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Maskva Susibičiuliavo su 
Japonijos Imperialistais

ChurchiU Proso Dau- FORDO STREIKAS Grenlandija-—Skau-
PASI BAIGĖ. dus Guzas Komu-giau Laivų.

Įspėja Rusiją ir Turkiją, Dabar gręsia General Mo- naCUMlS.
kad po. Graikijos ir Jugo- tors ir kiti streikai. I Danijos ambasadorius de

______ slavijos ateis jų eile. Fordo darbininkų strei- Kaufmann Washingtone
icvac ranVac nUct; eavn Anglijos ministeris pirmi- kas Detroite jau atšauktas ir pasirašė su Jungtinių Vals-'SmatdiaS ir^mothiu Chur!*iU. Pasakė šią sąvaitę Kiver Rauge j- S jy vyriausybe futartį, pa-

p?? parlamente reikšmingą pra- monė atsidarė, tačiau jos vesdamas šiai šaliai Gren- 
P.siraiyta sutarti* taikoma dfilto'vandenvne kalbą kun buvo taikoma ne vedėjas Rausch įspėjo dar- landijos salą, kuri guli šiau-
prieš Ameriką ir Anąliją. į Toda japo^ laikrašėial 'fk Angluos P^™  ̂ todjm unuu n^- rėš Atlante tarp Amerikos
Pa«oikn nmo r01 i*, s,,Vonia ii ri vTunrrcmrr Vari Kiek Am^riRos visuomenei, grūstų, nes visiems darbo ir Anglijos. Kadangi forma-Pagaliau prie Romos-Bei- ir .ukauja iš džiaugsmo, kad o taipgj Sovietų Rusijos ir dar nebusią. Išeisią da apie liai ši sala prigulėjo Danijai 

yno-Tokųo banditą gaujos si sutartu pakeis v>są pa- Turldjos vaWžioms. f Ame- 10 dieną, iki nutraukta įa- kurią dabar Tur? okupavę^ 
pi įsidėjo 11 Maskva. Su Hit* .aulio situaciją. rik^ jis kreipėsi prašydamas myba bus atstatyta į norma- Stalino partnervs Hitleris
lenu Stalinas turėjo pas,ra- Bet svarbiausiayra uipa- di^au laĮ~ bas ,JV^S. Kitos^0 dirt). tai d““šitS sutarties™k"ll

Jiii’’ ’v«ri ^nvwtii ^ainno-n lašėtas ne Balkanuose ir tuvės šį panedėlį da nei ne- baisu triukšmą visi komuna- 
siisi, kad Sovietų Sąjunga np Afrikni. iis sakn bpt At. utdrinvi Matvt Fm-riac nnri

Anglai, Graikai ir Slavai 
Balkanuose Neatsilaiko

NUTARĖ PASIDALINTI 
KINIJOS ŽEMĖMIS.

BELGRADAS IR KOR1T- 
ZA JAU PRIEŠO RAN

KOSE.

geresnėseįsistiprinę daug 
pozicijose.

Oficialus pranešimas iš 
graikų sostinės šį utaminką 
buvo toks:

“Aliantai Įsteigė stiprų 
frontą nuo Adrijos juros iki 
Egėjos. Jų užimtos pozicijos 
dabar yra naturalės tvirto-

šęs partneiystės sutartį jau 
1930 metais, o pereitą ne
dėldienį pasirašė ir su japo
nais. Taigi pasirodo, kad ja
ponų Matsuoka ne veltui 
tris paskutines sąvaites va
žinėjosi tarp Maskvos, Ber
lyno ir Romos. Jis vedė su 
Europos diktatoriais dery
bas ir darė planus trylipiam 
totalitarų blokui sustiprinti. 
Ir iš “ašies” su trim ratais 
dabar bus ašis 
riai? ratais.
tas. tai Maskva,

ka? Uvvkinri ^vo^isDansi- —a* ^nk^ ir. majst4- Bet Jis yra didelis unijos prie- merika “globia svetimas že- 
S mSram? Tolimuose Je,g?* ‘.le .K“>klal Ir maistas šas, tačiau turėjo pasiduoti mes.” Jie užmiršo, kad ją 
Rvtuo'e ^Prisidėdama dabar ?ueIS JUI?H <fuSnan Anglį- W agnerio įstatymui ir da- Rusija yra pagrobusi jau 
nri?^a«ioV” So^tta Skiun Jos,nepasiekę’ tal veltm bus ter '° dirbtuvėse darbinin- visas Pabaltijo valstybes, ir 
va1 ruošimi’dalyvauti oSu- !še\kv?tas Amerikos turtas kai balsuos, kuriai unijai kad dėl to grobimo jie siun- 

nuddatininie ,r darbas. Svarbu todėl, kad pavesti savo reikalus, atsto- tė net pasveikinimo tele*
™ ir v“ banditiški tiks-, ^reitaenis bet iSS .^ikui Stalinui, j

iis iau su ketu- lai__plėšti kitus ir dalintis - r®1įc“1®n*s» DeL J1. Pąaeių Po Fordo, iš eilės seka Bet komunaciu keliamo
KeSsra-' grobui! taip p^aki^ AmlS turi ?eneral Motors automobilių lermo Amerika nepaims,
za. į Japonai supranta, kad ei- 5£HPbXiiį™} korporacija. kun samdo Grenlandija guli Amenkos

Maskvos bolševikų laik-i vilizuota Amerika banditiz- Amerika nanaudoi temrik 175 000 darbininkų. CIO saugumo zonoj ir Amerika
raščiai dabar apie tą sutarti mui nepritare, todėl “Niši-TteHins VnkU vadai pasakė* kad lkl tun tenai turėti savo orlai-
meluoia Rusijos žmonėmsj Niši” sako, jog ši sutartis balandžio ji nepakels viams ir laivynui papėdžių.
Jie sako, kad pereitą nedėl- yra svarbi da ir tuo. kad ji lai™ " vini ‘ V me’ darbininkams algų, tai ir jos Jeigu Hitleris galėjo paver-
dieni pasirašytoji Matsuo-; “užkerta kelią Sovietų Są- dirbtuvės bu? uždarytos. Ši gti pačią Daniją, tai kodėl
kos ir Molotovo sutartis e-'iungos susiartinimui su .X™ T-T.? Ch„rr4»ll i korporacija turi labai dide- Amenka negalėtų pasiimti
santi daugiausia ekonomi- Jungtinėmis Valstijomis, ko st“ X R„SiT k?d’ lių karo užsakymų. ravo globon Danijos salą,
nio pobūdžio fr pagerinsian- taip atkakliai siekė Ameri-; kiečiu Rašant šiuos žodžius, mai- ku£ ištikrujų Danijai neturi
ti santikius tarp Rusijos ir kos valdžia.” UkSos deriSUosius nerių streiku dar nėra už- r®1!?,Pes’ 0 Amenka!
Julijos. • • ;. Į. Vadinasi,japonams rupė-Įfr Kaukaz“ TS teigtas, šiaurės valstiją ta- ^a ***'.W^*

Bet taip nera. Visų pirma, jo, kad Rusija su Amenka jej Hitleriui pa- nykios jau sutiko mokėti ^zmionmojs Atlanto puse. .
ši sutartis yra banditų są-į nesusiartintų. Tas rūpėjo 'į^ sutriuškinti Graikiia ir maineriams po $7 į dieną, Danijos vyriausybė irgi 
mokslas apiplėšti kaimyną! Hitleriui ir Mussoliniui. ^ Jugoslavija tai iis nepalik- bet pietų baronai nori atski- protestuoja. Bet visi supran- 
ir pasidalyti jo turtu. Japo- Stalinas padarė taip, kaip i f,. Turkijos. Todėl Rusi- ros sutarties ir siūlo mažesnį ta. kad jos protestai rašomi 
nai yra išplėšę Kinijai Man- naudingiau tiems krūvi- • -r Turkija turėtu nežion- atlyginimą. Unija gi reika- Berlyne, todėl jų nepaisys 
džuriją. ir šita sutartimi niems galvažudžiams ir plė- įoti be(. ~vi*n gu iauja visiems vienodo atly- nei Wa?hingtono vyriausy- 
Maskva tą grobį japonams šikams. Jis susidėjo su jais. įosiavįįa fr Graikiia ir ben- ^’nimo ir vienos sutarties, bė, nei Danijos ambasado- 
pripažįsta kaip teisėtą ją Ką dabar sakys lietuvis- (Įl.omisJ spėkomis padalyti Kitaip ji nesilaiko. rius Washingtone.

Bet aliantai skelbia “naujų 
laimėjimų” ir tikisi užpuo

likus atremti.
Balkanuose siaučia bai

sios kovos. Tenai verda tik
ras pragaras. Vokiečiai skel-1 vės, kurios nelengvai pasi- 
bia, kad Jugoslavijos armi- duoda mechanizuotam žai- 
ja. turėjusi apie 1,500,000 bo karui. Visi pranešimai 
kareivių, jau “sunaikinta.” sutinka, kad situacija dabar 
Jugoslavijos sostinė Belgra- yra labai gera. Armijos ūpas 
das jau vokiečių rankose, dabar yra da geresnis, negu 
Bet jugoslavų valdžia pra- buvo italų agresijos metu. 
neša, kad jos armija, kuri Britų graikų kareiviai ne
buvo vokiečių apsupta, pra- kantriai laukia progos susi- 
simušė per priešo lanką ir tikti su vokiečiais.”
ištruko iš sląstų. Dabar ji----------------
pasitraukusi i kalnus ir pasi- PREZIDENTAS NENORI 
dalijusi atskirais būriais ar- STREIKŲ LAUŽYT, 
dysianti priešo susisiekimo Kongresan yra įneštas bi- 
limjas. Tas turbut tiesa, nes Hus kurįs duoda prezidentui 
vokiečiai patys sako. kad į gaiios jmti karo tarnybon 
kalnus pabėgusius jugosla- kiekvieną dirbtuvę, kurios 
vus persekioją jų (nacių) darbininkai išeina streikuot. 
orlaiviai. Nepatvirtintos ži- Darbininkai tuomet irgi bu
rnos sako, kad įsiveržę Al- tų paimti karo tarnybon, o 
banijon jugoslavai užėmė karo tarnyboj streikai nega- 
Durazzo uostą ir išnaikino nmį, taip kaip ir pačioj ar- 
buvusį tenai italų gamizo- mijoj kareiviai negali strei- 
ną. Jugoslavijoj jie atsiėmę kuoti. Bet prezidentas Roo- 
iš vokiečių Prokuplės mie- seveltas pasakė, kad šito-' 
st3- kiam įstatymui jis neprita-

Tuo tarpu Graikijos fron- rja> į-jeigu Kongresas jį pri- 
te vokiečiai užėmė Koritzą, imtu. tai jis, kaip preziden- 
kurią tūlas laikas atgal grai- tas. atmestų jį.

nuosavybę. Gi japonai pri- i kieji Maskvos bernai iš,. nacių siaubui galą.
11Z" Bet Stalinas prieš savo 

partnerį Hitlerį neis. Jis 
greičiau paaukos savo kailį

kai buvo atėmę iš italų.
■ Berlyno propagandos gra
mofonai triubija. kad ang- 

i lai jau “bęga” iš Graikijos,
■ ir kad naciu orlaiviai skan-

pažįsta rusams orutinę Mon- “Laisvės” ir “Vilnies” 
goliją, kuri taip pat yra į dų? Ar jie siųs jam pasvei- 
Kinijos teritorija. Tai aiški j kinimus ir dabar?
dviejų plėšikų sutartfe., j ——; — fašistams, negu padės de- Fabriku mašinas bolševikai

Bet jii turi ir toli siekian-, Smarkiai Eombor- mokratijai. ma.tna. doi^vik*.

Kauno Autobusai 
Jau Leningrade.

Čios {miltinės reikšmės, nes 
bolševikai pasižada nekelti
prieš
jiem reikės

taipgi gabena Maskolijon.

Okupantai Visi Ly
gus Banditai.

Banditas yra tas, kuris 
ginklą atkišęs užpuola ramų 

i pilietį ir apiplėšia jį. Bandi-davo Berlyną. Amerikos Planas Ko- bl?y°. tafeįii bųtP mTtik’ atskiri
japonus karo. jeigu į Pereitą sąvaitę anglu or- i C„kmnri„ni(! ta’ kad bolševikai plėšia iš
rikės susiremti su A- laiviai smarkiai pleškimo! bUOmurinaiS.! Lietuvos fabrikų mašinas ir

asmenys, bet ir organizuo
tos gaujos, ir net valstybės.

merika ar Anglija, gi japo- bombomis Berlvną. Matyt,' Orlaivis yra geriausis gin- gabena jas Maskolijon. Bu- Banditizmą senai jau varo 
nai pasižada neiti prieš ru-J jie pridarė tenai labai dide- klas prieš submarinus , tik vo nurodyti ir fabrikai, ku- Japonija. Vėlesniais laikais
cnt? inimi Alocbtro icinr/hltu 12— — - 12  — 1.2^X2 1.— J 22« x..«»2 —... ! 1*111 mocinruc noVfinii’c icvnrr_ 1 “ ~ --- - - - - - -sus. jeigu Maskva įsiveltų įįŲ nuostolių, nes vokiečių bėda, kad jis turi dažnai nu- nų masinos naktimis išvog-j banditizmą leidosi Musso- 
su kuo į karą. , valdžia net protestą iškėlė.; sileisti ir pasiimti kuro. Jam t<w. Apie tai buvo pranešęs, Hnis. Hitleris ir Stalinas. į

visų i Iki šiol vokiečiai stengdavo- reikia kur nore nutūpti. Tam Lietuvos . Infonnacijų Biu-' trumpą laiką jie smurtuDėl šitos sutarties
pirma labai pasipiktino Ki
nija. nes čia dalinamasi jos

si vis sumažinti anglų pada- tikslui yra sugalvoti specia- 
rytus nuostolius. Dabar na- lųs laivai orlaiviams vežioti

žemėmis. Kinija nepripazįs-: cjaj prisipažįsta, kad anglai i Bet iki šiol jie labai brangiai
ta .japonams j’okių teisių • sunaikino valstybinę Berly- 
prie Mandžurijos, nei ru- n() ojierą. istorinį Prūsijos 
sams prie Mongolijos. knygyną, keliolika apart- 

Toliau pasipiktino tuo mentų ir dvi ligonines. Ži- 
paktu Amerika ir Anglija, noma, vokiečiai nesako, 
nes ši Maskvos sutartis duo- i buvo suardyta fabrikų, 
da Japonijos banditams lai- amunicijos sandėlių ir kito- 

; kių kariškų daiktų.

ras, kuiis prisiunčia mums j okupavo visą eilę silpnesnių 
zmJV’ . ^°^evikų cenzūros kraštų, ir visi lygiai paverg- 
nečiupinėtų. j tus kraštus plėšia. Rusai da-

PLIENO STREIKAS IŠ
VENGTAS.

Leidžiant “Keleivį” spau- 
don, iš Pittsburgho atėjo 

dina tuos laivus, kuriais an- linksma žinia, kad plieno 
į giai nori išsigelbėti. Šį pane- darbininkams nereikės strei- 
idėlį jie nuskandinę Atėnų kuoti. Didžioji U. S. Steel 
uoste 30.000 talpos laivų su korporacija, kuri samdo 
kareiviais ir 80,000 tonų tai- 440,000 žmonių, nusileido 
pos kitų laivu su prekėmis. CIO unijai ir sutiko pakelti 

Anglai sako, kad vokie- atlyginimą visiems lygiai po 
! čiai meluoja. Niekas iš Grai- 10 centų į valandą. Tai re iš
sijos nebėga.. Priešingai, kia $54.000,000 per metus, 
anglai sakosi siunčią tenai Gražus laimėjimas!

; daugiau spėkų ir kasdien jų Kitos plieno kompanijos 
eilės darosi stipresnės. Ang- irgi pasirašė su CIO panašią 
lai prisipažįsta turėję iš pir- algų sutartį. Taip jų pami- 

: mutinių savo pozicijų Grai- nėtinos:
kijos fronte pasitraukti at- Bethlehem Steel—90.000 
gal, bet dabar jie su graikais darbininkų.

Republic Steel—50,000.
kainuodavo ir pastatyti juos s Dabar tas žinias patvirti- bar išveža iš Lietuvos ne tik 
ima daug laiko. Amerikos na ir Švedijos laikraščių ko- duona, bet ir mašinas išlupa
laivyno ekspertai tačiau su
rado būdą šitą kliūtį apeiti. 
Jie dabar daro bandymus.

Rooseveltas Atidarė 
Raudonąją Jurą.

Fašistai dūksta ii

SLAVAI PRAŠO TURKŲ 
PAGALBOS.

____ Jugoslavijos ambasado-
'-&SS įss: 'SSįSįSS ąs

rų armija kartu su vokie
čiais yra įsiveržusi Jugosla
vijon. Einant Balkanų są

tas Rooseveltas pareiškė, 
kad Amerikos laivai gali 
plaukti į Raudonąją Jurą, 
kuri iki šiol buvo įskaityta į 
karo zoną ir musų laivams 
buvo uždrausta tenai lanky-

Younstown Sheet and 
Tube Company—25,000.

National Steel—20,000. 
Visa eilė mažesniųjų plie

no kompanijų taipgi prisi-

NACIAI PAĖMĖ 6 ANG- 
i LŲ GENEROLUS 

AFRIKOJ.
: Naciai sako, kad pereitą 
j sąvaitę Afrikoj jų šarvuoti prie bendros padėties 
būriai apsupo vienoj vietoj jr paskelbė pakeisiančios sa- 
įr paėmė nelaisvėn 2^00 vo darbininkams po 10 cen- 
anglų, kurių tarpe buvę 2 į valandą. Dirbant 40 va- 
pulkininka1 ir 6 generolai. jan(jų j savaitę, tas reiškia 
Vokiečiai uzeme jau visus — -- *

i Libijos uostus šiaurės Afri

respondentai. Iš švedų sosti-1 iš fabrikų: ppavogė visus 
nės Stokholmo pranešama, i nauius autobusus ir išgabe- 
kad bolševikai plėšia ne no Rusijon. O Hitleris va- 

Jie nupirko už $3,000.000 vien tik Lietuvą, bet ir kitas gia užimtuose kraštuose 
didelį prekybos laivą, jo okupuotas Pabalčio šalis, gamtos turtus iš kasyklų ir 

: io dugnan pripils cemento Geriausios ir naujausios ma- miškų. Iš Norvegijos išvogė 
i kad neapviretu, pašalins ka-; šinos išlupamos ir išveža- j net vagonus ir gai*vežius ir 
minus, uždės tiltą bombane- mos vagonais į Sovietų Ru- išgabeno Vokietijon, 
šiams nušokti, ir per 4 sąvai- riją, o iš tenai atvežamos se-; Mussoliniui banditizmas 
tęs tikisi turėti gatavą laivą. nos. sulūžusios ir darbui jau jau pradeda atsirūgti. Etio- 
Jeigu sis bandymas pasiro-; nebetinkamos. j pijai užkariauti jis pražudė
dys praktiškas, tai tokių lai- vagia ne tik ’ 7,000.000,000 lirų. o dabai*

mašinas, bet išvogė ir susi- 'jau išvytas iš tenai. Jo avan- 
riekimo priemones. Visi tiura Ispanijoj kainavo da 
nauiieji Kauno autobusai, daugiau. Nesenai paskelbta 
kurie buvo įvesti paskuti
niais laikais prie senosios

liasdešimts ir jų vežiojami 
orlaiviai bematant apvalys 
vandenyną nuo submarinųjungos sutartimi, Turkija 

privalo duoti Jugoslavijai ir kitų pavojų, 
pagalbą, jeigu pastarąją už-

litų bulgarai. Bet Turkija

Romoj apyskaita parodo, 
kad vien tik orlaiviais, gink

$4.00.

koj, iš kurių anglai nelabai 
senai buvo išmušę italus. 
Dabar naciai jau įsiveržė į 
Egiptą. Jų tikslas yna pa
siekti Sueco kanalą. Jeigu

TURKAI RUOŠIASI 
KARUI.

Turkai karo nenori, ta
čiau sparčiai jam ruošiasi, 
nes jaučia, kad vokiečiai

tis. Tai reiškia, kad Ameri R
kos Jaivai da^aJ* turi pasirašiusi su Bulgarija
bJ?nt.1, H31?* Pakalbę Anglijai, nepuojimo sutarti. Padėtis 
Graildjai ir Jugoslavijai. j ’įįrjęija ne.
Bet kad išlaikyti neitra- 
lumą, Amerikos laivai veš 
karo medžiagą į Egiptą, ku
ris yra neitralus. ir neklausi
uos, ką Egiptas su ta me-! AIRIJOJ NUKRITO NA 
džiaga darys. Iš Egipto, ži
noma. ją pasiims anglai ir

JUGOSLAVIJOS "PENK
TOJI KOLONA.” , . . ,

Kaip Lietuvoje “penktos ningrado gatvėse, 
kolonos” role sulošė išdavi- Hėi 5itn

valdžios, dabar jau išnyko. 1 lais ir karo medžiaga jis su- 
Jie pasirodė Maskvos ir Le- i kišo Frankui 7,500,000.000 

lirų, o gavo špygą. Bet ki- 
Estijoj dėl šito turto plė- tiems diktatoriams kol kas

jiems tas pavyks, tai anglai V ♦ ' • ■ ’ • - T- » ,jiviii. ta. v a a bnausis jų zemen. Is Istan-
ateidura dideliam pavojuje. , , Q . • - -
nes tuomet .r Amenka nega- .R . ( J
lėtų jiems pristatyti pagal- J

j bos per Raudonąją Jurą.

žino ką daiyt ir iki šiol da ka> komunistai, taip Jugo- Šimo įvyko net kruvinų susi-i banditizmo amatas da apsi- 
nėra davusi Jugoslavijai at-į įvijoj savo tėvynę parda- ‘
sakymo. vė choįvatu tautininkai.

rėmimų'su plėšikais. Estijos imoka- 
darbininkai pasipriešino

ANGLAI IŠRADO NAUJĄ 
1 SPROGSTAMĄJĄ ME-

ATVEŽĖ 20,000 ITALŲ 
BELAISVIŲ.

Pietų Afrikon anglai pe
reitą sąvaitę atgabeno 20.- 
000 italų karo belaisvių. Jie

Chorvatai atsimetė nuo Ju- : mašinų išvežimui, tai prieš KOVO MĖNESI UŽMUŠ
TA 4.259 ANGLAI.• į goslavijos ir sudarė savo at- juos buvo pašaukti ginkluo- 1A anulai.

CIŲ LĖKTUVAS. i skira valdžia «u Hitlerio na- ti raudonarmiečiai. Vienoj ( Anglijos vidaus reikalų 
Iš Airijos pranešama, kad j laiminimu. Visi serbai, ku- vietoj įvyko žiauri kova ir i ministerija paskelbė prane

šimą, kad per kovo mėnesį 
vokiečių orlaiviai užmušė 
Anglijoj 4,259 žmones.

DŽIAGĄ.
Korespondentai praneša, turės tenai anglams dirbti.

kad anglai išradę 5 kartus . —• • ___________
smarkesnę sprogstamąją AMERIKA DUODA ANG- 
medžiagą, negu iki šiol! LIJAI 10 GREITLAIVIŲ. 
mokslui buvo žinoma. Jų j Einant skolint-nuomot į- 
bomboms dabar sprogstant,1 statymu, Amerikos valdžia 
namai išlekia į orą kaip j nutarė duoti Anglijai 10 
plunksnos. _ Igreitlaivių.



Antras Puslapis No. 16. Balandžto IS &, MMl «.

Jaunuo/kri Mokinasi Orlaiviu Mechanikos

KUR BAISIAU—AMERI
KOS DEMOKRATIJOJ.
AR STALINO ROJUJE?

Viena moteris, prisiskai
čiusi komunistu propagan
dos. nori mus Įtikinti, kad 
jeigu Stalino rojuje nėra ge
rai, tai Amerikos demokra
tijoj daug blogiau. Ji argu
mentuoja taip:

"Mes matėm laikrašty, kad 
22 tūkstančiu farmerių bankai 
išpardavė. Tai kur tie farme- 
riai dings? Visą amžių išdirbę 
be atlyginimo, sodus užauginę, 
namus išbudavo.ię, takus ištai
sę. mislino senatvėje pasilsėti 
po sunkaus darbo, bet užėjc 
sausra, saulė išdegino, net gy
vuliams pašaro nebuvo ir pa
tys neturėjo ko valgyti... Tai 
kur čia ta demokratija, kur čia 
ta teisybė, kad žmogus išdir
bęs visą amžių turi mirti badu 
arba pasikarti? Tai mums ro
dosi. kad Stalino rojuje vistiek 
netaip baisu, kaip Amerikos 
demokratijoj.”

Neprotaujančiam žmogui 
šitie argumentai gali išrodyt 
visai nesumušami. Bet jie 
tuojaus subiręs i dulkes, jei
gu mesime Į juos nors men
kuti kritikos šviesos spin
dulėli.

Paimkime visų pirma tuos 
“22 tūkstančiu farmerių,’’ 
kuriuos bankai išpardavė už 
skolas. Reikia pripažinti, 
kad tai didelė žmonėms 
skriauda. Bet visgi reikia 
neužmiršti ir to. kad juos iš
pardavė už skolas. Bankai 
buvo paskolinę tiems farme- 
riams pinigu. Tuo tarpu gi 
Rusijos bolševikai nebuvo 
davę Lietuvos ūkininkams 
nei surūdijusios kapeikos, 
tačiau atėjo ir viską atėmė 
—žemę, gyvulius, namus ir 
sodus su takais. Atėmė ne
tik iš turtingesnių, bet ir iš 
paprastų darbininkų, kurie 
buvo Įsitaisę sau gyvenimą 
Amerikos fabrikuose ar ka
syklose uždirbtais doleriais. 
Amerikos demokratijoj jie 
buvo užsidirbę, o Stalino ro
juje tapo apiplėšti. Na, tai 
tegul komunistai pasako da
bar, kur darbininkui blo
giau — Amerikos demokra
tijoj. ar Stalino rojuje?

Dabar toliau. Sausra A- 
merikc.,e sunaikino farme
rių laukus. Žinoma, tas ne
turi nieko bendra su šalies 
santvarka, bet vis dėl to A- 
merikos demokratijoj nei 
vienas farmervs dėl tos sau-i 
sros badu nenumirė ir nepa- 
sikorė, kaip musų rašytoja 
tvirtina. Demokratinė Ame-; 
likos valdžia nukentėjusius- 
farmerius tuojau perkėlė į 
derlingesnes sritis, kitiems į- 
kurė gražias kolonijas su di
deliais daržais ir kiekvienoj 
kolonijoj pastatė kokią nors 
dirbtuvę, kad jie galėtų už
sidirbti sau pragyvenimą, o 
apleistas jų farmas apželdė 
giriomis. Tai taip buvo’ 
Amerikos demokratijoj. Bet 
kai Sovietų rojuje anais me-; 
tais pasitaikė tokia sausra, 
tai apie 5.000,000 žmonių i 
išmirė badu.

Na. tai kur baisiau—Ame
rikos demokratijoj, ar Sta
lino rojuje?

apie Amerikos Komunistų 
Partiją ir jos santikius su 
Maskvos Internacionalu. Ir 
su dokumentais rankoje 
Gitloiv parodė teisme štai 
ką:

“1. Kad Amerikos Komunis
tų Partija siekia užvaldyti vi
sas Amerikos darbininkų uni
jas.

“2. Kad Amerikos Komunis
tų Partija yra pilnoj ir visiš
koj Maskvos kontrolėj.

"3. Kad Maskva finansuoja 
Amerikos ir visų kitų kraštų 
komunistų veiklą.

”4. Kad Įsiskverbę i unijų 
vadovybę, komunistai kursto 
svarbiausiose pramonės šako
se streikus ir visoki sabotažą, 
stengdamiesi suardyti indust
riją ir sukelti suirutę, kad ga
lėtų tuo budu nuversti šalies 
valdžią ir pagrobti valstybės 
vairą i savo rankas.

“5. Kad iš Maskvos yra Įsa
kyta visiems Amerikos komu
nistams tapti šios šalies pilie
čiais. bet išsiimant pilietybės 
popieras meluoti ir neprisipa
žinti esant komunistais."

KELEIVIS, SO. BOSTON

\Vright Aeronautical Corporation stato Cincinnati mieste, Ohio valstijoj, naują orlaivių 
dirbtuvę, kuri užims 50 akrų pietą ir samdys 14.000 mechanikų. Kadangi išlavintų me
chanikų dabar labai stinga, tai ši kompanija Įsteigė mokyklą, kur tokie specialistai yra 
ruošiami naujai jos dirbtuvei, šis vaizdelis parodo 3 tos mokyklos skyrius. Mokiniai turi 
būt baigę high school’ę ir mokėti algebrą.

GAL SUSILAUKSIM PO- laikraščiui visą savo darbą, 
ROS NAUJŲ LAIK- bet kiti turėtu ji finansuoti. 

RAŠČIŲ. “Aš savo kapitalo tam tiks-
Jurgelionis siuntinėja SLA net"riu’” j,s 

keiksmažodžiais. Matyt, taip na,tams laiškus n siūlo, « t - SLA’
jiems uzsirasyti naują laik-Į.
rašti, kuri jis ruošiasi leisti ^us”* 
kovai prieš SLA valdybą 
Savo atsišaukime jis sako:

Dėl šitų parodymų komu
nistai dabar drabsto buvusi 
savo vadą šlykščiausiais

isakvta iš Maskvos.

POPIEŽIUS KALTINA 
KRISTŲ.

Kunigų “Draugas’’ rašo. 
kad popiežius išaiškinęs da
bartinio karo priežasti taip:

“Esame tikri, kad Kristus, 
kuris leido kilti karui, kad tuo 
budu nubausti netikinčiuosius 
ir išklydusius, pasigailės pa
saulio ir vėl grąžins žmonėms 
taiką.”

Iki šiol pasaulis tikėjo, 
kad ŠĮ karą sukėlė Stalino 
pakurstytas Hitleris, bet 
“šventas tėvas” dabar atra
do. kad dėl šitos žmonių 
skerdynės Kristus esąs kal
tas. čia tai jau tikra nau-

TOKIE TOKIUS PLIEKIA
. ... “Laisvės” 84-tame nume-As kviečiu įus būti su ma- a n- -i . • • , ,ry A. Bimba piktinasi, kad 

trys kunigai iš Thompšono, 
Conn,. prašo aukų iš kata
liku. Girdi:

nim kovoj už teisybę ir teisin 
gumą. už žmogaus laisvę, už 
žmoniškumą, už lietuvių tau
tos gražių vilčių Įsikūnijimą.

“Jie norėjo atskirti mane 
nuo jūsų pašalindami mane 
nuo Tėvynės redagavimo. Jie 
padarė tą neteisingai. Todėl aš 
bent iki sekamo SLA seimo 
pasilieku jūsų teisėtu redakto
rių. jūsų dvasios žadintoju. 
Nebegalėdamas kalbėti į jus 
per Tėvynę ir skelbti Tėvynė
je jūsų jausmus ir mintis aš 
leisiu jums nors mažą mėnesi
ni laikrašti... kuriame toliaus 
rasite, ką rasdavote Tėvynėj.”

tęsis ištisus metus, kaip po
piežiaus “jubilėjušavi me
tai.”

Na, tai kuo tas Bimbos 
“skymas” yra padoresnis už 
kunigų “skymą” Kalvarijos 
stacijas statyt?

Jau kas-kas, bet bolševi
kai turėtų ausis suglaudę ty
lėti apie žmonių išnaudoji
mą, nes niekas tiek pinigų 
neiščiulpia iš lengvatikių, 
kiek jie patys jų išmelžia.

KĄ SAKO BESAUSKAS SVETIMŠALIS 
APIE LIETUVOS OKUPACIJĄ.

Vienas svetimšalis, grįžęs! jo būti keliamos kas porą 
iš okupuotosios Lietuvos,' dienų. Tuo tarpu gi uždar- 
pasakoja:

“Bolševikų kariuomenei 
įžengiant 1940 m. birželio

iiena!
obtac ittfię ip ai mm?” Bot Ne\\ Yoike jau kilo 

KAS JUOS ĮGALIOJO? 5Umanymas leisti kitą laik- 
“Laisvės” redaktorius A.! rasti, kuris kovotų prieš Jur-

Bimba stato šitoki klausima gelionio organą. Vienas šito
pp. Vinikui ir Bajorai. Gir
di—

“Iš SLA Centro ponai fini
kas ir Bajoras buvo nuėję iš
kilmingai pasveikinti Smeto
ną ir jo Zosę.

“Bet kas juos Įgaliojo tą 
liaudies priešą sveikinti?"

sumanymo autorius sako:
“Jau iš anksto galima žino

ti. kokia bus šito naujo (Jur- 
gelionio) laikraščio pakraipa. 
Atkels pragaro vartus ir paleis 
■visus velnius, kurie turės išve
žioti po SLA kuopas visą sma
lą, kurios da nespėjo išlieti per

“Jie visi prašo pinigų, nuže
mintai, beveik verkiančiai. 
Bet, žinoma, neprašo tiesiog 
i savo kišenius. Jie sugalvojo 
gudrų skymą. kaip tikinčiųjų 
dolerius išmelžti. Būtent, jie 
stato ‘Kalvarijos stotis.’ Vie
nos stoties pastatymas kaš
tuosiąs penkius šimtus dolerių.'

“Tad eina rinkimas aukų.į 
Kunigai sako: ‘Kristus savo 
krauju apšlakstė Kalvarijos 
kelius.’ Tad jus, gerbiami pa- 
rapijonai, dabar savo doleriais 
apšlakstykite kunigu kiaurus 
delmonus.”

Bet tam pačiam “Lais-— M “ ------ -ves

! biai tebuvo pakelti tik 20 
nuošimčių. Miestuose vaiz
das yra toks, kad iš 10 krau
tuvių 9 yra uždarytos, o vie
na—valstybinė krautuvė yra 
pustuštė. Prie jos nuo anks- 
tyvaus ryto ilgos eilės žmo
nių, kurie, norėdami išgel
bėti savo pinigus, perka bet 
ką iš tų prekių likučių, kulių 
nespėjo supirkti ar šiaip iš
sivežti rusai. Dezorganiza
cija, brangumas didžiausią 
Įspūdį padarė darbinin
kams, juo labiau, kad Lietu
voje gaminamos prekės yra 
sistematiškai išvežamos į 
Rusiją. Yra buvę atsitikimų, 
kad komisarų, atėjusių į fa
brikus aiškinti dąrbinin- 
kams, kodėl pakeltos kainos 
ir nebėra reikalingiausių 
prekių, kalbos buvo sutiktos 
juoku ir švilpimu. Gruodžio 
mėnesį Paleckis buvo nu
švilptas ‘Gumos’ fabrike.

“Viskas ligi mažmožių 
daroma Maskvos Įsakymais, 
net Lietuvos komunistų kal
bų tekstai paruošiami Mask
vos valdininkų. Todėl ypač 
ryškiai galima matyti Mask
vos darbo būdų absurdišku
mą. Įsakymai yra duodami, 
po kelių dienų atšaukiami, 
vėliau dar pakeičiami. Yra 
atsitikimų, kad kuris Lietu
vos komisariatų gauna iš 
Maskvos Įsakymą atlikti 
tam tikrą darbą nustatytu 
terminu. Kai uždavinys yra 
Įvykdytas, ateina kitas Įsa
kymas, panaikinantis pir
mąjį.

“Bolševikų kariuomenė 
atrodo menka: nešvari, blo
gai aprengta. Dažnai mato
si kareiviai su šautuvais, pa
kabintais ant virvės. Lietu
voje yra paplitęs sąmojus, 
kad rusų batai ‘su parkietu.’ 
nes dažniausiai su mediniais 
padais. Krenta į akis menka 
fizinė išvaizda :dauguma ru
sų karių kreivom kojom ir 
susikūprinę—rachito ir mai
sto stokos pasekmės. Vieno 
rusų majoro žmona Kaune 
nežinojo, kaip reikia kiauši
nį išvirti, nes ligšiol nebuvo 
valgiusi kiaušinio. Nei viena 
rusų karininkų žmonų nie
kados nebuvo mačiusi vaikų 
vežimėlių. Inteligentijos ir 
bendro išsilavinimo stoka 
yra charakteringa tiek kari
ninkams. tiek kareiviams. 
Todėl dažnai galima Išgirs
ti, ypač bolševikų, karinin
kų tarpe, pasipiktinimą, kad 
Maskvos vyriausybė melavo 
jiems, sakydama, esą kapir 
talistinėse šalyse yra badas 
ir skurdas. Dabar, būdami 
Lietuvoje, jie patys įsitiki
no, kad tikras badas jr ne
girdėtas skurdas yra tik so
vietų Rusijoje.

Bolševikų kariuomenės 
skaičius Lietuvoie siekia 
apie 506.000. Jų pilna ne tik 
miestuose ir miesteliuose, 
bet ir miškuose, kur jie gy? 
vena barakuose.

“Dėl bendros krašto nuo
taikos tenka pasakyti štai 
kas:

“1. Lietuvos komunistų 
visados buvo labai nedaug, 
bet šiandien, išskyrus stam
biuosius išdavikus, kaip Pa
leckis. Gedvilas, Sniečkus, 
jų visiškai nebeliko. Darbi
ninkų bendra nuomonė yra, 
kad reikia pagaliau pada
lyti galą šitam komunistų 
jungui.

“2. Bolševikų priespauda 
tiktai padidino tautinį susi
pratimą bei atsparumą, ir 
visa tauta yra vieninga pat
riotizme.” L L E
NAMŲ DAKTARAS.

PuraSd daktaru* A. 1. Karalių*. 
Ai nauja knyga užpildyta vien re
ceptai*, aiškiausi nurodymai kokios 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta iita knyga įsigyti visiems, nes Na
mu Daktaras yra vienas ii reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviui 
Jsigykit tuoj. Didelė knyga, aute 
$ft(l poslapiu. .Faina 
Audeklo virbeliais ....... . (2.M

15 d. į Kauną, ją sveikino 
priemiesčiuose ir senajame 
mieste tiktai žydai ir labai 
neskaitlingi vietos komunis
tai. Kitose miesto dalyse, 
pav., Laisvės Alėjoje ir ki
tur, žmonės žiūrėdami į ei
nančius rusų kareivius, tylė
jo. Rusai, kuriems vadovybė 
buvo pasakiusi, kad jie eina 
‘išvaduoti’ Lietuvą* iš kapi
talistų jungo, buvo nustebę 
dėl tokios lietuvių laikyse
nos ir iš karto bandė patys 
sveikinti žmones, kurie ta
čiau vistiek nereagavo. To
kios scenos buvo bendras 
reiškinys visoje Lietuvoje.

“Bolševikų kariuomenei 
užėmus Lietuvą, nesulaiko
mai pradėjo reikštis ir didė
ti visuose sluoksniuose gilus 
patriotinis nusistatymas. 
Pirmas viešas patriotinių 
jausmų pasireiškimas įvyko 
pradžios mokyklų mokytojų 
suvažiavime, bolševikų su
šauktame Kaune rugpiučio 
mėnesį. Pabaigus paskutinį 
suvažiavimo posėdį, kuria 
me dalyvavo okupantų pa
skirtoji vyriausybė su Pa 
leckiu priešakyje, ir orkest
rui ruošiantis groti interna
cionalą, suvažiavimo daly
viai—keli tūkstančiai vyrų 
ir moterų—atsikėlė ir už
giedojo Tautos himną.

“Ligi dar egzistavo Lietu
vos kariuomenė, kiekvienas 
karių pasirodymas gatvėse 
iššaukdavo ovacijas ir pa 
triotįnes manifestacijas. 
Viena kariuomenės dalis, 
stovėjusi Kaimo Šančiuose, 
gavo Įsakymą persikelti 
Trakus. Kai kariai ėjo 
Šančių į Kauno stotį, nebuvo 
matyti jų veidų—visi sken
do gėlėse. Kitai daliai, kuri 
taip pat turėjo apleisti Kau
ną, einant gatvėmis, keliose 
vietose sustabdė žmonės ii’ 
apdalino kareivius gėlėmis. 
Žmonių minia, lydėjusi ka
reivius, nežiūrėdama bolše
vikų sargybų ir čekistų, 
plojo.

“Bolševikai sistematingai 
naikina kiekvieną pamink
lą ar pavadinimą, surištą su 
Lietuvos istorija ar šiaip su 
tautiniais jausmais. Panai
kinti Vytauto Didžiojo Mu
ziejaus, Vytauto D. Univer
siteto pavadinimai. Sporto 
Rūmuose Kaune buvo pa
minklinė lenta su įrašu, pri
menančiu, kad Lietuvos ko
manda buvo laimėjusi Euro
pos krepšinio pirmenybes. 
Komisaro įsakymu, šita len
ta buvo sunaikinta. Tačiau 
tokios priemonės tiktai pa
skatina tautinį atsparumą 
absoliutiniai visuose Lietu
vos gyventojų sluoksniuose 
—ūkininkų, inteligentų ir 
darbininkų tarpe.

“Areštai yra labai gausin
gi. Bolševikai areštuoja 
kiekvieną — krikščionį de
mokratą, socialistą ar tauti
ninką — kuris anksčiau bu
vo parodęs bet kurio aktin- 
gumo savo organizacijos 
daųĮre. Areštai daromi nak
timis, kuriuos vykdant daly
vauja visados vienas vietos 
žydas ir atsiųsti iš Maskvos 
čekistai. Areštuotųjų liki
mas nežinomas, giminėms 
neleidžiama nei pasimatyti, 
nei šiaip žinių gauti. Rudenį 
Kauno geležinkelio stotis 
kelis kartus naktį buvo ap
supta bolševikų kariuome
nės; manoma, kad iš Kauno 
žmonės buvo deportuojami 
į Rusiją.

“Ekonominio gyvenimo 
dezorganizacija yra visiška. 
Okupavę Lietuvę, bolševi
kai ėmė sulyginti Lietuvos 
kainas su Rusijos kainomis, 
kurios yra 500—1500 nuoš. 
didesnės. Rusijos kainų lyg
meniui pasiekti kainos turė-

DAUGIAU BESTIJŲ.
Juozas Tysliava “Vieny

bėj” rašo:
“Pernai metais Hitlerio me

chanizuoti barbarai Užplūdo 
Daniją ir Norvegiją, šiais me 
tais—Jugoslaviją ir Graikiją...

“Ką pikto buvo padariusios 
tos dvi Skandinavų tautos? 
Ką pikto yra padariusios šio- 
dvi Balkanų tautos, jeigu 
griaunami jų miestai, žudom: 
žmonės ?

“Toks jau, matyt, vokiečių 
tautos likimas, šios pačios vei
slės barbarai kadaise yra su
griovę Romą. šios pačios veis
lės barbarai, pasipuošę kry
žiaus ženklais, kadaise deginc 
Lietuvos sodybas...

“Vokiečių tauta peri geni
jus, tik gaila, kad kai kada iš
sirita bestija...”

Mes pasakytume, kad 
daugiau išsirita bestijų, ne-

puslapy Bimba ir pats 
prašo aukų. Jis paduoda te
nai keliolikos bolševikų var
dus kurie Į j’o “kiaurą del- 
moną” jau sukišo savo dole
rius, ir baigdamas sako:
“lauksimo daugiau tokių 
sveikinimų.”

Bimba sako. kad kunigai gu genijų, 
neprašo pinigų “tiesiog Į sa-‘Tėvvnę

Taip rašo senas SLA vei- vo kišenius,” bet “sugalvojo 
15 rykščių, jeigu jie leidžia kėjas. buvęs kitąsyk Pildo- gudru skymą’’ “Kalvarijos 
sau taip sauvališkai elgtis, mosios Tarybos narys. Ir jis stotis” steigti. Bet taip pat 
Nej'augi jie nežino, kad ei- mano. kad SLA nariams bu- daro ir jis pats. Jis neprašo 
nant iš SLA Centro ką nors tinai n
pasveikinti, visų pirma rei- laikraštis kovai su Jurgelio- bet sako: mes švenčiam

Ištikro, pp. Vinikui ir Ba
jorai reikėtų Įkrėsti bent po PRIE SLA RASOSI MI* 

LIONIERIAI.
‘Tėvynė” praneša, kad

eikalingas atskiras pinigu tiesiai Į savo kišenių, Pne Y- Pnsira^e jau ant
is kovai su Jurgelio- bet sako: mes švenčiam pS . mdiomenus

kia gauti iš Paleckio amba- niu, nes per “Tėvynę” to- “Laisvės” jubilėjų, tai atsių- £etel £lal£le ls r“™’ 
sadoriaus Antano Bimbos kios kovos negalima vesti, skit mums “pasveikinimų” rair^ • ,• .2 lul j sie.Kl4
............. ‘ Jis sutinka paaukoti tokiam su doleriais. Ir tas ju biznis tar£.2,,r 3 rai“onų

Kiek pirmiau prie SLA
įgaliojimas

KĄ PARODĖ GITLOW.

Benjamin Gitlow nesenai 
d a buvo Amerikos Komuni
stų Partijos centro sekreto
rius, vedė slaptus su Maskva 
susirašinėjimus, priiminėjo , 
iš tenai pinigus, todėl žino 
tos partijos paslaptis geriau 
negu Bimba ar kitas koks 
trečiaeilis bolševikas. Bet 
Gitlovv negalėjo su Maskvos 
politika susitaikyt ir pasi
traukė iš komunistų parti- į 
jos. Dabar valdžia pašaukė 
jį teisman (Bridges’o by
loj), prisaikino ir liepė pasa
lti visą teisybę, ką jis žino

ŠIS LAIŠKO VOKAS PARODO, KAD LIETUVOS 
VARDAS JAU-PANAIKINTAS.

...Iv

via paduodame fotografišk* nuotrauką, kuri parado laiško voką iš pavergtos (.tetaro*. 
Tą laišką "Keleivis" gavo iš Kauno pereitą sąvaitę. Iki šiol laiškai ateidavo da su Urta- 
vos pašto ženklais. Dabar jau ateina su Stalino markėmis, kurios parodo, kad pavergę 
Lietuvą maskoliai panaikino ne tik jos paštą bet ir patį šalies vardą. Pašto antspanfcse 
r ženkleliuose figūruota Iau ne Lietuvos vardas, bet keturios rusiškos raidės CCCP, Inttes 

lietuviškai reiškia SSSR (Soviet Soeialistiėeskiek Sovietskieh Respublik). Net ir Kautas 
pašto ant*paudos<- rašomas rusiškai; KAYHAC.

Taigi meluoja mūsiškiai bolševikai savo "Laisvėj” ir "Viloj,” kad Lietuvos respaMi 
kos vardas pasitiksiąs kaip buvęs.

Reikia da pastebėti, kad atsiąsti šitą laišką iš Kaunu žmogui kainavo 1 ruMius ir 5 ka
peikas. Iš kairės parodytas nedidelis pašto ženklelis yra peakiu kapeiką, o keturi dMesm 
ženkleliai—po 1 rablj. Matoma skaitlinė “2t»” reiškia "2® let” (20 metą) nuo bolševiką 
įsigalėjimo Rusijoj.

prisirašęs bankininkas J. 
Mackevičius. Tai Chieagos 
lietuvių milionierius.

Apie P. Margie “Tėvy- 
” korespondentas paduo

da šitokių informacijų: jis 
yra Luzeme apskrities vy
riausis raštininkas (protho- 
notary), gauna $6.000 algos 
per metus ir turi 175 klerkus 
po savim. Be to, jis turi 
Scrantone alaus bravorą, 

, Wilkes-Barrėį turi beizbolo 
i stadijoną ir beizbolo lošėjų 
’ jauktą, turi keliatą teatrų ir 
viešbučių. Jis “vos tik apie 
45 metų amžiaus žmogus ir 

i jau milionierius.” baigia ko
respondentas.

PER SAVAITĘ PADARE 
100,385 AUTOMOBILIUS.

“Automotive Weekly” 
praneša, kad pereitą sąvaitę 
Jungtinėse Valstijose buvo 
pastatyta 100,395 nauji au
tomobiliai. Sąvaitė prieš tai 
buvo padalyta 114.500 ma
šinų.

nės”
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS] KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Atviras Laiškas “Keleivio” Redakcijai.
Aš skaičiau “Keleivy,” prisidėsiu. Aš jau skaitau 

kad toks aukštos garbės vy
ras, p. A. Marcinkevičius, 
siūlė komunistų vadams lai
vakortę į Rusijos rojų. jeigu 
jie sutiks važiuoti tenai Sta
lino barščių pasrėbti.

Bet argi bolševikų vadai 
norės Rusijos rojun važiuo
ti? Juk geresnio rojaus, kaip 
Amerikoj, jie niekur neras.
Jie čia priėdę keptų vištų. į

“Keleivj” 30 metų ir nema
nau su juo skirtis. Senas 
“Keleivio” skaitytojas ir su
sipratęs darbininkas pas 
“Laisvę” ant burdo neis.

J. Sheput.

CHICAGO, ILL.

Pruseikos pasigyrimas.
Pruseika rašo “Vilny’’ 

kumpiu ir kalakutų, ir prie! apie savo muzikanto V. Ba
to da ‘piniguose paskendę cevičiaus koncertų šitaip: 
gyvena. Čia jiems ne tik ro- “Lhicagiečiai labai paten- 
jus, bet stačiai dangus. Tai kinti prof. Vytauto Bacevi- 
kur jie tau važiuos Stalino ciaus koncertu. Kurie nebu- 
barščiu srėbti? vo, tlkrai gailėsis. Anglų

Jeigu tas p. Marcinkevi- spaudos atsiliepimai geri, 
čius yra tokios geros širdies pnelankųs, su viena tik įš- 
žmogus. tai tegul pasiūlo būtimi. Žmonių buvo daug. 
šifkortę kokiam vargšui ko- 2?^°,, bpfl daugiau, 
munistui, kuris čia keptų Naujienos ir ‘ Draugas 
vištų nevalgo, tai toks gal ir elgėsi kaip tie barbarai. Jų 
norės važiuoti Stalino zupės žmonių nebuvo, gal du tiys. 
naraeauti i (Ar f31 dėl to jie “barba-

Komunistų lyderiams A- į rai”?-K. V.) Boikotavi- 
merikoje tikrai dangus. Jie mas žymiausio lietuvio pla
čia tik rengia balius, daro msto yra tikras barbanz- 
suvažiavimus, švenčia viso- mas. O betgi koncertas buvo 
kius jubilėjus, ir visuomet pasekmingas, turint omeny- 
savo pasekėjus ragina: siųs- i Je> kad vien už svetainę pa-
kit mums pasveikinimų ir su mokėta $350.

Vadinasi, Pruseika spren
džia koncerto “visapusišką 
pasisekimą” iš to, kad turė 

sumokėti

pi-

Svarsto 330fi00 Angliakasių Reikalus

čia yra parodytas angliakasių unijos pirmininkas John Lewis (su dideliu cigaru) ir jo pa
dėjėjas Van A. Bittner. Jiedu svarsto kasyklų kompanijų pasiūlymą. Unijos sutartis su 
kompanijomis pasibaigė kovo 31 d. ir unija pareikalavo, kad darant naują sutarti visiems 
maineriams butų pakelta alga iki $7 i dieną. Kompanijos nenorėjo su tuo sutikti, todėl 
balandžio 1 d. 330,000 mainerių minkštųjų anglių kasyklose metė darbą. Pereitą subatą šiau
rės valstijų kasyklos jau sutiko mokėti po $7, jeigu tiek pat mokės kasyklos ir pietų val
stijose. Bet pastarųjų savininkai pereitą subatą atsisakė tiek mokėti. Jos norėjo atskiros 
sutarties su unija. Lewis nieko neatsakęs užsimovė skrybėlę ir išvyko i Washinįętoną pra
leisti Velykas su savo šeimyna. Derybos buvo vedamos New Yorke.

VERKIA, KAD JŲ DIKTATORIŠKAS 
SUMANYMAS NEISDEGE.

Lietuvos Rėmėjų draugi- Suvažiavime sekr. J. Kiš- 
jos valdybos narių suvažia- kis atsisako tas klaidas pa- 
vimas Įvyko kovo 2 d. So. taisyti, pasigirdamas kalbos 
Bostone. Tapo išrinkta vai- ir rašybos žinojimu. Taipgi 
dyba ir apsvai-styta patys pašoko draugai A. Maljoska 
pirmieji draugijos ir svar- ir B. Simokaitis tų nesąmo- 
bieji Lietuvą liečiantieji rei-j nių ginti, irgi motyvuodami 
kalai bei darbai. Susirinki-J sekretoriaus kalbos žinoji
me netinkamai pasirodė»mu, bet pamiršdami, kad čia 
grupė susidedanti iš parps* svarbu ne kalbos žinojimas, 

i “neklaidingų’’ asmenų. Ro- : bet faktų ir tarimų iškiaipy- 
dosi. lyg pirmą kartą tie vy- mas. Visgi nutaita tas pa
rai butų patekę Į susirinki- stabas priimti. Ir kai komi- 
mą: nepažindami nei tvar-i tetas priėmė vienbalsiai, tai 
kos, nei taisyklių. Apie jų | “štarutis” sako: “Po tuščių

ginčų partija laimi.” pats 
parodydamas, kiek jis siau
rai mato ir mažai išmano.

Toliau “Štarutis” sako: 
“Jaunas A. Matjoška, maty
damas svarbą, pasiūlė pro
jektą ir gatavai iškeptą val
dybą.” Ir verkia Štarutis, 
kad tas pasiūlymas tapo at
mestas. Gėdytųsi ir kalbėti 
apie toki pasiūlymą. Kuo
met asmuo niekeno nerink
tas. atsistojęs ir pasiskelbęs

pasveikinimais Įdėkit 
nięu.

Vienas jomarkas da , .
pasibaigė, o “Laisvė” jau 10 sumokėti uz svetainę— 
skelbia kita ir vėl šaukia: Juk svetainę reikėjo
neužmirškit atsiųsti pasvei-! pasamdyti puma ir iškalno 
kinimų ir aukų! i tuos $350 sumokėt. o kiek

“Laisvė” užsipuola socia-

ne-

Į tą koncertą susirinks žmo
nių. samdant svetainę dar 
nežinota.

O kai dėl anglu spaudos 
“geru atsiliepimų,” tai ko
dėl Pruseika nepacitavo, ką 

socialistams, i Chicagos laikraščiai rašė? 
tautininkams, “Chicagos Tribūne” rašė:

“Pianisto skambinimas 
techniškai buvo pilnas, nors 
pergarsus ir truko jam lvri-

listus. kam jie renka aukas, 
nors ištikrujų socialistai da
bar jokių aukų nerenka. So
cialistams neaukaukit nei 
vieno cento, sako “Laisvė.”
Neaukaukit
neaukaukit
neaukaukit klerikalams, tik 
duokit kuo daugiausia “Lai
svei.” Jes, jai savo dolerių . v „
nesigailėkit, parodykit savoj”10 tonų švelnumo... Ta- 
darbininkišką patriotumą. £Jau negalima tvirtinti, kad 

lr tie biedni žmoneliai Bac.eviciaus skambinimas 
verčia dolerius savo lydė-* butų buvęs aiškiai supranta- 
riams kaip iš maišų. Bet tų | ™as, arba kad lis butų sura- 
krokodiliu nasrų niekad ne- °£s budus kaip sudalyti 
gali pripildyti. Jie rija varg- drauginga nuotaiką savo 
šų dolerius ir rydami vis rei- audiencijoje. ’ 
kalauja: daugiau ir dau-! Herald American tik 
giau j numojo ir pareiškė— O. K.”

atėjo daug sveikai protau
jančių narių. Bimbos tova
riščiai pamatė, kad jų sky- J

________ — mas neišdegs. nes tikri lietu-Į Balandžio 8 d. buvo SLA biajJsiiį tarimų neatatiko su
ras. Praktiškai choras jau 'iai Stalino bernams aukų 152 k os susirinkimas> važiavimo tikslui ir ongina-
įrodė, kad jis yra tyrai pa- neškim, todėl apie aukas ko- kul. tarpkit.ko skaityta ir fe^^Tmotoko“^ b^ 
žangus. Ir kaipo toks. Ly- munistai visai nei ne įssi- __ „ Kia nesąmone pi otoKoie Du
ros choras yra vertas kiek- žiojo.

’ paramos.

W1LKES-BARRE, PA.

Šitas-t&s apie Lyros chorą,

Gruodži 15 d., 1940 
susiorganizavo Lyros

čia
cho-

BROOKLYN, N. Y.

Jurgelionio atsišaukimas 
numestas Į gurbą.

netaktiškumą buvo galima 
per spaudą šĮ-tą parašyti, 
bet dėl šventos ramybės, 
vieningo ir pasekmingo dar
bo, nutariau nutylėti. Bet 
kadangi “štarutis” inžinie
riaus asmeny per “Amerikos 
Lietuvi” gina save ir savo 
draugų klaidas, teisina dik
tatoriškus pasiūlymus bei 
Įnešimus ir dėl jų neperėji
mo mėgina suversti kaltę 
ant kokiu tai “partijų.” to-
dėl aš negaliu nutylėti nę- į neklaidingu> patiekia komi. 
tardamas teisybes žodžio 'ui gat/vaivaldy-
numaskaĮlnlul asmenų, sąstatų, susirinkimui tik 
Kurie visą laiką pasižymi I už i f . aš u kad 
vieningo darbo ardymu, ki- žm«)nfe (u,į d
tų kritikavimu ir klajojimu., „ ko stebėtis: įabai. dikta.

“Štarutis” verkia, kad torių gadynė, štaruti, ar toli 
protokolas nebuvo priimtas j galima butų nuvažiuoti su 
kaip parašytas.’ Kitaip ir,valdyba. vieno žmogaus
negalėjo buti, nes pora svar-

Per tuos 30 metų tie mak 
lioriai išviliojo iš vargdienių 
šeimynų gal kokius 3 milio-

Chicagos “Times” pasa
kė aiškiausia: “Techniškai 
Bacevičius yra užbaigtas.

nus dolerių. Katalikų kuni- bet tol, kol jis nenugalės Į- 
gai neišęiulpia tiek pinigų iš pročio kraipyti (pildomus 
savo tamsių parapijonu. kurinius), jis negalės tapti 
kibk išvilioja komunistų ly- tikiuoju pianistu. Chopin’o 
deriai iš suklaidintų darbo • A Fiat Polonaise’ą jis skam- 
žmonelių. ' bino, lyg vaikydamas gais-

Anądien girdėjau, kad J rą, ir jokiu budu neleido 
“Laisvės” štabas ruošiasi da j muzikai pačiai pasireikšti, 
padaryti didelį vajų po visą Jo nepaisymas niuansų, to-
Ameriką,' kad nei vienas lie
tuvis nepaliktų neužsirašęs 
jų kazionos gazietos. Bet 
nežiūrint kokius jie vajus 
darys, aš prie jų šaikos ne-

JUGOSLA VIJOS ATSTOVAS.

čia yra parodytas Jugoslavi
jos atstovas Konstantin Fotič, 
kuris buvo nuvykęs Į preziden
to Roosevelto ofisą padėkoti 
jam už prižadėtą pagalbą Jugo
slavijai.

nų įvairumo ir neįvertini
mas baigiamuių kadencų 
yra svarbi klaida.”

Tai matote. Kurie neskai
to kitų laikraščių apait “Vil
nies” ir “Laisvės.” tai tiems 
gryniausia ir švenčiausia 
tiesa, kas pasakyta “Vilny.” 
ar “Laisvėj.” O komunistų 
sekė jam na griežtai uždrau
sta imti Į rankas ir skaityti 
kitu sriovių, o ypač socialis
tų laikraščius. Akli davat
kos! Kūjų Vincas.

NEW HA VEN, CONN. 
Pasiteisinimas prieš DLK Vy
tauto Dr-stę, ypatingai prieš 

valdybą.
“Keleivio’’ num. 5, šių metų1 

mano vardu tilpo koresponden
cija, kurioje Išsireiškiau, kad 
draugystėje yra narių, kurie sa
vo elgesiu yra tikri Lietuvos 
priešai, ir kad nekurie valdybos 
nariai jiems pritaria. Tame pa
sakyme yra padaryta 
klaida. DLK. Vytauto Dr-stės 
vadyboje Lietuvos priešų nesi
randa ir už tą padarytą klaidą 
aš atsiprašau DLK. Vytauto

vieno lietuvio
Choras jau turi savo kon

stituciją ir pagal ją tvarkosi. 
Į jokią politiką ir Į jokias 
kraštutinybes choras nema
no krypti. Prie Lyros choro 
jau yra prisidėjusių apie 40 
merginų ir vyrukų ir didžiu
moje yra jaunuoliai ir susi
deda iš visokių pažiūrų ir 
vieni kitus pavyzdingai tole
ruoja.

Jurgelionio atsišaukimas. 
m . . .... _r . J Buvęs “Tėvynės” redakto-
Tai.P {J P?islp1Ko* komisą- rįus ppašo į§ mus doleriu, o 

ras Bimba iš lietuviu drau- .. ’ . ...... -
gystės kacapų propagandai ^1S *ai ls^eibl^s mu”' 
aukų negavo. Bimba jau ke- SLA organai _evy-
lintą kartą prašo aukų iš L. 
S. Dr-stės, bet visuomet to- 
variščiai išeina tuščiomis.

vo Įrašyta • “ ..bet galutinoje 
išva«*' * --a, kad bendri-

^rganizacijų veikimo 
~ona*, (kuriam tikslui?) 

t y. kad viso* draugijos ir 
prisilaikytų

perstatyta, išrinkta ir užgir- 
ta? Iškepti “neklaidingų va- 

, dų” blynai yra priimtini tik 
Štai ko- diktatoriškose šalyse. Štaru- 

čiui nenatinka. kam komite
tas valdyba išrinko demo
kratišku balsavimo budu.

organizacijos
ne iš np*’ . jau atim- vjenu įstatų įr įstatymu vei 
ta.” Ka. .gi ištikrujų me- kiančiujų Amerikoje, 
kas nėra iš mus “Tėvynės” vėl: “Anksčiau

Taipgi yra išrinkta $pau- 
dos-Propagandos komisija, 
kurios užduotis yra paduoti 
visuomenei teisingas žinias

Komunistų kliubas.
*

Čia yra ir komunnistu 
kliubas, bet kad pridengi 
savo tikrą vardą, jis pasiva- 

Ir Lyros chorui gerai se- dino Lietuvių Piliečių Kliu
bu. Kliubas gyvuoja neblo
gai, užlaiko penkiolika bur-

kasi. Vasario 16, choras tu
rėjo pirmą savo parengimą 
kuriame gryno pelno paliko Į dingierių. Buvo pradėjusios 
$70.62, kas Wilkes-Barrėj• lankytis pas tovariščius ir 
yra didelė retenybė. . “draugės,” bet pajuto ką to-

Balandžio 20 d. Lyros 1kio ir geradėjoms daugiau 
choras rengia vė! koncertą; lankytis uždraudė. Dabar 
ir vakarienę. Kiek man ži- i davatkos susirenka
norna,- tas parengimas bus J1 kliubą pakozyruot ir įsi- 
tikrai gražus. Todėl nuo sa-jS?1*1’ žinoma, retkarčiais a 
vęs patariu kiekvienam mu-; pėda ir ’godzmkas. 
sų apielinkes lietuviui tame j J°kįO geresnių veikimų nė- 
parengime dalyvauti. Tai ™
bus nedėlioję, balandžio 20 
dieną, nuo 6:00 vakare. Lie
tuvių Progresyvių Kliube, J 
325 East Market st., Wilkes 
Barre. Pa. Trylon.

GARDNER, MASS.

Iš L. S. Draugystės veikimo.

Kovo 3 d. L. S. Draugys
tės buvo paprastas mėnesi
nis susirinkimas. Pirminin
kui K. B. vedant susirinki
mą, prieita prie skaitymo 
prisiųstų draugystei laiškų, 
Tuojaus vienas lietuviškų 
kacapų išsitraukė gromatą ir 
pradėjo skaityti. Pasirodė, 
kad toji gromata atėjo nuo 

j lietuviškų kacapų komisaro 
Bimbos ir jis maldauja iš 
L. S. D. aukų. Mat lietuviški 
komunistai suuodė, kad L. 
S. D. turi savo ižde virš j 
$10,000 pinigų, tai tuojaus

A h J ir agituoti už laisvą ir ne- 
komitetas^priI>Iausomą J?etuvą- Bet 

atėmęs, mes ją gaunam kaip turi suformuoti Mass. valsti-1 SaS^^piiv^adii^0^^

tsss, asu*- —
t & lemams. apie komiteto suvažiavimą

Patartina ir kitoms kuo- Draugijos ir organizaci-; ir jo darbo pradžią. Naujai 
poms tą pati padaryti, kad jos veikė, kuomet mes nebu- užgimusią draugiją jis mė- 
intrigų inžinieriai nekiršin- vome gimę, turėdamos savo1 gina diskredituoti klaidin
tų SLA. narių ir neardytų principus ir įstatus, ir tai yra j gomis žiniomis. Tai griovi-
santaikos musų organizaci- jų užduotis rūpintis savo ko darbas.
joj. Fr.nk Lavini... reikalai., bet ne mulų. j Man Reista pasjrodė kuo.

* o 1 met suvažiavime Štarutis
reikalavo liuosų rankų pro
pagandos k-jai. Kam?..., 
Turbut. kad galėtų liuosai 
šmeižti draugiją ir pirmyn 

j varyti ardymo darbą. Tie 
žmonės, kurie negali niekur 

i prigyti, nei vienoj organizą- 
įcijoj pastoviau dirbti, visur 
.iiems netinkama ir negera: 
(jie visą gyvenimą pasižymi 
vieningo darbo ardymu ir 

! kitų veikimo kritikavimu. 
Nenuostabu, kad ir čia to
kiais pasirodė.

Nelabai senai tas pats 
Štarutis anarchistiškai pa
skelbė per “Amerikos Lietu- 

1 vį,” kad nėra nei vienos ge
ros lietuviškos organizaci
jos. kad visas reikia sufnesti 
Į gurbą ir kurti naujas, ku
rių, žinoma, jis butų prezi
dentu. Organizacijos savo 
darbą dirbo ir dirba, bet tik 
pats esi atsilikęs ir negali 
susivokti šios dienos lietu
viškame gyvenime.

štarutis Įtikinėjo konfe
rencijoj. kad i spaudos ir 
propagandos k-ją negali bu
ti renkami žmonės nebaigę 
gimnazijos. Lietuvos Rėmė
jų d-ja turės patikrinti ir pa
čio štamčio mokslo cenzą.

Valdybos Narys.

ra. Kliubo literatūra—“Lais 
vė” ir “Vilnis,” kas tikroms 
komunistų davatkoms skai
tyti ir tinka. Pora metu bu- 
vo užsiprenumeravę “Ke
leivi” ir džiaugėsi kad gau-
davo daug teisingų žinių ii 
geną patarimų. Bet kaip tik 
Rusijos bolševikai pradėjo 
smaugti Lietuvą, Latviją ir 
Estoniją ir kaip tik “Kelei
vis” pradėjo parašyt apie 
Stalino žvėriškus darbus su 
musu broliais Lietuvoje, lie
tuviškiems kacapams “Ke
leivis” liko melagiu ir kuo- 
greičiausiai iš kliubo praša
lino. Mat, komunistams dar
bininkiškas laikraštis tik 
tas, kuris pritaria Rusijos 
bolševikų vergijai.

Kliubietis.

‘AŠ SAKAU apsimoka TURfiTI 
TELEFONAS!’

“Mes vaikinai tarime daa< įvairia reikalų atlikti pn 
mokyklos ir turėjimas telefono ištikruju daug pa
lengvina. Tėvas sako, kaip puiku, kad aš turiu tiek 
daug gražaus laiko pamokas paruošti kaip tik tele
fonas bovn įrengtas.

“Motina, dabar daug linksmesnė, negu, kad ji bū
davo triūsė namų ruošos darbus, ir tai tik dėlto, kad 
ji turi ėia pat pe rauka telefoną pasikalbėti su sa. 
vo draugėmis, kada tik ji

STREIKAI.
Webster, Mass.—Pereitą 

prisiuntė savo tovariščiams J sąvaitę čia sustreikavo au- i 
dėjai American Woolen au-Į 
deklinėj. kuri gavo dideli j 
užsakymą armijos milui, i 
Streiko priežastis aiškinama 
kaip protestas prieš kompa
niją, kuri vartojanti “prastą 
medžiagą” armijos milui.

komunistu partijai pasiprie- j ----------
šino ir rekomendavo tą rei- J Fitchbarg, Mass. — čia 
kalą palikt sekančiam susi- sustreikavo statybos karpen-' 

teriai, kurie buvo pasamdyti 
statyt naują dirbtuvę kanuo-1 
lems gaminti.

Įsakymą, kad jie pagelbėtų 
mano Lietuvos Sūnų Dr-stės iždą 

pervest kacapų reikalams.
Bimbos tovariščiai tuojaus 
pritaria aukauti ir reikalas 
baigtas. Bet kiti draugystės

“Netgi mano mažoji sesatė mėgsta telefonuoti, kaip 
tik jai yra duodama proga.

“Kartų vakare Tėvelis šaukė savo sergantį brolį a- 
pie penkiosdeiimts mylių teitum. Jis sako. kad tas 
nekainuoja taip labai daug. kaip jis kad manė."

draugystės valdybos ir narių. nariai aukaut į§ L g D. įždo 
Aš užpykau už atmetimą mano 
vieno Įnešimo ir aprašydamas 
tai “Keleivyje,” padariau tą iš-

Nuo telefono išradimo, apie šešiasdešimts metų at
gal, inžinieriai darbuojaai. kad davus geresnį ir ge
resnį patarnavimų, šiandien labai lengva naudotis 
ir aplaikymo išlaidos labai numažintos, taip, kad 
kiekvienas gal išlaikyti.

sišokimą. K. Blažaitis,
New Haven, Conn.

Balandžio 9 d., 1941 m.

rinkimui. Balandžio 7 d. vėl 
buvo L. S. Dr-stės susirinki
mas. Į minėtą susirinkimą WEW ENGLAND TglEPlTOHE d TELCGNAPR CO.

Providence, R. I. — Pe
reitą sąvaitę čia sustreikavo 
600 darbininkų, kurie statė 
jurininkams gyvenamas pa
talpas. Darbininkai metė 
darbą dėl to. kad laivyno 
vylesnysis liepė pasišalinti 
iš darbo vietos unijos agen
tui.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Jei paslystų katram koją. 
Tu padrąsink jį kovoje. 

Tra-ta-ta. tra-ta-ta!

—Labas vakaras, tėve!
—Ačiū. vaike, už labą va

karą. bet butų daug geriau, 
jei tu galėtum išmesti man 
kokį pusdolerį.

—O kam?
- —Žinai. Maike, kad aš 

pastanavijau aukas rinkti.
—Kokiam tikslui?
—Tikslas. Maike. labai 

geras. Žinai, kad senos ma
no kojos iau pradeda strei
kuos šiušiai irgi jau nuply
šo. reikia naujų padnackų.
Taigi aš išfigeriavau, kad —Na, tai kaip tu rokuoji, 
geriau nusipirkti armobilą,; Maike. ar negražiai sudėta? 
negu padnackus prie senų. Aš beeinu, kad tokios gies- 
batų kalti. Valuk to ir nuta-įmės nei Leonas Pruseika nė
riau atidarvt fondą armobi

Nors šalis čia ne vergijos. 
Bet lai šoblės visi bijos.
Nes jus žinot kad tam tyčia 
Susitvėrė vaiskas vyčių. 

Tra-ta-ta. tra-ta-ta!

Nagi. vyrai, gale galų 
Da po vieną imkim alų. 
Tegul vaiskas mus gyvuoja. 
Tegul mušas ir dainuoja: 

Tra-ta-ta. tra-ta-ta!

Iš Plataus Pasaulio Kaip Socialdemokratai Siūlė
Sutvarkyti Gyvenimą LietuvojeBRAZILU A.

Martynas Yčas mirė. —
šiomis dienomis Rio de Ja- 
neiro mieste, Brazilijoj, mi
rė iš Lietuvos atvykęs Mar
tynas Yčas, buvęs Lietuvos 
atstovas Rusijos durnoj, ap-

tų organizaciją. Stalino ir 
Hitlerio politika eina lygia
grečiai. (JŲ 1931 METŲ PLATFORMA)

Šį utarninką popiet So.;
Bostone kilo labai pavojin- i Uždrausti darbdaviams daryti pabaudoms 
gas gaisras. Supleškėjo du išskaitymus iš darbo mokesčio. Darbo mo- 

tikras**veikėias “ii" biznie" £aražaL Liepsnos kilo j pa-Įkestis turi būti išmokama darbo valando-
į£“ T":* .Aįęs

dutoe,| Hi^tiją^S” mie8t” ______

mis.
10. Įvesti ir griežtai vykdyti bendrą sa

nitarinę priežiūrą visose įmonėse ir darbo 
vietose darbininkų ir tarnautojų gyvybei 
ir sveikatai apsaugoti.

11. Reorganizuoti darbo inspekciją, kad 
ji virstų dirbančiųjų apsaugos organu. Pa
vesti profesinėms sąjungoms rinkti darbo 
inspektorius ir tuos inspektorius laikyti 
valstybės lėšomis.

12. Įvesti visų rūšių privalomą socialinį 
draudimą visiems samdomojo darbo asme-

namrnon~ cmmn-aiinv, Pruseika sako: “Kam pa- nims ir visoje^ respublikos teritorijoje:
nnlk?nink£ tinka Sovietų politika, tam draudimą ligai, nelaimingiems atsitiki-

rHnb,«PkJ,,u šio kV nepatinka Francuzijos poli- mams, invalidumui, nedarbui ir senatvei.
Girnius, kuik. iki šiol ėjo ka- >, ^as tiega motinystei ir kūdikystei. Aprūpinti sociali-
į o atases pareigas pne Lie- na- jau pagirašė su Hitleriu ne apsauga nedarbinguosius ir karo inva- 
tu\ot atstovybes Berlyne. 5^iujygtėg ?utartį, o Fran-Udus. Priskirti profesines ligas prie nelai-
Yorkfl hJlaSinTs6?1 Ne" cuzija vis da nesirašo. Hitle- i mingų atsitikimų. Socialinio draudimo iš- 
1 oi ką balandžio lo d. rfui negali padkti laidas padengti tik darbdavių įnašais ir.

vnifiFTiiA ______ i būtinam reikalui esant, valstybine subsidi-
VOKIETIJA New Yorke susirinkoĮ Ja- Socialinio draudimo organų valdymas

Raštikis Berlyne.—Buvęs penktakojų mitingas ir pa- Į tui i priklausyti tik patiems apdraustie- 
Lietuvos vyriausis kariuo- sivądino “Amerikos Liau-^ems-
menės vadas gen. Stasys diek ^Suvažiavimu.” Bet nie- 13. Nuolat plėsti privalomąjį socialinį 
Raštikis dabar randasi Ber- kas apie tą jų jomarką nėra- • draudimą smulkiųjų gamintojų ir smulkiu- 
lyne ir Lietuvos Piliečių Są- šo, tik komunaciai. Yla pati ju darbdavių tarpe, pereinant prie visuoti- 
junga Vokietijoj išsirinko jį lenda’ iš maišo. nio liaudies draudimo socialinės rizikos
savo vadu. • ’---------- atsitikimais.

ictiiva Jei norit “moksliško” ti-; 14. Sudalyti prie vietos savivaldybių
LIETUVA. tūlo, prisirašykit prie komu- nemokamas darbo biržas paritetiniais

Už dvi karves vienos keli- n*stV- ims tituluoti jus principais iš darbininkų ir darbdavių.
nės.__Už karvę bolševikai ‘‘profesorium,” kaip dabai Darbininkų ir tarnautojų samdymas turi
moka ūkininkui 150 rublių. Pe tituluoja South Bostono būti atliekamas tik per darbo biržas, susi- 
Bet už porą kelnių ukinin- nietodistų kunigužį. Bet jei- žinant su profesinėmis sąjungomis, 
kas turi mokėti bolševikams ju pasitrauksit. tai jie 15. Apsaugoti įstatymu kolektyvinių su- 
300 r

tas Rio de Janeiro. miesto 
kapinėse, ant CorcoVedo 
kalno.

PORTUGALU A.

Kazys Grinius išplaukė 
Amerikon. —i- Iš Lisbonos 
uosto 6 balandžio dieną iš
plaukė New Yorkan “Ex- 
cambion” laivu generalinio

Žiūrint iš Šalies.
Kunigai turi amžinas mi

šias, o komunistai turi amži
nas aukas. Nei vienų, nei ki
tų biznis niekad nepasi
baigia.

ublių. Taigi jis turi par- apšauks Jus “politinio reu- tarčių teises.
j • ‘1 11 m^ric ciiAcfii 7mnnmalailrin ” t z» n____ 4.1duoti dvi kalves, kad galėtu ^cns ^u žmogpalaikiu, 

nusipirkti vienas kelines.
ETIOPIJA.

Grįžta ant sosto.—Išvijus 
anglams Mussolinio fašistus 
iš Etiopijos sostinės Addis

_ . r____  _____„v .___ literiniais
kaip “Vilnis’ išvadino Ben- pagrindais spręsti darbo konfliktams, susi- 
jartiiną Gitlow, buvusį ko- tariant su profesinėmis sąjungomis.
munistų partijos sekretorių jy Įteigti savarankiškus darbo teis 

mokytoją, kuris dabarir

_____  _ Ababos, Etiopijos karalius
ra parašęs Stalino garbei. O Haile Selassie ruošiasi grįž-^

16. Įkurti trečiųjų teismus

, .. T - - • x • nius, nepriklausomus nuo bendrųjų teis-
juoę.piimete. Jei su jais, tai §plęSti teisminiams ginčams tarp įmo- 
profesonus; o jei prieš ninįnĮęų darbdavių ir darbininkų bei tar

pios, tai niekšas. n auto jų. Tuose teismuose dalyvauja pri-
....... . siekę posėdininkai vienodu skaičiumi iš“Vilnis” —1.— 1 - _lo nupirkimui ir dabar ren- • Pruseika jau visą amžių anEscsto- Dabartiniu lai- * ,*/**“*\olšprikn"^n^RkL ^ar^av^ >r samdomojo darbo asmenų, 

ku aukas. renka aukas į savo kiaurą ku. randasi dar anglų kad T ietuvou* mm nat i 18- Energingai kovoti su socialinėmis
—Bet ar žinai. tėve. kad fondą. Ar jis naują fraką Egipte. pradžios nebuvo demokra- (tuberkuliozu. venerinėmis ligo-

automobiliui taipgi reikės nusiperka, ar per surpaipę MEKSIKA. tijoeT Pavyzdžiui renkant alkoholizmu, vėžiu ir kt.) valstybės ii
“padnackų?” Ir jie bran-■ išlenda, vis žmonės turi duot! ’ antra ii «eima buvo areštuoti savivaldybės lėšomis.

negu puspa- jam aukų. Na, tai kodėl aš Suėmė 12 fašistų laivų.—; key komunistai prisidengę Valsltybė ir savivaldybės turi akty-
"i “Darbininku Kunnos” skrai- viai remti fizinl auklėjimą ir sportą.

prie tarptautinių konvenci

giau kainuos, 
džiai s

ir
nės aukų

—Bet ar visuomenė duos?
—-Ti duoda kitiems, Mai- . «,

ke. Mačiau. Bimba renka I)a>taU> mūras, 
aukas ant naujo troko ir ant

kokia čia demokratija? Ot. 
pas Staliną, tai kas kita— 
tuoj išveža ir sušaudo!

kokios ten 
“Sandaros.”

kitos mašinos.

—O kokia jai nauda, kad vėliavas. Tai reiškia, kad 
“Laisvei” ir “Darbininkui” Meksika tuos laivus nusavi-

Koks svie- no. Kai kas mano. kad Vo- ______
tui pažitkas. kad Bimba tu- kietija ir Italija gali dėl to Jugoslavijoj irgi atsirado 

Jeigu kiti nutraukti santikius su Mek-..penJtoji kįlonį.» Tenai

įstatymdavystės socialiniam draudi- 
dobojimui tvarkyti 

21. Surinkti visus įstatymus, tvarkančius 
daibo apsaugą, socialinį draudimą ir glo
bojimą, i vieną darbo teisių įstatymų rin
kini.

rėš naują troka? Jeigu" niacinu;?. • i
redaktorius v sko -saHna

ii reikalauja mokyklų organizacijos šiais 
pagrindais:

1. Privalomas nemokamas mokslas pra
džios mokyklose abiejų lyčių asmenims. 
Nemokami mokslo reikmenys, maistas ir 
rabai neturtingiems mokiniams.

2. Mokinių auklėjimas veiklumo (darbo 
principas) ir savarankiškumo (mokykli
nės savivaldybės principas) dvasia. Jun
gimas proto darbo ir fizinio darbo, fizinio 
ir dvasinio lavinimosi. Respublikiškas vi
suomeniškas auklėjimas. Vieningas moky
klos principas ir parengimas jam pedago
ginio personalo.

3. Privalomas mokslas prasideda nuo 7 
metų amžiaus ir tranką 8-ius mokslo me
tus (privaloma 8-ių metų pagrindinė mo
kykla). Maksimalinis mokinių skaičius 
klasėje 30. Pagalbinės mokyklos protiškai 
atsilikusiems ir fiziškai silpniems ir auklė- 
’emosios įstaigos defektyviniams vai
kams.

4. Pi ivalomas profesinis lavinimasis, su
rištas su fiziniu ir visuomeniniu auklėji
mu, amatų mokyklose baigusiems pagrin
dinę mokyklą ir nenorintiems ar negalin
tiems mokytis aukštesniosiose mokyklose.

5. Valstybės ir savivaldybių laikomi 
auklėjimo namai, internatai, stipendijos 
gabiems neturtingiems moksleiviams tin
kamo tipo mokykloms lankyti.

6. Saugojimas aukštųjų mokyklų vado
vybės nepartiškumo. Mokslinis socializ
mas aukštosiose mokyklose privalomas ly
giai su kitomis mokslinėmis disciplinomis.

7. Bendras abiejų lyčių auklėjimas.
8. Visos valstybinės iv savivaldybinės 

auklėjimo, mokslo, mokslinio tyrimo įstai
gos yra tik pasaulinio pobūdžio.

9. Rėmimas darbininkų sporto, užmo
kyklinio darbininkų švietimo, liaudies uni
versitetų. plėtimas, meno liaudyje, rėmi
mas ir kitokio švietimo, auklėjimo kultū
rinamojo darbo socialistine dvasia.

IX. Religija ir bažnyčia.{
Kapitalizmas laiko plačias liaudies ma

ses tamsias ir klusnias, ir čia jam padeda 
religija ir bažnyčia. Tiktai tokioj, visuome
ninėj santvarkoje kuri išvaduos liaudį iš 
tamsumo, padarys kiekvienam prieinamą 
mokslą ir kiekvieną padarys visateisį vi
suomenės narį, išvaduotą iš klasinės visuo
meninės vergijos.—-kiekvienas laisvai ga
lės nusistatyti sau tokią pasaulėžiūrą, kuri 
sutiks su mokslo paniektais rezultatais ir 
morališkai laisvos liaudies vertingumu. 
Socialdemokratija eina kurti tokios visuo
meninės santvarkos. Šitam savo darbui so
cialdemokratija jungia visus kapitalo eks
ploatuojamuosius, nepaisydama jų tikybi
nių įsitikinimu. Socialdemokratija pripa
žįsta, kad religija yra individualus kiek
vieno žmogaus reikalas (sąžinės laisvė), o 
ne partinė priemonė darbininkų klasei 
skaldyti ir jai pavergti.

Todėl socialdemokratija nekovoja su re
ligija. bet kovoja su tomis religinėmis ben
druomenėmis (bažnyčiomis), kurios nau
dojasi savo įtaka tikintiesiems, kad trak- 
dytų laisvinamajam darbininkų judėjimui 
ir palaikytų buržuazijos viešpatavimą.

Socialdemokratija kovoja su esamomis 
bažnyčių privilegijomis. Ji reikalauja san
tykius tarp bažnyčios ir valstybės suregu
liuoti tokiu budu, kad kiekviena bažnyčia, 
kiekviena religinė bendruomenė, kiekvie
nas tikintysis galėtų gyventi pagal savo įsi
tikinimus. Tuo pačiu laiku socialdemokra
tija nesutinka, kad valstybė mokėtų baž
nyčiai piniginių arba kitokių įnašų, daly-' 
vautų bažnytiniame religijos mokyme ir 
vykdyme bažnytinių apeigų, kulto ir kt

Todėl socialdemokratija reikalauja:
1. Atskirti bažnyčią nuo valstybės.
2. Įstatymu sulyginti visų pasaulėžiūrų 

—religinių, filosofinių, mokslinių ir kt. 
teises.

3. Leisti kiekvienam piliečiui laisvai pa
sirinkti religiją ar pasaulėžiūrą, prie ku
rios jis nori priklausyti, arba leisti nepri
klausyti nei prie vienos. Apie vaikų vykdy
mą tikybinių pareigų iki 14-kos metų 
sprendžia tėvai.

4. Visos bažnyčios ir bendruomenės pa
čios tvarko savo reikalus ir savo lėšomis 
jjadengia savo išlaidas.

5. Visos mokyklos ir auklėjamosios įstai
gos yra pasaulinės. Religinės bendruome
nės gali savo sekėjais mokyti tikybos sky
rium. nemokykliniu laiku.

6. Teologijos fakultetai turi būti atskirti 
iš universitetų.

7. Įvesti civilinę vedybų registraciją ii 
civilinę metrikaciją (valstybės arba savi
valdybių Įstaigose).

'Bus dauciau)

VII. Moterų klausimas.
visomis priemonėmis 

prietarais, 
teises. Ji 

lais-
ve ir tinkamai įvertinti jos dvigubai sun-4 UŽMUŠTI. 28 SUŽEISTI ITALIJA. j jai vąk ybek kad penkteko- 'funkcijas-J kaip £oters, na.

MAINERIŲ KOVOJ. Muoolinū (avinui Itredi- i 1 su šakni- šeimininkės ir darbininkes. Kartu su
Middleboro, Ky. — Šį tą.—Vokiečiams sekasi Bal-Į ' ______ tuo socialdemokratija kovoja su moterų

utarninką čia Įvyko kruvina kanu’ose dėl to, sako Musso- ą,. negajėtų kas pasakyti, e^sPi°atacija pramonėje. Apsaugoti vi-

aukas, tai
a už visuomenės sika. Bet oficialėse ^ek»i’! iuSošiaus role sulošė chor- vii. WKxenj
pagal šventą tei- kos sferose sakoma, kad įatŲ yadag paveyį kuris Socialdemokratija

už aukas nusipirko ir muri
ni bi’dinga, ir mašiną gazie- 
tai drukavot. Na, tai kodėl 
aš negalėčiau gauti aukų 
n<»rs sekinhend fordą ant 
senatvės nusipirkti?

—Žinoma, kad galėtum, 
jei kas duotu tau pinigų. Bet sužeisti.
ar duos kas? i ’ --------------

—Tai kodėl aniems duo- SUGAVO PABĖGUSIUS 
dy; I KALINIUS.

—Anie skaitosi visuome- Iš Sing Sing kalėjimo šį 
nės veikėjais, tėve. panedėlį ištmko keli kali-

—O aš. Maike. tai vyža. niai. Bėgdami jie nušovė du• 3 — • ▼ Y . w • • Ine veikėja 
kad nieką

kova 
mainei 
4 žmones

tarp streikuojančių linis, kad italai jiems pade-i kur komunistai padėjo Ma- ™?te
iu ir kasyklos sargų. da. Ir bendrai, visi vokiečių tu-evičiu (ar Matuzėlį), ta lelka*auJa- 
nės buvo nušauti, 28 armijos laimėjimai esą ne įiotnvielAi vvdob' v»ri« i.. 1- ranail

moters teisėms socialdemokratija

armijos laimėjimai esą ne lietuvišką žydelį, kuris jū A-Panaikinti visus įstatymus, siaurinan- 
vokiečių laimėjimai, bet Ro- “džiaugsmo mitinguose” sa- ”į?tenį .
mos-Berlyno asies laimėji- kydav0 prakaibas kai Stali- 2. Vienodt) teisių valstybiniam ir visuo- 
mai. no armija užpiudo Lietuvą? meniniam darbui ir vienodo atlyginimo

RYTŲ AFRIKA. ny <( j(fvietojepdabal. atsira. 3. Uždrausti moterų darbų, žalingų mo- 
Karščiausia vieta pasauly. do “profesorius” muzikan- terf ol’^n^zmo sveikatai

—Pereitą sąvaitę anglai pa- tas. Nejaugi Matusevičius moterims
Juk tu žinai, sargu ir vienas buvo ju nu-.ėmė Massaua, paskutinį ita- jau likviduotas?

nėra tiek daug šautas. Bėgliai tuoj buvo jų uostą Rytų Afrikos pa- _____
“Garsas” praneša.veikęs dėl savo tautos ir baž-. suimti. Suimti ir tie. ką pri 

nyčios labo. kiek aš. Jau statė jiems ginklų, 
apie 25 metus išbuvau vyčių
vaisko staršu generolu. Tai
gi butų iau laikas ir jubilėjų

Lupikai gaudo lupikus ir 
patys lupikauja.

.-vesti. Aš net ir karunką sa- Bostono majoras su fi- ve]įa apjė 16,000 arabų, 
vo'vaiskui sudėjau. Tik pa- nansų komisija nutarė ištirti 
siklausyk. kaip ji skamba

4. Uždrausti nakties darbą 
fabrikuose ir dirbtuvėse.

5. Suteikti moterims lygų profesinį 
mokslą.

6. Palengvinti namų darbą moterims, 
įrengiant visuomeninio j>obudžio virtuves,

Tt jrul giria šlama. ūžia.
J ra-la ta. t ra- ta-ta!

O me> trauksim i karužę, 
Tra-ta. tra-ta.
1 ra-ta-ta. ira-ta-ta!

Suslipr. kiro šiandien dvasią. 
O ryt kraują liesim drąsiai 
Tu 'Mdie\ iu. ciuilistų 
ir kitokių smikilistu.

j ra-ta-ta. tra-ta-ta i

Tu aluti, tu stiprasis 
Vainoj bičiuli tikrasis .

Elevated kompanijos biznį, 
nes esą nujaučiama, kad ši 
kompanija išlupo iš valsti-

krašty. Massaua esanti karš- “Garsas” praneša, kad 
čiausia vieta žemės paviršy. kttnivų “federacija” jau bai- 
Temperatura tenai dažnai gianti rinkti $10,000 Lietu- . - 
pasiekia 120 Fahrenheito vos pabėgėliams šelpti. Bet' valI»'kIas’ skalbyklas n-tolygius Įrengi 

1 laipsnių pavėsy. Mieste gy- iš tu Pabėgėlių ateina žinių, , . .. < , ,
kad iie nėra “gavę da nei\ 7- Pal™.f?'lnt' moterų darbo naštų su- 

n,7vnni vieno “butlerbrotfo” iš mu- t1“13"1 :?.,k.M darželius priešmokyklinio
OLANDIJA. kunio-ėliu lr mokyklinio amžiaus vaikams ir lopšelius

Panaikino .kautus. Na- ---------- kūdikiams Įgalinti motinas žindyti darbo
ciai okupantai Olandijoj SI A dabar turi du kanki- me‘u kad’k,.us na"?le,arba ,'oP3*1"^

jos iždo daugiau kaip.§20,--nanaikino skautų oiganiza- niu: Jui-gelioni ir Mažuknų. 
(imt lifto Tas hutu nei-ai. Bet. cjj Budinga, kad bolševi- Ir abudu nukentėjo “— 

kai okupantai Lietuvoje taip (dėl kito.
pat jianaikino buvusią skau- Raudonas Pipiras.

000,000. Tas butu gerai. Bet 
štai, šitoms suktvbėms ištirti 
reikalinga esą $50.000! Va
dinasi, gaudys kitus lupikus, 
ir tuo pačiu laiku patys nori 
išlupti $50,000. O juk visi 
majorai ir visi komisijonie- 

įriai ima riebias algas ir tu
rėtų tokį darbą atlikti už sa
vo algas, be jokių “extra”i 
primokėjimų, . .. i I

8. Atleisti nuo darbo visas samdomojo 
viens ^a,'b° moteris 6-ias sąvaitės prieš gimdy-

MEMBER

OI R POMfY
"Th* RRiTMinr nf the* A«MK*iation *h«ll 
hr In l»el|» rrreeoe th* M«*ab an<1 
lrn«lili»N« nf nnr rv.nniry, th* t'nlled 
Stntrs «f Am*Hm. to p*4*r* it« hn’ 
and ln»|»irr atkers t« rimI nl»*y
th*ai, aa4 Ia all ways tn aM ia tankine 
thh rnnatry rrealer aa4 hrttrr"

mą ir 8-ias sąvaitės po gimdymo, apmo
kant visą uždarbį už tą laiką.

9. Neturtingoms moterims, kurių nelie- 
, čia socialinio draudimo įstatymai, suteikti 
valstybės lėšomis nemokamą pagalbą gim
dant ir kūdikius žindant, r..

Vili. Švietimo politika.

Socialdemokratija kovoja, kad butų pa
naikinta buržuazijios monojadija švietime,

A
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Įvairios Žinios.
Amerika Paėmė Da

nijos Grenlandiją.
Rooseveltas įspėjo volue* 
čius, kad jų orlaiviai tenai 

bos šaudomi.
Pereitą sąvaitę Washing- 

tonas paskelbė pasauliui,

Kaip Greit Amerika 
Stos į Karą?

Vienas Washingtono in
formacijų biuras sako: “Va
kar prieš mus stovėjo klausi
mas: ‘Ar bus Amerika įtrau
kta j karą?’ O šiandien klau

kad Grenlandija, kuri iki; s*mi^ A-
šiol prigulėjo Danijai, guli roenka formaliai stos j ka-
Amerikos intakus srity, to
dėl Jungtinės Valstijos ima 
ją savo globon ir steigs te
nai aviacijos bei laivyno pa
pėdžių Atlantui kontroliuo
ti. Danijos atstovas Wash- 
ingtone su tuo sutiko ir pa
sirašė atatinkamą sutartį.

Su Danijos vyriausybe ši
tuo atveju prezidentas Roo
seveltas visai nesiskaitė. 
Tai dar sykį parodo, kad 
Washingtonas nepripažįsta 

tokių valdžių, kurios buvo 
pastatytos smurtu, svetimai 
armijai šalį okupavus. Sve
timos armijos durtuvais pa
statyta ir palaikoma val
džia, žinoma, negali būt ir 
nėra teisėta šalies valdžia. 
Ji yra tik svetimos valstybės 
įrankis ir tik jai tarnauja, 
kaip dabar ir Lietuvoj yra.

Smurtininkai dūksta, kad 
Amerika neduoda jų bandi
tizmui galiot. Mussolinio 
gramafonai tuojaus ėmė 
kriokti, kad Amerika “gro
bią svetimas žemes,” visai 
užmiršdami, kad nelabai se
nai Mussolinis pagrobė Etio
piją. Albanija ir pagaliau 
užpuolė Graikiją.

Prezidentas išdėstė Ame
rikos poziciją labai aiškiai 
ir nuosakiai. Amerikai yra 
labai svarbu palaikyti šu 
Anglija saugų susisiekimą. 
Grenlandija guli tarp Ame
rikos ir Anglijos, todėl ji 
(Grenlandija) yra naturalė 
musų laivams apsauga. Bet 
paskutiniais laikais viršum 
Grenlandijos dažnai pradė
jo skraidyt nacių orlaiviai. 
Kad šitą pavojų pašalinus, 
Amerika turėjo paimt Gren
landiją savo globon ir įtai
syti tenai savo lėktuvams ir 
laivams papėdžių. Jei vo
kiečių orlaiviai dabar drįs 
tenai pasirodyti, jie bus šau
domi. Taip Rooseveltas ir 
pranešė Vokietijai.

Taip ir reikia su diktato
riais kalbėtis, nes kitokios 
kalbos tie bestijos nesu
pranta.

rą?”
Tarp valdžios nuotaikos 

ir visuomenės nuotaikos 
šiandien esanti labai didelė 
spraga. Valdžia esanti nu
žengusi karo link daug to
liau negu žmonės. Žmonės 
tik diskusuoja apie karą, o 
valdžia jau pasirengusi jam. 
Žmonės mano. kad valdžia 
be reikalo stato šalį į pavo
jų. o valdžia sako, jog žmo
nės nesupranta kad tas pa
vojus nėra išvengiamas. Jei 
Amerika nesiruoštų, tai pa
vojus jai butų daug dides
nis, nes Anglija viena neat
silaikytų. o kai Anglija žū
tų. tada ateitų ir Amerikai 
eilė. Jeigu Amerikai dabar 
teks į karą stoti, tai ji ka
riaus ne viena, bet kaitų su 
Anglija. O jeigu Amerika 
lauks kol Anglija bus su
mušta. tai tada ji turės gin
tis viena pati. Todėl Ameri
ka turi veikti dabar, veikti 
smarkiai ir greitai, kol Ang
lija da nėra paklupdyta.

Vokiečiai Sakosi Pa
ėmę 100 ,000 Be

laisvių.
Dabar naciai ruošiasi ata

kuoti anglus Graikijoj.
Vokiečių karo vadovybė 

praneša, kad per 5 dienas 
pereitą sąvaitę jie paėmę 
Balkanuose 100,000 belais
vių—80.000 graikų ir 20,- 
000 serbų. Graikai patekę j 
nacių sląstus Trakijoj. Grai
kijos rytų kakle, kurį prie
šas atskyrė nuo likusios 
Graikijos sparčiu savo šuo
liu į Salonikų.

Šiandien belaisvių skai
čius, be abejo, bus jau di
desnis, nes vokiečiai pasižy
mi mokėjimu imti nelaisvėn 
priešo kareivius.

Žinios sako. kad anglai 
yra nusiuntė graikams į pa
galbą didelių spėkų. Grai
kai su analais jau įsikasė 
Graikijos kalnuose ir ban
dysią tolimesni vokiečių žy
gį sulaikyti. Bet Berlynas 
sako. kad nacių orlaiviai jau 
pradėjo tas graikų-anglų 
pozicijas bombarduoti iš 
oro, o kai jos bus susilpnin
tos, tada jas pulsiančios vo
kiečių sausžemio armijos.

MEKSIKOS PREZIDEN
TAS LIEPĖ AREŠTUO

TI SAVO BROLĮ.
Užpereitą sąvaitę Meksi

kos prezidentas Manuel
Avila Camacho liepė polici
jai areštuoti jo brolį, kapi-

h—toną Gabrieli Camacho, ku- Bet kas bus, jeigu ir Ame- j rfs bįdaraas
laiku užkabino jauną mer-rikai padedant Anglija .su-

klups?
Washingtono valdininkai 

viešai šito klausimo vengia, 
sako šitas informacijų biu
ras. Bet privačiai jie dalei- 
džia. kad taip gali atsitikti. 
Jau šį mėnesį Washingtonas 
tikisi išgirsti blogų žinių iš 
Anglijos.

Dėt jeigu Angliją ii- ištik
tų katastrofa, sako Wash- 
Įngtono valdininkai, tai A- 
m

giną. o kai jos vaikinas už
protestavo prieš tai, tai ka
pitonas Camacho išsitraukė 
revolverį ir trim šūviais už
mušė jį. Prezidentas įsakė 
nubausti jo brolį žmogžudį 
visu įstatymų aštrumu.

RUSŲ LAIVAS PERLŪŽO 
PUSIAU.

Amerikos vakarų pakraš-
.. erika bus nore tiek laimė-1 ty, ties Columbia upės žioti 
jusi. kad ji bus jau gerai ka-! rois. Sovietų Rusijos laivas
rui pasiruosus, jo pramone 
bus organizuota, ginklų pri
daryta ir armija apmokyta. 
Visus Anglijos užsakymus 
valdžia paimtų tada šios ša
lies apsaugai.

Taigi kaip šitą klausimą 
neimsi, Amerikos pagalba 
Anglijai ir kitoms valsty
bėms. kurios ginasi nuo dik
tatorių. esanti pačios Ame
rikos apsaugai.

užėjo ant uolos ii- perlūžo 
pusiau. Amerikos pakraščių 
sargyba jo jurininkus išgel
bėjo. Žinios vadina jį “Vo- 
rovskio” vardu. Bet pasau
lio laivų sąraše laivo tokiu' 
vardu nėra. Yra tik “Voro- 
šilov,” 3908 tonų prekybos 
laivas iš Odesos.

“PETRAS BADAS —NE
PRAŠYTAS LIETUVOS

Pergreitai Važiuojant Tenka Pavėluot
KELEIVIS, SO. BOSTON

Tas atsitiko anądien Nevv Yorke. Troko vežikas norėjo prasiskverbti tarp gatvėkario ir 
“L” stulpo, bet nespėjo ir buvo sutriuškintas su visu truku. Jeigu butų palaukęs, kol gat- 
vėkaris praeis, nelaimė butų išvengta. Perdaug besiskubinant dažniausia tenka pavėluot.

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
SĄJUNGA NESNAUDŽIA
Ruošta vakarą. Į programą 
numatyti: dainininkas, ku

nigas ir ožka.

da ir prie parapijos prisira
šyti, ir velykinę atlikti? 
Tiems, kurie prie parapijos 
senai nepriklauso ir per

PAJIESKOJIMAI
“Keleivio” Redakcija. Ger

biamieji Draugai. Buvau Ame
rikoje ilgus metus, dabar vėl no
rėčiau sugrįžti atgal, bet laikai 
pasikeitė, sugrįžt sunku. Pra
šau gerbiamų draugu Įdėt pa- 
jieškojimą i “Keleivi” mano 
pusbrolių. Man gyvenant Ame
rikoje jie vadinosi GEORGE 
(Jurgis) ir JOE (Juozas) j I)U- 
BESKI Jų jieško P ’a'!a.< Ba
bickas. .Eu'de žinote ku«- George 
ir Joe Dubicka* gyv‘-nu nsilonė- 
1 >i pranešt ju adresus į “Kelei
vio“ ofisą. 25”. troadv-ay, South 
Uoston. Ma;s.

Pajieškau dėdės POVILO JUKUO- 
'<!<> apie f>(» metu amžiaus, šeimynos 
turėjo dvi dukteris, ir jie buvo trįs 
broliai, gyveno" arti Bostono, turėjo 
farma- Iš- Lietuvos. Kirklių kaimo, 
”*>•> Pabiržės. Malonėkite atsišaukti. 
Kurie žinot kur jis randasi, prašau 
prisiųsti jo adresą. (Gi

Mrs. Malvina Tamašauskas 
lG12a Clarke £t., Motitreal, Canada

Pajieškau pusbrolių ir pusseserių, 
vi< no vardas STANISLOV AS BUT
KUS. kitų vardų nepamenu, bet visų 
pravardės Butkai Paeina iš Kėdainių 
folivarko Patbarkų. Jų tėvas buvo 
staborius 3 dvarams < Utambarkų, 
Patbarkų ir Pelėdnagių i. Norėčiau 
su jais sužinoti. Kurie žinot kur jie 
remiasi. meldžiu pranešti arba- patįs 

— j lai atsišaukia. Aš paeinu iš Vilkijos,
jl IjCHtiz a /-* Air ta a n.-rt Jaueekiu sodybos, Kauno apskričio. AMEKIKA GALI PAIMTI George Oiiinauskas (G>

VISUS SVETIMUS
LAIVUS.

1-158 W. 15-th Street, Chicago, Iii. 

Pajieškau mus apielinkės žmonių
. v Washingtone pradėta kal- su kuriais kartu gražias bažnyčias

; daugelį metų nėra spaviedo- bėti. kad reikia rekvizuoti į“’ aT§£S nuo^^R 
ijęsi, gal sunku butų visus karo reikalams ir 14 Francu-ila š!<us iš Lietuvos. . <7>

rinkimas ir nutarė surengti neį kunigo, bet tegul ku- “Normandie,” pagarsėjęs skrip°- *?.niau «Ų>‘no South -'ll! 
saumą vakmenę 19 balau- ris nors farmerių atsiveda franeuzų prabangos laivas. Kurie ‘žinote,’ Prašau° prantšt?*^ ad- 
azio. EasKui įskelta klausi- cžką vakarui pamarginti. Rooseveltas prašysiąs Kon- bi:įu labai. dėkingas jis tūž
mas, kokią duoti programą šitokia programa busianti grero Įgaliojimo paimti vi- s°ior rudžio. paeina iš Trakininkų 
vakarienei pamarginti. Bet gana įdomi ir nedaug kai- sus svetimus laivus, kurie
čia buvo sunku susitarti, nuosianti, nes ožkai nerei- stovi Amerikos uostuose be 
Kaip viso pasaulio valstybes kės nei kilbasų duoti, ji bus darbo. Du vokiečių laivai, 
negali susitąrti išvien laiky- patenkinta gavus saują šie- 28 italu ir 39 danu jau su- 
tis ir Hitlensgriebia jas vie- no. imti
ną po kitos, taip ir musu uki- į * . . . _____________________
ninkai pasirodė nelabai su-i bet Klausimas galutinai moteris ir: soci alizmas. »>«- kurie ž.note

apskr. Malonėkit pranešti jo adresą. 
Antanas Waičikonis («>)

1518 Hayes avė.. Kavine, \Vis.

paliktas kitam
Viską girdėjęs.

kalbami. Ką vienas sumano, neisnstas, 
tai kitam nepatinka. Buvo kaitUb 
pasiūlyta gauti dainininkas ‘ 
vakarui pamarginti, bet kiti; Aot maž„ vijtn , 
pasipnesmo, kad tas gali,vištas. Atsišaukit: 
padaryti išlaidų. Jeigu dai- į 641 piymouth st.. Hoibrook. Mass.
nurinkąs apsiimtų atvažiuo- ’ ’ Reikalingas Darbininkas, 
ti į musų vakarą ir padai-' o.rmcs. 
nuoti už lėkšte kilbasu su' «•’V.y14u-“'-. . . , ‘ ,. * .. laišku. Susitarsime,kopūstai”, tai butų galima JĮ Teny Markūnas
priimti, o jeigu nesutiks už____ Sand x
tokį aplyginimą dainuoti, i
tai tada verčiau pakviesti 
kunigą Viimauską. Kitiems 
ir tas nepatiko. Sako, jeigu 
iau kvieti kunigą, tai ne 
Viimauską. bet Urbonavi
čių. “Ar kunigas sutiks atva
žiuot mums pamokslą pasa
kyt už toiielką kilbasų su 
raugintais kopūstais?” ka
žin kas paklausė. Gal reikės

J ieškau Darbininko

Pajieškau tetos, |x> tėvais ONA 
JASAIČIUTĖ. po vyru Mm. AA'illiain 
Pitulis. 1920 metais ji gyveno Phila
delphia. Pa. Meldžiu atsišaukti arini 
kurie žinote kur ji randasi praneš*, 

sė August Bebel, _vertė V. K. R. kitę jos adresą, busiu labai dėkingą. 
V ra tai svarbiausia ir geriausia kny-Į Taipgi pajieškau pusseseries, po tė- 
tra lietuviu kaliui ie tame svarbiame veis pravardė Ona Jasaičiute, ,x> vy.-! 
klausime. Pusi J 29. 1915 m. .. $2.00 ru „ežinau. Girdėjau 1917 metais g y-.

—----------~e-------- ieno Akron, Ohio. Prašau atsišaukti,-
Reikalingas Darbininkas. labai norėčiau sužinoti kur gyvena.
, , ... ...__ _ i Manė vardas Adelė Jhsaičitrtė,' da-!

lar: -Mrs. Chas. Draugelis . (0)
Box 78, Branch, Mich.turi mokėt gerai karves melžti; kiti t> 

dari ai paprasti. Mokam $31) ant mė-f ’
nerio, ruimas ir burdas. Atsišaukit

LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI
GALĖS EIT TIK POR

TUGALŲ KALBA.

“Lietuvių Aidas Brazili
joj,” išleistas kovo 22 dieną, 
praneša, kad lietuvių kalba 
leidžiamiems laikraščiams 
paskirtas terminas jau bai
giasi. Tam terminui (laikui) 
pasibaigus. svetimom kal
bom laikraščių nebus gali
ma Brazilijoj leisti. Atei
viai galės savo laik’aščius 
leisti, bet portugalų kalba.

“Aidas” sako, kad dar nei 
vienas lietuviškas laikraštis 
nėra išsprendęs klausimo, 
kaip dalyti toliau: užsidary 
ti, ar eiti portugalų kalba?

Privaloma portugalų kal
ba visiems laikraščiams įve
dama nuo šių metų liepos 31 
dienos. Toks įstatymas prieš 
ateivių laikraščius Brazili
joj buvo išleistas dėl to, kad 
svetimu valstybių agentai 
vedė per tuos laikraščius sa
vo oropagandą.

Komunistu ir nacių pro
pagandininkai gali panašių 
suvaržvmu išprovokuoti ir 
Jungtinėse Valstijose.

NUBAUDĖ NUOGŲJŲ 
“TEATRĄ.”

Salem. Mass. — Užperei
tą sąvaitę policija čia už- 
klupo vyrų susirinkimą, kur

, ,, , i 4 nuogos mergos iš Bostono
. Sandara praneša, kad ; rodė “šiou.” Visi buvo areš- 

vienas jos skaitytojas gavęs■ tuoti. bet teismas nubaudė 
is Lietuvos laišką, kur tarp tik nuogas mergas ir penkis
kita ko esą pasakyta:

Mes susitikom su Petin
vyru? kurie buvo tą “teat-

_ , . . , „ . , rą" surengę. Kitus gi. kurie
Badu, kuris buvo Sovietų: įiivo atėję kaip “publika” ir 
Rusijoj 1918 metais, o da- j užsimokėjo po $1.50 įžan- 
bar atvyko į Lietuvą. Jis; ?os išteisino ir paleido, 
mums paaiškino, ko galim, Ta, p įu buvo keliatas žymių 
susilaukti prie naujas tyar^miesto valdininkų.
kos. Petras Badas lankėsi'---------------------------------------
Kaune ir Vilniuje, o dabar!
apsistojo kaime.”

Iš to laiško reikia suprasti, |
iog tas “Petras Badas” nėra į 
;oks “Petras,” bet papi-astas j 
badas, duonos stoka. Toks 
badas buvo ir Sovietų Rusi- j 
ioj. kai bolševikai įvedė te-j 
nai savo “tvarką.”

Matyt, panašų badą da-j 
bar kenčia ir Lietuvos žmo
nės. bet iie bijosi savo laiš
kuose aiškiai apie tai pasa
kyti. todėl prie bado pride
da žmogaus vardą, kad iš- ‘ 
rodvtų. jog kalbama apie 
kaž-kokį asmenį tokiu var
du.

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK t« METU JAUNESNE

AUTOMORILIU FABRI
KAI NEGAUNA ME

DŽIAGOS.
Žinios iš Detroito sako 

kad automobilių fabrikai 
esą priversti sumažinti ga
mybą, nes negauna reikalin
gos medžiagos.

°ER DU MĖNESIU SURA- SteA«kliR<M Kurion T»-
OO TIK VIENĄ STALINO

PARTIJAI NARĮ. SSSf»C*?
..m —-n m arba pleiakanooja plaukai. J<wToVai'isČ Alfonin, Tra- »ti taiso žilus plaukus, koki bu

ku apskrities bolševikų par- T0- į4 n€r,.1... ’ , ... , T jas geresnio iki aini išrasta. Specialiailjus komiteto sekretorius supažindinimui pasiūlome didelį $2.<M’ 
irisioažista, kad Lietuvos i*ke,» u?- <w. u»»«*yk šiandien n 
bolševikinimas nevyksta.
Trakų apskrityje |>er sausio t,ntI Reikalaujame agentų.
ir vasario mėnesius į bolše- VALORTONE HERB COn
vikų partiją buvęs priimtas Beje «.
tiktai—vienas narys, p • O. Bok 305, Chnton, Ind.^

1 APSIVEDIMAI.aišku ar vpatisl’ai. Darbas
Jurgis Orinikaitis (d) i —---------------------------------------------- —

Box -'{T. Merrill. Wis. j Pajieškau pusamžio doro ir teism-
—- _ - —---------------- ■ go gyvenimui draugo, jauni ir berei-

20 AKERIŲ kalingai nerašinėkite. Tik ant rinitų
- laišku teisinga atsakvma duosiu

Palis yra vaism. Puiki, gerai pa- kiekvienam. Mrs. ( . P. (G)
tūba. larnė ir vištininkai. gt. pcter st.. i5t- Paul. Minu.

» kebo. t;k vien.\ mvra nuo ___________________________ :________

rr'-rai
iki <'<> metų pa b»v

kkiuski* K.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai i- balt
galviai. Pns.un- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Vals
tijų ir į Kanadą. 

<;eo.

Pi
‘tyla

l-bsleralinio vieškelio: 1 myliu nuo ; t
e-i-si.? ši.50'1. han’soN'-osborn,j ■ etronele Lamsargicne 
Keal E-ia.’e. Hart. Oeeana Co. Mich.' Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 
Turime ir kitų farmų. klauskite. GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie
----- _----- turite kokius nesveikumus, kreipki-

DIDELIS B ARGEN AS pas mane: duosiu gerą patarimą
ir busit patenkinti.Parsiduoda Bekernė arba išsiran- 

davnia. Yra mikseris ir visi kiti i-ei- 
k.iimgi įrengimai. 3 karu garadžius, 

. 1 ksmhari ii gyvenimui. Kaina $3,800.
•»r.N BOK A1 i IS imt randon už Hekernę $20

(8>
Noinnorf. Mass.

(3)
PET. LAMSARGIENĖ 

181 ( S. U'ater St, Philadelphia. P*.

529 Milam St., 
A'aterl.urv. (. onr..

r.i. n. 
20

Kreipkite:
Austin St..

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ. STATISTI
KŲ. NAUDINGŲ PATARIMŲ.

Ijcngvas 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, arba suvyniot kvoteri i popierėlį ir įdėt i 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

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

SVARBUS IŠRADIMAS
TRIJV RUŠIV GYDUOLĖS.

Užpatentuotos U. S.
No. 1. Nuo Dantų Gėlimo, for Tomti 

he, Irritations and Hardening oi 
Ule litinis. Prašalina dantų skausmą, 
uzsivietryjimą. sustiprina smegenis.

No. 2. .Miraele M. j. S. Salve. Nuo 
senų ir šviežių žaizdų, vočių, nuo 
Pilės, ruo sutrukusių rankų ir kojų 
ir etc. Turėdami kokius skaudulius ir 
r.ega'ėdami prašalint, pabandykit tą

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

N Ai J A VAISTŲ KNYG A
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių ligų Šaknimis,

Augm<imis, Žievėmis. Žiedais, Sėk- i"<a'tj. l.unns ir i.anais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai ’'skų skausm» kojose, rankose, pe- 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias c l,, se. sprande, nuo nžsišaldymo ir 
''gas gydo

\ <•. 3. M. J. S. Salve nuo Rbeuiua-

ir kaip reikia vartoti. Ų* mostis tikrai skausmus jums
' Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai.)

prašalins. Reikėtų turėt tos mosties 
kiekvienoje šeimynoje. Nūsipirkit

Kaina su prisiuntimu $1.90. Pinigus tuojaus. Atskirų gyduolių dėžutę tik 
geriausia siusti Money Orderiu, arba *!.'•<». Siųsdami pinigus adresuokit 

(-) taip: MAT J. ŠVILP A
Miracle Ointment

P. O. Box 1193, Hartford. Conn.

: popierinį dolerį laiške. Adresas
l’AIL MIKALAUSKAS 

218 W. Uourlh SI.. So. Boslou. Mass.

ls KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS AI GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIK RO LIETUVIŠKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
Worce»tcr—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Coluuibu Rcaū, 
South Boston, Mass. Tei. SOUth Boston 22/i. Jj
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Moterims Pasiskaityt
A ▼ *t cytvystyt tvadvasi SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHFl-SONIENĖ.

EUGENIKA.
Arba mokslas apie žmonių 

veislės pagerinimų.

Eugenika yra mokslas, ku
ris laiko savo uždaviniu 
gerinti žmonių veislę. Tuc 
tikslu visuomenė turėtų but 
taip sutvarkyta, kad nesvei
ki žmonės negalėtų poruo
tis. ar bent negalėtų vaikų 
turėti. Nes yra jau patina, 
kad iš girtuoklių, džiovinin
kų. silpnapročių ir kitokių 
silpnuolių negali išaugti 
sveiko kuno ir proto vaikai.

Vienas paprasčiausių ii 
tinkamiausių būdų žmonių! 
veislei pagerinti, tai Įvedi-j 
mas tokio Įstatymo, kuris į 
reikalautų daktaro paliudy-j 
mo, kad vyras ir moteris i 
kuiie nori vesti, vra liuosi;

čių ligoninėje Farmhurst’e 
1926 metais buvo stereli
zuota net 30 žmonių. Virgi 
nijos valstijoj taip pat yra 
statymas, kuris leidžia silp
napročius ir epileptikus ste- 
elizuoti, ir 1927 metais te

nai buvo sterelizuota C. B.. 
21 metų mergina, kuri būda
ma silpnaprote susilaukė 
kūdikio.

Paprasti žmonės turi klai
dingą supratimą apie stere- 
izaciją. Jie Įsivaizduoja ją 
kaip lyties organų pašalini
mą. Tokia operacija ištikro 
mitų skaudi ir pavojinga. 
Bet sterelizacija organų vi- 
ai nepašalina, tik išjungia 
uos. Ji yra lengva ir nepa- 
oiinga. Žmogus pasilieka 

toks buvo, tik negali turėt 
vaiku. Tik moterims stereli-nuo visokių užkrečiamų li

gų. Tik pristačius šitoki pa-; zacįja yra sunkesnė,
liudymą turėtų but duodami padaroma ir joms.
leidimai vesti.

Nauda iš to butų didelė 
netiktai visuomenei, bet ii 
patiems žmonėms, kurie su
eina i porą. Nes dabar nei 
viena mergina negali but 
užtikrinta, kad ji 
sveiką vyrą. Jeigu iis turi 
arba yra turėjęs lyties ligą. 
o nėra galutinai išsigydęs, 
liga gali bile kada atsikarto
ti. ir jis gali užkrėsti netik 
savo pačią, bet ir busimus 
vaikus. Vvras taip pat nega
li but užtikrintas dabar, kad 
jis gauna sveiką moteri. Bet 
jeigu Įstatymas reikalautų 
sveikatos liudvmo. tuomet 
abudu butų užtikrinti, kad 
jokio pavojaus nėra.

Kai kuriose valstijose A- 
merikoie jau yra Įstatymų, 
kurie draudžia tuoktis to
kioms poroms, iš kurių nesi
mato naudos visuomenei.

Connecticut. Minnesota 
ir Kansas valstijos neduoda 
leidimo vesti tokioms po
roms. kurių vienas yra silp
no proto arba turi nuomario 
ligą. Delatvarės. Vermonto 
ir Maine’o valstijose nelei
džiama vesti tokiems žmo
nėms, kurie gyvena iš kitų 
labdarybės. Michigano val
stijoj skaitoma prasižengi
mu, kuris baudžiamas pini
gais ir kalėjimu, jeigu žmo 
gus apsiveda turėdamas ly
ties ligą.

Eugenikos mokslas sako. 
kad kiekvienas kūdikis turi 
teise gimti sveikas. Bet jei
gu jam pasitaikė ateiti Į ši 
pasauli nesveikam, kad ir ne 
iš jo paties kaltės, tai iau 
veistis jis teisės neturi.

Kad nesveiki žmonės pa
saulyje nesidaugintų, bet 
nyktų, eugenikai siūlo viso
kiu priemonių, tarp kurių 
galima paminėti:

1. Tam tikras Įstatvmas. 
kuris draustų nesveikiems 
vesti.

2. Gimdymo kontrolė, 
kad nesveiki žmonės patįs 
galėtų nuo vaikų apsisau- 
go<i.

3. Sterelizacija netinka
mųjų. kurie atsisako gimdy
mo kontrolę praktikuoti.

Valstybė turėtų turėti to
kią Įstaiga, kur silpnapro
čiams. epileptikams, puape-' 
riams ir kitokiems degene
ratam- butu dovanai teikia
mas patarimas, kaip apsi
saugoti nuo vaikų. Jeigu ku
ris t*> neklausytų, sako euge
nikai. tucrnot valstybė turė
tų paimti tokj ir sterelizuoti.

Reikia pasakyti, kad kai 
kuriose valstijose Ameriko
je jau yra Įstatymas, kuris 
ieikalauia piktadarius ir 
proto ligonius sterelizuoti, 
kad negalėtų vaikų turėti. 
Keliatas kriminalistų anais 
metais buvo sterelizuota In
dianos valstijos baudžia
mam kalėjime, patiems kri
minalistams su tuo sutikus. 
Dela\varės valstijos bepro-

Laisvas lyčių santykis ir 
prietarai.

Labai drąsių minčių euge
nikos klausimu išreiškia Dr. 

: W. C. Gatės veikale “Sexual
gauna Truths.”

Išsiplatinimas prostituci
jos. venerinių ligų. aborto, 
persiskyrimų ir kitokių ne- 
aimių aiškiai parodo, jis 
-ako, kad lyčių santikių mu- 
-ų civilizacija da nėra tinka
mai sutvarkius.

Žiūrint iš grynai biologi
nio matimpunkčio, sako Dr. 
Gatės, kaip tik vyras Įsigau
na i moterį, jo atsakomybė 
gamtai pasibaigia ir jis tada 
gali jau jieškoti daugiau 
moterų. Bet kur jo atsako
mybė pasibaigia, tenai pra
sideda jau moteriškės atsa
komybė, nes jos yra pareiga 
gimdyt. saugot ir auklėti 
jauniklius.

Iki šitai vietai veikė lyčių 
patraukimas: bet nuo čia 
iau prasideda lyčių neapsi- 
kentimas. Kiekvienos lyties 
atsakomybė gamtai yra taip 
skirtinga, kad rezultatas ne
gali but kitoks, kaip tik kon
fliktas.

Vyro prigimtis liepia jieš
koti daugiau moterų. Tuo 
arpu moteris yra atradusi, 
kad jeigu ji pririš vyrą prie 
savęs ir prie savo reikalų. 
:ai ir iai, ir jos kūdikiui daug 
’engvesnis bus gyvenimas. 
Tr visas žmonijos progresas 
ori klauso daugiausia nuola- 
ir.ėms moteriškės pastan

goms pagerinti savo ir savo 
vaikų padėti.

Nėra abejonės, kad euge
nikos žvilgsniu vienpatybi-
nė šeimvnos forma vra tin- * •>
Ramiausia: bet nežiūrint to. 
ne visos tautos jos laikosi. 
Kiekviena tauta nusistatė 
'au kitokius lytiškus papro
čius. elgdamosi kaip jai pa
rankiau, ir nuė jo prie tokių 
būdų. kokie dabar yra prak
tikuojami.

Visa tai priklauso nuo 
vietos sąlygų ir aplinkybių. 
Aš žinau žmones, sako D-ras 
Gatės, kurie biaurisi oiste- 
riais ir vadina juos nešva- 
iau-ia šlykštybe: bet aš ži

nau kitus, kurie ryja oiste- 
rius apsilaižydami. Jus pa- 
sipiktintumėt, jeigu kas pa
siūlytų iums žiogų valgyti, o 
betgi daugeliui tautų apie 
Viduržemio iures per ištisus 
šimtmečius žiogai buvo pa
prastas maistas, tain napra- 
stas, kad Biblija sako net 
Joną Krikštytoją gyvenusį 
žiogai*.

Kaip negalimas butų dai
ktas priversti viso pasaulio 
žmones gyventi vienodu gy
venimu ir maitintis vienodu 
maistu, taip negalimas yra 
daiktas įvesti visiems vieno
dą lytiškų santikių normą.

Žmonija negalėjo iki šiol 
prieiti prie tobulo lytiško

'gyvenimo, nes jai čia bega
lo daug kliūčių darė ir tebe
daro tradicija, tamsumas ir 

, prietarai. Tiktai mokslas i 
■galėtų padėti pagerinti.

Bažnyčios intaka, turbut, į 
daugiausia sutrukdė šito i 
klausimo išsprendimą, taip i 
kaip kitąsyk ji trukdė civili
zacijos piimynžangą kitais 
klausimais. Pavyzdžiui, kuo
met mokslininkai pradėjo 
aiškinti, jog žemė yra ap
skrita, bažnyčia tvirtino, 
kad plokščia, ir dvasiškija 
degindavo tuos ant laužų. į 
kurie su ja nesutikdavo.
Šiandien bažnyčia lygiai 
tain prieštarauja mokslui
Ivties klausimuose.•>

Mergina, kuri eina prieš i 
gamtą. j

Patvirtinimui to, kas auk
ščiau. pasakyta, D-ras Gatės, 
oaduoda ve kokį atsitikimą; 
iš savo praktikos: “Viena) 
mano pacijenčių. senmergė; 
jau 45 metų amžiaus, sūku
riais nervais ir kunu, paša-j 
koja man, kad nuo 8 metų 
amžiaus pas ją atsirado jau ) 
stipins lytiški geiduliai. Di- 
džiausis jos gyvenimo troš
kimas buvo vaikai, ir aš ne
karta esu matęs ją karštai 
•erkiant. kad ji neturi vai
kų. Trokšdama vaikų, ji po
draug turi didžiausio noro 
•urėti ir tiki-ų lytiškų santi
kių. Būdama giliai tikybinio 
budo. išauklėta griežtai baž- 
ivtinėi draugijoj ir išmoky- 
a skaityt šitokius troškimus 
didžiausia nuodėme, šita 
mergina vengdavo susiėji
mo su jaunais vyrais, nes jos "
geiduliai buvo tokie stiprus, sveikų norų ir impulsų. Ly- 
kad ji bijojo neatsilaiky- tiški'mano geiduliai kartais 
rianti ir pasiduosianti pa- būna labai aštrus ir aš mėgs- 
gundai. Ir ji nekuomet nėra tu išeiti su jaunais žmonė- 
urėjusi sau draugo. Visą sa- mis. Tokiuose susirinkimuo- 

vo energiją ji dėjo kovoti se pasitaiko jaunų vyrų. sa- 
avo prigimtį. Ji pati mano ko šita mergina, kurie labai

• » __  i ' __ X • ~ Ki

Daugiau Skrybėlių Pavasariui

ši pavasari matysime gatvėse moterų su keisčiausiomis skrybėlėmis, čia parodyta vėliau
sios mados kurinių. Mados moterų skrybėlėms dabar yra kuriamos ne Paryžiuje, bet New 
Yorke.

r aš esu taip pat įsitikinęs, mane patraukia, bet aš bi 
kad nuo to suiro visi jos nėr- jausi su jais draugauti, nes 
vai. šiandien ji jau nebegali gali pasitaikyti tokia proga, 
užsidirbti sau pragyvenimo kad susijaudinus aš galiu 
ir pasidarė visuomenės naš- neatsilaikyti pagundai ir pa- 
■ a. Jos kunigas sako, kad ji siduoti, o aš to nenorėčiau, 
vra laiminga, nes klausė nes jie nėra tokios rūšies yy- 
Dievo prisakymo ir vedė do- rai, su kuriais aš norėčiau 
ą gyvenimą. Bet man išro- lytiškų santikių turėti, 

rio kitaip. Ji yra labai nelai- į “Ik toliau šita mergina at- 
minga.. nes neklausė gam- i virai man pasisakė, kad ji 
•os prisakymo, ir dabar nori išnaudoti gyvenimą 
gamta ją baudžia. Jeigu kiek tik galima. Ji prisipaži- 
gamtą pavadinsime Dievu, j no. kad tuo laiku ji neturėjo 
tai galima pasakyti, kad šita tinkamo draugo šitam tiks- 
moteriškė prasižengė prieš jlui; kad ji daug energijos 
Dievo įstatymą, o klausė tik- i suvartoja savo troškimų slo
gai silpno, sayimylio žmo- pinimui, o slopinti juos juk 

kyris tą įstatymą savo- nėra reikalo. Ji pranešė 
man. kad nesenai ji susipa
žinusi su vienu vyru. kurį ji

tiškai aiškina.
“Visi sutinka, kad pašilei

dėlės ir prostitutės veda ne- labai gerbianti ir mananti, 
dorą gyvenimą; neboda- ■ kad jis ją taipgi gerbtų ir
mos jokių ribų. jos laužo į neprigautų 
gamtos ir žmogaus įstaty- tikrai žinoti 
mus ir teisingai yra bau- piktos ligos neturi, ir prašė 
džiamos. Jeigu žmogus vai- informacijų apie gimdymo 
go perdaug, jis taip pat nu- kontrolę. Daug geriau, esą. 
sideda gamtos įstatymui. Jisį susidraugauti ir ištekėti už 
vra baudžiamas užtai viso- doro vyro, negu geiduliams 
kiomis ligomis. Bet žmonės, pakilus kartais pasiduoti to- 
kurie eina į kitą kraštutiny- kiam. kuris to nevertas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

C. A. G. ii Chicagos. —
Tamstos raštelio “Antra me
dalio pusė” nespausdinsime, 
nes ta antroji medalio pusė 
yra visiems gerai žinoma. 
Kad tautininkų režimas bu
vo netikęs, niekas to negin
čija. Bet ta aplinkybė juk 

j nepateisina rusų užpuolimo 
ant Lietuvos. Ir reikėtų jau 
nors sykį suprasti, kad rusai 
pavergė Lietuvą visai ne dėl 
to, kad tenai buvo vienos 
partijos diktatūra. Juk Ru
sijoj taip pat vienos partijos 
diktatūra, kaip ir visose ki
tose totalitariškose šalyse.

Ig. E. Januliui.—Fondų, 
kurie renka Lietuvos reika
lams pinigus, yra, rodos, 
apie pusę turino, bet mes nei 
su vienu neturim nieko ben
dra ir todėl negalim pasaky- 
ty. kokiems tikslams jų pini
gai bus suvaitoti. Mes ma
nome, kad ir tų fondų vedė
jai negalėtų aiškiai šito pa
sakyti.

Vi

pensiją, kaip lygiai ir dalį 
iš tėvo uždarbio. Ir taip vis 
su kiekvienu kūdikiu. Balsa
vimo teisę kolonijoj turi tik 
tos moterįs. kurios turi vai
kų, ir tie vyrai, kurie yra nu
veikę kolonijai kokį noi’s la
bai naudingą darbą.

“Nors tai yra drąsus pa
siūlymas, bet šitokia koloni
ja butų labai įdomus ekspe
rimentas mokslo žvilgsniu ir 
nei per pus nebūtų toks at-

“Smerkti ir kovoti tamsy- mirties žygiams per Rusų- karus dabartiniam musų su- 
bę ir prietarus bažnyčioje Japonų karą liuosanorių ir- pratimui apie lyties dorą, 
yra tuščias darbas, lygiai gi nestigdavo. Šitokiai ko- kaip tos orgijos lytiškai ti- 
kaip tuščias yra darbas! lonijai iš liuosanorių galima kybinių ištvirkėlių koloni- 
smerkti ar girti vedybas, ar- butų išrinkti tiktai sveikiau- kurių Amerikoje yra
ba smerkti ar girti vieno ar sius ir tinkamiausius, visiš- ^jĮia daugybė, kaip pavyz- 

pažiuras į šitą kai liuosus nuo venerinių Ii- džiui ‘Hanish Colony’ Chi- 
gų žmonės, ir su tokiais pra- cagoje.
dėti bandymus. Taip rašo D-ras Gatės

“Daleiskime, kad vienas knygoje “Sexual Truths.’ ir 
radikališkiausių musų sek- PS tvirtai tiki, kad taikant 
sologų Įkurtų koloniją šito- eugenikos mokslą galima 
kiu planu: visas turtas pri- butų pastatyti daug sveikes-
klauso valstybei; kiekvie- uę ir laimingesnę žmoniją.
nas asmuo nuo pat mažens -----------------------------------—
vra mokinamas gimdymo davatkų gadzinkos w kitos 
L linksmos damos. Apart juokingu “Da-kontl OleS, lytiški S<UltlklHl vatkų Gadzinkos” telpa RO įvairių

kito asmens 
klausimą.

“Kovodami dėl nuomonių 
skirtumo mes niekur nepri
eisime, tik daugiau širdgė
los turėsime. Vienatinis iš 
to išėjimas, tai pažinti tikrą 
tiesą. Todėl aš norėčiau 
kad kiekviename Amerikos 
universitete butų įsteigtas 
seksologijos mokymas.

“Aš taipgi išleisčiau įsta
tymą. baudžiantį kaip kri
minalistą kiekvieną kunigą, 
kuris įsilipęs sakyklon mėgi
na pasakot žmonėms apie 
lyties dorą, net neperskai
tęs tuo klausimu pripažintų 
autoritetą veikalų.

“Aš padaryčiau taip pat 
kriminaliu prasižengimu 
kiekvienam teisėjui ir advo
katui, kurie neperskaitę to
kių veikalų imasi nagrinėti 
lytinio pobūdžio bylas.’’
Kaip turėtų tvarkyti* euge

nikos mokslu paremta 
kolonija?

Kartas nuo karto Ameri
kos laikraščiai iškelia viešu
mon kokią nors lytiškų iš
tvirkėlių koloniją. Būna tai 

“Aš branginu ir gerbiu ši- paprastai grupė žmonių, ku-

turi tat laisvi ir į gaunamąjį gjįg
IS to STFlcAJSUma. žmones turi deklamacijoms, šešta pagerinta

tiek pat dėmesio. laWa- 4* ................... • 10ckreipti tiek pat 
kiek jie dabar kreipia į sma
gumą gaunamą iš valgymo.

“Kuomet moteris užsima
no kūdikio, ji užregistruoja 
šitą faktą pas draugijos vir-

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

U’AUKEGAN, ILL. 

VALDYBA 1941 METAMS.
šinink?, ir arba ji pati pasi- ^^tt^'tnSS, m. 
renka vyrą, kuris turės but p. sedoravi«a -r- pimv-patrelbinin^

todėl ji norėtų 
kad jis jokios

jos kūdikio tėvu, arba prašo 733 L»ncoln Maukegan, m.
Suzana Gabria—nutarimų ražt.

730 McAlister avė., Waukegan, 111 
Emilija Kernagis—turtų raSt.

720 Vine Place, Waukegan, III. ; 
K. Vaitiekūnas — kaaierius,

726 — Sth St., Waukegan, IU. 
KASOS GLOBĖJAI

kas ypa jog I D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
— J 1 MARŠALKOS:

K. Pečulis, J. Stoškus.
8uairlnkimai būna paskutinį nedėl- 

dkių kožno mėnesio. 1:00 ▼. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. Sth ir

patalinio iš teisėjų, kurie 
yra tam tikslui paskirti. Ši
taip užsiregistravusi, ji ne
privalo draugauti su kitais 
vyrais, taip kad nebūtų jo-j 
kios abejonės, 
kūdikio tėvas. Tapus jai 
nėščia, valstybė duoda jai 
butą, o gimus kūdikiui, ji 
gauna iš valstybes nedidelę Adams sta.. waukec*n m.

bę. vi a tokie pat prasižen
geliai. Žmogus, kuris tyčia tokią merginą .nes ji drąsiai rie, prisidengę kokia nors 
•atsisako nuo maisto, mann- 2juri gyvenimui į akis ir šal- religija, gyvena krūvoje ir 
damas savo kūną ir protą, tu prOĮU sprendžia kaip jai kelia lytiškas orgijas, 
yra vertas bausti. , geriau bus pasielgus. Ji ūži- į Kuomet šitokie dalykai

Mano nuomone, taip pat ma brangiai apmokamą vie-į tampa laikraščių iškelti, tai
yra ir su ta moteriške. Atsi 
sakydama patenkinti savo 
'vties reikalus, ji lygiai nusi
dėjo gamtai, kaip ir toji pro
stitutė, kuri perdaug savo 
lytį naudoja.

“Tai yra tik vienas pa
vyzdys. O musų laikais šim

tą ir puikiai 
darbą.”
Kunigams turėtų būti už
drausta klaidinti žmones 

apie lyties dalykus.

tus tokių galima matyti be- kurios apie lyties higijeną 
nieko nežino ir aklai eina

atlieka savo i visuomenė ima juos juokais.
j Bet jei kas įkurtų šitokią ko
loniją moksliniems eugeni
kos ir lytiškų santikių ban
dymams, tai didžiuma šitos 
visuomenės išeitų prieš tai 

Toliaus D-ras Gatės rašo: su kuolais. “0 vis dėlto aš 
‘Aš matau daug merginų,

orocių namuose.
“Turi gi but kas nors ne- keliu, kuris yra lengviausis. 

^era toi visuomenėj, kurioj į Vienos jų numiršta; kitos 
dedasi šitokie dalykai.”
Mergina, kuri eina tikruoju 

keliu.

Knygoj “Sexual Truths”
D-ias Gatės piešia ir kitokį 
merginos tipą. Pasiklausy-, 
kit: “Keliatas metų atgal 
jauna mergina, apie 22 me-’ 
tų amžiaus, priklausanti) 
aukštesnei žmonių klasei. į 
atėjo i mano ofisą. Aš esu' 
normalė ir sveika visais at-Į 
žvilgiais, ji sakė, ir turiu J

manau, kad šitokį bandymą1 
vertėtų padalyti,” sako Dr. 
Gatės.

, “Na. ir daleiskime. kad 
mūsiškiai ekstremistai šito- 

darosi abortus, o da kitos kią koloniją įkurtų,” tęsia 
nelegalius kudi- , jis toliau. “Liuosanorių jai 

nestigtų. Juk tikriausios
auginasi
kius.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyt* Amerflns Lietuviams Mokytis Kalbą

SUTAISĖ DR. D. PILKA. Uetavtų Kantm Mokytoias prie 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA 21.09
DR. D. PILKA, 823 Columbus Avė., Boston. Mass.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie ISO įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYN1SKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas tirėtų pssmM knysynų minėta knyga.
K*™**1*siųst Money Orderi*. Poptarmras galima aiųati tiesiog papras

tame konverte, bet reikia atfkiai vtraiyti savo ir "Keleivio” ad- 
n.są ir nepamirškit prilipyt al3 centas markų.

“KELEIVIS”
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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ŽINIOS iš LIETUVOS
** NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS 

"Stokim į Garbingą vjkai gabiai šaukia kai iš
1; ,' f Maskolijos ateina koks va-
Dūrbą ir Muskim į gonas prekių, tuo tarpu lu-

TT/vlva P08 laikomos užčiauptos,u ivieis. ką? Tjen^ dienon (ir net
Taip dabar bolševikai mo- Biu. ’š Lietuvos išve-

kina Lietuvą, kur nuo azija-; žami ištia^ ’-’ai čia pa 
tižkų utelių ėmė kilti ligų i gamintų gėry*.

epidemijos.

Maskolių ir mongolų oku
pantai j*au spėjo priveisti vi
sų okupuotąją Lietuvą ute
lėmis. Ryšium su tuo liudnu 
faktu sveikatos apsaugos 
komisariato priešepideminių 
įstaigų skyrius paskelbė il
gą atsišaukimą, kuriame nu
rodinėja, kaip reikia kovoti 
su maskolių atneštomis ute-

Linksmas Laiškas iš Palies Rojaus.
lėmis. Pasirodo, kad oku- į ševikų spaudoje užtikti ži- 
pantai užteršę ir Lietuvos i nių apie “paramą” iš Mas- 
ukininkų šulinius, todėl į- (kolijos. Matomai, bolševikai 
sakmiai nurodoma, kad rei- ‘ nebedrįsta galutinai apsi- 
kią valyti ir šulinius. Taip juokinti prieš Lietuvos gy- 
pat parduotuvės turinčios ' ventojus.
žiūrėti, kad parduodami: —--------------
maisto produktai butų šva-i IR ANGLIJOS LIETUVIAI 
rus. Atsišaukimas baigia-! MINĖJO LIETUVOS NE- 
mas šiais skambiais žo-’ PRIKLAUSOMYBĘ, 
džiais: “Tad yisi, kaip vie-: Iš Londono gauta žinių, 
nas, kibkime į sunkų, bet • kad Lietuvos Nepriklauso- 
garbingą darbą ir, pasinau- mybės paskelbimo sukaktis
dodami broliškų respublikų 
patyrimu bei nurodymais,
kovokime su apkrečiamomis; ypač Londone ir Glasgowo
ligomis taip, kad išeitume * - - - .......... --
nugalėtojai.” O “broliškų
respublikų mongolai ir mas
koliai tų utelių kaip sykis 
priveisė.

F
h

ANGLIJA STOJANTI UŽ
LIESUMAS IŠLAISVI

NIMĄ.

Lietuvos Informacijų Biu
ras praneša, kad plačiai ži
nomas Ciuricho dienraštis, 
“Neue Zuericher Zeitung/’ 
išspausdino įdomų vedamą
jį straipsnį apie Anglijos 
santikius su Sovietų Rusija. 
Tame straipsny esąs pabrėž
tas faktas, kad atsistojus 
rie Anglijos užsienio reika- 
ų ministerijos Edenui, ang

lų vyriausybė nusistačiusi 
imtis energingų priemonių 
prieš Vokietijos rėmimą iš 
sovietų Rusijos pusės. Esą 
kilę net gandų, kad Anglija 
atšauksianti iš Maskvos sa
vo ambasadorių Sir Staf- 
ford Cripps.

Toliau laikraštis sustoja 
ties W. Willkie pareiškimu 
Amerikos senato komisijo
je*. kad Anglija laimėjimo 
atveju esanti savo tikslu pa* 
sistačiusi išlaisvinti okupuo
tąsias valstybes. Pagal ang
lų telegramų agentūrą “Ex- 
change,” į okupuotųjų vals
tybių skaičių įneina ir Pa
baltijo valstybės. Tarp jų į- 
sakmiai paminima Lietuva. 
Tuo tarpu visos sritys, esan
čios už žinomosios Curzono 
linijos, kurias savo laiku bu
vo užėmusi Lenkija, anglų 
laikomos nelenkiškomis. 
Laikraštis daro išvadą, kad 
W. Willkie padaręs minėtą
jį pareiškimą, gavęs žinių 
apie Anglijos karo tikslus iš 
paties W. Churchillio.

“PARAMA IS BROLIŠKŲ
JŲ RESPUBLIKŲ.”

Susovietintos Lietuvos 
spauda dar nesenai mėgda
vo skelbti žinias apie neva 
gaunamą “didžiulę paramą 
iš broliškųjų respublikų.” 
Buvo suminima, kad iš Mas
kolijos gaunama geležies, 
anglies, žibalo, net grudų. 
Iš tų siuntinių buvo stengia
masi padaryti didelę propa
gandą: štai kokia turtinga 
didžioji Rusijos bolševi- 
kija!

Tačiau bolševikai savo 
propaganda yra pasiekę vi
sai priešingų pasėkų. Mat 
Lietuvos gyventojai savo 
akimis mato, kad juo gau
sesnė “parama” ateina iš 
“broliškųjų respublikų,” tuo 
labiau tuštėja Lietuvos 
krautuvių lentynos. Bolše-

Nacių Laivas Dega Peruvijos Pakrašty

?a sta
tistika niekada n t, J pami
nėjusi, kiek įvairių prekių 
iš Lietuvos Maskolijon yra 
išvežta, bet Lietuvos gyven
tojai puikiai žino, kad vis
kas, kas tiktai okupantams 
papuola po ranka, išgruda- 
dama milionais į “brolišką
sias respublikas'’...

Tačiau paskutiniuoju lai
ku vis rečiau galima net bol-

ši nuotrauka parodo, kaip degė vokiečių prekybos laivas “Monserrate.” kurį padegė patys 
naciai netoli nuo Limos, kai pajuto, kad Peruvijos valdžia ruošiasi jį suimti. Antras na
cių sunaikintas laivas tenai buvo “Leipzig.” Kitus vokiečių laivus Peruvijos valdžia su
ėmė. Ji sučiupo taipgi ir du dideliu keleivinių lėktuvu, prigulėjusiu vokiečių Lufthansa Oro 
Linijai Limoje.

vasario 16 d. buvo paminėta 
įvairiose Anglijos vietose,

priemiestyje Bellshill. škoti 
ja yra mažiau paveikta karo 
įvykių, tad ten gyvenančių 
lietuvių visuomeninis veiki
mas yra gyvesnis. Tačiau 
visas jaunimas yra mobili
zuotas, todėl ir lietuvių tau
tiniam veikimui karas yra 
atsiliepęs.

Lietuvių visuomeninė vei
kla beveik išimtinai spiečia
si aplink lietuviškas parapi
jas. Londono ir apylinkių 
lietuviams vadovauja kun. 
Zajančkauskas, o Škotijos 
—kun. Gutauskas.

Dar Lietuvos nepriklau
somos valstybės laikais į 
Angliją atvažiuodavo lietu
vių studentų, kui ie dažniau
sia studijuodavo anglų kal
bą. Tačiau karui prasidėjus, 
jie sugrįžo į tuomet dar lais
vą Lietuvą. Prieš pat Lietu
vos okupaciją į Angliją at
vyko iš Lietuvos studentai 
Daumantas ir Prapuolenytė. 
•Jie dabar gilina savo anglų 
kalbos žinias kaipo British 
Council stipendininkai. An
glijoje dar gyvena buvę 
“Pienocentro” ir “Maisto” 
atstovai — Varkala ir Ba
jorūnas. Anglų laivuose dir
ba keli lietuviai jurininkai, 
jūrių vienas yra buvęs Lie
tuvos kariuomenės leitenan
tas, o du jurininkai yra buvę 
Lietuvos jūrių skautai. Šie
du pereitą vasarą atplaukė 
i Angliją savo nuosava 
jachta.

Pereitą rudenį iš Afrikos 
atvyko į Angliją vienas lie
tuvis lakųnas-kapitonas. Jis 
kaipo anglų aviacijos lakū
nas buvo paskirtas į Francu- 
ziją, o šiai suklupus, per Af
riką vėl grįžo Anglijon, ku
rios aviacijoje jįs dabar tar
nauja.
INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.

Pnįki naudinga knygą, anrašyts 
kataliku bsžnyčin* siautimas ir pra
ūžia reformo* Su daugeliu puikiu 
psv*ik«h) 215 nu«l......................$1.00

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Cajrfaja rasite legendas api* Krista 
kaip jisai buvo jdievintas, ir kai| 
tapo Dievo mmumi.

TIKIME 1 KRISTŲ. todėl turim. 
Suoki kate mytai apie Kristų ausida 
rė, tinome kaip krikščionys nusisa

M nuo parom pasako api* Kristų 
_*Kdu Ir Velykų šventei, o daba' 
krikšflonys Mina paconis bedi* 
viris. Atrasite kad net Bihliia neži 
ue ksdn Kristus rintė, mirė ir kadi 
jimi kovo nukryžtavotas.

MYTAI AME KRISTI' knyga tu 
ill poslapiu. Kaina tiktai 35 cen 

L Osžinagaatl “Keleivio” afise ar
ku pn

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted SL,

CHICAGO. n.L.

Sveikas, mielas dėde. 
Martinai Vilkeli.
Užu stalo sėdęs—
Tau rašau laiškelį.
Jau senai norėjau 
Daug tau parašyti, 
Lietuvos naujienas 

Smulkiai nustatyti.
Dabar pas mus rojus 
Dėl žmogaus kiekvieno,
O jau proletarui— 
Betrukst paukščio pieno/
Nenešam sunkumo 
Mes naštos Shietonos,
Nes nebėr skirtumo 
Tarp driskiaus ir pono.
Pasakyk, lai visi. - 
Amerikoj žino, .
Kad mus išliuosavo 
“Genijus” Stalino.
Rojuj dabar darbo 
Niekam nebestoka... 
Tiktai, kad už darbą 
Kaip ir nebemoka...
Bulvės tai pranyko, 
Kviečius konfiskavo, 
Rugiai, žirniai, pupos, 
Kažkur galą gavo.
O kiaules sovchozuos 
Gretom išrykiavo. 
Komisarai žąsis,
Vištas sušukavo.
Drobes, milus, kailius, 
Mus namų gamybą—
Im raudonarmiečiai 
Už savo “tarnybą.”
Popierio nebturim.
Nėr nei ką prašyti—
Sako, proletarams 
Nėra kas rašyti.
Dar žinai, dėdyti,
Kas pas mus įvyko:
Vagių ir pijokų,
Nei vieno neblikoi*
Ūkininkai musų 
Ir vagių nebijo,
Nes jie nebeturi 
Grūdo nei galvijo.
Betgi protą musų 
Tai perdaug jau šviečia. 
Nes tris syk į dieną 
Mitinguoti kviečia.
O tenai mokina 
But gerais piliečiais— 
Nieko veik nevalgyt 
Dirbt stachanoviečiais.
Dabar mes jau žinom, 
Kaip Leninas mirė 
Ir kaip Leibą Trockį 
Jis vadu paskyrė.
Žinom kokias bobas 
Stalinas mylėjo,
Kiek jis kartų “vedė,” 
Kiek vaikų turėjo.
O tasai beraštis,
Pijokėlis Tadas.
Dabar pasakoja.
Kad Stalins jo vadas.
Ir vagilius Zigmas, 
Linkiškių-Kvadarų,
Dabar pačiam Vilniuj 
Sėdi komisaru.
O jau Maušos, Sorės, 
Abromai barzdoti. 
Lietuvius tur šviesti, 
Valdyt ir globoti.
Netikėjom, dėde,
Tokią laimę gauti,
Kad mums teks tik dirbti, 
O žydams ponauti.

Mat dar visi lygus, 
“Išlaisvinti” broliai;
Liko tiktai špygos,
Kas buvo ikšioliai.
Nieks čia nebebijo,
Dievo ir nei velnio. 
Vaikščiojam po rojų.
Dažnai ir be kelnių.
Gaila tavęs, dėde,
Kad tu ten taip ponų 
Amerikoj sėdi 
Ir klausai jų monų.
Gyvena kaip rojuj 
Ir namiškiai musų.

| Alkani jie ginas 
Nuo maskolių blusų.
Tiktai mirė mama

• Per pat devintinę,
Kai maskoliai vedė 
Karvę paskutinę.
Brolis Bemadiktas 
Sibiran išvyko;
Mat jam musų rojaus 
Oras nepatiko.
Tėvas mus Donbase 
Ruskiams anglis kasa,
Ir prisiųst sausainių

į Bei drabužių prašo.
i Aš belangėj sėdžiu,

Sesuo pas čekistus;
Taigi rojuj darbus 
Visi turim “čystus.”
Didžiajam Stalinui ant dar i

didesnės garbės šitą linksmą' 
laišką eilėmis sudėjo P. Vaga- ■ 
bundas. Jis leidžia ir “Laisvei” Į 
jį perspausdinti, kad Stalino 
draugai galėtų daugiau apsi-' 
šviesti. (“P. A. ž ”) !” ■ ■ - —-- j
Istorija Suvienytų Valstijų šiaurines .

Amerikos nuo atsiradimo ir dar 
prieš atradimą Amerikos iki 1896 me- , tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A-' 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno : 
ir tt Prie galo knygos telpa Suvieny- i
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III.:' 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo i 
apdaruose.......................................$2 25

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iid pat krikščionių gadynė*.

kiekvienas turėtų 
Dievo korimą.

Senovės Uetati, ttayčta

-S3£

arba “1

KELEIVIS, 283 Broadway, So. Boston, Mas*.

neturį pavirsti “dykinėtojų 
advokatais.” Direktoriai tu
ri elgtis labai griežtai ir tai
kyti griežtas priemones. Pa
sak laikraščio, “darbininkų

------------------------------------- komitetai jokiu budu neturi
ŽYDUKAI MOKINS ŪKI- sudaryti darbininkų tarpe
NINKUS LAUKUS SĖTI. }<*ios nuomones apie socia

listines jmones direktorių, 
Oficiozas “Tarybų Lietu- koks buvo darbininkų nusi- 

va” praneša, kad Raudon- statymas prieš kapitalistinių 
dvario ir Babtų valsčiai da- įmonių vadovus.” Laikraštis 
rą paruošiamuosius darbus nori darbininkams įkalbėti, 
pavasario sėjai. Tiems dar- kad “juk socialistinio direk- 
bams vadovauja komunistų toriaus interesai sutampa su 
partijos vietinio komiteto darbininkų, darbo masių ir 
sekretorius “tovarišč” Kir- tarybinės valdžios intere- 
jan Makarov ir komunisti- sais.” Netenka abejoti, kad 
nio jaunimo organizacijos fabrikų diktatorių-direkto- 
sekretorius “draugas” Si- rių interesai sutampa su so- 
monas Raibšteinas. Galima vietų valdžios interesais, 
įsivaizduoti, kaip ta sėja at- nes ir pats direktorius pa
rodys, vadovaujama Raib- skirtas bolševikų partijos

i bei jos pastaytos valdžios.
< Tačiau Lietuvos darbinin- 
i kai iš savo patyrimo, kad 
i direktorių uždavinys yra 
kiek galima daugiau eks-

</ / v
šteinų ir Makarovų-

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at- - . . . .
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. ' ploatUOti darbinin kUS. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta
laida. Kaina.....................................25c

PAGARSINIMAI
'KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų GREIT, reikia priduoti garsinimų admlnlstracljon nevėliau PANEDS- LlO VAKARO. Siunčiant per paštą, reikia pasiųst 16 anksto, kad pasiektų mus ne vėliau kaip panedė. ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos savaitės numeri nespėjama patalpint.Norint, kad garsinimas nesusl- trukdytų, sykiu su pagarsinimu reikia siųsti Ir mokest}.DRAUGIJOMS rengiant piknikų ar kitokį parengimą, trumpą pranešimų patalpinam už Sl.OO. Už didesnius garsinimus skaitoma nuo colio.Už pajieškojimus darbininkų, pardavimus Ir kitokius smulkius prane. Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- nėm raidėm antgalvls—15c. extra."Keleivio” prenumeratoriams už pajieškoįimus giminių Ir draugų, kaina 1c. už žodį. Magiausio pa j ieškojimo kaina 65c.Norint pajleškot su paveikslu, reikia pasiųst fotografijų Ir klaust kainos."KELEIVIS,” 253 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS?"

Kaina popieros apdarai* 
ima siųsti popierinį dolerį

PRAVARDŽIUOJA DARBININKUS.
Lietuvos darbininkų pra- buvo pa bandžiusios tikrai 

vardžiavimas tinginiais, gir- eiti savo pareigas, t. y. ginti 
tuokliais ir disciplinos lau- darbininkų interesus. Pasak 
žytojais jau nebenueina nuo Iciko Meskupo, komunali- 
subolševikintos spaudos nio ūkio darbininkų—Kau- 

i skilčių. Štai “Tarybų Lietu- no garažų darbininkų prof. 
va” įdėjo naują vedamąjį sąjungos‘komitetas “pusiau 
straipsnį, kuriame vėl užsi- nelegaliai sušaukė darbinin- 
puolami darbininkai. Ypač kų susirinkimą ir jame buvo 
kliūva profesinėms sąjun- priimta antitarybinė rezo- 
goms. kurioms prikaišioja- liucija.” Dar blogiau buvę 
ma, kad jos ginančios dar- Kaune “Inkaro” fabrike, 
bininkų reikalus. Darbinin- kur profesinės sąjungos pir
kai turį tiktai vieną uždavi- mininku pakliuvęs net kaž- 
nį—dirbti. Už visą fabriko koks “niekšas” Narkevi- 
tvarką esąs atsakingas tik- čius, kuris norėjęs “sukelti 
tai direktorius, kurio valiai darbininkus prieš liaudies 
niekas neturįs teisės priešin- komisariatą ir partiją.” Ici- 
tis. Darbininkų komitetai kas Meskupas liūdnai kon-

Da labiau Lietuvos darbi
ninkams kliuvo iš bolševikų 
partijos centro komiteto 
sekretoriaus Iciko Movšovi- 
čo Meskupo, kuris ėmė į na
gą profesines sąjungas. Gir
di, profesinių sąjungų vado
vai “nesupranta, jog prof
sąjungos—tai partijos ir vy
riausybės politikos laidai, 
jog jos turi padėti partijai ir 
vyriausybei įvykdyti visus 
jų užsibrėžtuosius uždavi
nius.” Vienu žodžiu, profe
sinės sąjungos turi būti bol- 
ševikų partijos ir raudono
sios valdžios paklusnios tar
naitės.

O pasirodo, kad daugely
je vietų profesinės sąjungos

AR ROMOS
piežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nea joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galė* 
snsipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

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

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

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

datuoja, kad “ilgą laiką jo 
įtakoje buvo žymi fabriko 
darbininku dalis.” Dabar, 
matomai, Narkevičius, kuris 
jž darbininkų reikalų-gyni
mą iš Iciko Meskupo gavo 
net niekšo vardą, jau yra 
nagai bolševikiškus meto
dus likviduotas...

Toliau “draugas” Icikas 
išsitarė, jog kai kurios prof. 
sąjungos pasidavusios “atsi
likusių” elementų Įtakai, 
būtent, iš valdžios norima 
“kuo daugiau išspausti.’’ O 
Icikas norėtų, kad tiktai val
džia galėtų iš darbininkų 
kuo daugiau išspausti, nes 
tokia yra bolševikų partijos 
politika. Prof. sąjungos ne
turinčios kovoti su fabrikų 
administracija, o dabar esą 
taip: “Jie (darbininkų va
dai) organizuoja darbinin
kus prieš administraciją, 
prieš direkciją ir net prieš 
liaudies komisariatą. Tokį 
žalingą nusistatymą mes tu
rime pasmerkti ir nedelsda
mi jį išgyvendinti.”

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvie- 
įas gali greitai išmokt kalbėt anglis
tai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
>et čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
oo jieškant, važiuojant kur nors, nu- 
■jus krautuvėn, pas daktarą, pas bar- 
daskutį, pas kriaučių ir tt Su fone- 
išku Ištarimu ir gramatika. Antra 
,adidinta ir pagerinta laida. Sutaisė
't Mich*is<>oa« 35c.

MONOLOGAI IU DEKLAMACIJOS. 
Šioje knygoj telpa daugybė naujų,

’abai gražių ir juokingų monoligų ir 
leklamaeijų. Visokios temos; darbi
ninkiškos, revoliucior.ieriškos. tautiš
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojiniaiAs. baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston.......................  25c.
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Vietinės Žinios
ofise. Bilieto kaina 8 METŲ SUKAKTUVĖS 

Report. A. ALAUS LEGALIZAVIMO.
------------------ į 2 bilijonai dolerių jeigu

Bostone užėjo karščiai | Suvienytoms Valstijoms.
Su šia sąvaitė Bostone pa- * Legališkai parduot Alų per 

Lietuvos sidarė pusėtinai karšta. Šį paskutinius 8 metus Dėdei Sa-

Ir tuo pačiu atsikvėpimu t literatūrą i r rinkdamos aukas • leivio 
tas žmogelis sako, kad iš tos* caro valdžios nuvertimui, i —$1.
dirbtuvės buvę pašalinti! Buvo tai didelis ir gražus 
“apie 7 jaunuoliai,” kuriuos judėjimas!
“Keleivis’’ įtaręs esant j Nors nuvertus caro val- 
“penktakojais.”

Taigi išeina, kad• r - - -
VIS

Tel. TRObridge <899

Dr. John Repšius
(RKP9Y8)

UITUVU GYDYTOJAS 
Vefcedee: 1-4 Ir M

ir iveetedieeiate 
10 iU 11 ryto.

278 HABVABD STBBBY
. lamas «L arti 
CAMBR1DGR,

. džią ir įsikūrus Ldetuvos sidarė pi____________ . ______
Kelei- Respublikai lietuvių sociali- panedėlį turėjom 80 laips- mui davė 2 bilijonu dolerių gry-

Kaip dainininkas, jis atliko LAmerik?je karščio, o utaminke da nų jeigu taksais. Balandžio 7 d. 
nareiirs crerai ’ ir ieion *a‘5ai £erai’ Jeif»U ZU1O kline tlliputį SUSllpnejO. nes pasie- daugiau. 1933 metais Kongresas legaliza-

tai butų tin karnoj vietoj. Ui id^S^v^toi*' tod kf .la.in?«j“?«' .. ——~. i™ taksų
įdomiausia yra tai, Kad mūsiškiai socialistai jautėsi šį panedelį So. Bostone nuo kiekvienos parduotos bac- 1 : iiii - - : i_ » jjuo Įjgpog j, J940 uždėjo

kitus taksus po $1 ant bačkos. 
Tas doleris buvo skiriamas ša
lies apsaugos reikalams. Ne tik 
Dėdė Šamas gavo tiek pelno, bet 
be to gavo valstijų ir miestų ka
sos pelno ir buvo padidintos per * 
tuos 8 metus su $800,000,000. 
Tie pinigai daugiausiai buvo 
vartojami sušelpimui senųjų, 
viešoms mokykloms, valstijų 
institutams, sušelpimui ligo
tiems vaikams, žemdirbystės 
reikalams ir kitokiems, kuriems! 
valstija lėšų neturėdavo.

BOLŠEVIKAI GIEDOJO tą šventą giesmę giedojo. 
“ALELIUJA.” !*” turi žinoti

Kvietė žmones į bažnyčią 
poteriauti.

savo radijo pusvalandį už- kį nešvariems savo tikslams, J““8 ‘a“Ka"- begyvuoja ir tebeveikia. Jos pas vieną banditai rado 35
traukė Aleliuja." o paskui ir religinę miesmę kaip ne- A',8811 but <luraesne P3" kuopų yra visose didesnėse;centus.
kvietė visus klausytojus at- kaltybės skraistę sąvokias-5’ *’ ________ ! musų kolonijose. Šįmet jos j ■ -------
eiti i "ministerio Kubiliaus tai pridengti. Katalikas. !5.ve»«? garbingą Lietuvių i Lietuvių Radio programos.
pamaldas.”

Tai štai kokiais keliais ei
na iu veidmainių “pažangu

Durnelio pasaka apie Wal- 
wortho streiką.

“Laisvės” koresponden- tuvių 
tas. Jaunuolis Durnelis, rašo Jokia kita organizacija ne
iš South Bostono apie buvu- ra atlikusi tiek daug kulturi- 
si Walwortho dirbtuvėj nio ir politinio darbo musų

kuo nepamatuota melą, buk "11 e.’kair-nei įš šio nei iš to,-išei\ ijoi, kiek LSS. kitos
South Bostono’ socialistai ^leivio. musų visuomenes stoves ne-

Esą. Keleivis nieko apie turėto da nei organizacijų, 
tą dirbtuvę nežinąs ir nie- nei laikraščių, tai socalistų 
kas toj dirbtuvei
leivi” 
niekas 
apie streiką.

mas ’
Prie socialistų tie išvers- 

taskuriai kabinėjasi dėl vi
sai nebutu dalykų. Jų “Lais
ve" anądien paskelbė nie-

i švenčia
Socialistai minės 35 metų . Socialistų Sąjungos 35 metų 

sukakt,. ‘ ! sukaktį.
Šįmet sukanka 35 metai,! Bostono kolonijos socia- 

kaip Amerikoje įsikūrė Lie-listai minės tą sukaktį gegu- 
Socialistų Sąjunga, žės 4 d. Tuo tikslu yra ren

“vaišino p. Tubelienę.’’ Be 
to. bolševikai nuolatos me
luoja. buk socialistai remia 
Smetoną ir renka jam au
kas. Visas savo šiukšles jie 
meta i švaru socialistu dar
žą ir paskui rėkia: “žiūrė
kit, kas darosi pas socialis
tus.” Pavyzdžiui, buvusį 
Stalino šnipu generolą Kri- 
vicki jie vadina “Grigaičio 
generolu.”

Tuo tarpu gi jie patys au
kavo i Smetonos ginklų fon
dą pinigus, jie patys dirba 
generolo Krivickio darbą ir 
to visko “pazalatinimui” 
dar gieda “Aleliuja" ir 
kviečia žmones Į bažnyčią 
poteriauti.

štai kokiomis priemonė
mis • operuoja lie politiški 
šarlatanai!

•Jie žino, kad socialistų 
jie negali savo blofais ap
gauti. nes socialistai dau
giau už juos žino ir turį gerą 
vaida musų visuomenėj^ To
dėl iie stengiasi socialistus 
visokiais budais šmeižti.

Gi katalikus jie skaito 
esant tamsesniais už save ir 
mano, kad juos galima leng
vai angauti. Todėl jie gieda 
“Aleliuja” ir kalba poterius.

Bet neaugau? iie ir katali
ku. Katalikai taipgi pažįsta 
vilko baisa, vistiek kad jis 
ir avies kaili turi užsimovęs. 
Todėl veltui tie tie šarlata- » 
nai leidžia savo pinigus ra- ■ 
diio pusvalandžiams ir vel- i 
tui jie gieda “Aleliuja” per! 
katalikų Velvkas. Per Stati-: 
no švente katalikai jiem*; 
“Internacionalo” negiedos’.

Katalikas.

šeštadienį, balandžio 19, 
radio programa per stotį 
WORL nuo 8:30 ryto: (1) 
Kalbės Dr. J. Landžius-Sey- 

giamas didelis pokilis Eme-imour. »š So. Bostono; (2) 
ry Hall’ėj 1436 Dorchester muzika 11 damos, 
avė., pne Field’s Comer. Ti- Sekmadieny, balandžio 
kimasi daug svečių ne tik iš i 20 d., programa per tą pačią 
Bostono, bet ir iš tolimesnių ^oti» nu<t0:30 r5^o: (O 
kolonijų. Todėl patartina Margaret Partikienės orkes-. 
bilietus isigyti iš kalno, kad iš VVorcesteno; (2) dai- 

ieta salėj nininkės seserys Alikomu-

TcL K1R 7119

Paalina LazeckasM.
LIETUVE GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
490 BROADWAY

Cambridge,

P. S.—šie žodžiai 
taikomi dainininkui,

nėra
kuris

.d

(i

apie “Ke-; kuopos veikė jau visose mu-i butų iižtikrinta vi______ .
nieko nežinąs. nes,sų kolonijose, rengdamos į Bilietai reikalingi dėl to, ; lės iš \\ crcesteno; (3) Dia- 
io nepainformavęs Į prakalbas, vaidinimus, dis- kad bus didelis bankietas. •' Jogas, sulos Jonas Krukoms 

•kusijas, platindamos savo* Bilietu galima gauti “Ke-i ir alentina Mmkienė.
Steponas Minkus.

Naujausi 1941 Modeliai
6 kub. pėdų prasideda nuo #119.75

Galima gauti lengvais išmokėjimais tik $4*50 į mėnesį

Lewwt Mm Cmt >.
Frigidair.6withQuiekub.Tmya. 
IMI Standard Medei R-6 ooly

Kiekvienam

J119’8
— X   — K — 1 mbMI

wWi 9 Vnlvllwel •wfwi

tas stbėtinas naujenybes velta pamatyti, o ypatingai geroms 
lietuvėms gaspadinėms. Užeikit greičiausiai kaip laikas leidžia, pas

KETVIRTIS & C0.
312 BROADWAY, TeL ŠOU 4649 SOUTH BOSTON, MASS.

JEIGU JUS PRAŠOTE TIK ‘ELIAUS’ 
TAI TIEK JUS IR GAUSITE

BET JEIGU NORITE
“ELIAUS kurs yra ELIUS 

REIKALAUKIT

PICKWICK

• • •

1$ KRANO
I’\Kn|» K | rl<KWI< h KKA\Ą

BONKOMIS ,
12 ANt'V IR PILNOM KVORTOM

* C« . I ItTO

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. kam-..

tru ič VVni-ppęfprin • (2) dai- Pinis nluro namas- keturios šeimynos!; na IS vvoicesieuo, uai po rt is „,iinus> gerai ištaisyti ir 3 f 
storai be lysų, tinkami visokiem 
bizniam arba saliunui. Puiki vieta, 
namas pilnai apgyventas. Rando s 
$170.00 į mėnesį. Parduoda pigiai. 
Savininką galima matyt ant 3-čio 
flioro: (61

15 Lafield st., Dorchester, Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

LIETUVIS GYDYTOJAS ’ 
Specialybė: Akig, VMari« Ugth

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

534 BROADWAY.SO. BOSTON. MASS.

*
iįt**« i t ' itt
i

»I»
I ■

»
I
t»*ĮiI
♦

: »»

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8.
392 BROADWAY

S<>. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Back Bay 
323 ČOLUMBUS AVĖ.. 

BOSTON. MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį. 

Telefonas: KENmore 7432

i ♦ ♦
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A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948
RES. 231 CHESTNUT AVĖ,

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

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valaadcc:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iU 12

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros »

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636 }

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Vatandoa: nuo 2 iki 4 po pieta, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

=5*5=

DR. G. L. KILLORY

GĖLĖS KIEKVIENU REIKALU

60 SCOLLAY SQUARE, ___ _
BOSTON. Telef. Lafayette tttl 

■sėt 2044-J

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 nusiunciam į bile vietą Amerikoje. Tel. ŠOU 0489

arba Somerset
» i SPBCIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ UGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. . 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Dr. Leo J. PodderIi
Specialistas 
Ligų, taipgi

TĖMYKIT! Naujas Streamlined

Vyriškų ir
taipgi Kraujo ir Odos.

mm 19 iki 12 
oee2iU4,see7*iS 
186 BUNTINGTON AYK, 

BOSTON. MASS.
TeL CMimemreaMi 4679.

EASYIMMER
THE “LEADER” ... ĮRENGTAS SU PUMPA

tik $S995! K0LEI• JŲ TURĖSIM! 

TINKAMA NUOLAIDA už bile ska.btuvą

a

fsUVYG'NKn B 
SU KITAIS

branges*1*'*
SK AUTUVAIS!

Štai tik keli gerumai kuriuos 
turi išimtinai tik EASY’S

* Galingas Aliejuotas amžiui Motoras.
* EASY’ Amžinas Gear Case.
* EASY’-namel baigtas.
* EASY Streamline Gręžtuvas su sustojamu 

rolių ir dubeltavu roll-release baru.
* Stiprus EASY-nuvalyti Porcelėno Tūbas
* EASY Elektrikinė Pumpa.
VELTUI DE.MONSTRUOJAM NAMUOSE

&OSTON EOiSON . COMPAN Y A

flT YOUR

Edison Shops
I «




