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20,000
Nacių

Amerikos Orlaivių 
Vokietijai Suardyti

MAŠINŲ FABRIKAI GA
MINS SKRAIDOMAS

TVIRTOVES.

Prezidentas reiklauja pa
naikinti visas atostogas, 
dirbti 24 valandas j parą 

ir 7 paras į sąvaitę.
Vokietija turi but su

sprogdinta. jos fabrikai su
griauti, keliai ir tiltai išar
dyti ir visi Hitlerio orlaiviai 
sunaikinti. Demokratija turi 
sutriuškinti ir nušluoti nuo 
žemės veido visus diktato
rius.

Šitokią poziciją šiandien 
užėmė musų Amerika. Bet 
kad šito galima butų pasiek
ti, Amerika dar šiais metais 
turi pastatyti 20,000 didžių
jų bombanešių. skraidomų
jų tvirtovių, kurios galėtų 
pasiekti tolimiausius Hitle
rio fabrikus. Ir prezidentas 
Rooseveltas sako, kad Ame
rika tiek orlaivių šįmet pa
statys. jis remiasi skaitlinė
mis, kurios parodo, kad jau 
prasidėjo masinė orlaivių 
gamyba.

Bet kad tas darbas eitų 
da sparčiau, prezidentas pa
reikalavo. kad mašinų fab
rikai dirbtu dieną triisnrtįrir
visus šventadienius. Be to, 
pramonės savininkams siū
loma susitarti su savo darbi
ninkais. kad šią vasarą jie 
neimtų atostogų, bet dirbtų 
be pertraukos. Atostogų vie-

Šaudymas Tarp An- 

gtijos ir Francuzijos

jį tol, kol jis pavirsta tik pe
lenų ir griuvėsių krūva. Ši
tokio pragariško naikinimo 
šalis negalės ilgai išlaikyti. 
Kad apsaugojus Angliją 
nuo šitokio naikinimo, turi 
but išnaikinti priešo orlai
viai. Todėl Amerika ir pasi
ryžo dar šiais metais pasta
tyti 20,000 didžiųjų skrai
domųjų tvirtovių, kurios 
užvaldys orą, išnaikins Hit
lerio orlaivius ir sumaišys 
Vokietiją su žeme.

Tuo tikslu visi automobi
lių fabrikai Amerikoje pa
kinkomi į orlaivių gamybą. 
Washingtono apskaičiavi
mu. jie galės pastatyti per 
mėnesį po 500 bombanešių, 
neskaitant to. ką pastatys 
tikrieji orlaivių fabrikai. 
Amerika pradės statyti to
kius bombanešius, kurie ga
lės nulėkti su bombomis 
tūkstančius mylių, sunaikin
ti priešą ir sveiki sugrįžti 
atgal.

Tokios skraidomos tvirto
vės iš Anglijos galės pasiek
ti netik tolimiausias vietas 
Vokietijoje, bet ir kitose 
Europos vietose, kuri tik bus

Vieną pereitos sąvaitės 
dieną iš Francuzijos pakraš
čio vokiečiai pradėjo smar
kiai bombarduoti Angliją. 
Bombardavo iš toli šauja- 
mų kanuolių ištisas 5 valan
das. Kai skersai Anglijos 
kanalą pradėjo žviegti šrap
neliai. tai tuo pačiu laiku jų 
apačia Anglijos pakraštį 
puolė nedideli, bet .greiti 
vokiečių karo laivai, o jų 
viršum Angliją puolė keli 
šimtai messerschmidtų, ku
riuos pasitiko Anglijos hur- 
ricanai. Gi vokiečių artileri
jai Francuzijos pakrašty at
sakė Anglijos pakraščio ba
terijos. Vienu žodžiu, iš kar
to užvirė kova ant vandens, 
ant sausžemio ir padangėse. 
Anglijoj manyta, kad vokie
čiai jau pradėjo invaziją. 
Bet anglų ugnis buvo tokia 
stipri, kad po kelių valandų 
pasitraukė priešo orlaiviai, 
grvžo atgal laivai ir nutilo 
toli šaujamoji artilerija. An
glų kanuolės pridarė dau
giau nuostolių vokiečiams, 
negu vokiečiai anglams.

12,000 Nacių Išlipo 
Suomijoj.

Šitokį gandą pereitą są-
vaite paleido Maskva. Anot priešo ginklų fabrikai, stodbolše’iSų “Pravdos.” balan

atramoa J'-’- J __:__vykios ar kitokie jo atramos 
punktai.

Tokie orlaiviai vaidins ir 
kitą labai svarbų vaidmenį. 
Jie bus labai svarbi apsauga 
juriu laivams, kurie gabena

ton, duoti jiems dvygubą Anglijai maistą ir karo me- 
algą. Pavyzdžiui, darbinin-; dziagą. 
kas, kuriam yra mokamai Kanadoj dabar yra ruo- 
$20 per sąvaitę, turėtų gau-jšiami tiems orlaiviams laku- 
ti $40 už dvieju sąvaičių i n»i. Tūkstančiai jaunų vy- 
atostogas ir prie to da kita'»ų mokinasi skraidyt, mėtyt 
$40 kaip paprastą algą. i bombas ir naikinti priešo or 

Turi but kuo greičiausia i laivius ore. 
įkinkytos į darbą visos atlie- ’
karnos mašinos, visi garny- Sllrfo Europą SOČIU- 
bos įrankiai. Žmonės, kūne » • j •
šiandien da nedirba, turi but UStUMUS t agritiaaiS 
tuojau paimti prie darbo, i Anglijos nepriklausomos 
Jeigu trūksta amatninkų bei.Labor partijos nariai parla- 
specialistų tarp civilių, vai-' mente pasiūlė sumanymą 
džia siūlosi paliuosuoti visus i pakeisti dabartinį kabinetą 
tokius specialistus iš kariuo- “nacionale vyriausybe” ir
menes.

Anglijai gręsia didelis pa
vojus. Priešo orlaiviai pra
deda naikinti ją kas dieną 
vis pasiučiau. Ima vieną 
miestą po kito ir sprogdina

■ -------- statyta
Rusija “Nepraleis” matais-

vyriausybe 
paskelbti pasauliui, kad An
glija veda šį karą už taiką 
“socialistiniais pagrindais.” 
Tokia taika turėtų reikšti, 
kad po karo visa Europa tu
rėtų but pertvarkyta ir pa- 

socialistiniais pa-

Ginklų.
Pereitą sąvaitę Rusija pa 

skelbė pasauliui “nepralei- 
sianti” per savo žemę jokių 
ginklų, jokios karo medžia
gos. jokių chemikalų ir jo
kių mašinų tokiems gink
lams ar chemikalams ga
minti. Tūli žmonės tuojaus 
pasidarė iš to išvadą, kad ši
tas uždraudimas esąs at
kreiptas prieš Vokietiją. 
Bet atsargesni politikai ne
siskubina iš to džiaugtis. Jie 
mano, kad tas Maskvos “už
draudimas” yra paskelbtas 
tik svieto akims apdumti. 
Stalinas kaip siuntęs savo 
partneriui Hitleriui karo 
medžiagą, kurią Sovietai 
perka Amerikoj, taip ir siu
siąs, o tą “uždraudimą” pa
skelbęs tik um. kad butų 
lengviau daiktų Amerikoje 
nusipirkti.

Anglijos nepriklausomo
ji Labor partija yra ištikru
jų socialistų organizacija 
Jos manymu, paskelbus 
Anglijai šitokį tikslą, pa 
vergtos Europos tautos grei 
čiau sukiltų prieš savo oku
pantus, ir tokiam tikslui pri
tartų milionai Vokietijos 
darbininkų.

NORI $1,000,000 UŽ STE- 
RELIZACIJĄ.

P-lė Jeannette Young, 27 
metų amžiaus koncertų pia
nistė, apskundė Los Ange
les mieste buvusį “kavalie
rių” Ralphą M. Lewisą ir 
keliatą motetų, reikalauda
ma iš jų $1,000,000 atlygi
nimo už jos sterelizavimą. 
Ji sako, kad visi jie susitarę 
prisiekė ją esant beprote, 
patalpinę pamišėlių ligoni
nėj ir tenai ji buvusi stereli- 
zuota.

Mokslininkas Siūlo 
Greitą Budą Karui 

Užbaigti.

Vyras Pasmaugė 
Žmoną ir Pats 

Nusižudė.
Tikriausis ir greičiausis: Pittsfield, Mass.—čia į- 

budas vokiečių “blitzkrie-1 vyko šiurpi tragedija. Vyras 
gui” užbaigti, tai išmaudyt vardu Vern Silliman pa- 
visą Vokietiją nuodingose ‘ smaugė lovoje 34 metų am- 
muštardos dujose. žiaus savo žmoną, paskui

Šitokį pasiūlymą daroj sunaikino pats save. Iš pra- 
Dr. Sweeney. Iowa State džios jis bandė nusidurti 
College cheminės inžineri- peiliu, bet peilis buvo per-

Irako Karalius Pradėjo 
Karą Prieš Anglus

KOVA DĖL ALIEJAUS 
ŠALTINIŲ.

Turkija ir Egiptas stengiasi 
šj konfliktą likviduoti.

dėl to anglai tebėra tenai 
apsupti ir nuolatos apšau
domi.

Bazros uostą nuo sausže
mio irakiečiai taipgi apsu-

Mažoj Azijoj, tarp Pales- po, bet tenai anglai esą gė
jos skyriaus viršininkas. daug bukas ir savžudys ne- tinos, Sirijos ir Arabijos, rai apsikasę ir jiems padeda 

Daugelis žmonių, išgirdę galėjo juo savo kiūtinės per- yra nedidelė karalystėlė Ira- laivynas.
tokį sumanymą gal pasi- durti. Tuomet jis susirado kas. Jos plotas maždaug 
baisės, nes toks būdas reikš- pas farmerį dinamito ir jo toks, kaip Suomijos, gyven
tų mirtį ne tik vokiečių ka- pagalba susprogdė save. tojų apie 3.000,000. Ši vals-
reiviams, bet kaitų ir civi-
liems žmonėms, moterims

Paliktame raštely jis aiški- tybėlė buyo sudaryta iš bū
na, kad jo žmona senai jau vusios prieš pasaulinį karą 

ir vaikams. Bet ar vokiečių prašiusi, kad jis ją nužudy- Mezopotamijos ir pavesta 
orlaiviai, kas naktį sėdami tų, bet jis vis neturėjęs drą- Anglijos globai. Irako žemė 
bombas į Anglijos miestus, • sos. Ji sirgo proto liga 1U"1 *—
nežudo civilių žmonių, nie
kuo nekaltų moterų ir vai-i Doleriuose Nebus 
kų? — klausia Amerikos o* t y
mokslininkas. Ir kuo ilgiau SUKO Siūlelių, 
Hitlerio “blitzkriegas” tęsis, j Amerikos doleriai ir val- 
tuo daugiau bus civilių žmo- džios bonai iki šiol budavv 
nių išžudyta. Taigi, kad Ui spausdinami ant Um tyčia 
nekaltų žmonių skerdynei i gaminamos popieros. i kuria 
padaryti greitą galą, reikia būdavo pridedama ‘ šilko 
esą išmaudyt skerdikus nuo- siūlelių, kad apgavikai ne- 
dingom dujom, o skerdy- į galėtų jų padirbti. Tas šil- 
nėms tuojaus busiąs galas. į kas būdavo perkamas Japo-

džio 26 d. keturi vokiečių 
laivai atplaukė į Turku 
(Abo) uostą ir iškėlė Suo
mijoj 12,000 nacių kareivių 
su tankais ir artilerija.

Bet Suomija tuojaus šitą 
bolševikų gandą nuneigė. Ji

Irako karalius Rašid Ali 
al Gailani turėjo apie 100 
orlaivių. Anglai sako, kad 
jų aviacija didesnę jų dalį 
jau sunaikinusi. Be to, ang
lų orlaiviai paskleidė Irako 
sostinėj Bagdade 24,000 la-

labai turtinga aliejaus salti-1 pelių arabų kalba, kviečian- 
niais ir anglai įsiUisė didelę gyventojus neklausyti 
aliejaus pramonę. Jie nuve- gavo karaliaus, kuris Hitle- 
dė iš tenai per kelis šimtus rjuj parsidavęs išprovokavo 
mylių rynas į Palestinos pa- nereikalingą kraujo pralieji- 
juiį, kur tuo aliejum dabar ma jr turtu naikinimą, 
buvo aprūpinamas visas L, . . ...
anglų karo laivynas Vidur-į TurkPa ?,ta«s įvykiais la-
žemio juroj, visi ju tankai i Į531, 'us,n-uPmus1’ *?es b|Įosl- 
ir orlaiviai Afrikoj. Taigi!*?“1 vokiečių armija gali ei- 
Irako aliejus buvo ta iėea 11 per TurklJ? Irakui j pa- 
kuri dabar varė visą anglųkaro mechanizmą Artimuo-!‘uoJaus ®ltg. konfliktą likvi-

saf Vokietijai J‘išmaudyt’yno.Masį;os bloku ir grąsi^ taikos derybas tik Ūda,
Ir tos žino. ar atokios pne-i Amerikai karu, Amerikos ;kaT, *ųtiSjei Irako karalius atitrauktų
mones nebus galų gale pa- i vadžia vokiečiai, luo tikslu anglai|į___ K___
vartotos?

-U:

Amerikos “Laivų
Tiltas” Per Atlantai f** .,.U U niĮono rajonQ S1Ulebai.

Prezidentas Rooseveltas

pranese. Rad Suomijon 'at- į.™* 
vyko ne 12 tūkstančių, bet

apsivilkę civilėm drapanom 
Jie nuvažiavę per Suomiją į 
šiaurės Norvegiją. Mat. tarp 
Suomijos ir Vokietijos yra 
tokia sutartis, kad Suomija 
turi duoti vokiečiams laisvą 
kelią per savo žemę į Norve
giją nuvažiuot.

Manoma, jog Maskva 
skleidžia tokius gandus pro
vokacijos tikslais. Jos tiks
las esąs sunaikinti Amerikos 
simpatiją suomiams. Ame
rikiečiai myli suomius, bet 
nekenčia vokiečių; taigi, jei 
Maskvai pavyktų įtikinti 
amerikiečius, kad suomiai 
eina išvien su vokiečiais, tai 
Amerikos simpatijos suo
miams galėtų išnykti.

te dSi ,urėjo. f1 &**“> v5™aąrbe ;“kreivius iš Irako žemės, 
pasirašytą ir tam tikrą su- ^^iyuc « 
tartį, kuri leidžia jiems lai- Anglai nenori iš Irako 
kyti tenai savo ginkluotas trauktis, nes jie žino. kad ta- 
spėkas aliejaus laukams sau- da atskristų vokiečiai ir už- 
got. Nežiūrint to, Irako ka-imtų arba susprogdintų alie- 
ralius, kuris yra aiškus Hit- jaus šaltinius. Anglai to 

nepražu- 
pasigaminę

andai išsireiškė, kad Ameri- AMERIKOS VADAI UŽ 
ka galinti pastatyti tiltą iš PILNĄ PAGALBĄ 
savo laivų per visą Atlantą. ANGLIJAI.
mėi°gaHr netois^bet laivu Visi žymieji Amerikos lerio bernas/įsakė savo ka-į aliejaus netekę da n« 

Ancrlim« navikai rahanti visuomenės ir valstybės į- riuomenei atakuoti anglus, tų, nes jie turi pasi

min ir inrin knmkifeii siimn-1admirolas Andrews, repub- gana didelių nuostolių. Tuo- kraštų. Bet jie bijosi, kad 
bilizuoti 2 000 000 tonu tai likoml vadas Willkie ir kiti. met atskrido anglu orlaiviai Irako aliejaus laukai nepa- 
pos laivu tom tikslui. Iriai- yie™ >»**?« pradėjo reika- ir _ subombardavolaivu tum tikdiii Tr lai. VIC,,U piaucjv icma- ir suoomoaraavo Irako tektų į vokiečių rankas. Ira-
vu mobilizaciia iau eina lauti’ kad Amerika skubin- aviacijos lauką, sunaikinda-' k° šaltiniai per metus duo- šia Sva e cal iau foma- AnS*yai P*M pagalbą, mi visus karaliaus orlaivius, da 4,000.000 tonų aliejaus; 
liai bns naim§ tam tikslui ir i negaišuojant nei vienos va- Irako karalius atsišaukė i o toliau į Rytus guli Iranas 
visi svetimu kraštu laivai ;landos* nes pavojus esąs Hitleri, kad tas greitai duo- (Persija), kur permetus pa- toi rS si^Amerikos toks “ P^ti tų jam pagalbą. gaminama 10,000J)00 tonų

i žmones valandos rimtumo Anglai sako ir tai ne be ahejaus. Jeigu vokiečiai vi- 
pagrindo? kad šitą akyplė- su*.tuos šalmus pagrobtų, 
šišką Irako išsišokimą pa- ^al jų mašinoms varomos jė- 
kurstė aliejaus ištroškę vo- niekad nepritruktų. To- 
kiečiai. dėl anglai ir nenori iš tenai

Ties Habanija irakiečių trauktis- 
apsupo anglų

uostuose be darbo. Be to,... . .
Amerikos laivų dirbtuvėse Vlsal nesuP1-anta 

statomi šimtaiyra
laivų.

naujų

ANGLAI NETEKO 106 
ORLAIVIŲ, VOKIE

ČIAI—113.
Anglijos vyriausybė ofi 

daliai praneša, kad per pa
gyvejusias oro kovas tarp 
Vokietijos ir Anglijos per 
balandžio mėnesį anglai ne
teko 106 orlaivių, o vokie-

SPARTĖJA LĖKTUVŲ 
GAMYBA.

Gamyba Amerikos orlai
viu fabrikuose paskutiniais kariuomenė11 uvinvnv etilai u Q11l /1AA tv <
laikais pradėjo smarkiai kil- aerodromą ir kanuolių ugni-iL'Z vl'f,UUU ISUOmaVO 

“ti. Štai, iš Burbanko, Cal., mi sunaikino keliolika ang- SflVn Vur/I Kitfli pranešama, kad Lockheed lų orlaivių. Jie bombardavo "
korjioracija, kuri šitą anglų poziciją per dvi 
mėnesį pastatė or- ar tris dienas ir nemaža ang-

Moteriai.Aircraft
per kovo menesi pastate or- ar tris dienas ir nemaža ang- Los Angeles mieste tūla

KARO LAIVAI EŽE- balandžio mėnesį anglai ne- laivių $9,100,000 sumai, per lų buvo užmušta. Bet atlėkę Mre Lillian Brummel išno- 
RUOSE. : teko 106 orlaivių, o vokie- balandžio mėnesį pagamino iš toliau anglų orlaiviai nu- mavo kitai moteriai savo

Per 123 metus į Didžiuo-UŽ irakiečių kanuolės. Vis Vyrą vieniems metams už
žpnis. kiirip mili tam ^ai bombaHavoj 15O,(WO. Taigi galimas dai- -—------- -------- -------- ■.-------- $10,000 atlyginimo ir gavo

Berlyną, Hamburgą, Kielj. ktas. kadIvisi Amerikos or- LINDBERGHUI PER pinigus. Jos vyras nuėjo pas 
Emdeną ir kitus vokiečių laivių fabrikai ištikro. galės NOSĮ tūla Norma Pepin ir išgvve-
militarizmo centras. Vokie- pastatyti per metus 80.000 .. „ , , nn 1,, ištkiis metu< kain
čiai gi smarkiai pleškino orlaivių, kaip Washingtone ^^įi^^a^iai^Dra buvo ratarta. Bet kai po me- 

tori'yra nUmat°ma' latoėj"-b Amcrito netu£ J^s.Įg.yžo.prie pimo,

priklauso prie Anglijos.

sius Ežeras, kurie guli tarp 
Kanados ir Amerikos, karo 
laivams buvo draudžiama 
įneiti. Dabar gi Kanados lai
vų dirbtuvės jau pradeda te
nai karo laivus statyti ir 
ginkluoti juos.

JUGOSLAVAI TEBE- 
KARIAUJA.

Anglų žinios sako. kad 
keliasdešimts tūkstančių ge
rai ginkluotų slavų dar tęsia 
kovą prieš vokiečius ir ita
lus. Vieni jų persikėlė Egip
tan ir eina kartu su anglais, 

kiti pasiliko namie ir nai
kina okupantus staigiais už
puolimais iš kalnų. Jie esą 
prisiekę nejiadėti šautuvų, 
kol bus nors vienas fašistas

savo žmonos, ši jo nebepri-tu Hitleriui priešintis. Bet _ _ _ .. ...
17 Amerikos araiijos ir lai- eme; Tuomet jis pareikalavo 
vyno ekspertų padarė viešai Pus?s pmigų. Ji atsisakė 

Šią sąvaitę Amerika su- pareiškimą, kad Amerikai

AMERIKOS SMŪGIS 
RUSIJALANGLIJA GAVO 1,000

NAUJŲ ORLAIVIŲ. . . , ....... ......... ............................. u 4 ,
Anglijos orlaivių gamy-js^ab^® visokį eksportą Ru- padedant Anglija karą lai- Jukele jai bylą teisme. Ir.taip 
»s ministeris Beaverbrook sUon» nes paaiškėjo, kad mės. šita komedija išėjo viesu-

pranešė parlamentui, kad bolševiką^ perka Amerikoj.
1X)S

mon.
šiomis dienomis Anglija ga-!karo medžiagą ir gabena ją REIKALAUJA TUOJAU 
vo iš Amerikos 1,000 naujų 'savo partneriui Hitleriui. TINĖS APSAUGOS
orlaivių. Jisai pasakė, kad 
esąs surastas naujas ir grei
tas būdas orlaivių persiunti
mui. Iš tūkstančio siunčia
mų orlaivių tik vienas buvęs 
prarastas.

i
LOWELLY SUSTRE1KA- 

______ _____ VO BATSIUVIAI.
SUDEGĖ BRAVORAS. Kongrese demokratai šią Lowell, Mass.—šį pane- 
Hartforde ugnis sunaikino sąvaitę jiareikalavo, kad lai-! dėlį čia sustreikavo 225

Ropkinso alaus bravorą. 
Nuostolių pasidarė apie 
$100,000.

vams. kurie gabena Anglijai Phyllis 
pagalbą, Amerika tuojaus 
duotų apsaugą.

kompanijos 
batsiuviai, nes kompaniją 
nukapojo jiems algas; 2.

Shoe

. J. . .A «
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Antras PnsUpIs

siregistravusių 300 vajinin- 
ku. kurie 500 nariu iau pri
rašė.

Iš viso SLA dabar turi 
daugiau kaip 16.000 narių.

“BADAUJANČIAI LIE- į 
TUVAL”

Lietuvos Piliečių Komite
tas praneša iš Lietuvos šito
ki dalyką:

"Iš Sovietu Rusijos ateina 
Į Lietuvą daug vagonu, ant ku 
rių huną užrašyta: ‘Badaujan
čiai Lietuvai’, šitokie užrašai 
dedami Sovietų liaudžiai mul
kinti. kad ji manytų, jog ‘bur
žuazinė’ Lietuva ištikrujų ba- 
duaja ir kad ‘galingi’ Sovietai 
veža jai maisto. Ištikrujų gi 
tie vagonai esti visai tušti. Jie 
Lietuvoje prikraunami visokiu 
turtu ir i Rusiją vežami pilni.”

Mūsiškių bolševikų “Lai
svė’’ ir “Vilnis’’ taipgi daž
nai pasididžiuoja, kad “ga
lingoji’’ Rusija “atsiunčian- 
ti” Lietuvai duonos, kuomet 
ištikrujų bolševikai išveža 
Lietuvos duoną Į badaujan
čią savo Rusiją.

“EL SOL” APIE LIETUVĄ
Iš Urugvajaus mums pri

siųstas tenaitinės Socialistų 
Partijos organas “EI Sol.” 
kuriame yra Įdėtas laba; 
prielankus Lietuvai straips
nis, pašvęstas Vasario Šesio- 
liktajai. Jis ragina Urugva
jaus socialistus dalyvauti te- 
naitinių lietuvių rengiamose 
vasario 16 d. manifestacijo
se ir kartu protestuoti prieš 
rusų okupaciją Lietuvoje.

Toliau “EI Sol” rašo. kad 
Montevideo lietuvių protes
to mitinge kalbėjo net keli 
žymus Urugvajaus Socialis
tų Partijos nariai, jų skai
čiuje ir parlamento narys 
Dr. Jose Pedro Cardoso. ži
nomas kaip geriausis orato
rius visoj Pietų Amerikoj.

NE VISKAS AUKSAS. 
KAS BLIZGA.

“Laisvės" 50-tam numery 
Rokas Mizara džiaugiasi, 
kad Stalino valdžia turi 
daug rublių. Girdi:

“Aukščiausias Sovietų Są
jungos parlamentas paskyrė 
1941 metams kraštui biudžetą, 
kurio suma siekia 215.000.000,- 
000 rublių. Du šimtai penkioli 
ka bilijonų rublių!

"Jokia pasaulyj šalis iki šiol 
nei sapnuote nesapnavo apie 
tokią gigantišką pinigų krūvą, 
kuri bus išleista tik per vienus 
metus žmonių buviui gerinti!”

Taip, jokios šalies pasau
ly pinigai neturi tokios ma
žos vertės, kaip Stalino rub
liai. Už 300 rublių galima 
nusipirkti vos tik porą senų 
batų. Šitokią nudėvėtų batų 
kainą skelbia pačių bolševi
kų laikraščiai Lietuvoje.

TRUMPA ATMINTIS.
L. Pruseika “Vilny” rašo:
"New Yorke eina išpardavi

mas brangiausių meno reteny
bių. kurias iš viso pasaulio bu
vo susikolektavęs \Ym. Ran- 
doiph Hearst — net už $220,- 
000,000.

"Nesveika ta visuomenė, jei
gu vienas asmuo gali tiek me
no retenybių pasiglemžti

"Menas yra visuomenės tur
tas. nes jis turi milžinišką auk
lėjamą rolę.

"Sovietų šalyj, taigi ir Lie
tuvoj, meniškos brangenybės 
yra visos tautos savastis.”

Matyt. Leonas turi labai 
trumpą atminti, jeigu jis ne- 
sisarmatija šitoki dalyką 
tvirtinti. Visi gerai atsime
na. kad po revoliucijos Ru
sijos bolševikai išpardavė 
meniškų brangmenų Ameri- 
rikos ir Europos spekulian
tams už milionus dolerių. 
Tada menas buvo “buržua
zijos išmisias” ir jis buvo 
naikinamas visokiais bu
dais.

No. 19. Gegutes 7 <L 1941 m.

'Per 3 Metus Žuvo 
17 Valstybių.

štai trijų metų diktatorių 
siautimo Europoje istorija:

1938 metų kovo 13 d. Hit
leris pagrobė Austriją.

1939 metais jis išdraskė 
Čekoslovakijos respubliką.

1939 metų rudenį Hitle
ris su Stalinu paskerdė Len
kiją.

1940 metų pavasarį nacių 
armija okupavo Daniją. 
Norvegiją, Olandiją, Belgi
ją. Luksemburgiją ir dides
nę dalį Francuzijos.

1940 metų vasarą Rusijos 
armija užpuolė ir pavergė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

1940 metų rudenį pasida
vė Vengrija.

1940 metų rudeni Stali
nas su Hitleriu pasidalijo 
Rumunijos žemėmis.

1941 metų pavasarį prie 
“ašies” prisidėjo Bulgarija 
ir tuoj buvo vokiečių oku
puota.

1941 pavasarį buvo su
muštos ir okupuotos Jugo
slavija ir Graikija, kurios 
nenorėjo geruoju savo lais
vės išsižadėti.

Aprašymas apie “Maistą”: sintas katilas. Viena laimė, Iš visų įpultų valstybių 
kad nesprogo. Budintis sar- yk vienai mažutei Suomi iai 

pateikiami duomenys rasiroao, Kaa aesrų bitynu- “Trumpai tariant, ne vi-'gas net nemėgino jo gesinti. pavvko užpuolikui dantis'U 
apie sovietiškos “tvarkos” Je. valgomos desros. Darbi-.sai smagioj nuotaikoj ėjom Kučkurių popieriaus fabri- daužyt ir savo laisve išeel- 
žiedus. mes įsakmiai nuro- ninkai sako, kad jiems di- & fabriko. Bet staiga vienas ke primėtyta popieriaus at- bėt įors . ir buvo 
dome šaltinį, iš kuino toji ži- rektorius tai daryli leido, .draugas linksmai sušuko: |matų, o laiptai apledėję.” apiplėšta. 1
nia paimta. Lygiai taip pat —Ar aš leidau?—nuste- • “—Žiūrėkit, sieninis laik-
elgiamės šį kartą, išeituoda- bo direktorius. į rastis! ......... _.... .............._ ....
mi visą bolševikų okupan- —Jūsų pavaduotojas Dau- “Sustojom prie kontoros k^Kauno'metalo apdirbimo
tams. švelniai tariant, nepa- jotas leido. sienos, kui- po stiklu kabo j fabrikas “Apkaustas.” Kaip
lankios visuotinės suiru- Daujotas perdaug nesigi- sieninis laikraštis. Tačiau laikraštis sako. “šiame pasi- 

nieko negalim suvokti: vis-'tarjme paaiškėjo daug ne

KELEIVIS, SO. BOSTON

KĄ RAŠO PAČIŲ BOLŠEVIKŲ LAIK
RAŠČIAI LIETUVOJE.

Bolševikų agentai užsie- —Geras pasitai kymas!—
nyje tvirtina, kad apie ma»- pašoko darbininkas Eker- 
koiių okupuotoje Lietuvoje tas,—o anąkart, kai 952 kg. 
Įvestą betvarkę žinios esan- šoninės buvo taip pervirin- 
čios pramanytos. Girdi, čia ta. ar tai irgi “pasitaikė”? 
esanti varoma prieškomu- O su kojelėmis drebučiuose 
nistinė propaganda! Mes taip pat “pasitaikė!?” 
jau nekalbame apie pačią n • j -verpia, kuria Leniną/jve!Vt*lL‘ld» IjvI 1Įlieta IV“* j • • * i •
dė. o Stalinas'azijatiškomis dieni buvo toks atsitikimas: 
„.ien-onėmi, oaailinn Ko. W vadinama sllOS-

masina, skinama konservųpriemonėmis pagilino. Ko
dėl šis prasČiausios rašies -,................ .. , -
vieno asmens despotizmas uz^aiinejimui. v Nors buvo 
vadinamas “komunizmu,” Puošta nemažas kiekis ko- 
nei vienam protaujančiam drebučiuose, bet vede- 
žmogui neaišku. To negali ^as Vilkas nutaie esą masi
nėms vti tiktai tie apjakė- nos Pataisyti nebegalima ir 
liai ir papirkti agentai ku- nesutvarkytą mėsą paliko 
rie savo amžiuje nėra nieko pnmadienio. Ii, kaip iš 
kito apie komunizmą skai- anksto galima bu\o tikėtis, 
te, kaip 15 puslapių Mask- Pirmadieni mėsa jau buvo 
voje leidžiamas brošiurpa- 5Ugedusi.
laikės. Bet. pagaliau, ne mu- —Mašina neveikė, o pa
sų reikalas yra aiškinti, kas taisyti negalima. Dalių truk-
yra komunizmas...

Mes čia norime sustoti 
ties kitu reikalu. Bolševikai 
nesustoja kartoję, kad ži
nios apie sovietiškai masko

Jau Laikas Švęsti Sukaktuves

Sukako jau 10 metu kaip draugas Pruseika vanojo draugą 
Bimbą, o draugas Bimba pliekė draugą Pruseika. Taigi da
rom įnešimą, kad šitam “revoliucijos perijodui” šįmet bu
tų suruoštas tinkamas paminėjimas ir įsteigtas fondas au
koms rinkti, nes apvaikšeiojimas be aukų nevertas nei 
velnio.

“TĖVYNĖ” VĖL ASTUO
NIŲ PUSLAPIŲ-

Nekuriam laikui SLA or
ganas buvo sumažintas iki 
4 puslapių. Tas buvo pada
lyta ekonomijos sumeti
mais. Bet pereitą sąvaitę 
“Tėvvnė” išėio vėl iau 8-niu«. v v
puslapių.

sta!—iškilmingai pareiškė 
Vilkas.

—Noro trūksta, o ne da
lių !—pasigirsta darbininkų 
balsai—kitą mašiną galima 

iiKį“bėtrariię “ir vi^otiną buvo pritaikyti per penkio- 
dezorganizaciją okupuoto- minučių. ;
je Lietuvoje esančios melą- Besikalbant įskyla klausi- s 
gingos. Bet kiekvieną kartą, aPle, d^slV„ valgymą, baigiamas taip:
kai neteikiami duomenvs Pasirodo, kad dešrų skyrių- “Trumpai tari

‘Tarybų Lietuva” apraši-

Pragyvenimas Po
Truputį Brangsta.
Kelios sąvaitės atgal “Ke

leivis” patarė savo skaityto
jams, ypač valgomųjų daik
tų krautuvininkams, prisi
pirkti daug cukraus, nes jis 
pabrangs. Kai mes tai ra
šėm. tai 10 svarų cukraus į 
krautuvėse kainavo 49 cen
tus. Šiandien už 10 svarų 
reikia mokėti jau 57 centus, 
o kai kur ir daugiau. Reiš
kia, i trumpą laiką ant 1000 
svaru cukraus pakilo jau 
$8.00.

Nors valdžia stengiasi 
kainas kontroliuoti, kad jos 
kiltų kuo mažiausia, nes bi
josi infliacijos, vis dėl to 
sunku jų kilimą sulaikyti. 
Kuomet darbininkai strei
kuoja ir algos kila. produktų 
pagaminimas pareina bran
giau ir kainos kila. Per ko
vo mėnesi pragyvenimas pa
brango jau vienu nuošim
čiu, o butų nuomos pakilo 
apie 7 nuošimčius. Ekono
minis barometras rodo, kad 
rendos kils ir toliau, ypač 
didmiesčiuose su didele ka
ro pramone.

Tuo atveju na. Ir atrodo tas leidimas 
ir “melagin- gana padrąsinančiai veikė

tės vaizdą.
“pramanytas” _ ___ __  _______
gas” žinias platiname ne kai kuriuos"darbininkus. neš vietom visai nublukę, 
mes, bet susovietintosios įš viso fabriko į dešrų sky- i “Ir paslaptis atsidengia,

kas senove dvelkia, lapai

nė ja pasitarimą, kurį sušau- La Pasionaria Nete
ko Pilietybės.

Ispanijos laisvės laikais
. - v ~ . buvo pagarsėjusi La Pasio-

normalumų, šalinimų is fa- naria kurios Ukras vardas ir
komiteto narys drg. pavardė via Dolores Ibarru 

Šniukšta pareiškė, kad ligi - - - -

4 4-4- V**
dakcijose nesėdi “liaudies Musų pastaba)”, 
priešai,” kuriems paprastai 
suverčiama visa bėda. Juo- Toliau laikraštis rašo, kad
bi. tadu &
redakcijas prigrūsta iš Mas- S^°.no ma:’’ sakydamas. Jr 
kvos ivairus “tovariščiai” sia*P komitetas ir fabriko 

vadovybė ne labai jautriKurojedovai ir Svistunovai,
kuriu privarstvtas frazes lie- darbininku reikaiams PaV 
tuviškieji redaktoriai tiktai
išverčia...

fcuniuii įsiūtu, uev n ių jaiką vaikstmedamos iš vie- enrondimas naskelhtas bu- 
aisku, kad musų mėsos kom- t i vieta ir stovinėdamos £Pr<rndimas. Paskelbtas bu-
hinntas ‘Maistas’ laukia, ka- J t1* x. . v j ■ vusiam užsienio reikalų mi- Dinatas maistas įauKia, Ka D Jurašiene, dirbdama jIlHo
da jame bus pradėta tikrai kanitalistams nėr diena Da- 1”®teriul , somanstui Juiio
bolševikiškai vadovauti ir 5??. j 11 Vi ‘ §a Alvarez dėl Vayui ir buvu-
DOisev iKiSKai vaaovauu ir dirbdavo io00 tam tikrų de- Francuziioi amhasado-dirbti,” sako “Tiesa.” t H dabar r die^.a s!am r raneuzijoj amoasaao-

Šį kartą Tiesa tikrai pa- padirba tik 320 tokių de- Quevedui. Visu trijų turtas 
Ispanijoj konfiskuotas. Šitakasdieniniams fabriko bei j rasė išimties keliu tiesą... talių.

Kitam “Tiesos” numeryje “Fabriko techniškasis per- bausmė jiems taikoma tik

grindys, blogas vandens nu- 
štai ką “Tiesa” rašo apie tekėjimas, darbininkai slidi- 

“Maisto” fabriką Kaune: nėja, kabina kojas, o admi-

virykloj vietomis iširusios, Vilniaus darbo inspektorius sonalas nurodė, kad būtinas dėl jų politinio nusistatymo, 
11 ‘ p. šumauskas aprašinėja, fabrike mašinų lokalizaci- gi dėl “sukilimo” jie tebėra

ką jis pastebėjo jo patikrin- j°s pertvarkymas. Pav., dar kaltinami ir už tai jiems 
-----.--------~~ - ... “Revolverbank” mašina ir gręsia mirties bausmė. Ištik-

^pecialistui atrodo įtartinos, paprasta prišiukšlinta pa- «argų du miegojo. 10 minu- šių mašinų dirba atskiras tik savo oficiales valstybės
Mus tuojau apspito darbi- šįurė, turinti 1.5 metro plo; čių teko haladotis, kol ati- žmogus. Labai nenormalu, pareigas,
ninkai. Vienas jų — drg. ^lo.ir 3 metrus “&10- y S1^°i darė duris. Įėjęs pamačiau ^?d fabriko darbininkai ne-. Pagaliau šitas fašistų teis-

j Ekertas — karščiuodamasis atsiprašant valgykloj turi sargą ęh. Stovnickį vis dar žino savo įrankių ir graibsto mo sprendimas yra tik šu-
. kaišioja mums po nosia sto- pa valgyti 40 žmonių! Ad- miegantį, net nusiavusį ba- įrankius vienas nuo kito tie-nies urzgimas prieš mėnulį.
1 ras dešras ‘Poltavos’ vardu ministracija nusiskundžia^ įjj tokį apsileidimą ?10S išrankų. Pasitarimas nes nuteistųjų jie pasiekti
- ___ i.*_______ z*.___ i._ vwtr*s «tnka. TpisvdF su Vie- z^v cu_ u..___________j:___ i.4_ įnarpiornn fannkn anminis- ųegjjj La Pasionaria dabar

randasi Rusijoj, o Alvarez
vadinamas (tenka atkreipti vietos stoka; Teisybė suivie- Ch. Štovnickis buvo direlrto- įpareigojo fabriko adminis- r 
dėmesį i ‘Poltavos” pavadi- ta “Maiste blogai, bet ad- riaus atleistas iš darbo. traciją kiekvienam darbi- j

LIETUVOS SVIESTĄ IŠ
VEŽA RUSIJON.

SLA NORI 2000 NAUJŲ 
NARIU.

SLA dabar veda jau tre
čia vaiu savo nariu skaičiui4 •' » *■
padidinti. Kiek per toki va
jų galima tikėtis naujų na
rių? “Tėvynė" šiuo klausi
mu sako taip:

“Mes lalKti malonėtum? lai
ke šio vajaus jfauti 5.000 na
riu. Bet toks užsimojimas gali 
būti perdidelis, ir jo neatsie- 
kus—tektų nusivilti. Todėl sie
kime mažiau, sakysim 2.000. 
t) iei ir tiek gautume—nebūtų 
p rmaža prie dabartinių aplin
kybių.”

SLA organas mano, kad 
gauti 2000 naujų narių ne- 
’ tu etų hųt sinku, nes yra už-

Lietuvos komunistų orga
nas “Tiesa” aiškina, kaip 
Lietuvos sviestas yra gabe
namas Į “galingąją” ir 'vis
ko pilną" Sovietų Rusiją. 
Esą, Viduklės stotyje, lietui 
lyjant, ant perono buvo su
krauta 31 statinaitė su svies
tu. Statinaitės lietuje išbuvo 
net tris dienas. Subačiaus 
stotyje laukiamajame kam
baryje ant nešvarių grindų, 
visai arti prie prikūrentos 
krosnies, kelias dienas buvo 
laikomos 9 statinaitės svies
to. Jas pakraunant i vagoną, 
jos buvo parone sustatytos 
ant šlapio sniego. Į Liepoją 
vežamas sviestas buvo per
kraunamas Šiauliuose. Sta
tinaitės buvo mėtomos po 
purvą, nes ta diena buvo at
lydi?.

Iš Liepojos Lietuvos ūki
ninkų sviestas yra laivais 
gabenamas i Leningradą, 
kur jį sudoroja žydeliai ir 
rasai komisarai. Rusijos 
darbininkai sviesto nevalgo, 
nes jie neuždirba tiek. kad 
galėtų jo nusipirkti.

mma. Kadangi dešros iš ministracija ir komitetas ir- ’ ’ ~ ninkui duoti įrankius, juos dėl Vayo ir Araąuistain
Lietuvos grūdamos Maskoli- nesirūpina jieškoti tos vie- visu blogai eina ravo atžymėti rašte, kad darbi- Quevedo—Amerikoj, 
ion tai ir na vadinimai na- tos. pareigas naujosios Vilnios ninkas jaustų atsakomybę __________________ _____
rinkti maskoliški. Musu pa- “To paties dešnj sandėlio ’T' šiuo reikalu nutarta miebtiš,-tabal: skyriaus darbininkės nusi- t “t. 0 N ’1 f bn‘ klus- Ogi šiol fabrike nebu- ®lu0 'eikliu nutarta griebtis

' ...... . skundžia, kad pas juos su- ko.k>e"??s 3-ra didelis o sar- v0 jokios įrankių kontrolės tiki-ų pnemoniy:

gai, ar tai 
smar

po
laziui-ekit, drau- dėtingesnj darbą dirbančios Ka>WPęJ? budelėje, ar- j,, darbininkai įrankius net darbo Įvesti visuotinę kon-

. ... darbasj-spaudo darbininkės mažiau gauna t,8,lde?' stynuje. nešdavos namo. troę švaros reikalas ligi
■arklai uavandenavusias paprasų darb, ApUmai, mieliijidgniB-V' .. ................ ...

V” 5 aP*e žWue Tai mums dar kartą
1.4(0 kilogramų. primena, kaip svarbu yra JH* da b

—Taiką, jų nebegalima neatidėliojant sutvarkyti ų trys egojo 
iau pardavinėti? — klau- normavimą. Tada nebus pa-L Blogiausiai 
šiam.

—Negalima.
Direktorius Pradeda jau- . ^u^U-irr^Kj^^įerib! Gmevau Gofaiaa B. šnfc-> du darbininku, kurie

dintis ir barti darbininkus, "es >os vyras pnklauso par- kas neątsih^ Teko ęeri^ ir Zubratoras. Jurgis ^ntroliuos 
bet jie ne labai klauso. Gir- uJai- i “ Vegnens dėl girtavimo visai TiPt- y karhl iatnaukn iš
dėti labai nepalankus balsai Toliau laikraštis pateikia i cnrJL «Vv" neatėjo darban kelias die- bolševikinės Lietuvos laik-konservų skyriaus vedėjo puikių vaizdų apie “kulturi- Y'gS’ nas. už ka jis nutarta atleisti bo^e',kines L,et“v°9 lalk-
Vilko adresu Kiti reikalai- ię“ veiklą “Mažo” fabrike.!™} ^0 ±
ia pašaukti jį pasiaiškinti. Pasirodo, kad darbinin- f3.'^dėjo šiltoje dziovyk-

Pasirodo Vilkas. kams jau nusibodo jraiiy užtelžimas ir ne. todais“ tvarkomų, fabrikų ję. tik po 9 mėnesių masko-
—Tokioj didelėj įmonėj, , :kultūringas elgesys darbo- vaizdą “Tiesos” aprašymu, lių valdymo. Palyginus “Ta-

—pakeltu tonu pradeda ji- vietėje radaro rimtą gaisro liečiančiu Kauno metalo fa- rybų Lietuvos” ir “Tiesos”
sai,—gali kartais atsitikti ' * o aupunimu. įmes pai pavoių. Pav.. minėtos me- briką “Nerys.” Ten buvęs aprašymus su pačios sovietų
apsiskaičiavimas. chanizacijos ir stalių dirbtu- sušauktas pasitarimas, ku- Rusijos aprašymais, kuriuos

kų traukia pro vartus. yėg (praIįonfc statybos tru- riame buvę atkreipta dėmė-teikia “Izviestija” ir “Prav-
—Kodėl išeinat, draugai? sto Vilniuje) neišvalomos: sys į “kieme pūvančių miš-da,” atrodo, kad bolševikai 
—Vistiek nieko gero ne- guli skiedros ir šiaip atma- ko medžiagą, geležies lau- pajėgia dezorganizuoti tik-
.” tos. — geriausia medžiaga ža.” Taip pat kalbėtasi dėl rai stachanoviškais tem-
Tiesa” dar sako, kad ne-! ugniai. Panašus vaizdai ir “darbo įrankių saugojimo. • pais: suirutėje okupuotoji

čia blogos valios nebuvo... tolimoj krautuvėj pasirodę medžio andirbimo įmonėje Pastaruoju laiku pradėjo Lietuva pradeda pavyti ki-
kiekvienam juk gali pasitai- blogi produktai, bet tuo nie- Nr. 2. O lentpjūvėje Nr. 5 dingti darbo įrankiai, kaip tas “broliškąsias sovietų
kyti. kas nesusirupino. net degė naktį laiku neužge- į replės, plaktukai, vinys ir kt. i respublikas”...

šiol buvo opus. Įmonės pa- 
“Pasitarime plačiai aptar- talpose mėtydavosi popier- 

ti ir darbo drausmės stipri- galiai, papirosų nuorūkos, 
nimo . klausimai. Fabrike šiukšlės ir panašiai, kas la- 
darbininkai įpratę vėluotis, bai užteršdavo įmonę ir su-

raščių. Skaitytojas pats su-
iš darbo.’ ! įdarys vaizdą, kaip dabar

Baigsime šį bolševikų me- atrodo okupuotoje Lietuvo-

Bet darbininkai neleidžia 
iam užbaigti. Tada pradeda 
vicedirektorius Daujotas:

—Aš galiu užtikrinti, kad
bus.’

L1B.
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TAS DUONOS NEPRAiO Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO 

TO NIEKAS
NEVEIKU
NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Pirmu kartu musu kriaučiai 1 ba, tos dirbtuvės nešvęs ir 
nutarė nešvęsti Gegužinės, i jie patys neis švęsti, o dirbs. 
Komunaciai rengėsi, patys Kriaučiai labai pasipiktino, 

nežinodami kodėl. kad tie veidmainiai laiko
j— v i • musų lokalo narius ant pa-- Baland?l°.23 buv? krlau’ juokus. Jie patys dirbs sve

čių 54 skyriaus mėnesinis įimtaučių dirbtuvėse, o lie- 
susinnkimas buvo gana tuviams *iul(J švfsU. y. Mi- 
skaitiuigas. Is unijos įstaigų ehel8onas pasiuiė įnešimų, 
pranešimų pasirodė, kad pa- kad šventimo ar nešventimo 
staiuoju laiku kliaučiai du- reikalų palikti pačioms dirb- 
ba gana gerai ir laukia algų tuvėmJ Fy. Michelsono jne- | 
Pakėlimo,, km prasidės šimas priimta, didžiuma! 
nuo gegužes 19 dienos. balsų. Komunaciai gyrėsi,

Lietuvių visos dirbtuvės kad jie visas lietuviškas
dirba gana gerai, išskyrus dirbtuves išvesiu piimą ge-
Armakausko ir Riaubos gūžės dieną demonstruoti.
dirbtuves. J. Šimėno dirbtu- X7. , ,Visos komunaciskos da-

Rado Ežere Automobilį Su 5 Žmonių Kaulais

vėje. kiek laiko atgal, darbi ; vatkos buvo šiame susirinki-

Vienuolika metu atgal Massachusetts valstijoj prapuolė be jokios žinios David Lee su sa
vo žmona ir trinti vaikais. Jie išvažiavo automobilium ir daugiau niekas jų niekur nematė, 
šiomis dienomis buvo nusausintas ežeras netoli nuo Springfieldo ir ant jo dugno pasirodė 
dumblu apaugęs automobilis, o jo viduje buvo penkių žmonių kaulai. Nustatatyta, kad 
tai buvo Lee šeimyna, kuri prapuolė 1930 metų gruodžio mėnesy.

ninkai susirinkę pirmadieni T . , ,
rado apie 120 žiponų ap- me’ Jcię> kas kalb?i° Pnes 
karpytų Darbininkai puta P?™oS dienos gegužes syen- 
piktino, kad subatoje ir ne- ?m£ tei tie veidmamiai 
dėldieny niekas tos rūšies -V0,e Aoritstavo 11 darė 
darbo nedirbo, o tiek daug obstrukcijas.
padaryta. Iš karto įtarė vie- Duotas raportas iš Gyni- 
ną darbininką, kad jis šeš- mo Lietuvos Nepnklauso-
tadienį ar sekmadienį pa- ės ii Demoki atijos kon- demaskuoja. Bet tuom i narstom submarinais jūrėse, radijo pikniką kitus sporti-
dirbęs tą darbą. Bet pasiro- .į LtiH*SaF°i*. n» ;i JT nega^ viskas baigtis. [susikalbam be jokių vielų su
de—netiesa. Tas reikalas at- klausytas atidžiai ir pi nm- į , • nasauliu nėr radi ia
sidurė lokalo Pildomojoje ^s. Kiti sako, kad komuna- Musų eiles reikia padidin- į naudoiamės šimtais kitu ste Taryboje. Ten darbdįvis «ai buvo susimobUizavg sa-! tį. Tiesa, keliatas musų na-į bff&^^Viaobu 
aiškinosi, kad jis pats tą vo vaisk3 tos konferencijos nu piisirase į musų LaS 19 t y J į* , b • 
darbą padaręs. Už padary- raportą atmesti. Bettokio kuopą. Bet to negana. Musų dR kapitaiistu tvarkai. Jie 
mą kitų darbininkų darbo, liesimo mekas nedaye. Tas geri pneteliai ir rėmėja,, darė tą, ko visos kunigu 
darbdavis tapo nubaustas Pa™do, kad jie atėjo susi- kurie padeda pasalinėse or-^aldos keiksmai nge:
10 dolerių pabauda. Tai ma- mobilizavę į susirinkimą ir ----------------------------------------
ža pabauda. Bet p. Šimėnas PatYs nežinojo dėl ko. Iš- 
ir tos nenorėjo mokėti. Vie- klausius delegato A. Bubnio 
nok lokalas savo nusistaty- raportą, susirinkimas užsi- 
mo neatmainė, tad p. Sime- darė.
nas per savo atstovą p. ;---------
Braunšteiną užsimokėjo lo- *-SS 19 kuopos veikla, 
kalui dešimtį dolerių. Vei- LSS 19 kujpa reaguoja į

CLEVELANDO ir APIEL1NKES ŽINIOS
Apsilankius pas chica- W. 63rd st.. ir padėkoti jam 

• giežius. už rūpestingą mano močiu-
i Anksti 20 balandžio lytą P'j*’®8*”"* laike 
ištraukiau į garsiąją Chiga- b z tai as tanu jam nuoširdų 
gą. kur teko susitikti dauge- aciu viesaL
lį savo draugų ir pažystamų. Pasimatęs ir pasikalbėjęs 
Tuo pačiu sykiu teko ir nau- su draugais, vėl grįžau į de
jų draugų pažinti. Pirmiau- velandą prie kasdieninio už- 
šiai apsilankiau ‘‘Naujienų” siėmimo.
redakcijoj. Nors trumpai te- ---------
ko kalbėtis su redaktoriais SLA. 136 kuopos vakaras. 
Dr. Grigaičių ir d. Augustu, Balandžio 26 dieną SLA 
is jų kalbų tačiau buvo gali- 136 kuopa turėj0 šeimjmiš- 
ma spręsti, kad chicagieciai ka vakar? kur da)yvavo a. 
nemiega; ypač jie daug vei- pie šimtų žmoni„ Va. 
kia Lietuvos reika ais. Tą kalas susMžjo g dai’ mu_ 
patį turėtų dalyti ir kitos ko- 2ikos ir šokių. Įžanga buvo
Jonijos. ......................... nemokama. Nariai galėjo

Užsukau ir į. kitą lietuvių atsivesti visus savo draugus 
įstaigą — Gediminas Bldg. jr pažįstamus. Užkandžiai 
and Loan Association. čia visiems buvo už dyką. Sve- 
radau sekretorių p. Charles ^ių tarpe nuotaika buvo kuo 
Zeką, kuris yra labai malo- geriausia ir visi buvo užga- 
naus budo žmogus. Ilgai ne- nėdinti. Vakaro surengimu 
galėjau su juo kalbėtis, nes daugiausia rūpinosi pirm. S. 
p. Zekas buvo užimtas jvai- čeiauka irsekr. A. Gedgau
dais biznio reikalais. das. Už tai dalyviai jiems

labai dėkingi.

PAULSBORO, N. J. 

Tamsus užkampis.

Lietuviu

Balandžio 20 bažnytinėj 
pat išvažiavimą nuvykau salėj buvo “Lietuvių Žinių” 
pas savo gerus draugus pp. vakaras, kur dalyvavo kelia- 
J. Pocius. Pociai yra pažan- tas šimtų žmonių. “Lietuvių 
gus žmonės (naujieniečiai) Žinios” yra vietos katalikų 

bet ii* geri musų draugai, šią va- laikraštis. Jį redaguoja adv.

mums reikia naujų spėkų, o tj save sunaikVns Jnes su kelj girti taip susimušė, kad ?ahma 'įsų savo draugų su- 
mes galime gauti jų tik is L, |ba mašj jr kitu išra. vienam koją išsuko minėti, pas tanuos teko ian-

Vienas našlys nuolatos
galvokite, musų prieteliai! ; fe1 kas pagimdo'' saliune sėdėdavo ir su drau-

ir galų gale prives 
versmo. Gal

mažins, nes Europoj Pio ^TuUs ^laikas at^al atva ^tuv*®^as ir lietu- trymė is didelės gėdos,
dukciia šiuom tarpu netoli U - laikas atgal atva- ym kalba pranešimus. Man tiek mažai 

Kapitalistinė Santvarka Saikia S. »£ ‘elio dWkolo.”i- [a"kė. Bus.čia ir p. Smetona,

man nebloga. Aš ačiū kapitalistų tvar- wko pas gimines j Paterso- ĮH ap*;?kff'' bct ' *"* 3P'e U‘Vg 1311 parasyslu'
Aš kelis kartus perskai-kai, dabai-esu jau ant pen- n?> paskui vė| atgak Taip vds betuvistamo nejaučiam, Idiubas re-

čiau “Kel ” «naudos Fishe- ?1JOS- Tunu užtektinai huo- be«ivažmėiant ir ulioiant *aiP. lc?g0^. ia.??m^i » L.iet. riliecių Kiiunas re- 
rio “Socializmo Teoriją.” i so laiko, todėl išėjęs pa- parodė prastų pasekmių. *uviai genau. ka d°arO^a 1 A^?£ikvk?te
Joje labai gerai išaiškinta, vaikščioju po įvairias krau- jos teta pradėj(,jaU jieškoti ba;nagu a‘el_'.ia'- Kmattate tas Dadmrvta
kaip mainės visokios siste- tuves ir matau, kaip jos yra jaunikio, kad kuo greičiau . ^b^ noiejau ap^lanky- 1 > P Jyta.
mos pasaulio istorijoj. Sulyg užverstos prekėm, koks vis- padaryt vestuves. .Pasigavo t* Pas D1^ Jenkinsą, 2500 
jos. priešistorinis gyvenimas ko perteklius. Priėjo prie to, tą patį našlį ir ėmė piršti:
buvo labai vargingas. Kas- kad jau ir drabužius duoda vesk, ką tu čia vienas kaip STALINO SAULE LIETUVOS
link baudžiavos laikų, tai ant labai lengvo išmokesčio, kuolas gyveni. Ir supiršo. n ARtttMIMKAMSI

. ............................... . . .____ rodos, kad nežinant ,xa? ir?i reiškia nelabai svei- Jannavedis džiaugėsi, kad
v okietijoje. ir tas pirmąją kartus smetonininkai norėjo i nieko geriau, nebuvo jau M santvarkos padėtį. iauną ir gražią žmoną gavo, i
gegužė panaudojo milita- įnešti konferencijon smeto-i taip bloga. Baudžiauninkai Stalinui užgriebus Lietu- nes jį« jau SUviršum 50 me- ANTANUI ROKUI l HARRIS-

niekuo nesirūpino. Ponai y? a® į®! viso ko nusipirkau tų, o dar dvidešimtyse. Bet BURG, ILL. RAŠO JO BROLIS
duodavo jiems sklypą že- komunistų “Vilnį” pažiurę- neužilgo pastebėjo, kad jo
mės, už kurį jokių mokesčių ką jie rašo. Skaitau tą žmona keičiasi. Iš pradžios

klausia ateity tokių šposų kiekvieną gyvesnį ir opesnį 
p. Šimėnas nedalys. klausimą. Dėl esamos Euro-

Šįmet musų lokalas Pir- poje padėties ypatingai ru- 
mos Gegužės nešventė. O jis rams okupavus Lietuvą, A- 
švęsdavo ją per 50 metų. merikos lietuviuose iškilo į- 
Pirmoji Gegužės pas mumis vairių įvairiausių klausimų, 
buvo kaip ir tradicija. Bet Aktyvistai smarkiai darba- 
per pastaruosius kelis metus vosi prieš SLA V apskričio 
toji šventė tapo paversta ne konferencija, kad ji pavvk- 
taiptautinio proletariato so- tų. Konferencija buvo ba- 
lidarumo švente, o totalita- landžio 20 ir joje dalyvavo 
rinių valstybių ginkluotų ar- apstus LSS 19 kuopos nariu 
mijų demonstracija.Pirmieji būrelis delegatais nuo įvai- 
pradėjo demonstruoti mili- riu organizacijų ir tiesiai 
tarizmą Sovietų Rusijos bol- nuo LSS 19 kuopos. Pačioje 
šeyikai. Juos pasekė Musso- konferencijoje musų drau- 
linis. Kada Hitleris įsigalėjo gai orientavosi gerai. Kelis į man

Vytautas Katilius.

Kas Mums Rašoma

Tubelienės prakalbos.
P-nios Tubelienės prakai- 

Chicagoį žmogus jautiesi bos buvo tikras “flop.” Kal-

kad
publikos teatsi-

Jonas Jarus.

milita
įizmo parodoms. Kada Eu- niškojo raugo, bet buvo at
ropoję per piimają gegužės mušti. Konferencijos nusi- 
miestų gatvėmis pradėjo < vmas Lietuvos nepri- 
lioglintis tankai ir kanuo- gųj ^ybę ii’ demokratinę res- 
lės, o viršuje pradėjo skraį- publiką buvo išlaikytas, 
dyt bombanešiai, tai vaka- _ . _
i u Europoje (Anglijojej ir Pasabnese organizacijose 
Amerikoje darbo unijose ™USM. JeK°s konsoliduojasi, 
ėmė kilti klausimas; “švęsti ibrmiau musų penktakojai 
ar nešvęsti pirmą gegužės \kelbę demokratiją, šian
dieną, kuomet ji tapo pa- jien atsuJ>? saY° ?aires prieš 
versta militarizmo tiks- demokratiją ir ją neigia, 
lams?” Daugelis uniju nuta- Tas mums padeda juos de- 
rė pirmos gegužės nešvęsti, maskuoti ir parodyti, kokie 
Tas klaus.'mas teko ir musų Jie . veidmainiai. Seniau 
lokalui apsvarstyti, nes mes penktakojai raivydavosi uz 
esame Amerikos unijų dalis. Lietuvos nepngulmyl^. Au- 
Amalgameitų unija jau ne- kodavo pinigus net Smeto- 
šventė pirmos dienos gegu- Rinklų fondui. sian- 
žės per kelis metus. Bet mu- įien apvertę ragoz um de- 
sų lokalas vis da švęsdavo, i ”a. Ppklonus Juozui Stali- 

. inui. kad jis pavergė musų 
Kai musų , atstovai J. tėvų kraštą. Tais dviem 

Pranckevičius ir V. Michel- punktais musų penktakojai 
sonas patiekė iš Jomt Boar-: praranda pamatą egzistuoti 
do raportus, kad Joint Boar- i lietuvių tarpe. O socialistai 
das šįmet nutarė, pirmą ge- gindami demokratiją ir Lie- 
gužės dieną dirbti, tad ir pas tuvos laisvę vis daugiau ir 
mumis kilo nuomonė, kad daugiau įgauna lietuvių ma- 
jeigu dirba 35 tūkstančiai gėse pasitikėjimo ir pritari- 
New Yorko kriaučių, tai ką mo
reikš musu vienų lietuvių iįusų penktakojai di- 
nedirbimas? Musų atstovai džiuoiasi turį organizacijų 
padarė įnešimą, kad mes, valdybose savo agentų. Tas 
kaipo Amalgameitų unijos tiesa> jie jų turi. Bet ; ^ios 
dalis, nesiskirtume.^ o eitu- organizacijos jau nėra jų į- 
me su visais. Jeigu jie dirba, rankis ir penktakojų I&n- 
dirbkime ir mes. ciams nepritaria. Jie negali

Kilo diskusijos. Keliatas pravesti jokio savo plano,

Dabar biski parašysiu aplink
nereikėjo mokėti, gaudavo “ppodkelę’’ ir stebiuosi, manė, kad tai jo gera duona d^jar'musu^ g'^enimas. 
medžio triobesiam ir kurui, ^aĮP J1.nesigėdi taip rašyti., €jna Į sveikatą, bet vėliau žemės reforma visus
už ką turėdavo dvare ati- Sulyg jos. tai dabar nėra nei paaiškėjo. kad ne nuo geros dvarus išdrask€ buk atįdavė že- 
dirbti paskirtas dienas. Jei išnaudotojų, nei išnaudoja- duonos taip darosi. Šiomis hp™>minms T’kinmkn« tain. 
ko trukdavo, tai geras ponas ~ V1S1 JVisi džiau- dienomis musų “jaunikis” ^oucmuikjno
ir ta pridėdavo. Tik viena &ia?1 ir skubiai dirba, nes ži- susilaukė jau daugiau šei- tll„- 
buvo bloga, kad ponas turė- no, kad dirba patys sau. Ži- mynos. ’ “ '
jo teisę savo vergui kaili iš- noma, kad dirba, nes prie 'Dabar jis krapšto sau pa- • ----dulkinti, jei gerai nedirbo “stachanoviškos’ tvarkos kaujį ir ^ko. KNegaliu iš- Vta
arba neklausė; vienok ge- negali snausti. .Dmba ir mjslyt, kaip čia tas galėjo

ligi 30 hektaru. 
, „..Jo daugiau, nuo tu at
ėmė. atidavė bežemiams. Sko-

senu unijistų, kaip Tumosa. 
A. Žilinskas, J. Hermanas ir

jokio savo politinio veiksmo 
pašalinėse organizacijose.

V. Daubaras, kalbėjo nuo-:Tas iau vienas faktas kalba, 
širdžiai, kad reikia švęsti, kad lietuvių masės neina su 
nepaisant musu Joint Boar-1 penktakojais. O kreditas už 
do nusistatymo. Nekune ko-ltai priklauso LSS nariams ir 
munaciai ilgi kalbėjo. kąd jų simpatikams. kurie orga- 
reikia švęsti, bet kur jie dir- pj^acijose rimtai penktako-

ram darbininkui retai tek- dirbs kaip arkliai, bet tik -atsitikti 
daVo. Jau ne.?au- net naujam biu-

Reikia pasakyti tiesą, kad rokratizmui. .
ir dabar nebūtų pro šalį kai! Kaz. Karčiauskas,
kuriems darbininkams kailį — u
padulkint. nes atėjęs į darbą ~ *•» NJr.
tik juokus daro. Patys ne- ‘ Keleivio skaitytojų J. Bi- 
dirba ir kitiem trukdo. Aš «unu sūnūs, D-ras Alfredas 
dirbau Crane kompanijoj 36 D. Bičiūnas, šiomis dieno- 
metus. Per 15 metų buvau mis buvo paskirtas visų 
paprastu darbininku “ship- Kings County Hospitalio 
ping” skyriuje, o kada viską klinikų superintendento pa
perai išmokau, tai gavau 6 dėiėju. Jis pradės savo pa- 
žmones po savo priežiūra, reigas eiti nuo 1 liepos, šią 
Aš mačiau, kad tikrai yra žiemą jis buvo Floridoje ir 
tokių darbininku, kuriems parvažiavęs iš tenai tuojaus 
reikėtų kailį padulkink Ne- gavo šitą tarnybą, 
nori dirbti, nepaiso kaip Alice Bičiūnas.
darbą atlieka, ir kartais su- . ----------
gadina kitu padarytus daik- Fisher Home, Altą, Kana
lus. Išėję iš dirbtuvės skun- da. — Balandžio 18 d. aš 
džiasi, kad kapitalistai juos gavau nuo savo žmonos laiš- 
skriaudžia. Pasakius teisy- ką iš Lietuvos. Ji turėjo 151

«» i - ninkams šeimynos, teisybe, ne—_ . ...Veseminkas. . ’ ’ * gelaicio, vargoI valia samdyti, galima tik ant
ĮTARTAS kaip penktako- 

JŲ ŽMOGŽUDYS

čia yra parodytas Chieagos

cija suėmė ir tardo ryšium su 
italų laikraščio redaktoriaus 
Arenos nužudymu. Arena iš
spausdino savo laikrašty faktus 
apie “penktakojų” veiklą Ame
rikoje, ir dėl to buvo nušautas.

1 dienų. Bolševikų valdžia nusta
to mokesti, o sulyg nustatymo 
tai i metus išeina 2000 sovietų 
rublių. Tiek išsimokėt mes ne
galime, ir kai mes nebeišsimo- 
kėsim tai iš ūkininkų atims že
mes ir sudarys kolchozus, tokius 
bendrus ukius kur mes visi tu
rėsime eiti ir dirbti kaip i dva 
rą. Nuo kunigu taipgi žemes at
ėmė ir algų nebemoka; dabar jie 
pragyvena iš to, ką gauna iš 
žmonių. Krautuvėse viską labai 
pabrangino. Visi palikome basi 
ir be apsivilkimų. Kur pirma bu
vo mokama už garniturą 100 li
tų. tai dabar reikia mokėt 1000 
litų. Viskas 10—20 sykių bran
giau. Bolševikai suvienodino

neturi iš ko gyventi. Ūkininkai 
taipgi labai suvaržyti, viską pa
brangino ir dar nieko gauti ne
gali. Kas bus pavasari, tai pama
tysim. Viską dabar tvarko po 
savam; padarys taip kaip Sovie
tų Rusijoj. (Ypatiškus sveikini
mus ir parašą išleidžiam.— 
“Kel.” Red.)

Antanas Bokas nuo savęs pri
deda: “Tai tokia darbininkišką 
valdžia ir tokia tvarka Lietuvo
je. Kur musų tėvukų tėvukai 
ėjo baudžiavą j dvarą pono Dau- 

ir dėjo pastan
gas. kad įsteigt kąsnelį žemės ir 
mes vaikai dirbome, rūpinomės, 
padėjome dirbti savo tėvukams 
kad senatvėje butų kur galvą 
priglausti ir ramiai numirti, tai 
dabar koks rusas burliokas mu
sų tėviškę tvarko, ar reformas 
daro. Patys lietuviai žino kaip 
reikia žemę tvarkyti. Kas link 
dvarų žemės atėmimo ir išdali
nimo bežemiams, tas gerai, nes 
ponai žemes atėmė iš žmonių ir 
jie žemės nedirbo, tai jiems ir 
nereikėjo; tas pats ir su kuni
gais, kas nedirba žemės tas ir 
neturi jos valdyt. Kas dirba, tas 
ir valgo. O kad kunigams nemo
ka algų. tas gerai, taip kaip A- 
menkoje. Kaip aš gausiu Jau

bę, man kapitalistų tvarka hektanj žemės ir tų bolėeyi-: |ta|a, Jalnes Truppa kuri
yra nebloga ir aš ja esu pil- kai atėmė. Vaikai dar maži, 
nai užganėdintas, nors “Ke- tai dabar moteris neturi iš 
leivio” knyga “Socializmo ko gyventi. V. Lekevičius.
Teori ia” ja vadina “algine ----------
vergija.” Tik prie kapitalis- New Britain, Conn.—Vie- 
tiškos tvarkos ir biznio kon- to« radijo vedėjas be mažko į 
kurencijos galima viską taip negavo mušĮti nuo vieno 
smarkiai ir aukštai ištobu- Brooklyno sportininko. Ra- 
linti. Dabar mes kaip paukš- dijo vedėjas prašęs to spor- 
čiai skraidom

EU tS IR STRAIPSNIAI, 
šioj knygoj telpa 23 gražioa eilė^. 

padangėse, tininko, kad jis pakviestų į SS’’.!?* St

. . .... K«au laišku iš Lietuvos, tai vėl
kaina, taip kaip pas juos Sovie- tįaj aj Ras ,en da.
tų Rusijoj. Bankuose žmonių pi
nigai žuvo; kurie turėjo didelius 
namus-atėmė; fabrikus konfis
kavo, pastatė savo komisarus, o 
savininkus išvarė. Kurie turėjo 
didelius magazinus tavorų, at
ėmė ir da turėjo pabaudos užsi-

rosi.

SAKO, AUTOMOBILIŲ 
DARBININKAI GERAI 

UŽDIRBA.
General Motors automo-

mokėt. Nors darbininkams pa- bilių darbininkai dabar už
kėlė uždarbi, bet kad krautu- dirba vidutiniškai po $6.25 
vėse viskas io sykių brangiau.' per dieną. Taip sako tos 
tai visvien darbininkams bėda. korporacijos pirmininkas 
Katrie vargšai buvo. tie ir dabar Sloan.

I
i i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Skaitytojai Pasako Savo Nuomonę

—Laba diena, tėve!
—Denkiu. Maike. už labą 

dieną! Bet ar tu žinai, su ko
kiu reikalu aš šiandien pas 
tave atėjau?

—Nežinau, tėve.
—Olrait. vaike, jeigu ne

žinai. tai aš tau išklumočy- 
siu. Musų švento Juozapo 
brostvos gazieta. ką vadina
si “Darbininkas,” prirašė la
bai daug ličbų ir išfigeriavo, 
kad vienas geras katalikas 
per 32 metu gali atversti 
prie katalikiškos vielos dau
giau kaip du bilionu pago- 
nų. Ir sako. kad tai esąs la
bai jyzi darbas, tik reikia 
kasmet atversti po vieną be
dievi. Na. tai pasakyk, Mai
ke. kaip tu rokuoji, ar tas 
gali būt teisybė?

kaiu tėvas manai.

KAD NEBŪTŲ SPAU
DOS. TAI NIEKAM NE

BŪTŲ NAUDOS.

Socializmo teorija sako, 
kad kapitalistinė tvarka, tai 
darbininkų išnaudojimo 
tvarka. Darbininkas tik ta
da nebus išnaudotas, kaip 
bus į kapus palaidotas. Bet 
kol jis bus palaidotas, tai 
jį išnaudos dar daktaras, 
vaistininkas ir graborius; o 
jeigu jis buvo geras fanati
kas. tai da ir kunigas vieną 
kaili jam numaus. Tik kai 
paskutinė lopeta žemės bus 
užmesta, tada tik pasibaigs 
išnaudojimas.

Tai taip išrodo žiūrint iš 
vienos pusės. Iš kitos gi pu
sės. žmogus, kuris nesiduo
da niekam išnaudoti ir ne
gali kitų išnaudoti, nėra nie
kam naudingas. Jis lygus 
tam medžiui, kuris neneša 
jokio vaisiaus ir malkoms 
netinka. Žmonės, kurie žino 
kaip išnaudoti kitus, yra rei
kalingi, nes jie sutveria ka
pitalą. o kapitalas pakelia 
visus i aukštesne kultūrą. 
Taip iuk atsirado visokie 
išradimai, pagerinimai, pa
lengvėjo žmonių gyveni
mas ir pakilo mokslas. Tech
nika pakilo jau tiek, kad 

skraido padangė-

šilto vandenio ir maudyklės. 
Vienu žodžiu — visokie pa
togumai ! Bet unijos agentai 
vis lindo, kad suorganizuoti 
čia uniją. Buvo vieną kartą 
iššaukę streiką. Buvo daug 
tokių darbininkų, kurie ma
nė, kad unijos agentai pa-

Vas Reikia Žinoti Pava- 
1X sarį Apie Sodą

OBELIŲ GRĘŽIKAI, PIKČIAUSI 
SODŲ KENKĖJAI.

I. Aptkritagalvis gręžilcas.

džiams. bet daugiausia puola jaunus me
delius. iki 10 metų amžiaus.

* Jis naikina ne vien tik obelaites, bet grę
žia taip pat ir kriaušes (griušias), šermuk-

Obelis neturi piktesnio priešo, kaip ap- šnj ir kitokius medukus, taip naminius 
ims fabriką į savo rankas ir I skritagalvis gręžikas. Tai yra didoko dry- kaip ir laukinius.
bus rojus. Kompanija paša- žuoto vabalo vikšras, kūnam išsivystyti j šitas kenkėjas atsiranda ir veisiasi šito- 
kė. kad ji greičiau uždarys pilną vabalą ima nuo dviejų iki trijų metų kiu budu: didokas baltai rudas dryžuotas
fabriką anųdviejų metų. bet 
neleis kitiems kištis *į jos 
biznj. Mes išbuvom du mė
nesiu be darbo, streikavom. 
Daugumas darbininkų jau 
ėmė rašytis j uniją h* mokė
jo po 10 dolerių įstojimo. 
Unijos gengsteriai sukolek- 
tavo 24,000 dolerių. Tai bu
vo riebus kąsnis jiems. O 
mes, darbininkai, praradom 
po du šimtu dolerių (aš gau
davau po 50 dolerių i sąvai
tę. dirbdamas 48 vai.). 
Žinoma, darbininkams rei

kalinga apsauga, nes jei
gu niekas darbdavių nepa
baidytų, tai butų kaip Japo
nijoj. kur darbininkas turi 
dirbti visą dieną už saują 
ryžių. Bet darbininkų algos 
ir valandos turėtų būti nu
statytos įstatymais ir jų rei
kalus turėtų saugoti valdžia. 
Visokie humbugieriai komu
nistai neturėtų darbininkus 
mulkinti ir juos išnaudoti.

Kaz. Karčiauskas.

vienas rusas kaimietis mėgi
no dvarą įsigyti. Kasdamas žmonės 
bulves jis pamatė zuikį gu- mįs. o jei niekas nebūtų nie 
lint pilė akmens ir atsistojęs k0 išnaudojęs, tai tų dalykų 
pradėjo svajot: Ot. Dievas neturėtume. Skurdas butų 
davė laimę! Tą zuikį užmu- visiems. Nebutu nei gerų ke- 
šiu, popui parduosiu ir nusi- ųu neį tiltu 
pirksiu kiaulaitę. Ji ateives Dafbininku vadai visados 
desim ; paršu o tie vėl po kah dju.biniįkamg į galvas.
desimti tai bus jau 100 RJ kapHalfetai jus išnaudo- „iu: 
kiauluj. O kai jos atsives po , . Q A R je . naudo. ■ «
10 paršu, tai bus jau cielas < . • - , 11 ---------------------- ------Pardrnžn nn -asL Jelgu ne .ls ^P^alistų j tuose ir miesteliuose ypatin- 

“ .J 1 tvarkos? Amerikos kapitali- orai Kirkorą“'Siamu cavir»ir»L-ai10 ruoliu ir gausiu 10 tuks- prad-jo R nieko
"' biznius, o kada jau matė, 

kad užsimoka, tai pradėjo 
samdyti ir darbininkų. Kuo 

tuo dau-

Lietuvos Piliečių Ko
miteto Pranešimas.

Žinios iš patikimų šalti- 

1. Padėtis Lietuvos mies-

laiko. . vabalas, kaip parodytas paveikslėly Nr. 1,
Šitas kenkėjas daugiausia yra išsiplati- susiranda jauną medelį su žalia sultinga 

nęs lytinėse valstijose ir Kanados rytų pie- žieve, praardo ją ir prideda kiaušinių, 
tuose. Nors jis kenkia ir dideliems me- Daugiausia jo mėgiama vieta yra arti že

mės, o kartais ir po žeme. Iš tų kiaušinių 
tuojaus išsiperi kirmėlaitės ir pradeda kni
stis į pačią medieną. Knisdamosi vis gilyn, 
šita kirmėlė gręžia medį kaip grąžtu. Tuo 
budu ji maitinasi ir auga. Suėstą medieną 

’ ji išmeta į užpakalį pavidale rausvų milte
lių, kurie išeina per mažutes skylutes me
džio žievėj. Jeigu apie obelį ar kitokį me
dį apačioje pastebėsite tokių miltelių krū
veles. tai bus tikras įrodymas, kad tą medį 
gręžia gręžikai. Kai kuriose vietose sodai 
tais gręžikais taip užsikrečia, kad jau sun- 

| ku juos ir išgelbėt. Medžio vidurys tampa 
’ išėstas ir medis arba nudžiusta, arba skur
sta ir neauga. Kartais mediena būna visiš- 

, kai išėsta ir pasilieka tik tuščia žievė. (Žiū
rėk šiame straipsnį paveikslėlį No. 2).

Šitas bradas gyvena medy nuo dviejų, 
iki trijų metų, žiūrint koks kur klimatas. 
Daugiau į pietus, kur vasaros ilgesnės, jis 

i išauga į du metu; gi daugiau į žiemius, kur
n , -r -„u maitinimosi laikotarpis trumpesnis, jis vy-Pavetkslebs 1.—Taip išrodo suaugę obelių į . ., . ... . , j

gręžikai, kuomet jie pradeda poruotis ir dėti ; StOSl IKI tllJU metų laiKO. 
kiaušinius. Patinėlis yra kairėj?pataitė de
šinėj pusėj, čia jie truputėlį padidinti.

DALGIŲ BROLIŲ DAINOS 

1863 m. sukilimui

1.
Vėjas — vėjas — vėjas.
Vėjas neramus.
Ko anksti atėjo 
vargas į namus?
Paklabeno langą, 
beldės į duris.
Kas gi šitam vargui 
galą padarys?
Nedrebam prieš skurdą 
Busim ąžuolais.
Gyvi mes, nors valgom 
duoną su pelais.

2.
Jau iš pievų, iš arimų 
girių pakraščiuos 
broliai rankon dalgius ima, 
laisvė veda juos.
Ūžia medžiai, drasko vėjai 
jų žalius lapus.
Ką išbursite arėjui: 
laisvę ar kapus.
Pirmas žaibas gaisrą skėlė — 
vėtra greit dainuos."
Oi, daluž, tu dalužėle. 
tu dar vis kraujuos.

3.
Ten pas girių gilumėlę 
rustus vėjai kaukia.
Kraujas musų brolužėlių 
ten upeliais plaukia.
Kruvinoji dalužėle, 
šitaip mus mylėjai, 
kad broleliams artojėliams 
mirtį prižadėjai.
Ir ne rožių patalėlį 
vargas jiems paklojo.
Dalgių broliai-bernužėliai 
krito už rytojų.
Mirštant eglės jiems dainavo, 
pušys laisvę ūžė.
Vėjas širdį išbučiavo, 
apverkė dalužę.

<•
Pušys girioje siūbuoja, 
šilas ūžia ir dainuoja.

Jau mužikų čia nėra— 
ošia mėlyna giria.

Tai dainuoja aukštos pušys, 
kad čia buvo baisus mušis.

švilpė vėjas graudingai, 
laisvės saulė, kur dingai?

Eglės gaudė čia nuo vėjo, 
dalgių broliai čia stovėjo.

Pušys mušės liemenim, 
krito broliai po pušim.

Lietus lijo, smarkiai griaudė, 
dalgių brolius čia sušaudė.

Krito broliai, ir su jais 
laisvė dažėsi kraujais.

Kazys Jakubėna*.

gai bloga? Namų savininkai 
išgujami iš nusavintų namų. 
Jiems jokio darbo nesutei
kiama. Vėliau, jie kaltinami 
nedirbą, kemšami į preki
nius vagonus, gabenami į 
Rusijos gilumą ir niekas 
apie jų likimą daugiau nie
ko nepatiria.

2. Lietuvos kaimas, ūki
ninkai apkrauti rekvizici
jom. “Iš viršaus” nustato
mas kiekvienam ūkininkui 
pristatytinas javų kiekis ii 
gyvulių skaičius. Kas neiš
gali, tam ūkis atimamas, 
atiduodamas kitam. Tokiu 
budu ūkininkas dažnai pri
verstas tarnauti savo buvu
siam bernui.

3. Miesteliuose ir bažnyt
kaimiuose siaučia valkatos, 
paleistieji kaliniai, chuliga
nai. Miestelių viršininkai 
yra dažniausia žydai. Lietu
viai, kurie pasisako prieš 
rasų okupaciją, pagrobiami, 
be jokių aiškinimų, nakties 
metu. kemšami į kalėjimus 
ir ten “dingsta.”

4. Esamoji Lietuvoje So
vietų kariuomenė daugiau
sia azijatai, mongolai. Jų 
apriedalas pasibaisėtinas: 
nvd’ iskę, apšepę, neturį 
Apatiniu drabužių.

5. Lietuvos kalėjimų lan
dus sovietai užmurino. iš ka

nom galima taip pat padi- ra tos teisybės. Yra tokių įėjimu kamerų išimtos lo
dinti ir bedievius. Jeigu i kompanijų, kur darbinin- vos. Iš kalimu dažnai visai 
kožnas šliuptarnis kasmet kams gerai mokama—dau- atimami drabužiai ir jie ka- 
išves iš doros kelio po vieną , giau negu tenai, kur yra uni- manu nuogi iki numiršta, 
kataliką, tai per 32 metu ka- ja: bet unijų šnipai landžio- 6. Daug ateinančių iš So- 
taliku ant svieto jau nebus, ja ii kursto žmones, kad su- vietų į Lietuvą vagonu turi 
Ir kaip tu dabar sakai, tai iš- siorganizuotų į uniją ir mo- užrašus: “Badaujančiai Lie- 
įodo, kad prie to jau ir eina. ketų duokles vadams. Pro- tuvai.” Šitokie užrašai deda-

—Tu. tėve, nors svki lo- tingi darbininkai kartais ne- mi Sovietų liaudžiai mulkin-

Tadatančių rublių, 
pirksiu dvarą ir pačiam ne
bereikės bulves kasti! Tar
damas tuos žodžius rusas , • .; -- „ 
taip smarkiai suplojo dėl- . '.. 8 Harhininlrn
nais, kad zuikis nūs gando g3“ J,e
ir pabėgo, nusinešdamas ant ,R<‘,'k'a PPPa?,n‘

s ® • • j li buti visi darbininkais neiuodegos visą jo dvarą. darbdaviais, nes nebūtų jo- 
—Tai tu, Maike, darai to- kios pažangos, 

kiek per 32 metu galėtum tu- i kį priklodą, kad ličbų gali-j O dabar apie darbininkų 
rėti savo “armijoj” vyčių.' ma visokių išgalvoti, ale be- ’ globėjus: Amerikoje duota 
jeigu kasmet prikalbintum i dievius prie tikėjimo atvers- laisvė darbininkams organi- 
po vieną naujoką?

—O

organi
ti arba dvarą už zuikį nusi-; žuolis, ir jeigu darbdavis 
pirkti netaip jyzi. Ar taip? juos skriaudžia, jie gali 

—Taip. tėve. Ir tas labai streikuoti, čia tuoj atsiran- 
aišku. Jeigu per 32 metu i’ vadas. Tųįvadų meka- 
vienas katalikas galėtų pri- dos netrūksta. Jie suorgam- 
kalbinti prie katalikybės du zy.oja darbininkus ir paski-

—Valuk mano rokundos, 
Maike. tai butų 32 vyčiai.

—Na. o jeigu kasmet pri
kalbintum po viena komu-

du bilionai darbininku darbdavius
vien -aro naudai. Darbinin-

padaivt. Maike. Kv vra tik apie
J i gyventojų. O tuo tarpu r .. ...

—h- L. □ , „ • ipiežiaus kunigai dirba jau kai būna išnaudojami is 
—\ įsų pirma todėl. Mai- .Jer £000 metų ir neatvedė abieju pusių—is vienos pū

ke. kad Musų čiužės šteite i JJeį šeštos pasaulio gyvento- juos išnaudoja darbda 
jų tiek daug nėra. O antrąja, (įalies. Tikinčiųjų skai- -viai, o iš kitos — darbinin- 
todėl. kad Soubostone visi i . n ,įį. neaUo-a bet «mar- ku globėjai, kurie turi gra- 
jie p, iriiaše jau prie bambi- j £ ^a mažyn žius automobilius, gražiai
zų paranijos, tai prie musą _Zinai MaiRe m£m apsirėdę ir gyvena gražiuo- 
syento Juozapo susaides ne- (,(j Rad ..Dalbi„inko-> n;oks. se paiociuose. Nei sėja, nei 
Slraf'p\ ilinėiai padarė misteiką su ana ..gyvena katp dangaus
. • ,.'a !tom rokundom. Jie mislino. l’auksclaL i
Ka. JU tiek daug čia butų n R d lia gaiįnla padidin- Butų gerai, jei butų teisy-l 
kad jie lasytus, ta. kiek jiy iR katalik % užmk.go, kad M: ale bėda. kad niekur nė- 
gaetum pi įrašyt per tą lai-;. .. . .j. ra tos tebybės. Yra tokių
Kotai pi 

—Tris dešimts du. Maike.
—Taigi pats matai. tėve. 

kad “Daibininko” aritmeti
ka yra klaidinga. Atver
čiant prie katalikybės kas
met no vieną nekataliką. Į 
per 32 metu butų atversti tik>
32. bet ne du bilionai.

—Ale kad jo ličbos suei

« l

Paveikslėlis 2.—Išilgai perskelti du jauni 
medeliai parodo, kas lieka iš obelaitės, kuo
met ją apnyksta gręžikai.

Pilnai išsivystę ir išaugę šitie vabalai 
išlenda iš medžio vėlai pavasarį arba vasa
ros pradžioje. Patinėliai išlenda dviem- 
trim dienom pirma. Tuomet išlenda patai
tės ir tuojaus prasideda jų poravimasis. Už 
kokios sąvaitės ar 10 dienų, pataitės jau 
deda kiaušinius. Kiaušinių dėjimas tęsiasi 
nuo 40 iki 50 dienų. Prieš dedant kiaušinį, 
pataitė pragraužia jauną medelio žievę ir 
padaro lizdą. Per tą lizdą ji pakiša po žie
ve savo dėtį, kuri yra labai kieta ir stipri 
kaip yla, ir įleidžia tenai vieną kiaušinėlį. 
(Žiūrėk paveikslėlį No. 3.)

Vienu pradėjimu j'i paprastai padeda 
du-tris kiaušinėlius, vien^ netoli kito. Po 
to ji gali persikelti ant kito medelio ir po 
kelių dienų tenai padėti keliatą kiaušinių. 
Paprastai į vieną sezoną ji padeda nuo 15 
iki 30 kiaušinių.

Kiaušiniai išsiperi į 15—20 dienų ir jau
ni gręžikai tuojaus pradeda savo pragaiš
tingą darbą. Jie yra da be kojų, baltos 
spalvos, radom galvom ir juodomis žioti
mis vikšrai. Užaugęs gręžikas pasiekia 
pusantro colio ilgio. Jeigu keliatas tokių 
kirmėlių ims gręžti ploną medelį, tai jis 
gali būt sunaikintas jau tą pačią vasarą. •

įdomu, kad rausdamiesi medelio vidu
riu. šitie kirminai vengia vienas su kitu su
sidurti ir vienas į kito kelią beveik niekad 
neįsigręžia. Jeigu medelis būna laibas, o 
keli gręžikai jo kamieną gręžia, tai jie da
ro kaip galima siauresnius urvus, kad ne- 
susiduras vienam su kitu: bet kur medis 
storesnis, tenai jie daro sau ruimingus 
kelius.

(otis dnugiau'

Igiškai nukalbėjai. Įnori būti po kokio žydelio t j.
i —Na. jeigu tau patinka, globa. Aš išdirbau 36 metus Jie Lk 

; to ir užbaigsim, Mai-i' ienoj kompanijoj, kur ne- visokiuIa olrait Maike Jk fi«>_!lai ant to m užbaigsim, Alai- ' ^noj Kompanijoj, kui ne- visokiu turtu 
iuoia šitaip: pirmais me£is kė. '» kalbant toliau galiu buvo unijos, nes musų k,,m- pilni i Rusiją, 
latalikas atverčia ant doros misteiką padaryt. P?mja darbininkam dau- _ 7. 1 z žydo

na
i
ka
iželio vieną paimazoną; tai 
jiedu bus jau du. Kitais me
tais abudu atverčia po vie
ną: Tai bus jau keturi. Tre
čiais metais tie keturi vėl at- 
w s po vieną: tai bus jau 
astuoni. Ir taip vis kas metai 
na idaio dubeltava ličba. O 
vigu Taip vis dubeltavosis 

per 32 metu, tai pasidarys 
daugiau kaip du bilionai.

Panašiu budu, tėve

Vagonai esti visai tušti, 
ietuvoje prikraunami 

turtu ir grąžinami

pavadinimą
giau mokėjo ir apmokamas žydu, Lietuvoje, žmonės esti 

ĮŠALDĖ GRAIKIJOS .atostogas duodavo. Ir buvo tuč tuoiaus nubaudžiami. 
KREDITUS AMERIKOJ, visokių pagerinimų: daug žydai Lietuvoje privaloma 

švarių sinkų, kur darbinin-1 vadinti “draugais,” “bro-
L. Pil. Kom.Užėmus naciams visą t .Graikiją, prezidentas Ro^ kai galėjo nusiprausti: buvo bais. 

seveltas liepė įšaldyt visus
Graikijos pinigus ir kitokį 
turtą Amerikoje, kad oku
pantai negalėtų jo pasigrob
ti. Graikijos kreditų šioje, 
šalyje priskaitoma į 50 mi 
lionu doleriu

MEMBER

W1 l’OMCY
"The .«i' tk«- *hall
kr t»» h«*lp preMTJr the Mcal- aini 
lr;nliti< n. of onr roimtry, the l'nitH 
Stat«-i» «i AMeriea. lo reierv il> l««> 
an<t ia-pin- othen to rr*p« « t amt ohej 
them, ao<l ia all ways ta ahl ia aialdm? 
thh eoaatry creatrr amt hetter"
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nigams, ir katalikiškai spau
dai, ir katalikiškam univer
sitetui ir tt. Bet tose lietuvių 
katalikų bažnyčiose nekuo- 
met nedaroma kolektų nei 
pavargusiems lietuviams pa-! 
rapijonims. nei lietuviųj 
spaudai, nei kitokiems lietu-, 
vių tautos reikalams. Lietu-» 
vių Romos katalikų bažny
čiose renkami pinigai airi- 
šių labdarybei, bet nekuo-

DIDŽIAUSI MUSŲ BIZNIERIAI IR 
PELNINGIAUSIS BIZNIS.

Chicago, IU. Į Įdomu palyginti tą pa-

Chieagoje lietuvių tarpe _________
yra įvainų amatų darbinin- nuprasti, jog abu j met nėra renkami lietuvių

bZ!e£X J E tfe bizniai eina tais plt ke- labdarybei.
Ių. Man rodos, kad labai ,iaig Abu jJe remiasfdarbi.
pravartu ninkų išnaudojimu. Abu yra
biznis n kūno . užsieny«n godyS> abu yra beširdžiai, 
lietuviai geriausiai stovi, s keliat^ palyginimų,
pradžios nuomones tame .... .
klausime gali susiskaldyti. Pasauliniai kapitalistai 
Bet aš manau, kad diskusi- dai bininkus išnaudoja viso- 
joms kilus aš visus nugalė- kiais budais: moka kuoma- 
čiau. Aš manau, kad visi su- žiausias algas, reikalauja 
tiks su mano įrodymais. Aš dirbti kuoilgiausias valan- 
sakau, kad Chieagoje. o gal das; verčia dirbti sunkiai ir 
ir visoje Amerikoje, lietuvių greitai.
tarpe sėkmingiausias irdi-Į Kunigai daro tą patį. Jų 
džiausiąs biznis yra šventas i samdomieji zakristijonai, 
biznis, o sėkmingiausi ir di- dženitoriai ir kitokie turi 

dirbti daug ilgesnes valan
das ir turi tenkintis daug 
mažesniu atlyginimu, negu 
kapitalistų darbininkai.

Kapitalistai, ar jie patys 
. v • • .dirba ką ar ne, bet jiems.?. bj?.ni°. įstaiga yi a, pelnas eina. Ar jie savo pa- 

parapija. Kievienoje lietu-!lejgas ejna ar ne ajgOS jg 
vių kolonijoje turtuwu.ua ko* jjems eh* Q
žmones y.a parapijų klebo-; darbininkas nedirbs, tai ir
aį‘ i. i j • .. į algos negaus. Pasensi arba
Imkime kad ir Marųuette ĵk K neteksi _ fej g 

Pai ka. Tai naujausia ChKa-,fabriko ,aukan
gos lietuvių kolonija. Cio- į T t ir šventame biz. 
nykste lietuvių parapija per nyjc £r kIebonas (ljrba a,

ne, ar jis išvažiuoja atostogų 
keliems mėnesiams, bet jo 
pajamos yra užtikrintos. Dėl 
senatvės ar dėl nesveikatos 
klebonas nepraranda vietos.
Bet bažnyčios taniams visai 
kas kita. Ar pasenai, ar svei
katos netekai, eini lauk be 
jokio pasigailėjimo, nors 
vargan atsidurtum su pačia 
ir vaikais.

Graikijos Karininkai Kapituliuoja

Kiksės?,v v---’ į
Automobily matosi du graiku armijos- karininkai, vežami Į nacių štabą pasirašyti kapitu
liaciją. ši nuotrauka buvo pi daryta Larisoj, kur apsupta giaikų kariuomenė buvo priver
sta pasiduoti.

džiausi biznieriai yra lietu
vių Romos katalikų kilnigai. 
Netikėkite? Štai įrodymai.

Veik kiekvienoje Chica
gos lietuvių kolonijoje di-!:, 
džiausią

praeitus 1940 metus turėjo 
$36,800.28 pajamų. Tai di
delė suma. Bet reikia atsi
minti, kad į tą sumą da ne
įeina tie pinigai, kuriuos 
žmonės kunigams sumoka 
už mišias, šliubus, krikštus 
ir laidotuves. Neįeina ir tie 
pinigai, kuriuos parapijonys 
sumoka vienuolynams, ku
nigų pagerbtuvėms ir kito
kiems galams. Todėl diąsiai 
galima sakyti, kad šiems į- 
vairiems reikalams žmonės 
sudeda antrą tiek—apie 
$70.000.

Kas gali musų kolonijoje 
nurodyti pelningesnę lietu
vių įstaigą, kaip musų para
pija? Kas nurodys šioje ko
lonijoje kitą lietuvį, kuris 
turėtų didesnes pajamas ne
gu musų parapijos klebo
nas?

Tą patį butų galima pasa
kyti ir apie kitas Chicagos 
lietuvių parapijas.

Taigi aš tvirtinu, kad 
šventas biznis lietuvių tarpe 
yra didžiausias, o musų ku
nigai. to biznio vedėjai, yra 
didžiausi musų buižujai.

Dabar dar apie vieną 
švento biznio šaką. Chiea
goje jau nuo senai gyvuoja 
lietuvių Romos katalikų šv. 
Kazimiero -kapinės. Praėju
sių 1940 metų kapinių at
skaita rodo. kad tais metais 
buvo palaidota 571 asmuo. 
Tais metais tos kapinės pa
jamų išviso turėjo $77,749.- 
88. Tais pat metais išlaidų 
buvo $64.416.12. Taigi gry
no pelno liko $13.333.76. Iš 
viso kapinių ižde yra $98,- 
606.85.

Kas pasakys, kad čia 
menkas biznis?

Dar butų galima priminti 
Amerikos lietuvių Romos 
katalikų vienuolynus, kaip 
Marijonu, Kazimieriečių, 
Pranciškiečiu. Tos vienuoli
jos jau yra įgilusios pusėti
nus turtus ir su jomis nei pa
čios didžiausiosios parapi
jos nei ištolo negali susily 
ginti.

Taigi aš spėju, kad mano 
tvirtinimas yra visiems aiš
kus. Aš spėju, kad šventas 
biznis lietuvių tarpe yra pats 
didžiausis biznis.

Kapitalistai stengiasi iš
naudoti ir vaikus. Tik dabar 
įstatymai juos apsaugoja. 
Bet kunigams tokie įstaty
mai netaikomi. Todėl kuni
gai tebeišnaudoja vaikus. 
Mišioms, mišparams, šliu- 
bams, laidotuvėms vaikai 
tarnauja kunigams klapčiu
kais dykai. Vaikai turi dy
kai tarnauti, o kunigai už 
laidotuves paima net po 
$150.00. To dar negana. 
Kunigai bažnytines ceremo
nijas atlieka besirė ' darni 
rūbais parapijonų įtaisytais. 
Jie taipgi vartoja parapijo
nų įtaisytus indus. Mišiau- 
nas vvnas irgi perkamas už 
parapijonų pinigus. O klap
čiukai savo kamžas ir lupe
les turi patys įsitaisyti, tai. 
vra. ju tėvai turi jas jiems 
įtaisyti. Kunigų bažnytiniai 
rūbai skalbiami ir valomi 
už parapijonų pinigus. O 
'•dančiukų kamžas ir jupeles 
‘ų tėvai turi taisyti, plauti ir 
valyti.

Pasauliniai kapitalistai iš
naudoja visuomenę. Žmo
nės už visokias gyvenimo 
eikmenis turi mokėti, kiek 

kapitalistai nustato. Toks 
oat darbininkų išnaudoji
mas yra ir šventame bizny
je. Parapijonai pastato baž
nyčia, viską superka, pasta- 
o kleboniją ir superka jai 
baldus. Kunigui moka algą. 
būtent $100.00 į mėnesį. 
Bet ir to visko kunigui ne- 
’žtenka. Už mišias, krikš
tus ir laidotuves parapijonai 
uri dar mokėt kunigų nu- 
tatyta mokestį. Ir to visko

Kaip didieji bizniai elgiasi.

Mes, darbininkai, jau nuo 
senai žinome, kaip elgiasi 
pasaulinis didysis biznis, ži
nome, kad jis yra savanau
diškas, beširdis, godus, kad 
jis be jiasigailėjimo išnau
doja darbininkus,

Dabar štai Lietuva atsidū
rė baisioje bėdoje. Reikia 
pinigų politinei akciiai. Rei
kia pinigų ir pabėgėliams 
šelpti. Kas girdėjo, kad ku
rioje nors lietuvių Romos 
katalikų bažnyčioje butų 
buvus padalyta kolekta 
tiems reikalams? Aukščiau 
matėme, kad Chicagos lie
tuvių šv. Kazimiero kapinės 
turi labai d’delį iždą. kurį 
valdo katalikai kunigai. Ar 
iš tos kapinių kasos jie pa
skyrė bent vieną dolerį lie
tuvių politinei akcijai arba 
badauja n t i e m s pabėgė
liams? Apie tai nieko niekas 
negirdėjo. '

Tai ve, koks Amerikos lie- Lietuva neteko tos nepri- ’ KANADA. I ŠVEDIJA,
tuvių tarpe yra didžiausias klausomybės, tai musų kuni- Valdžia paėmė dirbtuvę Demonstravo ^milionai 
biznis, ir kaip tas biznis yra gai. valdydami ir kontro- su rtreikieriai*. — Hamilto- žmonių.—Socialistų partijai 

milionai Sve- 
šventė Gegu-

PAJIESKOJIMAI
“Keleivio” Redakcija. Ger

biamieji Draugai. Buvau Ame- 
likoje ilgus metus, dabar vėl no
rėčiau sugrįžti atgai. bet laikai 
pasiksitė, sugrįžt sunku. Pra
šau gerbiamu draugu Įdėt pa- 
j ieškojimą į “Keleivi” mano 
pusbroliu. Man gyvenant Ame
rikoje jie vadinosi GEORGE 
(Jurgis) ir JOE (Juozas) DU- 
BESKI Jų jieško P’a'ias Du- 
i ickas. £tf”ie z.uote kur George 
ir Joe Dubicki!' gyveni malonė
kit pranešt ju adresus į “Kelei
vio” ofisą. 253 Eroadvay, South 
Boston, Ma;-;.

■ ‘ š, Kazimieras I^iurenčikas, pa-
ijieškau savo brolių Antano ir Juoza- 
! į o I.AUKENčIKV ir tetos Olės I.u- 
l<>š»vičienės. Prašau brolių ir tetos 

i .-tsHiepti. kurie žinot kur jie randa- 
;i, malonėkit pranešti jų adresą, už 
ką busiu labai dėkingas. lū)

K. 1-aurenčikas 
Patrick, Sask., Canada.

| Pajieškau draustų Tytavėniškių, 
štai jų pravardės: Juozapo Jodeikio, 
P-naeo ir Domininko Pikčiaus, Stani
slovo ir Vlado Mažučio, Aleko Rim
kaus. prašau atsiliepti; kurie žinote, 
kur jie. randasi, malonėkite pranešti 
jų adresus. Aš noriu juos atlankyti.

A. J. Mitchell (b,
1 100 Ea.-t 25 Street, Taeoma, Wash.

Nors kunigai sta- liuodami šimtus tūkstančių: ko mieste, Ontario provinci- vadovaujant, 
patentuoti artimo dolerių, nemato reikalo nei joj, Kanados valdžia paėmė dijos žmonių 

meilės ’ platintojai, tačiau vieno dolerio paaukauti Lie- j savo rankas National Steel žės Pirmąją ir demonstravo 
praktikoje jie tos artimo tuvos reikalams. Nežinau, Ųar korporacijos dirbtuvę, ravo solidarumą. Ministeris paji 
meilės nėvykina ir nepildo, ar yra kitas toks luomas, ku-i kurios 2,700 darbininkų bu- pirmininkas socialistas Han- tj/j 
Nors kai Lietuva buvo ne- ris butų tiek nedėkingas sa- Vo apskelbę streiką. Jiems nusakė dideię prakalbą. ėcPų. sverk

varomas.
tosi esą patentuoti

APSIVEDIMAI.
Pajieškau sau gyvenimui draugės 

merginos arba našlės be vaiku, Se 
st iriumo tikėjimo; su laišku ir pa
veikslą savo meldžiu prisiųsti, jums 
pareikalavus paveikslą sugrąžinsiu. 
? -- esu kareivis, baigiu tarnystą. ne- 
uži'go eisiu i civili gyvenimą. - (y)

W. Edtvards, Iiand 15th Inf.,
Fort I.evvis, VVash.

Pajieškau merginos arba našlės be 
siu apsivesti, amžiaus nuo 

. . . , ... _ . aš esu .'><» metų. 5 pėdų Hapskelbę streiką. Jiems pasakė didelę prakalbą, celių, sveriu no.esa mechanikas, {Te
priklausoma. buvo išreika- vo tautai, kaip yra Romos jeakyta tuojau grįžti dar- pareikšdamas, kad Švedija ^r
lavę sau kuodaugiausia pri- katalikų bažnyčios kunigai. ban Valstybės reikalai esą į niekados neprisidės prie hnksmaus budo. Kurios mvletu švarų 

‘ negu atskirų Berlyno-Romos _ "ašiesOkapirmas.' svai besni,vilegijų, tačiau kai dabar

KROATIJA.
Nauja valstybė.—Kai vo

kiečiai anądien užpuolė Ju
goslaviją, tai kroatai (chor- nizuoti darbininkai 
vatai) perėjo užpuolikų pu- mingai šventė Gegužės Pir- 
sėn. Už tai Hitleris dabar į- ■ mają. Demonstracijoje da- 
kurė atskirą Kroatijos vals- -lyvavo daugiau kaip 100,- 
tybę ir sudarė palankią fa-' 000 žmonių. Prezidentas 
šistams valdžią. Zagrebo Camacho pasveikino darbi- 
miestas bus jos sostinė. Pa-, ninkų paradą, 
skelbta fašistiška diktatūra: 
ir laikraščiai dabar aiškina 
žmonėms, kad diktatūros'
bizūnas
daiktas
laisvė.

MEKSIKA.
Šventė Gegužės Pirmąją.

—Meksikos sostinėje orga

CILI.
Pasveikino Hitlerį.

esąs daug geresnis S^žės Piimosios proga,

Berlvno-Romos
Švedija kovos UŽ savo lais-pančiu adresu: 
vę visomis savo jėgomis. i 203 Broadway;

ize*kic*7i in a Jieškau Darbininko
VENEZUELA. j A... Farinos Mokestis $30 i mėne-

I Išrinko nauja prezidentą, si, darbas vasara ll- žiema, (lali atsi- 
j—Pereitą savaitę Venezue- įUukti mes lšniok,nsimfc-
i los seimas išrinko gen. įsąją1 k chariotte, Mict.

GERA PROGA.
Londoną bombas užmušė li- a?nVI’ geias jungu-1 s<» akerių. didelė 12 kambarių »tu
goninėsė 235 ligonius ii-195 nl« Valjtuy Raugas «• stoja 
s,,žeiaė_ į uz vieningų abiejų Amenkų! gero kelio, pusę myli

žmonių. M. M. (0, 
So. Boston, Mass.

ANGLIJA.
Bombos užmušė 235 ligo

nius.—Sveikatingumo mini
steris Brovvn išleido praneši
mą, kad iki 17 balandžio vo-

*ją« kiečiu orlaiviai mėtydami jiAngarita respublikos pi ezi-j 
ga- Londoną bombas užmušė 1L; dentu. Jis yra geras Jungti-:

VOKIETIJA
Giriasi pagrobę $40.000,-: 

CCO svetimo turto.—Vokie-i 
tijos nacių žinių agentūra 
DNB praneša, kad nuo karo 
pradžios iki šiol naciai pa- 

(ie- grobę arba užpuolę ant ju
Gili

t -1

noms ir pilna' 
ir vanduo, prie 

• bos mažas mies-
fronta prieš Europos dikta- į 8 miestas vva-,*• 1 1 įterbury. Didele harne, yra daug vais--

i tOl’lUS. j medžių, ir girios. Kaina $7,O»)O, jnest
----------- j$1,500. Pamatykite vpatiškai. (Oj

NORVFflI IA ! A Prakuc-kas, P. O. TerryviUe.nonvEUUA. I Box 48 PLYMOUTH. CONN.

i iu 872 svetimų prekybos,

Okupantai uždraudė švę- 
tti Gegužės Pirmą.—Iki šiol
norvegai kasmet švęsdavo 
Gegužės Pirmąją kaip dar- 

i bininkų šventę ir Gegužės 
tynioliktają kaip Norve-

PARSIDUODA FARMA
50 akerių—20 akerių apsodinta 

vaismedžiais—olielys, griusės. pyčės, 
vynuogės, serbentai, avietės; 30 ake
liu miško ir pranyktos, nauja 4 ruimų 

ir kiti budinkai. maudy-Sif’ iFa. barnė
nrpyidpntiin A 1 • • ” *• ei/innn !deDtVniOllKtaią Kaip i\O!Ve- rė. elektra ir telefonas; Uipsri išran-negu demokratijos lespuoiiKos piezioentas a- laivų ir atėmę iš jų §40,000,-; v^,n;’-l nic n m v h p < kovoju 4 ar 2 ruimu dėl vasarotojų.

gmrre Cerda nusiuntė Hitle- 000 ve’tė< maisto ir kitokiu L'J Aejinuaiu o v u e- .\-eta, «5 mylios nuo New Yorko pa-
jriui pasveikinimą, linkėda- daiktu oku^tai

ISPANIJA. mas jam “geriausios kloties " -------- idiaude abuh 1 sven.eb. i marlboro, n. a. co
GRAIKIJA.

mas jam “geriausios kloties 
ir laimės.” Tai parodo, kad 

vra Hitlerio
Anglam* įsakyta bėgti.

Vokietijos radijo praneši- ponas Cerda 
mu, Anglijos piliečiams Is-1 sėbras, 
panijoi konsulatai isakė! aUgti iš tos šalies. Nacių ra-’ ?Oi?LE?JA- v
dijas priduria, kad Valenci-' Neteko 159 laivų. N01- 
jos mieste Ispanijos fašistų i veSJJ vyriausybė Lonuone 
valdžia suėmusi 50 anglų praneša, kad nuo 19o9 me-
“už veikimą prieš Ispanijos ^orve_
valstybę.” " igijanetekojau lo91aivu.su

ČILI.
Stipri pozicija prieš fa- .

šUtiiką prezidento politiką. Uždraudė gimdymo kon-
—Cili Radikalų Partija tu- buvo
rėjo ministerių kabinete 6 viešu klinikų.

48 000 anglų išsigelbėjo. —
i Oficialiai skelbiama, kad 

vaiku laivams pa-angių u
'vyko išvežti iš Graikijos ne
mažiau kaip 48,000 anglų 
kareivių ir daug lengvesnių 
ginklų. Bet didieji ginklai.; 
kaip tankai ir kanuolės, tu
rėjo palikti. Kas buvo gali-i 

: ma susprogdint, anglai su-; 
• t pi ogdė.

P»t»-,^neJė Lamswr?rienė
v;««’I JETI'VI*!.- V ! 

GVDI’OI F« ruo visokiu lijrn. Į
turit*' Ircbi”'* jh,
♦ pa-: mane- duosiu svrą

! kuriais žuvo 997 žmonės.

NORVEGIJA.
ETIOPIJA.

Stambus italų nuostoliai.
kurios —Anglai paėmė Etiopijoj

>gavo žmones. Dabar ji juos teikdavo žmonėms patari- paskutinę itaių tvirtovę, 
atšaukė 
Ceida 
“Imparcial
jo fašistišką politiką. Bet 
kai tie 6 ministeriai savo i 
partijos nepaklausė ir iš ka-; 
bineto nerezignavo, tai par-' 
tija išbraukė juos iš savo na-' 
rių tarpo ir pradėjo smarkią 
kovą prieš valdžią, čili res
publika yra Pietų Ameriko
je. greta Argentinos.

AFRIKA.
Graikai dabar padeda an

glam*. — Nemaža graikų

20 AKERIŲ
yra vaisių. Puiki, erorai pa-

_ stuba. barnė ir vištininkai.
! Prie ftero kelio, tik viena mylia n”o 

paturima ! i '<-.Joral;»iin vieškelio: 1 ’2 my’iu nuo

Dalis 
’af v ta

ir busit T'a*ct'k;n*i. (3ir>r.'T į 'HSJItClF'
ĮSI t S. W ater St.. I’hiladeiphia Pa

•iesto. IIA\'SON-OSB<>RN,
r'e:»l Estate. Hart. Ocea-ia t o.. 
i'uiimc ir kitų farmų. klauskite.

KELEIVIO KALENDORIUS

1941 METAMS
PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ- STATISTI

KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ.
Lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

Iš KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

lar kunigams neužtenka.; kareivių pareiškė noro vyk- 
Parapijonai tun jiems jren- t| kartu su anglais iš Graiki
ni visokias pagerbtuves,; jos į Afriką ir anglai pasi- 

Dabar
BOSTONO SKYRIUSA1 GERO ALAUS— 

REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.

vardines, gimtines, sukak- 
uves, išleistuves. Tomis 
progomis parapijonai kuni- 
’ams turi sudėti ir dovanų.

eme juos su savim, 
tie graikai Įiadeda anglams 
mušti italus ir vokiečius Af
rikoj. Anglų kariuomenės

Didysis pasaulinis biznis ■ Graikijoj buvo 60,000, iš ku- 
įepaiso patrijotizmo, ne- i rių 48.000 pavyko išgelbėti.
)ai*o artimo meilės. Tas pat 

’r su šventu bizniu. Lietuvių 
Romos katalikų bažnyčiose 
enkamos aukos visokiau- 
4ems reikalams: ir jiupie- 
?iui, ir vyskupams, ir semi
narijoms, ir sergantiems ku-

v - .• • • r\ ' • • • « «

Vokiečiai skelbia, kad ang
lai neteke Graikijoj 60.000 
vvių. Bet vokiečiams nega
lima tikė . Jie gyrėsi “nu
skandinę kelis graikų lai
vus, kurie vėliau atvyko Af- 
rikon visai sveiki.

TELEFONAS 
W —5-4334

81 LAFAYFTTF ST, 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mas*. Tel. SOUth Boston 2271.

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

Kalendoriaus kaina “Keleivio” Skaityto.ians 25 centai.
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoterį i popierėli ir įdėt į 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nej ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

“KELEIVIS,” 253 Bvoad»ay, So. Bosimi, M&53.
I
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Beitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 19. Gegužės ? 1941 m.

Moterims Pasiskaityt
A ▼ A AT OTTVT9TTYSI SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHFISONIENĖ.

SVEIKINAME VISAS MOTINAS!
Antrasis gegužės mėnesio nedėldienis Amerikoje 

yra pašvęstas Motinos pagarbai. (Europoje Motinos 
Diena yra švenčiama pirmą gegužės nedėldienį.) Šia 
proga “Keleivio’’ Moterų Skyrius irgi sveikina visas 
motinas, linki ’oms kuo g ažiausios sveikatos ir kuo 
didžiausio džiaugsmo iš savo vaikų!—Red.

i* i «i«♦«
Ji««<tt♦»

MOTINOS DIENAI
šimet Motino? Dieną švę

sim gegužės II d. Motino 
Diena Jungtinėse Valstijose 
yra apvaikščiojama jau nuo 
1914 m., kasmet antrą ne
dėldienį gegužės mėnesy. 
Tą dieną viešai yra išreiš
kiama meilė ir pagarba vi
soms musu šalies motinoms. 
Philadelnhiioj Motinos Die
na yra švenčiama jau nuc 
1908. ačiū panelės Anna 
Jai vis pastangom. Ji labai 
mylėjo savo motiną, todėl 
sumanė kad reikia kartu 
viešai pagerbti visas šalies

kitas “linksmybės” vietas, 
nėra vertos jokios meilės, 
pagarbos nei atminties iš sa
vo vaiku. Jei tokių motinų 
paaugę vaikai ir visai pa
miršta Motinų Dieną, tai jos 
negali Įsižeisti nei pykti, nes 
jos savo vaikams tik širdį 
užgauna ir gėdą daro.

Kaip pavyzdi, vieną tokių 
moterų galima nurodyt Mrs. 
Hazel Crane iš Concord. 
X. H. Ji pereitą sąvaitę ga
vo metus kalėjimo už baisu 
sumušimą savo o metų su- 

i nelio. Vaikučio veideli taipmotinas. Jos sv.manvma en- , . . . „ , . . , ..
tuziastiškai priėmė nį tik baisli?! kad Jls neT
Philadelphia.'kur ii gyveno. ??nasus ! žmogų Jo nosyte
bet ii? pradėjo piiii ii-visoj!v!sa! akute ismu?’
šaiv. 1914 m. prezidente !a-dan‘uk?‘ emegemmis 
tVilsono proklamaciia pa-! » bu,?e.1«' lr 'y5"*1-
darė Motinos Diena' viiosl^ ki"»k<‘ Y*a« perkelta

Jaunos Motinos šilkais Nesipuos

life

« * 
tr

f SJ

Amerika importuodavo šilką iš Japonijos. Dabar japonų gaminiai Amerikoj boikotuoja
mi ir šilko jau nedaug matysime. Moteriškos drapanos bus siuvamos iš medvilnės medžia
gos. šiame vaizdely parodytos naujos šlėbės siūtos jau iš medvilnės. Amerikos valdžia 
nutarė nebedėti šilkinių siūlelių net i pipierinius pinigus.

iiiį®

1 -
MĮ

f Sa®; a

oj

« # l

MOTINOS MEILE
darbelių nedirbau, 
aš turėjau darželėlį, 
žaliais klevais tvertą“

Arba štai:
“Tu mano motinėle, 
močiutė sengalvėle!
Gana pailsai, gana nuvargai, 
kol mane užauginai.
Naktužę ant rankelių, 
dienužę ant akelių.
Tu pražiūrėjai šviesias akeles, 
kol mane užauginai.“

Vienoj dainelėj yra paly
ginama motinos meilė su se-

ris^Stumtas, panfekinUs,
hpf rnotina nors su nlvštan- lej0 ir niekas J° negeidavo.

glaus tave ir tuo daugiau pa- L™" a ai 2?*^ 
irodvs jautrumo kuo nik- : gegeles. Viena kukavo
! čiaus kitu busi nuolamasP ko^ gele1^ antroji—prie
j ciaus kitų dusi puolamas. ralvelės 0 ši trečioji-prie

Tik prisiminkime, kiek širdelės. Marti prie kojų, se- 
j motina mums yra gero pa- suo prie galvos, motušė prie 
! dariusi, o suprasime, kad širdelės. Marti gailėjos tris 
kiekvieno musų motina yra sąvaites, sesuo tris metus, o 

i tikrai didžios musų pagar- motušėle augintojėlė — kol

Kiekvienais metais gegu
žės mėnesio antrasis sek
madienis skinamas motinai. 
Tai labai gražus paprotys, 
graži tradicija.

Kiekvienam žmogui nie
ko nėra brangesnio šioje 
žemėje už motiną. Į ją mes 
kreipiamės ištardami pirmą
jį žodi; prie jos glaudžia
mės patyrę pirmus gyveni- 

■ mo nemalonumus ir nusivy- 
j limus. Suaugę, gyvenimo ru- 
, pėsčių ir sielvartų spaudžia- 
• mi. iš ko kito galime tikėtis 
! tiek nuoširdumo bei užuo-

į bos veria. Bet pasauly per- 
mažai pagarbos motinai.

Ar ne musų negalavimai,

gyva galvelė. Marti lydėjo 
per lygius laukus, sesuo lig 

i bažnytėlės, o mitušėlė au-
išdykavimai, paklydimai iš- Į gintojėlė — lig pačios tėviš- 
vagojo jos veidą? Ar ne kėlės.
nuolatiniai rūpesčiai apie Taigi, šitoj dainelėj aiš-

šalies švente. Junettaes Vai- i' aikutis nestos randus ir su- 
stiia? pasekė ir kitos šalvs. J ?admta išvaizdą kol jis bus 
Pereitais metais buvo pla-! ?>'vas- Daktarai turės paimti 
čiai rašoma, kaip o gegužės kūno is kitų. vietų 11
Lietuva apvaikščioto Moti- P™ sužeisto vėl
uos Diena. Kažin, kaip Lie- Wl": kad, s,?>» ta>P X ?ulo‘ 
tuvoj apvaikščios šįmet?... • Plus lr stek-tiek pataisius.
Mat. Motinos Dieną švenčia Hazel Crane jau ne pirmą nios motinos meilės, ar ne 
ir visi “buržujai.” todėl bol- i kartą parodė nesuvaldomą jus padarėte mane geresniu.

jį gaii nepatikti. į pasiutimą link savo kūdikių* negu aš buvau!? Ar ne jūsų 
šimet metais ji jau išsėdėjo šviesa Įkrito į mano sielą ir 

čielus metus kalė jime už ne- amžinai ją sušildė, išmoko 
sumušimą savo mylėti visa, kas meilės verta

merkiau akis, dėjausi mie- PAVOJINGAS CHEMIKĄ- turališkai susiraitę. Bet jei 
gąs ir jaučiau ją stovint prie LAS PLAUKAMS GAR- tas nuodas pasiekia galvos 
manęs uždengusią rankai B1NIUOTI. odą, o ypač jeigu ji bus nors
žvakę ir ilgai gerėjantis ma
no veidu.

O, šventos, palaimintos 
valandėlės, kupinos malo-

- truputi šukomis ar nagais
pylė laikraščiuose ir radijo !dgksk; tai. rezultatas gali 
W>„™k drelhim.i L-ad b«t S161'3 mlrtlS-

Paskutiniais laikais

sev

bangomis skelbimai, kad 
esąs išrastas naujas ir “mok- ši metodą yra pavojinga 
siiškas” būdas moterų plau- netik toms moterims, ku- 
kams garbiniuot. Nereikia rioms plaukai frizuojami, 
esą nei mašinos vai toti, nei bet ir toms merginoms, kū

Europos motinos 
nesidžiaugs šia švente, ne:
tūkstančiai ju sunu jau ne- . - , ... ,
begalės ju atmint! nei pa- 'Tresnio sunaus. kuris tuo- tr atleisti ydas žmonėms, ne
sveikinti. Jie iau niekados buvo vos tik 4 metų. žinantiems jos palaimintos 
nebesugrvš iš'karo laukų. Tajyk vaikuti irgi reikėjo įtakos. N-as.
Kalnai, kloniai, miestai ir tezti ligoninėn._ Teismas si
vandenvnai pilni iu lavonu. kalt? ya,kus “K® at.em.e ,r 
Net ir tose šalyse, kurių ka- patalpino vaikų pneglau- 
ro baisenybės dar nepasie- doa- t ehausia sužalotas 

vaikas turės gulėti ligoninė
je kelis mėnesius: po to ir jis 
bus atiduotas prieglaudon.
Tokia pasiutėlė turėtų but 
sterelizuota, kad negalėtų 
daugiau būti motina.

mus palenkė jos pečius? kiai pabrėžiama, kad moti- 
Kiek musų motinos iš musų!nos meilė yra pati didžiau- 
laukė paguodos, kiek gražių šioji.
vilčių dėjo, kiek gražių sva-; Motina yra daug mums 
jomų sukurė, berytnodatnos eer0 padariusi. Todėi minė- 
per naktis ties lopšiu bei be- damj Motino, Dien, tarfcį.
_ v • • • _ » • me savo motušėlėms augin-
musų zmgsmais, o mes atsi- tojėlėms, kurie jas dar tebe- 
dėkodami savo motinoms ar turime mejlesnj gražesnį 
pasistengsime įkūnyti jų žode]į 1>asižadėkime atsi- 
karstus noras? mokėti už meilę taip pat

Motinos sirdis visuomet £av0 mede jr rūpesčiu joms. 
pasilieka motinos širdimi. O 0 jei buv0 tokiu kurie iki

žmoniška

MOTINOS ATMINIMUI 
LIETUVOJE.

karščio plaukams svilinti, rios dirba “grožio salionuo- -• ,el 01 ,
tik suvileins iums niaukus se” ir turi %avo rankomis5 J L? • ‘ • i-«Kimiausid, ?loj per maza arba xnsai ne. 
tam tikru chemikalu, surai- tuos nuodus vartoti, plikais i ^uomef plaka didele meile gerb?.^vo tai ^nt
iys-įi- turėsite -‘amžinų fri- savo pirštais plaukus raityti. tosios šhdiS C?“ tebteu
turą.’ “a permanent wave.”: Va,džja jau uždraudž t<--------—------------------- dauS>au » ««.<*»»?> “>“»

“Willat Methodą” vartoti.

kė. motinų širdys jau dreba 
iš baimės, nes nežino ką at
neš rytojus ir kurią dieną 
ant ju užpuls nekalto kraujo 
ištroškusių barbarų gaujos.
Nėra Europoj tokios šalies,
kuri šiandien jaustųsi saugi Ko tokia beširdė motina 
nuo užpuolimo, kurios nm- o-aH senatvėj tikėtis nuo sa
tinus nedrebėtų iš baimės, vo vaikų? Kokios meilės ir 
jausdamos nelaimę savo pagarbos bus ji užsipelnius? 
vaikams ir sau. Beabejo, ji bus apleista ir

Alės. Amerikoj gvvenan- Tisai pamiršta. Alotinos Die- 
čios motinos, tikrai turėtu- skirta,
me jaustis laimingos, bent Motina gali but griežta, 
šiuom tarpu... bet kartu ji turi būti geros

ATzveTviz.. n; širdies ir mvlėti savo vaikus.
cL-u-ro 1 ttm būti gražus jiems paskiria netik gv vu motinu pa- j- T- - i •” vvzdis. Ji neprivalo pne g<ab<u, .>ei kanu m mirusiu- v/u„-
jų atminčiai pagerbti. Jeigu
jus esat tokie laiminigi. kad 
jūsų motinėlė tebėra dar gy
va tai ateinanti nedėldienį 
pasipuoškit raudona gėle: 
bet jeigu ji jau mirus, tai 
jo? atminčiai prMsekit baltą 
gėle. Gvvai motinai pagerb
ti neužtenka gėlė« prisegi- 
m.o. Ka.- su savo mamyte 
negyvena, tą diena būtinai 
turėtu ia aplankyti ir nu
nešti koki? nors dovanele, 
kad parodžius, jog ją myli ir 
jos neužmiršo.

Kas asmeniškai aplankyti 
savo motules negali, lai nu
siunčia jai dovaną paštu, 
arba t e ui telefonu, telegra
ma arba nors laišku pasvei
kina ja. Ji turės iš to daug 
malonumo.

Didžiuma motinų visą sa
vo gyvenimą aukoja savo 
vaikams. Jos nuolatos anie 
juos ‘■'vaioia ir rūpinasi. Mo
tinos meilės ir pasišventimo 

išmatuoti nei 
vra begalinė!

niek?.- negali 
a p kainuoti. Ji

vaikų geiti. neprivalo kolio- 
tis. neprivalo rūkyti. Kiek 
galėdama ji turi stengtis 
valdyti savo pykti. Pikto 
žmogaus niekas nekenčia, 
o ypač vaikai. Juos galima 
ir reikia barti, bet vien. tik 
gražiuoju, mandagiais žo
džiais. Tada vaikai mus 
klausys, mylės ir gerbs. -Jie 
neužmirš mus ir Motinos 
Dienos. M—nė.

Močiutė brangioji, 
štai tavo dukrelė 
atsiunčia iš toli 
šių meilės žodelių: 
linkiu aš mamytei 
sveikatos, stiprybės, 
kad susilauktum 
senatvėj linksmybės: 
kad vėla sueitum 
visi mes iš vieno 
ir kartu užtrauktum 
“Štai linksmios mums

dienos.”
Taigi, mamyte, 
mano senele, 
tenųsiramiųa 
tavųji širdelė; 
žinųk,.' kad nekuomet 
Tavęs neužmušiu 
ir visą delelę 
Tamstai teskirsiu.
Už Tavo vargus, 
už meilę ir triūsą, 
ką iškentėjai, 
mamyte, dėl musų, 
dabar tebūnie 
tik ramios Tau dienos, 
te ašarų nemato 
jau Tavo blakstienos.

A. Kuršauskaitė. Katram tik zuikiui uždėjo 
Saginavv, Mich, to preparato ant odos. tas už

---------------- valandos buvo jau nebegy-
BELGiJA. vas.

127,400 žmonių nelaisvėj. Padaryta valdžios labora-

Lengvas, greitas, praktiškas 
ir nebrangus būdas moteri 
pagerint: iš senos padaryt 
jauną, iš negražios gražią 
ir tt, Šis būdas yra žinomas 
kaip “Willat Method.”

Bet pasirodė, kad šis bū
das yra pavojingas ne tik 
sveikatai, bet ir gyvybei. 
Mrs. Agnės Scott Searcy 
nuo tokios “moksliškos” 
plaukų frizūros Atlantos

NELAIMINGA.

Kalėdodamas kunigas, kad į- 
bauginus žmones ir surinkus 
daugiau pinigų, sako:

—žinokite, kad po mirties 
bus verksmas ir dantų grieži
mas.

Sėdėdama kampe senelė atsi
liepė:—O. aš nelaiminga! Kuo- 

kad nei vieno dan-mieste sunkiai apsirgo ir ko- s1 as griesiu, k; 
vo 19 d. mirė. Valdžios dak- ties nebeturiu ? 
taras ištyrė jos mirties prie
žastį ir nustatė, kad ji buvo 
užnuodyta hydrogeno sul
fidu.
Federalinės valdžios agen

tai tuojau?
ant “beauty shop’ų” ir daug Jungtinių Valstijų nei pini- 
to chemikalo konfiskavo. nei siuntinių, nes šios ša- 
Federalinė Food and Drug jįes valdžia okupantų, nepri- 
Administraci ja tą preparatą pažibta ir jokiu ryšiu su jais 
ištyrė ir paskelbė, kad tai nepalaiko.
esąs pavojingas nuodas—, .
“a dangerous poison.” J* Daržininku?. Maiklo

,. . L x tėvas taria tamstai savo ge-
nerobšką ačiū už pinigus ir 

gerus patarimus.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

“Keleivio” skaitytojui. — 
pradėjo ablavą J Lietuvą negalima siųsti iš

nepapirksi. nesugundysi. mylgsime iv iabiau ja rapin- 
Jeigu yra pasaulyje žmogus. ?bįgs 
kuris mumis rūpinasi, dėl ‘ Mįnėdami motinos dieną, 
musų aukojasi jei įmanytų, nepasįtenkinkime vien gra- 
dangų prilenktų, tai tasai ž;ahfe žodžiais jas paminėję, 
žmogus yra—musų motina. paĮrerbę, bet bukime tikrai 

Musų motinos yra labai verti tos kilnios motinos 
daug nusipelniusios ir musų meįiės ir to prisirišimo, kuri 
tautinę sąmonę žadindamos patiriame iš savo motinų, 
ir ugdydamos. • Kai Įvairussvetimieji stengi vi«okiau- Motinos meile — giaziau- syetimieji stengėsi visoKiau- meilė! Motina_šVen-

HeS°musųmXU; Buk pasveikinta,

diegė mums sa?s taute.,
savo krašto meilę, mokė_______ ______________
mus kalbėti savo tautos kai- Lengva* Budas 
ba, savo rašto, nors slaptai, Angliškai,
nors pne ūžiančio ratelio.
Motina įdiegė mums tautinę
Sąmonę ---ir jokie nutautin- lengvai ir suprantamai, kad kiekvia-
toijii npi^tpmrp TOS išrauti **** jrsii vreitai išmest kalbėt anuliš tojai nejstenge jos įsiauti. k£. Jo> te}pa netik atskirj

MeS, lietuviai, turime la- bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar-
bai gražių liaudies dainelių, d^/SiS:
kuriose gTaziai apdainuoja- gjaakuti, pas kriaučių ir tt Su fonema motina tišku Ištarimu ir srramatikn Antra

\ padidinta ir pagerint* laida. Sutaisė .
Kad as buvau pas močiutę, Michelsonas tbisl. J*R ........ 35c.

racijos komisionierius Dr. 
P. B. Dunbar bandė tą che
mikalą ant zuikių federali
nės valdžios laboratorijoj.

MOTINA.
(Iš A. šillerio romano 

“Pūvantis Raistas”i.
Aš dar pamenu tuos žie- gabene V 

mos vakaru^, kada išmokęs belgų kaip karo belaisvių, 
pamokas užmigdavau savo
lovelėj, o ji vis dar ramiai ir 
tyliai budėjo. Kaip aš mylė- 
iau ta io« malonu lie-ą vei
delį. Padėjusi darbą i.' eida- ?ayo piliečiams 
ma gulti, maloniai pažvelg- rois; 
davo i mano lovelę, pabu
čiuodavo ir... O. kaip malo
nu būdavo jaučiant jos karš
tas lupas prispaustas prie 
mano galvelės!... Dažnai ne
miegodavau aš tomis minu-

LIETUVIU LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, II.L
VALDYBA 1941 METAMS.

•Tos Mačiulis — pirmininkas, '
90C Presrott St. IVankejan. IR 

F. Sedoravičia — nim.-paęelbinin., 
733 Lincoln st.. Wauk< sran, 111.

•arimu rast. 
Waukoean. III

Emilija Kemapis—tnrtų rast.
720 Vine Place, TVankecan, III.

K Vaitiekūnas — kasierius.
726 — Sth St., Waukesran, Iii

„ . ... , i KASOS GLOBĖJAIV artojant ji plaukams D. lauraitis. K. Ambrozunas. 
gavusi šio- gai biniuoti su dideliu atsai- R pcč-j?*. MVstoškusS’

dienomis 1,000 karo or- jis gali nepakenkti ir: bon!t p^Įnitnii m-dėi
plaukai susigarbimuoja la- *«»>i komo mėnesio. inw v. p<> p»etw 
bai dailiai, išrodo kaip na-' Mh "

ua&^aeaeooeoottGoaMeeeaooooeeoosoeaeoooM
SIELOS 
BALSAI

Vokiečiai turi suėmę ir iš- torijoj analizė nustatė, kad suw»na Gabris-r.at 
Vokietijon 127.400 tame preparate-randasi che- 730 McAlister avė 

mikalo vadinamo

ANGLIJA GAVO 1,000 
ORLAIVIŲ.

Anglijos valdžia pranešė

amino-
nium hydrogen sulfide, ku
ris yra pavojingas nuodas.

laivių iš Amerikos.

FJUSU TAUTA SUSILAU- 
NAUJO “SUNAUS.”

Okupuotoj Lietuvoj pasi
rodė da vienas naujas musų 
tautos sūnūs,” tai gruzinasTie-a, vra ir tokių motinų, temis ir tik todėl neatsakv-

,, .... - - ______ transporto
ir alkanus vaikučius o pa- mane prikėlus, arba dėl ne-, prokuro,.u> Mat, lietuviams 
cio? landžioja po saliunus ir sveikatos nemiecojus; aš,nėra vietos Lietuvoje.

lietuvių kalbos gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Ltefavi* Kalima Mokytoja- prie
MASSACHL’SETTS DEPARTMENT OF EOICATION 

KAINA $1.00.
DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Masa.

GRAŽIOS eiles, dainos 
IR.BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapiu dydžio, apie 130 Įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK f 1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekviena* tarėte papaaitl tara kaycyn< minėta kayra. 
Kiekviena* nusipirkę* ta kam paaMlianjr*. Pinirm Kerlnasia 
*ip»t "Monev Orderiu." Popieriniu* galima siusti t.i®«>oę papras
tame konverte, bet reikia aiikiai užrašyti savo ir * Ke)?ivjo" «d- 
rvs* ir nepamirškit prilipyt uiS centus markę

"KELEIVIS”
. 2S3 BROAOWAY, SO. BOSTON. MASS.

■



No. 19. Gegužės 7 «L 1941 m. Septintas Puslapiu

7INI0S išLIETUVOS
** NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

čia Nutarta Paimti Svetimuosius Laivus

ATSISAKĖ STALINUI 
PRISIEKTI—IR VISI 

DINGO.

GPU agentai bado adatomis , 
panages, laužo tarp durų i?en> Lietuvos kariuomene 
britus, muša guminėmis buv? j okupantų

lazdomis. raudonąją armiją, o iš jos li-
T. . ■ n. kūčių buvo sudarytas vad.
Lietuvos Informacijų Biu- 29-tasis raudonosios armijos

ras praneša: ieritorialinis korpusas. Po
Utenos gimnazijos moks- kiek laiko Maskva pareika- 

leiviai, norėdami paminėti Javo. kad šitas teritoi ialinis 
nepriklausomosios Lietuvos Lietuvos korpusas prisiektų 
kariuomenės šventę, prie žu- savo ištikimybę Stalino dik- 
vusiujų už Lietuvos laisvę Į taturai. Kai kurie prisiekė; 
karių paminklo užžiebė ke- Į bet atsirado nemaža drąsuo- 
liatą žvakučių. Rytojaus i lių, kurie atsisakė svetimam
dieną j gimnaziją atvyko despotui priesaiką duoti.
GPU agentai ir per gimna- • Stalino GPU jiems už tai 
zijos direktorių pareikalavo. J nedovanojo. Visi atsisakiu- 
kad i GPU Įstaigą atvyktų j šieji prisiekti iš po nakties 
10 jų išvardintų gimnazistų. ’ iš kareivinių kažkur dingo. 
Nuvykusieji buvo suimti ir i Apie jų likimą iki šiol nie- 
pasodinti kalėjiman. Keli iš į kas nieko nežino, 
jų. pasėdėję penkiatą dienų, i

POLITINIAMS KALI*| 
NIAMS KANKINTI JVE- | 

STA BAISI INKVIZICIJA.

KELEIVIS, SO. BOSTONkMannanEaaC=S=S5S-~2

'čia parodyta Pan-Amerikos konferencija Washingtons. kuri nutarė paimti visus svetimų 
valstybių laivus, kurie stovi Amerikos uostuose nevartojami. Lietuvos laivas “Denny” 
taipgi paimtas. Paimti visi vokiečių, italų, danu ir kitų šalių laivai. Jie bus pavartoti An
glijos reikalams.

KREKENAVOJ BUVO BAISIOS MUŠ
TYNES SU BOLŠEVIKAIS.

‘MEDICINOS PAGALBA” 
BE MEDICINOS IR BE

DAKTARO.
“Tarybų Lietuva'’

LIETUVOS MENAS STA 
LINUI GARBINTI.

Šįmet Maskvoje rengiama Ko

AŠAROTAS PAVASARIS 
LIETI VOJE.

' i * - t • . ~ — P^ręs beržas verkia
, , T i -- . , , - v okupuotosios Lietuvos meno Po bakūžės langu?

dekada Maskvoje. Tam pa- Ko tie vėjai šėlsta, raižo
ri^G^ntoiai iau antŠ v Maskolijos at- ,aBsiaj, padalei
ies. vjy V eiliojai jau auuas vvL-n k-arzlcrUi-c onivinoc Mtac_

veda- mėnuo prašą, kad miestely

kiti dešimtį dienų, buvo pa- SUSMUKO STIKLO FA- 
leisti. Nepaleistas tik vienas, BRIKAI.
apie kurio likimą jokių ži- Taiybų Lietuva’’ ___  . . . ____ _____ _____
nių neturima. majame straipsnyje kelia -)e medicinos pagalba, įanĮ Kauno valstybės teatre pumpuruoja karklai—

Vienas lietuvis mokslei- didžiausią aliarmą dėl stik- bet niekas jų neišgirstąs. buvo susirinkę Lietuvos me- reikalinga jau ištraukti
vis, kuris buvo išleistas iš Įo fabrikų nepaprastai blo- Q Amerikos bolševikų nininkai. Šis meno “specia-
kalėjimo, apie savo pergy- g0 veikimo. Pasak laikraš- “Laisvė” ir “Vilnis” plepa, Hstas” atvirai pasakė, kad ...............
venimus kalėjime pasakoja: čio, stiklo fabrikai nusiskun- ka(į Lietuvos žmonės dabar Maskolijoje menas tarnauja *USC!a*s'p
“Visus suimtuosius mokslei- džia. kad laiku negauną kai turi “nemokamą medicinos “genialiajam” Stalinui gar- .f ',w,s d,dzJ°Jl
vius kalėjime baisiai kanki- kuriu chemikalu, kurie būti- pagalbą. ’ binti. “tiesa” žodis žodin ^OJ°.marRę
no. Daug teko iškentėti. Bol-i nai reikalingi stiklui gamin- „„„ _ rašo apie tokį Mescheteli Jau ' a<lz,OJa~
ševikai vartoja barbariš- ti. Bet laikraštis siūlo ran- VIETOJ 20 TARNAUTO- pareiškimą: “Pabaltijo me- tu bent kartą
kiausias’ ’’ ' ’ -- --- ..................
nes
prastomis
panages, tarpduryje spau 
džia pirštus, muša su gumi 
nėmis
nanais 
sus

--------------- ;nai” darbininkus kitose į- čius
PAŠALINO 120 STUDEN- monėse. kurios tuos gami- T 
TŲ, KAD NESIMOKINO , nius vaitoja.

“STALINIZMO.” | Tikrai rusiška “tvarka.”

vyko kažkoks gruzinas Mes
cheteli. kuriam vadovau- Keičiasi jau platus laukas,

nors pernykštį arklą.

Tuščias svirnas pilnas vargo —
•9

Švenčiant žmonėms Lietu- line komisija apžiurėjo dar 
vos Nepriklausomybę, žydai galutinai nebaigtą statyti 
ir maskoliai bolševikai įsi- tautos paminklą — Prisikė- 

veržė bažnyčion, užėmė limo bažnyčią Kaune. Kau- 
kleboniją. ne plačiai kalbama, kad Pri-

Lietuvos Informacijų Biu- ~ik«Iimo. bažnyčių okupan
tas praneša apie Krekena- ,ai r-nelasl »aversl kino 
vos skerdynę šitokių smulk- aJlh
menų: • Patirta, kad kovo pra-

i Ryšium su Lietuvos Ne- džioje bolševikai sušaudė 
priklausomybės paskelbimo Tauragės burmistrą ad\. 
sukaktuvėmis, vasario 16 d. Laikuną. Jis buvęs kaltina-
Krekenavoje tarp raudonu- mas tuo, kad Rusijos revo- 

; iu ir parapijonių įvyko šiur- liucijos metu tarnavęs rusų 
; pios muštynės. Šios mušty- vad. baltojoje armijoje, 
nės buvo labai panašios į Adv. Laikunas pastaraisiais 
musų istorijoje gerai žino- metais vertėsi praktika Šiau- 

: mas Kražių skerdynes. Tik iiuose.
| caro kazokų vieų čia užėmė p - metu Gpu
, vietiniai žydai ir maskoliaj žva, ^udaiineja sųra- 
■ okupantai—komunistai. ,jetuviu kuJrie a,,ks.
! Tą dieną Krekenavos čiau priklausė Šauliu Sajun- 
! bažnyčion Įsiveržė žydų ir gai, Geležiniam Vilkui ir ki- 
maskoliu gauja, išvaikė su- toms panašioms organizaci- 

į sirinkusius žmones ir paėmė joms. Taip pat Į tuos sąra- 
i klebonija. Atsigavę parapi- šus įtraukiami asmens, tar- 
; ionys vėl puolė kleboniją ir navę revoliucijos laikais 
j iš ten išvarė žydus kartu su pnešbolševikinėse kariuo- 
į raudonąją milicija. Kreke- menėse. Spėjama, kad visi 
i naviečiai saugojo kleboniją į tokius juoduosius sąrašus 
| visą sąvaitę. Pagaliau atvy- Įtrauktieji bus iš Lietuvos iš- 
i kęs sustiprintas raudonosios Vežti arba kaip kitaip izo- 
‘ milicijos buiys riaušes likvi- lįuoti iš Lietuvos gyvenimo.
davo. Riaušių metu buvo------------------------------------
nemaža auku iš abieju pu- paparčio žiedas ir keturios
«iu Dauo- dalvviu kurie da- K,TOS apvsakos:SIU. uaug dalyvių. Kūne aa- n) Xeužsitik;nti? Vyras: (21 Žy- 
Ivvavo bažnyčios ir klebom- dinti Giria: <3> Klaida; J Ii Korek- 
jos gynime, vra suimta. Apie laai 7pa" 
jų likimą, kaip ir apie kitus burtus ir tt.
suimtuosius, niekas nieko 

i nežino.
Taip pat gauta žinių, kad 

visi Šiaulių kunigai po va- 
' salio 16 d. įvykių buvo su
imti. bet vėliau vėl buvo pa
leisti su sąlygą, kad be GPU 
žinios niekur iš Šiaulių ne
išvyks.

GPU yra slapta Stalino 
šnipų organizacija. Ji dabar 
užėmė Smetonos žvalgybos 
vieta ir naikina viską ir vi
sus. kas nesiderina su bolše
vizmu.

Ylakių bažnyčia dėl įvy
kiu vasario 16 d. proga visiš
kai uždaryta.

Patirta, kad kun. Bikinas.
Raudondvario klebonas, ne
senai suimtas ir išvežtas ne
žinia kur. Taip pat suimtas 
kun. Byla. Lygumų (Šiaulių 
apskr.) klebonas. į

Gauta žinių, kad kovo 
mėn. antroje pusėje specia-!

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimai tilpti; y 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANED2- -j 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS- >i 
tą. reikia pasiust «o anksto, kad pa- į| 
siektų mus ne vėliau kaip paner.5- !• 
ly. Vėliau gauti garsinimai ; tos i: 
savaitės numeiĮ nespėjama patai 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- ’! 
trukdytų, sykiu su pagarsialm 
reikia siųsti lr mokestį. i,

DRAUGIJOMS rengiant pikniką U 
ar kitokį parengimą, trumpą prane- { 
ftirr.ą patalpinam už $1.00. Už didės- Į 
nlus garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus «r kitokius smulkius prrne. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes
nei* raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Magiausio oajleško- 
jimo kaina 65c.

Norfnt pajieškot su pave'kslu. 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.
••KELEIVIS.” 253 SBOADVVAV, jj 

SO. BOSTON. MASS.

astronomiškai auga. mų. nepadedančio Sunus jau senai už grotu
ip pav , Vilniuje, buv. komunistinėje dvasioje mu- kenfia vargą juodą > '

Lietūkio skyriuje pirmiau sų mases, mums nereikia. Dukt- kasnakt skersgatviuose 
tarnavo 20 tarnautojų, o da- Po tokio “meno pakinky- id^

skaičius pašoko... mo Stalino politikai dar kai- '
bėio kiti “draugai.” atvykę žydai renkasi i rumus 
iš Maskolijos: GaukairVol- ir tenai byloja— 
kov. 'kaip gerai dabar gyventi

-------------------- ! jiems mus Lietuvoje!

bar tas 
iki 800.Kauno universiteto tech- LIETUVOJE LAUKIAMA 

nologijos fakultetas skelbia, ‘ UŽPUOLIMU IŠ ORO. 
kad jis išbraukęs is studentu cskaičiaus 120 asmenų. “ne-'ų L r -k,‘
parodžiusiu pažan į u m o ciuose paske btas oficialaus 
moksle.” tas jų “nepažan- S>jauda Praneša’
gumas moksle” pasireiškė įoiaus” sienala ' svetimos Kauno valstybinės prekybos 
tuo. kad jie nerodė pakan- vo}a”i- slgn.a1^’. .svetimos -
kamo uolumo, lankantis to- . aviacijai pasiro-

i.„:„ džius Lietuvos padangėje.kiose paskaitose, kaip
“marksizmas - leninizmas,” P v be -T

’ risc Plastun, Kauno miestokurias skaito “tovariščiai” 
Kurojedovai, Svistunovai 
Košelevai ir kiloki Merzav
cevai...

pi iešaviacinio štabo 
ninko pavaduotojas.

virsi-

auklėti!

i!

vAUTUVĖSE SLEPIA 
PREKES.

NEGAUNA VAISTŲ. i Niekas skundų jų negird;
b. , - PreKyoos Kažkoks Kauno butų sky- ar dieną ar naktį...
krautuvės Ni. 176 vedėja rjaus tarnautojas Čiužas nu- 0 žmonelių verkia širdys, 
drauge, Feiga Rubm sle- kad Kauno vais- kerštu ima plakti!...

pusi prekes ir ne visiems pir
kėjams vienodai pardavinė
jusi. Kai lietuvis pirkėjas E. 
Budreckas norėjęs nusipirk
ti vaikui bliuskutę, Feiga 
pareiškusi, kad jtj neturinti

tinė nenorėjusi jam parduo- Todėl beržas baltakasis 
ti paprastų vaistų, o kai pir- kartu su bedaliais 
kėjas pats pirštu parodęs apraudoja ta didžiąją 
jog tų vaistų vaistinėje esą. artoju nedalia... 
tai iš jo buvusi pareikalauta
aukštesnė kaina, jis papra- Sekdamas Miką Tamašauską,KUDIRKOS NAUMIESTY - t

NĖRA JOKIŲ PREKIŲ. 7?? KuvėfebS’vo S š«s skundų kW°s, buvę at- Padainavo kitas M.ka
“Tiesa” skundžiasi, kad k;,.„=l.„t? sakyta, kad jos nėra, papra- —

Kudirkos Naumies'
MICELMACHER PASKIR
TAS NAUJOMS PAREI

GOMS. v , •tas be prekių.
“Taiybų Lietuva” prane- operatyvas

f , kad tas cibulizuotas zių” (sandėlių) un o nuos. „ y, aMatvta narei™, 
f draugas” Micelmacher, ku- reikalingojo prekių kiekio. ~ ‘
ris lig Š vi ėjo darbo komisą- Neduodama nei susisiekimo pradėjo “ŠVIESTI” RA- 
ro pavaduotojo pareigas, priemonių. Laikraštis sako, 
dabar paskirtas sveikatos kad K. Naumiestis turėsiąs 
apsaugos komisaro pava- 25 kilometrus prekes nešte 
duotoj u. parsinešti!

.. rl bliuskutės, moteriškos nosi- X/ ka,p tapt* suvienyt vstis palik- ... • ,1 Rnhinipnp s§s vaistines vedejo, pareik- valstijų piliečiu?
Vietinis ko- n.aites į1 . ?tu .nie šta, kad jis išėjęs. Tokie rei- Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty-

. , •- si, pardavinėjusi tik tiems, *«»• su reikalingais klausimais ir at-gaunąs 1S ba- «i-nriomc LnHnai roiValin akiniai erziną darbo zmo- sakymais lietuvių ir anglų kalbose, tik 6 nuoš. Kl“iems ouunai įeinami- nes „ i Antra peržiūrėta ir pagerinu
' ■* — t• i aida Kaina . .......... . 25c

ŠYTOJUS.

Belfaste Dar Dainuoja

Belfastas yra šiaurės Airijos sostinė, kurią anądien smar
kiai bombardavo vokiečiu orlaiviai, užmušdami apie 500 
žmonių. Nežiūrint to kareivini čia dainuoja.

Lietuvos rašytojai, apie 
kuriuos sovietų spauda nuo
lat skundžiasi, kad jie nesu
geba kurti pagal okupantų 
užsakymą, dabar pradėti 
šviesti “marksizmo-leniniz
mo moksluose.” Net tiys 
“tovariščiai” rašytojams 
pradėjo skaityti paskaitas 
apie “dialektinį ir istorinį 
materializmą.” “Profeso
riai” yra šie rusai: Kaširin, 
Kursanov ir Košelev.
UAVATKV GADZINKOS ir kitos 
linksmos daines. Apart juokinę:,, "Da
vatkų Gadzinkos” telpa SO įvairių 
i„okin<nj dairu, eilin. parodijų ir tt. 
Dantelis iš dainų tinka juokinsroms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 m,si................................... 10c

SVARBUS IŠRADIMAS
TRIJŲ RUSIŲ GYDUOLfiS.

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

/•che. Iriitations and Hardrning of 
i be G’.ims. Pra-alina dantų skausmų, 
už-ivietry iiiiia, sustiprina smegenis.

No. 2. .Miracle M. j. S. Salve. Nuo 
semi ir šviežių žaizdų, vočių, nuo 
Pi’es. ru<» sutrukusiu rankų ir kojų 
ir T. ; < darni l-okius skaudulius ir 
regalėilaini prašalint, pabandykit tų 
mostj.

No. 8. M. J. S. Salve nuo Rhcuma- 
tiškit skausmu kojose, rankose, pe
čiuose. sprande, nuo užsišald.vm.o ir 
ere. Ta iao-tis tikrai skausmus jums 
nrašalins. Reikėtų turėt tos mosties 
kiekvienoje šeimynoje. Nusipirkit 
tuojaus. Atskirų gyduolių dėž.Otę tik 
?1.00. Siųsdami pinigus adresuokit 
taip: M AT J. ŠVILPA (6)

Miracle Ointment
P. O. Box 1103, Hartford, Conn.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVSJE?

Knygoje apraioari Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senevėo Lietuvių žinyčia

patingai dabartinės kriUHųnyhėa gadynei* kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti bieto buvimų.

Knyga didelio foranta, tari 271 puslapį. Kaina popieros apdarais
—1 00: audimo apd.—91.26. Pinigus galima siųsti popierini dolerį 
arka “Mooey Orderi”. Adraaaokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadnray, So. Boston, Mass.

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

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniš-ka 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 fundanientalinę teologija, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik sM tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis Supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimą arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 pusi ,
Audimo viršeliais, gra'i 

gos vardas, KAINA $2.90.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina 9145.

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

Taipgi galima gaut tų knygų noordyta kaina ir

slapių, didelio formato: spauda aiški, 
rražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny-

“KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
SOCIALISTAI TURĖJO 

GRAŽŲ VAKARĄ.

■'menėliai iš Lietuvos turi būt 
padėti ant mano grabo, 

i Kvietkutės turi būt surištos 
į baltu kaspinėliu ir po valiai 
; nuleistos ant grabo. O gra- 
borius turi prie kapo pakal- 

į bėti ir paaiškinti, kad tie ak- 
! meneliai yra iš tos žemės, 

aš gimiau. Aš pasirupi-
Gražiu komplimentų pa- 

i sakė biznieriai W. Amsie ir .
A. Naniaksy. Taipgi labai,nau 1u-at,ivežti ir išlaikyti 
gražių minčių pareiškė p.!
Norkūnas, geras musų kai-

LSS 35 metų sukakčiai pa
minėti prisirinko pilna dominas, geras musų 

sale publikos. mvnas sandarietis.
Pereitą nedėldienį Bosto- 'Draugė Aleknienė, eida

vo lietuviai socialistai minė- ma dalinti svečiams savo 
jo savo Sąjungos Įkūrimo 35,uvragO> papasakojo juokin- •
metų sukakti. Svečių pnva- ------ ,1--- u
žiavo iš La\vrence’o. Haver
hillio, Nonvoodo, W. Hano-
verio, Bridges atei io ii kitų: Ane-st-aite su Lapenų sūdai-; Komunistų vadai prisirašė 
apylinkes kolonijų. Emery į kelinta dainų nne ku i ls‘oni . ų vaaai prisirase 
salė prie Fields Corner pri-į„ pne^parap^ _ .

iki paskutinės dienos. Su 
dieu, saulele ir dienele, einu 
Į žemę ilsėtis.”

Velionė buvo laisvų pa- 
žiurų moteris, vedė švarų

• • -• . r . ir gražu gyvenimą. o ‘‘Ke-;ą pnetikj panašiam baliuje , A,.. į ” mvij.Lusis jos 

Ant pat pabaigos p-lė

pr
sirinko
teligentiška. bale buvo gra- 
publika buvo labai graži, in-
žiai išdekoruota. stalai pa- veik įkj 12-tos valandos, i, ,
puošti gėlėmis. Didžiųjų <kit^tvdamie<i visi reiškė' H palapVa J V0814 , „ .
-stalu trale ant tam tikro na- , V 1, ?e.ls ipenny sale. Ir tame skelbikam gaie. ant iam ukio pa kuodidziausi pasitenkinimą.; *7'?t-itA kiut.-k »»«acf*iti7+«ac _ i me pasu aso paiapijos komi-

Kep* iteto nariais šie komunistų 
veikėjai:

pilnutėlė žmonių, iri prisidėjo visa publika. į South Bostono lietuvių 
Salė buvo gra- ?V°- prasldej0 muzika ir į metodistų šv. Jono parapi- 

so“iai- _ įjos ministeris B. F. Kubilius
žmones lmksmmosi be- įšsjuntinėio skelbimą, kad

“fėru« ir

stato, buvo pastatytas dide
lis trijų aukštų pyragas, kun 
iškepė draugė Aleknienė, o 
šalia to pyrago degė trys di
delės raudonos žvakės, 
reikšdamos po dešimti metų 
kiekviena. Po vakarienės ir 
po prakalbų, pyragas buvo 
sųpiaustytas ir padalintas 
tarn svečiu.

Mirė Kaminskienė- 
Plekavičienė.

Ši panedėlį Dorchesteryje 
mirė 79 metų amžiaus susi
laukusi Elzbieta Plekavičie- 
nė, po pirmojo vyro žinoma 
kaip Kaminskienė.

A. J. Kupstis, prezidentas. 
A. Barčius. direktorius.
J. Burba, direktorius.
A. Dambrauskas, direk.
J. Šukys, direktorius. 
Fėrai ruošiami bažnyčios 

Ji gyve- pagražinimui, ir šito darbo
Vakaro nuotaika buvo ti- 110 su antruoju savo vyru, priešaky stovi mūsiškiai

krai šventadieniška ir jauki. Stanislovu Plekavičium. ’ “pažangieji.”
Valgyt ii gert buvo visiems yrie 54 Lithgotv st. Laidotu-
i valias, tačiau niekas nepa- vės bus sios seredos rytą, 
sįgėrė. Forest Hills

Vakarienei baigianties. Mirdama 
savo ranka 
testamentą:

“Mano duktė 
tai paduok

“Pažanga” i atbulą galą!
Neapsakomas chuliga

nizmas.
Niekur kitur pasauly nėra 

tiek chuliganizmo, kiek A- 
kai numir- merikoje “ kur jauniems pa- 
i ‘Keleivi,’ daužoms duodama neribota

Sąjungos vaidmenį Ameri- kiek aš metelių gyvenau. depa^'
kos lietuvių gyvenime ir jos j Buvau labai rami draugavau nientas praneša, kad pere- 
kūrybine intaka musu kultu-! visada su gerais žmonėmis metais jauni chuliganai 
rai.' Michelsonas pradėjo ir geriems žmonėms buvau ^uze mokyklose an^uz 
kviesti ir svečius savo Įspu- paklusni. Visada buvau ga- S29.626. Be to sugadm a 
džius oasakvti. Prasidėjo to- tava paklausyti, arba pagel- daugybe privatinių namų. 
astai ir linkėumai. ’ bėti bėdoj. Ir visur tarp lie- Corchesteryje per metus nu- 

Ypač gražiu minčių bei tuvių buvau laikoma didelėj kentėjo'nuo tokių chuliganų 
sveikinimų pasakė Lavvven- pagarboj. Tegul ‘Keleivis* 2? ritobesiat, Koxbtnyjo 
ce'o di
Urbonas
kalba pasakė adv. A. 0.< Kitame raštely ji rašo sa- Bnghtone 10, Hyde Parke 
ShaUna. Kalbėjo daktarai vo dukteriai taip:
D. Pilka ir A. Kapočius: pa- “Aš. tavo motina, pasa-i 
starasis palinkė jo socialis- kau apie save. mano dukre- 
tams geros ateities ir papa- į le. kvietkute. Padalyk taip,' 

aš prašau, sutaisyk ma- 
O “

baigianties. 
draugas V. Anesta atidarė 
progiamą ir pakvietė S. Mi- 
chelsoną tvarkai vesti. Nu
švietęs Lietuvos Socialistu

kapinėse, 
velionė paliko 
surašyta šitokį

iu.

.—12. ir tt.

sąmojingų kaipšakojo porą
anekdotu: ypač gera buvo no baltus plaukelius. O tos 
jo anekdotą apie Hitlerį. 'kvietkutės, kurios buvo su- 

Nuo Haverhillio kolonijos; rinktos iš viso svieto nuo 
kalbėjo drg. Matonis, nuo mano motinėlės ir brolių bei 
Nonvoodo — org. Kručas, seselių kapų. turi būt padė- 
puo Cambridge'aus — drg. tos kartu su manim į mano 
Kairaitis, nuo \V. Hanove- grabą. Aš jas laikiau sau vi
rio --drg. Rubikas, o nuo «ą amžių. Taip pat ir mano 
Picvidence. R. I.. — drau- seselės atvaizdas turi būt į- 
gas Simonavičius. * dėtas į mano gi’abą. O ak-

Chicagiečiai Smetoną Boikotavo
Socialistai, ltgijonieriai, de
mokratai ir katalikų Fede
racija jo priimtuvėse ne

dalyvavo.
Pereitą nedėldienį Chica

gos lietuvių tautininkai bu
vo surengę p. Smetonai ir jo 
žmonai priimtuves Palmer 
House viešbuty. I tą balių 
jie kvietė net ir prezidentą 
Rooseveltą atvykti. Bet ne
atvyko ne tik Amerikos pre
zidentas. o ir Chicagos lie
tuvių didžiuma atsisakė da
lyvauti. Apie socialistus, ži
noma. negali būt nei kalbos 
—jie visuomet buvo prie
šingi Smetonos politikai. Jų 
įsitikinimu, Smetona buvo 
įsiveržęs į valdžią tokiu pat 
budu. kaip ir Paleckis—ne 
laisva žmonių valia, bet

žiauria armijos spėka. To
dėl kaip Paleckio, taip ir 
Smetonos, socialistai nieka
dos Lietuvos prezidentu nė
ra pripažinę ir dabar jo pri
imtuvėse visai nedalyvauja. 
Bet Chicagoje socialistus 
pasekė ir kitos lietuvių or
ganizacijos. Pavyzdžiui, lie
tuvių legijonierių 271-mas 
postas padarė formalų nuta
rimą Smetonos bankiete ne
dalyvauti ir raštu apie tai 
pranešė priėmimo komite
tui. Lietuvių Demokratų Ly
ga, kuri susideda iš įvairių 
kliubu, taipgi atsisakė ofi
cialiai dalyvauti. Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijai priklausančios 
organizacijos nedalyvavo. 
Chicagos Lietuvių Vaizbos 
Butas irgi nedalyvavo.

g£l£s kiekvienu reikalu
PRITARKI 1 SAVO MYLIMOS MEILEI 
SU SKAISČIAI SPALVUOTOM GĖLĖM 
IR PA LYDĖKIT SIMPATIJA A R B A 
UŽUOJAUTA SU KVEPIANČIOM 

GėLeM. I žeikit pas

THE HALTIC FLOKIST
502 E. BROADWAY

so. Boston, mass.
Gėles iiu»iuziėi«un | vietą Amerikoje, lel. SOI. 1089

Bostono politikieriai agi* 
tuoja, kad viršum miesto 
reikia statyti kelias automo
biliams. Mat. prie tokių 
darbų politikieriams visuo
met yra progų pasipinigauti. 
Kelias apskaitomas į 20 mi- 
lionų. Penkis milionus tikrai 
pavogtų.

Lietuvių Radio programos. t
šeštadienį, gegužės 10 d.,! 

programa per stotį W0RL, 
950 k. nuo 8:30 ryto: (1) Į 
dainos ir muzika; (2) ži-! 
nios.

Sekmadienį, gegužės 11, 
Motinų Dienos programa 
per tą pačią stotį prasidės

BOSTONO MUTUAL AU
DRA IDOS KOMPANIJA

AUGA.

Camp Edwards naujokų nuo 9:30 ryto: (1) Juozo 
stovykloj rasta nušautas ka- Strazdo orkestrą iš Jamaica 
reivis F. N. Gelinas iš Law- Plain; (2) dainininkė Ona 
rence'o. Iš pavardės išrodo Mineikiutė iš Montellos. 
kad gali būt lietuvis. Step. Minkus.

MERGINA,
Kuri moka nors

tot “Typewriterį” ir lietu-Į Kainos kyla ir kils. 
viškai kalbėt, lai atsišaukia’ Bilionai dolerių paleisti cirkuliaci- 
tuojaus į “Keleivio”
2o3 Broadway, So. Bostone. I Jas ir todėl namų savininkams yra

----------- 1 patogesnės sąlygos.
Dabar dar turime didelį ttasirinki- 

mą visose miesto dalyse 3-jų, 2-jų ir 
vienos šeimynos namų, su garažais ir

Bostono Apdraudos kompani
ja ateinantį rugpiutį minės sa
vo gyvavimo auksinį jubiliejų. 
Per 50 metų gyvavimo Boston 
Mutual Life Insurance Compa- 
ny labai sparčiai augo ir nuošir 
tižiai patarnavo visuomenei.

Gruodžio 31, 1940 m. kompa
nija turėjo arti šimto milijonų 
dolerių apdraudos, t. y. $94,660,- 
449, ir ta suma atstovavo 291.-

Ona Tukienė nusilaužė 
ranką.

Pereitą sąvaitę Noitli 
Stoughtone sunkiai susižei
dė draugė Ona Tukienė. Ji 
valė virtuvės sienas, atsisto
jusi ant kėdės, šokdama 
nuo kėdės žemėn ji paslydo 
ir krisdama nusilaužė ran 
ka. F. Viltralo*.

Tel. TSObridg* SSSS

Dr. John Repshn
(REPSYS)

LIETUTIS GYDTTOJ4S 
Tstoate: M Ir M

irnenvuuRii* ir
■m IS IU IS ryte.

278 HARVARD 8TRRR* 
kamp. lame* «L erti Ceaml ak*.

CAMBRIDGE.

biski var-Namą DabarDlSKĮ Vai . padaugėjo turtas $4,737,258 u
lietu-į Kainos kyla ir kils. gauta 11,623 naujų šėrininkų.

Nuo susitvėrimo šios įstaigos 
ji yra sumokėjus šerininkams ir 
apsidraudusiem $33,330,129.74. 
Pereitais metais buvo išmokėta 
$1,768.783 arba kiekvieną biz
nio dieną arti $6,000.

Ši apdraudos kompanija ir 
toliau sudės didesnę turto dali 
į U. S. Paskolos Bonus, kurie 
yra vieni iš saugiausių.

The Boston Mutual Life In
surance Co. valdybą sudaro se
kantieji: Jay R. Benton—prezi
dentas, buvęs Attorney-General 

Edward C. 
Mansfield—sekretorius; Actua-

Penki dideli Kambariai
su visais parankumais

Ai...... •asm nuo Bankų ir Valdžios H. O. L. C.StyUlU apšildomi, Visi nau* kuriuos galima pirkti pigiomis kaino-
jausi 'taisymai. Parankus lengviausiomis išlygomis. pa- 
' • vyzdžiui:

1. Labai grąžąs 3-jų šeimynų. 15 
į kamb. su varnomis ir visais moder- 
įniškais patogumais, prieš ir užpaka
lio piazais. atskirai apšildomas, vieta
garažui. Labai geroj ir gražioje vie- 

Įloi. Dorchestery. Kaina tik $5500.
2. 2-jų šeimynų, 12 kamb. garų šil

domas, arti South Bostono beach’ių. 
didelis daržas. Kaina tik $4500 ir tik 
$450 įmokėt.

3. 6-ių šeimynų, po 6 kambarius su

visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku. 

“Keleivio” name. 253
Broadway, So. Bostone.

REIKALINGAS DUON
KEPIS.

Turi mokėt kepti RUGINĘ PUO 
NA IR BULKUTES. Kreipkitės ypa 
tiškai ar laišku: Z. (8
253 Broadvvav, So. Boston, Mass.

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

ir nuo 7 iki S.

392 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Back Bay 
323 COLUMBUS AVĖ., 

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį

Telefonas: KENmore 7432

I n-ių šeimynų, po b kamBinus su ĮiTaUoaphii^tt« • 
vcniomis. pečiais, šiitu ir šaltu vau- MassacnusettS, 
deniu, labai parankioj vietoj prie
B road wa y, kaina tik $5000. _ t» r.

Dėl atsakančio patarnavimo kreip-j*T* Byron Wright; Superillten
kitės prie adv. Gailiaus agentūros dent of Agencies, \Villiam H. 
arti Lietuvių svetaines. Čia gausite 1 
specialiai prirengtus namų katalio-1 Moody. 
gus ir reikale savo automobiliu nuve- '
Šime pasižiūrėti veltui. I .
BOSTON REALTY TRIJST ^ran^ Hardison ir Merton L. 
BU51UN KLALI Y lKUbT Brewn b Massachusetts In- 

317 E Street,

Direktoriai: Jay R. Benton, j

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2732

surance Commissioners; Wil- 
lard B. Clark, Herbert O. Ed- 
gerton. Damon E. Hali, Lester 
G. Hathaway, J. Leonard John
son. Seward W. Jonės. Judge 
Leo H. Leary, Robert Luce, Ed- 
vvard C. Mansfield. John W. 
Marno, William P. McPherson, 
ir Frank L. Richardson.

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedh&m, Mas*.
Tel. DEDham 1636

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers t

Perkraustoro 
čia pat ir į to 
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina orieinama 
32S BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 461S

I
GROSERNĖ

♦ ir š-iltv mėsų krautuvė greitam par- 
J <lavj:n''i. Ttr. pat yra kambariai gy

vent. Renda pigi. pragyvenimas už
tikrintas. Kapitalo daug nereikia. 
Atsišaukit greit, nes savininkas iš
važiuoja prie valdžios darbo. Klaus
kit: P. S. <9>

253 Broadvvay, So. Boston. Mass.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. 91IKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki S vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

DABAR . JUS GALITE ATSAKYT 
I JŪSŲ ŠALIES ATSIŠAUKIMĄ

Jūsų valdžia siūlo jums progą prisidėti prie 
stiprinimo šalies apsaugos. Pirkdami naujus 
Deftnse Savings Bondsus jus galit Įdėt dolerius 
į darbą dabar padedant pirkti laivus, orlaivius, 
ginklus ir įvairius įtaisymus reikalingus apsau- 
gai laisvės ir saugumo. Bukite pirmaeiliai pat
riotai Amerikonai, kurie

perka Defense Savings Bonds 
ir Štampas pas

Mutual
' l8>6-,ų4i '

125-tos Sukaktuvės
Jokio pvln<> Mutual Savinas 
Rankos už pardavimų šių 
Pofcn-v Savings Bondsų ne
gauna. šios bankos su sma
gumu padeda šaliai skubo
tam jos reikale.

Savings
Banks

of Massachusetts

*♦ * * *

4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston (mis 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ, 

Jamaica. Plain. Ma«s.
Res. Tel. Arnold 1O2S

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakamis 
OnOMETtOSTM

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nno 9 ryto iki 12

447 BROADWAYV 
SO. BOSTON, MASS.ii

Willys 4 Durų Sedan $665
F. O. B. Toledo Kitokie priedai—extra.

PLAINSMAN MODELIS WITH OVERDRIVE 
PADARO DAUGIAUSIA MYLIŲ ANT GALIONO

SU WILLYS AMERICAR KARU NUVAŽIUOSI 29.06 MYLIAS SU GALIONU GAZO.

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

\Villys Americar turi vietos visai jusu Šeimynai, jis pa
tenkinamai gražus ir neprilyginamai smagus kelionėje.

TĖMYKIT! NEPALYGINAMAI JO ŽEMĄ
KAINA—SPEEDWAY COUPE TIK ,I .O.B. Toledo

Pamatykite tą stebuklingą karą greičiausiai kaip galite. 
Mes galime pristatyt jums bile į kurią vietą visoj Naujoj 
Anglijoj. Norint daugiau informacijų iš tolimesnių vietų 
klauskite laišku.

Boston Street Garage

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrade.

Specialistas Vyriškų ir MotorUkų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa. 

Vateadoe: aae IS IU 12 dieaų 
nuo 2 iki 4, aae 7 iki S vakare 
ISO HUNTINGTON AVR.

BOSTON. NA8S.
Tel. CemnmmreaMi 6S7S.

JTeL 28624 Gyv. Slltt

i DrJoseph AJSoidis 
OPTOMETRISTAS

Valandoe: 9 iki 12 
aao 2 iki S, 
aao 7 iki 9.

8ered^^t^ki lt

AKiV DAKTARAS 
Ištaiso defektuotos akis ir tinka
mu laiku sugrąžina šviesų. Ižeg- 
žeminuoju ir priskiriu akinius

114 Summer Street
lavarence, mass

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE,

BOSTON. Telef. Lafayetts 2S71
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 enk. 
v nnr 10 |M 1

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

BmIm
ĮOSS

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Piginę.

TBSalmU tiaeaslel^.lUMWii p«|(Priivivviai ir 
Hydraulic Brokais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

MOIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jee Kapočiunas — savininkai.

Taisyme Ir 
1 HAN

PCTER PILVINIS
119 BOSTON STREET,

Tel. GEN 9296

WILI.YS SALES & SERVICE
SOUTH BOSTON

Namų Tel. COL 9S57




