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Amerikos ir Vokietijos 
Susirėmimas Neišvengiamas

Naciai Prarado Jau 
lOfiOO Orlaivių.

KRETOJ SIAUČIA 
BAISIOS KOVOS.

Orlaiviai Užmušė 
Anglijoj 55J00 

Žmonių.
Ir sunaikino 13,500,000

kiečiai, ir rusai, ir japonai. 
Tiesa. Anglijai taipgi ten

ka importuoti maistą. Bet 
Amerika gali jai pristatyti: 
duonos, mėsos, cukraus ir) 
sviesto daugiau negu reikia; 
o kad vokiečiai to maisto ne
nuskandintų, Amerika ruo
šiasi duoti prekybos lai
vams ginkluotą apsaugą. 
Prezidentas Rooseveltas jau 
pareiškė ir pakartojo, kad 
Amerika kovos už jūrių lais
vę ir jos laivai plauks kur 
tik jiems patinka.

Vokiečiai šito labai bijosi. 
Jie žino, kad Amerikos plie
nas. žibalas ir maistas gali 
laimėti karą. Todėl jie įspė
ja Ameriką, kad jos gink-

PRASIDEDA KOVA UŽ 
PASAULIO KONTROLĘ.
Jei fašizmas bus sumuštas, 
vadovaujama rolė teks Ame

rikos demokratijai.
Karas tarp Vokietijos ir 

Amerikos išrodo jau neiš 
vengiamas. Tiesa, Amerikos 
valdžia ir žmonės karo ne
nori. Bet jie nori, kad Vo
kietija butų sumušta. Ar ga
lima ją sumušti? Dalykų ži
novai tvirtina, kad galima, 
tik reikia duoti Anglijai pa
ramos. Karą visuomet laimi 
ta pusė, kuri gali ilgiau išsi
laikyti. O išsilaikymui reika
lingas maistas, stipri pramo
nė ir dideli metalo ištekliai.
Amerika turi visko. Pavyz
džiui, pereitais metais ši ša
lis pagamino 67,000.000 to
nų plieno, tai yra daugiau 
negii pagamino Vokietija,
Italija, Japonija ir Sovietų 
Kurija sudėtos krūvon.

Šįmet per 3 pirmuosius 
mėnesius Jungtinės Valsti
jos pagamino jau 20,000.000 
tonų plieno, kas reiškia 80.- 
000,000 tonų per metus.. Ir 
dabar daromi {danai išplėsti 
plieno gamybą da daugiau, 
taip kad ji toli prašoks ne 
tiktai tas keturias totalitari
nes valstybes, bet galės pra
šokti ir viso pasaulio plieno 
gamybą.

Plienas gi yra ta medžia
ga, iš kurios statomi karoj nenorėjo ir Anglija. Ji nebu- j 
laivai, submarinai, tankai, i vo jam nei pasiruošus. Ne-i 
daromos kanuolės ir kiti i norėjo karo nei Belgija, nei i 
ginklai. Todėl kas turi plie- Olandija, nei Norvegija,) 
no daugiau, tas turi dau- nei kitos šiandien jau nuka- J 
giau šansų ir karą laimėti, j l iautos šalys. Amerika ma-

Nemaža plieno pagamina j to. kad toks pat likimas gali 
dar Kanada ir pati Anglija. > ištikti ir ją, jeigu ji vengs 
Ir šitos šalys turi stiprią ir i karo ir leis įdukusiems dik- 
didelę pramonę. j ta toriams sunaikinti Angli-

Maisto gi demokratinėse) jos demokratiją. Todėl A- 
valstybėse yra daugiau negu; meriką ruošiasi smogti fa- 
į ei kia. Kaip Jungtinėse Vai-j šizmui smūgį dabar. Kol 
sti jose.,taip ir Kanadoje sto-i Anglijos sala da atdara, 
vi didžiausi sandėliai kvie-' Amerikos orlaiviai dar gali 
čiu. Kanados vyriausybė iš tenai Vokietiją suardyti ir 

vokiečių orlaivius išnaikinti

Anglai per 21 mėnesį nete- Vokiečiai nuleido iš oro jau 
ko 2227 lėktuvų. 28,000 kareivių.

Londono žiniomis, per 21 Kieta yra Graikijos sala, 
kare mėnesį Vokietija nete- apie 80 mylių nuo Graikijos
ko 10.000 karo orlaivių, sausžemio. Jos plotas yra , ..... , , ,
Tuos nuostolius anglai re- mažesnis kaip Massachu-įskeH?ri skaičiai parodo, kad 
mia sekančiais daviniais: setts valstija. Kai vokiečių i P?’Anglijoj dau- 

Atakuodami Britaniją, armija užėmė Graikiją, tai'f^aa, uvo "
per 21 mėnesį naciai pražu- Graikijos vyriausybė

Šiaurės Atlante Siaučia 
Atkaklus Laivynų Mušis

triobėsių.
Anglijos valdžios pa- DIDŽIAUSIS ANGLŲ LAI- kiečių

dau- 
civiliu

net pataria savo ūkinin
kams šįmet mažiau sėti, nes 
kitaip nebus kur javų padė
ti. Da pereitų ir užpereitų 
metų kviečiai nesuvartoti.

Tuo tarpu gi diktatorių 
kraštuose jau dabar jaučia
mas badas. Okupuotų kraš
tų gyventojus plėšia ir vo-

V okiętija Turinti 
lOOftOO Sklandytojų
Sklandytojais yra vadina

mi žmonės, kurie sklando 
sklandytuvais, o sklandytu
vas, tai orlaivis be motore. 
Iš sklandytuvų daromi “oro 
traukiniai.” Sukabina jų vi
są eilę ir vienas motoru va
romas lėktuvas juos traukia. 
Kai iuos iškelia aukštyn ir 
nuveža kur reikia, tai vienas 
po kito jie atsipalaidoja ir 
vairuodami nusileidžia kur 
jie nori. Dabar vokiečiai pa
vartojo tokius “oro trauki 
nius” Kretos salai užpulti. 
Ir tik dabar anglai atsiminę, 
kad Vokietija turi apie 
100,000 išlavintu sklandy
tojų. Kol Versalio sutartis 
draudė vokiečiams daryti 
motorais varomus orlaivius, 
lai vokiečiai darė bemoto
rius sklandytuvus ir teisino
si, kad tai esąs tik spor tas.”

Bismarckas” yra ap
ginkluotas tokiomis pat ka- 
nuolėmis. bet jis mažesnis 
laivas. • būtent 35,000 tonų 

i talpos, ir nėra toks greitas,
! kaip “Hood” buvo. Sako- 

Pereitą subatą tarp Gren- ma, jog “Hood” nuskendo

VAS NUSKANDINTAS.
Anglai užklupo vokiečių 

karo laivus netoli nuo 
Amerikos.

užmušta
žmonių, negu kareivių. Nuo 
pereitų metų birželio iki šių

™ vOK.eujO5 angių .anų- Ke.iajs_ angių. cMHai^žmo^rnuo landijos ir Islandijoj netoli dėl to. kad vokiečiai pataikė
SS prieTiSmbyžuv“ .856 nuo J Amerikos pakraščių, j jo amunicijos magazinų, 

ivius. Moįvee-Iioi naciai savaite vomeciai £uvo gužeisti anglų laivynas užklupo prie-! kuris sprogdamas - J -

luotą apsaugą siunčiamai 10000orIaivi
Anglijon medžiagai reiks „t
“atvirą karo veiksmą, ku
riam sustabdyti vokiečių lai
vynas vartosiąs kanuolės.

Taip pasakė pereitą ne
dėldienį admirolas Erich 
Raeder, vyriausis Vokieti
jos laivyno vadas. Ir šitas 
jo įspėjimas buvo paskelb
tas dviem dienom prieš pre
zidento Roosevelto kalbą, 
kuri turėjo but pasakyta šį 
utarninka.

Bet vokiečiu admirolas ši
tuo savo įspėjimu Amerikos 
nenugąsdins. Nors Ameri
kos valdžia ir žmonės kare 
nenori, bet jie žino, kad ka
ras vistiek ateina. Karo juk i.

su U-
dė 3,498 savo lėktuvus. Vir- kusia savo kariuomene ir 
šum Vokietijos anglų laku- keliais tūkstančiais anglų 
nai
laivius. Norvegijoj naciai sąvaitę vokiečiai pradėjo 
prarado 56 orlaivius. Fran- pulti tą salą iš oro. Nusilei- 
euzijoj buvo sunaikinti dę iš orlaivių keli tukstan- 
2.694 jų orlaiviai ir 348 jų čiai parašiutininkų užėmė 

i mašinos buvo numuštos ju- i kelias svarbias pozicijas ir 
ron. Jeigu prie to da pridėti aerodromus. Anglai su grai- 
visus orlaivius, kurių naciai! kais tuoj stojo kovon, bet iš 
neteko Lęnkijoj, Olandijoj oro leidosi salon vis daugiau 

i ir Belgijoj, ir tuos ką buvo) ir daugiau vokiečių. Kai jie1 
bombomis sunaikinti ant užėmė kelias pozicijas paju- 
žemės, tai vokiečių aviaci-: ly. tai vokiečių ir italų grei- 
jos nuostoliai bus nemažės- tieji laivai pradėjo gabenti 

jiems tankus ir kanuolės. 
Anglai sakosi per tą patį; Pribuvęs anglų laivynas 

laikotarpį netekę tik 2.227; pradėjo juos skandinti ir

Tuo tarpu Anglijos karei
vių buvo užmušta: Francu
zijoj ir Belgijoj 13,000; 
Norvegijoj, 250. o Graiki
joj, 3000. Taigi iš viso ka
reivių užmušta tik apie 19,- 
250. prieš 55,700 civilių. Be 
to, priešo orlaiviai sunaikino 
Anglijoj 13,500,000 
besiu.

sudraskė
visą laivą. “Hood” tuoj nu
skendo ir kartu su juo nu
ėjo jūrių dugnan 1.300 Ang- 

ma, jog Amerikos karo lai- į lijos jurininkų.
vai davę anglams žinią, kad Vokiečių naujieji karo 
Grenlandijos ir Islandijos ]aįVai esą pastatyti taip, kad

šo laivyną, susidedantį iš 
naujausių ir stipriausių Vo- 

•s karo laivų. Spėja-

tarpe randasi vokiečių lai
vai. Tuoj tarp anglų ir vo- 

trio- kiečių užvirė mušis. Bet jo 
pradžia anglams buvo labai 
nelaiminga. Vokiečių šar
vuotlaivis “Bismarck” nu-

vie'na kita torpeda ar viena 
kita bomba negali jų nu
skandinti. Jeigu net ir šonas 
butų jiems pramuštas, tai jie 
nenuskęs, nes visas laivo vi
dus suskirstytas į atskilus

orlaivių.

“HOOD” JAU 88-TAS 
ANGLŲ LAIVAS NU

SKANDINTAS.
Associated Press sako,

per vieną dieną nuskandino 
! 40 nedidelių laivų su gink
lais ir kareiviais. Bet anglų 

• karo laivus tuoj puolė vo
kiečių orlaiviai. Vokiečiai 
giriasi nuskąndinę tenai 11

kad pereitą subatą nuskan- Anglijos kreiserių ir kelioli- 
dintas “Hood” yra jau 88- i ką mažesnio karo laivų. Tie 

_ . . _— perdėtas anglų karo laivas žuvęs skaičiai, vešiausia, 
per dabartinį katą. Vokie- ti: Bet pafĮT^nglai prtsipa- 
čiai nuskandinę šiuos anglų žįsta, kad ginant Kretą žu- 
laivus: vo JU kreiseriai ir 4 nai-

2 šarvuočiu. • kintuvai. Bet anglai sakosi
2 laivu orlaiviams vežti, numušę žemėn daugiau 
5 kreiserius. kaip 100 vokiečių ir italų or-
11 ginkluotų prekybos laivių Kretoje. Nežiūrint

laivų.
43 naikintuvus. 
25 submarinas.

stiprios priešlėktuvinės ug
nies, vokiečiai iki šio utar
ninko nuleido Kreton jau 
apie 28.000 savo kareivių. 
Apie 16.000 jų jau užmušta. 
Vėliausios žinios sako, kad 
anglai ir graikai tenai jau

ORGANIZUOJA DIDELĮ
VAJŲ PRIEŠ “PENK- skandino didžiausį anglų kambarius, ir jei vienas

TAKOJUS.” laivą “Hoodą, ’ o pats pa- kambarys prisisems van-
Federalinio Investigacijų ... . dens, tai visi kiti bus dar

Biuro direktorius J. Edgar T<n buvo didelis smūgis g^gj jr laivas galės plaukti. 
Hoover painformavo spau- anglu PfesJyzHL, Bet “?1ST Keista, kad didžiausis ir 
dą, kad greitu laiku Jungti- marekas šitoj kovoj irgi smarkįaUsis anglų laivas bu- 
nėse Valstijose prasidėsiąs buvo_ sužeistas, o kadangi VQ t* )engvaj įr neitai Su- 
didelis vajus prieš “penkta- nigiųzti jam namo buvo apie „3^^.
ją koloną.” Jisai mobilizuo- 1 6°° tai, an^a? Pra: ___________
ja 150.000 agentų armiją, <^0 II vytis, tikėdamiesi j) 
kuri ne juokais pradės kovą Pr ibaigti pirma negu jis pa
su priešvalstybiniais gaiva- S1^k« kun nors vokiečių uos
iais. Į šitą kovą busianti į- ta. Prie tos medžioklės pri
traukta visu valstijų ir mies- sidėjo ir anglų orlaiviai.

Nors ant junų buvo tirštas 
rūkas ir toli nesimatė, ta
čiau orlaiviai surado pabė
gusi

Spiovė Teisėjui 
į Akis.

Pereitą sąvaitę New Yor-
tų policija.

VALDŽIA STATO GINK
LŲ DIRBTUVES.

Federalinė valdžia pasky
rė 5 bilionus dolerių nau
joms ginklų ir laivų dirbtu
vėms statyti. Šis darbas pa
vedamas privatinėms kom
panijoms. kurios yra sam
domos kaip “menedžeriai.”
Valdžia duoda kapitalą ir 
tos dirbtuvės jai prigulės, ąn_lamjl 
bet privatinės kompanijos

Taigi kova už pasaulio kon
trolę dabar prasideda tarp 
Amerikos ir Vokietijos. An
glija vaidins jau antraeilį 
vaidmenį.

Jeigu šitoj kovoj Vokieti- 
ios militarizmas bus nuga
lėtas, tai vadovaujamą rolę 
pasaulio rekonstrukcijoj 
teks užimti Amerikai. Ame
rika bus didžiausia galybė 
pasauly. Jos gaminiams bus 
atidarytos visos pasaulio 
rinkos: jos fabrikai ir far
meriai nespės tada gaminti 
sugriautoms valstybėms rei
kalingus daiktus. Amerikos 
darbininkams bus labai 
daug darbo ir gerų uždar
biu. Bet valgas butų, jei ka 
rą laimėtų fašizmo barbarai.

AUSTRAI MELDŽIASI.
KAD HITLERIS BUTŲ 

SUMUŠTAS.
Šiomis dienomis Bosto 

nan atvyko grafas Czernin, 
buvęs Austro-Vengrijos už 
sienio reikalų ministeris per 
pirmai) pasaulinį karą. Jis 
sako, kad Austrijos žmonės 
dabar meldžiasi ir prašo 
Dievą, kad Hitleris butų su
muštas ir Austrija vėl at
steigta nepriklausoma res
publika. A

ke buvo nuteistas mirti elek
tros kėdėj George Cvek, 24 
metų amžiaus žmogžudys. 

Bismarcką” ir pauFkė kuris išgėdino ir nužudė ne 
iin pora dideliu torpedų, da vieną moterj. Paskutinė jo 
labiau ji sužeisdami. ‘ auka buvo Mrs. Catherme 

Šį utarninka, kai “Kelei- Pappas, kurią jis pasmaugė 
vis” ėjo spaudon. žinios iš vasano 4 d. Kai teisėjas lei- 
Berlyno skelbė, kad jų do jam tarti paskutini zod), 
“Bismarckas” yra apsuptas J,s pradėjo kolioti prokuro- 
stipresnėmis anglų spėko- J U ‘prakeiktu me lagiu ir
mis ir sunkiai ginasi kažin kitokiais žodžiais. Tuomet 
kur šiaurės Atlante. Yra teisėjas liepė jam nutilti Is- 

kad šitame mūšy vedamas iš teismo sales, 
dalyvauja ir kitas vokie- ę^ekas spiovė 1 veidą teisė-

ANGLAI SUČIUPO 19 
TANKŲ IR 42 KA

NUOLĖS.
Etiopijos pietuose anglai į Jaba* išvargę, nes jiems nėra 

suėmė da vieną italų “liz- j ląiko nei pavalgyt, nei pa
dą.” Čia jie gerai pasipelnė, silsėti. Priešo parašiutai 
nes rado 19 tankų, 42 ka-i krinta is oro kaip sniegas, 
nuoles ir daug kitokio gro- i Nusileidę zemen, vokiečiai 
bio, su kuriuo paėmė nelais- tuoj atsipalaidoja nuo savo 
vėn ir 5,000 italų. į Pa^»utų, susignipuoja bu-

___________ nais ir puola graikus su ang-
VOKIEČIAI DOVANOJO )lais- Valgiai Kreta atsilai- 

ČILEI LAIVĄ. j Rys. __________
Vokietijos valdžia dova-: VOKIEČIAMS STINGA 

nojo Čilės valdžiai savo lai-, nu/V
vą jurininkams lavinti, šis UArULlnU.
laivas keliaudavo po įvai-1 Iš Londono pranešama, 
rias šalis, bet karui ištikus kad per 10 naktų tenai ne
negalėjo Vokietijon sugrįž-' pasirodęs, nei vienas priešo 
ti ir stovėjo iki šiol Čilės orlaivis. Kiti Anglijos mies- no iš plėšikavimo. Jie pate- Nuskandintas anglu laivas Amerikos pabalbą Anglijai,
uoste. Vokietijos naciai ge- tai pereitą sąvaitę irgi ma- ko bėdon tik tada, kai nužu- “Hood” buvo 42,000 tonu Jie norėjo pasisamdyti Aca-
rinasi Čilės valdžiai viso- žai buvo bombarduojami, dė tūlą Millerį. 72 metų am- šarvuotas kreiseris. Jis buvo demy of Music salę, bet sa
kiais budais.

jas statys ir operuos. cių šarvuotlaivis, būtent J?1 ir prokurorui. Jis buvo 
“Admirolas Tirpitz.” Ang- isiytęs. kad sargai turč
iai irgi sako, kad Atlante 10 surakinti jo rankasAPSIVEDĖ IR GYVENO 

IŠ PLĖŠIMŲ.
Los Angeles mieste buvo

suimtas tūlas Trudning su menų nepaduoda. Kiek lai 
savo jauna žmona dėl žmo- Vų iš abiejų pusių dalyvauja, 
gaus nužudymo. Trudrung nesako nei vokiečiai, nei an- 
yra jaunas vaikėzas ir tokia giaj. Bet reikia manvti, jog 
pat jo žmona. Policija sako. anglai dės visas savo pa- . _
kad jiedu nesenai apsivedė, stangas, kad vokiečiu laivy- jai” pasikvietė Lindberghą, 
pavogė automobilį ir gyve- nas butų sunaikintas? ‘ kad pasakytų prakalbą prieš

siaučia atkaklus mušis su 
priešo laivynu, bet smulk-

Jis
keikė Ameriką, valdžią ir 
visa šios šalies santvarka.

Nedavė Lindbergho 
Prakalboms Salės
Philadelphijos “penktako-

ANGLAI PAĖMĖ 19,000 
ITALŲ.

Valydami Etiopiją nuo 
italų, pereitą sąvaitę anglai 
tenai paėmė nelaisvėn dar 
19.000 Mussolinio fašistų,) 
jų tarpe 5 generolus ir daug 
žemesnės rangos karininkų.

viso- zai buvo bombarduojami. 
Tai parodo, kad vokiečiams 
stinga gazolino. Matyt, Ru
sija nespėja pristatyt.

dė tūlą Millerį. 72 metų am
žiaus senuką, ir paėmė iš jo 
$7 pinigų.

FRANCUZIJA UŽLEI-
SIANTI AMERIKAI 

MARTINIKĄ.
Žinios iš Vichy sako, kad 

Francuzijos valdžia yra nu-,
sistačiusi tiktai pačią Fran-įdėldieniais 
euziją ir Afrikos kolonijas gintis nuo

MASKVA RUOŠIASI
NUO PARAŠIUTININ

KŲ GINTIS.
Pereitą sąvaitę Maskvoje 

buvo pašaukta 7.000 bolše
vikų, kurie subatomis ir ne

bus mokinami

pastatytas 1920 metais, o 
1930 metais pertaisytas ir 
•sustiprintas naujais šarvais. 
Jo ginklai susidėjo iš 8 ka
nuolių po 15 colių ir daugy-

vininkai atsakė, kad salės 
neduos, “nes į Lindbergho 
prakalbas susirenka tik ko
munistai, naciai ir kitokie 
Amerikos valdžios priešai.”

bės mažesniu kanuoliu. Vo- Tuomet )>enktakojai iš “A-

EXTRA!

parašiutininkų.
FRANCUZŲ PULKIN1N- ■ inkorporuoti į “naują Euro- Matyt, Stalinas vistiek ne-
KAS PERĖJO ANGLŲ 

PUSĖN.
Šiomis dienomis francuzų 

pulkininkas Collet su visais 
savo kareiviais perėjo iš Si-

pos santvarką.” bet Marti- 
nikos salą ir kitas savo po
sesijas Amerikos pakraš
čiuose sutiksianti pavesti 
Amerikai.

pasitiki 
leriu.

savo partneriu Hit-

merica First” komiteto gavo 
pasisamdyti kitur Lindber- 
ghui salę ir norėjo jas išgar
sinti per radiją. Bet KYW ir 
WCAU radijo stotys atsisa
kė Lindbergho prakalbas 
skelbti. Gatvėkarių ir busų 
kompanijos taipgi atsisakė

pri?Jngh)leStiną 11 pnsldėj° i VOKIETIJA PRALAIMĖS

8,000,000 VOKIEČIŲ 
ARMIJA.

United Press agentūra sa-

DĖL ALIEJAUS STOKOS.
Vienas Amerikos val

džios ekspertas pranašauja, 
kad Vokietija bus sumušta

FRANCUZŲ-ANGLŲ
SANTIKIAI KRINKA.

Francuzų Vichy valdžia 
pareikalavo, kad Anglija at

ko, kad Vokietija dabar tu- dėl aliejaus stokos. Jau da
ri 8,000.000 kareivių aimi- 
ją ir nemažiau kaip 30.000 
karo orlaivių.

bar ji negaunanti pakanka
mai gazolino savo kare ma
šinoms varyti.

siimtų savo konsulatus iš Si 
rijos ir Lebanono. Francuzų of Wale». 
generalinis konsulatas Ix>n- Sužeistas “Bismarckas” 
done buvo uždarytas jau ge- bėgo į Bresto uostą h* buvo

ANGLAI NUSKANDINO 
“BISMARCKĄ.”

Einant “Keleiviui” į spau
dą, paskutinę minutę atėjo 
žinių, kad vokiečių 35,000 . .
tonų šarvuotis “Bismarck” Jo skelbimus priimti, 
iau sunaikintas. Kaip rodos,
jį nuskandino torpedomis ® ŽUVO TRAUKINIO 
anglų orlaiviai. Jam skęs- RATAIS,
tant, jį pribaigė anglų 35,- l’pjier Sandusky. Ohio.— 
000 tonų šarvuotis “Prince Pereitą nedėldienį greitasis

traukinys čia sudaužė auto-
. mobili, kuriuo važiavo 9 as
menys iš Michigano valsu- 

gužės pradžioje. Anglai pa- nuskandintas už 400 mylių jos. Visi jie žuvo. Traukinio 
reikalavo jį uždaryti dėl nuo Francuzijos pakraščio, mašinistas sako, kad trauki-
“nedraugingų Vichy 
džios veiksmų.”

vai- Jo persekiojimas tęsėsi 72 
j valandas. .

nys bėgo 70 mylių per va
landą greitumu. A

—f....
• a • - X
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LIETUVA IR GRAIKIJA.

Komunistų “Tiesa” ple
pa. kad Sovietų Rusija išgel
bėjusi Lietuvą nuo Graiki
jos likimo. Girdi:

"Lietuva tam tikru laiku 
taipgi buvo tempiama Graiki
jos padėt in. Smetonos vyriau
sybė irgi koketavo su Hitleriu 
ir Chamberlainu. Hitleris sis- 
temaėiai siuntė savo šnipus Į 
svarbiausius Lietuvos centrus 
ir susitaręs su Smetona ruošė 
Lietuvos okupaciją. Bet nelai
mė fašistams! Sovietų Sąjun
ga Įsikišo. Smetonininkai ir 
hitlerininkai turėjo dumti per 
•beržyną i Berlyną.’ Lietuva 
likosi nuo karo liepsnų apsau
gota. ’

Tai yra durnelių pasaka ir 
durneliams pasakojama. 
Stalinas, mat. ėmė ir užkir
to Hitleriui kelią i Lietuvą!

Jeigu ištiesų butų taip bu
vę, kaip komunistai plepa— 
jeigu Hitleris butų norėjęs 
Lietuvą užimti, o Stalinas 
butų jam pasipriešinęs—tai 
tada tik Lietuva ir butų ga
lėjusi virsti karo lauku.

Bet faktas yra toks. kad 
lasai okupavo Lietuvą ne 
nuo Hitlerio ją gelbėdami, 
bet pildydami Hitlerio norą. 
Tas buvo padaryta pagal 
1939 metu Maskvos sutarti, 
kuria Stalinas prižadėjo ap- 
įupinti mechanizuotą Hitle
rio armiją žibalu, o Hitleris 
už tai leido Stalinui pasiimti 
pusę Lenkijos ir visas Pa
balčio valstybes.

šita komunacių sutartis 
tačiau nepašalino Lietuvai 
karo pavojaus, bet kaip tik 
padidino ji. Jeigu tik Lietu
vos žmonės butų pradėję 
savo laisvę ginti, kuomet 
okupantai pradėjo per jų 
sieną iš Rusijos veržtis, tai 
butų Įvykusi tokia pat sker- 
dynė, kokia Įvyko Suomijoj, 
arba kokią pastaruoju laiku 
matėm Graikijoj.

Taigi meluoja komunistai 
sakydami, kad jų Stalinas 
“apsaugojo” Lietuvą nuo 
karo liepsnų. Stalino armija 
ėjo Lietuvon su tankais, ar- 
motomis, kulkasvaidžiais ir 
visomis “liepsnomis.” Ji ėjo 
pasiruošusi šaudyt musų tė
vus ir brolius ir naikinti jų 
sodybas. Šita skerdynė ne
įvyko tik dėl to. kad ramaus 
budo lietuviai nematė vilties 
atsilaikyti prieš puslaukines 
ginkluotų azijatų gaujas ir 
be kovos pasidavė nelais
vėn.

Nors rusu armiia okupa
vo Lietuva be karo, ši oku
pacija tačiau neapsaugoja 
ios nuo Graikijos likimo. 
Tiesa. Hitleris dabar liepė 
Stalinui pasiimti Pabalčio 
valstybes kaip atlyginimą 
už Rusijos žibalą ir kitokią 
pagalba jo karui prieš pa
saulio demokratiją: bet jei 
tik jis ši karą laimės, tai jis 
lups ir bolševikus iš Euro
pos. Vokiečių akimis žiū
rint. rusai yra dvokiantis 
mėšlas, ir jie to mėšlo ne- 
kuomet savo pašonėj nepa
kęs. Ir kai iie pradės jį iš 
Lietuvos valvti. musų kraš
tas galės būt sutremptas 
daugiau da negu Graikija.

“HE PROMISED THAT 
TO ME.”

“Vilnies" Jagminas užsi
manė “pamokyt” mus isto
rijos, kurios, deja. jis pats 
nesupranta.

Musų “Keleivy” buvo nu
rodyta. kad mechanizuota 
vokiečių armija visai nega-i
lėtų “blitzkriegų” daryti, < 
jeigu ji neturėtų kuro savo' 
submarinoms. bombane- 
šiams ir tankams operuoti. 
O to kuro jai pristato Stali
nas iš Rusijos žibalo šal
tinių . ________

“Vilnies” Jagminui ne
smagu girdėti, kad Hitlerio 
karo mašinos yra varomos 
Rusijos gazolinu ir tepamos 
jos tepalu. Todėl jis šoka 
ginčytis. Bet vietoj Staliną 
ginti, jis dėl šito karo kalti
na Anglijos ir Francuzijos 
“imperialistus.” Esą:

“Visas pasaulis žino. kad 
anglai ir franeuzai imperialis
tai norėjo Vokietiją išstumti i 
karą prieš Tarybų Sąjungą. 
Vienu tarpu jau buvo net Įsiti
kinę, kad tikslą bus atsiekę. 
Atsiminkime tą negarbingą 
Munichą ir Chamberlainą. kai 
jisai parskridęs iš Municho 
Londono aerodrome, lipdamas 
iš lėktuvo, popieros laikštu sa
viškiam mojavo ir ciniškai 
švokštė: ’he promised that to 
me’!“

Čia ir yra ta istorija, ku- 
kios Jagminas visai nesu
pranta, bet nori kitiems 
“aiškinti.”

Dalykas yra toks, kad 
Miunchene (ne “Muniche”) 
Hitleris prižadėjo “nereika
lauti daugiau žemės Euro
poje nei vienos pėdos.” jei
gu franeuzai ir anglai sutiks, 
kad vokiečių apgyventas Če
koslovakijos pakraštys butų 
prijungtas prie Vokietijos. 
Anglai su franzuzais tam 
prižadui patikėjo ir patarė 
Čekoslovakijai, kad ji tą vo
kiečių apgyventą pakraštį 
atiduotų, nes jei kiltų karas, 
tai Hitleris vistiek tą pa- 
kraštį užimtų.

Taigi sugryžęs iš Miun
cheno namo. Chamberlai- 
nas ir pasakė, kad Hitleris 
prižadėjo (he promised that 
to me) daugiau žemių Euro
poje nereikalauti, ir kad tai
ka dabar jau išrodo užtik
rinta.

O Jagminas dabar “aiški
na,’’ buk Chamberlainas pa
sigyręs, kad Hitleris jam 
prižadėjęs Sovietų Rusiją 
užpulti!

Bloga, kuomet kurpius 
pradeda kepti pyragus; bet 
da blogiau, kuomet Jagmi
nas pradeda istoriją aiškint.

SKIRTUMAS TARP KA
PITALIZMO IR BOL

ŠEVIZMO.

Kažkoks “tovarišč” B. 
Iljin aiškina Paleckio “Ta
rybų Lietuvoj.” koks yra 
skirtumas tarp direktoriaus 
kapitalistinėj Įmonėj ir di
rektoriaus komunistinėj Į- 
staigoj. Skirtumas esąs toks, 
kad kapitalistinėj santvar
koj esąs mėgstamas “smul
kiaburžuazinis palaidumas.” 
kitaip pasakius, laisvė, o ko
munistinėj santvarkoj turi 
būti griežta drausmė. Jis iš
reiškia tai šitokiais žodžiais: 
“komunistinės pramonės di
rektoriaus Įsakymai turi būt 
vykdomi be prieštaravimų. 
Jo patvarkymai yra Įstaty
mas visiems!”

Vadinasi, patys bolševi
kai prisipažĮsta. kad prie 
kapitalizmo darbininkas yra 
“palaidas” (laisvas), o prie 
bolševizmo jis jau neturi jo
kios laisvės: kas jam Įsaky
ta. jis turi pildyt be priešta
ravimų!

Kapitalistinėj Įmonėj dar
bininkas gali boso ir nepa
klausyti. Bet bolševikui bo
sui jis negali prieštarauti, 
nes bus apskelbtas “liaudies 
priešu,” “chuliganu” ir, 
kaipo toks. gali būt “likvi
duotas.”

Tai toks yra darbininkui 
skirtumas tarp kapitalizmo 
ir bolševizmo.

“NEPRIKLAUSOMA
LIETUVA.”

Tokiu vardu Kanados 
Lietuvių Taryba leidžia są
siuvinio formoje hektogra-

Subombarduotas Koelno Miestas Vokietijoj

čia yra parodytas Koelno miestas, didelis vokiečių pramonės centras prie Reino upės. Sa
koma. kad dabar jis jau beveik visiškai anglų orlaivių sugr iautas.

fuotą laikraštėlį. Pereitą są-. 
vaitę gavome jau trečią jo, 
numerį. Jis spausdinamas i 
po vieną lapeli ir paskui at-! 
skiri lapeliai susiuvami į vie
ną sąsiuvinį. Tai yra ilgas ir 
ikirus darbas, bet kanadie- 5 
čiai draugai ji atlieka. Savo: 
laikrašty jie veda kovą su! 
Lietuvos pardavikais ir skel- j 
bia vilti, kad musų tėvų kra- į 
štas bus dar paliuosuotas.

“Nepriklausomos Lietu- • 
vos” kaina metams Kanado- j 
je $1, o Jungtinėse Vlastijo-; 
se—SI.50. Adresas toks: 
Lithuanian Council of Ca- j 
nada, Box 1046. Postai Sta 
tion C. Toronto, Canada.

DARBO KOMISARAS
KOLIOJA DARBININ
KUS “CHULIGANAIS.” j

Įsigalėjus Lietuvoje rusiš
kam komunizmui, žmogaus 
vardą turi tik tie. kurie rašo
si prie komunistų partijos 
arba jai pataikauja ir garbi
na Staliną. Galėjai vakar 
būti “buože,” galėjai būti 
“buržujus,” bet jei šiandien 
nulenksi galvą prieš Mask
vos “saulę” su ilgais ūsais, 
tai busi iškeltas Į komisarus.

Bet jeigu prieš Maskvos 
despotą nenusilenksi, tai ga
li būt didžiausis skurdžius, 
tikriausis proletaras, vistiek 
busi “liaudies priešas” ir 
“chuliganas.”

Net pats darbo komisaras 
(ministeris) Junčas-Kučins- 
kas kolioja Lietuvos darbi
ninkus “chuliganais,” jeigu 
jie nepasiduoda komunis- 

• tiškai baudžiavai.• v ■
Kaip žinia, Lietuvoje da

bar yra Įvestos “darbo kny
gelės.” kad darbininkai ne
galėtų vieno darbo pamesti 
ir jieškoti patinkamesnio. 
Kadangi tos knygelės prirą- 
kina darbininkus prie dar- 
baviečių ir paverčia-juos tik
rais belaisviais, tai darbinin
kai toms knygelėms prieši
nasi, ir todėl jie vadinami 

į “chuliganais.”

Šiomis dienomis darbo 
komisaras Junčas-Kučinskas 
paskelbė bolševikų spaudoj 

i savo pranešimą, kuriame 
' šias vergų registracijos kny
geles kelia į padanges, kaip 
priemonę kelti “socialisti- 

! nę” darbo drausmę. Pasak 
jo, priimant Į darbą bus rei
kalinga ne tik pasas, bet ir 
darbo knygelė, nes tokiu bu
du norima apsisaugoti “nuo 
Įvairaus nepageidaujamo 
elemento.” Toliau bolševi
kas rašo, kad “daugely Įmo
nių nėra tinkamų prausyk
lų. geriamojo vandens, iš
viečių. Mašinų pavojingo
sios dalys neapsaugotos. 
Nėra švaros. Mašinos aplei
stos ir niekas jų neprižiūri.” 
Ligšiol administracija buvu
si bejėgė kovoti prieš jvai-, 
rius “dykinėtojus,” “gaišė- 
jus.” “chuliganus” ir tt. 

j Tačiau mes neabejojame,' 
kad susilauksime laikų, ka- 

Į da bus galima sudrausti ir
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Polemika ir Kritika

tokius politinius chuliganus, i 
kaip komisaras Junčas-Ku- 
činskas ir kiti...

SKIRTUMAS TARP H1T- i
LERIO IR STALINO.

“Vilnies” 119-tame nu- Į 
mery L. Pruseika rašo: ‘

“Mussolinis pado vanojo
Kroatijai katalikišką karalių.
Hitleris tebelaiko karalius Da
nijoj ir Belgijoj.

“Gal ir Lietuvą jis butų ap
dovanojęs nauju ‘Urachu,’ jei 
Lietuva butų patekus jo glo- 
bon.”

Tą savo “gal butų” Pru- 
eeika sumuša pats. nes jo 
pavyzdžiu paimtos Danija ir 
Belgija parodo, kad okupuo
toms šalims Hitleris savų 
“Urachų” visgi nebruka, 
jeigu jos ginklu jam nesi
priešino.

Stalinas šituo žvilgsniu 
yra daug biauresnis. nes kur 
tik jis Įsibriovų, visur pasta
tė savo rusus Komisarus.

NUMATO TAMSIA ATEI
TI AIRIJAI.

Airijos, finansų ministeris 
O’Kelly pasakė parlamente, 
kad Airijos žmonės turi 
maisto tik tai dienai, ir jei
gu karas užsitęs ilgai, tai jis 
nežinąs, kaip airiai galės 
išgyventi.

THE N E W WESTINGHOUSE
Electric Refrigerator

NOW DAY!

'too
50 UTn "

Centas ui cent* Elektriką 
šaldymas atatovauja vieną 
iš didžiausių gerumų Ame
rikos istorijoj... Paimkite 
naują IMI WesUngbouae
Šaldytuvą kaipo pavysdį... 
gražiai aukodavote* ilgam 

f tarnavimui, pigiai dirba,
veikius, jie duoda TIEK 
DAUG ui TIEK MAtAl. 
Užeikit šiandien ir pama- 
tykit naują Weetingbouse

DARBININKO” ŽVAL
GAS PAŽVELGS 

PRO ŠALĮ.

Tūlas Žvalgas South Bos
tono “Darbininke” nesenai

BAUDŽIA DARBININKUS 
IR JŲ UŽTARĖJUS.

Lietuvoje dabar yra taip: 
jeigu bolševikų biurokratas 
nubaudžia darbininką, tai 
kiti darbininkai jau neturi 
teisės nubaustąjį užtarti, 
nes ir jie bus nubausti. 
Toks atsitikimas nesenai bu
vo “Spindulio” spaustuvėj. 
Kaune. Lietuvos bolševikų 
spauda paduoda apie tai ši
tokių smulkmenų:

“Balandžio 8 d. vaistyta- j 
nės spaustuvės ‘Spindulio’ j 
direktorius atleido iš darbo! 
Stasį Naką kaip kenksmin
gą disciplinos ardytoją ir sis- 
tematingai ateinantį girta
me stovyje į darbą. Tačiau 
įmonės komitetas su pirmi
ninku Antanu Bernotu prie
šakyje. užuot padėjęs tikrin
ti įmonėje darbo drausmę ir 
vienvaldiškumą, stojo ginti 
dezorganizatorių ir girtuok
lį. Komitetas darbininkų su
sirinkime pravedė nutarimą 
grąžinti į darbą dezorgani
zatorių. Dėl to antitarybinio 
komiteto elgesį nunkreiptą 
į darbo drausmės ir vienval- 
diškumo principo laužymą/ 
chemijos ir poligrafijos dar
buotojų profsąjungos centro 
valdyba nutarė ‘Spindulio’ 
spaustuvės vietos komitetą 
paleisti; komiteto pirminin
ką Antaną Bernotą išbrauk-

gyrėsi Norvvoodo, Mass., 
bažnytėlės “nupelnais” ir' 
besigirdamas paleido akme- f 
nį į socialistus. Girdi, kai. 
1912 metais čia susiorgani-' 
zavo šv. Jurgio bažnyčia, tai 
“lietuviai socialistai pradėjo 
iš kailio nertis. Jie net su
rengė diskusijas klausimu, 
ar yra Dievas, ir nubalsavo, 
kad nėra.”

Tenka pasakyti. kad 
“Darbininko” koresponden
tas yra įsivaizdavęs visai ne
būtų dalykų. Aš visus Nor
vvoodo socialistus pažįstu, 
bet nei vieno nemačiau, kad 
butų kada nors “išsinėręs iš 
kailio.” Mat, gyvename ne 
popiežių viešpatavimo ga
dynėj. tai pažangiems žmo
nėms dabar kailių niekas 
nenulupa.

O kai dėl tų diskusijų, 
dėl kurių Žvalgas iki šiai 
dienai dar tebečiaudi, tai 
buvo štai kaip. Socialistai 
surengė debatus klausimu: 
“Ar kapitalistai išnaudoja 
darbininkus?” Debatavo V. 
Paukštys iš South Bostono ir 
norvvoodietis Svotelis. “Lai
svės” redaktorius Paukštys 
gynė kapitalistų pusę, o Svo

ri iš profsąjungos narių ir 
pareikalauti iš įmonės admi
nistracijos tuojau jį atleisti 
iš darbo.”

Taigi, kas tik nenusilen
kia bolševikiškai diktatūrai, 
tas tuoj apšaukiamas “gir
tuokliu.” “dezorganizato- 
rium.” “ardytoju,” ir mėto
mas iš darbo laukan. O jei
gu darbininkų komitetas už 
jį užsistoja, tai ir tas komite
tas šluojamas laukan, šali
namas iš darbo ir verčiamas 
į vieną krūvą su visais “gir
tuokliais.’-’

Kapitalistinėj Amerikoj 
šitokios darbininkų vergijos 
nepakęstų jokia darbininkų 
unija. Čia net ir įstatymai 
draudžia darbdaviui paša
linti darbininką iš darbo, 
ieigu unija su tuo nesutinka.
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telis — darbininkų. Po de
batų buvo viešos diskusijos. 
Ir štai, pašoka iš publikos 
vyčiukas J. Širvakutis ir siū
lo diskusijoms temą: “Ar 
yra Dievas?” Debatuotojai 
nenorėjo tos temos priimti, 
bet publikos didžiuma pa
rėmė ją ir prasidėjo tuoi 
klausimu diskusijos.

Diskusijoms pasibaigus, 
buvo balsavimas, ir publikos 
didžiuma nubalsavo, kad to
kio Dievo, kaip Biblija aiš
kina, negali būti.

Po šitų diskusijų minėta- 
sai Širvakutis iš Norvvoodo 
pasišalino. žmonės tada 
pradėjo juokauti, jog jis pa
bėgo iš Norvvoodo dėl to. 
kad čia nėra Dievo.

Taigi iš to. kas aukščiau 
pasakyta, matome, jog tas 
diskusijas apie Dievo buvi
mą sumanė ne socialistai, 
bet vienas iš vyčių, ir buvę 
susirinkime jo vienminčiai 
katalikai jas parėmė. Todėl 
visai be reikalo “Darbinin
ko” korespondentas dabar 
pasakoja kad jas surengė so
cialistai “iš kailio nerda
miesi.”

Toliau Žvalgas kabinėjasi 
ir prie Lietuvių Svetainės, 
kam ji užlaiko alų. ii* zurza 
dėl menkniekių. Bet čia irgi 
visai nerimtas jo išsišoki
mas. Nejaugi jis mano, kad 
pasauly tuojau įvyktų blai
vybė, jeigu Lietuvių Svetai
nėj nebūtų alaus? Jeigu jo 
čia nebūtų, tai žmonės pasi
gertų nuvažiavę į parapijos 
piknikus ar balius.

Lietuvių Svetainė negali 
girtuokliavimo nei suma- 
žint, nei padidint. Juk žino
me. kad nesenai da gėrimai 
buvo įstatymais uždrausti 
Amerikoje. Turėjome labai 
aštrią prohibiciją. O ar tada 
nebuvo girtuokliavimo? Visi 
skiepai būdavo pilni raugo, 
neišskiriant ir katalikų.

Aš spėju, kad tas “Darbi
ninko” Žvalgas yra darbo 
žmogus. O jeigu ir profesio
nalas butų, tai visgi ne mi- 
lionierius, bet kilęs iš darbi
ninkų tėvų. Tai ar gražu gi 
jam šmeižti Lietuvių Svetai
nę, kuri yra dąrbininkų cen
tais pastatyta, jų pastango- 
mos užlaikoma ir tarnauja 
jų reikalams? Juk šitoj sve
tainėj susiorganizavo gar- 
barnės * darbininkų unija, 
kuri laimėjo jau ir keliat^ 
streikų. Čia laiko savo susi
rinkimus popieros ir liejyk
los darbininkų unijos, kurios 
kovoja už savo teises ir ge
resnį kąsnį duonos. Kitos 
salės streikams Norwoode 
darbininkai negautų už jo
kius pinigus.

Taigi, brolau Žvalge, jei
gu eidamas pro bažnyčią 
pakeli kepurę, tai eidamas 
pro Norwoodo Lietuvių Sve
tainę irgi padaryk saliutą^ 
nes tai Norvvoodo lietuvių 
darbininkų demokratinė į- 
staiga ir jų savastis.

Neužmiršk! į

* Visa Porcelano Valgiam 
Vieta sulaiko rūgštį ir su 
apskritais kampais leng
vam išvalymui

* Įbudavotaa Def rost 
Signalas

* Automatiška Viduje 
Šviesa

; BUSIĄS RENKAMAS
SENAS ALUMINAS.

Karo pramonei reikia tiek 
daug alumino, kad jo nespė
jama pakankamai pagamin

ai. Pavyzdžiui, ateinančiais 
! metais šito metalo reikėsią 
< apie 600,000 tonų, o paga
minti jo busią galima tik 
apie 445,000 tonų. Taigi nu
matomas 155,000 tonų tru
kumas. Todėl spaudoje ke- 

į liamas sumanymas, kad rei
kia organizuoti seno alumi
no rinkimas. Tarp gyvento
jų yra daugybė visokių senų 
indų iš to metalo, tik reikia 
jį surinkti. Taigi, kas tokios 
medžiagos turi. tegul neiš
meta—gal neužilgo bus ga
lima ją parduoti.
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KAS SKAITĄ RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

80. BOSTON

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
APIE TĄ POPIEŽIAUS ENCIKLIKA.

Chicago, IU. , Tos biednos tautos karalius
A- .i:—? savo karūnacijai išleido netŠiomis dienomis Chicago- i.n .n-s...... .-.i ’p.. _.nl?n °*y “ 

FuTiZo xn"X£K1 «“P£
“Rerum Novarum” auksinį F r * s.um3
jubiliejų. Mat, jis tą encikli- 4ke ia^. *uleJ£
ka nurašė 1891 metu įremi-tlme vlsokle Romos katalikų 
ziPlo d tai šimet suėm^C bažnyčios dignitarai ir pa
metu kaiu H bX nSbta gauliniai katalikų didikai‘ 
metų kaip ji buvo paskelbta. Iš to jau matome Ro_

Leonas XIII toj ertcikli- mos katalikų bažnyčiai dar
ko je rašė apie darbininkų bininkų reikalai nerupi. Vi- 
reikalus. neva palaikydamas sose katalikiškose šalyse 
darbininkų puį. Tuo jis no- darbininkai visuomet buvo 
įėjo parodyti, kad popiežiai pavergti.
ir apskritai Romos katalikų Tuo tarpu protestantiškos 
bažnyčia stoja už darbinin- valstybės, kaip Švedija, 
kų reikalus. . . . Norvegija, Danija, be jokių

Nors Chieagoje to jubilė- popiežiškų enciklikų vykino 
jaus minėjimu rūpinosi ar- teisingumą ir gerino darbi- 
chidiocezijos vadai, nors ninku būklę.
jie prisikvietė visokių sve- i _ . , - x .
čių ir nors posėdžiai vyko ^alP ^vo A P^eity, taip 
puikiame Stevens viešbuty- ir dabar. Štai, paimkime 
je, visa tai nesukėlė plačio- kuri dabai<
sios visuomenės susidomėji- va^° išimtinai Romos kata
mo. Didieji laikraščiai apie
tai plačiai nerašė.

Suvažiavę vyskupai ir ki
tokie bažnyčios šulai gyrė ii 
aukštino Leoną XIII ir jo 
encikliką. Aiškino, kaip tai 
gerai tas popiežius išrišo

Ruošiasi Automobilių Lenktynėms

Indianapoly kasmet papinių Lannymo dieną (Memorial Day) yra ruošiamos automobi
lių lenktynės, čia parodytas 500 mylių lenktynių kelias ir šalia to kelio biznieriai jau 
ruošiasi “hot dogs“ pardavinėti. Lenktynės įvyks gegužės 30 diena. Tikimasi apie 150,000
ziurovu.

VVATERBURIO LIETUVIŲ LAISVO
departamento paprasti dar- KAPINYNO ISTORIJA IR VEIKLA.
binmkai yra taip prastai uz- __________
laikomi, jog sunku ir įsivaiz
duoti, kad tokie dalykai gali 
dėtis musų laikais ir prie de
mokratiškos

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir AP1EUNKES ŽINIOS
Po Smetonos apsilankymo, sta pasisveikinti?’ Čia buvo

Per ilgą laiką musų kolo- 
nijos tautininkai nranasavn ' VO manYta gero tautiečio.

i .r skelbė visiems, kad p J . S™e“na a.P‘anl;« " įdęt«- 
I Smetona aplankys musu ki- '*« kultur|lnį Darcelj-PuMi-
! loniifl tuoi nn riekes Tuneli- ' cia SaleJ° butl aPie °00- įiomją tuoj pasiekęs jungu-, pa„Qi;o„ hQnv;fl.

j nes v alstijas. Ir jie dėjo pa-
i stangas, agitavo, kad su- 
i traukus kaip galima didesnę 
> minią p. Smetonos pasitiki- 
mui. Cievelande yra apie 
20.000 lietuvių. Be to, tauti
ninkai tankiai girdavosi, 
kad jų vadovybėj esą apie
80,000 lietuvių Ohio valsti- . ,, _ f.ijoj. Ir jie manė. kad didelė *p,e tol l“,ba P*“1""“1- 

; dalis iš tų dalyvaus p. Sme- Daugelis vietos lietuvių 
; tonos sutikime. Reiškia, iš sako, kad mums esanti gė- 
i anksto buvo labai plačiai da: mes stojam i kovą už 
užsimota. laisvę, už demokratiją, už

Taeiaus rezultatai nebuvo atsteigimą nepriklausomos 
i tokie, kaip buvo tikėtasi. Lietuvos, bet pas mus nėra 
Smetona pribuvo ir išlipo iš vienybės, nėra sutarimo. O 
traukinio mažoje gelžkelio kodėl nėra? Todėl, kad var- 
stotyje. kur pareina trauki- žomasi už vadovybę. Pavyz- 

" " r 7 niainuo Pittsburgho. O pub- džiui, Karpius džiaugiasi,
Įlipau į gatvėkarį, čia vėl vi- likos susirinko dar mažiau, kad p. Smetona apsilankė jo 
si į mane žiuri akis įbedę negu pati stotis yra. Viso ‘‘Dirvoj.” kuri rėmė jo poli- 
net motormonas atsigrižda-; galėjo būti apie pora šimtų tiką per ilgus metus. Jis ne- 
mas nažiliri Nėra kur dėtis, ! CmatAnn toj «,,£*/? rr-iK nocin-ie+i L-jd ,-AmA Gri

Pagaliau buvo ir bankie- 
tas p. S metonai pagerbti, 
bet neskaitlingas. Nors bu
vo užsakyti pietus šimtui ir 
pusei žmonių, bet dalyvavo 
tik biskį virš šimto. Reiškia, 
iš visų pusių visuomenės pri
tarimo nebuvo.

mas paziun. 
visas nutirpau.

žmonių. Smetoną tai nuste- gali pasigirti, kad rėmė lie- 
Išlipau ant bino, kad tiek mažai publi- tuvių tautos reikalus, kad 

persi- kos iš tokios kolonijos susi- dirbo dėl atsteigimo demo- 
rėmė

Waterbury, Conn. pietų visi eisime į pikniką 
T iritnvin T.akva« Kaninv. ^ažiai laiką praleisti ir pa- Madison ir Halsted 

1 valdžio® Pa nas buvo įsteigtos apie 39 įkalbėti vieni su kitais, kol mainyti karą, o tų žmonių rinko pasveikinti “dideli lie- kratiįos Lietuvoje, bet remi
inkai, kurie at- metai atgal? Tas kapines į- (,ar S™ estme-... pilna apie mane. Atvažiuo- jtuvių tautos vadą.” O dar tiktai vieno asmens politiką

jU pI>le paimer House vieš- daugiau ji ir kitus nustebi- O pats p. Smetona irgi pasa-
bučio. Baisus didumas to no, ” kad policijos matėsi kė, kad jis buvo, yra ir bus
bildingo—per visą bloką! daugiau, negu lietuviškų Lietuvos prezidentu. Tai
Įneinu į lobby—čia jau vai-. “patriotų.” Turbut, policijos kaip eis darbas nuosekliai? 
kų nėra ir niekas jau taip la- j viršininkas manė. o buvo Smetona savo kalboje kvie- 
bai Į mane nežiūri. Klausiu į painformuotas, kad iš 20,- čia visus į vienybę, bet tuo 

. vieno, klausiu kito, kur čia 000 Clevelando lietuvių su- pačiu sykiu save stato pir- 
tos Smetona yra, bet niekas ?irinks nors pusė, tai apie moj ir aukščiausioj vietoj.

2“ (gStS K1

KK,ES*"';2£S'
Komisijos narys.

CHICAGO, ILL. 
Smetonos bankietas ir tau

tininkų bėdos.
. . - . Prieš pat Smetonos ban-

nera di!‘bti vis? dieną’ no.rs tikro į Waterbury ir Švento Jurgio kietą po visą fhicagą ėjo
nro šąli i ta dalvka šiek tiek reikal° nėra. O kai ateina Draugija is Union City’ didelis subruzdimas tauti- 

karštesnės vasaros dienos. Conn. Vėliau dar prisidėjo, ninkų tarpe. Vieni agitavo.

sunkiausius darbus, | steigė 4 pašalpinės draugi-

ir turi dirbti 8 valandas į parą,< vos Kunigaikščio Gedemi5«nUJ„PhSn 1 susllau kad padalyti $4.00 ant die- no, Lietuvos Sūnų, Lietuvių
k aTS™ itl c„dnrut,. nos- Subatomis po pietų turi Ukėsų Politiškas Kliubas iš 

As manau, kad susiprato- z1i.vkH. j w*t«rhnrv ir švento Jnnrio
siems darbininkams

įsigilinti ir prideramai įver- ._ • __ _________ : tai

padalyti ypač dėl to, kad orfran5„l)otai- rpįbaiauti PP. 
apie tai nemaža rašo ir lie-
tuvių katalikiški laikraščiai resnio atlyginimo, tai tokius

čia jo nežino Pamačiau

‘Draugas” gegu2 tuojau atleidžia iš darbo. Ir

draugija 
iš Waterbury, ir šv. Jurgio 
draugija iš Union City, 
Conn. Vienos draugijos su-STKidojT^ štokS visa tai daro Chicagos parkų

na«taba anie ta enciklika- ‘ komisijomenus, kuris yra pastabą apie tą enciKiiKą. airyg įr kar§tas Romos kata-
“Pasaulis. vienok, liko likas. Bet jis pats ima algos 

kurčias ir negirdėjo Leono suvirs $8,000.00 ant metų!
Tryliktojo balso. Tas balsas T - * navvzdvs
liko balsu šaukiančio tyi*uo- k * -- . noria tu di-' kito sveikata sumenkėjus ir: tikras smetonuotasse. Pasaulis negirdėjo Leono SjK n*ko veikti Kiek J Chicagųje.
Tryliktojo įspėjančio balso , išnaudojami paprasti man zinoma* tai Lincas, Iš to didelio triūso, karš- 
delto. kad užsikimšo ausis, Jįrbininkai. IrJ išnaudojami;Zubrickas yia vienas iš Lai-’čio, bėginėjimo ir gai-sini- 
o jo nusviesto kelio nemate vai^iOs istaie-oie tik bešir-!svo Kapinyno tvėrėjų ir vei- mo, nesusidarė nei 7 šimtai 
dėlto, kad užsirišo akis. Kad v.it v«+«kv*i i kėjų. Jis nuo pat pradžios j publikos. Pažymėtina, kad

stotį bus labai didelė minia Jeigu p. Smetona pamirštų 
ir reikės tvarką palaikyti. į vadovybę, o tik prisidėtų 

Svečius pasveikino majo- prie visų lietuvių ir dirbtų 
ro vardu policijos kapito- už Lietuvos nepriklausomy- 
nas J. Savickas, o lietuvių bę, tai viskas eitų daug ge- 
vardu—P. J. Žuris, kuris tu- i iau.
ii medalį nuo Smetonos. Be į Kitą sykį bus daugiau pa
to. dar vienas tautietis pa- i rašyta, ką pašaliniai kalba.
reiškė: “Kaip aš buvau Lie-' ---------
tuvoje, tai manęs niekas ne- Motino# Dienai praėjus.

skiedryno. Daugiausia buvo gjvelku tą fraką, pirštines ir 
kalbų ir juokų apie frakus ir cilinderį suvyniojau su 
jų vuodegas. Vieni juos tu- fraku, pasikišu po pažasčių 

. . .. T. , . r..,. - rėjo nuo sėnoySS ir laikė uz- įr vienmarškinis duj namo!
dVv AT ^Lietuvių Piliečių, kavoję atmmciai ar mirčiai. Gal tai truputį ir “padai-
Politisku Kliubu, o kitos nu-j Kiti bėgo pas giaborius ir Imtas” to sandariečio paša- prileido nei pamatyti prezi-i r -- • i u* j*
stojo egzistuoti. __ i kitur pasiskolinti. Treti ma- kojinm bet juokų iš tų fra-1 Sento. o ka? tamsta atva- ’ naGK*S X°m

. ------ k.,™ , žj?vai į ^ustJ [ai a. ^b«voY mo«noms stot.
-. T . v Kojimas. oei juoku iš tų iIs pirmutinių Laisvo Ka-įnė U’be to apsieiti. O didelė kuotų ponų vistiek buvo.

pinyno veikėjų jau mažai (didžiuma žmonių iš to visko 
yra pasilikę. Vieni jų išmirė,: tik juokus darė. Tai buvo1 •!_ a. _ _____ !_•*__ •« * « ■«cirkas

• i - f - džių Romos katalikų komi 
h^illukė^to^ką ^abai siionieriM kontroliuojamoj. 
matome" ’ ’ 'i Okapirm...

■Iš šios pastabos ir galime
padaryti keliatą pamoki- CORRlDON, MO.

nančiu išvadų. Čia tuoj pra- Lietuvių vaikai pasižymėjo
šosi klausimas: Kas pirmuti
nis turėjo popiežiaus balsą 
išgirsti? Kas pirmutinis pri
valėjo jo nurodytu keliu ei
ti? — žydai, masonai, pro- 
testonai, ar laisvamaniai?

mokykloje.
šio mėnesio 14 d. buvo 

Čentervillės high schooles 
mokslo darbų pabaiga. “Ke
leivio” skaitytojų A. ir Ka
tarinos Juodžiukinu sunus ir

Aišku, kad ne. . Popiežiaus duktė baigė mokslą ir gavo 
balsą pirmutiniai turėjo iš- diplomas su pasižymėjimu:
girsti Romos katalikų baž
nyčios vyskupai, vienuoli
jos, kunigai ir apskritai visi 
Romos katalikai. Ar jie iš
girdo? Visai ne. Romos ka
talikiškos šalys, kaip ve Is
panija. Vengrija. Meksika,

sunus gavo 2-ro laipsnio me
dalį, o duktė gavo net ketu
rias dovanas.

Draugai Juodžiukinai da
bar ketina sūnų leisti uni
versitetan, o dukterį—į slau
gių kolegiją. Kita duktė turiUmkija ypač pasižymėjo dį’vje^'metas eiti į high 

darbinmką klases įsnaudo- (Trjs dukteris drau-
jimu. Minėtose kątalitasko- j jau g.
se salyse nei vyskupai, nei tpkėhirias. 1
dvarininkai, nei kapitalistai, LjetuvjJ čia nėra daug 
nei vienuolijos piršto liepa- v L’viS'
judino, kad pradėti vykinti Įsigyvena ant tikiu Lau^
tai k, popiežiuskaIfcSS^ki"nel^ai 
XIII savo enciklikoje pa- neg gem-
? kt • t « vttt gva, tai ūkininkai užsiima

gvvulių auginimu. Čia daug popiežius Pius X nevykuio į*rių v*r eina kuV
savo pirmtakuno patarimų. norj tfk laukus ap-
O jei nei patys popiežiai, 
nei vyskupai, nei katalikiš
ku tautų vadai nepaisė po
piežiaus Leono XIII balso, 
tai kaip galima norėti, kad 
nekatalikai kapitalistai jo 
klausytų?

Dar vienas faktas. Maž
daug dešimčiai metų pra
slinkus po tos enciklikos pa
skelbimo, įvyko katalikiš
kos Ispanijos karaliaus Al
fonso XIII vainikavimas.

tverti.

Ifanokt Angliškai.
Rankimi rer«*Hnjr»j»w»hi h*j tiilr

lengvai ir raprantamai, kad ki-kvle 
aan gali greitai iSmokt kaJMt anrli} 
kai. Joje telpa netik atskiri todiiat 
bet Mėli sakiniai, pnsiksIMjiiaai dar 
bo Jieikant, važioojant ker nors, aa 
CJaa kraatavtn, pas daktare, nas bar 
tdaskatj, pas kriaodi# ir it Su fone 
tiiku t&tarimn ir rmmntikn. Antri
nedidinta ir pagerinta laida. Šutais? 
St Michelsonas Pusi. PR ...... 8Sc

yra delegatas tai nuo vienos.! nei viena įtakinga srovė ne-» 
tai nuo kitos draugijos, ir vi-, dalyvavo. Buvo keliatas žy- 
suomet rūpinasi kapinių rei- dėlių, kunigų, rabinų, ped- 
kalais. Dabartiniu laiku jis liorių, radijušninkų ir me- 
yra delegatas nuo L. P. P.; daliuotų kavalierių, o kiti, 
Kliubo. , tai žingeiduoliai. Bet

Laisvose kapinėse gali kam buvo nemaža ir truoe^
būt laidojami visi. kas tik 
nori. Ar nabašninkas buvo 
laivas žmogus, ar religinis, 
tas nedaro skirtumo—į Lai

bo. Štai, ką man vienas san
dariems pasakojo. Brolau, 
sako. nueinu pas vieną gra- 
borių pasiskolinti frako, jis

svas Kapines yra priimami i sakosi neturįs; nueinu pas 
visi. Katpinės visuomet yra kita, tas užvelka tolu ilgą, 
prižiūrimos ir užlaikomos
svariai. Kas nori. gali nusi
pirkti ir nuosavą lotą už la
bai prieinamą kainą. Už 8 
dubių lotą—$100 už 4 duo
bių lotą—-$55. Į pavienią 
duobę galima palaidoti nu
mirėlį už $42.00.

Jeigu kas norėtu daugiau 
informacijų, tai jų galima 
gauti pas Kapinyno finansų 
sekretorių M. Vosylių, 28 
Bradley avenue, Waterbury, 
Conn.

Paskutinis draugijų atsto
vu susirinkimas buvo ant 
kapinių. Kasmet gegužės 
mėnesį draugijų atstovai su-

kad vuodega žeme velkasi. 
Nuvažiuoju i “panšapę.” 
Randu prasigėrusių muzi
kantų užstatytų klarnetų, 
kelnių, kepurių, bet frakų 
visai nėra. Nuvažiuoju ant 
12th ir Sangamont, į second 
hand storą. Čia daugybė vi
sokių. Užvelka man vieną, 
kita, trečią, bet vis netinka. 
Žydas užlipa kur tai ant pa- 
lėpio ir ištraukęs da vieną 
atneša. Atrodo kaip mazgo
tė. visas plėmuotas, alkūnės 
kiauros. Uj, sako, tomistas 
tik tylėk! Užspiauna ant at
lapo, paglosto delnu, užvel
ka man ant kupros, užsegio-

sirenka ant kapinių ir ten, io guzikus, uždeda juodą ci- 
atlaiko susirinkimą.. . . ’ linderį, paduoda baltos pirš-

Paskutiniame susirinkime į tinaites, atneša lazdukę, pri
buvo nutarto surengti pikni- sega musių nutupėtą popie- 
ką Kapinyno naudai.

Piknikas įvyks šią pėtny- 
čią, 30 gegužės d., per De- 
coration Day. Lietuvių Par
ke. už Lakewood ežero, Wa- 
terbury, Conn. Pradžia 1-mą 
valandą. Bus prakalbų, dai
nų ir kitokių pamaitinimų.

Per Decoration Day iš ry
to visi eisime ant Laisvų Ka
pinių savo giminių ir pažįs
tamų kapus atlankyti, o po

rinę kvietką, ir sako: “Uj. 
dabar tomistą tikras ponas.”

Išeinu, sako, ant gatvės, 
užsirūkau cigarą ir traukiu 
prie Halsted st. kampo, kur 
galima stiytkarį gauti. Nagi. 
sako. atsigrįžęs pasižiūriu, 
kad jau krūva vaikų paskui 
mane seka: “Heilo, mister, 
where are you going?” Ir 
kuo toliau, tuo daugiau tų 
vaikų apie mane renkasi.

• > -X

skirta
Jurgi, Sl.buit.. viskq palikęs atėjau įu tam- toir^veS"toli-

muose kraštuose nuo savo 
motinų ir labai retai su jom 
pasimato. Tačiau kada atei- 

i na Motinos Diena, didžiuma 
i vaikų atsimena savo močiu- 
į tęs ir pasveikina jas, palin- 
i kėdami gražios ir linksmos 
' ateities.
i šiais metais motinų diena 
,buvo labai liūdni. Ne vien 
i joms, bet ir daugeliui jų Ai- 
, nų. Milijonai pasaulio moti-: 
' nų apsiverkė: milionai moti- 
i nų negalėjo sulaukti pasvei- 
i kinimų nuo savo sūnų. nes 
jie kankinasi karo laukuose, 

i Ir jie turėjo skausmą širdy
se,' kad negalėjo pasveikinti 

i savo močiučių, kurios juos 
išaugino. Taigi linkėkime, 
kad ateinančiais metais mo
tinų diena butų linksmesnė, 
kad nebūtų tokios žmonių 

i skerdvnės.

Paskutinis kartas “lengvai atein lengvai išein 
Man rodės marios iki kelių.
Koks aš buvau glušas.
Dabar bus kitaip!
Gaunu gerą algą. Gera kol jos užtenka— 
bet nuo dabar visados užteks.

TftMYK KAIP GREIT 
JVS TAVPOS Al G A

SUIViA ' TAUPYTA
SUTAUPYTA Per 5 Metus 
SAVAITĖJ SUMA*

.y_’b0

Mutual
Savings
Banks

of M«w«c/iujefts

.,201 ilMI
2MI0

* Jutų pinigai uždirba 
pinigų ir cHvidandaia

Depozitai apdrausti
MjmKichuaneita įstatymu

1816-1941
Hįth of Mutual
Savinp Banking in America

Pirk D»f«we Saring* BomS# ir Štampą Mutual Savings
Banke, ji noriai patarnauja valdžiai be jokio atlyginimo.

Jurgelionis nori pinigų.

! Kl. Jurgelionis prisiuntė 
visą maišą aplikacijų, kad 
SLA nariai išpildytų jas ir 
po dolerį pridėtų, o Jurge
lionis prisiusiąs jiems savo 
laikraštį. Ir giriasi, kad to
me laikraštyje jis labai gar
sinsiąs Susivienijimą. Ne
aišku. kodėl jis taip nori Su
sivienijimą gairinti. Juk 
kai jis “Tėvynę” redagavo, 
tai buvo pradėjęs rašyti, 
kad Susivienijimas einąs 
velniop. O dabar jau savo 

1 kaštais nori kelti jį aukštyn. 
Visgi yra juokdarių žmonių.

Jonas Jaros.

GIMĖ MOTINAI MIRUS.
Leominsterio miestely, ne

toli nuo Bostono, pereitą są
vaitę mirė tūla Mrs. Roche- 
leau. Kadangi ji buvo nėš
čia, tai daktarai padarė ope
raciją ir išėmė kūdikį dar 
gyvą. Ir esą vilties, kad jis 
gyvens.

*< T-
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asilralbejimas 
Maikio su Tėvu

1 SABAROS SMĖLIO JUROS.
liaujama jau gerai žinomo- i 
mis ištirtomis Vietomis ir ne
apsisunkinama bereikalin
gomis vandens ar maisto at
sargomis, kas anksčiau bū
davo būtina.

evoliucija ir revoliucijaSaharos dykuma užima 
apie 5 milijonus kvadrati
nių kilometrų (apie 80 kar

atų didesnė už Lietuvą)— 
vieną šeštadalį visos Afri
kos žemyno. Pakraščiuose
turi iki 2 kilometrų aukščio Būdama arti 
siekiančius uolų kalnus, o kraštų Sahara traukė 
toliau vidurin nemažas daž- lio mokslininkų akis 
nai savo vietą iš išvaizdą pažįstama jau senovės tau- 
keičiančias smėlio kopas. Ir toms, kurios ją dalinai net 
keista, kad toki iki 60 metrų ištyrė. Saharos šiaurės pa
siekią smėlio kalnai ima ir kraščiais tuomet klesėjo ke- 
išnyksta palikdami daubas, lėtas galingų valstybių. Be- 
o tuo tarpu lygioj vietoj iš- prekiaudami ir bekeliauda- 

; auga naujas kalnas, ši dar- mi žmonės pastebėjo, kad 
ba atlieka vėjas. Dykumoje dykumoje yra vietų, kur 
įsilėkęs jis pasiekia didelį randasi vandens ir auga pal- 
greitį, jo padal iniai tuomet mės bei kita skurdi augmen- 
baisųs. nija. Tokiose oazėse įsikūrė

Lietus pasitaiko tik per drąsus arabai, kurie be į vai
kelis metus, bet užėjęs pra- rllJ auginamų vaisių (kurte 
ūžia viesulu, prigirdydamas te.n puikiai uždera) dar ver- 
daug žmonių ir gyvių. Susi- sdavosi . plėšikavimu pri
dariusios upės ir srovės po 1dl.IJ®43™1 karavanus. Šiais 
lietaus tuoj vėl susigeria į *3lk31s Saharai esant fran- 
perdžiuvusią žemę. Šiaip valdžioje panašių da-
dangus čia be mažiausio de- t*™* nepasitaiko, nes
besėlio (lietaus debesys už- nenuoramas greit sutvarko 
kliuvę už kalnų išlyja, o dy- vlsa™ P33311^ įgarsėjęs 
kurną tik retkarčiais tepa- svetinsalių legijonas. VI.
siekiai, nuolat spirgina virš - „Ae.ui>
galvų stovinti saulė. Termo- ANGLAI PAĖMĖ FRAN-

CUZŲ LAIVĄ SU GA
ZOLINU.

metras rodo net 80° Celsi
jaus karščio. Nepratęs žmo
gus tokiame karštyje nu- Pereitą sąvaitę anglų ka- 
alptų. Orui esant be galo r<) laivai sugavo ir nusivarė 

mukėri sausam’ karštis dar baisiau gu savim 13,460 tonu fran- 
’ degina. Keliauninkai, daž- cuzu tanklaivį, kuris vežė iš 

maustai arabai keliaują į Amerikos gazoliną, 
centralinę Afriką prekybos 
reikalais trumpiausiu keliu 
per dykumą, mato vaiskia-

—Tegul bus pagarbintas, reikėtų daugiau 
Maike! kaip 35 centus.

—0 ką daugiau pasakysi, —Taigi matai. tėve. pats
tėve? pripažįsti, kad negražu yra

—Pasakysiu. kad aš atė- savo draugus taip išnaudoti.
jau pakviesti tave ant ba- 77, , e\tu cia manę?.ne* me ore praeitų oazių (Saha-
liaus. kritikuok, ba mano praisas roje pasitaiko vietų kur iš po

—Ant kokio baliaus? visai nedidelis. Jeigu pa- žemių trykšta vanduo. Žino- 
—Juk žinai kad dabai Prasli lelberiai daro įžangą ma ten auga augalai ir gyve- 

atėio mada visokius jubilė- 1 sa'’°. bahuLs V° dotlerĮlr Pu' na žmonės) vaizdus lyš- 
jus'rengti. Taigi ir aš "pasta- tai.as* kalP<» starsas vy-: klausiomis spalvomis. Net
nuvijau toki bankieta pada- C?Ų vaiskt’ generolas, ture- šimtus kilometrų užpakaly 
rvti ir visus" savo frentus su- ciaut ^usia penki- paliktos vietos atrodo esan- 
kvįe<tį nę- taip kaip Smetona cezi- cios netoli pnesakv. Toki

—O koki jubiiėju tėvas na savo bankietus. Bot aš i apgaulingi vaizdai <mira;
•Yi-mai 'vaA;0 ' ‘ nustačiau tik pusantro doie-izai) nepntvrusius labai

! -Aibuko jubilėjų. Ino. Tai yra dėmiypprai-i klaidina.
—Ra tai reiškia? sas, .raiKe. į Nuo kaitros oras mirga,
—Matai. Maike, šimet su- ,. . Gera1;. te!e; bel ko7Tik įgudusi akis pastebi ap

eis įau 13 metu. kaip isitai-1kl?1; v1?6?”1 3Ufaho' rimstant net tokį mirgėjimą, 
siau nauja cibuka salo pvp-pai toki balių dar>*? Ar no-: Tuomet viskas mirtinai ap
keri taigi aprokavau. kad 11 ° dl --^ pavaisinti, tyla. Po kelių sekundžių to
jau čėsas sukaktuves švęsti. al X Pa*1Pini£au'-1 • . durnoj pasigirsta silpnas

—Bet tokiu sukaktuviu A“čia tai ne tax ° blzn13’: kaukimas ir saulė iš rausvos 
niekas nešvenčia, tėve. ‘'Mai - - - - - - virsta balta lv2 mėnulis.

n savo draugus 
tik pasipinigauti?
—Čia tai ne tavo biznis,

Maike.
—Taip nesakyk, tėve. Jei 

j iš savo baliaus darai viešą 
i reikalą ir nori iš manęs pini
gų, tai aš turiu pilną teisę iš 
kalno žinoti.

—Kaip gi tai nešvenčia?
Dabar žmonės švenčia viso
kias sukaktuves. O jeigu ir 
nešvęstų. tai koks čia dif- 
rensas. Padarvsim balių, pa
šinu vsi m ir bus olrait. JUkjPmi^ ^usiu

Baisiausiu greičiu atšvilpia 
audra, nešdama su savimi 
smulkaus, visą orą pripil-i 
dančius, tirštus smėlio de-' 

ką aš už tuosĮ besis. Smėlio dulkės net per 
tankiausias drobes, kurio- 

Maike, jeigu tu' mis užsisupamas veidasAmerika frv kontri. policija’, “ f'a ’ Maike, jeigu tu mis užsisupamas veidas ir 
už tai i džėla nepasodins. ' fekavas, tai galiu para-j visas kūnas, lenda į gerklę 

r' . i- • -, kyt. kad uz savo pinigus tu: ir odą. zmones negali kve-i
—beiai. te\e galėsiu n » usj ia srnO2vtos kilba-! puoti, springsta, puola ant 

as nueiti tavo baliaus paziu-|os if *orfelka p *
reti.

—Xa. tai duok 
dolerio, Maike.

7- .-r' t,.,, ! —O kam tau reikia žinot?
—kz uke,',a' ?alkv. Įlkl^! —Aš noriu žinot, kad ma- 

tasj I *?ano babM kastuo^a nęs neapgautum, tėve. 
doleii u pusę . : —Jeigu tu nori but toks

-kaip tai? Tėvas kvieti,Maik<? tai tu H •
mane i svečius ir nori. kad '. , .. , ... . ,, įmano balių n neitias pirkčiau bilietą.

—Šiur, Maike, juk be ti
kėto neineisi.

„ i pustų, pusantro __q

raugintų ko- į žemės ir veidus paslepia į 
į smėlį: gyvuliai baubia ir į 

kiek tai kainuos tau i krenta vėjo parblotšti. Bet 
pačiam, tėve? šitokie vėjai paprastai greit

RAŠO PROF. V. ČEPINSKIS.

(Tąsa)

Tasai aristokratas nebuvo
ji turi užimti viešpatavusius praeitais lai- 

aprūpintas kais teologinės-feodalinės sistemos vietą.

pažiūrų jis pasiliko tarp vargo 
nių. Dažnai duona ir vanduo būdavo 
vienintelis maistas.

Saint Simono pažiūros pasižymi nepa
prastu platumu ir tolerancija ir yra parem- . . .. ...... .
tos mokslo duomenimis^ Jam rupi toksai uzdavmj gali atlikti visų Europos tautų 
visuomenės gyvenimo sutvarkymas, kad parlamentas.
visiems žmonėms butų laiduota laisvas jų Realizavus pasaulio taiką, galima butų 
gabumų išplėtojimas. Jo mintys apie tokį realizuoti ir viso pasaulio asociaciją arba

1 Praeitais laikais kataliku bažnyčia 
J pastangų pasiekti pasaulinės taikos, 

katalikų bažnyčia dėl padalytų klaidų nu
stojo autoriteto, ir naujausiais laikais jos 

žda<

žmonių gyvenimo sutvarkymą išdėstytos 
jo trijuose pagrindiniuose veikaluose: (1) 
“Industrijos sistema,” (2) “Industrijos 
katekizmas” ir (3) “Atnaujinta krikščio
nybė.”

Pirmuose dviejuose veikaluose jis įro
dinėja būtiną industrijos ir mokslo ben 
dradarbiavimo reikalą. Dideliai vertinda
mas Didžiosios francuzų revoliucijos pa
siektus vaisius, visų pirma feodalizmo lie-

federaciją, kad visus žmones aprūpintų 
darbu, kuris užtikrintų jiems žmonišku 
pragyvenimą. Jokių dykaduonių, ar tai 
bus turtuoliai, kurie gyvena nieko nedirb
dami, ar elgetos, Saint Simonas savo vi
suomenėje netoleruoja. Parazitai ir tingi
niai, jo nuomone, nęgeresni kaip vagys, ir 
todėl jiems neturi būti vietos sutvarkytoje 
visuomenėje. Tinkamai sutvarkytoje vi
suomenėje žemė. žemės turtai ii* kitbkie

kanų ir privilegijų panaikinimą, jis neuž- gamybos įrankiai priklauso visiems, ir visi 
merkia akių ir į tuos neigiamus visuomenės ■ pr ivalo dalyvauti visuomenės darbe. Taigi 
gyvenimo reiškinius, kurių priežastimi yra Samt Simono gamyba yra bendra, bet 
Didžioji francuzų revoliucija. Ta revoliu- kiekvienam skinamas dalbas pagal jo ga
cija sugriovė autoritetą, o be autoriteto bumus ir išgales, ir kiekvienas gaunaatly- 
dauguma žmonių gyventi negali, nes dau- grmmą pagal atliktąjį darbą ir to darbo 
guma žmonių nesugeba vadovauti savo gy- našumą. Pagal jo mokslu, visi yra darbi- 
venimui. Be to. neribota laisva kritika la- ninkai, visi gauna atlyginimą ir iš to atly
tai dažnai griauna pačius visuomenės ginimo, gyvena^ individualiniai. Individua- 
tvarkos pagrindus ir tokiu budu dezinte- *lmė seimą pasilieka galioje. Taigi darbas 
gruoja pačią visuomenę. yra bendras, bet gyvenimas ir vaitojimas

Saint Simono nuomone,, nauja socialinė privatinis, individualinis.
sistema turi būti moksliškai industrinė, ir 7 'Bus damiaul

• • •

kurie myli lengva, gerkit

o®,

Kampanijonas ELKIS pasižymėjusi, 
PICKWICK “Regular” ALE ■I

į;

—Be*, kviestiniems sve
čiams tikėtai nereikalingi, 
tėve.

—Tai kaip tu vokuoji, 
Maike. ar aš turėčiau iš savo 
kišer.iaus balių daryt? Juk 
reikia pasamdyt salę. reikia 
nupirkti kilba<ų, kopūstų, 
šnapso. o tas štofas kaš
tuoja.

—Aš žinau, tėve, kad 
tai kaštuoja: bet jeigu pasi-i 
kvieti svečių, tai negali rei
kalauti. kad jie tavo išlaidas 
apmokėtų. Kultūringi žmo
nes taip nedaro.

—O. jes. Maike, žmones 
iaij) daro. Ve, mano kūmas. 
Fivnkri činčibaras, padarė 
oaliu ant tos intencijos, kad 
19 metų atgal jis apsiženijo. 
o už keturių metų jo pati su 
burdingierium pabėgo. Tai 
gi čia buvo, kai]) jis sako. jo 
duheltavas jubilejušas. Pri
sikvietė kokį šimtą svečių 
n iš visų iškolektavo po pus
antro doletio. O balius buvo 
ie kažin koks. vaike. Res- 
.nam- už tokia patrn\a ne-

—Ir aš neisiu, tėve. 
boikotuosiu.

—Maike, tu vienas
veją nepapūsi. Jau kaip po
nas Dievas svietą sutvėrė, 
tai jubilėjus žmonės rengė ir 
rengs.

—-Jubilėjus, tėve. galima 
rengti, aš nieko prieš tai ne
turiu. Bet negražu yra su
kviesti žmones į svečius ir 
kolektuoti iš jų po pusantro 
dolerio vien dėl to. kad 13 
metu atgal tu nusipirkai 
naują pypkę ar cibuka. Vie
nu žodžiu, negražu yra da
ryti tokį biznį iš savo drau
gu-

—Na. jeigu tu taip kriti
kuoji. Maike. tai aš tą savo 
balių atšauksiu.

praeina (yra vejai pūdan
tieji su pertraukomis 50 die-, 
nų. Kiti samunai — užnuo
dyti vėjai ir uraganai). Po 
audros visi augalai ir pasta
tai oazėse apsidengę smėliu. 

Aš jį: viesulai slenka laužyda-
7 mi palmes (kitokių medžių 

])i ieš1 nė1'3) i1' griaudami pastatu.'

PASIBAIGĖ STREIKAS
AMUNICIJOS DIRB

TUVĖJ.
Ravenna. Ohio. — Netoli 

nuo šio miestelio yra amuni
cijos dirbtuvė, kur 11,000 
darbininkų buvo apskelbę 
streiką. Bet įsikišo Karo De
partamentas ir streikas tuoj 
Buvo likviduotas.

ar juos visiškai užpustydami 
smėliu, vadinami uraganais. 
Karavanams manganai da
žniausiai neša neišvengiamą 
mirtį. Lekiąs smėlis sutikęs 
kliūtį už jos susilaiko ir. 
taip per keletą minučių smė
liu apnešami net didžiausi 
karavanai. Viena šiurpiau
sių uragano aukų bekraštė’ 
Saharos dykumoje dar prieš 
500 metų Kristui negimuc- 
tapo Persijos karalius Kam- 
bizo, žygiuojančio nuka
riauti Egiptą, armiia. 5 >.000 
karių su kupriais ginklais ir 
karo transportais buvo pa
laidoti po stora smėlio sluo
ksniu ir nei vienas žmogus 
neišsigelbėjo. 8i baisi drama 
vyko nebylėj dykumoj, o ka
dangi niekas neišsigelbėjo, 
tai ir iki šiol nežinomos šios 
tragiškos katastrofor smulk
menos. Kitur vėl randame 
parašrta, kad 1801 metais 
Saharoje žuvo 2000 žmonių 
ir 1800 kuprių.

šiais laikais tokių didelių ( 
nelaimiu neatsitinka, nes ke- i

Lengvesnis, 
švelnesnis Elius

padarytas iš tokių pat pa- 
rinktinių miežių salyklos 
ir apynių, ir tais pačiais 
ekspertais aludariais, kaip

pagarsėjęs
PICKWICK ‘Regilbris’ ELIUS

BONKOSE IR IŠ KRANO
MIWt» »T MAmNMfftR 1 CO., INCw SOSTON, MMt.

Hl-
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ŽINIOS IS
URUGVAJAUS

(Specialaus korespondento.)

AMERIKOS PILIEČIAI OKUPUO
TOJE LIETUVOJE.

KOMUNACIAl APGAU
DINĖJA PUBLIKĄ.

Komunaciai stengiasi pa
slėpti savo tikrąjį veidą. Čia,

Sovietų Rusijai okupavus ■ turėtų imtis įtakingos orga- Montevideo, prisidengę “lie- 
Lietuvą daugelis Jungtinių j nizacijos. ! tuvių kultūros organizacijų”
Amerikos Valstijų piliečių i Pirmiausia, tokios inicia-; vardu, jie rengia kas sekma- 
dėl įvairių priežasčių nesu- ] tyvos besiimanti organizaci-1 dienis pasilinksminimus su 
spėjo išvažiuoti, o jau dabai ja turėtų suregistruoti visus šokiais ir su lietuviškom tri- 
bolševikai jų nebeišleidžia. Amerikoje gimusius, o da- spalvėm.

Pa^al nem iklaus o m o * bar > bolševikų rankas pate- i Visi geros valios lietuviai 
Lietuvos istatvmus Ameri- tusius lietuvius» kurie norėtų privalo neužmiršti, kad tų te nliteci^iSai parei- ^žti > ?avo ^mUją šalį A-į rengėjų priešaky stovi aiš- 
žkę noro. įgydavo Lietuvos !9e,ri.k«- J« -Da«W Prašymai kys komunaciai. Nežiūrint 
nilLtvho npnrara«sdami ir 1S Lietuvos negali musų pa- kokiomis kaukėmis jie ban-
Amerites KtvWs lodė fiekti’ *** “ tai V'a Ameri' do ^'"‘‘^uoti. bet savo iš- 
crw<šndnmiPT iAtnvniA ra1 ^o^ ju giminaičiai, kurie davikisko darbo Lietuvos 
kšfo naudotas vSŠ Uet£ mielaiJ‘suteiks ir’ infor-|atžvilgiu jie negali paslėpti, 
viii nilieėio teisėmis ir rei- maciias ir paramą. Reikalui Niekam juk nėra paslaptis, 
JSu?S, esant, butų galima prašyti ir į kad tie rengėjai yra Stalino
ti kaipo Amerikos piliečiai. Ąmenk“ Raudonojo Kry-; garbintojai, kurie reiškia 

H ziaus paramos. i savo džiaugsmą dėl Lietu-
Šiandien Lietuvos oku- T i. : i vos nelaimė*. Jie džiaugia-

pantai tokių Amerikos pilie- . ar ne gyvenimo irom- j staiino gaujos baigia
čių nebenori pripažinti h ne- J? ,k?d btolmas .>sĮ«dzia is * -
duoda leidinio tevažiuoti iš Baltijos kraštu j Vokietiją 
Lietuvos, nes esą “jie, kaipo Jokius asmenis, kūne nie- 
Lietuvos piliečiai, automa- uamet ValPeBl05 Pdl?."??į lĮj^nuu,, 
tiškai patapę Sovietų Rusi- AC JUV.?’ u?..tari,u al?kla‘i cenzūrą. aiškiausia liudija, 
jos piliečiais,” todėl ir pri- °s P* ‘I^Xiajutao!kaip. atėjūnai plėšia Lietu-

1!a,koH.§uP-ra^m?’ Urugvajaus lietuviai pri
Be to, Lietuvoje yra dar .ad Stalinas Hit.eno bijo ir įq jįj,^ ant visados nusi-

daug Amerikoje gUsių lie- vaT
tuviu, kuriuos dar mažus tė- .Y!1, Rac .lr AirĮenk0- va* 
vai išsivežė į Lietuvą. Pagal f.21* ras P’^momų savo pi- 
Amerikos pilietybė? įstMy- I,eclams a^,ntL 
mus jie laikomi Amerikos ' Stalino satrapai bekurda- 
piliečiais, jei Amerikos am- mi neva rojų Lietuvoje, su- Basanavičiaus lietuvių mo
nadai ar konsulatui įrodo. buiė tikrą ueklą. iš kuriosĮ kyklos patalpas, atremonta

net svetimos šalies piliečių * J------ — -x «„
nebeišleidžia. Padėkime 
jiems.

Am. Piliečių Komitetas.

Jauna Chicagietė Pagimdė Ketvertukus

šioje nuotraukoje matome Mrs. Adams, 19 metų amžiaus chicagietę. kuri šiomis dienomis 
Chicagos ligoninėj pagimdė 4 kūdikius, bet visi keturi neužilgo mirė. Iš dešinio šono dvi 
:*iserys laiko savo saujose tuos naujagimius. Jie svėrė nuo svaro iki pusantro svaro.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Mrs. Kazimieros MER

KELĮ ENĖS, gyveno Brighton, Mass. 
Prašau atsiliepti, kurie žinot kur ji 
randasi, malonėkit pranešti jos ad
resą- Mrs. Anna West (3)
8 Scharff avė, San Jose, Calif.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

arha našlės, bet turi but pasiturinti; 
aš ir turiu nuosavybę. Daugiau pa
aiškinsiu per laišką. . <ž)
J. Lukas, Si Grand st., <Box 2), 

Brooklyn. ji. Y.

Reikalingas Darbininkas
Ant Farmos, gera mokestis ir už-

j la:kyntas. Atsišaukite greit. Plates- 
' nių žinių suteiksiu laišku. 4 4j

Aliam Balukevicz
Ii. 1, Cušter, Mich.

alinti Lietuvą, baigia gyven
tojus ubagais paversti. Laiš
kai, kurie prasiveržia pro 
spygliuotą Stalino satrapų

statyti, kad jie nenori nieko 
bendra turėti su Maskvai 
parsidavusiais' gaivalais.

Vietos komunaciai nu
samdė buvusios Dr. Jono

kad tikrai Amerikoje gimę.
Dabartiniu metu bolševi

kai tokiems asmenims nelei
džią išvažiuoti iš okupuoto
sios Lietuvos, ir taip pat 
kliudo susisiekti su Ameri
kos ambasada Maskvoje, 
neduodant leidimo į Mask
vą nuvažiuoti.

Pasirodo, kad bolševikai

LIETUVIAI TURĖS PA
SKOLINTI RUSIJAI 
11,400,000 RUBLIŲ.

Į šių metų okupuotosios į

vo ir pridarė daug nuostolių, 
bet Maskvos “dėdė” Stali
nas tuos nuostolius padengs. 
Gal tai bus padengta iš spe
cialių “fondų” viemiems 
Maskvos tarnams remti...

TAUTINIŲ ŠVENČIŲ 
REIKALU.

Današiai^lffiasi ^ir su ien- Lietuvos biudžetą "įtrauktai. Lietuvos Vadavimo Są- 
EfeAŽUS^iliečiais. tat 11.4 milionų rablių pajamų!Į«"«a Urugvajuje nusistoto
Kais AmeriKos piliečiais, nei .v * ,,—* .* • f rtvi ėv^ii UiotnvnsAmerikoie evvenantieii len-^s P»sk^os, kūną tures su- Į1 at«“W* , Lietuvos
AmeriKoje gyvenamiejijen Lietuvos Arventniai i šventes be pasilinksminimųkai rūpinasi savo tautiečiais. reu Lietuvos gyventojai. . u tfT..:-.__ vKai rūpinasi savo tautiečiais, ;«. lg šokiu bet visomis šven-uakliuvusiais i bolševiku ne- f)abar profesinių sąjungųĮ “ De SOK,¥’ oet visomis sven ’ BolsevlK'* ne centro biuras išleido nutari- C,M progoms atzymet giiez- 

G^tžės 7 diena valsty- “V
bės sekretorius Hull pareis- į^”Xia "koSetaTS:netik Paskelbti per vietinę 
ke. kad lis jspesiąs Sovietų -peciaiiniai Komitetai, Kūnų, nasiusti iri Mas-Ruriia io<r nevvkdvmas io I arel^a bus rūpintis, kad ;Pau«4pasiųsti u j was- nuują. ioa nevyKoymas jo . • - ta* uaskolas iš- kvą, reikalaujant kad kuo
reikalavimo išleisti is bolse- gpentojdi ta. pasKoias ls^Ere:č;au<5:a «ulaikvtu Lietu- 
vikn okunuotorios Lenkiio* Uirktų. Žinant bolševikų me- g»eic.au. ia .uiaiKytų Lietu 
V1KU Okupuotosios Jankuos - įvaizduoti vo? inteligentijos trėmimą
Amenkos piliečio Dr. Wi- l(XĮu>’ gauma juvaizauou.. „k.. su tu noijtinius ka- toldo Putkowskio “tvould be t»P Lietuvos gyventojai; u_Paliuosuotų politinius ka
regarded with concern.”

O ką daro Amerikos pi-

iš savo skurdžių uždarbių linius- 
tuiė* dar pirkti Maskolijos įV7 Art uaiu zKiueimus pi- , , , , . atitrankda- Urugvajau* lietuviai sa-

liečiai lietuviai šioje šalyje m?nuo burno* duonos kąsni iko: ka^ ‘ imdamiesi buvu- 
savo tautos žmonėms gelbė- nn nu0 buinos duonos kąsn!-isios Lietuvos valstybės lai- 
ti iš bolševikų atneštos ver- Okupantai išplėšė Lietu- mėiimais, mes negalime sa- 
gijos Lietuvoje? Tiesa, vie- vos turtus, išvežė visus ban- kyti: “Jei lietuvių tauta tiek 
nas kitas lietuvis susirašinė- 1 us, ir magaryčioms da rei- susipratusi, tai ji savo jėgo- 
ja su Amerikos įstaigomis, kalauja 11,400.000 rublių mis išlaikys šitą audrą ir,

LEWISTON, ME.

Žodis apie velionį Buividą.

Nors pavėluotai, bet rei
kia pranešti, kad šių metų 
sausio 11 d. čia mirė drg. V: 
Buivydas. Velionis buvo 
da nesenas žmogus, vos 52 
metų amžiaus, o Lewistone 
išgyveno 30 metų. Buvo ve
dęs Zofiją Kiršaitę iš Shir- 
ley. Mass. Lietuvoje Buivi- 
das buvo kilęs iš Luokės 
valsčiaus, Endrečiškių kai
mo. Lewistone paliko 3 duk
teris ir du žentu.

Velionis buvo labai links
mo budo žmogus, pilnas juo
kų. Per 30 metų skaitė “Ke
leivį” ir veikė visose draugi
jose. Šv. Į Baltramiejaus 
draugijai pirmininkavo, D. 
L. K. Gedimino draugijoj 
buvo iždininku ir Amerikos 
Lietuviu Piliečių buvo iždi
ninku. Tas pareigas beeida
mas ir mirė J Už tai jam nu
mirus. d racijos ir pavie-r 
niai draugžl suaukavo daug 
gėlių.

Laidotuvėse dalyvavo ne- 
tik Lewistono ir Auburno 
lietuviai, bet buvo iš Rum- 
fordo ir kitur. Draugijos ofi
cialiai atidavė paskutini pa- 
tarnavima savo draugui.

Kūnas laikinai buvo patal
pintas i kapinių skiepą 
ftomb). Maine’o valstijoj 
dė’ žemės Įšalimo žiemos 
laiku visuomet nabašninkus 
stato i skiepą.

Gegužės 19 d. Buivido 
kūnas buvo iškeltas iš skie
po ir palaidotas į žemę.

i Ilsėkis, brangus drauge, 
šaltoj Amerikos žemelėj!

Velionies šeimyna, bū
tent žmona ir dukterys, dė
koja visoms draugijoms ir 
pavieniams draugams kaip 
už gėles, taip ir už parodytą 
joms užuojautą.

Korespondentas.

PADĖDAMIK1TIEMS
ANGLAI PAKĖLĖ
DAUG NUOSTOLIŲ.

Anglijos valdžia pranešė 
parlamentui kiek Anglijai 
kainavo iki šiol pagalba ki
tiems. Štai skaitlinės:

Francuzijon Anglija buvo 
nusiuntusi 437,000 vyrų ar
miją su tankais, anuotomis 
ir daugybe amunicijos. Kai 
reikėjo iš tenai trauktis, an
glams pavyko išvežti tik 
384.000 kareivių. Apie 13,- 
000 anglų buvo užmušta ir 
apie 40,000 pateko vokiečių 
nelaisvėn. Be to, anglai tu
rėjo palikti visus tankus, 
artileriją, amuniciją ir kito
kią karo medžiagą.

Noivegijai Į pagalbą ang
lai buvo nusiuntę 23,000 ka
reivių. Iš to skaičiaus išvež
ta 22.600 kareivių. 250 ang
ių tenai buvo užmušta ir 950 
pateko priešo nelaisvėn.

Graikijon anglai buvo nu
siuntę 60,000 kareivių, o iš
vežė tik apie 45,000. Apie 
3,000 anglų čia buvę užmuš
ta bei sužeista ir 12,000 pa
teko nelaisvėn. I$e to. GraU 
kitoj anglai taip pat buvo 
nriversti palikti visus sun
kiuosius ginklus.

MOTERIS IŠŠOKO IŠ 
Į 7-to AUKŠTO.

Indianapolis, Ind.—Tūla 
Mrs. Gertrūda Hatch, 21 
metų amžiaus moteris, pasi
kvietė i savo apartmentą 14 
jurininkų ir pradėjo kelti 
“whoopee.” Vėliau ji nusi
vedė vieną jurininką į savo 
miegamąjį kambarį. Neuž
ilgo jis išbėgo iš tenai šauk
damas: “Ji iššoko per lan
gą!” Ir ištiesu ji iššoko ir 
vietoje užsimušė.

' BOMBARDAVO HEL- 

GOLANDĄ.

; Anglų orlaiviai dienos 
metu bombordavo vokiečių 
bazę Helgolando saloje,

' Šiaurės Juroje.

i Petronėlė Lamsargiene
visokias UZTUVtSKAS 

' (TVDVOI.ES'nuo visokiu ŪgiL Ktiri* 
turit* -koki’ns i nesvcikumUA. krei|»lci- 
ips ns»< mfino- duosiu eerą patampa 

i ir busit patenkinti. (31
PET. LAMSAROTPvKe 

: 1814 S. VVater SU Philadelphia. Pa.

Reikalaujam teisingų Vyrų 
ir Moterų

i Prisidėt prie «ero FOKNIėlŲ BIZ- 
į NIO su S.»W iki $1.000. Patyrimo ne 
reikia. Oarbas "eras. pelnas užtikrin-

, tas ant visados. Nepraleiskit šiltos 
i {.eros progos. Rašykit tuojaus. (3) 

STANTON’S FVRMTL'RE 
EKCHANGE 

i 7638 ATLANTIC. BELL. CALIF.

! PARSIDUODA CAFE
Su 7 dienu laisniu.

I Gera ir plačiai žinoma vieta. Biznis 
geras. Savininką galima matyt;

1 NEVĖLIOMIS nuo 10 iki 12 dieną,
' sąvaites dienom nuo 10 ryto iki 6 va
karo, “Kel.” ofise,

! 253 BROAOWAV.
SOUTH BOSTONE.

Parsiduoda Barbernė
I West Lynne. Vieno Krėslo. Tik 
viena lietuviška barberne, jokios 
komp?ticijos nėra. Barbernė ant 
skvero ir randos tik $9.00 j mėnesi.

I Yra gera proga pasidaryt gerą pra- 
gj-vi nimą. Tas pats savininkas laikė 

j S metus, dabar eina j kita biznį.
, Kreinkitės adresu; ALEKNA 
I 33 Dcarhom avė., VV. Lynn, Mass.

GERA FARMA
3 mylios nuo miestuko, 175 akeliai, 

yra 40 akerių brangių medžių pušų 
ir aržuolų, kita dalis gera žemė, tin
kanti visokiems javams ir daržo
vėms. Gyvuliams budinkai, farmos 
įrankiai ir derlius. Visas turtas par
siduoda stebėtinai pigiai. Daugiau 
paaiškinsiu laišku, klauskite. (3)

Mrs. Z. Adams, BERLIN, MD.

ką galima atsiekti. To darbo galiais

Orlaivio Katastrofa

NorwtaMl«» neroporte. netoli nuo Bostono, anądien įvyko 
nelaimė. Pakilęs nuo žemės apie 1000 pėdu. orlaivis stai
ga apsivertė ir nukrito tarp dvieju medžiu. Buvę iame du 
vyrai sunkiai susižeidė.

• klausomybę.” Butų stambi 
klaida taip manyti. Nepri- 

' klausomybė automatiškai 
reateis. Ji reikalinga dide
lių pastangų, atkaklaus, net

• ak.vplėšiško ryžtingumo ir 
lėšų. Reikia neoamiršti, kad 
f arg. daug išorinių ir vidu
jinių priešų pastos Lietuvai

! kelią į laisve. Be to, reikia 
vi*ados turėti omenyje, kad 
rusai nusistatę ne tiktai De

ltuvos laisvę paneigti, bet ir 
I visą lietuvių tautą palaidoti. 
Kas nemato, kad jie skubiai 

i tam tikslui darbuojasi? Mes 
I negalim abejingai į tai žiu- 
J rėti. Mes turime vaduoti ne 
i tik Lietuvos valstvbe, bet ir 
lietuvių tauta, kuri dabar 
gyvena kritiškiausį momen
tą.

SLA 2-ro Apskričio 11-tas Metinis

DIDELIS PIKNIKAS
Sekmadieny, BirželioJune 8, 1941
VOSE PAVILION, MAYNARD, MASS.

Programa bus įvairi ir turininga.
Susidės iš kalbų, dainų, muzikos ir sporto

Kalbės SLA prez. adv. F. J. Bagočius, SLA iždu globėjas S. M<h- 
kas ir SLA 2 apskr. pirm A. Kriaučialis.

įdainuos "Aušrelės'"' Choras iš W®rceslcri« ir “Gabijos" Choras 
iš So. Bostono. Grieš JONO IMRVELIO Orchestra iš Worcesterio.

Kviečiame SLA narius ir iicndrai visus Mass. lietuvius dalyvauti 
šiame šauniame išvažiavimv. Visi—jauni ir seni turės progą links
mai laiką praleisti.

PASTABA: Bušai j pikniką išvažiuos iš visų didesnių miestų 
nuo Lietuvių Kliubų. Paklauskit įkiš vietos kuopų komitetus.

KVIEČIA RENGĖJAI.

PARSIDUODA FARMA
50 akerių—20 akerių apsodinta 

vaismedžiais—obelys, griušės, pyčės,- 
vynuogės, serbentai, avietės; 30 ake
liu miško ir ganyklos, nauja 4 ruimų 
stuba, l>amė ir kiti budinkai. maudy
nė. elektra ir telefonas; taipgi išran- 
davoju 4 ar 2 ruimu dėl vasarotojų. 
Vieta. f>5 mylios nuo New Yorko pa
lei Iludson rivę. Atvažiuokit arba ra
šykit, savininkas LEON RUBIN

MAKLBORO, N. Y. (2)

PARDUODU NAMĄ
SU ŠTOKU.

Dviejų karų garadžus, gražioj vie' 
toj. Priežastis pardavimo mano vviio 
mirtis. Ant kitų paklausimu duosią 

I atsakymą per laišką arba telefonu ;
Tel. Green po rt, .542 <: )

303 bridge sį.,’ Greenport,
P ARŠIDUODADRUG 

STORIS
Labai geroj vietoj, biznis toj vietoj 

1 varomas per 20 metų ir daroma ge- 
Įras biznis. Parsiduoda labai pigiai.

S. Markūnas (4)
K)«> lafayette st.. Bridgeporl, Com;

80 AKERIŲ FARMA
Oei'anos Kauntėj. arti Hart, Mich. 

(ri-ri budinkai. elektra, galima augiu ■ 
ti farmos produktus ir laikyti gyvu
lius. Geriausias klimatas. Tinkamiau
sia vieta vaisiams visoje valstijoje. 
$2.<w0 su išlygomis. HANSON- 

lOSRORN, Real Estate, Hart, Mich.

LAIVU STATYBOS 
STREIKAS.

Šios rąvaitės pradžioje 
(Amerikos Darbo Federaci- 
(jes vadovybė vėl išleido pa- 
I raginimą streikuojantiems 
j’aivu statybos mašinistams 
San Francisco uoste, kad jie 
gtįžtų į darbą. Streikuoja 
tik 1,700 mašinistų, bet dėl 
to streiko turėjo sustoti 11 

'laivų dirbtuvių su 15,000 
[darbininkų.

NAMQ SAVININKAI
Dabar kasdien visos Prekš* brangsta. Namų pataisymo 
Prekės ir brangsta, todėl nėra išrokavimo laukt kol jos 
pabrangs daug daugiau. Geriausias laikas taisyt dabar.

PAS MUS DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 
DA SENA KAINA.

Sienom popiera 6c. Kolis ir brangiau.
Maleva—Varnish—Shella c 90c. ir brangiau.
Aliejus—Tarpentinas—Le ad—Kalcimain— Eime—Plaster 
Cementas—Dratai—Stogam Popiera—Smala—Stogeliai

Viską, kas reikalinga prie taisymo namų, pas mus gau
site žymiai pigiau. Didesnius kiekius pristatome dykai. 
Užeikite pasižiūrėt.

SOUTH BOSTON HAKIDVAKE, INC.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

SO. BOSTON, MASS. 
tarpe D ir E Streets

322 BROADVVAY,
Tel. ŠOU 1756

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

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.

Willys Amcricar turi vietos visai jūsų šeimynai, jis pa
tenkinamai gražus ir neprilyginamai smagus kelionėje.
TfiMYKir! NEPALYGINAMAI JO ŽEMĄ §f)85 

KAINA—SPEEDWAY COIPE TIK f

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 Caras
PETER PILY IMS

119 BOSTON STREET,
Tel. GFN

WILI.YS SALES X eE H\ I E
SOLI H BOSlOn

Namų Tel. COL $037

g%25c2%25bbeic.au


Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON Na. 22. Catafta 28 i, 1841 m.

Moterius Pasiskaityt
I Nuskandinto Laivo Keleivis

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEISONIENĖ.

As Tau Pasakysiu Moteries Paslaptį. '
ALBEG G.

Sanetti sėdėjo prie stalo' —Gyvatė. — sušuko Sa- 
ir skaitė laikrašti. Aš prigu- netti.—ji vartojo migdan- 
liau i lovą ir sumerkęs akis čias dujas.
pradėjau snausti, kai trenk- —Gal būt... Kada aš am
telėjo kambario duris ir i vi- rą Kartą atsipeikėjau, “casil- 
dų Įėjo žmogus. Pusiau pra- !oj” buvo tuščia ir tamsu... 
vėres akis išvydau suprakai Pro siaurus plyšelius skver- 
tavusi ir raudoną Emiliau? besi mėnulio šviesa ir raižė 
veidą. jos vidų...

Iš visa ko buvo matyti —Atsikėlęs nuo suolelio
kad su juo atsitiko kas nor? išėjau i grinaji orą. Pliažoje 
bloga. žmonių nebebuvo. Juros

ir pridususiu. bangos putojo ir supė pri- 
ištas žvejų valtis... Pasken- 
ięs minčių klane, grįžau 
’.amon...

—įtariau Elidą...
—Sulaukęs ryto nuvažia

vau pas ją...
—Ir prakeikta klastūnė... 
—Prieš jos kambario du- 

is pasitiko mane namų šei-

Jis atsisėdo 
balsu ėmė kalbėti:

—Sanetti ! Nors iki šiol aš 
viską slėpiau ir tylėjau, ne-; 
sakydamas net ir tau, bet Į 
dabar turiu išduoti savo pa-' 
slapti ir viską nuodugnia: 
papasakoti.

Sanetti pastūmė laikraštį į čia yra parodytas Arthur K rida. 26 metų amžiaus ame
rikietis su uivo jauna žmona. Tuoj po vestuvių jis išplau
kė “Zam-Zam” laivu i Afriką prisidėt prie “laisvųjų fran- 
zusų” armijos, bet Afrikos pakrašty vokiečiai tą laivą 
nuskandino. Juo plaukė iš viso apie 140 amerikiečių ir bu
vo manoma, kad visi jie žuvo ui laivu, bet dabar paaiškė
jo. kad vokiečiai amerikiečius visus nuo laivo nukėlė ir tik 
tada laivą paleido jūrių dugnan.

Ten, Kur iš Šunų Dešras Daro
(Feljetonas.)

šoną. atsilošė kėdėje ir nu
stebęs ištempė akis. Aš pa- • •nininkė ir pranešė, kad Eli- 
lengva apsiverčiau ant kito: Ia, vakar vienuoliktą valan- 
šono ir susidomėjęs ėmiau į lą “Asturias” laivu išvažia- 
sekti Emiliaus kalbą. ; ,o Europon.

—šiandien lygiai dvi są-; —Europon?’ — sušuko
vaitės. — pasakojo Emilius. i senetti.
—kaip susitariau su Elida I —Taip — tęsė Emilius, — ■ ‘ ■
eiti i pliaža pasimaudvti. ’ nan iau, kad vietoje susiplė- gų. Neišvengiama mirtis ..! 
Pasiskvrėme'valanda ir su- į =vsiu... Pamažu jis pradėjo kelti j
sitikinio vietą. Visą parą iš-! —Oi. Senetti! Netikėjau, ranką su revolveriu... Iš Iau-! 
siilges laukiau to vakaro.' kad moteris butu tokia žiau- ko pasigirdo skambutis iri 
Sulaukęs penktos valandos ‘ i ir baisi! Juk tu žinai, kad dviejų žmonių žingsniai...; 
buvau iau prie “casillos” J iš už Elidą aukavau gyvy- Man kilo mintis, kad tai 
Nr. 47, nes ten sutarėm susi- i bę... .Jai buvau atsidavęs... 
tikti. i Vš ją taip mylėjau... O da

Susovietintoji .“Maisto” bendrovė 
skelbia, kad ji perka šunų ir kačių 
kailius.—“Tarybų Lietuva.”

Gyveno Kaune šuo. Nie
kas nežinojo, iš kur jis atsi
rado, nei kam jis priklausė. 
Net mokyčiausias šundakta
ris negalėjo nustatyti jo vei
slės. Iš snukio žiūrint, jis bu- 

, vo panašus į vilką; iš užpa- 
' kalio atrodė kaip dogas, o 
kojas turėjo kreivas, lyg tak- 

: siuko kažkaip pasimaišyta 
i šunų veselijos metu. Na, vie
nu žodžiu, buvo tai tipingas 

i benkartas arba, modemiš
kai kalbant, sintetinės rasės 
šuo ir nežinojo kuriai šunų 
tautai jis priklausė, tartum 

' lietuviškas bolševikas.
i Nei pastovaus vardo jis 
neturėjo. Bet dažniausia jis 

į buvo šaukiamas “Margio” 
į vardu, tai ir mes jį taip va- 
! dinsime.
i Kaip per sapną musų
Margis prisimindavo, jog

! ir jis pumomis jaunystės 
j dienomis linksmai šokinėjo 
i aplink savo motinos būdą, 
kažkur netoli Kauno. Bet 

’ paskum jis atsibastė įmiestą,
' nebeatsiminė kelio atgal,

SKAITYTOJAI PASAKO tad taip ir pasiliko Kaune. 
SAVO NUOMONĘ. Pasidarė šuniu bastūnu, be- 

Smetoną reikia vyti iš namiu. čia susirado pana- 
Amerikos. šių draugų kompaniją, susi

bičiuliavo. Buvo tarp jo

“agitacija.” Jam tas žodis noi-s jam ir be laikrodžio 
patiko, ir kai tik anas iš | buvo aišku, kad turgus da 
Maskolijos pabėgęs šuo im-I nepasibaigė. Praslinko ke-
davo pasakoti apie pergy
ventas baisenybes, Margis 
tuoj sulodavo: “agitacija, 
agitacija!”

Reikia pasakyti, kad mu
sų Margis

lios sąvaitės. ir Margis pa
stebėjo, kad žmonės į turgų 
visai jau nebeatvažiuoja. 
Nėra turgaus, nėra ir dešrų. 

Margis pajuto, jog jo šon-

Aš prisiunčiu tėvui $2 ant draugų vienas senesnis šuo, 
grįžta kieno nors lydima batų ir prašau, kad jis vytų su kuriuo pra(jžioje buvo 
Pinta da... Tikrai jau dabar (Smetoną iš Amerikos. Čia eunku net susikalbėti Vė- 

-Pamažu priėjau prie bar'kas man* beliko?... Kuo turiu mirti, juk jis dar neži-, tokių ponų nereikia—tegul jiau tik musų Margis supra- 
ir Datuskenau dureles... ■ ’i man už tai atsimokėjo? nojo, kad aš ją sumušiau... i sau važiuoja pas Hitlerį ar kad jo draugas buvo at- 

ioe nvoc?. iv Bet advokatas nribee'o nriei Mussolini. iš kuriu iis moki- U_ „ios ____ ____ _ ____ _ _ _ n__.
Keliossekundės ir jos prasi- ‘ Graudu ir šiurpu... “ Bet advokatas pribėgo prie i Mussolinį, iš kurių jis moki- į^gęs"iš’Maskofijos? Musų 
vėrė. Nustebau, apsvaigau ii I Jis giliai atsiduso ir nulef- durų ir jas norėjo užrakinti, Į nosį demokratiją naikinti. Margis išsižiojęs klausyda- 
susigėdžiau. • Io akis žemvn. aš naudodamasis proga. Į Mes jau esam pasmerkę jo vosi j0 tiesiog neįtikimų pa-

—Zinai ką išvydau?
—Vietoj geltonplaukės 

Elidos. stovėjo graži, kaip 
angelas, juodbruvė, jauna 
nepažįstama moteris. Grei
tai ėmiau atsiprašinėti už 
nepadorų ir nemandagų sa
vo elgėsi. Nusilenkiau ir jau 
ėjau. kaip ji ėmė mane kvie
sti i vidų.

zvimbimas... joks Lietuvos prezidentas,, Įiuotas vielas, sienomis vadi- 
zemutimame ; nes Lietuvos žmonės nėia jį namas, kaip atsidūręs Lie- 

tuvoje, kur pirmą kartą so
čiai prisiėdęs, ir tt. Anas iš

—Carmen Pintada,—at- mas ir kulkų 
-akė Emilius ir tęsė toliau: Atšiauriau

—Po šio įvvkio pradėjau aukštyje... Kritau 1 vieną į tokiu išrinkę.
•ankiau lankvti Pocitu plia- janga ir stikl?is išlėkiau' Aš patarčiau visiems dar
ia, norėdamas sugauti Pin- laukan... čia nusitvėriau ei- bimnkams šalintis netik nuo

’ ' ' ‘ T nančio tramvajaus ir dabar, paties Smetonos, bet ir nuo
ą jis žvilgterėjo į laikrodėlį, tų ponelių, kurie jį remia ii šunų benamių esama
:į. —jau puse valandos, kaip garbina. Taur&giskis. kaj jr tūkstančiai basų

.. , „ ; , ; ir nuolat alkanų vaikų bas-
Musu kalbos nevienodumas. • įosj keliaįs jr gatvėmis, kad

.adą ir jai atkeršyti. Ir štai, nancio tramvajaus 
šiandien ketvirtą valandą.
ridamas iš “casillos.” apsi ., . . . ,
•enges maudymosi kostiu- issiskyriau su tuo personalu.

Nutilo ir įssitraukęs ske
petaitę ėmė šluostyti nuo 
veido prakaitą.

Maskolijos atbėgęs šuo pa
sakojo, kad jo gimtinėje ne

KAIMO ŠVIESIAPLAUKEI.

' mu, prieš pat akis sutinku 
ls pradžių visaip atsikal- j Pintadą išlipant iš vandens, 

binėjau. nors jos žydrių akių' —Degdamas keistu, ne-
zvilgsniai mane it magnetas; bežinojau kas dalyti... Su- 
traukte traukė. Bet iš jos i stojau...
raudonu, kaip rožės, lupų j —Ir kas per moteris?... šuo loja tolumoje,
skambėjo švelnus žodžiai: i Kas per moteris?... Vakaras vėlyvas.

—“ir kogi tamsta bijaisi! —Ji pamačiusi mane nu- šviesiaplauke, ką dūmoji 
moters? Juk ji yra daug ’išypsojo... Pribėgo... Pa- Priesodėj alyvų, 
silpnesnė... Eikš!... Eikš!... Į sveikino... O paskui... Pas-
Aš tamstai pasakysiu mo-'kui... Pradėjo vėl kviesti į 
terš paslaptį, kurios dar ne-: =avo “casillą"... 
žino nei vienas vyras...” ! —Nebetvėriau! Griebiau

—Nebeišsilaikiau... Žen- lą už gerklės ir trenkiau i
giau žingsni prie jos ir atsi- smiltingąjį juros krantą... Ji Ar pago.ių dainos graudžios 
duiiau “casillos’’ viduje. Ji Suklykė ir ėmė raitytis... No- Svajones sukėlė— 
uždarė dureles ir užbraukė į vėjau dar kartą smogti ir at- Mėnesienos žvilgsniai glaudžias

Ko tu žvelgi susimąsčius 
Į erdves žydriąsias.
Ar vaidenas žvaigždėm gęstant 
Tavo mylimasis.

mažute velkelę. įimti jai gyvybę.
—“Piimą kartą, aš sutin-į žmonių žvilgsniu buvau su

ku tokį bailų vyrą,—sakė ji. i laikytas. Žinodamas, kad

bet baisių Lauko ramunėlėm

Ach, mergaitė kaimo žalio. 
Skaisti tarp žolynų—
Tau svajojimų darželis 
Rūtomis dabinas.

•Jei aš esu maudymosi ko-į Pintada už tai “nedovanos 
stiume. tas juk neturėtų i ir aš liksiu kaltas, greitai nu
tarusią gąsdinti.” įėjau į savo “casillą,” apsi-

—Aš. žinoma, jos “nebi-J rengiau ir pasiėmęs taksi- 
jojau." bet nenorėjau susi-1 metrą, apleidžiau pliažą... 
dėti su nepažistama moteri-Į Šoferiui įsakiau pristatyti 
mi... j mane pas artimiausi advo-

—Ji mandagiai paprašė’katą... Po penkių minučių 
mane atsisėsti. Paskui ir jii taksimetras sustojo Buenos šviesiaplauke,
prie manęs atsisėdo... Iš pra-j Aires gatvėje ties Nr. 2587.
džių kalbėjome apie viską:.Tai buvo vieno advokato 
apie orą. jurą, maudykles, butas. Užsimokėjęs šoferiui, 
nalius. rakai us... Pagaliau pasiieidžiau marmuriniais 
ji priminė ir šeimyninį gyve- laiptais aukštvn. Atsidūriau 
n imą su visomis jo ceremo- antrame aukštyje, advokato 
nijomis... kabinete. Pasirodė mažas.

—Bematant jos minkštu- juoda barzdele ir didele

O i širdį svyra akys 
Ilgesingos gailios. 
Balandėlis toliuos lekia 
Tau parnešti meilę.

Ačiū redakcijai kad pa- į tokie vaikai vadinami bez 
talpino keliatą mano rasinė- prizomikais. 
lių. Dabar žmonės žinos,' Daug istorijų prisiklausy- 
kad ir as ant svieto^ gyvenu.1 davo musų Margis iš savo 
Aš norėčiau rašinėti daž- draugo, perbėgusio Lietu- 
niau, tik man ta lietuvių ra- Von iš Stalino rojaus. Ypač 
šyba nelabai sekasi. Mokyk- didelį įspūdį jam padarė pa
loj aš mokinausi rusiškai, o sakojimas, jog Maskolijoje 
lietuviškai reikėjo pačiam ne tiek reikia saugotis nuo 
pramokti. Be to, tais laikais kkų šunų, kiek nuo žmonių. 
Lietuvoje ir žmonių kalba Esą, Maskolijoje žmonės 
būdavo labai nevięnoda. Į gaudo šunis ir daro iš jų deš- 
Vieni sakydavo: “buvau: ras... 
pirtyje.” o kiti sakydavo: Musų Margiui tokios kal- 
’buvau Pjrci. Vieni šaky- pradžioje buvo įdomios.

<!?? ? • S1?? 6' 0 i B®* paskum jis ėmė jomis
Dzieyia. Pas mus sakyda- netįkėti. Argi gali būti, kad 

vo: nueitum, parnestum, žmonės gaudytų šunis ir da
ri toliau, Stakliškių parapi- darytų iš jų dešras. Iš vieno 
joj, sakydavo: nueitai, par- §unįuko, kruds priklausė ži- 
nestai. Na. ir nomai Kaune šmuilovičiaus

jis nugirdo žodį

sų Margis savo gyvenimu 1 * JT'—’ t -v aT. nebuvo patenkintas. Jis bu- kauliai lenda pro kailį. Mar<
vo benkartas, jis niekam ne- ^ls , ^1S s^PkJ°J0
priklausė, juo niekas nesiru- H?. turgų, jis lan-
pino. Iš pirmos atsiradimo ^Z1OJ(? P° kiemus. Kapstėsi
Kaune dienos jo šuniška uo- P° duob.es’
slė nuvedė jį į rinką, kur bu- pastebėdavo niekur ligsiol
vo prikrautos mėsos stirtos, nematytų uniformuotų zmo-
dešromis apkabinėtos būdų nn^ kuri® kažkokia nesu-
sienos, kur maisto tiesiog Pfantama kalba murmėjo ir
kalnai gulėio ka^Jo vieną zodj: “Šokamai guiejo. Margio

Bado musų Margis neken- šie svetimieji žmonės prie 
tėjo. nes besivalkiodamas sąšlavų duobių neprileisda- 
po rinką vis ką nors su- vo. nes patys viską kimšda- 
gi iebdavo. O kartais mesi- vo į maišus ir kraudavo į ve- 
ninkas ir tyčia numesdavo žimą, ant kurio buvo paika
jam mėsingą kaulą. Margis gyta: “Į Maskvą.”
net tukti pradėjo. . . ,_ , ...

. ... Margis jautė dar didesni
. Bet jo šuniška prigimtis alkj, jam ėmė žaliuoti akyse,

vis nebūdavo patenkinta. jam pasidarė silpna. Jis atsi- 
Numes jam kas duonos ga- minė savo seną draugą, aną 
balą, o jis žiuri į dešrą. Ka- daug mačiusį šunį, kuris bu- 
dangi dešni niekas šunims vo atbėgęs iš Maskolijos. 
nemėto, tai sykį Margis pats Nusilpusiomis kojomis jis 
ėmė traukti iš vežimo salei- slankiojo iš vieno kiemo į ki- 
soną. Ūsuotas ūkininkas tą bet šunies niekur nerado, 
jam tuomet skaudžiai įspy- Tjk vėliau iš Šmuilovičiaus 
rė ir da suriko: “Pašol von šuniuko, kuris dabar atrodė 
tu, padla! Tau vis prie sve- labai nusipenėjęs, patyrė, 
timo, vis vogti—kaip tikras kad anas šuo jau senai kaž- 
bolševikas!” kur pabėgęs, nes pažinęs

Margis įlindo patvorin ir tarp naujai atvykusių žmo- 
laižydamas įspirtą vietą gal- nių tuos, kurie dar Maskoli- 
vojo: “kažin, ką reiškia tik- joje jį gaudė, norėdami iš jo 
ras bolševikas?” Ir kada tik pagaminti dešras. Šmuilovi- 
jis taikydavosi pavogti rin- čiaus riebus šuniukas tik su- 
koje dešrą, jam vis prisimin- lojo: “agitacija, agitacija!” 
davo to ūkininko žodžiai: ir greit nubėgo, linksmai 
“kaip tikras bolševikas!” vizgindamas uodegą.

Pagaliau Margis jsrvaiz. M M is liko ,4enas. 
davo. kad “bolševikas’ turi -y,‘ianta Tam akvs būt labai geras ir gardus į* ™ ^1 atsiSdė čS 
daiktas, taip kaip ir dešra. j^darėsi

kSTJdS vis silpniau Jį krėtė drugys,
ita p pa.a įus, laimi Margis užsimerkė. Prieš jo 

nio gyvemn.0, gal net tikro akfeKatsistoio begaliniai ilga
šuniško rojaus. Svajojo n dešra, tokia šviežia, tokia 
lauke, ar neateis kada tokialaimė. ^ardk“.....................................

Vieną vasaros diena Mar- Margis ėmė kliedėti. Tik
gis išgirdo kažin kokį bildė- st.a1^ įdėjimą Mar- 
sį Kauno gatvėse. Jomis ri- &!s ls?Jrd<J kažkieno z ma
tosi kažin kokie geležiniai ?1U^ kazkus susuko . Va.
vežimai, pasirodė nepažįs- suoj • ^ad-
tami veidai, pasigirdo nesu- parduosim Maistui. O šiaip 
prantama kalba. Margis Pad^a ,X°? ?Yvas’ nepadarysi 
ėmė loti. Bet žiuri, kad jo despJ- , . „
draugo šunelio šeimininkai Išgirdęs žodi “dešra, jis 
šmuilovičiai stovi ir rėkia: prisiminė kitą žody kuns jo 
“Urahh, bolševikai!” šuniškoje sąmonėjo rišosi su

. 4. 4.- dešra: “tikras bolševikas!”Margis p^tate ausis ir —-r t momentu pajų-
: hn. to. •toip kažkas “e**

reiškia, bus geras gyveni- b įevklės... <■
mas, bus dešrų! ’ Ir prade- z® .jo vizginti uodegą atėju- P1*- Anuprai Kiratulto. 

nams. kaip tapti suvienytų }
Bet neilgai Margis džiau- VA1^1fV. !X5enI,:. 

gesi. Kai jis nubėgo į turgų. mai su reikalingais klausimais ir at*
pamatė, kad visi vežimai »kymaia lietuvii, ir anfflu kalbose. 
V, , . ’ . Antra perziureta ir pagerinta
skubina iš turgaus namo, laida. Kaina.........................v*

Nioei^ooaooeooooeooMeooooi

kurigalėjai žinoti, 
teisingesnė, kaip rašyti? 
Kožnam sodžiuje žmonės 
vis kitaip kalbėdavo.

Kai Lietuva tapo nepri
klausoma, pradėjo steigti

tarmė j^mai.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN. TLL

SIELOS
BALSAIsavas mokyklas ir visi vaikai

pradėjo mokytis is vienodų į Pm>cntt st. waukez«a. m 
vadovėlių, musų kalbai bu- - gEi&’jV’
\O jau padėtas tikras pa- guwna Gabrį*—r.«tarimų r»it. 
grindas ir SU laiku JI butų IŠ- McAlbter «ye., Waukeg«n, m
silyginusi. Bet raudonoji
okupacija vėl sugriovė ne- K — imai«ri«.

Ant mano praeities kapu, priklausomą Lietuvą ir mu- ras — Rth St., WankeflM>, in
Taip skaisčiai žydi baltos gėlės, sų kalba Vėl bus pažeista. D V* Akronimui.

Kaz. Karčiauskas. maršalkos:
------- ----- —-----------------------------------K. Pečulis, J. Stoškus.
INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev. Susirinkimai bnna paskutini nedil- 

Puiki naudintra knyga, apraftytn dieni kotno mCnesio. 1:00 ▼. po pietą, 
kataliko bažnyčios siautimas ir pm- į Liuosybės Svetainėje, kamp. 8lh ir
džia reformos. Su daugelio puikia | Adams Sta. Wa«kee»n. IR.

Meilės balandėlio.
Ilgesys taip plaukęs plaukia 
Per palaukiu gėles.

Bronius Kalaišis.

BALTOS GĖLĖS.

ti? kuria?, lyg pūkas, pama- galva, advokatas. Padavė jOs nenuvysta tarp audru, 
žu ėmė glaustis prie mano- atsisėsti kėdę ir klausė, ka- Jos nenubyra, kaip raselės! 
io... Mano kraujas ėmė virti me dalvkas... Aš panasako-
ir šokinėti... Paskui mane jau. Iš pradžių jis tik klau- 
apėmė toks smarkus miegas, sėsi, paskui paėmė plunks- 
iog aš staigiai užmigau... ir viską užsirašė... Pagaliau 
Toliau nebežinau ka? su ma- užklausė moters vardo... 
nimi dėjosi... Vos spėjau pasakyti “Car-

—Kada atsipeikėjau, pa- men Pintada.” kai iis pašo- 
iutau šiltą moters glėbį, buč- ko. trenkė kumštį i stalą ir 
kius ir.. išsitraukė revolverį.

—Kraujuje ėmė siausti —“Tai tu mano žmonos
keisto ir neapykantos viešu- meilužis?... Tują... Prakeik- Ar blaiviai šypsosi dangus, 
las... Norėjau griebti šią mo- tas žalty!... Tau mirtis!...” į Ar gailiai rieda ašarėlės, 
teri už plaukų, bet vėl ėmiau —Jo veidas buvo baisus, Ar lydžiu mirusius draugus—
sJpti ir nustojau sąmonės... o akys galėjo užmušti žmo-

Ar siaučia viesulas skaudžiai, 
Ar pūgos švaisto baltą sniegą. 
Jos žydi atminčiai gražiai. 
Nemirštamos skaistybės jėga,

Tfci mano dabarties darželis 
Papuoštas ilgesio sapnais. 
Kur liūdi siela laimužėlės 
Ir guodžias praeities aidais.

Man skaisčiai žydi baltos gėlės.

paveikslu. 21R ausi. ................... Sl.flft
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LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikai Lieteliams Mekytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. D. PILKA, UMnri« Kalbea IHkytoiaa prie 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA 11.00.
DR. D. PILKA, 828 Colonbm Ave^ Boston. Mase.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papnoita daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
223 pustapią dydžio, apie 150 fvairią eilią.
JI PAUNKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

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

e

KAINA TIK ll.M.
Audimo apdarais S1.25.

Kiekviena* turėtą papaaM aare knygyną minėt* knygų.

tume konverte, bet reikto atokiai utoniyti savo ir "Keleivio'' ad
resą ir nepnmirikit prllipyt aiS centu* marką.

-KELEIVIS”
Z53 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
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7INI0S iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

ŪKININKAI TURI ATIDUOTI SAVO 
PRODUKTUS OKUPANTAMS.

Atėjūnų okupantų vai- lams ir maskoliams, kurių
džia Lietuvoje yra nustačiu 
si kiek ūkininkai privalo ati< 
duot jai javų, bulvių, pieno, 
sviesto, mėsos ir vilnų kie
kius. Kiekiai yra nustatyti 
nepriklausomai nuo to, ar 
ūkininkas minėtus produk
tus gamina ar ne. Pagrindu 
paimtas grynai mechaninis 
mąstąs, būtent, kiek ūkinin
kas turi žemės. Jeigu, pav, 
ūkininkas kurių javų nega
mina ar gyvulių neaugina 
tai vis vien jis turi nustatytą 
kiek} okupacinei valdžiai 
atiduoti. Tad daugelis ūki
ninkų bus priversti patys 
produktus pirkti ir atiduoti 
okupantams!

Visa Lietuva suskirstyta 
Į keturis rajonus. Prie pir
mo rajono priskaityti šios 
apskritys: Švenčionių, Vii 
niaus. Švenčionėlių, Utenos. 
Zarasų, Seinų ir Trakų. Prie 
antro rajono: Ukmergės, 
Telšių, Mažeikų ir Alytaus. 
Prie trečio rajono: Taura
gės. Rokiškio, Kretingos ir 
Raseinių. Pagaliau, ketvirtą 
rajoną sudaro: Vilikaviškio, 
Šakių, Marijampolės, Pane
vėžio, Biržų. Šiaulių, Kėdai
nių ir Kauno apskritys. Pir
mojo rajono ūkininkai, ku
rie turi nuo 25 iki 30 hekta 
rų žemės, privalo atiduoti 
po 220 kilogramų (440 sva
rų) grudų nuo kiekvieno 
hektaro; trečiojo rajono— 
po 270 kilogramų nuo hek
taro, o ketvirtojo rajono — 
po 290 kilogramų. Vadinasi, 
jei bolševikai yra kam pali
kę 30 hektarų žemės, tai tas 
turės pristatyti jiems 8,700 
kilogramų grudų. Rusišku 
bezmėnu sveriant, tas reikš 
17,400 svarų arba 435 pū
dus gimdų! O kur da bulvės, 
sviestas, mėsa ir kiti produk
tai. kuriuos Lietuvos ūkinin
kas turės pristatyti išalku
siai azijatų armijai?

Nuo šitų duoklių okupan
tai nepaliuosuoja nei var
gingiausių mažažemių. Kas 
turi tik 5 hektarų sklypą, 
tas irgi turi duoti po 60 kilo
gramų javų nuo hektaro.

i Bet reikia pabrėžti, kad 
tie ūkininkai, kurie sutinka 
jiems pavestą žemę atiduoti 
kolchozų dvarams ir patys 
eiti kolchozus baudžiaunin
kais, tuos okupantai paliuo- 
suoja nuo tos duoklių naš
tos. Tuo budu visi ūkininkai 
prievarta varomi Į kolcho
zų baudžiavą.

Javų atidavimo prievolė 
nustatyta nuo 1941 metų 
derliaus. Bet ūkininkai, ku
rie bolševikų okupacijos 
metu turėjo daugiau kaip 
25 hektarus, turi javus ati 
duoti ir už pereitų metų der
lių. Tad šie ūkininkai jau 
artimiausiu laiku bus išva
ryti su terbomis iš savo 
ūkių!

Bulvių atidavimo prievo
lei Lietuvos teritorija su
skirstyta i tris rajonus. 
Stambesnieji ūkininkai tu- 

. rėš nuo hektaro atiduoti iki 
230 klg., smulkieji — iki 
60 klg. nuo hektaro. Ši prie
volė irgi nustatyta neatsi
žvelgiant, ar ūkininkas bul
vių tiek sodina ar ne. Ima
mas bendras žemės sklypo 
plotas ir nuo hektaro paskir
ta, kiek bulvių okupantams 
reikia atiduoti. Atiduoda
mos bulvės turi būti geriau
sios rūšies ir pirmo kasimo, 
kad maskolių okupantai ne
turėtų kentėt bado. Mat, vi
sos priverstinai atimamos 
bulvės, lygiai kaip ir javai 
bei mėsa, bus atiduodami 
raudonosios armijos mongo-

prigrusta Lietuvoje!
Pienui ir sviestui nustaty

tos normos, paskirsčius Lie
tuvos teritoriją į tris rajo
nus. Pienas ir sviestas turi 
būti okupantams atiduoti 
taip pat nepriklausomai nuo 
to, kiek ūkininkas karvių 
laiko. Čia irgi paimtas me
chaninis mąstąs, būtent, tu
rimos žemės sklypas hekta
rais. Stambieji ūkininkai to
ros nuo vieno hektaro ati
duoti maskoliams iki 80 li
telių pieno, o smulkieji—iki 
45 literių. Įdomu pastebėti, 
kad kolchozai pieno ir svie
sto okupantams iš viso neto- į 
ri pristatinėti. Už privalo-į 
mai atimamo pieno liteli į 
mokama tiktai po 20 kapei-i 
kų, tuo tarpu kai kooperaty-' 
vuose pienas kainuoja be- Į 
veik penkis kartus bran- 1

Taip Išrodo Pietų Ašigalis
KELEIVIS, SO. BOSTON

LIETUVA VIRTO DVOKIAN
ČIU TVARTU.

Visur didžiausia betvarkė, stovai buvo susirinkę net 
apsileidimas ir nešvara. specialinei konferencijai, 

, Paleckio valdžios r™. bu™ svarstoma,
(nas “Tarybų Lietuva

orga- . . .” Da kaiP apsisaugoti nuo rau- 
šventė ištisą editorialą (ve> S>onarmieči,J a,nešto užte" 
» Sttr® « taip buvo 1939 nre-

voje apsileidimas, 
ir betvarkė. Štai kaip

Tai taip buvo 
tais. kuomet i Pabalčio kraš- 

buvo 
ir

nešvara , , ....taę tus raudonarmiečiai
laikraštis piešia Kauno savi- • [k^ti tik kaip svečiai 
•aldybės išvaizdą: “Didelė Somet « nn\°- t* ?’

‘ aprūpini- i Ll£a?°3’
mo, komunalinio ukio. ! V1J°J *r EstlJ°b Dabar 21 tl>

i....:.
£

nešvara socialinio x
io, komunalinio ukio. netįU<,oP ... . ... . ,
•ietimo skyrių patalpose, necivilizuotų azijatų uzplu 
.-1,^___ v do ant Lietuvos puse milio-3V

vykdomojo komiteto centre 
Įstaigose. Į Aušros gatvės 
vieną daržą visą žiemą iš 
apylinkės buvo vežami viso- 
kie nešvarumai ir verčiami 
po pat gyventojų langais, o 
kai i tai buvo atkreiptas 
vykdomojo komiteto dėme
sys, tai nesiteikta net paaiš
kinti, kodėl taip daroma, 
kieno parėdymu tai daro
ma, neatsižvelgta i gyvento
jų protestus.”

Baisiausia nešvara paste
bima bolševikų nusavintuo
se namuose. Pasak laikraš
čio. “tuose namuose viešpa
tauja didžiausia netvarka ir

puse
no ir dabar jau jie jaučiasi 
esą tikrie šeimininkai. Todėl 
nestebėtina, kad net paties 
Paleckio organas yra pri
verstas viešai pasakyti, kad 
kitąsyk graži Lietuva dabai 
virto dvokiančiu tvartu.

__ ~ sil

Šiomis dienomis sugryžo iš Pietų Ašigalio Amerikon admirolo Byrdo vadovaujama eks
pedicija. ši nuotrauka parodo buvusią tos ekspedicijos stovyklą. Gyvybės tenai nėra jo
kios; nuolatos siaučia sniego pūgos ir audros.

JAU 19 KOMISARIATŲ 
LIETUVOJE.

Valdžios departamentai, 
kitose valstybėse yra

ministerijomis,

KAIP IŠRODO BOLŠEVI
KIŠKAS “GROŽIO SA- 

UONAS.”

STALINO ŽVALGYBA.

giau. Už sviesto kilogramą' pur;p 
mokama tiktai po 3 rublius ,. .
40 kapeikų, o šiaip sviestas \v J”*”11 ...
kainuoja iki 18 rublių kilo- oolsevikų Rusijoj yra vadi- 
gramas. narni komisarijatais. Lietu

ti*- • i x l • -xx x‘.voje taip pat tie departa- valstybei pristatyti • mentaj vadinami komisari- 
UEtatyta vienodi kiekiai vi- jatli, Iki šiol Lietuvoje bo). 
ai Lietuvos tentoiijai. Lki- ^evįkaį turėjo įsteigę jau 18 
linkai taip 25 ir 30 hektarų, komisarijatų, o dabar pa- 
.un pristatyti nuo kiekvieno dmdž da £ but/nt>
sėmės hektaro po 300 klg. j, Gyvulininkyti,
-yvo mėsos svorio. Tunntie- Taigi mažutėj
u mažiau žemes, pristato, Lietu^j tu »• bus dauJ. 
atitinkamai mažiau bet ir iau* komisaJ į kitoki 
Jkmmkas iki 5 hektarų pn-į giul.okl.attį darbinin-
'tato po 3° klg. nuo kiekvie-i k Kiekvienas komisaras 
no hektaro. Tačiau kolcho- (“pavaduotojų" iš 
^i mėsos privalomai nepn-, Rusijos ats^tą 0 kai’kurie
,tat0, turi tų “pavaduotojų” net

Vilnos ūkininkai turi ati- ir po kelis.- Pavyzdžiui vy- 
duoti valstybei nuo 240 iki riausiojo Lietuvos sovieto 
900 gramų nuo kiekvieno • (tarybos) pirmininkas ko- 
hektaro. misaras Gedvilą turi net tris

Dar reikšmingas nuosta- J2.asįt°^us . Paya.^,u?t?^ys‘ 
tas. J kiekvienų okupuoto- Tie “pavaduotojai istikru- 
sios Lietuvos apskritį Mask- -!a pačius komisarus n 
vos valdžia paskiria po savo V1S^ Lietuvą
Įgaliotinį, kuris prižiūri, kad Bet ir patys komisarai ne 
ūkininkai stropiai vykdytų visi yra skiriami Lietuvoje, 
okupantų paskirtas prievo- Lietuvoje skiriami iš viso tik 
les. Už nepristatymą grąsi- 5 komisarai, o visus kitus 
narna ne tik išjieškojimu «kiria Stalino valdžia. Todėl 
prievarta, bet ir teismo at- Lietuvą šiandien valdo ne 
sakomybe. Paleckis ir ne Gedvilą, bet

Taip atrodo trumpai su- visokie Pozdniakovai, Glad- 
traukti okupantų išleisti bov.ab Nikitinai ir žitkovai, 
nuostatai. Jų tikslas yra

Kaip visur, taip ir pas 
mumis Urugvajuj, penkta- 

Kaž-kokia N. Ramonienė kojai-pažangiečiai (komuni- 
rašo Kauno laikrašty -savo §tai) kiekviena žmogų, ku- 
Įspudžius įgytus moteriškoj rįs nepritaria Lietuvos oku- 
kirpykloj. kitaip pasakius, pacijai, vadina “smetoni- 
“grožio salione,” kuris ran- nink.” Urugvajaus lietuvių 
dasi Lenino prospekto 14- visuomenei, kuri darbuojasi 
tame numery. Pirma tenai dėl Lietuvos nepriklausomy- 
buvo labai švaru ir gražu, bes atsteigimo. jie prikai- 
Dabar gi, kai bolševikai tą žioja norą atsteigti “Smeto- 
kirpyklą suvalstybino ir pa- nos viešpatavimą” Lietuvo- 
statė rusiškųjų artelių tvar-|je. Komunistai žino, kad jie 
kos pagrindais, tenai dingo1 meluoja, nes “Smetona” ša- 
ne tiktai tvarka, bet ir šva- Įįninku labai mažai čia turi, 
ra. Ramonienė sako buvusi
toj kirpykloj šių metų ba
landžio 17 d. Radusi du kir
pėjų. Jie liepė jai palaukti, 
kol ateis trečias kirpėjas, 
nes patys buvo užimti. Jis 
išėjęs užvalgyt ir sugryšiąs 
už 10 minučių, jie sakė. “Bet 
man teko laukti apie pusket
virtos valandos,” kol jis at
ėjo, sako moteris. O apie tą 
“grožio salioną” ji praneša 
štai ką: “Kirpykloje labai 
nešvaru: grindys ilgai ne
šluotos, prisidraikę popier
galių, plaukų, kiaušinių luk
štų, nuorūkų. Rankšluosčiai 
ir marškos labai nešvarios..”

Well, tai rusiška “tvarka.”

ŠLIOMKĖ DARYS LIETU
VAI “MUVINK PIK- 

ČERIUS.”
Okupuotoje Lietuvoje su

daryta kino studija, kurios 
režisierium paskirtas “drau
gas” Šliom Litvin. ši studija 
ruošia jau kelis filmus. Pir
mutinei filmoj busią paro-

apsileidimas, didžiausia ne-įdyto. Kaip Stalino azijatų 
švara. Tų namų gyventojai i aimiJa “nuosavo Liettn ą. 
skundžiasi dėl nešvaros ir J
butų ukio valdybpi ir pa-1 
čiam vykdomajam komite-' 
tui. Bet butų ukio valdyba j 
nesutvarko nacionalizuotų 
namų administratorius ir 
komisarus, kad šie rūpintųsi 
tvarka ir švara. Kauno gat- i 
vėse. ypač priemiesčiuose. ■ 
didžiausia nešvara.” Toliau 
laikraštis rašo, kad tokia pat 
skandalinga nadėtis yra 
provincijos miestuose.

Tenka pastebėti, kad kai 
1939 m. rudeni i Lietuvą bu
vo įsileistos raudonosios ar-į

NEBŪK ŽILAS
IčRODYK MET V JAUNESNE

aiškus: paversti visus Lietu
vos žmones kolchozų bau
džiauninkais, kad maitintų 
okupantų armiją.

“GALINGOJI” STALINO 
RUSIJA LIETUVOS PA

TVORIUOSE RENKA 
GELŽGALIUS.

kuriems padeda Micelma 
cheriai, Kugelmanai, Jose- 
liovičiai ir Šliomkės.

JAUNUOLIAI REGIST
RUOJAMI MASKOLIŲ 

ARMIJAI.
Okupuotoje Lietuvoje re

gistruojami jaunuoliai, gi
musieji 1919. 1920, 1921 ir 
1922 metais. Jie bus šaukia-

□ gal ir visiškai neturi. Vi
sos musų prieš bolševikiš
kosios srovės yra aiškiai ir 
pakartotinai pasisakiusios 
už demokratinės Lietuvos 
atsteigimą. Tačiau komunis
tiški melagiai nesiliauja pu
bliką mulkinę, ir dabar, kai j mi joS įgulos, tai jos taip už- 
Smetona atvyko Amerikon. į teršė kareivines, kad jos iš 
jie neriasi iš kailio, stengda-itolo dvokė. Tokia pat pade-L ... , ' . .
miesi pasidalyti “politinio ■ t?s buvo nę tik Lietovoje,
kapitalo savo partijai ir jr Latvijoje bei Estijoje. i’sai»kana>. Šias jryiiuoles privalėtų n.ici".vnin»J Kmivalin ” i i • •• i • • - turėt kiekvienas, kuriam žyla, skn-pasizvejoti žuvelių... i kur raudonieji mongolai irgi ka arba PieiSkanuoja plaukai. Jos 
— i isitaisė kareivinėse. Pav.,! at> baiso žii«s plaukus koki tu-

NAMŲ DAKTARAS. ! Liepojoje raudonarmiečių £
Karalius. į viršininkai liepdavo visus s'JPa^ndinj-‘^ pasiūlome didelį $2.00 

rp. * •i?- a. • pakeli uz $1.00. Užsisakyk šiandien ir
i k i nesvarumus pilti stačiai į ju- sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
° ’U? 1 lą. Todėl susidaro pavojus, patenkintas jums pinigai bus sugrą- . i ma. k • • zinti. Reikalaujame agentų, kad pavasari nękiltpį baisių VALORTONE HZRB CO 

epidemijų. Tokio užteršimo Oept 4
akivaizdoje Lietuvos, Latvi- i p. o. Box 305. Člinton. Ind.

Parašė daktaras A. J.
Ši nauja knyga užpildyta 
ceptais, aiškiausi nurodymai 
vaistus dėl kokios ligos raudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mu Daktaras yra vienas iš reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviui 
Tsigvkit tuoj. Didelė knyga, anie
'00 puslapiu. Kaina 
\ndoklo vireeliais $2.5«

SVARBUS IŠRADIMAS

jos ir Estijos sanitarijos at-' -uoisoy -oS -akmpro.ih

“JO EKSELENCIJA PO
NAS STALINAS.”

Lietuvos bfilševikų laik
raščiuose spausdinamos te
legramos, kurias imperato
riškasis Japonijos užsienių 

„ _ , „ reikalu ministeris Josuke
Komisaras Gedvilą gavo Matsuoka pasiuntė Josifui 

iš Maskvos įsakymą Įkurti visarionovičiui Stalinui. 
Lietuvoje naują bolševizmui Kaip ir pridera, raudonasis 
stiprinti įstaigą, būtent caras telegramose tituluoja- 
“Glavvtorčermetą.” Išvertus
šitą jovalą lietuvių kalbon.

TRIJŲ RŪŠIŲ GYDUOLĖS.
Užpatentuotos U. S.

No. 1. Nuo Dantų Gėlimo, for Tooth
• • __ ,•»,_ • ____ ,__ _ ■ Ache, Irritations and Hardening ofmi Į mHSkoliskają raudona- ; Gums. Prašalina dantų skausmą.; 

ją armiją. Vienas registruo-; užsivietrjjimą. sustiprina smegenis.
° ji No. 2. Miracle M. J. S. Salve. Nuo lamas,; jaunuolis, su pavarde ' senu ir šviežių žaizdų, vočių, nuo 

“draugas” Rozen, vadinasi, Pilc” .^t^siu rankų ir kovųv 0^1 - am v ir Turėdami kokius skaudulius ir
ŽydcllS, pareiškė larybu negalėdami prašalint, pabandykit tą 
Lietuvai,” kad jis. esąs “be x s. Salv. nao Rheoma.! 
galo linksmas, galėdamas
stoti į raudonąją armiją.
Tačiau lietuviai jaunuoliai 
su pasibaisėjimu laukia tos 
valandos, kada bus išgrūsti 
net 4 metams į Maskolijos 
pašvietęs.

tiškų skausmu kojose, rankose, pe
čiuose. sprande, nuo užsišaldymo ir 
etc. Ta mostis tikrai skausmus jums 
prašalins. Reikėtų turėt tos mosties 
kiekvienoje šeimynoje. Nusipirkit 
tuojaus. Atskirų gyduolių dėžutę tik 
$1.00. Siųsdami pinigus adresuokit 

MAT J. ŠVILPA (0) 
Miracle Ointment 

O. Bos 1193, Hartford, Conn.

taip:

' P,

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?

išeitų, turbut, “Glauna Įmo
nė antrarankiam metalui 
rinkti.” Jos tikslas yra ran
kioti Lietuvos patvoriuose ir 
šiukšlynuose visokius gelž
galius ir gabenti juos Į “ga
lingąją” Sovietų Rusiją. 
Matyt, Stalino karalystė pa
sidarė jau tiek “galinga,” 
kad ir geležies nebepajėgia 
pasigaminti. Juk Rusijos že
mėj geležies yra labai daug. 
Rusijos pramonė buvo labai 
atsilikusi ir prie caro val
džios, bet vis dėl to šiukšly
nuose ir patvoriuose gelžga
lių rankiot nereikėdavo.

Netektu stebėtis, jeigu ne
trukus Lietuvoje pasirodytų 
ir daugiau “glavnų įmonių” 
likusioms “buržuazijos” iš
matoms rankioti. Juk šiukš
lynuose, be abejo, butų gali
ma dar surasti nudėvėtų ka
liošų, skarmalų ir kitokios 
medžiagos “galingajai” So
vietų pramonei.

mas "Jo Ekselencija ponas 
Stalinas...”

PAGARSINIM A 
‘KELEIVY’ ■> l|

Norint, kad pagarsinimas tilptų GREIT, reikia priduoti garsinimą adminictractjon nevėliau PANKO*. LIO VAKARO. Siundant per paft- tą, reikia paahjat Ii anksto, kad pasiektų mus ne vėliau kaio panedė- ly. Vėliau gauti garsltiln-.ai ] tea sąvaitė* numerj neapėjama patai- pint.Norint, kad garalnlmas neaual- trukdytų, tykiu au pagarsinimu reikia siųsti Ir /nokestĮ.ORAUOIJOMS rengiant plkn'kų ar kitokį parengimą. trumpą pranešimą patalpinam ufi tl.00. Ui dtdee. niue garsinimui skaitoma nuo colio.Ui pajleikojlmua darbininkų, par. davimus Ir kitokius Mnutk'ua prano. Minus, kaina 2c. ui 2od|. Stambea- nėm raidėm antgalvls— IRc. eatra.-Keleivio" pranumoratoriame u* pajleikojimus giminių Ir draugų, kai. na 1c. ui t»d|. Magiausio oajledko. jimo kaina *5c.Norint pajleikot au paveikslu, reikia pasiųst fotografiją Ir klaust kainos.
"KELCIVIS," 2U UROAOVVAV. 

«O. BOSTON, MASS.

/S KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS Al GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST., 

WORCESTER, MASS.

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS 111. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentaiinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai. 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

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

gos vardas, KAINA >2.0*.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygą nuordyta kaina ir

^KELElVlff' KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
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BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
TeL SOUth Boston 2271.
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LIETUVIŲ DIENOJ BU
VO 3,000 ŽMONIŲ.

D-ras A. Juška atskrido net 
iš Chicagos.

Brocktono Fair Grounds 
parke pereitą nedėldieni į- 
vyko Massachusetts Lietu
vių Diena, kurią surengė 
Lietuvos Rėmėjų Draugija. 
Nors diena pasitaikė labai 
Vėjuota ir šalta, vistiek žmo
nių prisirinko daugiau kaip 
3,000. Didžiausios pievos 
buvo sausakimšai pristaty
tos automobilių. Daug sve
čių buvo ir iš kitų valstijų. 
D-ras A. Juška net iš Chica- 
dos atvvko — tūkstanti mv-
3ų!

i Apie 4 valandą popiet 
pirmininkas Kriaučialis pra
dėjo iškilmių programą, vi
sk pirma pakviesdamas wor- 
cjesteriečių “Aušrelės” cho
rą padainuoti. Nors apvsto- 
vios dainininkams buvo sun
kios, nes abudu salės galai 
Buvo atdari, be to. iš lauko i 
sąlės sienas smarkiai mušė 
ir ūžė vėjas, vis dėl to dai
lios išėjo labai puikiai. 
‘^Aušrelės” choras turi gra
žių balsų ir gerai išlavintas, 
kreditas už tai reikia pripa
žinti dirigentui Dirveliui.

Po dainų sekė kalbėtojai. 
Svarbiausias kalbas pasakė 
Lietuvos garbės konsulas 
adv. A. O. Shallna ir SLA. 
prezidentas adv. F. J. Bago- 
3us. Kiek trumpiau kalbėjo 
komiteto nariai B. Kontri-

! Vis da “nesuranda” Dowdo.
Buvęs Suffolk apskrities 

šerifas Do\vd pabėgo nuo 
teismo jau keliolika mėne
sių. bet policija jo vis da 
“nesuranda.” Kad para

mas, \Ym. Amsie. A. Na- džiuš žmonėms, jog jis yra 
maksv ir kiti. D-ras Juška i ieškomas, buvo paskirta
pasveikino Massachusetts' ir $2,500 dovana tam, kas jį 
.ietuvius Chicagos vardu. , išduos. Ryšium su ta dova- 
Bendra visu kalbėtoju temai na dabar pasklydo gandas, 
buvo: lietuviu vienvbė ir kad vienas asmuo nuėjęs j 
kova už Lietuvos išlaisvini- prokuroro ofisą, padavęs 
ma iš bolševiku diktatūros Dowdo adresą ir paprašęs 
iungo. Ant pat galo, komite- tos dovanos. Jam buvę pasa
to narys Matjaška perskaitė kyta taip: “If you know 
ir atatinkama rezoliuciją. what is good for you, you 
kuri buvo priimta tukstan- better keep your mouth 
čiu lankų pakėlimu. shut!”

Visos šitos ceremonijos Dabar laikraščiuose skel- 
piaėjo labai giažioj tvarkoj biama. kad Dowdas 
ir vieningoj nuotaikoj. Daug “jieškomas” iš na’Ujo. Ma- 
vž tai ' kredito priklauso tyt. tas skelbiama dėl to, 
Worcesterio piliečiui Kriau-ikad jis geriau pasislėptų ir 
čialiui, kuris vedė progra- ■ viešai nesirodytų, 
mą. Jis yra gabus ir taktiš
?.as pirmininkas.

Siūlo įvesti lietuvių kalbą 
high scholėse.

Massachusetts legisliatu- 
ran yra įneštas bilius, kuriuo 
siūloma įvesti lietuvių kal
bos dėstymą vidurinėse 
(high) mokyklose, kuriose 
bus nemažiau kaip 150 lie
tuvių mokinių. Taip pat siū
loma įvesti ir lenkų kalba. 
Bilių tuo tarpu svarsto legis
liaturos komisija.

Komunistai sumušė buvusį ' Pirk NūtlUĮ būbūr 
savo narį. j ~

Harvardo studentai ko-1 Kainos kyla ir kiU. 
nanaiao siuaeniai ko-, Bllionai p*ie«sti cirkuiiari- 

munistai sumušė studentą jon paliuosuoja kreditą. Žmonės turi 
Murray’ą Umpert’ą, kuris
atsimetė nuo jų kliubo, pa
reikšdamas, kad su svetimos 
valstybės agentais jis neno-

patogesnės sąlygos.
Dabur dar turime didelį pasirinki

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

tč.nati nūlrn n.. **• nu0 Bankų ir Valdžios H. O. L. C.1ĮS turėti nieko bendl a. Ua- kuriuos gaiima pirkti pigiomis kaino, 
bai* jis Žada išduoti visą ko- mis !r lengviausiomis išlygomis. Pa- 
munistų “jačeiką” Harvar- V)'tuw rraiBB 15
de. Prie tos slaptos organi-
zacijos priklausą apie 30 lio piazsel Atskirai* apšildomai rietą
komunacių. S^ctSS/T^

--------------------- 2. 2-jų šeimynų. 12 kamb. garu iii-
H7?rrvaru? ,lektOTius
William Hinton gavo $44.- $43« įmokei.
400 atlyginimo užkojos ne- '.jįjį.‘įSS* S.‘ “
lėkimą automobiliaus ne- deaiu. labai parankioj vietoj prie 

Broadnay, kaina tik $5000.
Dėl atsakančio patarnavimo kreip

kitės prie adv. Gailiaus agentūros
Tiy» banditai užpuolė ga-

M.
Dr. John Repshis

(RRPSTli
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. lamas ak arti 
CAMBRIDGE.
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Iškilmių programai pasi . 
baigus, publika pradėjo vai-! 
eyt. gert ir linksmintis/ Tai 
buvo pirmutinė Massachu- 
~etts Lietuvių Diena, pirmu- 
inis toks gražus ir didelis 

Lietuvos Rėmėjų Draugijos 
pasirodymas. Todėl—

Lai gyvuoja ir auga Lie- 
uvos Rėmėjų Draugija ’

$100 pabaudos už vaikezo 
mirtį.

Rusas Lev Vladimirovič 
Gorianskij buvo nubaustas 
S100 pabauda užtai, kad nu
stūmė nuo savo .automobi
liaus palaiptės 21 metų am
žiaus vaikėzą ir tas krisda
mas užsimušė.

Lietuvių Radio programos.
šeštadienį, gegužės 31,

Lai gyvuoja ir stiprėja jos, ja^j0 programa per stotį 
Lova uz Lietuvos nepnklau-! W0RL. 950 k. nuo 8:30 įy- 
omybę. ______ jlo; m muzika ir dainos;

streeto H 2) žinios-
Sekmadieni, birželio 1,

Ant Hememvay 
ukrito nuo stogo John Mac- 

Donald. 62 metu amžiaus iadl° Programa per tą pačią 
’eal estatininkas? ir užsi-Ptotl Pridės nuo 9:30 ry- 
mušė. po: (1) Royal Serenadėrs

—------------- Į orchestra iš Brightono; (2)
Tūla Mrs. Finnell ši pa-’ dainininkės Ona Turauskie- 

nedėli Dorchesteiy pagini-1 "ė iš Cambridge ir Albina 
1 Bucevičienė iš So. Bostono.■;ė 3 kūdikius.

Geriausias Laikas Ju Gyvenime

IT S THE BEST TIME OF THĖIR LIVES!

lįye Theni The Best In Time
r

CMIEN^4

r9 o"'*e

L___ __
CvJ;/ Jcnnt

*» Accomn

-
eo r»t qĮ fl-~a W?o

\

312 BR0ADWAY.

TROOPER

Sr

< CLARION

? s4250

Re<U»re4 Trade Mwk

pridarė daug 
nuostolių.

Pereitos sąvaites pabaigo
je Bostoną užgavo smarkus 
viesulas, kuris išvartė daug 
medžių ir pridarė daug ža
los daržams. Vienoj vietoj 
į namą trenkė perkūnas, ki
tur nuo didelio lietaus pa
tvino skrepai.

Politikieriai kelia sau algas.
Massachusetts valstijos 

legisliaturos politikieriai nu- 
nutarė pakelti sau algas po 
$1000 metams. Nelabai se
nai jie gaudavo po $1,000 
metams, tai pakėlė iki 
$2,000. Dabar vėl po $1.000 
sau uždėjo ir gaus po $3.000.
Ir piliečiai nieko nesako. O 
kai darbininkai, kurie gami
na ginklus ir amuniciją, pa
reikalauja tik po 10 centų i | CELES KIEKVIENU REIKALU j 
valandą, tai kįla didžiausias * f
lermas.

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

ir kk® T iki
382 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1328

laimėj.
Ligoninės ofisas—Bade Bay 

528 COLUMBUS AV&,
BOSTON. MASS. 

Valandos: Ryte ir pagal sutartį.
Telefonas: KENmore 7432

i

ražą DO numeriu 471 Mass. pus ir reikale savo automobiliu nuve- 
1.x euo Šime pasižiūrėti veltui.pabėgo 8 5 ° P i BOSTON REALTY TRUST

----------- ---------------------- ----------  317 E Street.
Puikus Kambarys Į South Boston, Mass.

Tel. SOL 2732_______

I SUFFOLK DOWNS 
nereik 
rūpintis kur 
parkint

Važiuokit *'ĮįĮL 
FĖRAS 10c.

Ruimingas, aplinkui medžiai, vie
nam vyrui, Išrandavoju labai pigiai. 
Matyt galima bile laiku.

Mrs. A. Mikalauskas Suite t! 
253 Broadvray, South Bostone.

Reikalingu Barbens .
Kuris galėtų dirbti 2 dienas į są-

' vaitę ar vieną dieną SUBATOJ. Te
gul ateina tuojau. (1)

LEO SILKINIS
783 Main sL, Cambridge.

r

i• •
I

Romos katalikų kunigai ♦ 
užgniaužė “beano” raketo j 
tyrinėjimą, nes tas raketas 
operuojamas daugiausia pa
rapijose. •

Per balandžio mėnesi au- . 
tomobiliai Massachusetts 
valstijoj užmušė 55 žmones?

PRITARKIT SAVO. MYLIMOS MEILEI 
SU SKAISČIAI SPALVUOTOM GĖLĖM 
IR PALYDĖKIT SIMPATIJA ARBA 
UŽUOJAUTA SU KVEPIANČIOM 

GĖLĖM. Užeikit pas

THE BALTIC FL0RIST
502 E. BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Gėles nusiunčiant į bile vietą Amerikoje. Tel. ŠOU 0489 «

33

ir

Aukso 3 Deiman- 
14 Karat Tikro 
tais Žiedas $25.00

Tikro Aukso Ve
dybinis Žiedas su 
5 Deimantnais

$15.00

14 Karat Aukso 
Žiedas su 18 Karat 
Balto Aukso 
setting $185.00

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

KETVIRTIS & C0.
SOL) 4649

SOUTH BOSTON, MASS.

7

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJA8 
Specialybė: AUų. ViduriųUgų. 

Aasų, Nusies ir Gerkite.
Vartoja vėliausios koaetntkcijoe 
X-RAY Aparatą.
VALANDOS: nuo 2-4 ano 7-8 

534 BROADTVAY,
SO. BOSTON, MASS-■ — - —— -i

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET. 

LAWBENCE. MASS.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

I

,1

J. L. Pašakarnig
OPTOMETRISTAS

Ofiso v
Nuo S ryto IM 7

DeiRHVMHI • . .
Nuo • ryto IM 12

44? BROADWAY, 
SO. BOSTON, MAS&

Specialistą* Vyriškų ir

’ Dr. Lee J. Podder
u

N
tONt 8ASU

W|

Wm. Rogers & Son Setas
Patarnauja 6-šiems $16.75

Cocktail Setas Gražiai Užbaigtas 
Chromium $6.95

Elektrikinis Westclox
Budelninkas (Mėlynas) $3.95

Tikro Bronzo Militariikas 
Setas $4.50
Dabar! Ronson Žiebtu vas ir Cigaretų 
Keisas $5.00 ir daugiau

I

Kraujo ir
Vateades: am lt M 11 
em2IM«.am7*li 
18S HUNTINGTON AVR,

BOSTON. MASK
Tek

*TeL 28624 Hmt SUtt

Dr Joseph A£aidi» 
OPTOMETRISTAS

AfclV DAKTARAS 
į ištaiso defektuotas aMs ir 
mu laiku etų
žeminuoju ir

114
LAMRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
SCOLLAY SąUARE,

BOSTON. Tetek Lafayette
ari* Ooiaereet TOlt J 

«IPBC1AL!STA8 KRAUJO INRBTV 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo • ryt. iki 7 vak. km 
NedėHom, nuo 10 ryto Iki I

į A.J.NAMAKSY
Real Estate 9 lasnaace

414 W. BROADMAT. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boeton SS48 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica, Plaia, 1
Res. Tek Arnold lt

BAY VIEV 
MOTOR SERVICE

sov*

STUDEBAKER AtTTOMOBIUV 
IR TROKŲ AGENTŪRAHf *»**-•-• -vIR *1 tverte OKVnrVaVMIH BIUIaII

Hydraulie Brukate.

TAIPGI TAISOME AITTOMORI 
UU8 IR TROKUS VISOKIŲ 

ĮSIURBYSCIŲ.
Peter Trvėtekae Ir

I

7




