teisme, kam reikalauja iš jo re
zignacijos.

PEABODY, MASS. 

Mirė Jokūbas Rumševičius.

tuvos klausimu, netik Chica- metų vyras, skaudžiai apde- laukęs 63 metų amžiaus. Ve
goje, bet ir jos apielinkėse. ket wav°jaus gyvybei lionis buvo kilęs iš Kungai- 
“Naujienu” redakcijos šta-nėl?.- _ z nių kaimo. Kazokiškių pa
be yra penki redaktoriai, ĄĮfons^ <bas, 06 metų lapijos. Amerikoj išgyveno 
kurie pasikeisdami, rodos, am^iaus vyras, skaudžiai 30 metų su viršum. Paliko 
galėtų laikyti prakalbas bei aPįegęs. nubudusią žmoną, du sunu
paskaitas nors vieną kaitą į Antanas Kayoliunas, 37 ir vieną dukterį. Palaidotas 
dvi savaites lietuvių koloni- metU amžiaus lietuvis, ap-'kovo 10 d. Lietuvių Piliečių 
jose degęs ir sužeistas, bet ne Kliubas atidavė paskutinį

Paimkime, pavyzdžiui. į patarnavimą.
“Keleivio” ar “Naujosios Petrowsky, 30 me- velionis buvo geras žmo-

raHakimin«• iie. tų amžiaus, turi apdegintą w suaaynes reaaKtorius. jie- * k s gus, su vlsais gyveno santai-
du ne tik savo apielmkese ranA^,ir !koj. Lai būna jam amžina
kalba, bet ir toliau važiuoja Aleksandras Miklas, ap- atmintis
sakyti prakalbų. degęs. .Į 'Artimas Kaimynas.

Chicagoje yra daug lietu- , Krasnic'i -----------------
vių profesionalų: daktarų, /’ PaUria kunigams apsivesti,
inžinierių, aptiekorių, advo- Juosas Jukas, 41 metų 
katu ir tt. Kiek tai butu gali- amžiaus turi apdegintą ran- 
ma surengti prakalbu ir pre- ką ir kaklą. .... .
lękcijų įvairiais pamokinau- Fraaas Mariečius, 37 me- gai vis da rūpinasi savo gas- 
čiais klausimais, jeigu tuos tų amžiaus, turi apdegintą padmemis. As patariu vi- 
pmfesionalus pakinkyti į ranką ir kaklą. siems kunigams, pradedant
darbą! Bet iniciatyva turėtų Juozas Vatkis (gal Vait- l^pi^ium ir baigiant vika- 
ėiti iš spaudos. Be laikraščio kus?), 20 metų amžiaus, tu- lu* apsivyti kaip visiems 
pagalbos ir agitacijos nega- ri prikrėstas akis. ionvs^vTėį' AprivldeTurti’
,^ZgamZUOtl Sprogimas buvo tote ’ i,AfevUi?geriai.

=,rma.a teH ^?rkus’ k2d Sl!a,(le patikti, štai, šv. Petrai, ku- 
. Juk tai yra sarmata, Kad dirbtuve. Sprogimo prie- f- ••km,A 

tokiam lietuvių centre, kaip žastfc kol tes ,1a neišaiš- 
Chicaga, nera nei vieno lie- kinta.
tuvių knygyno. Aukščiau paduotus var-

Esu kalbėjęs su keliais lie- dus mes paėmėm is Mont- 
tuvių socialistų veikėjais i*eal Daily Star kuri mums 
apie knygų skaitymą ir pla- Pasiuntė ug. M. Nucklas. 
tinimą. Jie atsakė, kad žino

Skaičiau ‘Keleivy^,’
kad Chicagos lietuviu kuni-

raktus nuo dangaus vartų 
atidavė. T. Tiesa.

ne,
noit ________ _______ ___ ,
džiama Dievas garbinti, o1 stebėt’ kad “keleiviečių • šeimy 
laisvamaniai nebus verčiami ^a.smarkiai P**“*®’ tuo tarP«kad jo partijos republikonai pasekmių. Jaunos ir stip- 
eiti išpažinties arba pas ku- ikai komunistM smunka. 1 jo neremti i majoro vie- rjos mums labai reika-
nigą su blynu. Kaip kas no-! Tegul Maikis su savo tėvu; tą ateinantį rudenį, todėl jis lingos.
lės. taip bus palaidotas. ' galanda kardą ir kovoja su Lie- |r pasakė, kad jis turįs

• . .... i tuvos priešais. Gyvendami A- i dm'vti nenrikliiii^mčinMes norim, kad atsisauk-_____ __________ aai>“ .nyPV“iauAaa<-^
turis susi- 
įčių gru- Įstaiga proto ligoniams.

tus triobesius. Sveikieji vy- itos ir ištvermingai stovėti Lie- nežinia kaip rinkimai išeis, šimto žmonių. Įstaiga atši
lai turės eiti arti dirvų, sėti ^u'os reikaiM sargyboj. . i Demokratai taipgi nesnau- darys apie pirma balandžio 

~ • Su pagarba, P. Davulis. džia. Ir jeigu tik jų partijoj dieną.javų, sodinti bulvių ir viso
kių daržovių. Vyrai dirbs 
laukuose, o moterys ir mer
ginos daržus sodins, ravės ir

LAIŠKAS MAIKIO TĖVUI.
Siunčiu du rubliu Maikio tė- 

laistys. Silpnesnieji galėsįvui ant naujų padnacu. Noriu' 
namuose triustis, o sergan- i kad jis mane lankytu kaip lankė Į 
tieji tegul sau lovose ilsis, i jau 28 metus. Tik nežinau, tė-

Atėjus piutės laikui, svei-!vuk kaip ilgai mudu «alėsiva ! 
kieji
vasarojų, 
šieną, 
malti 
pyragus,

į nekils kokie nesusipratimai, 
! tai majoras galės būti demo- 
: kratas.

Karpius užsikabino meda
lį ir nuvažiavo Smetonos pa
sitikti. Reiškia, kavalierių 
gvardija buvo vienu vyru 
didesnė priėmimo bankiete. 
Tik nežinia kas už arbetėlę

Burtonas prarado savo 
populiarumą.

“Cleveland Nevvs.”

Gyvenk, teve, kuoilgiausia. jai. Ir visa vietos spauda ra- Clevelando priemiesty, 
Aštrink šoblę kuoaštriausia. gina p. Burtona, kad jis pla- Euclid’e statys didelių dirb- 
Kapok priešus Lietuvos! čiau žiūrėtų į pasaulinę pa- tuvių. Spauda praneša, kad 

avo tuš- federalė valdžia sudės čia 
virš $30.000,000. Busią da- 

----------- romi kanuoliu šoviniai.

ir paukščius, nes turėsime ir 
vištų, ir kalakutų, ir žąsų. 
Prisiauginsim visko, tik pra
džia bus sunki, iki viską su
tvarkysim.

Pas mus nebus nei ponų, i 
nei ubagų: visi dirbsime ir j 
visi valgysime, nei vienas; 
nebus pažemintas nei nu
skliaustas, nes visi nori ly
giai gyventi, taip kaip savo 
tėviškėj.

O jeigu katras norės iš tos 
organizacijos pasitraukti, 
jam bus sugrąžinti visi pini
gai ir tegul sau eina kur 
nori.

Tik tyys kategorijos ne
bus į šitą organizaciją pri-! 
imamos, tai kunigai, komu-! 
nistai ir žydai. 0 visi kiti; 
lietuviai yra musų broliai ir į 
seserys, ir kas tik nori, gali' 
kreiptis dėl platesnių infor
macijų šiuo adresu: 261 
Park avė., Weeha\vken, N.J.

Nao Redakcijos: Butų la-, 
bai gražu, jei visa tai butų!

Įima gyveniman Įvykinti.; 
bėda. kad kuo gražesnė' 

svajonė, tuo sunkiau pavers-; 
ti ją kunu. Iš muilo išpustas' 
burbulas nesiduoda nei pirš-' 
tu prikišti. Sugalvota čia 
prieglauda taip pat nesiduos; 
įkurti. Nes kur-gi rasite svei-! 
kų vyrų ir moterų, ir dagi 
pasiturinčių, kurie norėtų 
sudėti savo pinigus ir paskui 
be jokio atlyginimo dirbti, 
kad kiti galėtų iš to gyven
ti? Ne, tokių labdarių pas 
mus nėra. Privatinei prie
glaudai visų pirma reikalin-

s fondas, ir paskui da rei- 
iingi pastovus šaltiniai, iš 

kurių tas fondas butų nuola
tos dapildomas, nes pinigai 
reikalingi ne tiktai prieglau
dai įsteigti, bet ir jai užlai
kyti. Buvo jau ne vienas 
bandymas tokias prieglau
das steigti, ir visi jie subirė
jo. Massachusetts valstijoj 
buvo nupirkta ir farma ^bu
vo geri trobėsiai, keli ark
liai ir apie 30 gerų kaivių. 
Viskas kainavo apie $30,- 
000. Bet lietuviai tuoj susi
pešė, kiekvienas norėjo savo 
pinigus ątgiimti, ir visa prie
glauda nuėjo vėjais. Buvo 
panaši prieglauda įsteigta ir 
Pennsylvamjoj, ir tokiu pat

P. Adomaitis. 
Barre, Mass.

pas
dėti, o susiaurintų 
čia politiką.

Daug kalbų dėl Jurgelionio 
pašalinimo.

Tautininkai ir komunistai 
daug kalba apie pakeitimą 
SLA organo redaktoriaus. 
Tautininkai rėkia, kad Pild. 
Taryba buvo iš anksto “pri
mokyta” kaip suvažiavime 
balsuoti, ir ji neteisėtai re
daktorių atstačiusi. Bet jie 
nepasako, kas “primokino” 
jų pusės Taiybos narius, ir 
dėlko jie “neteisėtai” pasi
elgė. Komunistai taipgi ap
gailestauja, kad jie padarę 
blogą sutartį su tautininkais 
laike seimo Chicagoj.

Reikalingas komitetas Lie
tuva rūpintis.

i
Clevelande butų reikalin

gas komitetas, kuris rūpin
tųsi Lietuvos reikalais. To- 
kis komitetas turėtų būti iš
rinktas viešai, visų lietuvių, 
o ne partijų, kaip dabar yra: 
vienas tautininkų, kitas ka
talikų, ir kiekvienas traukia 
i savo pusę. Turėtų būti su
šauktas visų vietos lietuvių 
mass-mitingas. ir tame mi
tinge išrinktas komitetas^ 
kuris veiktų visti lietuvių 
tarpe, o ne grupėse. Iš to bu
tų geresnės pasekmės.

Jonas Janis.

Minėjo 25 metų sukaktį.

Meihuen, Mass.—Darbai 
čia eina gerai, tai ir “panų” 
būna daug. šiomis dienomis 
C. ir J. Jozakai minėjo savo 
vedybų 25 metų sukaktį, tai 
sūnūs su draugais suruošė 
šaunią “parę” restorane. 
Jubiliatai buvo pasitikti su 
muzika ir vynu. apdovanoti 
gražiomis dovanomis ir pas
kui visi kartu vaišinosi, c. ir 
J. A. Jozakai labai už tai 
dėkingi savo dra

nes nenori skaityt knygų.
Matyt, jie sprendžia pagal 
save.

Aš esu patyręs, kad žmo
nės nori skaityti knygas, bet 
jų negauna. A. Olszewskis 
net ir badar gauna reikala
vimų knygų kataliogo. Bu- 
vusis Aušros knygynas taip
gi gauna laiškų, reikalau
jančių tai kataliogo, tai 
knygų.

Tautiškos lietuviu para
pijos klebonas S. Linkus bu
vo įsteigęs gerą knygyną, 
kur buvo galima gauti pa- Lavvrence' Mass.—Ilga-
skaityti gerų knygų dykai. mečiui “Keleivio” skaityto-
Tačiaus lietuvių laikraščiai jui Vilimui Bilui ir jo žmo-
Chicagoje boikotavo šį kny- nai Izabelei sukako jau 25
gyną, net pranešimo apie metai kaip jiedu susituokė,
knygyno atidarymą nedėjo taigi ta proga jų vaikai ir
dykai. yra parodytas Bernard artimesni draugai suruošė

Sandariečiai irgi nieko Baruch, New Yorko finansinin- jiedviem gražų pokilį ir ap- 
neveikia. Mat, jų vadai irgi kas, kurį šiomis dienomis prezi dovanojo juodu gražiomis 
“neturi laiko;” jie labai už- dentas Rooseveltas paskyrė vy- dovanomis. Svečių buvo iš 
imti kauliukų mėtymu ir iriausios tarybos streikams ui- Norwoodo, Lynno ir Arling^ 
šachmatų stumdymu. Taigi kyt viršininku, šitos tarybos tono. Vilimas Bilas “Kelei- 
prieinam prie išvados, kad pareiga bus mėgint išrišti kiek- vį’’ skaito jau* daugiau kaip 
ne vien tik Romos katalikų vieną pramonės ginčą be streiko. 25 metai. Paroj Buvąa.

DARBO TARYBOS GALVA.

lugams.
Ch. Jozak.

Da vienos “sidabrinės

Jeigu jų» pirksit 
/ pagarsėjusį

GEN ERAL ©ELECTRIC 
REFRIGERATOR

BuvolEttC - - Dabar tik $112.95 m olaiua
$22'k‘

l>aug- ilgų metų patar
navimu be rupt-sčių yra 
subudavota šianiv "ra- 
žia’.r.c sahlvtuve. Puiki 
išvaizda, uv. taukias dar
bas. sreriau' :a medžia
ga... sykiu jie pareiškia 
Centrą! Electric! I’t- 
inai.;. kitę gausia vietjj 
valgiams. vi(!ej sviesa. 
lengvai iškeliamos l.sio 
lėkštė... Tik trys išimti
ni gerumai, kurie įuvla- 
ro šiuos fahlyt'jvus 
liaii'iil pirkiniu.

NEREIKIA (MOKĖTI 
.ENOVl IŠMOKĖJIMAI

•
IHdelis f, kab. pėda šeimos 
Saizo. Aprihuntas skaičius. 

Užeikit Dabar!

AT Y O U R

Edison Shop
’STOM iniSON COMPANY

• a K A • ' ■ • \ » A ■

‘ WILKES-BARRE, PA.
Kalbės adv. Bagočius.

Sekantį sekmadienį. 30 
kovo, Wilkes-Barre, Pa., bus 
SLA 7-to apskričio konfe- 
rencija, kurioj dalyvaus ir 
SLA prezidentas adv. Bago- 

' čius iš Bostono. Po konfe- 
irencijos jis pasakys prakal
bą YVilkes-Barrių lietu
viams. Viskas Įvyks Lietu
vių Progresyvio Kliubo sa
lėj. 325 E. Market st. Pra
kalbos prasidės 5 vai. po- 
Piet.______________________

INKVIZICUA. PsnM N. Goser.
Paiki madinga knyga, apvalyta 

kauitiKU im.ihuu, siuuuinas ir pra
džia reformom. Su daugeliu puikia 
paveik-lų. 215 pusi.......................$1.00

« * ,...
I
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sšj pavasarį Amerikos far- 
meriai ketina sėti vasari
niais kviečiais 17,130.000 
aki’ų plotą, iš kurio tikisi 
gauti apie 178.000,000 bu
šelių kviečių. Pereitą pava
lau buvo isėta 18,547.000 
akrų. iš kurių gauta 227.- 
547,000 bušelių. Šimet sės 
mažiau dėl to, kad nėra kur 
dėti duonos. Romais sės. 
87.656,000 akių.

Conueeticut valstijos le- 
gislaturon iau Įneštas bilius 
uždėti “lubas” butų nuo
moms. kad namų savininkai 
negalėtų kelti randų.

Žemesnieji Kongreso lu
inai jau užgyrė 87.000,000.- 
000 Anglijai remti. Tik 3 
kongiesmanai iš Naujosios 
Anglijos balsavo “prieš.”

Kovo 13 d. pasibaigusią 
sąvaitę Jungtinėse Valstijo
se buvo 268 biznio bankro
tai, prieš 254 bankrotus per
nai šiuom laiku.

BETHLEHEM PLIENO : 
STREIKAS SU RIAUŠĖM.

Bethlehem. Pa. — CIO' 
unija čia išvedė streikan 
Bethlehem plieno korpora- * 
cijos darbininkus, šio utar-! 
ninko rytą jau Įvyko riau-i 
šės. Pikietai norėjo apversti; 
policijos viršininko automo
bilį, o policija pradėjo muš
ti pikietus lazdomis ir ėmė! 
mėtyt bombas su virkdan- 
čiom dujom. Sakoma, kad 
kai kurie streikieriai buvo 
sužeisti. Šerifas atsišaukė i 
gubernatorių, kad prisiųstų! 
valstijos policiją. Federali-į 
nės valdžios atstovas sten-i 
giasi streiką sutaikvt. t- — •
NEVV YORKE BUŠŲ

STREIKAS PASIBAIGĖ.

Transporto darbininkų u- 
nija (CIO) buvo apskelbus 
Nevv Yorke busų vežikų 
stieiką. kuris tęsėsi 12 die-! 
nų ir tik pereitą subatą ve-; 
žikai sugryžo prie darbo.) 
Ginčas tarp unijos ir busų! 
kompanijų da nebuvo išris-J 
tas, bet pavestas arbitraci-Į 
jos komisijai, kurią paskyrė į 
majoras LaGuardia. i

Kaip Socialdemokratai Siūlė 
Sutvarkyti Gyvenimą Lietuvoje

(JŲ 1931 METŲ PLATFORMA)

(Tąsa)

Darbininkų klasė negali tikėtis, kad bur
žuazija ramiai lauktu, kol darbo žmonės 
su savo siekimų šalininkais sudarys visuo
menėje daugumą, ii* kad geruoju atsižadė
tų turtų ir vadovaujamo vaidmens valsty
bėje ir visuomenėje. Buržuazijai demo
kratinė santvarka tol yra gera, kol ji pade
da buržuazijai, išnaudojant liaudies nesu
sipratimą. buti šeimininke krašto ekono
miniame, kultūriniame ir politiniame gy
venime. Kaip tik darbininkų klasė ir su ja 
iš vien einančios visuomenės grupės pra
dės imti viršų, buržuazija griebsis visokių 
priemonių, kad vėl panaikintų demokrati
nę santvarką.

Darbininkų klasė tik tuomet pajėgs ap
ginti ir išlaikyti demokratinę respubliką, 
kai ji, sudarydama visuomenėje daugumą.
Įgiltu sugebės turėti savo pusėje ginkluo
tas krašto jėgas ir pati bus organizuota ir 
pasiruošusi reikale spėka atremti reakci
nės buižuazijos puolimą.

Socialdemokratija, paėmusi valdžią val
stybėje visuomenės daugumos pasitikėji-

visas demo
kratines laisves ir demokratinę santvarką. 
Socialistinė vyriausybė, tautos daugumos 
prižiūrima, jai atsakinga ir iš vieno su ja 
taip tvarkys ekonominj ir politinį krašto 
gyvenimą, kad galėtą pradėti kurti naują 
socialistinę visuomenę iš vieno su visa 
liaudim ir tiek, kiek tai leis ir krašto pasi
rengimas naujai santvarkai vykdyti, ir 
tarptautinė būklė, Ir jeigu tuomet kontr
revoliucinė . visuomenės dalis ginklu ar 
šiaip pasipriešinimu bandytų trukdyti nau
jos santvarkos kūrimą, darbininkų klasė 
gali buti priversta laikinai pasinaudoti ir 
diktatūros priemonėmis.

Darbininkų klasė siekia valdžios valsty
bėje ne tam. kad ja naudotųsi tik darbi
ninkų reikalams. Darbininkų klasė, eida
ma kurti socialistinės santvarkos, tuo pa
čiu siekia panaikinti visuomenės suskirs
tymą klasėmis, panaikinti vienų klasių 
viešpatavimą kitoms, siekia to, kad visuo
menėje butų visi lygus, turėtų vienodas tei
ses ir vienodas pareigas. Socialistinėje vi
suomenėje valstybė, kuri dabar yra Įrankis

(Bus dan«nau)

a

—Labas lytas, tėve!
—Gal tau ir labas, Maike. 

bet man tai nelabai.
—Gal dantį skauda?
—Dantys man neskauda. 

Maike, ba aš senai jau jų 
neturiu.

—Tai kodėl tėvas taip su
siraukę; šiandien?

—Perdaug nusimučijau.
—O ką veikei?
—Krutamą nuosavybę

naikinau. Maike.
—O kam nuosavybę nai

kinti?
—Ogi kad nekrutėtų.
—Nesuprantu, tėve. kaip 

nuosavybė gali krutėt.
—Tai tu. vaike, turbut ne

siklausai lietuviškų radiju- 
šų? Pasiklausyk ateinanti 
nedėldieni, tai sužinosi, kad 
Saubo-tone yra ir tokių 
agentu, ka krutamą nuosa- 
vybę parduoda.

—Visgi man neaišku, 
apie ka tėvą* kalbi.

—Aš. Maike, irgi negaliu 
išfigeriuot. kaip tą Dievo 
dovaną moksliškai pavadin
ti. Pagal mano durną razu- 
mą. tai krutamą nuosavybė 
yra ta. ką už apykaklės kru
ta. Visi vaiskavi žmonės to 
brudo pilni. Net i škaplerius 
prilenda. Taigi šįryt visą ry
tą pliekiau savo mundierą 
ant flioro pasitiesęs.

—Bet tai nėra jokia nuo
savybė, tėve. Tai yra para
zitai.

—Tai kam tas radijušas 
sako. kad tai nuosavybė?

—Aš manau, kad tėvas 
nesupratai.

—Šiur. kad supratau. Po 
kelis kalius atkartojo, kad 
vienas agentas parduoda 
krutamą nuosavybę.

—Tėvas, turbut, girdėjai 
kalbant apie kilnojamą nuo
savybe. nes “krutomos nuo
savybės” nėra.

—Tai tu. Maike. parašyk 
tam ladijušui gromatą, kad 
jis žmonių be reikalo nefu- 
lintų. Jeigu pas ji niekas ne
kruta. tai tegul jis negarsi
na. kad kintamas tavoras 
parsiduoda. Aš išgirdęs toki 
advetlaiziną, nutariau ir 
pats apsiklynyt.

—Bet kodėl tėvas mėgsti 
kalbėti apie tokius privačius 
dalykus? Tai labai netikęs 
paprotys.

—Maike. tu manęs nekri
tikuok. ba aš toks žmogrus, 
katram viskas rupi. Jeigu 
tau nepatinka mano istorija 
apie krutamą nuosavybę, tai 
galim pasišnekėti ir apie 
tautiškus reikalus. Ve, zak
ristijonas gavo iš Lietuvos 
•n ematą, kur jo švogeris ra- 
>o. kad jų parapijoj bulševi- 
kai vaiganizuoja soikes, ir 
sako kad pa!* Stalinas ai-

važiuosiąs iš Maskvos pasi
žiūrėti, kaip lietuviškos 
monkės rusišką kazačioką 
šoks. Sako. kai žiūrėdami Į 
tas fones žmonės pradės 
juoktis, tai ir valgyt neno
rės. Sako. tas daloma dėl 
musų tautos labo. Na. tai 
kaip tu. Maike, vokuoji, 

•kiek ėia galės but mums la
bo iš tokio biznio?

—Čia. tėve. irgi nerimtas 
dalykas.

—Kodėl nerimtas?
—Visų pirma todėl, kad 

tokio daikto, kaip lietuviš
kos “monkės,” visai nėra.

—O ką tu gali žinot, vai
ke. kas dabar Lietuvoje yra, 
o ko nėra? Ogi gali atsiras-' 
ti koks Paleckis, ką monkės 
rolę Stalinui sulos.

—Jau to užteks, tėve. Lik 
sveikas! į

—Kibą tu. Maike. prisi-' 
rašei prie Bimbos partijos, 
kad nenori teisybės žodžių 
klausytis.

NORI UŽDRAUSTI FA- 
JERVERKUS IR ŠAU

DYMĄ.
i

Maine'o legisliaturon Au
gustoj jau yra Įneštas bilius, 
kuriuo draudžiamas šaudy
mas, fejerverkai ir bet ko
kio* sprogstamosios me
džiagos vartojimas šven
čiant Amerikos nepriklau
somybės dieną, kuri pripuo
la liepos 4 dieną. (Lietuviai 
ją vadina “Fordžiulajum.” 
netiksliai išversdami anglų 
frazę “Fourth of July.”l To 
biliaus sumanytojas *ako. 
kad per 30 pastarųjų metų 
buvo daugiau žmonių už
mušta tą dieną švenčiant, 
negu už pačią nepriklauso
mybę kovojant.

RUSAI SIUNČIA TUR
KAMS PAGALBĄ

Associated Press praneša, 
kad nusigandusi greito vo- 
viečių veržimosi Dardane- 
lių kryptim, Rusija jau siun
čianti turkams karo medžia
gos. į

___________ •
BROWDERISJAU AT

SISĖDO.
i

ŠĮ utarninką Amerikos 
komunistų vada* jau atrišė
jo kalėjimai! *avo bausmę 
atlikti. Jis yra nuteistas už 
doku m e n t ų klastavimą. 
kreivą priesaiką ir valdžios 
Įstaigų apgaudinėjimą.

ŽIAURUS MŪŠIAI AF- 
FIKOJE.

Vėliausio* žinios iš Kairo 
sako, kad Afrikoje tarp ita
lų ir anglų prasidėjo labai 
žiauri kova. į

Gyvybės apdraudos veikia iš 
esmės yra nuolatinė veikiančioji jė

ga — milijonuose tų namų, kurie da
lyvauja jos pelne.

Pernai Metropolitan apsilankė dau
gelyje tų namų, kur Įvyko šeimų kri
zė, išmokėdama daugiau negu $182,- 
000,000 pomirtinių dešimtims tūkstan
čių paveldėjų, turinčių apdraudos poli
sus. Dividendais, amžiaus apdraudomis, 
nedarbingumu, nesveikatos ir nelaimių 
apdraudomis ir kitotnis pašalpomis iš
mokėta ar kredituota polisų laikyto
jams per metus daugiau negu $426,- 
000,000. Iš viso išmokėta beveik S609.- 
000,000 polisų laikytojams ir pomirti

GYVYBES APDRAUDOS VIm
nių gavėjams, kas yra gana aukštas 
šios Bendrovės rekordas.

Metropolitan fondai, Įvesdinti jos 
polisų laikytojų naudai, nesiliovė da
lyvavę tautos ekonominėje struktūroje. 
Tie fondai padėjo valdžios veiksmų fi
nansavimą, padėjo palaikyti industrijos 
eigą ir žmones darbuose, statyti viešus 
ir privatinius pastatus, pagelbėjo far- 
meriams Įsigyti ūkius ir juos užlaikyti 
tinkamame stovyje. O vienok bendrai 
nustatyti žemi nuošimčiai nesiliovė 
veikti Į Bendrovės pelną, podraug ir Į 
polisų laikytojų dividendus.

Be to, per savo Geroviškumo veiklą, 
slaugymo patarnavimą teisėtiems poli

sų laikytojams, per tyrimus, per svei
katos ir saugumo literatūrą bei skelbi
mus Metropolitan vėl daug prisidėjo 
prie sveikatingumo palaikymo Ameri
koje. Mirtingumo rata tarp Metropoli
tan polisų laikytojų pasilaikė labai že
ma, o mirtingumas tarp industrinių po
lisų laikytojų buvo beveik tokis pat, 
kaip ir 1939 m. — labai žemas šiai ap
draustųjų grupei.

Metropolitan yra savitarpinė apdrau
dos bendrovė. Vadinas, tos bendrovės 
pelnas yra skiriamas polisų laikytojams 
ir jų paveldėjams. To pelno vertė galų 
gale išmokama kaip jų pačių pelnas... 
ir tik jiems patiems.

Biznio raportas už 1040 metus iki gruodžio 31 d. (kaip Įteikta - Ncw \orko valstybes Draudimo .Departamentui metiniame pareiškime).
AKTYVAS. KURIS UŽTIKRINA PAŽADUS PASYVAS POLISŲ LAIKYTOJAMS. GAVĖJAMS IR KITIEMS

VALSTYBIŲ VERTYBINIAI POPIERIAI . . . . $1.147 603 3’0 95 REZERVAI POLISAMS. KAIP REIKALAUJA ĮSTATYMAI $4,665,558.926.00
J. V. Valdžios .... S 1.063.435.444.96 ~ Suma. kuri su nuošimčiais ir ateities premijoms užtikrins

KniHlONAl'™ .' .' .' .' . 84 ,67 S7’’7 1 9,78,027351 DIVID^NijA^POLISV LAIKYTOJAMS .... 112.,17.253.00

.a&stš ............................ j^^^iassssbu, suuo

SSS^KSg^ : . : : : : : : *&&&£
Industrinių ir įvairių . . . 479.354.236.03 c,a i>mamos bylos laukiančios Įrodymų ir numatomos sumos

AKCIJ©S . . . .... 86.359 6-- 68 nepareikštoms byloms.
Visos pirmenybinės ir garantuotos išskiriant $47.952.13 KITOS POLISU OBLIGACIJOS . . . .. . 44,729,4*0.90

FIRMOJI PASKOLA NEKILNOJAMAM TURTUI . 937.226.443 47 !imti rezervai nelaimių ir sveikatos apdraudai. palikti
ūkiam* • R7 104 408 Bendrovėje dividendai, išmokėtos premijos ir ut.
Kitoms nuosavybėms . . . . 855.122.018.39 ĮVAIRIOS ATSAKOMYBĖS........................................................32,284.133.01

PASKOLOS POLISAMS ....................................................... 504.549 131 45 Neįskaitytos viršuj atsakomybės, kaip priklausantys
NUOSAVAS NEKILNOJAMAS TURTAS . . 4 30.945,055.68 ar susidėję taksai.

Įima Bendrovės nekilnojama turtą savam vartojimui ir namu
projektams VISOS ATSAKOMYBĖS..................................... $5.017.551.552.08

GRYNAIS PINIGAIS................................................................ 150.740.516.25 ai rv-ivriai mr-nnnnnrt
NESUMOKĖTOS IR ATIDĖTOS PREMIJOS . . . 90.232.179.03 SPhUlALUb l-OKUAl..................................................................... ,6A/U.oou.ou
PRIKLAUSĄ IR PADAUGĖJĘ NUOŠIMČIAI . . . 62,295.093.32 NEPASKIRSTYTOS LĖŠOS.......................................................... 323.870.084.24

IŠ VISO -.........................................................................$5.357.791,636.32 Iš VISO ........ $5.357,791,636.32

NOTA.—Šioje sąskaitoje įiena ir $238.267.054.59 sudėti pas įvairius viešuosius viršininkus, kaip reikalauja įstatymai 
ir reguliavimo viršenybė. įvesdinimai Kanadoje parodyti šioje sąskaitoje, yra raportuoti sulig pariteto vertes.

Metropolitan Life Insurance Company
FMEDEKICK H. ECKER, cbiurmun o/ tbe Board (4 MUTUAL COMPAKTi LEItOY A. LINCOLN, PresMfatf

. 1 Madiaoa Avcaae, New York, N. Y.

■ oieecToes ——-------- •———
D'ALTON COUUY COLEMAN SAMVTL W. FoaDYCE. St. Louis. Mu.

8S3SS3MSSl!SSSi** EtEiES&SSS.'K?'
MnropoUfja Lite IroLrancc Coopanr FtžŠT X' °oS2!SrfAe’fcSd N'Y’ LflMSSk ST.UU«KNT.Quetnt.Cauad.

uMliąttn p.FOLLANMTT. Oiiea^o. III. Vcstera Vai aa Tefcgraph Compaay Tirta Guaraatee aad Truit Coapaay rii ■>!, Si. Luureut. Oaąue. Pevliu *
Anmm ro Unr ’ 5du,pp Lt»OY A. Lincoln. Kero York, K. Y. RoaCKT V. FLEMING. Mfebiapoa. D. C n r
AEtoncyi n l*aw President Metroool’tan Lite Prcsident and Oiainnan of the Board ERNEiT E* NORMS* waNMMBCOR, D. C.Joscnt P. Day. Kero York. N. Y. l^ra^'cSnpSy rmKMuaoavaarmaa ot tau mum Fmi Jam, Sa^hetaKŽIroay System
Prertdcac, Jeropb P. Day, lot.,RealE««a m a«*y VP. Cliorr. Greearoich. Cona. Futotutc W. Eckm, Kero York, K. Y. H- XN1ygY- Ne» Y-

LANGOON P. MarvIS-. Kero York, K. Y. Rertred. fermeri? Chanu* of the Board Vice-Presidear . Ptuiideat, Nunoatl Dairy Products torp.
Mtrober. Eaųpet. Mama and Mattia Harbisou-Vialker Rcfraciones CcMuprop’ Metropolitan Life Insurance Coaapaay PmtlP D. REED, Nero York, N. Y.

• Attotaws«lį>r ThomaS H. tec*. Kero York, N. Y. Wivnt*op W. ALDKtOt. Kero York, K. Y. (Artrroaa of tbeBoird
VnLUM L. DC BOST, New York. N. Y. PrcMdcnt. The CronvllOdlicr Pubtishiug Ouiruua of the Board Guaetul Brome Conpuay

į Ptcsadcat, Lurou D.mc Saving, Sauk tompanj Choro Kartonai Bank of Ncsr York Jv«< T. TlllK. Nesr York. N. Y.
Nesr York, N. Y. Vaite* Ewiso »0W. Nesr Yotk. K. Y. WliUAM W. Crockes, Sao Fraacisro. CaliL Prosirteut, Puo-Ameticaa Ait»a> » Systero

MilbaakhCo. Membcr. Milbaok, T*ccd aud Hopu Presįteot ~ _ WEasRB B. TOPO, Nesr York,N. Y.
•Oied Jaro 26,1941 Anonroys ai Laro Crocker Pint Kartonai Buak of Sm FraadMU Fiurodum, IMd a ‘ ~

: Iliustracija vaizduoja Metropolitan Life In
surance Cotnpany generalines patalpas Ne\v 

I S'otke. Vėliausi Biurai yri taip pat San 
Iranciico ir Ott.'tua. Kanadoje. Be to >ra 
daugiau kaip 1.100 apskričių it atskintįų 
ruožų biurų visose Jungtinėse Valstybėse 
•t Kanadoje polisų laikytojų parankumui.
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No. 13. — Kovo M A, IMI M. Fealctas Puslapis

BENDRU REIKALU
Molto: So liaudim— likos Valstijų konstitucijos

liaudžiai. pavyzd} ir pritaikyta Lietu-
Po maždaug trisdešimties ZJ!a± ’̂„±lU?U|± 

metų aš vėl imu sistematin-«2udlkti AmerikoS Ueh*V*M fM? kurių mums teko 

Su dideliu džiaugsmu P?"& .'' butų greičiausiai
konstatuoju. kkd ji, nežiu- ^įes^i.lėtotės'^r^tovu 
rint svetur išgyventų metų J”^nes PIetotes ir PdSt vu 
nepamiršta savo gimtojo ra<į.. .

veržus į Lietuvą. buvo, ap- .
ski ltai imant, tikslus ir ge- <?eJ° ^UOJ P^UU rietenos ir 
ras. Platesnioji gi Amerikos •]? varoma . demagogija, 
lietuvių visuomenė, reaguo- ?™.on®s . ^usl^au"
dama j tą invaziją, teisingai ,Gjrtl\tel^įe J1 nle’ 
suprato padėtį, mesdama Ias* Vyriausybes keitėsi yie- 
grupinius interesus f šalį ir na P? kltos’ ,ezlmai marne- 
dėdamosi į bendrą darbą
gelbėti patekusiam į nelai
mę gimtiniam savo kraštui.

Ir vis dėlto... Vis dėlto 
tas bendras darbas, jaučiu 
beskaitydamas Amerikos 
lietuvių laikraščius, nėra be 
girgždesio.
„ Tam ?Ja’ žinoma, prie- kitos vyriausybės buvo tuoj 
žasčių. V iena, santykiai taip keičiama. Viena? guberna- 
ne priklausomos Lietuvos ir toriu? buvo bepradedąs vie- 
Amerikos lietuvių visuome- ną politiką, kitas, jį pakei- 
nės butų galėję susidaryti fęg, ėmėsi kitokios politikos 
kitokie, negu buvo. Lietuva, linijas. Nebuvo iš pačių pra 
kurdamosi po didžiojo karo džiu nustatyto 
nepriklausomą savo valsty- pianO tam ki-aštui 
bes gyvenimą, buvo

si. Stigo reikiamo kraštui 
politikos pastovumo. Paim
kime nore vieną konkretų 
pavyzdį parodyti, kaip toks 
musų politikos nepastovu
mas atsiliepė kad ir musų 
politikoje Klaipėdos Krašte. 
Ką viena vyriausybė buvo 
ten bepradedanti daryti, tai

Svaidė Hitlerį Kiaušiniais
KELEIVIS, SO. BOSTON

čia parodytas su savo žmona John Leisi, kuris šiomis die
nomis gavo Amerikos pilietybę Philadelphijoj. Jis yra gi
męs ir augęs Miunchene, Bavarijoj, kur tais laikais Hitle^ 
ris ant bačkų prakalbas sakydavo. Leisi sakosi nesyk; tuo
met Hitlerį apmetęs supuvusiais obuoliais, kiaušiniais ir 
kitokiais daiktais. Niekas tada nemanė, kad Vokietijos pi
niguočiai iškels Hitlerį į tokį galingą diktatorių, koks jis 
dabar yra.

PAJIESKOJIMAI
POVILAS PLURA iš Lietuvos pa

einu iš Linkuvos parapijos. Te tonų 
kaimo, pajieškau savo draugu ir pa- 

j žystamų kurie gyvena Amerikoje, 
įprašau atsišaukti. (3)

Paul Edvard Pluro
1 :jol> E- Market st.. Louisville, Ky.

ARGENTINA. I JAPONIJA.
___ na kurnu krosnis. — Į Mažiau parduoda šilko.—

Argentina turi labai daug Japonijos šilko išvežimas į 
komu ir jie labai pigus, nes kiras šalis sumažėjo beveik i Pajukau mus 
nėra kur parduot Todėl ša- P?*- pusę Dabartiniu laiku statėm, Mieškuičių ir Gruzdžių para- 
lies Kuro Komisija išleido šilką iš Japonijos perka be- ,piio,nu- . aš gavau nuo tų panjpijonų 
patvarkymą, kad krosnim* v^ik viena tik Amerika. ‘ B4> tjvo.‘
1 urenti kuro vietoje butų
vartojami komai.

JAPONU A.
Uždarė kelią karo pabė-

apielinkės žmonių 
gražias bažnyčias

Vineent Jaraminas 
----------- j 77 VV. 47th st., Xew York Cit jį X. Y

ANGLAI SUČIUPO i ~-------------------------
170 AMr'l 1711 I A I V/A \ Pajieškau JUOZO PRILSGlNTO, rKANUUZŲ LAIV^. _ jisai gyveno Detroit, Mich. ir yra

Afrikos pakrašty anglai Keleivio” skaitytojas.
Pajieškau motinos brolio TELES-

sučiupo Francuzi jo- komer- poro dakxio. girdėjau kad jis gy- 
- B Stokholmo cijos laivų “Sontay” ir nusi- SS 

pranešama, kad Japonijos varė jį į savo Durbano uostą atsišaukti, 
pasiuntinybė tenai gavo įsa- Pietų Afrikoj. Laivo įgula KOS, girdėjau kad jis gyvena kietu- 
kymą nebeduoti daugiau telefonavo į Vichv savo vy- i* 4VO*C*
vizų karo pabėgėliams, ku- daugybei. kad anglai juos visų atsišaukti. arba kurie žinot kur 
ne iki šiol važiuodavo iš gerai vaišina ir žada sutra- j'® ran<k,s«, pranešk it jų adresų, tu- 
švedijos į Ameriką per Si- SiU dėkineas‘ J”hn Li,lkus ™
byrą ir Japoniją. Tuo budu

; užsidarė paskutini* kelias į 
Ameriką iš šiaurės Europos.

ETIOPIJA.
Anglai paėmė Etiopijoj

miestą Dagha Bur, apie 400 £^7“^ 
mylių į šiaurę nuo Magadfe- kad ,
cio uosto, kuns buvo anglų
paimtas anksčiau.

žinti Francuzijon.

tą ir svetimieji, lankiusieji nepriklausomai Lietuvai iš 
Lietuvą. Kultuvą be palio- naujo, kraštą turės tvarkyti1 
vos kilo, gerovė krašte augo. laisvai

x Bet įvyko nelaimė. Ji įvy- stovai,
pastovaus jjO ne dėlto, kad prie val- 

. 1 t >’al(iyt1’ i džios vaire buvo vienas, o 
L pnartl®tl Pr!e L^vos.^ kitas režimas. Didieji

AUSTRALUA.
Atėjo Amerikos karo lai-

KAIP NACIAI PLĖŠIA ’
OKUPUOTAS ŠALIS. !
Richard Austen Butler. 

Anglijos parlamento se- i 
kretorius užsienio reika-1 

Liaudies Ru- > 
mams. kad penkios vokie
čių okupuotos šalys buvo 
priveistos sumokėti okupan
tams grynais pinigai* apie 
$4,200,000.000, neskaitant 
visokių produktų ir žaliosi a». vaL—Sydney uostan perei- Pr<*uwy ir žalios

i tauto, at- a|.jo ? Jun^įnių medžiagos, kūną užpuoli-
___  Valstijų karo laįvfli. Gyven- kai is tų salių išplėšė.

daug užimta savo darbu it Tatai palengvino vokie- 
permaža gal teatkreipė dė- čiams darbą, kuris paveikė 
mesio į Amerikos lietuvių gyventojus prieš mus. Vi- 
pageidavimus. kurie butų dujiniai tas kraštas 
galėję būti geriau patenkm- jau anksčiau atplyšęs
ti. Nevienas Amerikoa lietu- musų< negu j^o faj__
vis, grįždamas ar vykdamas jo grąžinimas vokiečiams, 
į savo gimtinę, vaizdavosi,

tojai pasitiko juos su vėlia- Pinigais turėjo sumokėti 
vorais ir muzika. Paskutinė- okupantams stos valstybes, 
mis dienomis austtaliečiai Norvegija f272.000.000 
bijojo, kad jų neužpultų ja- ....... goo.S^,

PLIENO DARBININKAI 
REIKALAUJA DAUGIAU 

musų kaimynai, su kuliais ALGŲ.
SŠ, "tvStetes"™- ohe’e7i^id^joalCIO plieno yra Kli- $216 000 000

b"™jsų SU jais santykius, suvedė darbininku unijos komiteto į?da0"”n^l,’ ** *’*
/„Hi”“” «avo sąskaitas ant musy nu- derybos s„ Caraeme-Illinois na<la'

Ger»iantown, X. Y.-

Pajieškau draugės gyvenimui, do
ros našlės arba merginos, kuri mylė
tu rimtą šeimynišką gyvenimą. Ar
čiau susipažinsim laiškais. Prašau 
rašyt, F. Urban (41

♦Uite — 44-th st., Brooklyn. X. Y.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau Tuokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokią ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (3>

PET. LAMSARGIENĖ 
1*14 S. Vąter SU Philadelphia. Pa.

Parsiduoda Farma
Iri akerių, lakai puikioj vietoj, du 

ež rai, yra miško ir ganyklų, ir viso
kie farmos įrankiai. Aš jau sena. nei- 
paiiegiu dirbt, tai parduodu labai pi
giai. Atvažiuojat. pasižiūrėt arta 
klauskit laišku. Geras kelias, miestas- 
nuvalo. Mrs. H. Rodtvell, <4»

4 Pine street, Dudley, Mass.

kad ras jau čia kuo ne Ame- Geriausi buvo tie momen-

20 AKERIŲ
.. . I>alis yra vaisių. Puiku jrerai

FranCUZija $3,308,000,000 įstatyta stuba, barnė ir vištininkai.
tnroirt Čp- r>rle *ero kelio- tik viena my,ia nu”IVieK luiejo SUmOKeU U-e-.p, k.raiinjo vieškelio: l’i mylių nuo 

koslovakija, Lenkija, Ru- j miesto. $1.500. hanson-osborn,
Ar.. 1 Real Estate. Hart, Oceana O>.. Mich m unija ir Bulgarija, nera Turime ir kltų fannų klausklU..

savo susaltas ant musų nu- derybos su Camegie-Illinois 
garos, be musų atsiklausimo gtecJ korporacija dėl naujo 
ir be musų žinios. Bolševi- kontrakto. CIO unija issta- 
kai smurtu uzeme musų kra-

PARYŽIUS. 
4,933,850 gyvento jų.

So Ko iibi S™ i tė 9 reikalavimus. Vienas Vokiečių okupuotas Pary- žinių,.tą be jokio at izvelgimo i jų reikalauja pakelti vi- žius šiuom laiku turi 4,933.-
■’ rasti bendra K^rSSd^^^taL^lbrt: T“- JT 10 850 gyventojų, o Londonas

į-asti nenuią Kamą n .uaa ,aami vien -avo impenaiisti atlyginimo. Kompanija siu- turi 8,655.000. Antras di- 
sl'-yti bendro pasitikėjimo vy- nes politikos, uždavinių .ir ,0 2'-i cento į valandų iki džiaukis uasaulv miestas vra

tikas tvarkų. Ta tvarkų su-:tai m1us’i valstybės gyveni . 
kurti betgi teikėjo dar ilgų me kuom<'t P^J08 galėjo i esamajf 
ilgų metų darbo.

Tai vi* yra dalykai. ku-; . ,
tie. prie geto iš šbiejų pu-i?»*» ats,t'kdav° 
šių noro, galėtų buti ateity- dažniausiai kada kraštui
je''eventualiai pataisomi. i ręsdavo koks pavojuj De-

m - i i.,-- < . • pavojui praėjus, vel pra-Man neteko sekti Amen- f}^į(}avo partijų politika, 
kos spaudos per visą tą ilgą Už rti J bu.
jienodą, kuomet ėjo valsty- vaLstvbės’ 
binės kūrybos darbas, kuo- p.... ; . ... .
met keitėsi įvairios vyriau- DiKtatonskai - autontaty- 
svbės ir jvaidjs režimai. Tik '/,nis ‘^‘'"inkų režimas, pi- 
dabar beskaitydamas Ame-Iku,ys A-^onai vadovau- 
rikos spaudų matau, kadP® 1?2«. ra- ^ertino 
paskutinis pas mus vad. ka,P° r?akcl.Ja l"les ka,n’k

SPROGIMAS PARAKO 
DIRBTUVĖJ.

t —

lo po 2' s cento 1 valandą iki džiausis pasauly miestas yra Kenvil, N. J.—Pereitą są-: 
s bus pakankamai darbo, bet New Yorkas su 7,380.250 vaite Hercules Powder Co. ?2.«h»« 

ros aDvrtovomis 2”?Ja šitą pasiūlymą atmeta. į gyventojų, o trečias—japo- dirbtuvėj čia pasigirdo toks OSBO1
Ku?ybu™ ėmusi klestėti «°°- ToW»» “ 7’°01- smarkus sprogimus, k^i vi-

naudodamiesi susidariusios 
jiems palankios konjunktu

80 AKERIŲ FARMA
i Oveanos Kauntėj. arti Hart, Mich. 
;<ieri bųdinkai. elektra, jralima augin
ti farmos produktus ir laikyti gyvu
lius. Geriausias klimatas. Tinkantiau- 

ieta vaisiams visoje valstijoje, 
su išlygomis. HĄXSOX- 

OSBORN, Real Estate. Hart, Mich.

pas
tautininkų sukultasis po 
1926 m. perversmo režimas 

visuome-

jų vyriausybę, suteikė iš

kultūra ir gerovė, ten dabar 
siaučia bolševikiškieji bar
barai, pavergdami musų 
žmones ir pavergdami musų 
kraštą tikru kalėjimu, tie
siog — pragaiu.

Musų tad
visų, kurie 
biaurios

000 plieno darbininkų.
SUSEKĖ SABOTAŽĄ 
KRAŠTO APSAUGOS

DARBUOSE.*
Armijos viršininkai

650 galvų. soj apylinkėj sudrebėjo že-( Turtas,
mė. Miestely kilo panika, i sauja vaistų knyga
nes ma’?>rta- bad šniKai bus■ SVEIKATA LIGONIAMS 

' radijo pajėgumą. įg^p^g^ę dirbtuvę. Bet vė- < Pamoki". kut Sveikais.
—Valdžia nutarė padidinti ,ia . naai«kėio. kad tai ne-'

GRAIKIJA. 
Didins radijo

TURKU A. 
Užbaigė Bagdado gelžke-

Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
; puriausia siųsti Money Orderiu, arba 
i popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

i pradžių krašto gyvenimui pareiga yra telkti* i krūvą sker ai, taip kad kareivinės 
tarytum didesnio pastovu-i ir bendromis jėgomis orga- galėtų lengvai sugriūti. J te-

SėkdaugTa^iTblo^ ateb m°' Kai kuliose ‘ srityse, i nizuoti pagalbų atvaduoti
3mn Ta;XTtX: ypač krašto ūkyje, reikia i Lietuvai iš vergovės.
T . . . ? 4^1-1 pripažinti, tam režimui kra-: Lietuva turi vėl atsisLietuvoj ilgiausiai ir todėl u*iis bus uztrvnes atsiminima st^ ridant buvo pasiekta į ant kojų — laisva 11 jis dus uznjnęs atsiminimą žvmįos pažangos. Bet klausoma!

ų ”• i krašto valdymas be parla-’ Pasimokę iš praeities kiai- valstybės „riešų. 
Dipvayi musu nimiasis mento- be viešo? kon- dų. pasistengsime atkurti ją

nepriklXmy^ trolės < Pa?kiau i«*««*.ir *!
ta«?s neriodas " boLsevikuitiniais Jiamatais išrinktas: Kuriomis apystovomis pa- 
taip" skaudžiai palaužta? k Seimą*: buvo tik menkas jo! siseks atstatyti Lietuvą vėl 
sustabdytas, yra baigtas. Jis s“™«a‘asr., PnYe5,e- „ ne-nepr.klausoma valstybe nie- 
priklausn jau isterijai. Vi-.skaltant k!‘« ne giamumų, kas dabar negali pasakyti, 
siems jte yra prieinamas.! P3*?.1'3“ P"e Pelitines stag- j Kiek betęi leis apystovos.
Niekam neturime jokio pa- Pi“?**- kf J»>-imusų Pareiga bus pasirteng-
mato io slėni i nei 10 ireruiu k,al Nepakeliama ne tik kra-,ti sudaryti tokias sąlygas,™ joJblo^į gPri£1ą«k .b? ikJ^»5 Pat'*™8 kad pati tauta pęr savo lais-
šing-ai. mokvkimės iš praei- tautininkams, kūne ir patys j vai įsnnktus atstovus galėtų 
ties—ateičiai! Savo klaidas Peb?z,£>J°’ k?-'P 18 )08 'ą- ^įapi tokių krašto tvar- 
pažinę. išmoksime gal atei-, Pąypjingesmo vai- kų. kokia jai iiasirodys nau-
tvje jų nebekartoti... ’stybei sukrėtimo. dingą ir reikalinga jos kul-

Kas dabai* vien Smetoną No slėpti, kad per
ir tautininkus pliekia, ture- tuos 20 su vn^um metų buvo 
tų kiek tabtelti ir pagalvo- nemaža pridaryta klaidų: 
ti. kad ir tautininkų režimas ^?.,e ’f tautininkai ir knk- c 
netralėio be miežasties atsi- ’ ionys-demokratai ir liau-i**** •"S? P‘'ezasues <*tsi dminkai su sucialdemokra- Niekas musų negali ir ne-
' Kuomet Steigiamasis Sei- tais. Vieni gal daugiau, kiti tun teisės atsisakinėti nuo

mas pasiryžo Sutelkti kraš- Į"3*“?- '“P','!' kW imi Ulbėti 1?'SriaSSfc^i
tui konstitucijų, kuria tas bo bei tarnavo Lietuvai ir,tui geftieti js TOlaim^. .tai 
kraštas turėjo toliau valdy- ^"Pr.1-. ka,P įmanydami,>musų 'įsų bendra, rafab- 
tis, ji- pasekė pavyzdžiu vi- daryti jai gera. , „i . /•.“•|"en,‘-
sų savo kaimynų, pergyve- Ė’11 įsitikinęs, kad ir » 1< JI m. vu 10 lb d. 
nusių revoliucijas, ir pasi-, vad. tautininkų režimo, nri- i Redakcijos pastaba, šio 
rinko naujausią jos tipą: su- į v^up°_straipsnio autorius yra ak-

“*....... tingai dalyvavęs Lietuvos
vaktybės atstatymo darbe, 
bet dabar gyvena už jos ri
bų. Ne su visomis jo minti
mis mes sutinkame, tačiau 
duodame jam vietos laisvai 
pasisakyti, nes manome, 
kad skaitytojams bu* įdomu 
išgireti ir buvrrio žymaus 
Lietuvos valstybė? vyre nuo-

stoti 
nepri-

turai ir gerovei kelti.
Eisime su liaudimi ir dirb

sime liaudžiai, nes patys 
juk esame to* liaudie* vai-

teikė kraštui ne tik demo- inės stagnacijos, butų buvusi 
kratinį, bet ir parlamentari- i ?!y’'aspl. lse,tis, kun butų ga
ni režimą. Suprantama, par- Įėjusi įstatyti valstybė* gy- 
lamentat inis režimas gali venimą vėl i nonuahnes po- 
buti savo vietoje, bet tam Etines vėžes. Partiniais 
reikia, kad kraštas butų pri- į metais įdariusioji ben- 
augęs prie jo, t. y. kad imo-idradarbiav.nio vyriausybė 
nes 1 uty jau politiškai la-!b«vo jau rimta* žingsnis, 
biau subrendę. Krašte gi, padalytas ta kryptimi, 
kur ne viri dar galėjo tuo- Ar šiain ar taip vartus, 
met pa kaityti ir rašyti, ne- Lietuvos kraš.a?, nežiūrint monę apie buvusią Lietuva, 
galėjo buri ir kalbos apie visų įvykusių klaidų, buvo Ypač įdomu yra tai. kad 
tokį subrendimu. , ; .jau pažengęs visose gyveni- pirmąjį nepriklausomo* Lie-

Man rodos, jog konstitu- nimo srityse gerokai į prie- Į tuvos (lerijodą ji? skaito jau
vija, sudaryta pagal J. Ame-’kį, ką yni konstatavę ne kar- i pabaigtu, ir kad atsistačiu*i i

fono ir elektro? laidus rasta j lį.—Šiomis dienomis turkai 
privalyta vinių, iš ko galėtų pabaigė gelžkelį, kuris jungs
kiiti gaisra ', šitas sabotažas 
buvo vykdomas per kelis 
menesiu-. Tai vra aiškus

Istanbulą su Bagdadu. Gelž- 
kclis eina per anglų Iraką ii 
turi didelės svarbos karo 
veiksmams.

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ, STATISTI
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ.

Lengvas Skaityt ir Gir žiai Iliustruotas.

Hitleris skelbi* mažoms ♦artoms “laisvę.”
(Is Kalendoriam)

Kalendoriaus kaina “Keleivio” Skaitytojams 25 centai.
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoterį j popierėlį ir įdėt į 
laišką. Kanados pa.Ho ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartoL Adresuoti taip:

“KELEIVIS,“ 255 Broadway, So. Boston, Mass.

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimu. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastu palengvinimą 
reumattškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėiimų. išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
lučiu j?u išparduota. Todėl ncati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkotę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkarą ant dėžutės.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, jrclton- 
j-alviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Vals
tijų ir į Kanadą. 

GEO.
BEMM1RAITIS 

520 Hilson SU, 
A aterhary? U<

PAUL MIKALAUSKAS 
; 2tR W. Fnarth St, Sn. Baatnn. Maaa.

i SVARBUS IŠRADIMAS
TRIJŲ RI SIU GYDUOLĖS.

Užpatentuotos U. S.
\». I. Nuo Dantų Gėlimo, for ’i'ooth

Ache. Irritations and Hardemng of 
tbe Gums. Prašalimi dantų skausmą, 
užsivietryjimą, sustiprina smegenis.

No. 2. Miracle M. J. S. Salve. Xuo 
senų ir šviežių žaizdų, vočių, nuo 
Pilės, nuo sutrukusių rankų ir kojų 
ir etc. Turėdami kokius skaudulius ir 
negalėdami prašalint, pabandykit tą 
mosti. .

No. X M. J. S. Salve nuo Rheuma- 
tiškų skausmų kojose, rankose, pe
čiuose. sprande, nuo užsišaldymo ir 
etc. Ta mostis tikrai skausmus jums 
prašalins. Reikėtų turėt tos mosties 
kiekvienoje šeimynoje. Nusipirkit 
tuojaus. Aiškini gyduolių dėžutę tik 

Siųsdami pinigus adresuok it
taip: MAT J. SVII.PA

Miracle Ointment
P. O. Bos 1193, Hartford. Conn.

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS AI GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIK RO LIETU VISKO AL AUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine
TELEFONAS 91 LAFAYETTE ST., 

WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Mass.

1410 CvIumiLu Rw.a; 
Tei. SOUth Boston 22/i.
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Sveikatos Kampelis Ruskios Spalvos Šiam Pavasariui

SVEIKATOS KLAUSIMAI šių. Taigi reikia pirma ižtir-i 
■ ti, kokios rūšies arthritą i 
tamsta turi? Tamstos laiškei

IR ATSAKYMAI. 
Atsako Dr. D. Pilka.

Klausimas: Mano rankv 
pirštai yra užtirpę jau pore 
metų. Skaudė: neskauda 
bet negaliu nieko suimti 
Buvau pas daktare, be, nie 
ko nemačijo. Gal patartuir 
ką turėčiau daryti.—I. B.

Atsakymas: Gerbiamasis 
iš tamstos trumpo aprašyme 
ligą nustatyti nėra galima 
Labai gali būti, kad tamsis 
turi taip vadinamą “Lenki 
jos žydų ligą,” kuri dažna 
pasireiškia panašiais simp 
tomais dar pas jaunus žmo 
nes. Be to, reikia spėti, kai 
kraujo apytaka ir nervų ga j 
lunės pirštų odoje yra suge i 
dusios. Jei "taip. tai tada bu ’ 
tų galima tam keliatas ligi 
primesti, kaip tai—Berge 
rio, Raynaudo, Luiso, avita 
mosj ir kitas. Plačiau tyn 
nėjant, gal butų galima vi
sas aukščiau minėtas liga 
atmesti ir vėl iš naujo jieš
koti arba kraujo induose ar
ba kurioje nore nervu siste
moje.

Geriausia ką tamsta na 
mie galėtum daryti, tai pa
laikyti renkas šiltame van
denyje bent kęliatą kartų Į 
dieną po 10 ai-15 minutų ii 
nusausinus jas patrinti vie
ną su kita. kad sujaudinti 
jose kraujo cirkuliaciją. 
Rankas visad reikėtų laikyti 
šiltai. Nakties laiku taip pat 
reikėtų laikyti rankas sūri
nio jus "i šiltą elektriškąjį di- 
vonuką. Nepatarčiau vartoti 
jokios mosties. linimentu, 
alkoholiškų preparatų ai- ki
tų be daktaro patarimo, nes 
tokie vaistai gali visai suža
loti odoje esančias nervų ce
les ir mažyčius 
liūs.

padaryti piešiniai ir nurody- 
i simptomai daugiau kalba 

už parazitinį ir toksinų sa- 
įąrių ligą. Kiekvienas na-' 
ys yra išklotas tam tikra 
olėvele, vadinama “bursa,'’ 
otrioje randasi tam tikras 
kystimas,* vadinamas “sy- 
tovia.” Gal but. kad ta plė
velė arba tas skystimas yra 
užaloti. ką žmonės papraš
ai skaito arthritu. “Kelel
io’* No. 1, šių metų, straips

nyje “Žmogaus zaviesai,” 
rumpai buvo nurodyta iš 
tur tie toksinai kyla ir kaip 
užaloja sąnarius. Tamstai, 
eikėtų ne vaistų klausinėti.! 
'et pasiduoti į ligoninę, kad ! 
štilių ligos priežastį ir tik 
ada nustatytų gydymo bu- 
ią. Tai padaryk su vietinio 
’aktaro pagalba. Ligoninėj 
amstai gal tektų pabūti ke- 
iatą dienų, o gydymas, ma- 
reu prisieitų tęsti ilgesnį, 
aiką namie, žinoma, su rie- 
inio daktaro priežiūra.

Klausimas: Dėl meilės ir 
nielaširdystės prašau duoti 
nan patarimą apie mano li- 
Įą. Aš nebeatsimenu, kiek 
metų sergu, gal bus 15 ar 20. 
ir daug sykių turėjau lovoje 
gulėti. Man sutraukė koją 
nėr kelį ir negaliu ištiesti,, 
kartais turiu šliaužioti ant i 
sėdynės. Prieš blogą orą bu- į

ši pavasari moteriškos suknelės siuvamos daugiausia iš ryškiai spalvuotų medžiagų.

PRISIMINUS BR. VARGŠĄ

štai jo kūrybos pavyz di

na didelis skaudėjimas, kas dėlis: 
atima man visą sveikatą. Aš Nukritusi žvaigždė, 
esu. 72 metų senis. Buvau

Peklos Kančių,” “Vadovų 
i į Dangų” ir leisdami savo 
i vaikus į mokyklas norėda- 
i vo, kad visi jie butų kunigai.

surinktos visos jo apysakos, 
dramos ir išleistos. Butų 
puikus rinkinys.

Vargo Somas.

moterims Pasiskaityt
A * JR *• oramnt wabv/>AI SKYRIŲ TVAIKO 

M. MIGHElSONIENft.

čionai buvo daugiau pavy
do iš jūsų pusės negu blogu
mo iš anų. Jūsų drabstomi 
apkaltinimai inteligentiš
kesnėm moterim buvo že
miau kritikos. Be jokios lo
gikos jus visur rodėt savo 
storžievišką diktatorišką 
užsispyrimą. Kas protaujan- 
čiom moterim atrodė gar
binga ir naudinga, tas jums 
buvo priešinga ir nepaken
čiama. Jus darėt sumany-

DAR APIE LMPS.
Nekurios “pirmeivės” kal

tina mus, kam mes pasitrau
kėm iš LMPS. Sako: “Pa
čios apleidot organizaciją, o 
dabar mus 'širšėm’ vadina* 
te.” Taip, mes pasitraukėm, 
nes kito išėjimo nebuvo.
Mes negalėjom pakęsti nuo
latinių ergelių ir šmeižtų.
Nora mes buvom ir esam vi
sos moterys, tačiau mus la
bai skiria budo ir išsilavini- . . ..... ...
mo skirtumas. Vienos musų “us- į* įirbti^mokeJ°}* 
kovoja faktais ir rimtais ar-gumentais, o kitos vien tik įr. {"MPS vardus, bet ką 
riksmu, prasimanymais ir toliau, nežinojote, to-
šmeižtais. Vienos atsistoję d?lzuyo "S*™?* or^’ 
kalba gražiai, draugiškai, o ?lzaciJa« vistiek kad ir nau- 
kitos koliojąsi, purvais,^1® '^dais pavadinti, 
drapsto. Jums tuomet neru-! Taigi, jus nusikratyda-

Jėjo LMPS gerovė ir ateitis. mos nao kapitaliscių.. kar
tims tik rūpėjo viską ant nusikratėt ir nuo jų Įsteig

davo pastatyt. Jus tik sten- to žurnalo ir suorganizuoto 
gėtės nuo “buržuju” atsi- moterų susivienijimo. Vienu 
kratyti ir visą ju nuveiktą užsimojimu pražudėt kelių
darbą sunaikinti. ™et^. sunkV ir, darbą.

, . . • Sugnovet tą, ką visos suku-
Aš. kaipo buvusi tos orga- rėm.

nizacijos narė, galiu tą vis
ką faktais darodyti. Kol gy
venau Philadelphijoj ir pri
gulėjau prie LMPS 11 kuo
pos, tai sujungtom spėkom

Anelė Liutkus.

BEŽDŽIONIŠKA KILMĖ.
Hawajų salose apsigyvenęs 

išauginonTnetik dideli mi-' “‘T*“’ vaatinas .laba.iJsi”y‘

oS daJeTdatora daug v Palengva, vakara link nuiekoJ ni
ekkuS pridegto^ o S kentėti ir pačiam Br. V^g-
Diliu ir kaD^uliu ^uvalriau i • •• , • . S - J sui, kuomet jis atsake eiti į K SS ta“ ne?£ kuKit1įnSdaraa Pal,k°- kunigus.. Taj aiškiai matyti 
įskaitau. Prašau duoti, S"lr jau nie- g O?

Aukščiau nurodytas bu-j A t m k,m..: Tamsta laiš- i landos, metai X jau'S’eka- T^^ĮSies’paSle ČUmrto* das nėra pripažintas klaąs- ke kalbi apie ūeneę kojos l^p ir nutaitusioj. J. ga„a t^Uai nupiešia
sutraukimą. Jei taip tai ='^e nebesu^. Ameilkos lietuvius; jis ir šių
tamstai, rodos, butų daugi Suplojai rankom, mukta- dj veikėjams labai
geriau vaikščioti ant rems- Įėjai akimis, ir ui jau nieką- ts
čio arba

kas gydymas, bet tik higie
niškas paUrimas, kuris kai 
kada gali pagelbėt. Jei nie
kas negelbėtų iš higieniško 
atžvilgio, tai tamsu geriau 
vėl nueik pas tą patį gydy
toją ir tegul jis ištiria pats 
arba nusiunčia į ligoninę,

negu
Kas dėl kojos sutraukimo, Į kas vis slinks palengv 

jei UmsU turi iš ko, gal ver- niekados nebesugrįš.
. _ . tetų dar kaitą pasiteirauti Šalta darosi, kuomet ma-

kad tenai tamstos ligą ištir- pa/ ge,a oithopedikos dak- Ui krintančią žvaigždę.— 
tų ir gydymą nustatytų. j tarą, o gal ir chirurgą. Dėl' šaltas prakaiUs ištrykšta 

to tamstai gal reikėtų nu- ant kaktos, kuomet supran- 
vykti į didesnį miestą, kaip ti. kad ji jau ant amžių pra- 
New Yorkas, Philadelphia. > žuvo.
Bostonas, kur tokių specia-! Juk ir gyvenimas, lyginai 
listų yra. Jei ištyrimas paro- kaip toji žvaigždė, sužiba 
dytų, kad tamstos koją gali- ir... nukrinta — pražūva, 
ma pataisyti, tada. žinoma. į GreiUi ir atminimų juosta 

Tamsta pa- vėl priklausytų nuo tamstos, i užgesta, ir gyvybė nebesu- 
ar norėtum ją taisyti, ar ne.; grįš niekados...
Čia, mat. reikėtų gerokai pi- Brangios turi but valan-

______ nigų. kad nusisamdyti dak- dos. naudingai turi būti su-
uaširavinimu Nutikti Šeno^i^ro, ligoninės ir slaugimo vartotos i amžinastį einantis,

Klausimas: Gerbiamas
daktare, prašau patarimo. 
Man labai traukia tai kojas, 
tai lankas, tai pirštus, o kai 
,kada ir su skaudėiimu. 
—C. B.

Atsakymas
žymi savo laiške, kad tai yra 
“Žemaičių liga.” Bet aš ne
norėčiau su tokiu tamstos į

patarnavimą bent keliatui laikas, idant šviestoji juos- 
mėnesių. ta. nukritus žvaigždei, ilgiau

Iš kitos pusės, jeigu tams- šviestų padangėje.
Anai« laikai* lietuviai'ivgin-pos ekonominė? sąlygos lie
davosi savo sveikata prie, leidžia tokiujslaidų pakelti, 
ąžuolo, iš ko ir šiandien tu- tai
rime posaki: “vvras sveikas.' tamaw» anuiu, *«» *<=« «.ctų (j 
kaip ąžuolą*.”* Kai vėliau!nusiraminti dar keliatui ar nuo
svetimtaučiai iš Įvairių kraš-i keliolika1 metų. Tenka ma- petrausKas Keie uetuvių is- pinigas 
tų užplūdo Žemaitiją ir ki- Jad tamsta jau esi atsi- eivj,-oj muziko? (jaįię> tajp 1 Latlietas iš cino. 
tas Lietuvos dalis, jie mums į ^ątj dmęs nuo dai bo ii pa- Vargšas-Laucevi-
atnešė visokių ligų. nuo ku- dėtis gal pagerės

vės lietuviai, kaip žemaičiai 
taip ir aukštaičiai, buvo 
sveiki ir drūti žmonės.

Tai vienas i
Br. Vargias.

daugelio jo

tarų kuopas, bet ir rajonus. • 'au,u* Abej“į‘
Na/ o kuT dabar tas jūsų raa' “r )l nores tek.e,> uz bah‘ 
darbštumas? Pasiskaitykit TC‘dtw ne-J,s nue// v,e 
savo “Laisvutės” 50 numerį, "«.«■» «"»* 1>as'kla“'s ,1 P“' 
kur koresdencijoj iš Phila- ‘““F ““S1? T “' “
delphijos aprašyta visas J* _*£?» “ taltverfzio’ 
“veikimas.” Kiek dabar ten
moterų veikėjų jūsų tarpe?

Viso labo tik keturios! Ir 
ta žinia paduota ne jūsų 
priešų, bet jūsų reporterių ir 
jūsų laikrašty. Patys patvir- 
tinat, kad daug jūsų draugų 
ir draugių jus apleido ir vi
sai iš veikimo pasitraukė.t j mokslo, tai jus fcaltveidziaiJūsų Ikin ir pragaištinga kil^ a kuomet
politika ir kantriausiam jau su|vg traateijos a
nlTM °po LSS skilimo ir gina dieriikos kilmės” 
LMPS suirutės laiku aš per
sikėliau į So. Bostoną ir lan
kiau tų “širšių” susirinki
mus. Viename tokių mitin
gų komunistės vienbalsiai

Dėl spalvos ir rasės ji tikrai 
už tavęs tekėtų, bet dėl tavo kil
mės, tai aš labai abejoju.

“Na. o kas bloga su mano kil-
9 Mano protėviai buvo gana

Kaip Mes Veiksim 
Nuo Dabar.

Po ilgų ir aštrių diskusijų, 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas išleido įstatymą, kuris 
suteikia didelę galią prezi 
dentui veikti šiais pavojin
gais laikais, kada pusė pa
saulio liepsnoja ir visų akys 
yra atkreiptos į Ameriką. 
Todėl linkėtina, kad musų 
sugabus prezidentas Roose
veltas nenuslinktų nuo savo 
stipraus ir rimto nusistaty
mo ii nepanaudotų jam su
teikto? galios tokia kryptim, 
kuri galėtų pakenkti šalies 
gyventojams.

Gi, tie, kurie priešinosi 
naujam įstatymui, turėtų 
dabar išeiti iš opozicijos ir 
sutikti su didžiumos valia. 
Visi dabar turėtų stoti į dar
bą su prezidentu pilnoj ko
operacijoj. kad apsaugojus 
šią šalį nuo karo. Šiuo mo
mentu visų šalies gyventojų 
kooperavimas yra labai rei
kalingas. Prezidentas šau- 

nuo ma
žiausio dirbtuvės darbinin
ko iki fabrikanto ir banki
ninko. Prezidentas turi ge
rus norus ir yra gabus žmo
gus, tačiaus čia ne vieno 
žmogaus darbas. Gal nei 
vienas gyvas žmogus nebu
vo tiek reikalingas visuome
nės pagalbos, luek šiandien 
tos pagalbos reikia p, Roo
seveltui

Diena iš dienos gyvenimas 
i darėsi vis sunkesnis: liga 
vis gilyn ir gilyn leido savo 
šaknis, ir būdavo dienų, ka 
da reikėjo valgyti; būdavo 
dienų, kada ligonis šaukda 
vosi daktaro, ir vistik reikė
jo apsieiti be to viso; reikė
jo kantriai laukti, kol pereis 
alkis, kol pereis surėmę kū
ną skausmai.”

Toliau tam pačiam vaiztl^““^o 
dely jis kalba apie tuos di-^ vxus’
deltos , rėksnius-labdarius:
“Ligonis pažiurėjo į gulintį 
ant stalelio pinigą ir apsi
ašarojo, o jo žmona, pagrie
busi jį, pasiuntė vaiką val
gomųjų daiktų sankrovom 

“Ūž valandėlės sugrįžo 
vaikas su tuo pačiu pinigu 
rankutėje, paaiškindamas.

U^-tOS amZių, ,-~al \erte ų o, t meteli omo lzorlonrri Tie „aeVninho
Naujas įstatymas leidžia 

pasiroae, Kaa prezidentui daryti viską lai- 
10 yi*a falsyvas gvaj jjg darbe
cino. ? nepadarys klaidų. Taigi ir

Ligonio kambaryje uz- j linkėkim jam kad klaidų 
. cius rūpinos scenos menu. į viešpatavo grabinė tyla. nepadarytų ir kad apsaugo- 

Tamsta padarytum įsmm- Jis sukurė nru«ų liaudžiai į “Būriai labdarių ant kam- j Ameriką nuo karo, kurisrių ir šiandien tebesiginam.

Jos išaiškinimui ^toka infor- ^Kardais nuo -Kaudejimo. mėgdavo, nes, uudui nerasi žiaus, žuvo musų dram„ ra.
maciiu. Tamsta, rodos, gv- Tamsta geriau įšlerek dau- nei vienos lietuvių kolom-; g^jas< jo dar|)aį dar ir «t>
veni netoli Bostono ir, ma- Pin?gV ant geio maisto jos, kur nebūtų buvęs pasta-;švies Amerikos lietuviams.1'veni'netoli Bostono ir, ma- 81au ant geio maisto jos, kur nebūtų buvęs pasta- švies Amerikos lietuviams. iSSTireSSS* S
nau, galėtum kreiptis čia pat lr pagerink gyvenimą bend- tytas nors vienas jo kurines., pernaj buvo pradėjęs rinkti įws.. S .............
tos “žemaičiu ligos” ištv-‘,ai- Taip padarę., turėsi Be to, r.abasnmkas Br.įlaštus Dr. A. Petriką. Bet «« «
rimui. " ‘ naudos. PiT?knpsmų ir vai'-i Vargšas redagavo scenai šįmet jau nieko nebegirdėti, i Vii

tu as niekam nesiuntinėju. •-----, ,
ilsimas: Ar yra gydv-1 Receptą, galėčiau duoti tik 
uo “artraitų ” if ko-a ™eniškai tamsta išegza-

Klau:
ma* nuo
kius vaistus reikia vartoti? _____

V* & . w Kl/MGV CELIBATAS.

Atsakymas: Taip. arthri- —J ^skinta kunigų t>epat.vst«s is
tn ffvHvrnn hndnc vrn ir Po®,.’,y''s- s,la turC-tų nerskaiIŲ g) u\ ir.O OUddS yra U toru*, nasekmes ir iu doriškas nu

argsas 
pašvęstą 
di

me j
garsus ir narsus vyrai: —pain
formavo vaikinas seną japoną.

“To aš neginčiju,” sako jam 
japonas, “vienok sulyg jus pa-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

- - . ,. . F. Rainiui.—Daktaro Ka-
nutare, kad tarpe darbinin- rayaus rastai yra atspaus
tų moterų nereikia “kapi- dinti ir kiekvienas gali jų 
taliscių. todel esą labai ge- pggjgkaityti iš jo knygų, 
rai ir sveika ’ darbinin- Tsimsta visai be reikalo juos 
kams, kad “burzuikos pasi- perrašinėji.
traukė. Aš norėčiau žinoti.
ką jus vadinot “buržuiko- L. T. Wh»te’uL — Partija, 
komis” ir “kapitalistėm”? kuria remiasi dabartinė 
Kiek man žinoma, musų Meksikos valdžia, vadinasi 
tarpe nebuvo nei vienos ka- “Revoliucijos Partiją.” 
pitalistės; buvo tik veiklios Mlin, ’
tų laikų sufragistės. J. v

Pravardžiuodamos kitas £
“buržujom,” “kapitalis- ceętate, aittbtei nurodymai kokiu 

j vaistus dėl kokiu ligos naudoti. Vertėm, JUS paClOS niekad nuo ta litą knygą įsigyti visiems, nes Na.
turto neatsisakėt ir kaip tik «« R***™
įmanydamos stengėtės pra- Ju^it Sof’mdSė'SSi, anie ;
lobti ir susilyginti su “kapi-
talistam.” Man rodos, kad ............

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.•f

Knyga papaoita ėnagcNa apatvantę paikių paveikslų, 
223 paatapių dyėBo, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JUSV LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTUK0S, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRASI IR TURTINGA EIUŲ KNYGA.

KAINA TIK 11.00.
0L2S.

Imy ra

edagavo scenai; šįmet jau nieko nebegirdėti, 
žurnalą “Veidro- Butų labai gerai, kad butų

ir vedė teatro skyrių
>mįencse.7'
Gyvendamas Chicagoje 

B Vargšas mokindavo mė- 
gėiuc vaidinti, rašinėdavo 
laikraščiams apysakaites ir j 
vaizdelius. Pirmutinė jo

•*v

UETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Aamfln> Uetariaaa Makyth KaAą

SUTAISfi HL D. PILKA, Uatarią K«lbw lfckytriM vrto 
MASSACHUSKTTS DBPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA *l.«e
ML D. POLKA, Oi Csbaki Av^,

tam* konverte, bet teikia atfUai afiaiytl *avo k* "K 
teie ir nepamirikit yriHpyt all <

"KELEIVIS”
an RROADWAY. sa BOSTON. MASS.

c g:;:-.-’; •S • .-..«naMaaa.ųpf.W
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7INI0S išLIETUVOS
“ NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

VYKDINS NAUJĄ ŽEMĖS REFORMĄ9
30,000

Šiomis dienomis Kaune QAA ,u . 
buvo lietuviškųjų bolševikų u™* 
partijos sueiga, kurioje tūli 
delegatai išsiplepėjo, kad 
įvedus žemės ūky sovietiškų 
“reformą,” pasidarė velnią-i 
va. K. Didžiulis, kuris parti-

nam naujakuriui iš tos “mil
žiniškos” paskolos išeina, 
jau buvome rašę: nepilni

£< Raio BolševikųT •O W • •Laikraščiai.
jos centro komitete eina že- { kelios aukos iš su-
* - - - - . _. 1 sovietmtos Lietuvos laikraš-mės ūkio skyriaus vedėjo pa- 
reigas, apie “žemės refor- i C1M2~, , T. , „
imf išsitarė: “Daugelisf .draugų kalbėdavo: ‘Kų da-i*?° ? į. (^o. ^įvedamasis 
rys su žeme žmonės, kurie ^raipsnis: ge-
mč-nieko neturi’?” K. Di- i kaudiessuną ir dūk-
džiulis dabar surado naujus i buvo kankinami kaleji- 
“trockininkus” ir “bucha- i "J008®. koncentracijos
rininkus,” kurie esą kalti i dėl dezorganizacijos žemės . darybų Lietuva 
ūkyje. Kalti esą buožės.;00 6

vasa-
rašo:

Vaikai Mokinami ' 
Šnipinėti. į

Mes jau nekartų rašėm, 
kad GPU savo provokaci-1 
joms naudoja net vaikus, 
versdama juos šnipinėti. 
Dabar oficiozas “Tarybų 
Lietuva” praneša, kad Jo
kūbave. Kretingos apskrity
je, 12 metų vaikas Aleksan
dras Kundrotas pasienyje 
seka nuo bolševikų teroro 
bėgančius žmones ir prane
šinėja raudonaiai armijai, 
kuri siena saugoja. Už tokį 
darbų vaikas buvo apdova
notas, o io žygis pavadintas 
herojišku

Apie šį pasibaisėtinų vai
kų demoralizavimo atsitiki
mų išdidžiai pranešė komu
nistinio jaunimo organizaci
jos sekretorius Bieliauskas, 
kai Kaune buvo atidaryti 
“pionierių namai,’’ patal
pinti buv. Italijos pasiunti
nybės rūmuose. Tame atida

ĘlfiOOfiOOfiOO Anglijai Remti

Kongresmanai Tab:r (kairėj) ir Woodrum studijuoja pre
zidento Roosevelto reikalavimą. kad Anglijai remti Kong
resas tuojau paskirtų 7 bilionus dolerių, žemesnieji Kon
greso rūmai tą reikalavimą užgyrė be ilgų diskusijų.

KOMISARAIS PASIVADINĘ PLĖŠIKAI 
DARO “KRATAS” IR PLĖŠIA ŽMONES.

____d- 0?®* 30) ryme dalyvavo ir J. Palec-
Mat, jiems esančios paliktos i .R^^P.98 ,?ar|r Vn«° ^s- *iur*s išs^iškė, kad pio-
geriausios žemės, o vadina-! J? p ’ nieriai turį išaugti “tikrais

naujakuriai gavę blo- ’ k komunistais, iš kurių butų
------- — buržuazijos siautimo,džiaugsma7 draugui Stali?

nui.” Reikia manyti, kad 
Stalinas tikrai gali džiaug-

Charakteringas atsitikimas sibijodamas Dambrausko.
Pažaislio valsčiuje. i pasivadinusio GPU valdi- 

ninku, nesipriešino, kad tuoKauno apygaidos teismai metu ir Dambrauskas
Šiomis dienomis spiende ke- - - darvti revizija Tokiu 
Has bylas, kurios labai cha- S
laktermgos naujajai gady- - • irai buvo išviliota oi- 
nei sovietų Lietuvoje Kaž. nj Dambrauskas nuteis- 
kokie Vladislovas Baltose- iz«is,-,-«,^virius. Vlad. šėmis ir Jonas ;tas BUSantn» metų KaleJlmo- 
Korsakas išvažiavo j Kauno i Šie atsitikimai parodo, 
apylinkes ir Pažaislio vals- kokią baimę Lietuvos gy
riuje pradėjo terorizuoti • ventojams gali Įvaryti įvai- 
□kininkus. Žinodami, kad ■ rus sukčiai, jeigu jie pasiva- 
sovietiškiems komisarams; dina komisarų arba GPU 
viskas leidžiama, jie pasiva-! valdininkų vardais.
dino komisarais ir, rusiškaiĮ ---------------
kalbėdami, ėmė daryti kra-' VELTUI ŠĄLO 25 LAIPS- 
tas. Pasiėmę laikrodžius, pi- i NIŲ ŠALTY,
nigus ir kitokius vertinges- .
nius daiktus, jie nuėjo tokių . ?
pat kratų daryti pas kitus skundžiasi, kad
ūkininkus. Nusigandę komi- v?gal 10 1 d., esant-o laips-
sarų titulų ir da? girdėdami, antemo
kad kalbasi rusiškai, ūki- ra/ °, <*-iU n.uo ankstyvo
ninkai nedrįso priešintis to- P? «?'•**> R™ 1™*™* 
kioms kratoms. Apvalę kelis !r lauke <n«lyilninių audek- 
Pažaislio valsčiaus ukinin- « Pa,'da'amo- Bet koopera- 
kus šie komisarais nasiva- tyvas t!S dlen9 ne tlk nePa‘-

mi naujakuriai gavę
giausių žemę. Todėl. Di-Y1?? . . . f...džiulio žodžiais, dabar bu- į laik°tarpį kalėjimuose 11 
sianti vykdoma nauja “re- į koncentracijos stovyklose
forma”: buožės nuo jiems ' buržuazijos buvo nukankm- tig plrmaiSiais jaunuome- 
pa’iktos žemės bu?ią pava-nės demoralizavimo vai
noti, o į jų vieta busiu paso- ’ jsiais: 12 metxl berniukas jaudinti “biedniokai.” Klaidų i ^iMhes sūnų 11 dukrų. , paverstas šnipu, 
esą pridaryta ir beskirstant į Kaip matome, per vieną

kę naujakurius. O jei kur ir skaičių. i '“‘"į ,ie Da
pasiekė, tai juos gavę nau- nukrito nuo tūkstančių iki Sk^Tad'cPT?vorčin mi 
jakuliai praktiškai nesu- šimtų, o “nukankintųjų” p^Ja, kad GPU Xen^ 
spėjo jais pasinaudoti, dide- skaičius sumažėjo nuo šimtų *W pranes
lė jų dalis tebeguli kreditų iki dešimčių. Norint meluo-. ”e 1 ne U 131 
draugijos kasose.

apie svetimus

nėra kų veikti. Tegul žmo
nės naudingai praleidžia 
laiką, tegul lavinasi. Eks-

BOLŠEVIKAS PIEŠIA
LIŪDNĄ PRAMONĖS 

VAIZDĄ.
Profesinių sųjungų cent- j kursijos geras dalykas.” 

ro biuro atstovas “tovarišč”} “Tiesa” rūsčiai sušunka: 
Šimkovič praneša apie savo! ‘‘It iš viso norime paklausti 
inspekcinės kelionės į šiau- direktorių Genę: kokia ten 
liūs rezultatus. Šis inspekto- tvarka pas jus. kad darbo 

rimu kon- metu tarnautojai “neturi ką 
snėje da- veikti,” ir tenka ekskuraijo- 

istaigų yra mis nuoboduli blaškyt.” 
iš oku-' daug netvarkos. Dar yra to- Kam čia reikėtų rūstauti? 

kių darbininkų ir tarnauto- Tvarka tokia, kokia ir turi 
jų kurie neatlieka sąžinin- būti: bolševikiška! 
gai jiems pavestų darbų, o
laukia tik, kad greičiau bai

dinę vagys nuėjo 1 
kaimo restoranų, kur ėmė 
girtuokliauti. Kilus triukš
mui. įsikišp policija, bet ir 
čia vagys pasivadino komi
sarais. Turėjo būti pašaukti 
net raudonosios armijos ka-

vę anksčiau skelbta, kad 
nariai tą dieną gaus nusi
pirkti.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR

nuo karto pakalbama, kad 
tarybiniai ūkiai turi būti pa
vyzdingi ir kultūringi, bet 
spaudoje visai nematyti, 
kad butų nušviesti bent vie
no ar kito taiybinio ūkio pa
vyzdžiai Be to, kas yra da
roma, kad jie butų pavyz
dingi?” klausia Didžiulis, e 
bet atsakymo taip ir nerado. 3

Po Didžiulio kalbėj’o “to
varišč” Nikitin, kuris eina 
centro komiteto žemės ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduo
tojo pareigas, ir faktinai 
jam vadovauja. Kaip iš laik
raščiuose įdėtos fotografijos 
matyti, “tovarišč” Nikitin 
yra gerai nusipenėjęs bur
liokais. Jis pareiškė: “Tarp 
70,000 valstiečių, apdalintų 
žeme, 30,000 valstiečių dar 
neturi gyvenamųjų namu, 
33,000. .arklių, 20,- 

-neturi karvių ir 30,000 
ūkių neturi arklių,, akėčių, 
vežimų ir pakinktų. Nauja
kuriai daugiausia atvejų ne
turi sėklos ir trąšų.” Bet 
“tavorščius” nenusimena: 
“Jiems suteikė didelę para
mą” partija ir vyriausybė. 
“Mums reikia iš tos 10 mi- 
lionų litų. kurie jiaskirti sta
tybai, pastatydinti 3-4 tūks
tančius namų kumečiams, 
tačiau pastatydinti ne vien- 
sėdiškų, bet sodžiaus tipo 
namų.”

Kaip matėme, “naujaku
rių,” neturinčių gyvenamų
jų namų, yna 30.000. o busią 
pastatyta tarp S ar 4 tūks
tančių namų. Likusieji 26,-

Kartosią, reikėtų bent savo tarpeiJgSSSJ?1• gtVsL.darbo ĮmonŠse
susitarti? Negalėdami pakęsti 

lika ginu
tokio j bei įstaigose

“TIKRIEJI LIETUVOS
SUNJJS” ŽADA VALY- Įvjįn yj-d ępjj užverbuoti 

TI MOKYKLAS. f jos provokaciniam darbui. 
Lietuviškųjų bolševikų Į Galima įsivaizduoti, kaip

ištaigose labai dar silp- 
teroro. keliolika gimnazistų Į na drausmė, ir tos drausmės 
verčiau ryžosi bėgti per šie-! nesimato net prof-komitetų 
ną. Bet šimtai mokinių vis narių tarpe, kurie turėtų bū

ti visiems pavyzdžiu. Pav., 
Pavenčių cukraus fabriko
komiteto pirmininkas darbo

į KAUNO PIRTĮ BAISU 
ĮNEITI.

Komunistų partijos orga
nas “Tiesa” sako, jog Kau
no pirtyse dabar tokia ne
švara. kad ir “įneiti į jas 
baisu.”

sueigoj Kaune' prabilo visi i demoralizuojančiai jauni- i metu ima darbininkte asme- Sf’’" Si
eilė naujų “tikrųjų Lietuvos velkla P»mineto Al. niekiems reikalams.” Kaip "J____ "”*• 9S ”*•..........
sūnų.” Jie grūmojo “apva- j Kundroto, 12 metų bemiu- ’ matome, “tovarišč” Šimko-
lyti” visą Lietuvą nuo tų,1 ko. išvadinimas herojum ir vičiaus inspekcijos rezulta- 
lnirie necarbina Stalino net apdovanojimas už tai, i tai, švelniai tariant, liud- Vpač aS kSbėjo“:ik?d jisišdavėraudonannie-; noki.
gas” Chaim Aizin. Pasak: ciams bėgančius per sieną 
jo, “reikia atleisti visus nuo lietuvius sviesuohus.

EILES IK STRAIPSNIAI. . —, . . . .
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, Į jo po krautuves ir, priSlden-

nai. bet ir šiems buvę paša- angliškai - lietuviškasI telpa
kvta, kad turima reikalo SU I8.000 žodžių. Labai parankus turėt 

A kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtinekomisarais, atsiųstais 1S Ma- skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir 
skvos Pagaliau, visa apga- S|Sįo„S“,iG°.»ŠiS?“KSs 
vyste buvo išaiškinta ir nau- Kaina ............................... si.oo
josios gadynės komisarai at
sidūrė kaltinamųjų suole.
Vienas komisaru nuteistas 
dviem, o kiti du—pusantrų 
metų kalėjimo.

Tą pat dieną Kauno apy
gardos teismas svarstė Ste
pono Dambrausko bylą. Il
sis kriminalistas, žinoda
mas. kad okupantams viskas 
leidžiama, pasivadino GPU 
žvalgybininku. Jis vaikščio-

Smetonos laikų užsilikusius 
tarnautojus ii* specialistus, 
anksčiau priklausiusius įvai
rioms organizaci joms.” 
“Tovarišč” Fedorenko pik
tai išsitarė apie “buvusius

SUSIGINČIJO DĖL TO, 
KAD NĖRA KAS VEIKTI

“Tiesa”
Lietuvos

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legenda? apie Kristą 
kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sūnumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracljon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst 16 anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
sąvaltės numer) nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį,

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltok) parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už Si .00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žod{. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

••Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių Ir draugų, kai- i 

na 1c. už žod|. Mažiausio pajleško. 
jimo kaina 65c.

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

••KELEIVIS.” 253 BROAOWAY, 
SO. BOSTON. MASS.

gęs GPU valdininko vardu, 
ėmė nemokamai įvairių pre
kių. Kaip “Tarybų Lietuva” 
rašo, Dambrauskas išvilio
jęs iš kun. Kapočiaus 200 li
tų. o pralotą Janulevičių. 
Vaikelio Jėzaus Draugijos 
pirmininką, iškvotęs, dary
damas jo įstaigoje “revizi
ją.” įdomiausia tai, kad to-nlipkin TIKIME Į KRISTŲ, todėl turime

SO v iety žinoti kaip mytai apie Kristų susida- . - ... . ....
manufaktūros ba- r^ žinosite kaip krikščionys pasisa- ■ je draugijoje savivaldybių 

departamento revizorius J. 
Norkaitis tikrai darė revizi
ją. Bet šis valdininkas, pri-

LIETUVOS AMATNIN- 
KAI JAU NEBEGAUNA

ŽALIAVOS. ‘s* (uzmo sandėlio) direk-
rz -1 1 » v it urn ' tonų “draugą” Gerve, kuris krikščionys adina pagonis bedie-

_ __ ___  ____ _ Kažkoks J. Kalkus Ta- sausio 28 d. paleidęs'beveik ™is- Atrasite kad net Bibliia **«*
šaulius,” kuriuos reikią vyti “}?!?Vo^ visus manufaktūros bazės
iš įstaigų. “Tovarišč” Lobą- ^alP. oirPa bolševikiškais tarnautojus darbo metu da- 
noj reiškė nepasitenkinimą pagrindais suorganizuoto-į ekskursijas į “Kauno 
Lietuvos mokytojais, kurie ?JOS amatninkų arteles. Iš 1 Audinių” ir “Litekso” fab- 

sovietiškos mokyklos rikus. Paklaustas, kodėl jis

no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ kuyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 een 
tat Galima
ba pas

gauti “Keleivio” afise sr-

ąęie

mus “kalbėjo net neteisin-. karnai darbo, nes neprist 
gai!” “Tovarišč” Frolov išsi- i t01™* žaliavų. Biurokrati 
tarė, kad “nėra tinkamas n?as» į010® apstu kai ku- 
komunistinis auklėjimas komisariatuose, skau-
jaunosios kartos tarpe ir ^Zlal a^lePia , Piamones 
darbas su mokytojais? kooperacijai. Tekstiles ra-

Iš šių kalbų matyti, kad Ilavų ir Paskirto
Chaimai Airinai, Lobano- vei-palų fondo negalima rė
vai, Frolovai, Fedorenko ir akuoti. Artelių nanai išti
kiu “geriausieji Lietuvos su-nųs” netrukus dar baisiau ^°’ pcs.^iavų bazes nepar 
siaus tiek “laisvosios” Lie- dav,neJa medžiagų, nes— 
tuvos įstaigose, tiek moky
klose.

suvažiavi- artel*M nariai neturi pakan- 
rista- 

tiz-

KATORGOS STOVYKLA 
NEPANAIKINTA.

taip pasielgė, “draugas” 
Gervė atsakęs: “Kokia čia 
bėda? Juk vis tiek bazėje

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL.

AR ROMOS
piezius y™ Kristaus 

Vietininkas?

nežino kainų. “Tai eilinis 
pavyzdys. Tokių atsitikimų 
net per daug apstu,” sako i 
autorius.

J. Kalkus nusiskundžia ir 
dėl maskoliškosios įmonės 
“Sojuzutil,” kuri supirkinė- 
jantf visas liekanas, tad vie
tinės artelės neturi žaliavų.

000 “naujakurių” galės gy- i Pleivių kaimo bernai P. 
venti po atvira dangum. Iš! Tekorius ir V. Tomkevičius
kitos pusės mstom<\ kad;nuteisti no 3 mėn. darbo ____
"tovarišč” Nikitin pariryžęs; stovy klos,' nes per vakarus- Kaį įu buvome 'iašę. “S^ 
Lietuvos naujakunur gr«7-; ką sužaloję P. šimkevicių. juzutir atsidangino Lietu-

SO^Z1^: Ne tiek reikšmingas chuli- von, kad supirkus visas
gyvenimą. ganų nuteisimas, kiek pats “buržuazinės” Lietuvos at-

i- matas: skurlius, gelžgalius,
_______  kaulus, bonkas ir tt. Visa tai

_ ... 'manėme, kad tik “buržuazi-Į grūdama Maskolijon.
mečiai, neturtingieji p*vę!nėje” Lietuvoje buvo darbo! ___ —
žemę, tačiau jie nęturf nei; stovykla. . NET VIRŠAIČIAIS SKI-
ark io, im inventonam, ne' ---------------- | R,A MASKOLIUS.
rek!?, Ypač tuo atžvilgiu, UŽDRAUDĖ SKUSTIS MacV„,!4Ull
kenčia kumečiai. .Pavasaris; kiimviit ra<vpii Maskoliškų tovarmciųartinasi, o jie dar tiksliai* DEL SUNKIŲ SĄLYGŲ. ;p,įgūžėjo ne tik į aukštesnes 
nežino, kuo išdirbs savo že- Kauno “Maisto” fabriko okupuotosios Lietuvos vie- 
mę.” Tačiau Žiolneris rami- krautuvių skyriaus vedėjas tas, bet jie pradeda įsibriau- 
nasi, kaip ir pridera komu- “tovarišč’’ Ryžakov to fab- *i ir į valsčius. Iš “Tarybų 
nfetui, kad “partija ir ry-riko tarnautojų susirinkime Lietuvos” sužinome, 
riausybė ^askyre' milžiniš- pareiškė, kad tarnautojai
kus kreditus buvusiems ku- neturį teisės skųstis jeigu jie 
mečiams ir mažažemiams kilnojami iš vienos krautu- 
valstiečiams.” Kiek kiekvie- vės į kitą.

Degučių valsčiaus vykdo
mojo komiteto pirmininku 
(viršaičiu) paskirtas “tova
rišč” Kurakin.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iio pat krikščionių gadynės.

Boston, Mass.

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybė kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS H. (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 teologijų, aiškino kokių 
esama vaistytoje 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 iž devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VIL Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VT1L 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 KATA ŪKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, aea joje ras daug reikaliagų dalykų ir geriausiai galės 
aasipaliat aa visa katalikiškos kažayčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUL kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimą arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
siaimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą pe rskai. 
tyti. Taip aiikiaa savo kaygoje kaa. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aadiato viršeliais, gramai sidakrialm raidėm įspaustas ker

gus vardas, KAINA 42.00.
Tvirtais pupines viršeliais, kalas SI.23.

I

ktekrienM urėtą
Meto torimą

Kaina popieros apdarai* 
galima aiaati popierinį dolerį

Galiate gaut pas autorių, tekančiu adresu:
REV. M. VALADKA B- D. J, DALTON. PA.

Taipgi galiam gaut tų kaygų auordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KALBĖJO PONIA 
BEL1ENĖ.

Lietuvos Rėmėjai turės 
didelį pikniką.

Lietuvos Rėmėjų Draugi* 
ja, kuinai priklauso apie 40 
įvairių musų organizacijų, 
yra nutaiusi šį

Motina ^pasmaugė savo

_____ _________________________  pavasari su-
TU* Jstų ji pasirašyti visa tai. ką!*u?^* didelį pikniką. Jis į- 

, jie jam pakiš. !5ks- ’

Parakė daug jau visiems ži* 
nomų dalykų, bet pasakė 

ir ši-tą naujo.
Pereitą sekmadienį, 23 ko- 

vo d.. South Bostone kalbė
jo p. J. Tubelienė, buvusio 
Lietuvos tautininkų vyriau
sybės ministerio pirmininko 
Tūbelio našlė. Municipalė 
salė buvo pilna žmonių. Pu
blika buvo labai įvairi, čia 
matėsi daug katalikų, san- 
dariečių. buvo susirinkę ko
ne visi bolševikai su savo 
simpatikais. ii- buvo daug 
tokių, kurie jokiai politinei 
srovei nepriklauso.

Iš pasikalbėjimų ir nugir
stų išsireiškimų išrodo, kad 
daugumas žmonių atėjo 
smalsumo vedini: “Kažin, 
kaip ta Tubelienė atrodo?” 
—daugelis įdomavo. Reikią 
pasakyti, kad ponią Tube- 
lienę Amerikoje daugiausia 
išreklamavo komu n i s t ų 
“Laisvė” ir “Vilnis."

25 dieną,
Smetona, esą, nuo prezi-'denturos neatsisakęs. ^ (Brockton Fair Giounds),

ia Uikinai pavsdes min. pir- kas tetai yra ruošiamosalininkui Merkiu? kol £te MąssachusetU vaUij<» ze-
pnzidentu Smetona bu. "* uk“ P8"^0?: Vlet^.te- 
įgie^y nai graži ir didele, galima

Atskridęs iš Maskvos De- fUst»{y* lukstąnčius 
kanozovas pareikalavęs "'“‘‘ilty. yra puiki sale ir ta- 
Smetoną sulaikyti, nes jis su patogumu. Yra pasta- 
nieku nėsitarsiąs. kaip tik su Sta 11 tlPlnga Lietuvos gvj- 
pačiu Smetona. Bet Smeto-
nai padėję geri žmonės “ža
liąją sieną" pereiti ir jis at
sidūręs Vokietijoje. Prieš

Lietuvos Rėmėjų Draugi
ja tikisi, kad į šitą pikniką 
suvažiuos tūkstančiai lietu-

tai buvę įsakyta Marijampo- .l°dčl patartina, kad 
lės pėstininkų pulkui trauk- daugiau piknikų tą dieną
tis Vokietijos link, vis atsi- 
šaudant besivijančius bolše
vikus, ir perėjus sieną Vo
kietijon intemuotis. Bet 9-as 
pulkas tam pasipriešino. 
Marijampolės pulko vadas 
buvo sušaudytas, o visi kari
ninkai areštuoti, susodinti 
i spygliuotom vielom api
pintą vagoną ir kažin kur 
išvežti.

Tolimesnę savo kalbą p
Tubelienę į salę atlydėjo i Tubelienė pašventė nušvie- 

ponia Šalnienė. dr. Kapo- timui bolševikų teroro ir vi
čius, Matjoška. dr. Galinis,
ir kiti. Salėje pasitiko Ve
nys, Mockus ir kiti. Atėjo ir 
anglų spaudos pakviestas 
reporteris-fotografas.

Susirinkimą atidarė p. S. 
Mockus. Jis pareiškė, kad 
šitas prakalbas surengė Vil
niui Vaduoti Sąjunga, kad 
ši sąjunga So. Bostone ne
buvo likviduota ir nebus. Ji 
kaip dirbo, taip ir dirba, ii 
Lietuvos gynimo komite
tams nekliudys.

Tiek paaiškinęs p. Moc
kus pakvietė pirmininkauti 
Matjašką, pasakė karštą

«o jų viešpatavimo dabarti
nėj Lietuvoj. Visa tai Ame-

niekas nerengtų.

Namų nartatyba eina 
brangyn.

Federal Home Loan ban
ko valdyba praneša iš Wa- 
shingtono. kad namų staty
ba nuolat eina brangyn. Pa
vyzdžiui, 1936 metų pabai
goje Bostone vienos šeimy
nos paprastas 6 kambarių 
namas pastatyti kainavo 
$5,927. o 1940 metų pabai
goje toks pat namas kaina
vo jau $6,667.

Pereitais metais statybos

Pereitą sąvaitę Lynne bu
vo šiurpus įvykis Hussey šei
mynoj. Parėjęs vakare iš 
darbo,' jaunas Hussey rado 
namų duris užrakintas. Įsi
laužęs į vidų jis pamatė pa
smaugtas savo mažas mer
gaites ir kraujuose paplūdu
sią 26 metų amžiaus žmoną. 
•Ji buvo persipiovus savo 
rankų gyslas ir atsukus vir
tuvės pečiaus gazą. Ją nuve
žė ligoninėn dar su gyvybės 
ženklais, bet mergaitės buvo 
iau nebegyvos: jų kaklai 
buvo užveržti prijuostės 
raikščiais. Viena jų buvo 5 
metų amžiaus, o kita tik 10 
mėnesių. Ant stalo buvo pa
liktas toks raščiukas vyrui: 
“Tu suprasi, kodėl aš nebe
galiu daugiau gyventi. Bet 
aš noriu pasiimti ir abidvi 
-avo mergaites." Hussey sa
ko, kad jo žmona paskuti
niais laikais jautėsi ne
sveika.

Streiką* Walųrortho ma- 
•iniapėj.

Šį panedėlį darbipinkai 
sustreikavo ir Walwortho 
mašinšapėj. kuri gavo iš val
džios didelį užsakymą kraš
to apsaugai. Streikuoja 700 
žmonių. Jie reikalauja pa
kelti atlyginimą nuo 45 cen
tų iki 65 centu per valandą. 
Streiką veda CIO unija. Iki 
šiol čia streikų da nėra buvę. 
Walwortho mašinšape ran
dasi South Bostone. Čia dir
ba nemaža ir lietuvių.

Jau 8 metai lietuvių radijo

Gaisra* išmetė iš darbo 
13,000 darbininkų.

Laivyno dirbtuvėse, ku
rtos dabar dirba trim per
mainom, dieną ir naktį, vie
ną lytą kilo gaisras iš elekt
ros laidų. Tuoj buvo paleisti 
visi darbininkai ir pradėta 
tirti, ar nebus čia koks 
“pepktakojų” sabotažas. 
Nedirbo visos 3 permainos, 
iki nebuvo nustatyta gaisro 
priežastis. Laivyno dirbtu
vės dabar turi 13,000 darbi
ninkų.

TsL

Dr. John Repshu
(BBMYS)

LIETUTIS GYDYTOJAS 
Yatoota: 1-4 Ir M 
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ikos lietuviai jau žino iš sa- brangimas, imant kas tris
Ai.-* monncUK icvnrln f o ira • *vo spaudos, todėl aš čia to 

nekartosiu.
Baigus p. Tubelienei kal

bėti, maža mergaitė įteikė 
jai raudonų rožių bukietą. 
Aukų surinko Š40 su vir
šum. Programą užbaigė po
nios Ivaškienės gražiai išla
vinta vaikučių ir mergaičių 
grupė. Jonyla H.
J. Krukonio sūnūs laimėjo 

dovaną mokykloj.
Serafinas Krukonis, mu 

įžanginę kalbelę ir pakvietė bendradarbio Jono Kru- 
į), šalnienę pakalbėti. Adv.
šalnienė savo kalboj nieko 
daugiau nelietė, tik nupasa
kojo p. Tubelienės biografi
ją, jos veiklą ir tt.

Baigdama savo kalbą, 
adv. šalnienė perstatė p. Tu
belienę. V iešnia kalbėjo 
apie pusantros valandos. 
Publika klausėsi ramiai— 
jokių zurzėjimų iš publikos 
pusės nebuvo. Net ir bolše
vikai tylėjo, išskyrus tik vie
ną jų “veikėją.”'

Ponia Tubelienė savo kal
boj po kelis sykius kartojo: 
“Užmirškim visus skirtu
mus. užmirškim kas praėjo, 
ir viri stokim į vieningą dar
bą Lietuvos nepriklausomy
bei atgauti.” •

Kalbėtoja aiškino tik apie 
Lietuvą po 1926 metų, t. y. 
apie Lietuvą po Smetonos 
diktatūra. Atrodė, kad Lie
tuvos. kaipo nepriklausomos 
valstybės, iki 1926 m. visai 
nebuvo. Kalbėtoja gėrėjosi 
“jaunalietuviais,” jaunųjų 
ūkininkų rateliais ir tt. Bet j 
mes žinom, kad prieš 1926 j 
metus irgi buvo gražių ir! 
daug Lietuvai žadančių jau-} 
nimo oiganizacijų, bet Sme-i 
tonos režimas jas išnaikino 

“Kodėl Lietuva dabar ne-; 
atsišiepė bolševikams?” '■ 
“Kodėl ji nėjo karan?” 
“Kodėl ji nepasielgė taip. į 
kaip pasielgė Suomija?" — 
Tai klausimai, sako p. Tu
belienė. kuriuos jai dažnai 
stato čia Amerikos lietuviai. 
Bet. esą, Suomija turėjusi 
didesnę armiją, geriau gink
luotą, Suomijos padėtis, 
gamtos atžvilgiu daug ge-= 
lesnė. o svarbiausia, tai pa-, 
šaulio simpatijos buvo Suo
mijos pusėje; tuo tarpu kaip 
Lietuva tų simpatijų visai 
neturėjusi. (Kodėl? —Jo
nyla. I !

Gavęs Rusijos bolševikų 
ultimatumą, Smetona su
šaukęs nepaprastą ministe- 
iių kabineto posėdį. Smeto
na stojęs už lai. kad to ulti
matumo nepriimti, ir protes
tuodamas nutaręs tuojau* 
bėgti užsienin, kad bolševi
kai atėję Lietuvon neprivci

konio sūnūs. South Bostono 
high school’ė j iš visų moki
nių parašė geriausi “essay” 
(trumpą raštą) apie Dor
chester Heights istoriją, jr 
gavo už tai pirmą dovaną. 
Smagu pažymėti, kad tokios 
garbės mokykloj pasiekė 
jaunas lietuvis.

mėnesius, išrodo taip:
Kovo mėnesy paprastas 

6 kambarių namas pastatyt 
kainavo $6,480.

Birželio mėnesy—$6,484.
Rugsėjo mėnesy—$6,489.
Gruodžio mėn.—$6,667.
Prie šitos kainos da ne. 

priskaitytas išpoperiavimas, 
pečiai, vandens šildytuvai, 
langų uždangos, sietai, ap
švietimo prietaisai nei šal
dytuvas. Skiepas ir paliepęs 
(attie) taipgi neužbaigti. 
Žemė taipgi neįskaityta. 
Jeigu už lotą skaityti apie 
$1,000, tai toks namelis pa
statyt dabar ir visiškai už
baigti kainuos apie $8,000.

Iš krosnies šovusi liepsna 
Dorchestery apdegino Juo
zą Urboną, 16 metų am
žiaus jaunuolį.

Pavasario Gaiviatojas
< \.// .tos /.vtii./jos i

gaujos Anglijos pavasaris turi savotišką gyvyl»ės 
ypatybę, kvapai avyliu ir obuolių žiedų, plasnojimas 

raudonspaniių strazdų pušynuose, naujai arta, šilta ir
drėgna daržo dirva jūsų rankose.

Pavasaris yra sezoną-; pilno pasižadėjimo trims mili
jonams kostumerių Massachusetts Mutual Savings 
Bankų. Ačiū jus taupumui, jie dabar prisirengė prie 
šio linksmo sezono pinigais banke pirkiniui naujų Vely
kinių aprėdalų. reikalingų pataisymų namuose, pirkiniui 
naujų karų arba tėmyt pirmyn į vasaros vakacijas.

L>u iš kiekvienų trijų piliečių Massachusetts Valstijoj 
pasirinko Mutual Savings Banką kaip viršiausią įstaigą 
savo taupinimams. Jų kreditan už jų depozitus šiose 
Įlankose yra stebinanti suma dviejų bilijonų dolerių. Jus 
rasit<- vieną šių bankų arti jūsų patarnavimui. <Yra 
192-vi šioj valstijoj.* l’radėkit taupyt šiandien, ir jus 
busite nustebinti kaip greit jus įdėliai augs reguliariai 
depnzituojant. Taupvkite kur matot šią žymę.

Mutual
Savings
Banks

OF ^ASSACnrrFFTTS

I t• Kt Siik/iLhirr*
nuo įsteigimo 

Mutual Savings Banko
Amerikoje

Ristynės Bostono Arenoj.
Šios seredos vakarą Bos

tono Arenoje bus didelės 
ristynės, kuriose dalyvauja 
ir lietuvių stipruolis Pete 
Baltran (Baltrėnas). Su juo 
imsis graikų tautos galijo
tas George Macricostas. Be 
to, imsis Angel su Ben Mor
ganu ir 3 kitos ristikų poro?. 
Pradžia 8 valandą.

Radio programos.
Šeštadienį, kovo 29, per

stotį WORL, 950 k. kaip 
8:30 ryto: (1) Mrs. Casper 

‘ ii- Vai. Minkienė kalbės apie 
grožį; (2) muzika ir dai
nos; (3) žinios.

Sekmadienį, kovo 30 d., 
per stotį WORL, 950 k. nuo 
9:30 lyto bus sekanti: (1) 
Joe Vėnnėr Orkestrą iš So. 
Bostono; (2) dainininkas 

| Jonas Tamulionis iš Nashua
Parsiduoda Taverna

Geras biznį* ir geroj vietoj. Gera 
proga kurie •m^li tokį biznį. Kreipki
tės pas: R.- J. VASIL (3)
40y Broadvvay, So. Boston, Mass.

Siaučiant Dabartinei LimT
Epidemijai

Jūsų daktaro nustatytas jums gy- 
i duoles, duokite sutaisyt žvmiam 
Chemistui ir Aptiekoriui David E. 

j Rosengard, lietuviams žinomoj Ap- 
! tiekoj BROADWAY PHARMACY. 
j kampas I) ir Brnadway. So. Bostone. 

Kainos vaistų-o čia žemos—gerumas

LITHU AN?AN~ 
FURNITURE CO.

i APDRAUSTI
PERKRAUS^
TYTOJAI.
(Insured 
Nevers)

Perkraustom 
ėia pat ir į to
limas vietas.

priežiūra, kaina prieinama
126 BROADVVAY.
SO. BOSTON. MASS. 

TeLSOUtk Boston 4619

Šįmet sukanka jau 8 me
tai kaip po. Minkai įsteigė, 
lietuvišką radijo pusvalan-; 
dį, dabar jau išaugusį į visą 
valandą. Šitai 8 metų sukak
čiai pažymėti, pp. Minkai 
mošia dainų ir muzikos va
karą, kur tarp kitko bus pa
statyta ir dviejų veiksmų 
operetė, “Apkalbos ir Mei
lė.” Visa tai įvyks 27 balan
džio vakarą, pradedant 8; 
valandą. South Bostono Mu-! 
nicipal salėj.

Cambridge’aus majore* nu
teista* kalėjiman.

Už graftą ir kyšių ėmimą 
Cambridge’aus majoras Ly-! 
ons ir jo sėbras Paul Man-‘ 
nos pereitą sąvaitę buvo nu-• 
teisti kalėjiman nuo 5 iki 6 
metų.

r
! DR. D. PILKA

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8.

392 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS AVĖ..

UOSTOJ MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7432

1 A. J. NAMAKSY
Real Estate A lasome*

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston M4S
RES. 251 CHESTNUT AVK.

Jamaiea, Plaia, Mass.
Res. Tel. Arnold 1*2*

TsL KIR 7119

LnedtttlLl.
LIETUVE GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
400 BROADVVAY

YVONNE’S
HOUSE.OF BEAL'TY

YVONNE KIAURA 
Lietuvė Moterų Grožio kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mas*.
Tel. DEDham 1636

j

DABAR T1NKAMIAUS1S 
LAIKAS PATAISYT 

NAMUS.
PAS MUS JUS GAUSITE

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTV- ALIEJŲ, STIKLU. 
PLUMBINGŲ, Visokių smalkių 
reikmenų iš geležie*, SIENOMS 
POPIERV. Visokių reikmenų 
Elektra*. Visokių reikmenų ii gu
rno*. etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit

Flood Sųuare 
Uardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
" Tel. SO1T 414a

VAKARIENESOKIAI
Rengia Lietuva* Ūkininkų Sąjunga, Sukatoje

BALAND2I0 19 b.,1911,
Pradžia nuo 8 vakare.

EMERY HALL, 1436 Dorchester Avenue, 
DORCHESTER. MASS.

Tikietas $1.00. Už tą tikiefą bus valgyt, gert ir 
šokti. Tikietų galima g gauti South Bostone: “Ke
leivio” ofise, pas Liką ir pas Ketvirtį.

Prašom visus dalyvaut. KOMITETAS.

Sensortonal Nsw 
low PiIcbI

RiguMnt
CRB-TMU.

forl94l
ąsentkMsIHMs** 
Ieųf.8fc8^

t-174-™
įaMOtMrsfteVMft**

r-Romred Meter-Miser. 
t, Glam-Topped Hydrator

• New De Luac Mest Teuder
• Wsw,Lsr*«t Frosen Storaųe Compartmeat
• fYou know vdurt you 

*et befere ysu buy).

Prisidaho«sitką«rickube1>aya *
_____  1941 Staadmd Modri R-6 only, *lv

ketvirtis & co.
312 BROADVVAY, T«L šou 4«4t SOUTH BOSTON, MASS.

TEL ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) . 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių. Vidurio Ligų, 

Anau. Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 aso 7-8

534 BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.

TdefeMs 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1*7 SUMMER 8TREET. 

LAVVRENCE. MASS.

TeL TRObridge 9466

LIBTUVt DBNTISTt 
VALANDOS: M k TA

(PRIE CENTRAL 8KVCRO) 
CAMBRIDGE. MA8S.

Dr. Susam 
Glodieneo-Curry

Dr. Leo J. Podder
U Leaiagradi 

Vyriškų ir 
Kraujo ir Odos.

Valandos: am 1* iki 12 
am 2 iki 4, am 7 M •
18* HUNTINGTON AVR.

BOSTON. MASS.
TsL

DR. G. L KILLORY
Į ** SCOLLAY 8UUARR, 
į BOSTON. Teist Lafayetto

arte Sonsnot 20444 
8PRCIAUSTA8 KRAUJO INKSTU

IR NERVŲ UGŲ.
' V*L am 1 ryt iki 7 m _

M ryt* iki L

i

TsL ŠOU
DAKTARAS

J. L
OPTOMEnUSTAS

Ofiso
Nm 9 ryta iki 7

Nm 9 ryte ild 12

447 BR0ADWAY, 
Sa BOSTON, MASS.

Td/28614 Gyv. *1111

Dr Joseph A.Gaidis 
anatErmsros

VatoadM: * iki 12
2 iki », 
7 Rd t.
1 Mi lt

ir
AKIŲ DAKTARAS 

Ištaiso defektuotas akto ir Raka
mu laiku sugrąžinu hrissų. Hof- 
sMuiauoju ir yriskiriu 

114 8

LAWRBNCE, MASS.

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

SOUth

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA.

| TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKU8 VISOKIŲ 

lADIRBYSCIŲ.
Pstsr Trečiokas Ir 
Jos Ea

asse
• • • 4H




