
KELEIVIS 

3M0MIŲ LAJ11ATH

PtoMl AoMrihM VabtyhiN,
Kanadoje ir Utar................

Amera^ST.'.?.?. JT?. ."T? «UI 
Kanadoj* ir Utar ai Saiiaayta

Valstija .................................. 11.50
Apskelbiau kaina n—
Kreipiantis sa kokiais nata 
adresuokite;

KELKIT I S 
233

P 

S* g
IU

KELEIVIS

THE BEST ADVEBT1SING 
MEDIUM

NO. 14 Kalahrie Telefonas 
SOUth Boetoa »n

THE TRAVELER------------------- ---- - -^LITHUANIAN VVEEKLY

Advertisinj? Estes 
on Applieatioa.

KELKI VIS 
253 Breadvay, So. Beetoa.

SO. BOSTON, APRIL-BALANDŽIO 2 
"Entered as Soeond Class Matter" February 23, 1905, at the Port Offlee at

D„ 1941.
under the Aet of March 3, 1879

Keleivio Telef o 
SOUth Boston 1071 METAI XXXVI

Jugoslavijos Revoliucija 
Laimėjimas Demokratijai
1,500,000 KAREIVIŲ STO-! buvo apmuštas, kai buvo 
JO ANGLUOS PUSĖJ, 'nugirstas kalbant vokiškai. 

--------- Žmonės manė. kad jis vo-
Žmonės veržiasi į karą. lla- * 

lija išrodo jau žlugusi.

Amerika Paėmė 69
Fašistų Laivus. ;

Italai ir vokiečiai buvo pra
lieję tuos laivus naikinti. «
Visai netikėtu prezidento 

Roosevelto įsakymu pereitą 
nedėldienį buvo paimti 69 
fašistų laivai Jungtinių Vai- Je

Reikalauja Uždrau
sti Streikus.

______  Šildo 25 metus kalėjimo už
Paleido jūrių dupurn S ar 6 trukdymą krašto apsaugos 

karo laivus. Patys išėjo darbM.
bo nuostolių. Vermonto valstijos kon-

Pereitos sąvaites pabaigė- Piumley šį panę-
anglų lafvynas Vidurže- P^tę Kongresui rei-

Anglai Sidaiže 
Italijos Laivyną Šią Savaitę Užsidarė Mink

štųjų Anglių Kasyklos

Kai mes rašėm peieitą 
“Keleivio” numerį, tai išro
dė. kad Jugoslavija pasi
duos Vokietijos spaudimui 
ir prisidės prie Romos-Ber- 
lyno-Tokijo bloko, nes jos 
ministeriai buvo jau išvykę 
į Vieną pasirašyti Hitlerio 
sutarti.

bA įvyko netikėtas daly
kas. Kai tik Jugoslavijos 
ministeriai sugryžo iš Vie
nos tą sutartį pasirašę, Ju
goslavijoj tuojaus kilo prieš 
juos revoliucija. Visų pirma 
sukilo studentai, paskui 
darbininkai ir armija. Per 8 
valandas senoji valdžia bu
vo nuversta, regentas Povy- 
las pabėgo, o ministeriai. 
kurie sutartį buvo pasirašę, 
tapo areštuoti. Susidarė ko
alicinė valdžia. Miestuose 
prasidėjo didžiausios džiau
gsmo demonstracijos. Mi
nios vaikščiojo gavėmis su 
Amerikos. Anglijos, Graiki
jos ir Turkijos vėliavomis ir 
šaukė: “Šalm Hitlerį!” “ša
lin Musolinį!” “Lai gyvuo
ja Graikija!” “Lai gyvuoja 
Amerika ir Anglija!*7

Buvęs Jugoslavijos prem
jeras Dragiša Cvetkovič ii 
užsienio reikalų ministeris 
Aleksandras Cinkar-Marko- 
vič, kurie buvo prijungę Ju
goslaviją prie fašistiškų val
stybių bloko, buvo tuojaus 
suimti ir uždaryti kalėjiman.

Demonstrantai tiek susi- 
agitavo prieš fašistus, kad 
pradėjo daužyti vokiečių ir 
italų langus, ėmė naikinti jų 
turtą ir mušti juos pačius. 
Net' Švedijos pasiuntinys

kietys.
Vyrai ir moteiys, seni ir 

jauni, visi demonstravo ir 
reikalavo karo. prieš fašis
tus.

Belgrade ties Amerikos 
atstovybe susirinko didžiau
sia minia žmonių su Ameri
kos vėliavomis ir kėlė di
džiausias ovacijas Amerikos 
atstovui.

Vokiečių atstovybės au
tomobiliai su svastikomis 
buvo apversti ratais aukš
tyn.

Vokiečių atstovybė iškėlė 
protestą dėl šitų Įvykių ir 
naujoji Jugoslavijos valdžia 
atsiprašė, prižadėdama iš
daužytus vokiečiams langus 
sudėti ir kitką pataisyti.

Ši revoliucija buvo didelis 
laimėjimas demokratijos 
frontui, nes ji pastatė Ang
lijos ir Graikijos pusėje 
1,500.000 jugoslavų armiją. 
Italai Albanijoj dabar pasi
juto suspausti tarp graikų ir 
jugoslavų. Mussolinio armi
jai tenai išrodo jau galas.

330,000 MAINERIŲ ME
TE DARBĄ.

Prezidentas Rooseveltas lie
pia kompanijom tuojau tai
kytis su angliakasių unija.

Balandžio 1 dieną Ameri
koje pasibaigė minkštųjų 
anglių kasėjų sutartis su ka
syklų kompanijomis, o ka
dangi dėl naujos sutarties

darbo per metus. Unijos 
pirmininkas Lewis sako, 
kad tai nėra labai didelis 
reikalavimas, nes pridėjus 
angliakasiams po $1 ant 
dienos, reikštų tik apie 17 
centų ant tono iškastos ang
lies.

Rašant šią žinią išrodo, 
kad streikas bus greit likvi
duotas. Gali būt, kai kol šis 
“Keleivio” numeris pasieks

Fašistai Bėga iš 
Jugoslavijos.

Prieš vokiečius 
tyto 2^00,000 vyrą armija.

Italai ir vokiečiai bėga iš
Jugoslavijos visais galimais 
keliais ir visom priemamom 
priemonėm. Vokie tijos 
spauda ir radijas atakuoja 
Jugoslavijos valdžią tokiu 
pat įnirtimu, kaip atakavo 
Lenkiją ir Čekoslovakiją 
prieš nacių užpuolimą. To
dėl manoma, kad Hitleris 
įuošiasi ir Jugoslaviją pulti. 
Vokiečių atstovybei jau įsa
kyta grįžti iš Belgrado na
mo. talijos diplomatų šta
bas taipgi pakuoja savo 
mantą ir siunčia viską na
mo. Jugoslavijoj tuo tarpu 
eina paskubinta mobilizaci
ja. šalis jau turėjo 1,200,000 
ginkluotų vyrų. Ir šią sąvai
tę pašaukė da 300,000 at
sarginių. taip kad iš viso tu
rės pusantro miliono karei
vių armiją prieš vokiečius ir 
italus.
"Graikai džiaugiasi Jugo

slavijos nusistatymu ir sako,1 
kad jugoslavams padedant, 
jie per dvi sąvaites galėsią 
sudoroti Albanijoj visus ita
lus, o tuomet kartu su ang
lais ir jugoslavais galėsią 
pastatyti Balkanų fronte 
2,200,000 vyrų prieš Vokie
tiją _ _________

STALINUI ATSI
RADO PAVOJUS
Amerikos laikraščių re 

porteris William G. Scho- 
field praneša, kad Leizeris 
Kagan (ovič), sunkiosios 
pramonės komisaras. Sovie
tuose pasidarė tiek populia
rus, kad jeigu Stalinas ne
pasiskubins ir šitą savo “to- 
variščą” greitai nelikviduos, 
tai jis galėsiąs tapti dikta
torium ir likviduoti patį “to- 
varišeą” Staliną.

Leizerio Kagano populia 
rūmas pakilo . dėl to, kac 
jam būnant sunkiosios pra
monės komisaru, Maskvoje 
buvo iškastas tunelis ir įtai 
sytas požemio kelias gatvė- 
kariams. Nors planus ir ap
skaičiavimus šitam darbui 
padalė ne Leizeris. bet iš 
užsienio pakviesti inžinie
riai. tačiau garbę už tai pa
siėmė Leizeris ir dėl to jis 
pasidaręs labai didelis žmo
gus komunistų akyse.

PAAUKAVO ANGLIJAI
14,000.000 VALANDŲ.

Amerikos Raudono Kiy- 
žiaus organizacija mobili
zuoja savanorius, daugiau
sia moterys, kurios gamina 
Anglijai visokius daiktus: 
siuva drapanas, narsto viso
kius nertinius, gamina raik
ščius žaizdoms apraišioti 
ir tt. Raudonojo Kryžiaus 
valdyba praneša, kad šitie 
savanoriai paaukojo jau 
14,000.000 valandų darbo ir 
pagamino $7,000,900 vertės 
daiktų, kurie esą jau nusių
sti ir pristatyti Anglijos 
žmonėms.

AFRIKOJ ANGLAI 
ITALUS.

Afrikoj anglai jau paėmė 
italų tvirtovę Chereną ir 
Etiopijos miestą Hararą. Vi
si keliai iš Etiopijos pasi
traukti italams esą jau at
kirsti ir visi Mussolinio fa
šistai tenai esą jau taip kaip 
ir fiaimti.

LUPA

Vs

stijų uostuose. Du laivai pi'i-mįo Juroj pasigavo italu ka- kad “i 36 valan-
gulėjo vokiečiams. 28 ita- “P|SS “ki šiol vt das” but« drausti visi 
lams, o kiti Danijai, kurią: bijoda^iT ^anglais susi- strei^i prie karo darbų. Aš 
vokiečiai yra okupavę. Pasi; durti. Prasidėjo kova. Italai re?ka,laaJU i® T
rodo, mat, kad fasistiškituoj leidosi bėgti, o anglų į®’ suvaržyti da binin- 
bestuos buvo. jau pradėję. laivai juos vijosi iršaudė.Kus bet.t?.nl’.ka.< aI?au8o" 
tuos laivus naikinti, daužti pj, mutinis „„„ių adraire-11 sa™sal-1 u-visus jos gy- 
klijais masmeilją. Abudu 1^ nrsiTiPŠimjis colrp • Vyniojus.
vokiečių laivai ir 22 italų jtaju didieii laivai smarkiai ^uo larPu Californijos 
laivai rasti jau sugadinti ludaiSrtFvienS iuTč 000 kongresmanas Ford pain- 
Todėl jų viršininkai ir juri- ;"nu Stori? SešaivSformavo sPaud* “ Jis Jau 
ninkai yra areštuojami už S, Kova da^eSS- įnešęs bili4’ kuris Skalauja 
sabotažą ir turto naikinimą. cus Mes vejamės nrieša ” bausti streikus karo pramo-
Danų laivai nesugadinti, bet antriu admirolo nranp- nėj kaip valstybės išdavi- sos minkštųjų anglių kasyk-
vistiek buvo paimti, nes Da- Šimas jau (elbė.'kad Už trukdymą
tuja yra pasidavusi Vokieti- šo ,aivJai jau pa|eistj Jūrių: sa<«os darbų jo bitais nu- Kadangi be minikstosios 
jai ir jos laivus vokiečiai Pllfrnfln • trvs iu buvę nirmos niato 25 metus kalėjimo, o anglies negali eiti nei fabn- 
skaito kaip savo turtą. eilės kreiseriai- “Rūme” kuriais atsitikimais ir kai. nei traukiniai, nei lai-

Dėl šito Amerikos žings- “poia” ir “Azara ” ir prie to mirties bausmV- vai> tai prezidentas Roose
nio vokiečių ir italų valdžios (ja naikintu vai • “Vin- —7--------- 7~ . veltas mušė telegramą
iškėlė piktą protestą, bet zenzo Gioberto” ir “Maes- VėHoUSlOS ZlIUOS iš abiem pusėm, kad jos nieko _____________
Danija neprotestuoja. trale.” Anglų admirolo pra- Vtrrikii nelaukdamos susitartų ir; Harry Bridges’o antra byla

Kai kas mano, kad del si- nešimas priduria: “Per vi- otrcncif. kasyklas atidalytų, nes jų dėl jo deportavimo. Pirmoj
to incidento Vokietija ir Ita- sas operacijas musų New York.—Derybos tarp uždarymas gręsia pavojum byloj valdžia negalėjo įro-
lija galinčios apskelbti A- laivynas neturėjo jokių nuo- mamelių unijos ir kasyklų Ylsai valstybei, kuri dabar dyt, kad jis prigulėjo koinu- 
merikai karą. Žinoma, kad gtolių, neprarado nei vieno atstovų šį panedėli da nebu- įtemptomis jėgomis ruošia- nistų partijai, ir todėl teiš
gali. Bet ar drįs? Jeigu fa- kareivio, tik du musų oriai- vo pabaigtos ir streiko pavo- 81 apsigynimui. mas j j paleido. Dabar gi
šistai Amerikos nebijotų, jie vjaj nėra da «ugryžę ” jus nepašalintas. Prezidentas pareiškė pa- prokuroras sakosi turis iro-
užpultų ją ir be tų laivų pa- Bet ^ko. *kad ši- Milwatikee. Wi. — CIO feida?įną\kad ?treikas bu’ d.vmų. kad Bridges yra tik-
ėmimo. Bet jie jos bijosi. Jie tam jūrių mūšy turėjo būt streikas Allis - Chalmers ? Paci3 dien? 11 ras komunistas, o kadangi
atsimena, ką Amerika jiems ■ nuskandinti ne 5 Mussoli- dirbtuvė i dar neDasibaieė ' ^ad }akare Jau buti Jam jis ne pilietis, tai turi būt 
padare per pereitą karą. To- į nio laivai Graiki. t dar nePas^ai|®’ apie tai pranešta deportuotas. Amerikos ko
dėl jie gali tik protestuo- jos laivai’ išgelbėjo kelias- J P G (laimmnKų., Amerikos anglies munistų partija stoja už nu-
ti. Bet Amerika jų protestų dešimts italų jurininkų ku-' Bridgeville, Pa.—Vana- kasyklų streikas butų di- vertimą esamos tvarkos 
nepaiso. Jų laivus ji, vei«: rju laivas “Alfiera” buvo dium plieno dirbtuvėj strei-! džiausią pagalba Hitleriui, i smurtu, todėl kiekvienas 
klausia, atiduos Anglijai, sudaužytas ir bėgdamas ^as 81 panedėlį atšauktas, nes butų sutrukdytas Angli- svetimšalis, kuris tik tai par- 
Tegul tada jie juos skan-: nuo anffiu nuskendo Ane-- bet darbininku ginčas su Jai paramos teikimas. ti jai priklauso arba ją re-
dina. jaį, matyt, nežinojo kad jis kompanija dar neišrištas. Angliakasių unija 1 eika- mia. turi būt deportuotas,

n*.t ~ • ar > nuskendo, todėl savo prane- Chicafo, III.—CIO strei- įau^a, pr?d^ angliakasiams pasakė teisėjas Goodvvin.HUlermi Nepavyko Šime jie jo ir nemini; bet kas Šiose International Benjamin Gitloyv, buvęs A-
PneirnJnmne graikai sako. kad jis esąs Harvester dirbtuvėse at- uztlknntl bent “,M dienM menkos komunistų partijos
rasiruagnUK. ; jau tikrai žuvęs. šauktas, bet derybos dėl' -------- centro sekretorius, pastaty-

Matsuoka parsiveža Japo- ! Tai yra didelis Mussoli-darbininkų reikalavimų eis CIO GttUS $170.000 !as ka,p vaWzl$»s liudinin- 
nijon prastą įspūdį. i niui smūgis. Jo laivynas ir toliau. priesaika parode,

Hitleris nore jo prispirti į to jau buvo pusėtinai ap- So. Plainfield, N. _ ^2 1047 /a etų btrei Ką kad \me^ komunistų 
poniją, kad ji darytų ką daužytas, keli didžiausi mu-Amerikos Darbo Federaci-i Dėl buvusio 1937 metais P?rtlJa jstikrajų siekia Kiu-

unija negalėjo su kasyklų tteieivio numeris pasieKs 
kompanijomis susitaikyt, tai ■ skaitytojus. angliakasiai jau 
šį utarninką 330,000 maine- bus sugryzę į darbą, 
liu jau nenuėjo dirbti. Vi- ~ ,

Prasidėjo Bridges o 
Byla.

Visi komunistai turėtų būti 
deportuoti, sako prokuroras

San Francisco mieste ši 
panedėli prasidėjo CIO ju
rininkų organizato r i a u s

Japoniją, 
nors Amerikai sulaikyti nuo 
teikimo pagalbos Anglijai. 
Jisai norėjo parodyti Japo
nijai. kad su juo eina visa 
Europa ir jis tikrai Angliją 
nugalėsiąs, jei tik ji negaus 
paramos iš Amerikos. O kad 
japonai galėtų savo akimis 
amatyti, kaip Hitleriui se- 
asi, jis suruošė Vienoje di

deles iškilmes, |>er kurias 
Jugoslavija turėjo prisidėti 
prie Vokietijos-Italijos-Ja- 
ponijos bloko, ir pakvietė 
Japonijos užsienio ministerį 
Matsuoką šitose iškilmėse 
dalyvauti.

Bet vos Matsuoka atvyko, 
Jugoslavija sukilo kaip vie
nas vyras ir išvijo savo val-

keliu nuversti demo- 
Šheet'& Tube Čo.“įSino k, a'in? šios šalies tvarkų ir 
iš savo fabrikų 266 CIO uni- įsteigti savy partijos dikta- 
jistų. Kadangi Roosevelto tur^- kada pradėti tą dar

šio laivai buvo orlaivių bom-; jos unijistai čia nutarė strei-1 CIO streiko, YoungstouTi f™*1
bomis suardyti. Gi šitas • ką atšaukti ir gijžti i darbą, 
smūgis visai pribaigė Itali- 0 derybas dėl algų pakėlimo 
jos karo laivyną. Lyg tyčia, vesti dirbant.

mirite uostui iš nauj° aP'e
menkos uostuose. . 1? steel kor.

poracijos darbininkų, bet 
i jau susitaikė ir nutarė gijžti 
darban.

ANGLAI BOMBARDUO
JA VOKIEČIUS.

Paskutinėmis dienomis an- Bethlehem, Pa. - Apie 
gili aviacija smarkiai bom- Bethlehem Steel kor-
baidavo vokiečių pozicijas po^j^ darbininkų ėia nu- 
Beigijos ir Francuzijos uos- g,.j£ti darban.

Atlanta, Ga.—Guberna-
biose ir pačioj Vokietijoj. 
Daugybė bombų buvo nu
mesta į nacių pramonės cen
trą Diuseldorfe. Nacių or
laiviai nebombardavo Ang
lijos per sąvaitę laiko su vir-

tonus pasirašė naują Įstaty
mą, kuris draudžia unijoms 
skelbti streikus, nedavus 
žinios 30 dienų iš kalno.

administracijos laiku išleis
tas Wagnerio Įstatymas 
draudžia kompanijoms dėl 
tokio nusikaltimo šalinti 
darbininkus iš darbo, tai da
bar Youngstowno plieno 
kompanija buvo priversta 
visus tuos darbininkus pri
imti atgal ir užmokėti jiemsi 
$170,000 algų už sugaištą 
laiką.

bą, tai Amerikos komunis
tams pasakysiąs Maskvos 
Kominternas. kuris diktuo
ja jiems kiekvieną žingsni.

STREIKAS BUVĘS SU
RENGTAS “KLASTIN

GOM PRIEMONĖM.”
Laivyno sekretorius Knox 

ir Karo Pramonei Tvarkyti 
Taiybos pirmininkas Knud- 
son įsakė Allis-Chalmers 
kompanijai atidaryti Mil- 
waukee fabriką ir pradėti 
darbą, nežiūrint kad CIO 
yra apskelbus tenai streiką.

džią. kuri buvo sutikusi pri- j šum. Matyt, pritruko gazo- 
sidėti prie to trilypio dikta-' lino jų orlaiviams, 
orių bloko. Jugoslavijos
žmonės didžiausiu entuziaz
mu pasisakė už vieningą 
frontą su Anglija ir 
rika.

Negana to, tuo pačiu lai
vu anglai sudaužė Mussoli

nio laivyną, patys nepraras
dami nei vieno žmogaus.
Magaryčioms dar Amerika 
laėmė visus fašistų laivus 
savo uostuose.

Taigi, norėdamas parody- 
japonams savo pasiseki

mus, Hitleris gavo mazgote 
per snukį.

ATŠAUKTAS STREIKAS 
TĘSIAMAS TOLIAU.

I RIAUŠES MILWAUKEE 
MIESTE.

Mihvaukee mieste, kui 
streikuoja 7.009 Allis-Chal- 
mers darbininkų, šį panedė- CIO pareikalavo, kad jie<iu 
Ii Įvyko riaušės prie dirbtu- pasiaiškintų, kas juos įgalio- 
vės vartų. Pribuvo policijos jo “laužyti darbininkų strei 
judomoji tvirtovė,” iš ku- ką?” Jiedu atsakė, kad

Ame-

Iš Afrikos pranešama, 
tad šį utarninką anglai pa
tale jau ir Osmarą, italų 
Sritreias sostinę. Šitą mies- 

italai turėjo savo ranko
se jau nuo 1889 metų.

^a*n^e!d» N.. J.—Čia rios pradėta mėtyt virkdan- streikas buvo surengtas
LIAI dUlscAUNU 3AVU jau ĄĄą sąvaitę eina karo i £jas bombas į streikierius. “klastingom priemonėm.”

LAIVUS. darbuose streikas. Valdžios Streikas čia tęsiasi jau 10-tą Balsuojant darbininkams
Venezuelos uoste šį utar- atstovai šį panedėlį darbi- sąvaitę. Dirbtuvė turi $45,- streiko klausimą, komunis-

ninką fašistai uždegė 4 sa- ninkus su kompanija šutai- OOO.OOO vertės karo užsaky- tai prikimšę i baksą 40 pro-
vo laivus. Vienas jų buvo: kė ir paskelbė, kad streikas mų. centų neteisėtų balsų,
vokiečių, o trys italų. Kitus Į jau pasibaigė, tačiau unijos
tris Italijos laivus Venezue- vadai tęsia jį toliau.
los valdžia paėmė pirma ne
gu fašistai spėjo juos sunai
kinti. Dėl šito laivų naikini
mo Venezueloj kilo didelės 
žmonių demonstra cijos 
prieš vokiečius ir italus.

BERLYNAS IR ROMA 
REIKALAUJA PALEIS

TI LAIVUS.

GRŪMOJA SUPARALI-
ŽIUOT NEW YORKO 

UOSTĄ
Nevv Yorko uosto darbi

ninkai ketina nutraukti dar-

DAR 4.700 BOMBANEŠIŲ
Senato komisija paskiri- 

mams užgynė $4,389.284 
fondą krašto apsaugos dar
bams ir iš to fondo numato-

šį utarninką Valstybės j bą ir sustabdyti visą laivų ma pairti da 4,700 b«m- 
Departamentas vvashmgto- judėjimą. Tuo budu busian- bamf-u • 
ne gavo Berlyno ir Romos ti sutrakdyta Anglijai pa-!

584,000 ŽMONIŲ GAVO 
DARBO.

Darbo
praneša, kad per šių metų liuosuotos suimtos jų įgulos, 
vasario mėnesį visokios ša- Amerikos valdžia šito fašis-

jreikalavimą, kad paimti fa- galba. Darbininkams, žino-! $1,340,000 AMERIKOS 
šistų laivai tuojaus butų pa-ma, reikia kovoti už geres- FARMERI AMS. 

Departamentas leisti, ir kad kartu butų pa- nes sąlygas, tik gaila, kadį Semito komis’.’» Įvairiems
4 — s:.. —... i,*------- .-------.------ -- .___i netiesioginiu budu iš tų pa- paskirimams pereitą sąvaitę

sidaro didžiausiam darbi-! užgyrė sumanymą, kad A-
lies įmonės priėmė 584,000 
naujų darbininkų. a reikalavimo, žinoma, ne- 

ausys.
ninku
nauda.

priešui — fašizmui
uzgyre sumanymą, 
menkos farmerių reikalams 
butų paskirta $1,340,000. ,
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Jugoslavijos Perversmo Priežastis

PAŠĖLUSI ‘TOLERAN
CIJA.”

Vienas “penktakojis” no
rėtu parodyt Amerikos lie
tuviams. kaip Lietuvos bol
ševikai “toleruoja” kitų sro
vių mokslininkus. Sako: 

"Lietuvoje kuriama

ginklų fondui, kuris buvo i- 
steigtas bolševikams šaudyt. 
Taigi vos tik vakar jis rėmė 
savo pinigais tuos pačius 
žmones, kuriuos šiandien 
vadina “aršiais Lietuvos 
liaudies priešais.” Ir jis no
rėtų, kad šiandien mes juos

Moksle j koliotume.
Akademija, ram darbui vesti j jVJes Smetonos reika- 
pakviesti Krevė-Mickevieius, jams niekados nesame da

vę nei vieno cento, ir neduo-Albinas Rimka, 
prof. Kolupaila, 
rėnas.

M. Biržiška. 
Kuzma ir Pu dame dabar. Nuo tos dienos, 

kai smetonininkai nuvertė
• \ įsi jie žymus profesoriai, demokratinę Lietuvos val-
• Albinas Rimka gyvenęs A-ime§ visada juos kriti- 

merikoje. Jis buvo sandarietis., kavome ir visada kritikuosi-
"Prot. Purenąs humanita-; me_ get mes njekad nesiko- 

rionas ir rodos buvęs socialde- i jįojom ir niekam nesikolio- 
mokratas. . sjm gRą amatą mes palie-

Prof. Kolupaila buvo kata- kam Mizaros kompanijai.

KELEIVIS, SO. BOSTON

ši nuotrauka parodo buvusius Jugoslavijos valdininkus pasirašant Vienoje sutarti, kuria 
Jugoslavija buvo prijungta prie Vokietijos-Italijos-Japonijos diktatorių bloko. Dėl tos su
tarties pasirašymo Jugoslavijoj kilo revoliucija ir per 8 valandas nuversta visa valdžia, ku
ri ią sutarti pasirašė. Dabar, sakoma. Jugoslavija tą sutarti almėsianti. Tai buvo netikė
tas smūgis Hitleriojjrestyžui.

JUGOSLA VIJA

“LIETUVA GAUNA KO 
REIKIA.”

liku veikėjas.
"Prof. Biržiška veikė su 

tautininkais.
"Matote, nesvarbu kokių 

pažiūrų žmonės buvo. jie kva- į Šitokiu antgalviu bolševi-
lifikuoti Mokslo Akademijos i kų “Vilnies” 69-tame nu
vedimui, tai ir pakviesti. Į mery tilpo tokia žinia:

"Ar gali buti didesnės tole-J 
rancijos. 
je?”

kaip dabar Lietuvo-
"Vilnius. — Vilniaus Vals 

tybinė Prekyba iš broliškųjų 
TSRS respublikų gavo 12.00C 
butelių Kaukazo vyno ir 13.- 
780 kilogramų Leningrado 
briko išdirbto muilo...”

Mes jau esam syki pašte-- 
bėję. kad šita bolševikų “to
lerancija” eina ne iš jų prin
cipo. bet iš bėdos. Jie yra ■ jr tai vadinasi viskas “ko 
pnversti skirti kitų srovių reikia ” 
šviesuolius savo Įstaigų ve-i Rodos, sarmatvtusi 
dėjais dėlto, kadnetunsa-įšvti tokius dafvkus 
vų mokytų žmonių. Bolsevi- j 12.000 bonku vvno

ta-

Kaip Žmonės Gavėnu Sovietų Rusijoj ’
£ ___ ______ \ amžiaus žmones ir yra anks-

Maskvoj dešros kiiogramas tis. kaip visa tai apsimoka čiau patyrę geresni gyveni- 
30 rublių, o kostiumas

tis. kaip visa tai apsimoka
vežioti. mą, ten Per 2® metų iškentė-

Vieiias gydytojas, aplan- ję.raudonąjį košmarą, jau
kęs sergančius raudonar- P1 ie viso ko yra pripratę, 
miečių vaikus, pasakoja. Vilniuje plačiai pasakoja- 
kad didžioji jų dalis serga ma apie vieną sovietų pulki- 
tuberkuliozu, įachitu ir kito- ninką, dar apijauni vyrą. 
mis ligomis, kilusiomis nuo Jis buvęs apgyvendintas vie- 

y blogo maitinimo, nepaken- name nemebliuotame kam- 
. .čiamų butų ir panašiai. Ten- baryje. Šis raudonasis aukš-

. ] t. A" ka pastebėti, kad raudonar- tas karininkas kelias sąvai- 
oietana- šeimų butai pasižy- tęs nakvojęs kambaryje tie-

mi ir Vilniuje didele nešva- • siog ant grindų, tik pusiau 
ra. Iš pirmo žvilgsnio maty- išsirengęs.

3.COO rublių.

Iš vieno asmens, nesenai 
sugrįžusio iš Maskvos, pa
tirta keliatas bruožų apie 
gyvenimo sąlygas raudono
joje sostinėje, į kurią, kaip 
rašo sovietų Lietuvos laik 
raščiai. “esančios 
tos viso pasaulio proletaria 
to akys.” Musų informato- ^^cių seimų 
rius aplankęs savo senus pa-

MANO ŽODIS IR NUOMONE.
Staliną. pratimu, __

Jų “tolerancija’’ kitų sro-i tuvai reikia!
vių intelektualams yra labai 
panaši popiežiaus “toleran-į 
cijai” medicinos mokslui.į 
Popiežiaus pastatyti kuni- 
gai skelbia, kad “stebuk- į

ANGLIJAI TARNAUJA 
1.000 NORVEGIJOS 

LAIVŲ.

siui. Pridėjus prie vyro ai- 
, gos, susidarąs, bent skai
čiais. nemenkas uždarbis.

■ Ir vis dėlto šeima su i 
dviem mokyklinio amžiaus 
vaikais gyvenanti

Laikraščiuose pasirodė ži- 
*: nių. kad Amerikon jau atvy

ko A. Smetona, buvęs Lietu
vos prezidentas. Antanąvienam

pačiam (popiežiui) anąsyk j šakojo įdomių dalykų, ra- nnius. ji turinti Kas įytą o 
pradėjo puti kūnas, tai jis i saulis mano, jis sako. kad vai. skubintis į pieninę ir 
ne “stebuklais” gydėsi, bet j norvegu tauta pasidavė oku- stovėti eilėje, kol gaunanti 
šaukėsi medicinos ekspertų.' pantams ir susigyveno su vaikams kiek pieno. Gydy- 

Bet ar manot, kad jis jais. Taip nėra. Okupan- tojas ir jo šeimos nariai bu- 
šauktusi ju pagalbos, jeigu tams parsidavė tik saujalė yę apsuengę labai blogai.

Lietuvoje, jam jau prezi
dentaujant, ir ragavau jo re
žimo dviem atvejais, 1931 
ir 1933 iki 1935—per pus
trečių metų. Mano akimis 
žiūrint. Smetona nėra nie-

na nesugebėjo visa to pada
lyti; jis iškišo tik savo “aš” 
ir tik “aš.”

“Aš” viską dalysiu Lietu
vos nepriklausomybei at
gauti. Reiškė, tik “aš,” 
“tautos vadas,” viską tvar
kysiu. diktuosiu, o visi kiti 
turės pildyti mano nurody
mus! “Aš rašysiu savo atsi
minimus.” Vadinasi, istoriją 
rašys.

Atsižvelgiant i A. Sme-

Purėno. liaudininko Rimkos 
ir kitų. jeigu jie galėtų apsi
eiti be jų. Bet apsieiti jie 
negali, nes neturi savo tarpe 
mokytų žmonių.

Angliją. Norvegijos kara- universitete, reiškęs baimės, 
' liūs Haakon ir visas minis- kad dėl svetimšalio apsilan- 
terių kabinetas, kuris skai- kymo jis neturėtų nemalo- 
tosi teisėtąją Norvegijos vy- numo iš viską persekiojan- 
riausybe, dabar gyvena Lon- čių GPU žvalgybininkų.

Labai siauros orijentacijos; ko asmens. Ir tegul Smetona 
ir apribotų gabumų žmo- nesitiki valdyti Lietuvą, 
gus. Lietuvos žmonės atgaus sau

Atvykęs i »• nepriklausomybę ir išsi

deda iš 120,000 kareivių ir 
7,000 karininkų. Gi dabarti
niu laiku yra mobilizuota 
jau 1.500,000 kareivių. Pir- 
men apsigynimo linijon sta
tomi vyrai nuo 21 iki 45 me
tų; gi antron apsigynimo li
nijon eina vyrai nuo 18 iki 
21 metų ir nuo 45 iki 50 me
tų. Dabartiniu laiku Jugo- 
slavij a turi apie 16,000.000 
gyventojų. Tarnyba armijoj 
privaloma visiems.

Svarbiausi šalies miestai: 
Belgradas, Zagrebas, Liub- 
iiana, Splitas. Dubrovnikas 
ir Sarajevas.

Gyventojai: Didžiausi Ju
goslavijos gyventojų nuo
šimtį sudaro serbai ir chor
vatai. paskui seka Slavėnai 
ir kitos slaviškos grupės. Be 
to da po pusę miliono yra 
vokiečių, rumunų ir vengrų; 
kiek mažiau yra albanų, 
graikų, žydų, turkų ir kitų. 
Pravoslavų tikėjimas turi 
daugiausia šalininkų. To
liau seka katalikai, muzul- 
manai (turkai) ir kiti.

Vyraujanti kalba yra ser
bų ir chorvatų, kurie sudaro 
iš viso apie" 11 milionų gal
vų.

Chorvatai yra vadinami 
da ir kroatais, bet jie patys 
avė vadina chorvatais, jų 

ir himnas skelbia:
Zemia chorvacka,
Velika į chavacka...
(Žemė chorvatų.
Didelė ir smarki.)
Jų kalba daugiau panaši 

į čekų ir lenkų kalbas, negu 
i rasų.

Trumpa jo* istorija, gyven
tojai ir santvarka.

Didvyriškas Jugoslavijos 
žestas prieš trilypį totalita
rų bloką šiandien užtemdė 
visus kitus pasaulio įvykius. 
Todėl ne pro šalį bus paaiš
kinus. kas ta Jugoslavija 
per viena, kad turėdama 
16,000,000 gyventojų drįso 
stoti prieš Vokietiją su 90,- 
000,000 gyventojų, su kuria 
stovi dar Italija ir Japonija.

Pats Jugoslavijos vardas 
reiškia pietų slavus (“jug” 
slavų kalboj reiškia geogra
fiškus pietus).

Jugoslavijos valstybė yra 
pereito Didžiojo Karo pada
ras. Prieš tą karą Pietų Eu
ropoje. būtent Balkanų pu
siasaly, buvo dvi nepriklau
somos slavų valstybėlės — 
Serbija ir Juodkalnija. Ir 
buvo keliatas slaviškų pro
vincijų po Austro-Vengrija. 
1914 metais Serbijos stu
dentas užmušė Austro- Ven
grijos sosto įpėdinį. Austro- 
Vengrija dėl to apskelbė 
Serbijai karą, kuris apėmė 
beveik visą pasaulį. Serbai 
gynėsi nepaprastu narsumu 
ir didelė Austro-Vengrijos 
armija negalėjo jų nuveikti, 
iki neatėjo austro-vengrams 
į pagalbą vokiečiai. Serbija 
galų gale buvo sunaikinta ir 
okupuota.

Tuomet užsieny susidarė 
Jugo-Slavų Komitetas, kuris 
be paliovos maldavo, kad 
aliantai po karo įsteigtų 
Europos pietuose slavų vals
tybę, inkorporuodami į ją 
visas slaviškas tautas.

Po karo aliantai nepasili
ko slavams skolingi. Iš su
daužytos Austro-Vengrijos 
jie sudarė net tris slavų val
stybes: Lenkiją, Čekoslova
kiją ir Jugoslaviją.

Jugoslavijos branduoliu 
buvo Serbija, kurios sostinė 
Belgradas liko Jugoslavijos 
sostine. Prie Serbijos buvo 
prijungtos Chorvatija, Sla- 
vonija, Bosnija, Dalmatija, 
ir Hercegovina, kurios pir
ma prigulėjo prie Austrijos; 
gi iš Vengrijos buvo pridė
tos Baranja. Baoka ir kitos 
provincijos.

Juodkalnija (Černogor- 
je), kaip sa vysto vi kalnų 
monarchija, iš pradžių ne
buvo prie Jugoslavijos pri
jungta. nes tam buvo prie
šingas jos karalius Nikita 
(Nikalojus), kuris nenorėjo 
prarasti savo sostą. Bet ne
ilgai jis priešinosi: žmonės 
jį nuvertė ir Juodkalnija 
prisidėjo prie Jugoslavijos.

Valstybė* santvarka: Ju
goslavija yra konstitucinė 
monarchija. Pirmutinis jos 
karalius buvo Aleksandras 
I, kuris 1934 metais buvo 
Francuzijoj nužudytas. Ka 
ralium tuomet buvo ap
skelbtas jo sūnūs Petras, ku
ris dabar yra 17 metų am
žiaus. Kadangi jis buvo da 
perjaunas valstybės reikalus 
spręsti, tai krašto valdyto
jais buvo paskirti 3 žmonės:

' nužudytojo karaliaus pus- 
senatorius

Rusai Išveža Lenki
jos Gyventojus.

lie gabenami ištisai* trauki
niais į Rusijos miškus.
Iš tikrų šaltinių patirta, 

kad iš buv. Lenkijos sričių, 
atitekusių sovietų Rusijai, 
gyventojai išvežami ištisais 
raukiniais. Milicijos ar 
GPU žvalgybininkai atvyk
sta į numatytų aukų butus ir 
Įsako tuojau pat eiti į sto
tį. Su savimi leidžiama pasi
imti daiktų tiktai tiek. kiek 
gali panešti. Jeigu kurio šei
mos nario tuo momentu nė
ra namie, tai jo nelaukiama. 
•Jis išsiunčiamas kitu trauki
niu ir kiton vieton.

Išsiunčiami žmonės. su
gindami į prekių vagonus 
iki paskutinės vietos. Žino
masis rusiškųjų vagonų už
rašas “40 žmonių ar 8 ark
liai” tokiems tremtiniams 
negalioja: sukemšama po 
dvigubą žmonių skaičių: 
Anf vagonų uždedamas už
rašas : “Liaudies priešai,” 
kad pakelyje žmonės nedrį
stų prie išvežamųjų prisiar
tinti. Valgyti duodama tik
tai duonos ir vandens.

Iš vieno tokio išsiųstojo 
per antras rankas gautas 
Lvove laiškas. Jame rašoma, 
kad traukinyje išbuvę 14 
dienų. Per visą tą laiką ne
buvę leista iš vagono išlipti. 
Privažiavus prie kažkokios 
stoties, liepta išlipti ir po to 
dar ilgą laiką reikėję eiti 
pėsčia. Laiško siuntėjas esąs 
kažkur šiaurės Urale ir gy
venąs miške. Nežiūrint di
delio šalčio, kaipo pastogė 
duoti iš lentų sukalti bara
kai. Tenką "kęsti ir šaltį ir 
badą. Laiško lašėjo 3 metų 
vaikas miręs jau pakelyje, o 
ir kito gyvybės nesitikima 
išgelbėti. Barakuose gyve
nantieji esą tikri, kad ir jų 
laukianti baisi mirtis.

Kaipo laiško rašymo vie
ta pažymėta “Liesopunkt 
N...” (Miško punktas N...).

i šią šalį ir išlipęs nepriklausomybę ir i 
t’, A. Smetona pir- sau prezidentą, tik

Kūjų Vincą*.

done^ ši vyriausybė jau su- Prašęs kita karta jo nebe- New Yorke, A. Smetona p-
............. ‘ miausia susitiko- sios salies ne Smetoną.

spaudos reporterius, ir ne-
JIEŠKO PRIEKABIŲ. ;kžIė perdavė Anglijai lankyti.

“Laisvės” 29 kovo laidoj; daug milionų dolerių karo Maskvoj kilogramas svie ... .....
Mizara “kritikuoja” “Bago- reikalams. Norvegijos juri- sto kainuoja 28 rublius, deš- įgebėjo susivokti kaip rai
čius. Michelsonus ir Co.,” ; ninkai ir sausžemio karei- ros—30 rubliu, o kostiumas ^ia’ nemokėjo nieko įdo-

jau

LAIŠKAS “KELEIVIO” 
REDAKCIJAI.

štai keli žodžiai jūsų dė-

-30 rublių, o kostiumas ^,a’ nemokėjo
kam jie “prisilaižinėja prie;viai yra perėję Anglijos pu- net iki 3,000 įublių. Geras niaus jiems pareikšti, kaip 
aršių Lietuvos priešų.” sėn ir kartu su anglais veda darbininkas specialistas į va- lai Kilnesniam asmeniui 

Šitą savo “kritiką” jisai prieš nacius karą. šimtai ro į mėnesį iki 500
remia “Darbininko” prasi-. jaunų norvegų Kanadoj da- uždarbio. . . - . . «.
manymu, buk South Sosto- bar mokinasi skraidyt ir iš-. Ir vis dėl to Maskoli jos Smetona pamiršo, kad jeigu mą, kad tūlas laiškas iš Lie-
no “socialistai vaišino Tu* simokinę tuoj vyksta Ang- žmonės, kuriems tamvbos Jautiesi esąs žymesnis arba tuvos tilpo “Laisvėj ’ vasa
rienę.” lijon. " reikalais tenką iš kitų mies- garbingesnis asmuo uz eili- no 27 dieną o ne 26, kaip

Anot tos žmonių pasakos, Bet didžiausią pagalbą tų atvykti į Maskvą, čia, ?!• tal.tun mokėti padaryti anksčiau “Keleivy buvo
“Darbininkas” girdėjo Anglijai duoda Norvegijos kiek pajėgdami visko prisi- 11 prideramą pareiškimą pasakyta. . . . „
skambinant, bet nežino kur prekybos laivynas, sako perką, nes provincijoje dau- spaudai. Bet “Keleivis nepadarė
ir kuo. Faktas yra toks, kad princas Olaf. Tas laivynas gelio dalykų iš viso negali- Būdamas pabėgėlis, emi- klaidos ir anksčiau, „ nes įs-
p. Tubelienei prakalbas So. susideda iš apie 1,000 laivų ma gauti. Pav.. yra žinoma? grantas, Smetona visų pir- tikrųjų tas “Laisvės nume-
Eostone surengė ne sociali- ir iš Išarto gali vežti 4.000,- atsitikimas, kad iš Kijevo ma turėjo padėkuoti Dėdei ns,. kur tilpo tasai laiškas,
štai. bet keli tautininkai, pa- 000 tonų krovinio. Ant tų atvažiavęs - valdininkas pri- Šamui už suteiktą malonią turi dvi datas: pirmam pus- , 5rojjs povylas,

rubliu neva prezidentui, priderėtų, mėsiui. “Keleivio” 12-tam 
' Smetona to nepadarė. A. numery jus įdėjot paaiškini-

sivadinę “Vilniui Vaduoti laivų tarnauja 25,000 Nor- 
Sąjunga.” Ir kai p. Tubelie- vegijos jurininkų, 
nė čia kalbėjo, Michelsonas
buvo VVorcesteryje, taigi jis 
šitose prakalbose nei matyt 
jos nematė, jau nekalbant 
apie “vaišinimą” ar “prisi- 
laižinėjimą.”

JŪRIŲ LAIVAI EIS IKI 
CHICAGOS.

Tarp Amerikos ir Kana
dos pasirašyta sutartis pada-

Iš šitų -Darbininko” plet- ??? J”?** į?!vams ke.li«.-i 
Z r: 7. t. . ..dziuosius Ežerus, prie kuriųtu tačiau komunistas Mizara

. ipirkęs Maskvoje net mais- prieglaudą. Jis turėjo pa- ^aPY padėta vasario 27, o įRadenko Stankovič ir Za- 
to produktų. Vienas rusas, reikšti padėką ir gerbiamam antras puslapis, kur telpa.gubernatorius Ivan 
atvažiavę? Iš Odesos, paša- p. Rooseveltui už nepripaži- tas įį1!Jas’ Pazy™ėtas vasa- perovic. Jie valdė Ji
koje, kad ten negalima gau- nimą dabartinių Lietuvos rio_2? «•.. , . viją iki šiol. Bet kai_____
ii net obuolių. okupantų ir už užšaldymą . Tam cia buvo ne Relei- jie pasirašė su Hitleriu su-

!š Vilniaus patirta, kad Lietuvos turtų Amerikoj. V1° .*<^a,(Ja’ ^et pačių„ Ko-i^j^: prijungdami Jugosla- 
ten atvažiavę raudonarmie- Padėkoti reikėjo ir buvu- munistų.. Tuo “Laisvės nu-,vjj- prje trilypio totalitarų 
čių šeimų nariai darą labai ‘iam prezidentui Wilsonui pneriu. jiems ganma visur Į 5i0i(0 žmonės ir annija 
slegiantį įspūdį. Lietuvos už pagalbą atgauti Lietuvai badyti akis. Kūjų Vincą*.
gyventojai vi? daugiau savo pirmąją nepriklausomybę.

BALANDIS ATSKRIDO 
H CHICAGOS I BOS-

sę. uirai, jie "pnsnaizine- t. • vyksta iš raudonojo “ro-viams už labai didelę pini- TONĄ.
ia” prie “liaudies nepriete- .j? ia«s.” kur, kaip bolševikai ginę parama Lietuvai ku- Somervillėj, Bostont prie-
iių.” nes “Keleivis” palan- Lm. k,; Jin Lietuvoje skelbia, “socialis- danties. miesty, anądien buvosugau-
kiai aprašęs p. Tubelienės E H HidUii iuriu laimil’nė statyba jau toli yra pa- Amerikos lietuviai savo tas labai pavargęs balandis, 
prakalbas. Mizara. mat, no- ^uvti rbio^L t!’ žengusi į priekį.” doleriais rėmė Lietuvą iki Paaiškėjo, kad jis atskridęs
rėtų, kad “Keleivis” p. Tu- Jį L ‘ an«kaiėinutn« Raudonai miečių žmonų ir pat okupacijos. Taigi, jeigu iš Chicagos. Prie vienos ko-
btlienę iškoliotų. S266 000 00<» va^^ apsirengimas yra tie- Smetona norėjo buti kilnes- jos jis turėjo pririštą šitokį

Bet Mizara užmiršta, kad '______________siog pasibaisėtinas. Dauge- nis asmuo už eilinį pilietį, adresą: Charles Siegel,
(ia nesenai jis kalbėjo iis yra tiesiog apdriskę. Ba- tai jis tą viską turėjo pa- 2039 West 13th Street. Chi-

indų su kum- « August Bebci, vertė v. k. r tai tun mediniu* puspadžius, reikšti spaudos atstovams, o cago. Balandi pasiėmė poli-

pasidarė sau kibirą purvo ir akimis gauna pamatyti, kaip Taip pat turėjo nepamiršti
ėmė svaidyt į socialistų pu- nriimAna’ antrai tik-■ atrodo tie žmonės, kurie at- padėkoti ir Amerikos lietu- 

Girdi, jie “prisilaižinė- Pramones centrai. Jam uk- - -
• __ !•_ _____ IV

visai <ia nesenai 
nuo vienų pagrin 
gals ir tautininkais 
jo savo pinigus

ir auko- svarbiausia ir geriausia kny- jy atvežama manta yra to- ne verkšlent? apie savo as- cija ir žadėjo pranešti apie Į tos Sueiga.
Smetonos kia skurdi, jog tenka stebė- men? nuotikius. Bet Smeto- tai jo savininkui.

prieš juos sukilo ir pašalino 
juos iš valdžios. Valstybės 
priešaky tapo pastatytas 
jaunas karalius Petras.

Pirmasis karalius (Alek 
Sandras I) buvo valstybės 
konstituciją jau panaikinęs 
ir apsiskelbęs Jugoslavijos 
diktatorium. Bet kai jį nu
žudė, konstitucija vėl buvo 
atsteigta.

įstatymus Jugoslavijoj 
dabar leidžia Narodna 
Skupšcina. kas reiškia: Tau-

Annija taikos metu susi-

KUN1GV CELIBATAS.
—TžaiSkir.ta kunisnj nepatystės te-

pnolinta*. *14 knyjm turėtu perskai- 
lorija, pasekmės įr jų doriškafl n«» 
lyti kiekvienas vyrės, tėvas ir jauni- 
įaitis, kurie peidžia, kad jų moterį, 

dukteris ir mylimosios nepapultų j 
tokių kunipu ploba Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samveitia............ 25c.
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KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPBAIO

KELBIVia, SO. BOSTON

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NUEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kriaučių reikalai.

Visų pramonių darbinin
kai kovoja už didesnes al
gas ir geresnį gyvenimą

vendinti Jurgių bankietą 
ALP Kliube. bet jis. kažin 
kodėl, nepavyko. Nors Kliu
bo menedžerius ir pats Jur
gis, bet Jurgiai po vieno kiNegali nuo tos kovos atsilik- f0 parengims0 išl!,iko. Jy vie. 

t! ir kliaučiai. Kliaučiai p te Juozai.
organizuoti. Jų virsmmkas ‘
S. Hillmanas yra Pramonei Juozų banketus pradėjo 
Tvarkyti Biuro narys. E ša- ruošti Juozas Zakarauskas, 
lies žiuiinčiam darbininkui kinis dirba Kliube už “ban- 
atrodytų, kad pas kriaučius tenderį” (gėrimų pardavi- į 
viskas eina lyg sviestu pa- neto ją j. Jam pasisekė su
tepta. Taip nėra. Kelios są- burti apie ALP Kliubą besi- 
vaitės atgal Amalgameitų sukinančius visus Juozus, 
unijos Generalinė Pildomo^ Šiuo kartu komunaciai ren- i• * FU _ 1 _ — ITT . . , • _ _ /vA A T D.ililrr'Aini nuji Taiyba laikė Washingto- 
ne posėdi ir įteikė raštiškus 
įeikalavimus drabužių mag
natams. Tie davė atsakymą, 
kad jie nori matyti Amalga 
meitų unijos atstovus Atlan
tic City. Todėl kovo 15 ir 16 
dienomis unijos atstovai nu
vyko į Atlantic City pasitar
ti su drabužių fabrikantais. 
Unija pareikalavo, kad pir
mo numerio darbui (mašini
niam darbui) pakeltų 15 
nuošimčių mokestį. Antro 
numerio darbui (kuris dir
bamas rankom, kaip knyp- 
s kylės) turi būt pakelta 10 
nuošimčių. Ant numerio 
ketvirto (trečio nėra) reika
lavo pakelti 5 nuošimčius. 
Numeriui šeštam nieko ne
reikalavo. nes ši darbo rūšis 
labai gera ir neblogai apmo
kama.

Be minėtų reikalavimų, 
unija įstatė fabrikantams 
reikalavimą įsteigti pašal
pos ligoje jr pomirtinės 
fondą.

Į visus tuos reikalavimus 
fabrikantai atsakė: “No!” 
Po ilgų ginčų jie sutiko kal
bėti tik apie pirmo numerio 
darbą, kuris yra dirbamas 
mašinomis ir pigiai apmo- 

* karnas. Unijos atstovai į jų 
atsakymą “No!” pagrąsino 
streiku. Pagaliau nutarta tu
rėti kitą pasitarimą 19 kovo 
dieną Pennsylvanijos vieš
buty, Nevv Yorke.

Kriaučiai tikėjosi dau
giau negu jie gavo patirti po 
konferencijos. Unijos at
stovai tarėsi su drabužių fa
brikantais visą dieną. Galų 
gale išėjo su pranešimu: pa
kelti kiiaučiams nuo 10 iki 
12 nuošimčių algų neatsi 
žvelgiant jokių “numerių 
ir “greidų.” Pakėlimas turi 
įsigalioti nuo gegužės 19 d 
Ligonių ir mirties fondas 
paliktas ateičiai svarstyti. Iš 
didelio debesio—maža lie
taus. Reikalavo “daug,” o 
gavo visai nedaug. Beveik 
neatgauta nei tas, ką pon 
pastarųjų metų darbdaviai 
darbininkams numušė algų

Tiesa, šis pakėlimas eis 
per visas Jungtines Valsti
jas. Nes konferencijose da 
lyvavo kaip Chicagos, West 
Virginijos, Los Angeles, 
Rochesterio ir Nevv Yorko 
drabužių fabrikantai. Uni
jos vadai mano, kad tai pir
mas drabužių gaminimo is
torijoje atsitikimas, kad uni 
ja gavo progą kartu visiems 
Jungtinių Valstijų kriau- 
čiams nustatyti algas. Bet 
kriaučiai kitaip mano. Jie 
mano. kad pakėlimas suvė
luotas mažiausia puse metų. 
Be to, sutartis pasirašyta 
19 kovo, o algų pakėlimas 
įneis galion tik 19 gegužės. 
Per tuos du mėnesius gyve
nimo kainos pakils tiek, kad 
to pakėlimo nei nesimatys. 
Apie rugpiučio mėnesį siu
vėjams reikės vėl algų pakė
limo reikalauti. O ar musų 
unija tam ruošiasi? Kol kas 
sunku pasakyti. Bet nariai 
dabar pasirašyta sutartimi 
nepasitenkinę.

gė V. Paukščiui 60 metų su
kaktį ir J. Zakarauskas ma
nė, kad jie galės pakenkti 
Juozų šventei, nes diena iš i 
dienos per “Laisvę” bubni- Į 
jo apie Paukščio “bankie
tą.” Bet kada atėjo kovo 22. 
prisigrūdo pilnas Kliubas 
Juozų ir Jurgių, žmonių bu
vo tiek daug, kaa per du i 
kartu vos-vos tesutalpinc į 
svečius prie stalų. Bankietas į 
buvo didelis ir gražus. Valio i 
Brooklyno Juozai!

LSS 19 kuopos susirinkimas i
Kovo 14 buvo LSS 19 kp. į 

susirinkimas ALP Kliubo j 
name. Susirinkime dalyvavo 
gražus būrelis kuopiečių. 
Buvo nominuota į LSS Cen
tro Komitetą kandidatai. 
Daugiausiai balsų gavo lai
kinieji LSS Centro Komite
to nariai. Iždininkas P. Tiš
kus pranešė, kad kuopoje 
randasi virš 50 dolerių turto. 
Drg.' A. Žilinskas išrinktas 
Į “Naujosios Gadynės” šėri
ninkų suvažiavimą 19 kuo
pos delegatu. Kuopa rengia 
vakarienę gegužės 3, Buze
lio svetainėje, 3386 Atlan
tic avė. Be to. kuopa nutarė 
surengti prakalbas ir pa
kviesti adv. F. J. Bagočių už 
kalbėtoją. Nutarė suruošti 
birželio 15 išvažiavimą į 
Great Neck pas Kasmočių. 
Iš kuopos iždo paskirta 10 
dolerių “Naujosios Gady
nės” šėrininkų suvažiavimą 
pasveikinti.

Vytautas Katilius.

LINKSMŲ VELYKŲ.

Mes, Marylando Sanato
rijos ligoniai lietuviai, svei
kinam visus brolius ir sesu
tes lietuvius ir visus “Kelei
vio” skaitytojus. Sveikinam 
su Velykom ir linkime vi
siems per tą linksmą metinę 
šventę linksmai laiką pra
leisti ir išsimargint gražių 
margučių.

O musų Velykos, tai bro
liai ir sesutes, galite patys 
suprasti, kad jos bus labai 
liūdnos, nelinksmios. žinom 
gerai, kad per šias Velykas 
mus niekas neaplankys ir 
centu nesušelps; niekas ne
apdovanos mus gražiais 
margučiais, kurių jau pei 
daugelį metų nesame matę. 
Labai gaila, kad jau visų 
esame pamiršti šiuose gyvų
jų kapuose.

Brangus broliai ir sesutes 
“Keleivio” skaitytojai! Šir
dingai jus prašome, aplan
kykit mus ant šventų Vely
kų nors laiškeliais arba at
virutėmis! Atjauskit
nelaimingose ligose. Vi
siems linksmų Velykų linkė
dami, pasiliekam nusiminę 
Marylando Sanatorijos lie
tuviai.

Peter Yankus.
State Sanatorium 

* Maiyland.

Suna/fcmZoa Laivas ir Ingula

Viršuje matosi degantis Amerikos aliejaus laivas. Pereitą sąvaitę j«me įvyko sprogimas, 
kurio priežastis nėra išaiškinta. Dar laimė, kad tai atsitiko netoli nuo pakraščio, tai pa
vyko išgelbėti nors dali ingutes. Vis dėl to 19 jurininku žuvo. Išgelbėti yra parodyti apati
nėj šio vaizdelio daly.

Atsakymas į L. K. Biuro Šmeižtus.
LAWRENCE, MASS. | 7 didžiules pašalpines drau-

Tos raidės tur būt reiškia i “ viri nari'->!
“Lietuvių Komunistų Biu-: Kitame jūsų “Laisvės” 
rą.” Tai tas Biuras išliejo !numery, sausio 31 d., .rašot: 
tulžį ant Lietuvos Šelpimo Į “Lietuvių Literatūros Drau-
Fondo, ir iš to karščio (o i gijos 37 kp. delegatai rapor- Publikos buvo apsčiai. Va

BROOKLYN, N. Y.
Koncertas Dariaus-Girėno 

paminklo naudai.

\FLOR!DON SUVAŽIAVĘ LIETUVIAI 
i SUSIRĖMĖ UŽ LIETUVĄ.

Miami, Fla. ’ daug nemandagiai, negra-
žiai kalbėjo.

Susirinkusiems buvo pri-
viai negalėjo užmiršti Lietu- hPa^°.s

reikalu ženkleliai, kuriuos paganu-
Vasario 16 d. susirinko Š P'^. d.r-gė 

i į drg. Mockaus ūki ir prasi- slene 11 (k'ge Bankeviciene. 
' dėjo programa. Tvarką ve- Čia sutikau daugybę mu- 
dė A. Benkevičia, vietos gy- sų visuomenės darbuotojų 
ventojas. Pirmiausia jis pa- bei biznierių: K. Pupkis, 
prašė draugę M. J. Kerne- Moris, Marcinkevičius, J.

' šienę iš Detroito pasakyti Spurgis. J. A. Svilovvai, Gu- 
; keliatą žodžių. Dr-gę Kerne- deliauskas. N. Jurėnas, F.
' šiene simpatinga kalba pa- Ag urkis. V. Astrauskas, 
dėkojo pirmininkui ir Moc- Mrs. Anckaitis, ponia Garš- 

i kui už surengimą šio pikni- yienė. V. Lubinas, J. Matu- 
; ko. pasveikino Floridos gy- lis. Markus, P. Bartkis, S. 
švento jus ir apibudino Vasa- Česna, Šarkiai, Jankai. M. 
i rio 16 reikšmę. Sako, minė- Kemešienė, Rušinskai, J. 
i darni Lietuvos nepriklauso- Koch ir daugelis kitų.

Susirinkę žiemos atosto 
gom į Miami, Floridą, lietu-

į mybę pereitais metais mes 
į džiaugėmės nepriklausoma 
Lietuva, džiaugėmės ir kė- 

; lėm ovacijas kad atgavom 
į Vilnių. Bet šiądien musų šir- 
idis spaudžia skausmas, kad 
netekome ir Lietuvos ir Vii-' 

i niaus. Bet mes, Amerikos 
lietuviai, neprivalom pripa
žinti Stalinui užgrobimo 
Lietuvos. Tenai musų tėvų 
kapai ir maskoliai neturi tei
sės juos mindžioti. Mes A-

Dalyvis.

BALTIMORĖS LIETUVIŲ 
KLEBONIJĄ APLANKĖ 

GARNYS.

Drg. Z. Gapšys prisiuntė 
mums iš Baltimorės dien
raščio “Sun” iškarpą, ku
rioj paduodama šitokia 
naujiena:

Elena Aliušienė ėjo lietu
vių katalikų šv. Alfonso pa- 

merikoje neprivalom nuleis- lapijos klebonijon, kuri ran- 
ti rankas. Dirbkim visi iš- dasi prie pat bažnyčios, ir 
vien. kad Lietuva vėl butų išgirdo kūdikį verkiant. Pa- 
nepriklausoma. Nors čia sirodė, kad prie klebonijos 
mes susirinkę įvairių įsitiki- durų yra atneštas ii- paliktas 
nimų, bet Lietuvos reikalai kūdikis. Ji pranešė apie tai 
kiekvienam lygiai brangus, kunigėliams, kurie tuojaus 
Tas ne lietuvis, kuris išsiža- pašaukė policiją, kad tą 
da savo tautybės. Dr-gei Ke- “dovaną” kuogreičiausia 
mešienei pabaigus savo kai- pašalintų. Policija sako, kad 
bą. perstatytas Jonas Spur- kūdikis buvo suvyniotas į du 
gis iš Long Island. Drg. mėlynu blanketu; trečias 
Spurgis pasakė labai gra- blanketas buvo gražiai su- 
žią kalbą. Sako, Stalinas lankstytas ir padėtas prie 
pavergė lietuvių tautą, su- šono. Mėlynakis berniukasŠių metu vasario 2 d.. ~ ,

Brooklvne *buvo suruoštas Lietuvos gražius šie- buvo apvilktas baltu svede-
žuvusiujų lakūnų paminklo kį05’ prarijo Lietuvos nepri- liuku ir marškinukais, šalia 
naudai koncertas ir balius, klausomybę.......................... Jo buvo palikti kunigėliams

gai iš džiaugsmo) net ir mu-1 tavo apie Lietuvos Šelpimo' karas prasidėjo Lietuvos
Karštą patriotiška jo kai- 6 vystiklai ir krepšys zipe- 

ba sukiršino raudonas da- riu uždaromas, kuriame bu-

buti per daug “kapitalistiš- i Musų korespondentas pri-S>^&&iZ”1U1^m^onlaTI?U? Priėmė- Bet vėliaus rei- D. Bubnytė, dainininkė B. - . ~ , .. , , . < . R lf. . 1S-.
jo rasistais, smetonlai- j kalavome parodvmu, ar jis Ramoškaitė pianistės O ka Vleta ir maniau, kad cia duria, kad Baltimorės lietu- 
ziais n’ tt ( Laisves num. j tuos Dįnigus issiuiitė Lietu- i Daukantaitė ir L. Milčiutė : W nėra. Bet prigimtas jų vių klebonijoj dabar esą
14, sausio lc 1941.) von Tai gavome atsakymą. armonikininkas J. Tarno- bliovimas išdavė —kaip yla trys “tėveliai.” vienas senas

L. Š. Fondas veikia ir ge- kad jis neturi laiko, nes. šauskas. Dainavo taipgi Ap-, įlindo iš maišo. » ij* ^.u nežinia,
rai darbuojasi Lietuvos ne- girdi, daug aukų plaukia ir reiškimo parapijos choras ir \ Atsistojo (nekviestas! J. kūnam iš jų garny s tą pre-
priklausomybės atgavimui, ’abai yra užimtas. Bet dabar R. šaknaitės vedamas En- Krupinskas iš Detroito ir sa- žentą paliko.

konsulas nusipirko į gąmbliš 
rmą. Tai gal jau 
nei cento tu nm'i

Šaunus Juozų banketas.

Kovo 22 ALP Kliube bu
vo Juozų banketas. Keli me
tai atgal buvo mėginta įgy-

Nuo .Redakcijos: Ačiū 
tiems musiį draugams, kurie 
patys nelaimėj būdami ne
užmiršo mus pasveikinti ir 
inksmų švenčių palinkėti. 

Mes likime jiems greitai pa
sveikti ir išeiti į laisvę. 0 
uo tarpu užrašom jiems 

“Keleivj,” kad nebūtų taip 
nuobodus jų gyvenimas.

ko: tai jau perdaug ant Sta- ! 
lino užsipuolama. Stalinas' 
O. K. Pirma Lietuvos vai- ■

ŠLA 41 kp. prakalbose su- : buvęs 1 
rinkta $4.71, vasario 9 d.■ vištų far
Lietuviu Ukėsu Kliubo su- beliko . - .... T . -------- —
rengtose prakalbose vasa-; auku.” rampai Kaioejo J. Šaltis, džia buvo negera, o dabar
rio 16 d. publika sudėjo i Kas tokį atsakyma gavo? K.u7f aukM.^b: tai viskas bus “požontku”!

K J rinkta $148.88. Nuotoli

Apie paminklo fondą
DETROIT, MICH. 

Joną Levulį palaidojuo.

Vasario 19 d. mirė Jonas 
fety Kalba tai lietuviškai, tai an- Levulis; palaidotas vasario 

taigi is viso šis glifai, taip kad ir suprasti 22 d. Evergreen kapinėse, 
tvė $358.88 pa- gunku. ką jis nori pasakyti, i su laisvom apeigom. Velio-

Fon- ...
liko $200.

Tik “Laisvės” peckeli
! das turi visas kvitas, kaip ’k , ,

. i konsulo, taip ir iš Lietuvos, •'ikaras cia\
^.e . n.u'. kad ten pinigai priimti. Tai- mink-° naudai.

, . . Keh fašistiniai nemeluokit! ' Paminklo fondo
elementai yra pasilikę ir no-į tas taria ' ’
ri Fondą panaudoti saviems' . nJT\ k iačiu.
reikalams.” Lawrence’o paKe: bandėme, kad
draugijų nariai ir visi lietu

$17.22 aukų. Viso dabar 
Fondas turi ižde $66.51.

“Laisvė 
mery rašo

tos aukos butų pasiųstos 
Lietuvos darbininkams

Nežinau kokiu tai budu nis buvo senas “Keleivio’ 
detroitiečiai pasiėmė sau vi- skaitytojas. Nuo 1913 metų 

visiems nuoširdų są “fliorą.” į “Keleivis” buvo jo myli-
Koresp. J. š. į V. Petriką, taipgi iš Dėt- miausias draugas nors jis 

į roito, atsako Krupinskui. skaitydavo ir kitus laikraš- 
j Gana aštriu budu jau kyla čius. Velionis mėgdavo skai- 
i aštrus kivirčai ir pirminin- tyti ir knygas. Būdamas ma
lkas pi aso kalbėtojų neuž- lonaus budo ir laisvų pažiu- 
gaulioti vienas kito.' į rų. jis turėjo daug draugų ir
c. . . . , . . D .. į buvo visų mylimas. Jo gra-
Siulc laivakortę j Rusiją. Ras )JUVo gausiai apkrautas

A. Marcinkevičius iš Phi- puikiausiomis _gėlėmis ir į 
ladelphijos, pasakęs gražią kapus jį palydėjo 40 auto- 
kalbą. siūlo bolševikams lai- mobilių.
vakorčių. Sako, kuris iš jus Jonas Levulis buvo gimęs 
norit važiuoti i Lietuvą ir 1862 metais Veisėjų valse., 
buti Stalino bernu arba mer- Suvalkų rėd., Šadžiunų kai-

komite-

PEABODY, MASS. 
Darbai eina prastai.

Kai visur kitur darbai ei-

viai tą Fondo komitetą labai J"-1 dai binmkam-. oei
gerai žino. nes draugijų na-' ^ie^nos ^,au<?ies pnesų bū
riai juos išrinko. Taip pat ir '° ^au8yma 11 mes nęga.e- 
jus, komunistus, labai gerai Jome nutarimą pravesti.
žino, žino jūsų suktybes ii J Taigi, nesusipratet savo nės dirba silpnai ir yra be 
protokolų vogimą. Fondas 1 vaikus atsivesti i susirinki- darbui, 
nutarė jau eiti pas advokatą mą. tai tada būtumėte lai- “Keleivy” jau buvo rašy 
ir traukt; jus teisman, tai mėję faitą
tik tada pridavėte per ran- Į 
kas protokolus,

na gerai, tai pas mus žmo-1

kad cu sudegė Jokūbas

jau ištrynę 
tūlas vietas. Ar reikia da 

mus r gražesnių darbelių? Jus sa
kote: “Neduokite nei cen
to.” Bet pažiūrėkime į sura
šęs ir knygas per visą laiką, 
kada tik buvo i-enkamos au
kos Lietuvai, o pamatysime, 
kiek jus, komunaciai, esate 
aukoję! Vėl sakote: “Fašis
tiniai elementai.” Tai reiš
kia, draugijų visi nariai yra 
fašistai, o pusė tuzino komu
nacių, tai ne fašistai.

Ir jus dar drįstate lawren- 
ciečių lietuvių vardu kalbė
li ! Turite keturias draugi
jas, šešis narius, ir šešius de
legatus siuntėt į Fondą at
stovauti tas savo “draugi
jas,” norėdami kontroliuoti

Lietuvos šelpimo Fondas Rumševičius. Jis sirgo neiš- 
neves jokios polemikos su gydoma liga ir nesenai jam

t- r»-___ »» __ '• ••“L. K. Biuru” arba su ko
munaciai s. nes bergždžias 
darbas su jais užsiimti.

Pranešimas:

Lietuvos šelpimo Fondas 
laikytame savo susirinkime 
šių metų vasario 8 d. vien-. 
balsiai nutarė prašalinti iš 
Fondo visas komunistines 
organizacijas: (1) Lietuvių 
Komunistų Partiją, (2) A- 
merikos Liet. Literatūros į 
Draugijos 37 kp. ir (3) Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo 125 kuopą.

K. Vidunas, pirm.,
F. Vareika. vice-pirm

buvo . ____ __ _ ___ ___ ___ ______
Dabar ’ erakvdamas lovoj !ga aį tarn sįujau ii nupirk- me, mažažemio tėvo sūnūs, 
cigaretą uždegė patalines ir įsju laivakorčių tik į vieną Mirė nuo plaučių uždegimo, 
padriek apdėge. kad turėjo į pusę—turit prižadėt negiįž- susilaukęs 78 m. Tariam Šir
muli. Palaidotas kovo 10 d. j,: paragauti Stalino barš- dingą ačiū savo draugams jr 
Į kapmes lydėjo daug žmo- £ju giminėms už gėles ir kito-

padalyta operacija.

mų.
šie lietuviu jaunuoliai j>as 

mus buvo priimti kariuome
nėn:

P. Vaitekunskas.
J. Petkevičius,
P. Balkus ir
Stasys Paškevičius.
Paškevičiui draugai su

rengė išleistuvių balių, ku
riame dalyvavo daug žmo- 

.,. nių ir sudėjo jam 90 dolerių 
M. Stakionis, sekr., (dovanų. Jo tėveliai^gyvena 
Anna Pieslak, iždin. Lietuvoj.

Cių. giminėms uz gėles
Kalbėjo dar J. Pupkis iš kiais budais išreikštas sim-

Brooklyno ir keliatas kitų. patijas.
Drg. Bulevičius gražia savo Taipgi ačiū graboriui D. 
kalba pasveikino visus susi- Braziui už jo rūpestingą ir 
rinkusius. Mockus pakvietė mandagų patarnavimą; ačiū 
svečius praleisti smagiai lai- grabnešiams ir M. J. Masiui 
ką. Bubnys, rodos rengimo už pasakytą atsisveikinimo 
komisijos narys, padėkojo prakalbą stuboje ir ant ka- 
visiems už atsilankymą ir pinių.
kvietė atvažiuoti kitą metą. Amžiną atilsį musų tėve- 
P-lė Želniutė išbarė vyrus liui šios laisvos šalies žeme- 
už nemandagumą; sako, vi- lėj.
suomet moteiyš perdaug Sūnūs Augustas J. Levu- 
kalba, bet šį kartą vyrai per- lis ir šeimyna.
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Prisipažino Sudaužę Traukinį Sveikatos Kampelis
SVEIKATOS KLAUSIMAI; Saugokit mergaitės svorį—augokit

i svencit ją dažnai ir užsira- 
i ~ ~ i šykit; svoris turi kilti su am-

Atsako Dr. D. Pilka. žium. (2) Tėmykit vėmimą; 
Klausimas: Gerbiamasis ji pradėtų dažnai vemti, 

Dr. Pilka, malonėkit paaiš- tuojau kreipkitės pas dakta- 
kint per “Keleivį” štai ką; ta- (3) Visados jieškokit to 
Mano 55 metų moteris serga j “cento.”
iau 2 metai ir 11 mėnesių.; ■ ■ - - ■
Daktarai sako. kad ji turi i Pastabos. — Viena svei- 
širdies ligą ir kad ta liga; katos kampelio skaitytoja 
praeisianti. Bet jau tiek lai- ** «*** aP^Iv<?-

IR ATSAKYMAI

Kaip Socialdemokratai Siūlė 
Sutvarkyti Gyvenimą Lietuvoje

(JŲ 1931 METŲ PLATFORMA)

(Tąsa)
vienai visuomenės klasei viešpatauti ki
toms, virs tikru savivaldybės organu visai 
tautai, ir visa visuomenė galės suderintu ir 
sąmoningu darbu laisvai auginti savo ma
terialinės ir dvasinis kluturos išteklius.

ame u nusi-
ka daryti? stačiusi tik tiek ir nedaugiau 

pasakyti Ji sako: “gerai ži- 
, nau & anksto, kad tamsta

Attakymas: ls tamstos man nieko negalėsi nei pa- 
platesnio aprašymo, tams (arti, nei pagelbėti. Aš ra- 
aiškina moters ligą ir kitas tik kad tariu daug 
komplikacijas, man išrodo, jaiko jr energijos, kurių ne- 
kad sunku ją išgy dyt. Štai žinau
pora patarimų: Toliau ji rašo: “betas

Į Tamsta turėtum palikti gj^j^u esanti labai laimin- 
atviras duris gydytojui, kad gaunu 50 miBUČių
jis galėtų lankyti ligonę taip pamiegoti Dažnai pabundu 
tankiai, kaip jis mato reika; kas 15 ar 20 minučių dėl ko- 

-k ta.mst?s taipgi sulio, kuris kaltais mane net
reikėtų daugiau kooperąci- jg lovos išmeta, kaip su elek-
jos su gydytoju. Nebandy- trika 0 - 
kit patys gydyti „visokius? j* t<djau jj : “kosu. 
dūkūs, badymus ir rai- |ys kartdis neduoda primig- 

zynius kaip pediu, yidtt; j J per įgtfeaa naktis, tai atsi- 
nų sutinimą, drebėjimą^ klaupus - prie lovos mel- 
ir kitką. Pasitikėkit, kad i džiuosi, < kad gailestingas!- 

priglaustų, 
priduria, kad ji 

nuo “moksliš- 
kad kas

tai ją “mokslišku budu” ver-

ko ir geriau nesidaro. Pra- tą 
sau oatarimo,
—J. Y.

kuriame

Ties Badei!. Pa., anądien Įvyko traukinio katastrofa, ku
rioj 7 asmenys buvo užmušti ir apie 100 sužeista. Tiriant 
katastrofos priežasti. paaiškėjo, kad tai buvo sabotažas, 
nes ant geižkelio bėgių buvo pridėta geležų, šitie du vaikė
zai buvo sugauti bėgant nuo nelaimės vietos per kalnus.
Jiedu yra broliai. Franklin ir Perry Addisonai. Policija sa
ko. kad jiedu jau prisipažinę kalti.

Anglai Susikirto Su Prancūzais.
Sako. Vichy vaizdžia gabe- SUNAIKINO DU VOKIE 
na savo laivais karo kon* TIJOS MIESTU,

trabandą Hitleriui. Britu av
Sudavė mirtiną smūgi ja praneša

Italijos laivynui, anglai susi-; vaitę anslų ____ . . ___
kirto ir su franeuzais Vidur- kino Vokietijoj Bremeno ir kito simptomus prašalins ir beprotystės, 
žemio Juroj. Anglai sakosi Hanovero miestus. Per vie- sveikata galės pagerėti. . taria “mokslišku

miškai, tai nusako musų partijos agrarinė 
programa.

2. Pereinamuoju laiku visuomenės nuo
savybėn paimtos įmonės veik gretimai su 
kapitalistinėmis, šiuo laikotarpiu darbi
ninkų klasės pareiga bus visomis priemo
nėmis ir planingai kelti socializuotas įmo
nes. kad nugalėtų kapitalistines. Tiek so- 
cializuotų įmonių vedėjai tiek ir jose dir
bantieji darbininkai ir tarnautojai turės 
suprasti savo darbą kaipo kilnią tarnybą 
socialistinės visuomenės naudai ii- jos lai
mėjimui. kaipo nenuilstamą žygį stiprinti 
savoms įmonėms, dedant jų auginimui ir 
tobulinimui visą savo sumanumą ir ener- 
gijS-

Kad tas lengviau butų pasiekta, sociali- 
zuotų įmonių vadovybė turės jose dirban
čius darbininkus ir tarnautojus įtraukti į 
įmonės reikalų aptarimą ir jos vadovavi- 
irą. Socializuotos įmonės turės virsti dar
bininkams socialistinio ir ūkiškojo auklėji
mo centrais ir būti pavyzdingomis ūkiško
sios gamybos organizacijomis. Sociali- 
zuotose įmonėse turės būt stengiamasi su
daryti feretMi darko sąlygas, kaip kapi
talistinėse. kiek tas darbo sąlygų pagerini
mas negriatų pačios įmonės ir nepakenktų 
sėkmingam jos augimui.

Iš esmės turės pakitėti socializuotos į- 
monės dalyvių santykiai ir tų santykių 
tvarkymo budai.

Kapitalistinėj įmonėj,—via vien. ar ji 
priklauso atskiram kapitalistui, kapitalis
tų susiburimui ar pačiai kapitalistinei vais- 
tybei,—kiekvienas ginčas dėl darbo sąly
gų virsta kova tai p darbo ir kapitalo. Kas 
kita yrą santykiai socializuotose įmonėse. 
Tų įmonių šeimininku bus pati darbininkų 
klasė arba kuri darbininkų bendruomenė. 
Jei kiltų ginčas tarp dirbančiųjų tose įmo
nėse darbininkų ir įmonių vadovybės, tai 
tas ginčas turėtų būt sprendžiamas taiko
mųjų komisijų arba trečiųjų teismo, ku
riuos sudarys profesinių sąjungų vadovau
jamosios įstaigos. Suprantama, streiko tei
sė vis tiek nebus atimta darbininkams.

Socializmas panaikins didžiąją privačią 
nuosavybę, kuri kapitalistinėj santvarkoj 
yra išnaudotojų nuosavybė. Bet socializ
mas nelies smulkiosios darbo nuosavybės, 
amatninkų ir darbo ūkininkų nuosavybes. 
Socialistinėje santvarkoje bus kuriamos ir 
palaikomos amatninkų ir ūkininkų tarpe 
įvairios bendruomenės, kurios padės ir 
mokys juos išvien ir suderintai dirbti, ir 
kurios laisvo patyrimo keliu jiems į-odys. 
kiek suvisuomenintas ūkis yra našesnis už 
smulkųjį, kad jis yra jo dalyviams naudin. 
gesnis, ir tuo budu darys ir smulkiuosius 
savininkus palankius socialistinei visuo
menei.

Kaip tik iš kapitalistų klasės bus nusa
vinti jos turtai, tai ir jos vaidmenį visuo
menės gyvenime turės paimti pati socialis
tinė visuomenė. Vietoj kapitalistinės ga
mybos, kurios tikslas yra kapitalų augi
mas. turės stoti visuomeninė gamyba, ku
rios tikslas bus galimai plačiau tenkinti 
kiekvieno visuomenės nario reikalavimus.

Kai sukurus planingą visuomeninį ūkį 
bus pasalinta kapitalistinės gamybos anar
chija, tuomet visuomenė galės kiekvienam 
darbininkui patikrinti pastovų darbą. Pats 
darbininkų ir tarnautojų trosas, jų pačių 
planuojamas ir jų naudai dirbamas, Įgaus 
Įsąmonintos reikšmės, patraukimo ir pa
garbos. Kai žmogus socialistinėj visuome
nėj bus laisvas nuo skurdo baimės, tai 
amatninkui išnyks reikalas vargti varžyti
nėse su fabrikų pramone nuo neriboto dar
bo. o smulkiam ūkininkui atkris reikalas 
bristi į skolas ir skursti. Išnyks visuomenės 
susiskirstymas į išnaudotojus ir išnaudoja- 
muosius, išnyks ponai ir darbininkai, iš
nyks ir klasių kova.

Tautos virs suderintomis bendruomenė
mis, kurios iš vieno dirbs ir iš vieno naudo
sis savo darbo vaisiais.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ - 
VEIKIMO PROGRAMA.

L Valstybės valdymo pagrindai.
Kapitalistinėj visuomenės santvarkoj 

demokratinė respublika yra tinkama dirva 
darbininkų klasei kovoti dėl išsilaisvinimo 
ir socializmo. Todėl socialdemokratija gi
na demokratinę respubliką ir reikalauja 
jos tvarkymo šiais pagrindais:

1. Platus ir nuolatinis vykdymas konsti
tucinių piliečių teisių, pagrįstų lyties, kil
mės, religijos ii* turto lygybe.

Apsaugojimas politinių laisvių: sąjun
gų, susirinkimų, žodžio, spaudos, streikų, 
asmens ir buto neliečiamybė; prieglaudos 
teisė politinei emigracijai.

2. Likvidavimas organizacijų ir įstaigų, 
priešingų demokratinei valstybės san
tvarkai.

(Bos daugian)

Ii kapitbliatinot santvarkos į
Kovoje už darbo liaudies reikalus so

cialdemokratija neišvengiamai susiduria 
su esamaja kapitalistine santvarka. Siek
dama vykdyti gyvenime visuomeninio 
ukio pradmenis, socialdemokratija atsi
muša į kapitalistinės visuomenės pagrin
dus ir turi juos pasalinti.

Galimumą pašalinti kapitalistinei san
tvarkai neišvengiamai paruošia pats kapi
talistinis ūkis. Juo tas ūkis vystosi didesniu 
mastu, sukurdamas dideles įmones, tuo 
dažniau tų įmonių savininkais darosi trus- 
tai, sindikatai akciniai bankai didžiulės 
akcinės bendrovės. Jų reikalus tvarko ii 
veda ne kiekvienas kapitalistų, bet jų rink
tieji žmonės arba jų samdomi ii* apmoka
mi asmenys. Atskiras kapitalistas, kaip į- 
monės savininkas ir vedėjas, darosi nerei
kalingas; jį visuomet gali pakeisti kiti 
žmonės. Tuo būdų kapitalizmas, pasiekęs 
savo vystymosi aukščiausią formą, pats 
paroošia galimumą pasalinti iš gamybos 
privatų įmonės savininką ir padaryti įmo
nę visos visuomenės nuosavybe, pačios vi
suomenės pastatytų asmenų tvarkomą.

Iš kitos vėl pusės, kapitalistinio ukio 
augimas sužadino ir išaugino darbininkų 
sąjūdį. Pats darbininkų sąjūdis išvystė 
darbininkų kooperatyvus ir jų visuomeni
nio pobūdžio įmones. Tuo budu kuriasi 
visuomeninės formos prekių gamybai ir 
prekių paskirstymui organizuoti ir vado
vauti.

Kai auga darbininkų klasės galia, jos 
reikšmė visuomenės ir valstybės gyveni
mui, tarpsta darbininkų susipratimas ii* 
apsišvietimas, tai auga ir darbininkų su
gebėjimas suprasti prekių gamybos sąly
gas. stiprėja ir jausmas atsakingumo prieš 
visuomenę už tinkamą ukio eigą. Tai pa
rengia galimumą pašalinti iš ūkiškojo gy
venimo kapitalo vadovybę, nepažeidžiant 
pačios gamybos tvarkos.

Proto darbininkai, suprasdami, kad tik 
socialistinėj visuomenės santvarkoje jie 
išsivaduos iš priklausomumo kapitalui, bus 
laisvi, visateisiai ir aprūpinti visuomenės 
nariai,—dėsis savo mokslu, žiniomis ir pa
tyrimu naujai visuomenės santvarkai kur
ti. Ir fizinio darbo darbininkai, supratę 
kiek reikšmės turi naujai santvarkai proto 
darbininkų joje dalyvavimas, pripažins 
proto darbui jam tinkamą vietą socialis
tinėj visuomenėj. >

Ir kai kapitalistinis ūkis savo išsivysty
mo eigoje pats parengs sąlygas sau paša
linti. tas pašalinimas virs istoriniu būtinu
mu.

Socialistinė santvarka tačiau negali būt 
įvykdyta tik vienoj kurioj šaly. Ji tik tuo
met gali būt sėkmingai vedama, kai bus 
vykdoma plačiai, vienu kartu apimdama 
didžiąsias pramoningąsias ir ekonomiškai 
stipriausias šalis, labiausiai paruoštas vi
suomeniniam ukiui. Ir todėl atskirų šalių 
socialdemokratų partijos, kai jos paims 
valdžią savam krašte, galės įvesti pas save 
socialistinę santvarką tik ligi to laipsnio, 
ligi kurio bus pribrendintos sąlygos socia
lizmui vykdyti ir kitose ekonomiškai stip
riose šalyse. Socialdemokratų veikimas 
atskirose šalyse turės būt tuo metu ypatin
gai derinamas ir planingai vedamas.

Pati kapitalistinės visuomenės persi
tvarkymo eiga į socialistinę, bendrais 
bruožais imant, turės vykti šiuo budu:

1. Didieji privatus ar bažnyčių dvarai ir 
girios, kurie dar bus užsilikę, bus paimti 
visuomenės nuosavybėn. Taip pat turės 
I^ereiti visuomenės nuosavybėn didžiosios 
privačios krašto įmonės ir susisiekimo 
priemonės, kaip didieji fabrikai, kasyklos, 
geležinkeliai, laivynas ir kita. Kapitalisti
nė prekyba, bankai, įvairios įstaigos turės 
būt iš dalies paimti visuomenės nuosavy
bėn, iš dalies atiduoti visuomeniniams ko
operatyvams.

Ar nusavinant kapitalistų įmones bus 
jiems už tai atlyginta, tas pareis nuo to, 
kuriomis sąlygomis įvyks pats nusavini
mas.

Visuomenės nuosavybėn paimtos di
džiosios įmonės, pareinamai nuo jų pobū
džio, bus vedamos arba kaip valstybinės, 
apskričių ar valsčių įmonės, arba bus ati
duotos vesti savarankiškoms darbininkų 

Į bendruomenėms ir kooperatyvams.
SduiJa. knvm IimKium ihmias viflomis 

i jo formomis ir kita, tari bot palikta laisvai 
asmens iniciatvval

Kuriuo budu bus naudojami visuome
nės nuosavybėn paimtos dvarų žemės ir

tai ją “roc 
s čia /būtipastebėję tenai kelis francu- ną naktį Bremeno uostas o .Jeigu n n m i e gydymas čia OutiPepro 

zų prekybos laivus, kuriuos buvęs sumaišytas su žeme. ja~ išbandytas ir sveikata“moksliškos beprotystės"' ji 
lydėjo vienas nedidelis karo į 1000 vokiečių užmušta ir įer 3 metus* neina geryn, bėt1 dabar jau baigia pergyventi 
laivas. Kadangi senai jau 7000 sužeista. Hanovery per blogyn. reikia pasiduoti “ketvirtą laipsnį,” kuriame, 
buvo Įtarimas, kad fašistiš- vieną naktį buvę sugriauta : neonine Nežiūrint ekono- ji sako, “gyvenu jau 4 me- 
ka dabartinės Francuzijos 750 triobesiu ir šimtai vo- *mifku apiįnkvbių, miesto tai.” Ir laišką ušbaigdama ji 
valdžia Vichy mieste patai- kiečių užmušta. Koelno ir }įoCnmė serganti žmogų vi- pasitenkina. kad viskas ką 

taipgi snnrnPt m iims ir suteiks rei- į ji galinti dalyti, tai kentėtikauia Hitleriui ir savo lai- Diuseldorfo miestai
vais gabena jam karo kon- buvę smarkiai 
trabandą. tai anglai tuos lai- jami. 
vus pasivijo ir liepė sustoti, 
kad galėtų pažiūrėti, ką jie 
gabena ir kur plaukia. Ei
nant tarptautiniais istaty-
mais. anglai, kaip kariau-

2. Jeigu namie gydymas
jau

bombarduo- suomet priims ir 
kalingą pagalbą.

Kiausimas:
daktare, mano 21 mėnesio 
amžiaus duktė besibovyda* 
ma nurijo varinį centą, di-

ANGLIJOJ UŽMUŠTA
JAU 28.860 CIVILIŲ 

ŽMONIŲ.
Anglijos valdžia praneša, dėsnį už kvoterį. Iš pradžių

janti tauta, turi pilną teisę kad nuo karo pVadžios iki į ji buvo tik užspringus, bet 
tokias kratas ant junų da-:§joj vokiečių orlaiviai užmu- daktaras negalėjo išimti ir 

uzai šita tarp- ov q«o ; nustūmė pinigą į vidurius.
Jis sakė. kad “centas” išeis

žeide.

lyti. Bet franeuzai šitą tarp- šę Anglijoj ‘ 28.860 civilių
tautinę taisyklę šiuo at\eju žmonių ir apie 40,000 įu su-

iv uracioin min saus. - • , -sulaužė ir pradėjo nuo saus 
žemio šaudyt i anglus iš sa
vo kanuolių. Šitokiam atsi
tikime anglai turėjo pilną 
teisę sulaikytus francuzų 
laivu* nuskandinti. bet 
žmoniškumo dėlei įie to ne- -. 1'. “‘-‘X1 ” darė. tik atsakė kėliais šu- s! .uJa.™’.nM. ža
viais i franeuzu sausžemio i*1™’uzeJn.e 
baterijas ir pasitraukė. Tdt.aZ-l 3

ligai nelaukdami anglai laivlu> “ rtlll)tuxe- 
visą šitą atsitikimą trans
liavo per savo radiją fran- 
euzų l aiba, kad Franeuzi- 
ios visuomenė žinotų, jog 
Yichv valdžia dirba ranka

po kokių 3 sąvaičių. Dabar 
; vėl padal ė peršvietimą ir ra
do, kad jis tebėra viduriuo
se. Daktarai sako, kad jis iš-3 
eis už 4 ar 5 metų. Aš norė-

PERUVIJA PAĖMĖ VO
KIEČIU LINUOS OR

LAIVIUS.
Iš Limos pranešama, kad i čiau žinoti, ar jis pats išeik 

ar reikės operaciją daryti? 
—“Keleivio” skaitytojas.

Atsakymas: Čia kila klap
simas, ar tamstai geriau 
laukti, kaip daktarai pata
ria, ar tuojau reikalauti kad 
operacijos budu pašalintų 

Pa_ tą pinigą? Daktarams, ma- 
rapi mergai

BILIUS PRIEŠ KOMU
NISTUS.

Amerikos Legiiono
stangomis Xe\v Hampshire tote, daugiau

rankon su Francuzijos prie- valstijos legisliaturon Įneš- lės sveikata ir jos ateitis. 
Šais tas bilius. kuris reikalauja jįe nori geriau palūkėti, ti-

______ -___ uždrausti komunistams sta- kėdamiesi. kad pinigas per-
FRANCUZAI SVEIKINA i kvtj savo kandidatus tos vai- eis per visas vidurių kliūtis

JUGOSLAVUS
Marselio mieste francuzų 

liaudi* Įtaisė didelę džiaug
smo demonstraciją, kad Ju
goslavija sukilo prieš Hitle
rį. Franeuzai šaukė: “Vive 
Yusroslavia

stijos rinkimuose. ir bus išvarytas laukan be 
operacijos. Žinoma, opera
ciją visados galima pada
lyti, ir labai greitai, jei yra

beprote. kad tos

ir kentėti, ir kad aš neturė
siąs drąsos jai ką nors pa- 

Gerbiamas 1 tarti
Gerbiamoji, drąsos pas 

mane yra daugiau, negu pas 
tamstą energijos ir laiko.

Dabar,' kas link kosulio, 
dusulio ir tiemigos. Dėl jų 
niekas šiandien nekenčia iki 
tokio laipsnio, kad net iš lo
vos reikėtų išvirsti. Yra fa- 
natikiškai nusistačiusių žmo
nių. kurie neprisileidžia nei 
gydytojo, nęi vaistų. Jie su
tinka geriau numirti, negu 
škvo nusistatymą pakeisti. 
Vienais tokių fanatikų buvo 
Aftglijbs ambasadorius, ku
rie nesenai mirė Wa?hingto- 
nė. Yra ir daugiau panašių 
žmonių. Jie vadinasi “chris- 
tlan scientists.” Tamsta irgi 
sutinki geriau kosėti, kentė
ti ir melstis, negu pagalbos 
jieškoti pas gydytoją. Tams
ta tik įsivaizdink, jei kas ki
tas taip trankytus! per nak
tis, argi tamsta galėtum ra
miai miegoti? Žinoma, kad 
ne. Tokiu budu tamsta varg
sti pati ir kitus gal vargini, 
nes sakai, kad jeigu vyrai 
reikia pasidaryti senvičiai ir 
kava išeinant į darbą, tai jis 
labai supyksta. O tamsta tuo

BERLYNO PROTESTAS 
WASHINGTONUI.

Berlynas prisiuntė Wash- reikalas. Bet daktarai, ma- .-. . . , . . t
ingtonui protestą. kam tyt, tokio reikalo neranda. ?.n le?!’ kad neturi kui

Franeuzu lŪu-! Valstijų valdžia ..........."......... ~

Hitleriui.

PRIĖMĖ KASYKLŲ IN
SPEKCIJOS BILIŲ.

Ūgiu. KU* VCIIUV-,
matote, turi ilgą kelionę.

,U Valine 7QI«/w t,, 11 !Žėmesmeji Koimt^o Keliose vietose žarnos tuS
mai nutarė 

irai metų patv
pratęsti dai po- j užsidarymu arba vartų, ku- • 
atvarkymą, ku-jrie ate&ia‘ viena .ainst® slaptybėje.idurių 

‘ bu- 
pra-

ir jos “keturi 
tai greičiausiai 

kuri tebėra

Atsiklau 
pasimelsti

pne lovos 
iktį tamstai

priėmė bilių. kad; jį“,’ ^'ntiolivoti'minkštute d-al>’ "j“" ki^’ Lab?-i ^aIi 
valdžia iy^M amdiu kainas. 'ėk?vienaSkitanžtvaiSUl5ak I,’'n*e';®*>*®*aI*J>B''*,ys’

Renatas 
federalinė
kasyklų inspekciją, idant

bei pavojų. Bilius buvo per- Yorke pinigas gali išeit be opera-
duotas žemesniems Kongre-' N Yulko pIvkuroi^ <•«<«• ^jkvt^vlduri^' 
^™^ 1̂^P^‘J!:Deweypasi1yžo Stirti, kiek £
užiivrė tik *u mažais i,akei-i, ‘ • . - . - t*1 tamstai turbut jau yra1 komunistų partija yra ture- nasakvta kad tokiam ats’iti,11 mais.

$13,030 UŽ WILLKIO 
GERKLĘ.

D-ras I). H. Bernard is 
< alifo’r.ijos prisiuntė repu- 
blikonų partijos komitetui 
reikalavimą užmokėti jam 
813.000 už VVillkio gerklės 
gy<hmą per prezidento rin
kimus. Mat. \\ illkis sakė la
bai daug prakalbų ir sykį 
buvo HŽkvine?

‘.rika.

Mediciniškos Epigramos.
Niekas neduoda mums 

Jaučiau protiško ir kūniško 
dai bingumo, kaip sveikas 
poilsis, jei išmintingai nau-

tai tamstai turbut jau 
. . „ ,5" i pasakyta, kad tokiam a
jusi pajamų ir is kokių salti-1 kjme meVgaitę tuojau pri-,, išmmtinirai i
nių tos pajamos yra gautos.'ęt...vtlirn r uffnn:n(, tA i» Jel išmintingai iTuo tikslu pereita savaite KTS.SJL 1 ll?°n,nę’ T° ” i dojamas.-^James Fleldi Tuo tikslu pereitą sąvaitę 
komunistų centre New Yor
ke buvo padalyta krata ir 
aimta daug dokumentų, 

to, komunistų finansų' 
sekretoriui Davidui Leeds 
buvo duotas įsakymas pri
statyti visas komunistų par
tijos pajamų ir išlaidų kny
gas šį panedėlį į grand juiy. 
Drodo. kad bus bėdos.

r

laikykitės. I
Be to, sekanti paUrimai* Girtaudamas žmogus ei

gai tamstai pagelbės: (l) na atbulyn.—Dr. Vydūnas.
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Įvairios Žinios.

IS DARBO-KAPITALO KOVŲ.

•tolyje.
Bethlehem, Pa., — Perei-

ninkams dirbant. Kompani
ja atsakė, kad ji tuojau aitą 
įsakymą išpildys ir visiems

t, savaitę čia' buvo apskelb-'«!vo kalbininkams duos ži- 
tos Bethlehem SteelCo. R- kad rytojaus gitą via 
dirbtuvėj streikas ir tuojaus P1}® r®et CIO 
kilo riaušės, šerifas su savo pasakė
depučiais negalėjo pildetų rireikięnams: “Katras iš ju-
išvaikvt, tai pribuvo valsti- - M nuels 9*°! du'Į>tl uni
jos policija, kuri tuojaus pa- nutarimo, tas bus įsmes- 
leidd darban lazdas ii duji- *?.s » Ir Pasalintas is
nes bombas. Daug streikie- dubtuves.
rių buvo apmušta, o kiti iš- Kompanija paprašė poli- 
vaikyti. Po muštynių įvyko cijos apsaugos tiems, kurie 
“paliaubos” ir CIO komite- eis dirbti. Kompanijos vil
tas pareiškė, kad streikieriai šininkai sako. kad šis strei- 
tuoj grįšią prie darbo, o de- kas esąs “nelegalus.” nes 
rybos dėl išstatytų reikalą- kai unija dėl jo balsavo, tai 
vimų busiančios vedamos agitatoriai prikimšę į baksą 
žmonėms dirbant. Bethle- 40 nuošimčių balsų “netei- 
hem plieno dirbtuvėj čia sėtai.”
dirba dienos metu 8,500 ---------
žmonių. Kompanija sako, Atidėjo unijos rinkimus, 
kadtik 20 nuoė. j, buvo me- Johnstown> pa._Bethle- 
tę darb,, bet unijos vadai |,aln gtee| kompanija dirb- 
sako. kad abeikan buvo iš- , uvfce Cambrijoj, unijos
eH>^S.inS°Simc!^’i v ' . ! rinkimai tapo atidėti kad 

. Be.hlehem Steel J^ompa- žvengus CIO streiko. Rin-
mja tun didelių Pjj®1!0 kimai turėjo ivykti kovo 26 
rikų ir laivų statybos įmonių' -- j «

Streikas Chicagoj

streiko International Harves- 
terio dirbtuvėj Chicagoj. CIO unijistai išėjo streikan, o 
AFL unijistai nuėjo dirbti. Prie dirbtuvės vartų įvyko ke
liatas smarkių susirėmimų tarp CIO pik i etų ir AFL “ske- 
bų.” ši nuotrauka parodo Chieagos policmaną skirstant be- 
sumišančius, r

RUMUNIJA.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau mus apieiinkės žmonių 

su kuriais kartu gražias bažnyčias 
.siatėm, Mieškuičių ir Gruzdžiu para- 
pijcnų. Aš gavau nuo tų parapijonų 

i laiškus iš Lietuvos. (7)
*•- . . • r, i Vincent Jaraminas
Mera teis ngjmo. — Ku- 77 vv. 47th st., Xew York City, x. Y

NAUJOJI ZELANDIJA.
Medžoja šnipus. — Nau

joj Zelandijoj ir Australijoj munijo- premjeras Antones-I
dabar vyksta didele šnipų Rus pareiškė, kad tame “Eu- paeina nuo Pakrojaus, ap-
medžioklė. Šiomis dienomis ropos užkampy” nebus ra, i skričio, seniau gyveno South Mil- 
.. . rv 1 j-- i- . i- • - - . . waukee. W»s., o dabar nežinau kur.Nau jo n Zelandijon buvo at- mj be ■ ir pastovios taikos Kurie žinote, prašau pranešti jo ad- 
vcž a 500 žmonių, kuriuos tol, kol Rumunijos žmo- rebus,iu iabai. deki,1~?s-.Jis 
vokiecių laivas buvojskelęs nems nebus atitaisytos šio rudžio. paeina iš Trakininkų

Miežiškių vais., Panevėžio 
prarasti jo adresu. 

JOg ISO-i Antanas Waičik©iiis <6)
gelbėti iš anglų laivų, ku- vietų Rusija turi «Wva^inti' ims tiayes avė.. nacine, vv h.

tvnivuu laivoc wtnw uvuio autai? v KLP/JU. pa

ir palikęs ant tuščios Emirau skriaudos. Diolomatai ma- i**'.'1? 
raloc. Tie žmones buvo is- no. kad tai reiškia, jog So-i Antanas vva

•ugrązinti
duos vokiečiai nuskandino. Rumunijai Besarabiją, o iš 
Išge bt'ieji dabar papasako- Vengrijos turi būt 
jo. kad tas vokiečių laivas, pusė Transylvanijos.
I i iis nekurį laiką juos su ---------------
savim vežiojosi, nuolatos 
raudavęs oro bangomis ži
nių iš Australijos ir Zelan
dijos. Tai parodo, kad tenai 
veikia gerai organizuoti vo
kiečių šnipai. Todėl ir pia- 
cėta ant jų medžioklė.

AUSTRALIJA.

Pajieškau tėtes, po tėvais ONA 
•ifimf-a JASAIČIUTĖ. po vyru Mrs. \Villian, 
atliula Rjtu]jS- j<(20 metais ji gyveno Phila- 

deiphia. Pa. Meldžiu atsišaukti arba 
kurie žinote kur ji randasi praneš
kite jos adresų, busiu labai dėkinga. 
Taipgi pajieškau pusseseries. po tė
vais pravardė Ona Jasaičiutė, įm» vy-

C i dina aukro gamybą. — , ru nežinau. Girdėjau 11*17 metais gy- 
Voh!yin« anG«ive,a Akron, Ohio. Prašau atsišaukti,V H Iv ŽIOS par<iginiOo, dUIv O j labai norėčiau sužinoti kur gyvena, 
kasyklos Ar tiuli jo j prade-! m ano vardas Adelė .Jasaičiutė, <ia- 

- • a,'t Mrs. Chas. Draugelis <6>jo . naiciai didinti biangau>iR. j». 2, iiox 7s. Branch, Mich. 
metalo gamyba. Per 1940 j

APSIVEDIMAI.metus buvo pagaminta jau}
16.630,000 uncijų grynoj Ta ieškau draugės 
aukso, tuo tarpu kai 1935'
metai* buvo pagaminta vos

ANGUJA.
Vokiečiai socialistai dir

ba prieš Hitlerį.—Anglijoj tik 914.730 uncijų. Už unci 
gyvuoja Vokiečių Socialistų ją gryno aukso valdžia mo- 

. Sąjunga, kuri pereitą sąvai- ka kasykloms Anglijos pini- 
tę išleido savo pareiškimą, gaiš 10 svarų ir 14 šilingų.

- kad pats svarbiausis vokie- ----- ----------

gyvenimui, dokai 1935 j ros našlės arba merginos, kuri mylė
tu rimtą šeimynišką gyvenimą. Ar
čiau susipažinsim laiškais. Prašau 
rašyt, F. Urban 14 •
660 — 44-th st.. Brooklyn, X. Y.

po visų šalį. Ji stato valdžiai j 
karo laivus savo Fore River 
dirbtuvėse, netoli nuo Bos
tono, Nevv Yorke ir Mary- 

Jande. Jos milžiniški plieno 
fabrikai stovi Pittsburgho 
apielinkėj. Buffaloj, Lacka- 
wannoj, N. Y., ir kitur. Dar-

Pajieškau pusamžio doro ir teisin
go gyvenimui draugo, jauni ir berei
kalingai nerašinėkite. Tik ant rimtų 
laišku teisingą atsakymą duosiu 
kiekvienam. Mrs. C. P. (61

68:{ St. Peter st.. St. Paul, Minu.čių socialistų tikslas dabar- 
tiniu laiku yra remti demo- uatve K,

lietuvių parapijonų Vaikas, ^'^7 modžioTd^ndrė k(?vą —Graikijos sostinėj , .n ... ... .
haiffAfi SvJurain na raidine ngos gruoazio o u. nure ir vlSą nacizmą. Kol Hitleris niln™ rrutvi to™. farn?s; nuo ?° lkl

Tamflftirll S lf«r.! , SV'« , t 'JO Ottauos ligoninele Zigmas Bie- ennailrintae culo vn nUOSe dKlZlOJl gatve tapo j amžiaus Platesnių žinių klauskite
Tarp C1U U» S- . i mokyklą. Tardomas Jonas jinis velionis paėjo iš Lietuvos J®bJ?s.-und.lk“1Ja7» ako v o- pakrikštyta Prezidento Roo-įIaisku- s T1^\Tc,.k,1,
poracijos laukiama knzio. • p,,hnikw» nrlsinažino n»vn- i, -T‘ v.e,,on's ' ‘s ^u\Ob kiečiai socialistai, pasaulis v.,ran Pva.-L-..; iQhoi T < ? v .rUptOKaS prisipažino pavo- Veiksciu sodos, nuo Švenčionių, taikne o Voldotiio« 'd! nu. Gi alkai labai Sand Brook. X. J.gęs 8 automobilius ir papil- Vilniaus gub Paliko du broliu- ?etul*s o Vokietijos dėkjngi Amerikos preziden-; ~p,.----------------------------------

... *•*»«» PM*® 1“ •**» zmnn« netam, ato.t.P.< An. > iža(lėta pa£a|ba daJ Re.lol.ng.s Darbmmka..
• r , s r .. . . Ant farmos, nuo 20 iki 50 metų,JU Vedamam apsigyni- turi mokėt gerai karves melžti; kiti 

mo karui.

: dieną.
Pasirodė,-> kad tas jauni

kaitis buvo 'Jonas Pupnikas.
MIRĖ ZIGMAS BIELINIS. 

Ottawa, Oet.

GRAIKIJA. 
Gatvė Roos įvelto vardu.

Ate- Reikalingas Darbininkas.

bininkai visuomet turėjo;darbo sutarties. Senoji 4 
sunkių kovų su ta kompa- metų sutartis baigiasi kovo 
nija. į 31 dieną ir rašant šią žinią

išrodo, kad gali kilti strei
kas, nes U. S. Plieno korpo
racija nesutinka CIO reika
lavimus išpildyt.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta. kad tarp “didžiojo plie
no” ir CIO unijos vadų pra
sidėjo derybos dėl naujos}buvo prie vieno teatro. Jo 
i , n savjninkas buvo teatro or

chestros vedėjas.

dęs eilę plėšimų. Paskutinis Adoli ir Praną Chicagoje ir vie- ž??.o,}ės ne.turfs atei.ti€^- An* t . 
m nuvertas antnmnhilins A .7 rraną vnieagoje ir \ie gJ1JOJ yra jg V1SO apie 70,000 h_„ JO pavogtas automobilius na Kanadoje. Buvo ilgus metus v,,..;,,ną Kanadoje.

“Keleivio” skaitytojas.
L. lTrgelowich, 

487 Arlington st., Ottawa, Ont.

vokiečių ir austrų, 
8,000 yra internuoti.

kuriu

f Allis Chabners streiką jsi- 
kiio federalinė valdžiau
Allis Chalmers dirbtuvė

je, Milwaukee mieste, CIO , ..
unija apskelbė streiką sau- Trukdo kolektuoti CIO 
šio 22 d. Ši firma turėjo j duoklei.
$45,000,000 užsakymų karo! Gary, Ind.—CIO plieno 
laivynui. Tie užsakymai bu- j darbininkų unijos vadas
vo sutrukdyti «• todėl turėjo - Frank Girdler sako, kad di- 
sustoti 25 karo laivų staty- j džioji U. S. Steel korporaci- 
ba. Todėl laivyno sekreto-} jos. dirbtuvė čia neleidžia 
rius Knox pereitą sąvaitę te-} CIO atstovams kolektuoti iš 
legrafu nusiuntė kompani-; darbininkų unijos duokles 
jai įsakymą, kad dirbtuvė darbo metu. Jei šis trukdy- 
tuojaus butų atidaryta ir vi-! mas nesiliaus, jis sako, bus 
si darbininkai pašaukti į apskelbtas 24 valandų strei- 
darbą. o deiybos dėl unijos kas ir milžiniška plieno į- 
reikalavimų gali eiti darbi-' monė bus uždaryta.

Kunigų Auklėtinio Žygiai Skamba Kaip 
; Mifcfg” Pasaka.

Chicago, III.

darbai paprasti. .Mokam $30 ant mė
nesio. ruimas ir burdas. Atsišaukit 
greitai laišku ar ypatiškai. Darbas 
pastovus. Jurgis Orinikaitis <♦»>

... w u ! E- :J’ Box 37- Wis-Saugoja l&ivus* v icriy j — — •
Petronėlė Lamsargienė

Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 
GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 

nesveikumus, kreipki-

FRANCUZIJA.PORTUGALIJA.
U. S. atstovą. —Toliau paaiškėjo, kad ko-. 

vo 5 dieną, didžiosios abla- 
vos didvyriu buvo tas pats } . . . ..
Jonas Pupnikas. Tąsyk prie; . į“ "*°!er“ aT’*5,,on: T
Lincoln parko, ant plataus Austrahjoj > nutarta imti p.gh portį,gaiijos pre- Lup nuiie • ,, ,

pasivyti ir padaryti pastabą »*aptrascio vertėjos u tt. kuriuos dabar pergy’ve-
yažiuotojųi. Bet tas pajutęs na visas pasaulis, santikiai

taip Portugalijos ir Jungti-

AUSTRALU A.
r me v. o. w ą. valdžia paaiškino, kad jos'

Pereitą sąvaitę Lizbonon at- . , • L . • J i
vyko Jungtinių Valstijų at- - , 4 \o? J m- S<>ja francuzų prekybos lai- turite kokiusSto\as Portugalijai, Mr. kurie p|aulęioja Spitės pas mane: duosiu gerą paUrim,

.. \ a /. •» r i ir busit patenkinti. (oiAT,-,U.O PET. LAMSARGIENĖ
SU Philadelphia. Pa.

SVARBU^ IŠRADIMAS
TRIJŲ - R Ui! V GYDUOLĖS.

Užpatentuotos U. S.
X«. 1. X«o DanAi Gėlimu, for Tooth dpaUiriŠki 

Ache. IrritatioiiĄ and Hardening of ® ’
the Geros. Prašalina dantų skausmą,

kad j| vejasi policija, pasi-1 
leido lėkti ' visu smarkumu.!
Pamatę kad nepasivys poli- 
cistai pradėjo signalus duo- 
tl, Kart IŠ artimųjų Stočių po- užsivietryjimą. siustiprina smegenis.
licijos automobiliai bėgtu ! Xo- Miracle M. j. s. Salve. Nuo. ® .“-senų ir šviežių zaizdų, vočių, nuoUZ akių. J Šitą ablavą susi- • Pilės, lino sutrukusių rankų ir kojų
••inLrt unio 90 iArdis>iir.c clrt-ii 1’r t>tc- Turėdami kokius skaudulius ir nnKO apie policijos SKVd- ( ne7a, <la„;i pra&lUnt pabandvkit u 
dų, bet nei vienas nespėjo Į mostį.
laiku užbėgti .jam už akių 
Policistai vijosi 15 mylių, 
bot vejamas automobilius, 
pasiekęs pietinę Chieagos

prašalint.

Parsiduoda Farma
16 akerių, labai puikioj vietoj. <!u 

<-2trai, yra miško ir ganyklų, ir viso
kie farmos įrankiai. Aš jau sena, nc- 
pajiegiu dirbt, tai parduodu labai pi- 

arba
Z5.' 1-.Klauskit laišku, ueras kelias, miestasGitiikijon daugybę karui nuvaĮO Mrs. ii. Rodweii, <4i 
reikalingų medžiagų, kaip' J Pin* Street, Dudiey, Mass. 
cino, gumos, kanapių, odų, i
chemikalu ir maisto. Be an-

GRA1K1JA.
Anglų pagalba. — Iš An

niiirVa'ktwi"našnipka',7ahai kolonijų laivai atveža • giai. Atvažiuokit pasižiūrėtmų valstijų pasilieka labai £ .... dauavbe karui kIa^k,t lai;\ku-

CILI.
Priglaus pabėgusį karalių. 20 AKERiy

— - - - , . - - , .. .. ,i . alis vra vaisiu. Puiki, gerai pa-
-Cili respublika sutiko įsi- glų paramos, Graikija nebu- statvta stuba, bai nė ir vištininkai. 

leisti pabėgusį Rumunijos tų galėjusi iki šiol išlaikyti. , l^ie^^^^keho^r“ mviių nuo 
karalių Karolį su jo meiluže ....... ....... ........

No. s m, j. s. salve nuo Rhcuma- Magda Lupescu. Dabar jie- 
tisku skausmu kojose, rankose, pe- , ® , .r_ ,••• »
ėiuose. sprande, nuo užsišaldynio ir du randasi Portugalijoj. Ar
ėte. Ta mostis tikrai skausmus jums tventinos užsienio reikalu 

į prasahns. Reikutų turėt tos mosties 55 . . . .. , i j ” -io
kiekvienoje Šeimynoje. Nusipirkit ministerija Sako, kad Kai'O- Ja

•dalį, pasuko į_tuščiusJaukus. JįŠ“8,sfų^Si adSŠokk Hs P1^ leidimo ir Argen
- ------  į Ten pataikė .f dumblyną ir. i taip:

! kyklą. jis tuoj pradėjo pasi-; negalėdamas' toliau važiuo-1
šiuo tarpu Chieagos lietu- žymėti drąsiais žygiais. Tie 

viy Romos kataliką kunigai žygiai kaltais jam sekdavo- 
vaikščioja kiūtinės atstatę si, kartais ne. Keliatą sykių 
ir pusėtinai pasipūtę. Pasi- iis buvo pagautas už auto- 
putusios yra ir parapijinių mobilių vogimą ir pastaty- 
mokyklų mokytojos vienuo- tas policijos priežiuron. Bet 
ės. Taip yia ne be pamato, tai neatpratino jį nuo to pa

pročio. Šių metų kovo 14 d. 
Bridgeporto kolonijos poli
cija pastebėjo automobilių, 
kuiis buvo raportuotas pa
vogtu. To automobiliaus 
jaunas draiveris pajuto, kad 
policija jį seka, todėl jis pa
leido važiuoti greitai ir suki
nėtis į įvairias gatves. Bet

lės. Taip yra ne be pamato.
Šiomis dienomis Chieagos 

lietuvių kunigų ir vienuolių 
auklėtinis labai pasižymėjo.
Pasižymėjo taip. kad apie jį 
plačiai rašė ir didieji angliš
ki laikraščiai. Aprašymus 
dėjo ant pirmų puslapių, su 
didelėmis antraštėmis. Dėjo 
ir .io paveiksią.

Šitas pasižymėjęs kunigų 
ir vienuolių auklėtinis yra 
Jonas Puknikas, 17 metų 
amžiaus vaikėzu-. Jis gyve
na su savo tėvais Bridgepor- 
te. arti šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj Tėvai, kaip geri 
parapijonai, miękados ne
apleidžia bažnyčios. Savo 
dvi dukteris ir vieną sūnų. 
kuris dabar taip pasižymė
jo, leido į šv. Jurgio parapi
jos mokykla. Jisai tą para
pijinę mokyklą baigė ir dip
lomą gavo 1939 metais. Tą 
mokyklą lankydamas, jis 
nebuvo labiau išdykęs, kaip 
ir kitų parapijonų vaikai.

policija nepaleido jo iš savo 
akių. Kai jaunikaitis )>asie- 
kė plačių didelę gatvę,
Westem avenue. tai jis lėkė 
i šiaurę. Lėkė taip smarkiai, 
kad kartais pasiekdavo 80 ....
mylių į valandą. Iš policijos 'Rtv^ina. 
automobilių nuolatos buvo, a,P ouvo. 
šaudoma iš revolverių ir iš 
šautuvų. Bet Dievo apveiz- 
da buvo su juo. Pagaliau 
jaunikaiti* norėjo )>asukti į

ti, paliko automobilių ir pa
bėgo. Ši ablava buvo plačiai 
aptašyta visuose Chieagos 
dienrašč i u o s e. Ablavos 
“didvyris” skaitė apie tai 
laikiaščiuose ir savo pažys
tamiems rodydamas gyrėsi, 
kad tai apie jį taip rašoma. 
Tada jo draugai, parapijų-1 
nų vaikai, vieni tikėjo, kiti1 
netikėjo. Bet dabar jau visi 
žino. kad tos ablavos didvy
ris buvo Jonas Pupnikas.

Taigi yra ko kunigams ir 
davatkoms pūstis, kad jų 
auklėtiniai išeina tokiais 
“didvyriais.”

Nuo redakcijos. — Musų 
korespondentas prisiuntė iš 
Chieagos dienr. “Bridge- 

iškarpą, kuri 
kad ištikrujų

įcagos 
port News

pimjrus
MAT J. ŠVILPA
Miri’.cle Ointment 

P. O. B«»x 1 lJf-'t, Hartford. Conn.

CILI. ’
Grįžta iš pietų ašigalio.—

Admirolo Byrdo ekspedici- 
kuri keliolika mėnesių

r iesto. Sl,5iM'. HAXSOX-OSBORX, 
Real Estate. Hart, Oceana Co.. Mich. 
Turime ir kitu farmu. klauskite.

80 AKERIŲ FARMA

tinoj apsigyventi. Matyt, jis t°no tyrinėti 
padavė prašymą keliom 
valstybėms.

O<-canos Kauntėj, arti Hart, Mich. 
Geri budinkai. elektra, galima auffin- iltgai bll\ O Kvykus l- bo<- fanuos produktus ir laikvti srvvu- 

* ““=*■-* Pietų Ašigali, litis. Geriausias klimatas. Tinkamiau-1 r>a vieta vaisiams- visoje valstijoje.jau givzta atgal. Jo motor- ę2.o<»0 su išlygomis, hanson- 
laivis “North Star” iau at- osborn. Real e statė. Hart, Mich.

vakaras. Bet čia pasipainio
jo kitas automobilis jam ant 
kelio—susikūlė su juo ir ne
teko kontrolės. Tuomet 
jojo vogta mašina trenkė į 
tvorą, pralaužė ją ir važiavo

PITTSBURGHE MIRĖ 
VINCAS GUTAUSKAS.

Kovo 16 d. Pittsbuighe

Kaip ir kiti vaikai, jis mėg- Į toliau; pralaužė antrą tvorąaro n aro O ro «aro*Siaa«^^. 1 f A _ ro _ ? - A   —

nepavyko. Krisdamas ant į triuškinta. Policininkai se- 
gatvės iš troko, jis labai su- J kė jį fier pralaužtas tvoras, 
sižeidė veidą. Tos nelaimės j Pamatė, kad iš sudaužyto
ženklai ant veido jam neiš
dilo.

Pabaigęs bažnytinę m«»-

automohiliaus išlenda jau
nikaitis visai sveikutis, ir su
ėmė jį

» <'
lt

mirė Vincas Gutauskas, bu
vęs Lietuvių Mokslo Drau
gijos pi: mininkas. Velionis 
buvo da nesenas žmogus, 
vos 50 metų amžiaus. Ame
rikon buvo atvykęs prieš 35 
metus ir visą laiką išgy^ e-

kaimo. Gutausko žmona mi
le jau 5 metai atgal. Liko 
tik duktė Bronė ir sūnūs Al
bertas. Į kapines velionį Gu
tauską lydėjo daugybė žmo
nių S. Bakanas.

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ, STATISTI
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ.

Lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

Hitleris skelbia mažoms tautoms “laisvę.”
(Iš Kalendoriaus)

Kalendoriaus kaina “Keleivio” Skaitytojams 23 centai.
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliais, ariu suvyniot kvoterį į popierėlį ir įdėt į 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

“KELEIVIS,” 253 Broadway, So. Boston, Mass.

s I

jau
ėjo į Čili. bet ledlaužis 
“Bear” su 24 žmonėmis dar 
pasiliko, nes ji kelionėj už
klupo didelės audros.
PARDUODUL1ETUV1Š- 

KUS BALANDŽIUS.
Juodgalviai, rud- 
jralviai, jrclton- 
jralviai ir balt
galviai. I’risiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Vals
tijų ir į Kanadą. 

(JEO.
KKNIM ĮKAITIS

520 Wils»»n St„ 
A'aterbury. („nn.

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA 
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių lijrų šaknimis, 

Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
li^as cydo ir kaip reikia vartoti, 
i Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai. > 
Kaina su prisiuntimu SI.00. Pinijrus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

bAUL MIKALAUSKAS 
218 W. Eourth SG. So. Boston, Mass.

IŠ KRANO IR B0NK0MIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS aL GERO ALAUS—
REIKALAUKIT TIK RO VaTU VISKO AL AUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREW1NG C0., hc.
TELEFONAS
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE SK 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Mass.

1410 Columbia Road. 
Tel. SOUth Boston 2271.



Kelta* Puslapi*

Moterims Pasiskaityt
ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFISONIENĖ. j >

D A VIENAS SMŪGIS
“SUŽEISTŲJŲ ŠIR
DŽIŲ*’ RAKĖTUI.

Jei mergina pameta vai
kiną. sulaužo prižadėjimą 
už jo tekėti ir nueina sau su 
kitu. tai mažai kas tam vai
kinui simpatizuoja. Jis pats 
susiiieško sau kita ir vėl vis
kas I ’e daug nesi-1

r užuojautos ne- 
jieško. nors kartais jis tikra: 
būna nuskriaustas, nes mer
gina ji pamesdama nusine
ša jo deimantini žiedą, kuri 
jis nupirko kai ji pasižadėję 
už jo teketi. Ne. vyrai mer
ginu neskundžia ir jokiu at
lyginimų neįieško, nes jie 
nuo senu

skundžii

teismas nagrinėja paskutinę 
tokia bvla, kuri buvo užves- 
ta dar prieš 1938 metus. Ji 
vra paskutinė, nes legislatu- 
os nai ė. Mrs. Katherine 

Foiey. 1938 metais Įnešė 
n ieš tokius skundus bilių ir 
iis buvo priimtas, padary
damas galą tam negarbin
gam raketui šioje valstijoje. 
‘Sužeistos širdvs” balzamo
a iau negaus.

KAS KALTAS?
K. Abekienė “Laisvėj” 

važinė-

giai už meile mokėti

nusiskundžia, kad 
damosi po kolonijas ji pa
stebėjusi. jog komunistai 
-yrai esą labai apsileidę., 

alkų Įpratę brau-S Moterys, girdi, dar šiek tiek 
o ypa- i reikia, bet vyrai tai stačiai 

niega. Taip. vyrai jau pra- 
leda neveikti, o su laiku di- 

: Ižiuma ir visai nuo komu
nizmo atsimes, nes jie jau 
oradeda abejoti, ar jiems

tingai tie. kurie turi iš kc 
mokėti. Kas kita su mergi
nom ir gyvanašlėm'. Jos 
nuolatos žvejoja turtingu; 
vylus. Kartais visai be pa
grindo prisikabina, pasi-: jžsimoka laiką ir energiją 
samdo advokatą, sufabri- ■ eikvoti ir veikti su tais ap- 
kuoja bylą ir apskundžia svaigėliais, kurie džiaugiasi 
vaikiną ant kelių dešimtu į -avo tėvų žemę pardavę. Be 
tūkstančių dolerių už “su- i ;o. jiems jau igryso ir tos 
žeistą širdį.“ Ir reikia paša-! amžinos aukos “Laisvei” ir 

‘Vilniai.’* Man rodos, kad

čia yra parodyta Barbara Barton. kurią West Point karo 
mokyklos kadetai išrinko kaip .gražiausią merginą.

POLEMIKA IR'28 PITTSBURGHO KOMUNISTAI NU- 
KRITIKA. ! BAUSTI KALĖJIMU IR PINIGAIS.

kyti. kad toks legalus plėši
mas joms sekasi. Prisaikin-
tieji šuolininkai (juryi be- i kio kiauro, niekados nepri
veik visuomet pi iteisia joms į pildomo maišo, kaip tie ko- 
tinkama atlyginimą kaipo į munačiu dienraščiai, 
“širdies balzamą/; Daugelis j viena komuniste 
bizmer
nenor

nei vienas kunigas neturi to-

CHAMAI JIEŠKO “KUL- 
TURIAKUMO.”

Bolševiku “Vilnis” (Nr. 
70 ) raumoja prieš socialis
tus, kad šie negiria jų muzi
kanto. Girdi. “Naujienos” 
parašė, kad Bacevičiaus 
kcnceite sėdynių buvę dau
giau tuščiu, negu pilnų; o 
“Keleivio” korespondentas 
ne tik nepripažįsta Bacevi
čiaus “profesorium,” bet jo 
“koncertus” pavadinęs Sta
lino agentų propaganda.

Ir dėl to, kad apie tuos 
bolševikų “koncertus’’ musų 
korespondentai pasako tei
sybės žodį, “Vilnis” kolioja 
juos “plunksnos banditais” 
ir “rikiais barbarais.” kurie 
“galutinai atsisveikino su 
kulturiškumu.”

Bet ar žino “Vilnies” cha
mai. ką kulturiškumas reiš
kia? Jeigu žino, tai kodėl 
jo visai nesimato nei jų laik
rašty, nei jų kalbose? Juk 
kolioti kitų laikraščių ben- 
drabarbius “banditais” ir 
“barbarais,” tai ne kulturiš
kumas, bet žemiausios ru- 

___________________________sies chamizmas.

Ir Mano Trikapeikis
“Keleivio” No. 10. Mote- oponentus visuomet praval- 

rų skyriuje, Kapse davė tik- “ nokintu Kas ne
rai puiku straipsni — “Sau- Jais.’. ^ai .’?eMas,„ 
mylybė.” Tame ‘ straipsny . “pasiutęs šuo
kas žodis, tai vis gryna tiesa u ?•. ... . .
iš buvusio ir esamo žmonių i.. Štai, pasiklausykit. kaip 
evvenimo į lietuviškų bolševikų lyderis

„ , ’ . . Bimba “Laisvėj” (Nr. 70)
Me^ kūne jau gyvename apie atvykusį iš

, . 30 metų šioj saly esame Sėtuves inteligente, adv.
1 šaukštas lemono sunkos, matę, pnsiziureję. patyrę n nahaliaudta-
2 kiaušiniai. persitikrinę. k-a kal-i us«ą.

APIE VALGIUS.
KIMŠTA ŽUVIS IR SO- 

SAS SU VYNU.

Pittsburgho kriminalinio Tačiau komunistei nebu- 
teismo teisėjas Graff skau- tų komunistais, jeigu jie ne- 
džiai nubaudė tuos 28 ko- mokėtų pavaitoti gudrybių, 
numirtus, kurie rinko para- Jie moka. pagal reikalą, pri- 
šus savo kandidatų petici- sidengti visokiais nekaltais 
joms. Mat, kad partijos kan- vardais ir pakalbėti taip, 
didatas turėtų teisę oficia- > kad tik gavus žmogaus pū
liai statyti savo kandidatūra rašą. Lygiai kaip ir lietuviš- 
įinkimams. jis turi sul inkti ki komunaciai. kurie vilio- 
iš balsuotojų tam tikrą skai- darni savo laikraščiams skai
čių parašų po peticija. Taigi' tytojus arba savo di*augi- 
pereitai? 1 inkimais Pittsbur-1 joms narius niekados viešai 
gho apylinkės komunistai ir' nepasako, kad jie čia renka 
leidosi rinkti tokius parašus, rekrutus komunistų organi 
kad jų partija galėtų pasta- žarijoms ar skaitytojus ko- 
tyti visą eilę savo kandi- munistų spaudai. Jie dangs- 
datų. ■ tosi visokiais nekaltais,

Bet vėliau išėjo aikštėn, “darbininkiškais” vardais, 
kad jie daug parašų suklas- ir dažnai bažijasi. kad tie jų 
tavo. kitus gi gavo nesaky- laikraščiai ir tos jų organi- 
dami teisybės, kad parašai žarijos neturi nieko bendro 
renkami komunistams. To- nei su komunistais, nei su 
dėl teisėjas apkaltino juos komunizmu.
sąmokslu (conspiracy) ir, Tokia t apgavystė bu- 
kreiva priesaika (perjury) vo vartoįma ir tuos para- 
įr nubaudė jų vadus _ po - gus peticijoms renkant. Ir 
metu kalėjimo ir po $o00, o tas šmugelis išėjo aikštėn, 
menkesniems jų paskyrė po “pittgburgh Press” pradėjo

^a ^irn^ ir,P° skelbti savo skiltyse vardus 
$200 pabaudos. Be to. ko- jr pavanies pasirašytų po 
mumstąi turėjo užmokėti 11 ko{nUnistM peticijom žmo- 
teismo išlaidas. Daugumas pamatę laik-

Kai komunistai pernai su- ra§ty savo vairius ir nuėję Į
J*?ty*1 - ^-vo Par*lj°^ “Pittsburgho Press” užpro- 

kandidatus rinkimams, tai testavo. kad jie nėra pasira- 
visiems buvo aišku, kad pO jokiomis komunistų 
jiems ne tik rinkimus laime- peticijomis, o jei jų vairiai 
ti nėra jokių sansų, bet nėra yra tomis peticijomis
vilties nei reikalingą sLaicių pa(jėti tai be jų žinios ir su- 
paiasų surinkti kandidatų fiRimo uip p^aryta. Kiti

nes 1\uo _to ajK?’ gi aiškinosi, kad jie lašyda- 
kai Stalinas padare su Hit- * fesi peticijomis visai 
lenu sutarti pnes demolaa. Režinoj^ k7d teį komunistu 
tinęs valstybes, Pittsburgho
piliečiai pradėjo žiūrėti į Prijos. ....
komunistus kaip i Hitlerio ir Daugumas pasirasiusių 
Stalino agentus. * padarė po priesaika pareis-

■ —■ kimus ir atšaukė savo para-
JIS žiurėjo, KADA TRAU- šus » po komunistų peticijų. 

KINYS IŠEINA. f Vigą to pasekmė buvo to-
Motina rengėsi vykti į miestą kia, kad grand džiurė. pra- 

traukiniu, tik nežinojo, kuomet dėjo. tą.skandalą tyrinėti, 
jis tą dieną išeina. Tad nusiun- Parašų rinkėjai buto apkai
tė ji sūnų pažiūrėt, o sūnūs su- tinti ir patraukti atsakomy* 
grįžo tik po valandos.

—Jonuk, kur tu buvai taip il
gai?

—Laukiau stoty, kol trauki
nys išėjo. Juk buvai liepusi pa
žiūrėti, kada traukinys išeina.

Kokių 3—4 svarų žuvis.
6 riekutės baltos duonos. 
2 smulkiai sukapoti svo- 

man orynai.
. K> puoduko sviesto.

iau nebegalėsianti naują i šaukštas sukapotos pet-
skiybėlę nusipirkti, nes niškos. 
kiekvienas centas, kuris tik

u—**“"- 1 \ iena komuniste man
ienų ir profe&ijonalų. skundėsi, kad ši pavasari ji 

^K<.mdulo, SUSI- ; nsniifi
taiko visai be teismo ir bran 
giai užmoka. Biznis tikrai 
geras, ne tik grašiagaudėm. 
bet kartu ir jų advokatams. 
Vien tik Ne\v Yorko valsti
joj per vienus metus vyrai 
turėjo tokiom moterim su
mokėti S10.O00.000. Ir kas
diena vis daugiau ir daugiau 
tokių skur

Tok
gėda sav

atlieka nuo landos ir val-

moterys, kurie susipratę at- nus ant sviesto ir supilk ant savo vyrą laiko mulo vietoj; 
simes nuo jus, prisidės ne- sutrimintos duonos: sudėk joms rupi kad jis tik dirbtų:

“Manau sau: tie smetoni- 
ninkai išsižioję iki pasprogi
no. Kalbu apie adv. Gabaliau- 
ską, pabėgėlį iš Lietuvos.

“Jis, taip sakant, utelę ina 
už ragę. Jis šaukia: duokite 
mums po 40 tūkstančių dole
rių per metus, arba mes nu
stipsime bado.*’

Na, ar tai kultūringo žmo-11 :šą renka. Jie žino. kad bu- 35 žinutes. Kartu galima giasi apsirūpinti
>iidi amo aukščiau doleiio. su jumis jie sulauks kepti ir bulves, supiaustytas mirties. Jos apdraudžia jį ir gaus kalba, tie Bimbos žo-
Todel jes praoejo reikalau-. vjen išsigimėlių vardo ii- vi- storom plėškėm. laukia, kad tik greičiau jjidžiai? Ne, tai tamsaus cha-
ti, kad butų padarytas ąa- Sų sąžiningu lietuvių panie- žuviai sosas: Ištirpyk 4 velnias paimtų. Yra ir tokių, mo pliovonė!

‘’suzęi?^j sn-dzrą Įkos. šaukštus sviesto, išlėto i-kurios užauga* pas savoma- Adv. Gabaliauskas nėra
skandaiam>. kurie pastato, Grįžkim apie 20 su vir- trink 2f-» šaukšto miltų, už- mytę be jokio darbo ir ište- mano srovės žmogus ir aš jo 
Vį. ant x\es,^..pajU0vj°!‘;šum metų atgal, o pamaty-jpilk 2 puoduku pieno ir 2 bėjusios nežino kas tai yra asmeniškai nepažįstu. Beit

?ime koks didelis skirtumas gerai išplaktu kiaušinių try- paprasta namų ruoša. Jos žmonės, kurie girdėjo jį 
KlCba. G NienoKon lene. va-,,ol.^ rlokoi+inin knmnnistn q«* latne i»<»_ hmi nori diriplin ištekliu vi. lralhant salrn Vari ris anoras
dov;
lav
g r

s,ui^' >O i musų mylimą organą (kapotu petruškos lapeliu. , Tą aiškiai parodo ir ta dže- suprantama, su juo nesusily.
zo 0 P'^e.iima 'g.‘-i-Moieiu balsą" ir vfeaip F * ----------------- nitoriaus boba Simpsonienė. giiti nei rimtumu, nei žino-
rn?’.*’ba,-nes^*1- -°-' . -r mus ragino, pratino prie vi- SUOMIŠKA SALOTA Iš DAR- o dabar jau kunigaikštienė, rimu, nei taktu. O vis dėl to
l eiAaiauLi piniginio at.ygi- muomenės veiklos. Tąsyk žOVIŲ SU SILKE. Gavus titulą, ji mano esanti Bimba drįsta tą žmogų už- 
.unio. ^'^ziora mei-:" ♦ k ^k galėdami, p . v o,.anA,vc at su dangum lygi ir “kas tai gauliori savo chamiškais iš
škvstf reikalaudama api P®? l’afle.4av0 i’ šaldytas ir supiaustytas daržo- “ J.................................................streistamus.

jau jus pačios.sakote, kad ves. 2 bulviu Taip pat ir su mus yra, Bet jei kas pasako nepa-
ne yra tikri miegaliai, kad ka morkvų puoduką burokų, di- kūne stato save aukščiau u- lankų zodj apie bolševikų 

’ pirmiau visko, o moterį lai- veikėjus, tai jie tuoj rėkia, 
ko tik niekais. kad tes yra “plunksnos ban-

O kaš link tų, kurie savo ditas.” “tikras barbaras” 
reikalus ir gerove tr tt.

aps
vedimo arba kūdikiui užlai 
kvmo.

bėn. Ir 28 jų gavo kalėjimo.
Kaip matyt iš pavardžių, 

tai lietuviai komunistai čia 
buvo laimingi, nes mūsiškių 
nei vienas nepapuolė į tru- 
belį. Yra keliatas žydiškų 
pavardžių, slaviškų ir kito
kių tautybių. S. Bakanas.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL.

tapo Dievo sunarni. ' ALDt BA 1941 METAMS.
TIKIME f KRISTŲ, todėl turima Jos Mačiulis — pirmininkas,

janoti kaip mytai apie Kristų ausida- 906 Prescott St. tVaukeąan, III. 

vtao nuo
. ., šventes, o gagy Suzana Gabria—nutarimu rast.
krikščionys adina 730 McAliater avė., Waukegaa, TU-
viaia. Atrasite kad net Biblija neši- „____ „Z?
no kada Kristus gimė, mirė ir kada C1di 8-tvi? r*^tTnjisai buvo nukryžiavotas. Vuie Piace, ttaukegan, 111.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- K Vaitiekūnas — kaaeriua, 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen- . 726 — Sth St., Waukegan, m.
tai. Galima gauti "Keleivio” afise ar- S KASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, K. Ambrozunas. 
i MARŠALKOS:
K. Pečulis, J. Stoškus, 

i Susirinkimai būna paskutini nedėk 
dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts . Waukegan. UI.

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ |

Knygoje rasite legendas apie Kristų,' 
kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip : 

Dievo

fte kaip krikščionys pasisa- F. Sedoravičia ,— pirm.-pagelbinin., 
pagonų pasakų apie Kristų, 733 Lincoln st., Waukcgan, I1L 

ir Velykų šventes, O dnbsr u,,znnn Gak-ia—pntarimn

jus tik vienos lietuvių ko- 
, .. i-- mvnistų partijos judėjimą 

“ ; y?" x.aCa' palaikot ir finansuojat. Kas-
X . ylos!gi tame kaltas? Klausykit, 

jau . ev, 101- Q įums pasakysiu: niekas 
nekaltas, kaip tik jus pačios, 
kurios vadindavot save 
piimeivėm ii progresistėm, 
bet niekad tokiomis nebu
vot. Jus sunaikinot savo or
ganizaciją ir organą, prisi- 
šliejot prie vvrų ir stengėtės 
juos pralenkti. pamokyti 
juos. Tas atėmė jiems ūpą 
veikti ir visiškai nupuldė jų 
dvasią. Lietuvos pavergi
mas irgi atidarė ne vienam 
akis, o jus pasidarėt dar 
kvailesnės ir didesnės Stali
no davatkom Moteris.

Miekigano valstiją prade
da jau sekti 
jos. Šiandien 
draudžiamos
ko. Indianos, Californijos. 
Illinojau.- ir Ma^sachusett? 
valstijose. Bostone dabar

t;ir?, i aktorka. Jane Fra- 
?« va aažo V« lykoms mar-

MOTERYS VĖL PRA
LAIMĖJO.

ru t>£ ‘ikruju rodo savo
koja> v v ra n:-

\

delj svogūną, du kietai išvirtus 
ir supiaustytus kiaušinius ir su
pjaustytą sūdytą silkę. Užpilk
pora šaukštu uksuso, gerai -vis- asmens reikalus ir gerovę e
ką sumaišyk, apdėstvk žaliais stato pirmoj vietoj, tai prie . Ech. jus chamai, nepraus- 
salotų lapais ir duok valgyti. dabartinės visuomenės san- ti chamai.

-------------- tvarkos kitaip ir negalima.
Lašišas (SALMON) SU Jeigu pats savęs nepaisysi, —

BULVĖM. lai visuomenė tavęs irgi ne-

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. IIX.

Prof. Gnaiba.

1 skardinėė raudonos lašišos paisys. Kol esi sveikas, stię-
rus ir dirbi visuomenei, vis 
savo pridėdamas, tai gerai; 
bet jeigu suklupai, tai visuo
menė lipa per tave ir eina 
savu paprastu keliu. Aš esu 
tei patyręs pats ant savęs. 
Taip pat buvo su Jonu Per- 

riešuto kunu ir su kun. M. X. Moc
kum. Taigi, ravi reikalai tu- 

Sutrupinus žuvį nedideliais ^uti arčiausia tau pačiam! 
šmoteliais, aplaistvk ją citrinos gy draugės Kapsės išva-

(salmon).
4 šutintos bulvės.
1 šaukštas citrinos sunkos. 
Druskos ir pipirų.
3 šaukštai sviesto.
3 šaukštai miltų.
1*2 puoduko pieno.
Trinto muskatinio

(nutmeg).

LINKSMAS VEJAS

švilpia linksmas vėjas. 
Skrenda nesustoja— 
Nei žalioj alėjoj 
Neužkliūva kojų.

Stūgauja po lauką. 
Sukas debesyse,
O ką jisai šaukia— 
To neišsakysi.

Man neišdainuoti 
Laisvo vėjo dainą,
J kurią sparnuoti

SIELOS
BALSAI

sunka. Dėk keptuvėn eilę bul- dom apie savanaudžius aš, Džiueėsiai sueina 
vių, paskui žuvies, ir taip kar-tačiay pilnai sutinku. Šis — - --

Los Angeles mieste. Gali- ttk iki galo. Tarp kiekvienos ei- mano pareiškimas, kad “sa-,
fornijoi, kas metai b-ma py- lės apibarstyk žuvį druska ir pi- vj reikalai turi buti arčiau-^ 
ragų kepimo kentė ‘.a-, ku: pirais. Padarius sosą iš sviesto. sja pačiam sau,” turi kitokią 
už geriausius ir skaniausius miltų, pieno ir pusės šaukštuko prasmę. į
pyragus yra duodamos pui- trinto muskatinio riešuto, karš- Kūjų Vincas.
kios dovanos. Kaip pernai, tą užpilk ant žuvies su bulvėm. ■ ■ - - ■ —____ _
taip ir šįmet pirmą dovaną b'epk 20 minutų vidutiniam ,
laimėjo ne motei i -, bet šeri- karšty 
fas P. Shanlev. Jis moka ne 
tik prasikaltėlius sugauti h 
belangėn pasodinti, bet ir

Rašto Istorija. Pagal A. B Schnitterl 
sutaisė žemas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš- 
diri«> sau raštą kiekviena žmonių tau-gei rausius visam mieste py- u ir tt. cbk-ago, įsos, pusi. 3ot.

ragus iškepti. , ......................................... nRf‘
Konteste dalyvavo keli amžinos dainos. 

šimtai moterų ir keliatas i*ip» « genaw^
vyra. Jovaro dainų. Jos tinka <kklamaci- 

joms ir dainavimui Kaina
i

Man vien tik klausytis 
Tų dainų pakanka.
Kai džiaugsmai saulėti 
Mano sielą lanko.

J. Petronis.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Anerika LMaviun Mefcytte Kalbų

SUTAISĖ DR. D. MLKA. Lfetavių Kalbw Makytafra prie 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA 11.00.
DR. D. PILKA, S2S CotaabM Aea^

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugelia spalvuotų paikių paveikslų, 
223 poslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK S1.00.
$145.

Kiekvienas turėtų papoaM envn knygynų minėta knyga.Kiekvienas nssiįlikte tų knygų pasMMangs. Pinigas g«______
siųst MMoney Orderių.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia silkini užrašyti savo ir “KcleivK," ad
resų ir nepamirškit prilipyt niS ceatua markų.

»!

••KELEIVIS”

2S3 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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7IN10S iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKU CENZŪROS

Ruošiasi Plėsti Oro Pastą Lietuviu Mokyklos . REDAKCIJOSRaudonoji Armija 
Lietuvoje Ruošiasi 

Karui.
Šalies pakraščiais ir viduje

KtU Raitoma BoKe-|adatų. Kai kurių tajybinfe s.ato tvirtoves.
r •> **• prekybos darbininkų silpna OKupuotoje Lietuvoje ap-

VIKIĮ LaiKrOSClUOSe. ,ii darbo disciplina. Pavyz- gyvendinti maskolių kari- 
T. . . įdžiui, Šiaulių kooperatyvo ninkai atvirai pasakoja, kad
Kaip žinia, visus gėrės- • ve<jėjas Jurevičius su kitais kapitalistinės valstybės ren- 

mus namus Kaune uzeme, atsakingais darbininkais giančios užpuolimą prieš so- 
raudonarmieciai, GPU zval-į metu važinėja tarybi- vietų Rusiia. Todėl Lietuvos
gybmmkai ir kiti atėjūnai.:niu automobiliu medžiok-!— , . . , :pasienyje, o taip pat įvairio-
todel vietos gyventojai da- • i^n jr girtuokliauja. Dauge- se vietose krašto gilumoje 
ha r sutri nsti n<> kelis žmones. jyje fabrikų nėra valgyklų.” i jie statą sutvirtinimus.

„ *ienam » ---------------- * , Karo psichozas, apie kuri
šeimyna,:

bar sugiusti po kelis žmones. Jyje fabrikų nėra valgyklų, 
į vieną kambarį, vuama™, » .
kambary gyvena
ir prie to da į tą kambarį • 
įleidžiama keliatas pašali--
nių, visai svetimų žmonių, nas “Tiesa” aprašinėja tokį Apie narą kalba ne tik mai

štai ką apie tai rašo ko-' labai reikšmingą dalyką: kolių okupantai. Ir Lietuvos 
munistų “Tiesoj” gydyto- “Šančiuose, Sodų ir Suomių žmonės yra perimti, jų nuo- 
jas C. Joffe: Jo nedideliam gatvėse 15—16 vai. labai mone. neišvengiamo karo
kambary buvo apgyvendin- dažnai matom grupelėm ir nuotaika. Tas psichozas slė-__________________________
ti viena moteris ir viena pavieniui mokyklinio am- gia taip pat valdančius ko- nm čir vinį
mergina. “Jos be butų sky- žiaus vaikus, nešinus kepa- munistinius sluoksnius. At-
riaus leidimo įsileido dar lėliais pyrago, beslankio- viresniuose pasikalbėjimuo-. BACKOb SU ALUM.
trečią merginą. Pradėjo jant palei kareivinių rajona. se lietuviai komunistai reiš-' Kaž-koks T. Šoras

jau anKSCiau
ne tik nėra sumažėjęs, bet.

buvome rašę,įdomi Žinia.
Bolševikų partijos orga- atvirkšeTai, eina vis didyn

KELEIVIS, 50. BOSTON

Amerikos valdžios vadai daro planus oro paštui praplėsti. 
Oro paštas Amerikoj darosi labai populiarus.

■Be Lietuviu Kalbos.' ATSAKYMAI.
‘Keleivio’ skaitytojui iš

Draugas“Tarybų Lietuva” prane-! , ..
i ša, kad tose Lietuvos žemė- ‘ Pniladeiphijos.
'se, kurios iki šiol prigulėjo!dz,rnil.¥ai.P°.ia.stu Pasi“ 
' prie sovietų Gudijos, mo-i la'yu- -bežinodami .^u kuo 
i kyklose nebuvo ir dabar nė- tunm ,r.eil5a1^ negalim rasto 
! ra lietuviu kalbos. Lietuviu > spaua-omti. Po rastais gah- 

mokomi rusu kalba. ma pasirašyt! ir slapyvar-vaikai
kad greičiau ištautėiu džiu, bet redakcijos žiniai

i virstų rusais. Švenčionių pii-! visuomeL reikia priduot ūk
tojoje vidurinėje mokyklo- pavardę ir aoresą.

rašo

Girdi, turtas ten ne- 
‘socialistiškai.” 

suminėtų
_- - .... ... . .. - - i pavyzdžių patiriame, kad
Bet atsitiko taip. Vieną die- nių tėvus, kurie trukdą vai- kę prie maskolių. : Prienų alaus darykloje dir-
ną gydytojas gavo orderį, kams lankyti mokykla. Visos panašios kalbos iš- banr/ tiktai bolševikiškai
kad visus gyventojus įregis- gj savaime trumpa žinutė nešiojamos po kraštą, o tai “išpildant užsakymą Kai- 
truotų. Merginos atnesusios paSako labai daug. Pirmiau- neprisideda prie pastovumo šiadorių miesteliui. 23 stati- 
orden su keiksmais chole- sja, raudonarmiečiai ne- jausmo sustiprinimo. < n^s ajaus buvo nuvežtos
ra,’ su rusišku ...matj, ’ su išleidžiami iš kareiviniu,
grąsmimais pagaliau pra- nes bijoma juos prileisti 
mušti man ir mano žmonai prie žmonių. Antra, raudon- 
galvas.^ Gyd.Joffe klausia., armiečiai taip blogai apru

PRIVERSTINAS GATVIŲ
VALYMAS. ARBA KA- ‘ 

LĖJIMAS.
Kaip lengvai okupuotoje

Lietuvoje švaistomasi su 
bausmėmis, matyti iš tokio 
pavyzdžio. Kauno vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
(burmistras) “draugas” Ši- 
manas ii- to pat komiteto 
sekretorius “tovariše” J. 
šermušenko išleido įsaky
mą apie gatvių valymą. Kas 
tinkamai gatvių nenuvalys, 

•1 bus baudžiamas iki 10 rub

i vai. popiet, 
i tojaus 10 vai. Tat pastovė-

o išvežė ant ry-' , ,- - i ' nus darbus.

TEATRE IŠ BALKONO 
SPIAUDO KITIEMS

ANT GALVŲ- ........... _.................
. U— ka<?a.rytas galas; pinami, kad jie iš vaikų per- “Tarybų Lietuvos” korės- jus taip ilgai šalty, be jokios į (stOriia suvienytų valstijų šiaurinės 

jo kankmimuisi- su. seimą kasi maisto produktų, mokė- pondentas rašo: “Daugelis priežiūros statinės sprogo ir; Amerikos nuo atsiradimo ir dar 
“jau beveik 4 menesius. darni net trečdaliu bran- žmonių mano. kad socialis- padalytas nuostolis siekia i v

Štai kitas Kauno gyvento-; giau. Pagaliau, ši žinia pa- tinęs santvarkos suteiktoji virš 7,000 rublių. Arba kitas į mėrika, kokie čia tada žmonės gyveno!PP61.”10 \ ‘ ., .»
r -- - - - j .- ' ‘---------j___ :unkvpži_! ir tt. Prie galo knygos telpa Suvier.y-i kaip tai buvo ir caro laikais.

I je ligi šio! dėstomoji kalba:
' buvo rusų. Švenčionyse dar
j veikusios dvi nepilnosios vi- prenumeJata ir „ž la;ška 
i dūrinės mokyklos (progim- Ptt protesto prieš ta “Lais- 
' nazijos). kurių vienoje buvo V£S-- korespondentą, kuris 
žydų, o kitoje—lenkų kai- šluosto alkūnėmis saliunu 
ba Lietuviškos vidurinės mo- barus ir «kritikuoja” “Ke- 

taiP nebuvo. Dau- jeivi,” nespausdinsime. Per- 
i geliskio nepilnojoje vidun- įema butu laikraščiui viso- 
inėje moKykloje buvusios kius laskatuą skaJbtk To_ 
1 sešios klasės. Ligi šiol buvo kjus tamsunus geriausia ig- 
rusu dėstomoji kalba. Ta- nmnoti
rybų Lietuva” pastebi: “Pa
gal tautvbę daugiausia mo- Julei Ambrose. — Jaknos 
kinių yra lietuvių.” Taip pat Vra vadinamos da ir kepem- 
Adutiškio nepilnojoje vidų- ^is. Ang i i š k ai — iiver. 
rinėje mokykloje dėstomoji Gvazdikėliai angliškai vadi- 
kalba buvo rusų. Laikraštis nasl cloves. Jų yra cielų n 
rašo: “Visi mokiniai prašo mntų, parsiduoda visose 
kuo greičiausia įvesti lietu- ?rosernėse. Salietra anglis- 
vių kalbą.” Švenčionių rajo- kai vadinasi saltpeter. Apie 
ne iš 50 pradžios mokvklų vėdarus bus paaiškinta Mo- 
tiktai 29 mokyklose buvusi teių skyriuje. Lž iškarpą 
dėstoma lietuvių kalba, o aclu-
Adutiškio rajono pradžios Laisvamaniui. — Drau- 
mokyklose rusų kalba buvo gas sakai tiesą, tačiau laik- 
dėstomoji net aukstesniose raštin nedėsim. nes nema- 
mokyklose. nom ka(} apie tą žmogų ver-

Tenka pastebėti, kad tose tetų tiek daug kalbėti. Jo 
srityse visiškai nėra rusų. karijera jau užbaigta.

Tiesos
Haveno.-

draugui
-Labai

iš New 
ačiū už

pavyzdys. Įmonės sunkveži
mis 3 sąvaites be jokios ap- 

.saugos stovėjo pakelyje, 
33. Ten jau , kuris laikas, į jie galėtų “bespekuliuoda- vyksta mitingas, tokie žmo- prie Utenos, įvažiavęs į 
kaip sugadinta kanalizaci-Į mi” uždirbti viena kita nės palaiko smukle, kurioje sniego pusnį. Negana to. 

o pataisyti nėra kam.; mblĮ.ja, o pataisyti nėra 
Namų komisaras prieš mė- i 
nesi buvęs pasirodęs, o nuo ; 
to laiko jo niekas nemato, i 
Tame pat name žmonės į 
“jau 4 sąvaites gyvena be į 
vandens ir kanalizacijos.” i

tarsi gali rūkyti ir be ato- Vežant iš Mauručių geležin- 
dairos spiaudyti. Beje, atsi- kelio stoties miežius, maišai 

IR PAŠTAS VEIKIA randa, net tokių “drąsuo- nebuvo gerai apžiūrėti ir at-1
STACHANOVIŠKU li’4,” kurie stengiasi salėje vežus trūksta 10 centnerių i

“SPARTUMU.” vienas kitą pralenkti spiau-• miežių.”
_ ... „ ’ dydami. Teatre vienas toks “Tiesos” redakcija deda

. . v Lietuva prane- “didvyris” nesenai spiovė iš prie šių bolševikiškos tvar-
Visi skundai ir prašymai nu-! sa. kad Tverų valsčiaus, gy- trečio aukšto į arterį ir pa- kos perlų tokį prierašą: “O 
ėjo niekais. M. Kronzonas Į ventojai patys suorganizavę taikė tiesiai man į plikę. ką darė vietinė partijos or-! 
baigia: “Taip ir gyvena, pašto pristatymą. Iš gyven- “Taip pat tokie nevalei- ganizacija?” Mes galime j 
žmonės be kanalizacijos ir! tojųi sudarytas sąrašas, pa- vos ateina į salę su kepure, duoti atsakymą: mitingavo 
vandens,” o “Tiesos” redak- gal kurį jie is eilės eis atsi- visai nekreipdami dėmesio, ir redagavo telegramas ge
cija nuo savęs priduria :> imti paštą. Tokios priemo- kad susirinkimų salė papuo- nialiajam dezorganizatoriui 
“Tiesa” jau yra rašiusi apie į nės gyventojai ėmęsi, nes šta darbininkų klasės vėlia- Josifui Visarižnovičiui! 
netvarka su namų tvarky-i pastas paskutiniuoju laikuVOmis. revoliucijos vadų m07o~loc 4i ir ofr. me,™ 

pradėjęs veikti tiesiog skan- atvaizdais f ikonomis D To- M?N0, AI. , DE^LA>T acijos. 
i dalingai. Paritai k y d a v ę, ki elgesį maža pavadinti ne- lataipSJTir Jir
tod žmonės gaudavę laik- kulturingu. Tai jau akiplė-
rascius net po astuonių są- siškumas. Juk neimsi ka- ^°s> hamonstiškos ir laisvamaniškos. 
vaJS* binti ant sienos plakatus,

BATSIUVIAMS NEVA- ^d.J>"t5Vsius SSSTST.P’K"n'Ž>.

mų. Bet tai nepadėjo.”

“BIUROKRATIZMAS IR 
IŠGVER1MAS,” SAKO 
,‘TOVARIŠC” ŠLIOMKE.

“Tovarišč” Šliomkė Ma- 
nin, kuris yra paskirtas pre
kybos vedėju, nušviečia bol
ševikų “Tiesoj” sovietiškos 
Lietuvos prekybos tvarką ši
tokiais žodžiais:

“Prekybos liaudies komi
sariato ir vartoju kooperaci
jos aparatuose pastebėta vi
sa eilė biurokratizmo, isgve- 
rimo ir blogiausio šeiminin
kavimo faktų. Vilkaviškio 
kooperatyvas, pav., 3 mėne
sių būvyje gavo prekes 44 
siuntomis, iš kurių 30 siuntų 
kooperatyvan pateko klai
dingai: jos buvo skirtos ki
tiems kooperatyvams. Tel
šių kooperatyvas du mėne
sius negavo sąskaitos atsius
tiems pusbačiams. Pusbačiai 
gulėjo lentynose, o pirkėjai 
negalėjo jų pirktis, nes jų 
kooperatyvas nežinojo kai
nų. Tas pats atsitiko ir Pa
nevėžio kooperatyve su 
“Metalo” įmonės atsiųstais 
geležies dirbiniais. “Lietū
kio” tekstilės bazė sausio 11 
dieną išsiuntė prekes į Uk
mergės kooperatyvą, o są
skaitos iki šiol nėra. Utenos 
kooperatyve guli atliekamų 
pusbačių 6000 porų, o kitoje 
vietoje jų neužtenka. Kaune 
valstybinėse prekybos krau
tuvėse NN 170, 171. 18, 29 
vedėjai atsisakė prekiauti 
tokiomis plataus vartojimo 
prekėmis, kaip adatos. Esą. 
tos smulkmenos nedaran
čios didelių apyvartų. O pir
kėjai dėl tokių netikusių ve
dėjų kaltės, negali gauti

LIA ODOS LAIKYTI.
draudžiama” — kiekvienas
pats supranta, kad taip ne- lytbkos ligos, ir kaip nuo jų

Kretingoje buvo teisiami 
J. Beįmanąs ir š. Aronas už lal^
“odos atsargų sudarinėji- *?etuvl_U. bolševikų
mą.” Pas juos rasta odos ga- Jaikrasciai kad Iše
minių už 1000 rublių. Turint tl?v?s zpiones dabar pasida- 
galvo, kad batų pora dabar re zymlaI kultūringesni.
Lietuvoje kainuoja tarp 3 ir

?ra elgtis. tulaitis. Antra,: peržiūrėta ir page-
Taigi ne be pagrindo A- .............. zses

4 šimtų rublių, 
šie du “atsargų

išeina, kad 
sudarinėto-

jai” galėjo turėti daugiausia 
3 batų poras.

RUSAI IMA ARMIJON
LIETUVOS VAIKUS 

PO 18 METU.

Tenka patirti, kad oku
puotoje Lietuvoje imami 
į okupacinę raudonąją ar
miją jaunuoliai tarp 18 ir 
20 metų amžiaOs. I kurias 
Bolševikijos svieto pakam
pes Lietuvos jaunimas bus 
nugrūstas, niekas nežino. 
Privaloma tarnyba sovie
tuose trunka net 4 metus.

BETVARKE KAUNO GE
LEŽINKELIO STOTY.

Geležinkeliečių prof. są
jungos Kauno ruožo komi
teto pirmininkas Sumautas 
nusiskundžia betvarke Kau
no garvežių depo. Darbinin
kai kartais iki 12 vai. dienos 
stovinėja be darbo, nes ne- 
pakurentas garvežys “už

PAGALBA ANGLIJAI.

gis vyras palodytas su port
feliu. kuriame buvo nusiustas 
prezidentui Roose vėl tu i pasira
šyti Kongreso užgirtas $7,000,- 
000.000 bilius Anglijai remti. 
Prezidentas tuo taiku buvo iė-

ėmė kelią.” Darbininkai ne- P^kęs ant jūrių pasivažinėti, 
- uną įrankių, “be kurių todėl šis bilius jam buvo nusiųa- 

yra stačiai neįmano-Į tas orlaiviu. Amerikoj viskas 
Įdaroma greita..mas.v

Tad lietuviai, turėję nelai
mę patekti po gudais, buvo 
rusinami! Savaime supran- 

kad ir patys gudai

Kaz. Karčiauskui.—Tam
stos straipsni apie caro lai
kus gavome, bei “Keleiviu” 
nedėsime. V7ištiek ačiū.

; tu Valstija Konstitucija. Čhicago, I!!, i 
1896, pusi.' 364. Gražiuose audimo i Lengvas Bud&S
apdaruose..........................................$2 25 . .... .
------------------------------------------------- ; Išmokt Angliškai.

į Rankius reikalingiausių žodžių ir
• pasikalbėjimu, ši knyga sutaisyta taip
• lengvai ir suprantamai, kad kiekvie

nas gali greitai išmokt kalbėt anglis-
' kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieii sakiniai, pasikalbėjimai dar- 

; bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- 
i ėjus krautuvėm pas daktarą, pas bar- 
: zdaskutį. pas kriaučių ir it Su tone- 
į tišku ištarimu ir gramatika. Antra
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė

“Keleivio” skaitytojui. — 
Kreipkitės i laisniu boardą, 
City Hali.

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimų 
administracijon nevaliau PANEDE- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą. reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siekti; mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėl'au gauti garsinimai } tos 
savaitės numeri nespėjama patal- 
pint.

nesusi- I

n F. Fermeriui. —
juokai ir ši syki 
spaudai.

Saginietei. —
gal sunaudosime 
ačiū. Bet “10 
vyrams nedėsime, 

35t vistiek jų nepildys.

Tamstos 
netinka

Eilėraštį 
vėliau— 

prisakvmų”
nes jie

■.

Norint, kad garsinimas nesusi- ų 
trukdytu. sykiu su pagarsinimu 
reikta siusti ir mok-st}.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

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

“Keleivic” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 65c.

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

••KELEIVIS." 253 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR 

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa 
1S,000 žodžių. Labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra. 160 puslapių. Parankesnio ir:
geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu ' .
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” ! WAVAIKV 

i Kaina .......................................

Senam Draugui.—Kad ir
tiesa, bet rašyt apie tai laik
raščiuose nepridera nes tai 
labai asmeniškas reikalas.

i —
“O. S 

j Vieno
, ir geras nerKtatvmui Kain*

GADZINKOS ir kitos 
81.00 i linksmos dainos. Apart juokingų “Da

vatkų Gadzinkos” te i pa 30 įvairių 
r tt. 

ngoms
. pagerinta15c. 1 laida. 4S misi............  10c.

S S ” arba ^liiihinė Iškilmė ! juokingų damų, eilių, parodijų ir ). a. «U oa &.lULine ISKUme.; Paupelis iš dainų tinka juokingi 
io akto farsas, labai juokinga* i deklamacijoms, šešta pagerinta

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVfiJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nno saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės IX«ti, žlnyfi*

Y paOMai dabartlaė* krikMaaybėa gadynėje kiekviena.* turėtą 
perskaityt, nee tik tada galėt ailkiai supranti Dievo buvimą.

Knyga dMebn faraata, tari S71 puslapį. Kaina pepieros apdarais 
—1.00; sodinio apd.^Įl.16. Pinigui galima siųsti popierinį dolerį 
arka Mosoy ^kdroBookit aekanėiai.

KELEIVIS, 2SS Bre.dw«y. So. Boston, Mus.

»

AR ROMOS
piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

i

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

KIEKVIENOM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knyitų. nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su vis* katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1JS.

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

Taipgi galim* gaut tų knygą nuordyta kaina ir

'KELEIVIO” KNYGYNE
J 253 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 
1



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON Nu. 1 i. Balandžio 2 d„ 190 m.

L
Vietinės Žinios

vienodą šilimą, šviesą, šal-! 
dytuvą ir guzą virimo tiks- i 
lams.

Vaikų darbo ameodmentas

Povilas Maslauskutis iš
šoko per langą.

Povilas Maslauskutis. 8

BOSTONO KOMITETO 
AČIŪ.

Vasario 16 d. prakalbose 
surinktų aukų atskaita.

i

VALDŽIOS NAMAI SO. 
BOSTONE JAU PA- 

BAIGTI.

Antra valdžios butu kolo-
» . t- South Bostone jau ga-bostono Komiteto Ko Jį tava ir administracija pa- 

uz Nepriklausomą Lietuvą :skelbe, au Jj^ 
surengtam s. m vasano 16^ į likacij<į *orint

h. TS ^^utą Blankų aplikacijoms 
paskelbimo _o-ių akto . .galima gauti administraci- 
kaktuvių paminenme auka-* f » , arba
™ ! rašius šitokiu adresu: tbe
« ^Mockus «•’ *uo viena! 60810,1 HousinS Authority, 
doi^h a£ ^P8 Oliver M. Boston, Mass.
Venys. A. ilatioška, garbės! kolonijoj pa įsvi-
konsulas adv.' O. A. šalna. ;s°.8£ b“*“ arba apartmen- 
atašė A. Simutis, Dr. A. L.|b“J'as l«™» paduos apli- 
Kapočius. K. Žibikas* ‘ A?kaci^. tas pirma galės ir bu- 
Lauruti*, S. Norkūnas, K.į^ ?auJ?- Tačiau pirmenybę 
Sangaila, p. Lebrunas, Al. tmKes tore River lanų sta- 
Pucevičius. St. Januškevi-' tybos darbininkai, W ater- 
čius. A. Sygas, p. Masiulio-' towno arsenalo darbininkai, 
nis. F. Aitutis, K. Vileišis. ! Charlestowno navy vardo

Massachusetts legisliatu- 
ros airiai politikieriai vėl 
nubalsavo atmesti federali
nės konstitucijos amend
mentą. kuris draudžia ne
pilnamečių vaikų išnaudoji
mą pramonės įmonėse. Už 
tą amendmentą karštai sto
ja darbininkų unijos, bet 
jam priešinasi kardinolas 
O’Connell, Romos katalikų 
bažnyčios šulas. Airiai poli
tikieriai visuomet balsuoja 
taip. kaip jiems parodo kar
dinolo pirštas. Bet kodėl 
Romos katalikų bažnyčios 
šulas nori palaikyti vaikų 
vergiją, sunku suprasti. Juk 
jis yra milionierius, ir prie 
to jau senas žmogus. lobių 
jam daugiau nereikia, tai 
kam jis stoja už vaikų iš
naudojimą?

Išeikvojo $20.000.000 vi- 
suomenė* pinigų.

Majoro Tobino ofisas iš
Įkėlė aikštėn šlykštų skan- metų amžiaus vaikas, perei-j 
i dalą. Pasirodo, kad legisla- tą sąvaitę iššoko per langą ’ 
! turos politikieriai, prisipir- ir nusilaužė kairiąją ranką 
kę Bostono elevated kompa- per alkūnę. Jis buvo nuga-į 
nijos šėrų. tiesia tai kompa- bentas į miesto ligoninę.' 
nijai naujus kelius, kasa tu- Maslauskai gyvena Roxbu-i 
nelius ir viską apmoka iš vi-' būtyje, Kent gatvės 6-tam f 
suomenės iždo. Be to, jie numery. į
turi išleidę įstatymą, kad ----------------
elevated kompanija turi 
mokėti savo šėrininkams po 
$5 nuo Šero dividentų, o jei
gu ji tiek pelno per metus 
nepadaro, tai nedateklių jai 
kasmet primoka valstijos iž-

Mirė Lucile M. Minkaitė.
33 metų amžiaus. Murray 

Hill ligoninėj. New Yorke, 
nuo apendix operacijos. Kū
ną laidos St. Mary’s kapi
nėse, Westfield, Mass. Pali-

das iš piliečių taksų. Majo- ko didžiame nubudime tė- 
nu patiektas raportasparo- vus Juozą h. Marijoną Min. 
do. kad sdu? budu ita1940 kus, seseri Antosę ir brolį 
metą politikieriai yra įsroel- Sten Minkufliet. radio 
žę is valstijos iždo neina-;
žiau kaip $20,500,000! __________

Už šitokias vagystes suk-
__u turėtų bu 
lempų stulpų!

RmcIio
čiai turėtų but pakarti ant j šeštadienį, balandžio 5 d. ’ 
1“”'" ' i per stotį W0RL, 950 k. kai

Pereito nedėldienio naktį 
Woburne sudegė didelis 3 
aukštų namas. Žmonės vien
marškiniai turėjo bėgti į 
sniegą ir šaltį.

Y VONN E’S
HOUSE OF BEAUTY

I

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tet DEDham 1636

TeL KIR 7119

Paulina LazednsH.1.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
400 BROADUAY

Caunbridge, Mass.

Tai. TRObridge

Dr. John Repšius
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valoadee: W lr M 

NedėlioaU* ir iTeatadiealale mm io ild U ryta.
27S HARVARD 8TRBET 

kamp. lnman «L arti Central ekv. 
CAMBRIDGE. MASS.

S. Končius. J. Kruopas, p J darbininkai, ir bendrai visi 
Bernotas, u. Vareikis, J. •kūne dilba krašto ap- 
Jankauskas, V. Kirmeievi-' saugos darbuose, 
čius, F. Kesleris. p. Bratė- . . , .
nienė. p. Bratėnaitė. J. Tu-’sFat® Pat* VVashingtono vy- 
nila. p. Bušmanas, V. Baliu- riausybė. Ji bus imama ne 
konis. J. Tumavičienė. K. PaFal bul° didumą. pą- 
Mereškevičius, J. Venvs ir gyventojo uždarbi. Di

džiausis apartmentas bus

Nuoma už tuos butus nu-

Socialistai minės 35 metų 
sukaktį.

Gegužės 4 d. vakarą 60 ir 
71 kuopos minės 35 metų

j r.i v sukaktį. Tuo tikslu rengiaVanda Glebus, 29 metų pUjky banketą su įvairia 
amžiaus motens, žuvo po|įrog^ma. Banketas * nyks 
tioko lataib. Nelaime įprko j kmery Hali. 1436 Dorches- 

weos- t€r ave , pjejd« Corner,

Trokas užmušė Vandą 
Glebus.

Cambridge’uje. ant 
ter avė. Ji ėjo šalygatviu su 
savo mažu šuneliu. Staiga
vaikas šoko į gatvę, priešat- dalyvaut i tame LSS iš-

!džiausią šeimyna, tačiau jis važiuojanti troką. Motina; kilmingame parengime, 
labo išlaidu $43.75 mokės tiek pat rendos, kaip klykdama puolė gelbet savo, Rep.
‘' ir žmogus už mažiausi butą. vaiką ir pati buvo užmušta.; __________

Gryno pelno liko $32.67 jiedviejų uždarbis bus Vaikas išliko sveikas. Metai' Bostono namų savininkai
Auka* rinko *ie asmenv*- Vie.nodas- . . atgal vienoj nelaimėj buvo: u^mok^jo mjestui jau $45,-

Br * Vaičiulionvtė J Virine stai kokios taisyklės nu- užmuštas jos vyras ir dabar į975 900 mokesčiu už 1940
ka* F ZetkiSė j Jankau^! staFos: g ^weno * ™ į)asalP°s-; metus ir da $9.098,000 turi

Vi n -’ 'J*'J 1 Vr i Žmogus, kuris uždirba Sprendžiant iš vardo ir pa- ž kėt
ka*. Al. Pusevicius. J. Mar-j,^,. ,O1.„ išrnrin kad Vandai'™01“*-
keliom*. Al. \ aičiulionvtė.

Ai. Ivaška. Kartu $41.00
Smulkiu surinkta 
Viso labo auku 
Viso

$35.42
$76.42

apartmentas 
atiduotas žmogui su di-

Dorcheštery. Nuoširdžiai vi
sus apielinkes lietuvius pra

taisyklės nu
i statytos: 
į Žmogus,
'per metus tarp $1250 11 --------,-------- 7 ----- .-------į ___________

J Baltušis K Pasausvtė turi mokėt rendos Glebus buvo lenkų kilmės,! Policijos “skraidomas bū
ti Kesleriutė * j $28.50 per mėnesį. . bet ištekėjusi uz .lietuvio, i gaVO Įsakymą “apva

v u , v -i Kas uždirba per metus nes Vanda yra lenkiškas 1............. *
Bostono komiteto Ko\antarp ir $igeų tas mo- vardas, o Glebus—lietuvis-:

ka rendos S33.50 per mė- ka pavardė.
i nesi. - į Šį panedėlį Bostono uos-

Kas uždirba tarp $1800 Massachusetts gyventojai ta n atėjo norvegų laivas su

įsakymą 
i lyti” miestą. Visi įtartini ti- 
i pai bus suimami ir tardomi.

aip
;8:30ryto: (1) Kalbės Dr. J. 
Repšys iš Cambridge; (2) 
dainos ir muzika; (3) žinios 

Sekmadienį, balandžio 6, 
nuo 9:30 ryto: (1) Jaun. 
Longino Buinio orkestrą iš j 
Cambridge; (2) dainininkė: 
Milda Anestaitė iš Dorches-j 
terio: (3) dainininkė Onai 
Kavaliauskaitė iš Dorches- i 
terio; (4) dainininkas Jo
nas Kerdėjus iš So. Bosto
no: (5) kalbės dain. Emili
ja Tataroniutė ir Vincent 
Jenkins; (6) smuikininkė 
Albina Antanavičiūtė iš 
VValtham. St Minkus.

Siaučiant Dabartinei Ligų 
Epidemijai

Jūsų daktaro nustatytas jums gy
duoles, duokite sutaisyt žymiam 
Chemistui ir Aptiekoriui David E. 
Rosengard, lietuviams žinomoj Ap- 
tiekoj BROADWAY PHARMACY. 
kampas h ir Broadway. So. Bostone. 
Kainos vaistų čia žemos—gerumas

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 1 

ir nuo 7 iki 8.
392 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Back Bay
528 COLUMBUS AVĖ.. 

BOSTON. MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį. 

Telefonas: KENmore 7432

b

už Nepriklausomą Lietuvą 
vardu tariu nuoširdų ačiū i

.'‘"u?” Kas uždirba tarp 81800
jdir,.'. ka be.oiamt. Gabijoj jr j2žoo. tas moka per mė- sumokėjo federalinei vai- kiaurais šonais. Ji apšaudę 
chorui ir mos. J. Dirvehui. nesi S3850 H džiai apie $86.000,000 mo-.vokiečiai -
^IjoŽeriį l'z^m dS ufc,irt* 82200—kesčių už 1940 metų paja

postui ir jo benui. pp. Min-

Tel. TRObridge 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVt DENTISTC • 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO•

CAMBRIDGE, MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių. Vidnrių Liųų, 

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

534 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 29 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

nesi $38.50.
Kas uždirba

$2600, tas turi mokėti už bu- mas.
kams už radijo garšfeimą ii- tą Kal^uždirte6"* $2600 '
visiems kas tik kuo prisidėjo uzdnba 82600—
prie vi, šminėto paminėjimo į m :Kartu pareiškiu gerbia-!
miems aukotojams, kad ju
SuadU^bkovafjO^?įri5-«. ™ P-

klausomą Lietuvą bei vargs-

L IT H UANIAN 
FURNITURE CO.

-*ė~-
j Saugus miestely ši pane- 
dėlį gaisras sunaikino 1000 

; vištų ir ančių.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 w. RROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston P948 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

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

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

tančiu brolių užsienvje su
šelpimui.

Su gilia pagarba.
_________ Antanas Matjoška

Kas uždirba daugiau kaip; 
$3000 per metus, tas turi' 
mokėt $58.50 rendos 
mėnesį. i

Taigi renda čia prasideda 
nuo $28.50 ir eina iki 

i $58.50, nežiūrint kiek kas: 
Į kambarių turės. Už tą nuo-i 
i mą visi gyventojai gauna

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.

(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina 
328 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4819

CELES KIEKVIENU REIKALU
PRITARKIT SAVO MYLIMOS MEILEI 
SU SKAISČIAI SPALVUOTOM GĖLĖM 
IR PALYDĖKIT SIMPATIJA ARBA 
UŽUOJAUTA SU KVEPIANČIOM 

GĖLĖM. Užeikit pas

THE BALTIC FLORIST
502 E. BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Gėles nusiunčiam į bile vietą Amerikoje.

TUDfBAKlR

Telephnnv

SOUth
Boston
1058

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: noo 19 ild 12 dioaų. 
nuo 2 iki 4, aao 7 Ud 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVĖ,

BOSTON. MASS.
Tel. Commoauealth 487ė

Naujausi 1941 Modeliai
6 kub. psdų prasideda nuo J119.75

Galima gauti lengvais išmokėjimais tik $4-50 j msnesį

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerini mai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo data: 
I HAMLIN STREET 

kamp. Baat Eiffhtk StM

TeL 28624 Gyv. 81182

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

8credom 9 ild 12 
ir susitarm.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir 
mu laiku sugrųžinu iv 
žeminuoju ir priskiriu

114
LAWRENCE, MASS.

m tol

SensoHenal
Low Pricel

fiigidaiK
COU-RRL

for 1941
IMiraly *S.r.rt ** •»

I.M. and «»- »*■ " **• "-J?*
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Kuomet jųs reikalaujat

PICKWICK
Jųs prašote paduot

“ELIAUS koris yra ELIUS”,

174
• New Super*Powered Meter-Miser
• Super-Moiit, Glam-Topped Hydrator
• Nevr De Luxe Mest Tender
• New, Larger Froren Storage Compart ment
• Double-Easy Quiclcube Ice Trays
• New Fscts Label—(You know what you 

get before you bu/).

than 100.000 fanuhes bouųht Co.2 w
Met Cvor for s,

Frigidai re 6 wi th Quieku be Traya. 
IMI Stsadard M odei R-6 only

m"
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i; ^'?X-enani las stbėtinas naujenybes verta pamatyti, o ypatingai geroms 
r.t <vem.x gaspadinėms. Užeikit greičiausiai kaip laikas leidžia, pas

ketvirtis & co.
312 BROADVVAY, Tel. ŠOU Kil H SOUTH BOSTON, MASS.
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