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U. S. Armija Likvidavo 
Streiką Orlaivių Fabrike
KELIASDEŠIMTS ŽMO

NIŲ RIAUŠĖSE SU
ŽEISTA.

Su CIO agitatoriai* armija 
neis į jokia* deryba*. Pilrie-

kietavima* uždrausta*.
ši panedėlj Jungtinių Val

stijų armija užėmė North 
American Aviation kompa
nijos orlaivių dirbtuvę Cali
fornijoj ir likvidavo streiką. 
Pikietai buvo pašalinti ir 
jiems uždrausta prie dirbtu
vės rodytis, nes prieš Jungti
nių Valstijų valdžią negali 
būt jokių streikų nei pikie- 
tų. Dirbtuvės durys tapo ati
darytos, armijos vadas pa
skelbė. kad visi, kas tik nori, 
gali eit dirbti, nors prievarta 
niekas nebus prie darbo va
romas. žinios sako, kad jau 
tą pačią dieną apie 3,000 
darbininkų sugryžo darban.

Rezidentas įsakė federa- 
linei armijai užimti dirbtuvę 
tik po to, kai buvo išbandyti 
visi švelnus budai ir kai pa
sirodė aiškiai, kad streikas 
čia yra sukurstytas komunis
tų ir nacių agentų. Streiko 
vadais pasirodė niekam ne? 
žinomi ir iki šioj t nęrilMyti 
asmenys. CK) unijos virši
ninkai įsakė jiems pasitrau
kti iš streiko ir nedrumsti 
tvarkos, tačiau tie kurstyto
jai pasirodė tiek atkaklus, 
kad CIO viršininkams pata
rė užsičiaupti.

Prezidentas Rooseveltas 
jau pereitą subatą paskelbė, 
kad jeigu šį panedėlį nebus 
pradėtas orlaivių dirbtuvėj 
darbas, tai dirbtuvę paims į 
savo rankas armija, nes te
nai gaminami armijai reika- 
lintri daiktai. Bet tie niekam 
nežinomi agitatoriai parodė 
šalies prezidentui špygą ir 
šį panedėlį atsivedė prie 
dirbtuvės apie 2,000 suagi
tuotą pikietų, kad nieko prie 
dirbtuvės neprileistų. Kai 
darbininkai pradėjo eit dir
bti. tie pikietai puolė darbi
ninkus mušti. Prasidėjo 
riaušės, per kurias 30 žmo
nių buvo sužeista. Policija 
pradėjo sklaidyt riaušes 
virkdančiomis dujomis, bet 
tai nieko negelbėjo. Ir kai 
policija pasirodė persilpna 
tvarkai atstatyti, tuomet bu 
vo duotas įsakymas armijai 
užimti dirbtuvę.

Pribuvo 3,000 kareivių, 
kurie tuojau pradėjo vyti 
nuo dirbtuvės pikietus. Kai 
kurie jų visai neklausė įsa
kymo trauktis ir pradėjo ka
reivius kolioti. Vienam to
kių kareivis dūrė durtuvu į 
šlaunį, o 16 buvo suimta ir 
dabar jie bus teisiami kaip 
maištininkai, kurie priešino- 
ri armijai.

GRAIKIJOJ PASKELBTA
MIRTIES BAUSME.

Nacių ir fašistų sudaryta 
Graikijoj valdžia paskelbė 
mirties bausmę tiems, kurie 
mėgins tęsti karą. Tai reiš
kia mirties bausmę ir Grai- 
Kijos karaliui ir visai Grai
kijos vyriausybei, kuri yra 
pasitraukus už Graikijos ri
bų ir oficialiai skelbia karą 
savo šalies okupantams. Be 
to, fašistai uždare Graikijos 
įminimo organizaciją ‘Eon?'

Justicijos ministeris Jack> 
son pareiškė, kad šitas kraš
to apsaugos darbo trukdy- 
mas~ yra panašus daugiau į 
sukilimą prieš valstybę, ne
gu į paprastą streiką.”

Kai miesto majoras Bow- 
ron kreipėsi į 7,000 streikie
rių susirinkimą ir paklausė, 
ar jie nori grįžti į dalbą, be
veik visi pakėlė rankas ir 
kaip vienu balsu sušuko: 
“Norim dirbti!” Bet CIO 
agitatorius Phillip Connelly 
tuoj užprotestavo: “Ar jus 
norit būti skebai?”

Richard Frankensteen, 
CIO organizatorius orlaivių 
pramonei, jau suspendavo 
visus vietinius CIO vadukus 
ir prižadėjo parūpinti dirb
tuvei reikalingų mechanikų 
iš kitur, kad darbas butų ga
lima pradėti pilnu tempu.

Tačiau armijos vadas pa
reiškė, kad jis nesileisiąs su 
CIO vadais į jokias derybas, 
nes armijoj derybų nėra. Ar
mijos kontroliuojamoj įmo
nėj negali būti jokių ginčų. 
Tačiau darbininkų algos bus 
peržiūrėtos ir jeigu pasiro
dys, kad jas reikia pakelti, 
jos bus pakeltos be jokių de
rybų ir agitatorių.

Bet tuo pačiu laiku, kai 
streikas čia buvo likviduoja
mas. Clevelande CIO agita
toriai sustabdė darbą Ame
rikos Alumino Kompanijos 
įmonėj, kuri gamina reika
lingas orlaiviams dalis. Ki
tas streikas ruošiamas Con
solidated Aircraft korpora
cijos orlaivių dirbtuvėj San 
Diego mieste.

Washingtone į tuos strei
kus jau pradedama žiūrėti 
kaip i “penktosios kolonos” 
sabotažą, kuriuo norima su
paralyžiuoti ginklų gamybą 
ir užtikrinti Hitleriui karo 
laimėjimą.

Molotovas Vyksiąs 
Japonijon.

Iš Tokijo pranešama, kad 
tenai laukiama atvykstant 
Sovietų Rusijos užsienio rei
kalų komisaro Molotovo. Jo 
kelionės tikslas esąs gauti 
žaliavų iš Japonijos, Kini
jos, Sijamo ir franeuzų In- 
do-Kinijos. nes Amerika 
pradėjo jau nebepardavinė- 
ti savo žaliavų totalitarams. 
Keista, kad bolševikai iki 
šiol neišmoko pasigaminti 
reikalingų sau žaliavų na
mie. Juk niekur kitur nėra 
tokių didelių gamtos turtų, 
kaip Rusijos žemėj.

PER MĖNESI ITALIJA
NETEKO DA 34,444 KA

REIVIŲ.
Italijos fašistų valdžia 

oficialiai paskelbė, kad per 
gegužės mėnesį jos armija 
neteko dar 34.444 kareivių. 
Vienu tik lakūnų per tą mė
nesi Mussolinis neteko arti 
šešių šimtų.

SIRIJOJPASKELBTAS
APGULOS STOVIS.

Franeuzų globojamoj Si
rijoj apskelbtas apgulos sto
vis. uždrausti visokie mitin
gai ir telefonu bei telegrafu 
susisiekimas tarp miestų. 
Plėšikai bu* šaudomi.

Šiaurės Afrika Gali 
Atsimesti Nuo Fran

cuzijos,
Iš Šveicarijos Benio pra

nešama, kad Francuzija gali 
netekti savo kolonijų šiau
rės Afrikoj, kur generolas 
Weygandas turi didelę ar
miją. Šiomis dienomis jis 
buvo pašauktas į Vichy ii- il
gai tarėsi su maršalo Petai- 
no valdžia. Paskui staiga iš
vyko atgal į Afriką. Sako
ma, jog Vichy valdžia reika
lavo, kad jis nusiųstų savo 
armiją Sirijai nuo anglų 
ginti. Weygandas pasakęs, 
kad Sirija nėra Francuzija, 
o tik franeuzų buvo globo
jama ; dabar franeuzams ne
są reikalo už ją kovoti, kuo
met jie nekovoja už savo 
gimtinį kraštą. Jeigu anglai 
nori, tegul jie sau tą Siriją 
ima. Bet Vichy valdžia skel
bia, kad ji vistiek ginanti Si
riją. Todėl Šveicarijoj yra 
manoma, kad supykęs Wey- 
eandas gali atsimesti nuo 
Vichy valdžios ir pskelbti 
visa šiaurės Afrika kaip ne
priklausomą nuo Vichy val
džios kraštą.

Stalinas Konferavo 
su Hitleriu?

Amerikos laikraščių kores- 
pondental praneša iš Euro
pos, kad tenai eina gandai, 
buk šiomis dienomis Stali
nas turėjęs slaptą konferen
cija su Hitleriu. Nors dikta
toriai savo planus slepia nuo 
žmonių, tačiau yra spėjama, 
kad Hitleris reikalavęs iš 
Stalino duonos, o jei Stali
nas geruoju duonos neduo-

Kaip Eina Krašto
Apsaugos Darbai.

Vi»i automobilių fabrikai 
paversti ginklų arsenalai*.

Vienuolikos koresponden
tų grupė, kuri dabar važinė
jasi po Ameriką ir apžiūri
nėja kaip eina apsaugos 
darbai, šiomis dienomis bu
vo nuvykusi Detroitan pa
žiūrėti kas dabar daroma 
automobilių fabrikuose. Jie 
praneša štai ką: Chryslerio 
automobilių fabrikai dabar 
yra paversti ginklų arsena
lais ir tūkstančiais gamina 
tankus, šarvuotus trokus ir 
kitokias riedmenis armijai.

Tautininkai Įkūrė 
“Lietuvai Vaduoti 

Sąjungą"
Jo* krikštynos buvo p. Ba

čiuno fermoj.
“Keleivy” buvo rašyta, 

jog tautininkai šaukia slap- 
tą konferenciją p. Bačiuno 
faunoj (Sodus, Mich.) ir 
žada steigti “Lietuvos val
džią Amerikoje” su Smeto
na priešaky, kad galėtų pa
imti “įšaldytus” Lietuvos 
turtus šioje šaly.

Dabar musų korespon
dentas praneša apie tą jų 
mitingą štai ką:

“Teko sužinoti, kad susi-
Kas 24 valandas is Chrysle-, rjnkę į Sodus. Mich.. pas p. 
rio dirbtuvių dabai- išsirita' Bačiuną šimtaprocentiniai

o 260 kovos ir transporto 
riedmenų. Chrysleris paga
mino jau 40,000 tokių veži
mų. Jam esą iižsakyta iš vi- 
vo 63.800 tanKų ir trokų.

Chrysleris stato 28 tonų 
tankus, lauko virtuves, ar
mijos šaldytuvus, lieja iš 
alumino Martino bombane- 
šiams reikalingas dalis, ga
mina 40 milimetrų priešlėk
tuvines kanuoles, šovinius, 
bombų knatus.

musų tautininkai birželio 7 
dieną įkūrė Lietuvai Vaduo
ti Sąjungą ir sudėjo jai $2,- 
500. Didžiausią auką davęs 
p. Smalis iš Detroito—$500! 
Bačiunas išmetęs $300, o 
Mackevičia $200. Kiti auka
vę mažesnes sumas, bet nei 
vienas nemažiau kaip $100. 
Buvo sudalyta iš 15 žmonių 
valdyba, bet kas jon įnėjo, 
neteko sužinoti. Kai patir
siu. pranešiu ‘Keleivio’ skai-

General Motors ir Fordo i tytojams vėliau, 
automobilių fabrikai taip i Įoj siaptoj savo suei- 
pat yra paversti ginklų arse-; gOj tautininkai nutarė dary- 
nalais ir atlieka da didės-; kokių nore žingsnių “už- 
mus darbus, negu Chrysle-1 šaldytiems” Lietuvos tur- 
no dirbtuvėj . t tema išgauk BetĘra^ & vfontney firma. faktas, kad jie taip gausiai 
kuri Hartforde gamina or- aukavo, verčia manyti, jog 
laivių motorus, užtikrino jje tikisi ką nors laimėti. Ki
tuos korespondentus, kad ■ tajp jie vargiai savo šimti- 
Amerika ir Anglija tuoj pra- Į nes kjotu
dės gaminti dvigubai dau-' 2__________• 1 • • _ T 1 • j“ igiau orlaivių, negu Vokieti-i 
ja gali pastatyti.

Armijos oro korpusas da->
si^, Ui vokiečiai turėsią einant algą n- va-

viams. kuris yra 15 nuošim-; įstatymu, nuo birželio 
čių stipresnis, negu iki šiol j 30 d. Naujosios Anglijos 
daryti motorai, bet yra tokio Į audėjams, kurių čia yra apie 
pat didžio ir svorio. Tais 12o,000, algų mimmum bus 
motorais aprūpinti kovos
orlaiviai skrenda po 335 iki 
400 mylių per valandą.

Allisono dirbtuvė išvystė 
da stipresnį motorą, kuris

imti Sovietų Ukrainą su 
kviečių laukais. Kuo šitas 
pasitarimas pasibaigė, nėra 
žinių.

NACIAI NORI LAISVO
KELIO PER RUSIJĄ.
Iš Ankaros pranešama, 

kad naciai pradėjo reikalau
ti savo armijai laisvo kelio 
per Rusiją į Persiją. Persijoj 
anglai turi didelius aliejaus 
sandėlius, kuriuos naciai no
ri paimti. Be to, iš Persijos 
naciai galėtų lengvai pa
siekti Iraką, o iš čia ir Siriją. 
Kad rusai nesipriešintų, na
ciai jau sutraukę Rusijos pa
sieny didelių spėkų. Anka
roj manoma, kad vokiečiai 
reikalaus kelio ir per Turki
ją—jeigu jau ne armijai, tai

PAKELTOS 125,000 AU
DĖJŲ ALGOS.

Iš Washingtono praneša-

pakeltas nuo 32’ 4 iki 37 
centų per valandą, arba nuo 
$13 iki $15 per sąvaitę. 
Praktikoje tas bet gi nieko 
nereiškia, nes audėjai uždir-

turės 2,000 arklio jėgų, bet ba daugiau negu tas mini 
kol kas iis da nepradėta ga-įmum. Sakoma, kad apskrita
minti. Mažesniųjų motorų 
Allisonas dabar pastato po

audėjų alga šiaurės valstijo
se yra 50 centų per valandą.

400 per mėnesį, o gruodžio 0 pietų valstijose—40 centų, 
mėnesy gamyba pakilsianti
jau iki 1000 motorų per mė
nesi.

VOKIEČIŲ LAIVAS 
SISKAND1NO.

Iš Rio de Janeiro

NU-

prane-
K karo medžiagaiŠen>ma’ kad RetM Atlante nu‘ 
oent ioro medžiagai gaben giskandino vokiečių laivas 

“Lech.” kuris buvo paspru-ti į Siriją.

kęs iš Brazilijos uosto ir ti
kėjosi prasmuksiąs pro ang
lų blokadą, bet nepavyko, 

o - - , j , i Anglai pradėjo jį vytis, ir jo
. Sugryzęs iš ledų sargybos į jurininkai uždegė jį, o patys 

vienas Amerikos laivas pra- SUsėdo į valtis.
nesą, kad ties Grenlandija. --------------
vokiečių submarinos ir kiti į FARMERIAI REIKALAU- 
laivai užpuolė 9 laivus, kurie Į JA DIDELIŲ MOKESČIŲ, 
vežė iš Amerikos pagalbą Susirinkę Chicagoje far- 
Anglijon, ir 8 jų paskandino, merių organizacijų viršinin- 

~ ~ 7. ! kai priėmė rezoliuciją. ku-
odJo?*iS rioJe reikalaujama, kad 

AMERIKOS PRIPAŽI- {Kongresas apdėtų dideliais 
NIMĄ. > mokesčiais ne tiktai kapita-

ŽUVO BEVEIK VISAS 
KONVOJUS SU AME

RIKOS SIUNTA.

listus, bet ir darbininkus, 
kurie nuolatos streikuoja ir 
reikalauja vis didesnių algų.

\Vashingtono diplomatai 
s}iėja, kad Amerika pripa- 
žinsianti “laisvųjų francu-•_ a a w "
zų 
ja
jei prasidėjęs dabar karas čiais krašto apsaugai, sako 
Sirijoj parodys, kad Francu- šitie farmerių atstovai, kurie 
zija padeda Vokietijai ka-sakosi kalbą 3.000,000 far- 
riauti prieš anglus. , ! merių vardu. _

’’ valdžią, kurią atstovau-1 Kas daro iš karo pelną, tas 
gen. Charles de Gaulle,! turi atiduoti tą pelną mokes-

Anglai Vėl Pradėjo Karą 
Trim Sunkiais Frontais

SIRIJOJ JIEMS PADEDA 
“LAISVIEJI FRAN- 

CUZAI.”

jau buvo pradėję tenai ruoš
ti savo armijai dirvą, bet 
kadangi jiems sunkus tenai 
priėjimas, tai tas darbas ėjo 
lėtai. Sausžemiu vokiečiai 
negali Sirijos pasiekti, nes 
ant kelio guli Turkija, o ju
ras kontroliuoja anglai. Vie
nintelis jiems būdas tenai 
patekti, tai orlaiviai. Bet oru

Sunkiausia kova Atlanto 
vandenyne, kur priešas 

naikina laivu*.
Dabartiniu laiku anglai 

veda karą trim sunkiais 
frontais. Afrikoj jie stengia
si apginti Egiptą ir Suezo i reikia lėkti apie 500 mylių. 
Kanalą. Atlanto vandeny- i Taip toli armijos nenulėk- 
ne jie stengiasi palaikyti at- dinsi, o ypač neduosi jai rei- 
darą kelią savo laivams, ku-, kalingos paramos ir ji tuoj 
rie gabena iš Amerikos mai-; bus žuvus. Todėl išrodo, kad 
stą ir karo medžiagą. Tre-j Siriją anglai tuoj užims, 
čias frontas įsteigtas Sirijoj. > -----------------

Paskutinėmis dienomis At-Š Nariai Nuskandino 
lante anglams pavyko su-Į a r .
duoti priešui keliatą sunkių' AmerilCOS LsOlVą. 
smūgių. Didžiausis smūgis' šį panedėlį Washingtone 
buvo “Bismarko” nuskandi- ’ gauta žinia, kad gegužės 21 
nimas. Šis vokiečių laivas dieną Pietų Atlante vokie- 
buvo taip stipriai pastatytas, čių submarina nuskandino 
kad ir nuskandinti jį buvo Amerikos laivą “Robin 
sunku.. Iš oro jį sprogdė tor- Moor.” Jo žmonės turėjo 
pėdomis orlaiviai, o nuo ju- gelbėtis valtimis ir iki šiol 
lių daužė didžiausios anglų niekas apie jų likimą nieko 
kanuolės ir povandeninės nežinojo. Tik pereitą nedėl- 
torpedos, ir tai ėmė beveik dieni, beveik po trijų sąvai- 
pora dienų, iki jis buvo nu- čių, vieną valtį pamatė Bra- 
skandintas. Po to anglai nu- zilijos laivas “Ozorio.” Kiek 
skandino jau 5 vokiečių lai- joje buvo žmonių, trumpas 

pn#., Bct tap pačiu . laiM ir pranešimas., neąiškįna. tik 
patys anglai turėjo labai di- pasako. kad turėjo būti dar 
dėlių nuostolių ant jūrių. trys valtys, bet jų nesu- 

Afrikoje mūšiai eina vie- randa.
toje, išskyrus tik vieną “Robin Moor” plaukė po 
Etiopiją, kur italai jau bai- Amerikos vėliava ir buvo 
giami naikinti. Kitose Afri- netoli nuo Amerikos. Jeigu 
kos vietose, kaip Libijoj, kur pasitvirtins žinia, kad vokie- 
susikraustė vokiečiai, kol čiai ištikruju jį čia nuskan- 
kas nei viena, nei kita pusė dino, tai Amerikos neapy- 
negali pirmyn pasistūmėti, kanta vokiečiams da dau- 

Geriausia kol kas ang
lams sekasi Sirijoj, kurion 
jie pradėjo žygiuoti pereitą 
subatą. Žinios sako, kad jie 
tenai ima vieną miestą po 
kito ir jau nuėjo keliasde-

giau padidės.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 
5,000 ŽMONIŲ.

Iš Budapešto pranešama, 
kad Smederovo tvirtovėj, 
apie 35 mylios nuo Belgra
do, sprogo 90 vagonų amu
nicijos. Sprogimas buvęs 
toks baisus, kad visas Sme
derovo miestelis esąs su
griautas ir apie 5,000 žmo
nių užmušta.

KAIZERIS JAU PALAI
DOTAS.

Kaizerio jau nebėra. Jis 
j mirė emigracijoj. Olandijoj, 
kur jis pabėgo 1918 metų 
lapkričio 10 d. pralaimėjęs 
karą, ir pereitą nedėldienį 
tenai buvo palaidotas. Jis 
buvo jau 82 metų amžiaus. 
Palaidotas su karinėm apei
gom.

BOMBARDAVO PRAMO
NĖS CENTRUS.

Pereitą nedėldienį anglų 
orlaiviai bombardavo Esse- 
ną, Dortmundą ir kitus vo
kiečių pramonės centrus 
Ruhro klonyje. Bombos bu
vo taikomos į fabrikus, do
kus ir geležinkelių stotis, _

ARMIJA PALIUOSUOS 
AMATNINKUS.

Karo sekretorius Stimscn 
pranešė, kad visi amatnin- 

šimts mylių. Nors franeuzų kai bus iš armijos paliuosuo- 
armijai Įsakyta priešintis, ti ir pristatyti prie apsaugos 
tačiau išrodo, kad franeuzai darbų dirbtuvėse. Gi tie, ku- 
nelabai nori su anglais ka- rie buvo nuo kariuomenės 
riauti. Daug jų jau perėjo paiiuosuoti, bet dabar pra- 
anglų pusėn. Be to, su ang- dėjo streikuoti, bus paimti 
lais kartu eina “laisvųjų kariuomenės tarnybon, kur 
franeuzų” armija, kuri ne- negalės streikuoti ir gaus tik 
pripažįsta Vichy valdžios, $21 per mėnesį. Ginklų 
tai gal ir dėl to Sirijos fran- dirbtuvėse jie gaudavo po 
euzai nenori anglams prie- $40 ir $50 per sąvaitę.
'“Aklams būtinai reikia PAKEITĖ NUOŠAVYBeS 

Siriją užimti, nes kitaip te- „ y*
nai susikraustytų vokiečiai “Keleivyje buvo rašyta, 
ir salėtu išstumti anglus iš kad Kongresan yra įneštas 
Irako, kur randasi gausus bilius, kuris duoda preziden- 
aliejaus šaltiniai. Vokiečiai tui galios rekvizuoti bet ko- 

. — kią privatinę nuosavybę, jei
GEGUŽĖS SUTAUPŲ UŽ- bus reikalinga krašto ap-
TENKA 20čiai KREISERIŲ Dabav tas bilius tapo

i pakeistas ta prasme, kad 
Iždo sekretorius Mor- prezidentas galėtų rekvi- 

genthau praneša, kad perduoti tiktai pramonės įmo- 
gegužės mėnenį Jungtinių nes bei dirbtuves, kuriose
Valstijų žmonės išpirko ap- bus streiku trukdomi krašto 
saugos bonų ir štampų apsaUgos darbai.
S441,782,000 sumai. Už tuos
pinigus esą galima pastatyti 
20 kreiserių, arba 100 nai
kintuvų. arba 4.000 greitųjų 
kovos lėktuvų, arba 1,000 
didžiųjų bombanešių.

BANKAI MOKĖSIĄ DA
MAŽESNI NUOŠIMTĮ.
Massachusetts bankininkų 

organizacijos pirmininkas 
Grainerd sako, jog ban
kams gal teks da daugiau 
sumažinti mokamą nuošimti 
ant indėlių, nes bankai ne-

PRANAŠAUJA GALĄ 
SUBMARINAMS.

Mich.— Charles daug ant tų pinigų uždirbaDetroit,
Kettering, kurs išrado “self- 
starteri” automobiliams, da
bar sakosi išradęs priemonę 
submarinams naikinti. Grei
tu laiku submarinų nebelik- 

. .. ~~

Industrija paskolų kol kas 
da nereikalauja iš bankų, 
todėl savo indėlius bankai 
turį investuoti į bonus. O ge
ri. saugus bonai. dabar md- 
ka labai žemą nuošimtį.
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APIE INFORMACIJAS.
L. Pruseika bolševiku 

‘•Vilny" rašo:
“Lietuviški haltasmetonia:' 

šimtą kartų buvo pranešę, kac i 
buvęs Latvijos prezidentas VI-i 
manis esąs nužudytas. Jie ji i 
apraudojo ir apgiedojo.

"Bet štai latvių 'biuras’ \Va- 
shingtone praneša, kad Ulma
nis gyvas, tik ji 'bolševikai ne
žinia kur laiko.

"Kelios dienos atgal Chica
gos menševikų laikraštis buri 
pranešęs, kad K. Grinius kalė
jime. Vakar dienos numery 
jau rašo. kad nežino kur jis 
yra.

"Sakykit, ko vertos tokių 
laikraščių ‘informacijos’ ? '

Bet ar Pruseikos ‘‘Vilnis“ 
turi geresnių informacijų 
apie K. Grinių? Jeigu turi. 
tai tegul pasako, kur dabai 
Grinius vra. Tegul pasako, 
kur yra Latvijos prezidentas 
Ulmanis.

Kaip Grinius, taip ir Ul
manis yra žymus žmonės. 
Jie priklauso visuomenei. Ir 
kuomet tokie žmonės pra
puola be jokios žinios, tai vi
sai natūralu, kad apie jų li
kimą pradeda eiti visokie 
gandai.

Bet tų gandų visai nebūtų, 
jeigu bolševikijoj butų 
spaudos ir žodžio laisvė, ir 
ieigu suimtiems žmonėms 
butų leidžiama susižinoti su 
savo namiškiais, kain yra vi
sose kultūringose šalyse.

Bet bolševikijoj siaučia 
teroras. GPU žvalgybinin
kai nakties laiku Įsiveržia 
i gyventojų namus, pagro
bia žmones ir jų likusios šei
niuos neturi jokiu žinių 
anie suimtuosius. O kadangi 
visam pasauliui vra žinoma, 
iog bolševikų GPU dažnai 
žudo suimtuosius be teismo, 
ir kad tuos savo kruvinus 
darbus ji slepia, tai tokiose 
sąlygose gandai neišven
giami.

Kuomet tokie gandai pra
deda eiti. tai spaudos parei
ga yra juos užrekorduoti. 
Bet ieigu vėliau jie pasirodo 
netikslus, tai ne laikraščius 
reikia kaltinti, kad jų “in
formacijos nieko nevertos." 
bet reikia kaltinti ta nežmo
nišką ir negyvenimišką des
potizmą. kur viskas yra sle
piama ir nei spauda, nei vi
suomenė jokiu informacijų 
negali gauti. Reikia smerkti 
GPU terorą!

KRINTA PERKAMOJI 
DOLERIO GALIA.

Karo metu beveik visuo
met nukrinta perkamoji pi
nigo galia. Tas visados ma
tosi iš to. kiek pakila prekių 
kainos. Iš istorijos žinom, 
kad Napoleono karų eroj 
kainos Amerikoj buvo paki
lusios 45 nuošimčius. Ame
rikos Civilio Karo laiku 
įeikmenys pabrango 120 
nuošimčių, o pareitojo Pa
saulinio Karo laikotarpy 
kainos buvo pašokusios net 
127 nuošimčius. Gi dabarti
nis karas,kaip parodo Darbo 
Departamento paruoštas in
deksas. per 20 mėnesių A- 
merikoje pakėlė kainas 12 
nuošimčiu. Tai yra maždaug 
tiek pat, kiek per tą pati lai
ką pakilo darbininkų algos.

Taigi šitas kainu pakili
mas ir parodo perkamosios 
dolerio galios sumažėjimą, 
šiandien doleris nuperka 
jau 12 nuošimčių mažiau, 
negu 20 mėnesių atgal.

Jei karas tęsis toliau, per
kamoji dolerio verte dar 
daugiau susitrauks. Finansi
nių dalykų žinovai sako, 
kad infliacija bus neišven
giama. Infliacijos metu nu
kenčia daugiausia tie, kurie 
laiko savo pinigus bankuo- 
re. arba kurie turi paskolinę

juos ant morgičių. Bet laimi 
ti<ą kurie vra skolingi ki
tiems, nes jie tas skolas gali 
atmokėti daug pigesniais 
doleriais.

Nors i morgičius savo pi
nigus dėti dabar nepatarti
na. bet nusipirkti namą. ku
ris neša gerą nuomą, ir užsi
traukti ant jo paskolą, gali 
gerai apsimokėti, r.es namas 
gali pabrangti.

Taigi kas projektuoja pir
kti namus ar farmą. tam. pa
tartina ilgai nelaukti.

IR VLADAS POŽĖLA TU
RĖJO BĖGT IŠ LIETUVOS

“Naujienų" redaktorius 
gavo iš Vokietijos laišką 
nuo adv. Vlado Požėlos, ku
ris rašo. kad turėjęs bėgti su 
-avo Šeima Vokietijon ir da
bar randasi vienoj stovyk
loj. Nors nacių stovykloj gy
venimas yra sunkus, tačiau 
Požėla džiaugiasi nepatekęs 
i bolševikų kalėjimą.

Adv. Požėla yra kitąsyk 
prigulėjęs Lietuvos Social
demokratų Partijai ir kai 
1926 m. Lietuvos žmonės 
pastatė demokratinę Gri- 
niaus-šleževičiau- valdžią, 
jisai ėjo toj valdžioj vidaus 
reikalų ministerio pareigas. 
Dabar iis yra jau arti 60 me
tų amžiaus, ir turėjo bėgti i 
svetimą šąli. kad išsigelbėti 
nuo barbarų, kurie užplūdo 
Lietuvą. Ir yra begėdžių, 
kurie drįsta tuos barbarus 
teisinti!

STALINAS PRISIPAŽĮS
TA ESĄS AZIJATAS.
Žinomas franeuzų rašyto

jas ir publicistas. Piene Do- 
miniųue, Įdėjo Paryžiaus 
dienraštyje “Le Journal” 
straipsni apie Maskvos sat
rapus su Stalinu priešakyj. 
Autorius primena, kad Sta
linas dar nrieš 10 metu vie-

i .

nam japonų žurnalistui išdi
džiai pareiškęs: “Aš esu azi
jatas.” Mat, Stalinas, kaip 
žinoma, yra kilęs iš Kauka
zo, kuris geografiškai pri
klauso Azijai. Išminėjęs, 
kiek azijatišku tautų gyve
na Sovietų Rusijon sudėtyje. 
Piene Dominioue sako. kad 
Rusiją butų teisingiau va
dinti Mongolo-SIaviia.

Toliau ai Uolius primena 
Pabaltijo okupaciją, kurią 
jis vadina “trimis kirvio 
smūgiais i tris rautas.’’ Tuo 
budu Stalinas perėmė caro 
Petro I imperialistinę poli
tiką.

Penktoko jų Užkurtas Gaisras New Jersey Uoste

ši nuotrauka parodo leisti gaisrą kuris anądien nušlavė Jersey ( ity uostą, kur buvo sukrauti Anglijon siųsti kviečiai, 
mėsa i> kitokie daiktai. Snėiama. kad ugnį pakišo Maskvos ar Berlyno šnipai.

Paskutiniuoju laiku Švei
carijos spaudoje vis dažniau 
svarstomas Vokietijos ir So
vietų Rusijos tarpusavio 
santykių klausimas. Laik
raščiai vienbalsiai pripažįs
ta. kad tuose santykiuose vis 
labiau ryškėja krizės ir net: 
Įtempimo žymės. O vienas! 
žymiausiu šveicariečių dien- 

: raščiu, “Neue Zuricher Zei- 
tung.” pareiškia nuomonę, 

;kad “tiktai stebuklas gali 
pašalinti Vokietijos ir So
vietų Rusijos ginkluoto su.si- 
1 ėmimo pavojų.*’

Žinomas šveicariečių ka
talikų dienraštis “Libertė”

■ ašo. kad vokiečių-rusų j 
“draugiškumas" priklausąs i 
jau praeičiai. Maskva, žino-; 
dama savo kariuomenės silp- ‘ 
numą. saugosiantis išprovo- • 
kuoti karą su Vokietija. Ta-: 
Čiau Vokietija, kaip rašo; 
minėtas laikraštis, niekuo■ 
nerizikuotų, jei turėtų susi
kirsti su raudonąja armija. 
Vokietija turėtų bolševizmo 
pavergtuose kraštuose daug j 
sąjungininkų. Pasak laik-i 
laščio. Vokietijoje veikia į 
ukrainiečių organizacijos.' 
kurioms davus signalą. Uk- į 
rainoje tuojau suliepsnotų i 
-ukilimas prieš bolševikų į 
jungą. Tą pat esą galima pa-1 
sakyti apie Kaukazą ir Pa-j 
baltijo kraštus. Net Rytų 
Lenkijos sričių gyventojai, 
patyrę bolševikų “rojaus" j 
gyvenimo, sveikintų vokie- • 
čių kariuomenės atėjimą.

Ciuricho dienraštis “Die 
Tat” deda straipsni apie 
Kaukazą. Autorius, pats ke
lis karius buvęs Kaukaze, 
rašo, kad ten viešpatauja di
džiausia neapykanta bolše
vikų rėžimui. Kaukaze esąs 

‘dažnas reiškinys, kad GPU 
žvalgybininkai randasi iš 
nakties nugalabinti. Tad 
kiekviena kariuomenė, kuri 
kaukaziečius Išvaduotų iš 
nekenčiamos bolševikų oku
pacijos, butų džiaugsmingai 
sutikta. Kilus karui, kauka
ziečiai iš vidaus sprogdintų 
bolševiku režimą, o kiekvie
nas nusileidęs parašiutinin
kas susilauktų gyventojų pa
ramos.

Kitas Ciuricho dienraštis, 
“Tagesanzeiger." plačiai na
grinėja Maskvos pavergtų 
tautų gyvenimą. Bolševikų 
išnaudojamos ir terorizuo
jamos pavergtosios tautos 
tol negalėsiančios iš jungo 
išsilaisvinti, kol neatsira- 

! sianti jėga, kuri sutriuškins 
Sovietų Rusiją. Laikraštis 

i konkrečiai sumini suomiams

metiką 
ožiu klausys

Į Europos laikraščiai rašo, 
kad ir per pasimatymą su 
Japonijos užsienių reikalų 
ministerių Mat<uoka. Stali
nas pabiėžė. jog jis esąs azi
jatas.

AMERIKA IŽčtlĖ
GRIEŽTĄ POZI
CIJA PRIEŠ

FRANCUZIJA.
Y oreuziios ambasadorius 

Gaston Henry-Kaye sten
giasi sušvelninti \Vashingto
no poziciją Francuzijos at
žvilgiu. Jis bijoki, kad Ame
rika nepavartotų skaudžių 
priemonių prieš jo tėvynę. 
Ji< jau paprašė konferenci
jom su Valstybės Sekreto
rium liuku. kuris pereitą 
savaitę aštriai pasmerkė 
Fianeuziios talkininkavimą 
nacių Vokietijai.

Bet nežiūrint ambasado
riaus Haye’o pastangų, san
tykiai tarp.Amerikos ir Fran
cuzijos kasdien darosi vis 
šaltesni ir blogesni. Hull jau 
n ii miau jam pasakė, kad A- 

ne Francuzijos žo- 
bet jos veiks

mų žiūrės. O jos veiksmai 
aiškiai parodo, kad ii jau at
virai -ėbrauja su "Vokietija, 
šitokia Vichy valdžios poli
tika galinti privesti prie to. 
kad Amerika dėl savo sau
gumo turės užimti Francuzi
jos posesijas šiame rutuly ir 
nutraukti su Vichy valdžia 
santikius. Tai yra labai ašt
rus žodžiai diplomatinėj 
kalboj.

Pereitą sąvaitę Hull šitą 
Įspėjimą vėl pakartojo. Spė
jama, kad šito Įspėjimo tiks- 
’as via sulaikyti Francuziją 
nuo karo veiksmų prieš ang
lus Sirijoj ir kitose Vidurže
mio srityse.

Jeigu Francuziją ištikru
jų pradėtų prieš anglus ka
rą, tai "VVashingtono valdžia 
galėtu pavartoti prieš ją da 
ir kitokių priemonių, bū
tent :

1. Sustabdyti maisto siun
timą neokupuoton Francuzi- 
ion.

2. Atmesti Vichy valdžios 
teisę prie tų §1,500,000,000 
Francuzijos pinigų, kurie 
dabar yra “Įšaldyti" Jungti
nėse Valstijose.

3. Nutraukti diplomati
nius santikius su Vichy val
džia.

Ar Amerika vartos šitas 
priemones prieš Vichy val
džią. tai priklausys nuo to, 
kaip toli ei? Petaino val
džios talkininkavimas Hit
leriui.

! APIE SOVIETŲ RUSIJOS IR VO
KIETIJOS SANTIKIUS.

giminingus karelus, ukrai
niečius. kaukaziečius, lietu
vius ir kitas Pabaltijo tau
tas, kurios telaukia išsilais
vinimo iš po Maskolijos jun
go. Kaipo kmjozą laikraštis 
pamini, kad net Lenkijos 
žvdų dalis, patekusi sovietų 
Ukrainon, laukianti vokie
čių atėjimo...

Europos spaudoje didelio 
atgarsio susilaukė Romos 
sąvaitraščio “Oggi" straips
niai, kuriuose puolama So
vietų Rusija. Pasak šio laik
raščio, Maskva visomis prie
monėmis siekia, kad karas 
išsiplėstų, bet tuo pat metu 
kartojamos frazės apie “tai
kingumą." Laikraštis vadi
na sovietų Rusijos “draugin
gumo sutartį" su Jugoslavi
ja provokacija. Šveicariečių 
laikraštis “Neue Zuricher 
Zeitung." komentuodamas 
minėtus “Oggi" straipsnius, 
pareiškia, jog tai esąs pir
mas kaitas, kad Romos 
spauda taip nedviprasmiš
kai pasisako dėl dviveidės 
Maskvos politikos.

Bazelyje leidžiamas švei
carų dienraštis “National 
Zeitung" taipgi Įsidėjo ve
damąjį straipsni apie Vokie
tijos santykius su Sovietų 
Rusija. Laikraštis pabrėžia, 
kad Stalinas oficialiai atsi
stojo valdžios priešakin, 
siekdamas dar labiau suar
tėti sų Vokietija. Tačiau au
torius pastebi, kad Vokieti
ja yra sukoncentravusi mil
žinišką kariuomenę Sovietu 
Rusijos pasienyje. Tokio 
fakto akyvaizdoje Stalinas, 
pažindamas raudonosios ar
mijos silpnumą, esąs pasi
ruošęs daryti Vokietijai kuo 
didžiausių nuolaidų. Bet 
straipsnio autorius abejoja, 
ar tokios nuolaidos Vokieti
ją patenkins. Jeigu vokie
čiams nepavyktų greitu lai
ku paklupdyti Angliją, tai 
iie galėtų nusikreipti prieš 
Sovietų Rusiją ir ją užka
riauti, kad suorganizavus 
Rusijoie pramonę. Tokiu at
veju Vokietija galėtų ka
riauti neribotą laiką, nes an
glų aviacija negalėtų pa
siekti Rusijos gilumoje vo
kiečiams dirbančių pramo
nės imoniu.v *-

Baigdamas laikraštis pa
stebi, kad Sovietų Rusijos 
likimas esąs vieno vyro ran
kose. “Tačiau tas vyras ne- 
sivadina Stalinas...”, sako 
laikraštis, darydamas aliu
zija į Hitlerį, kuris dalysiąs 
su Rusija tai, kas jam atro
dys naudinga. L. I. B.

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Pareiškimas

Šių metų birželio 15-tą su
eina lygiai metai, kaip So
vietų Rusija didele militari- 
ne jėga okupavo Lietuvos 
valstybę ir Įsteigė ten savo 
okupacinę vyriausybę.

Kad ši smurto aktą prieš 
savo kaimyną paslėpti nuo 
pasaulio viešosios opinijos, 
Sovietų Rusijos pastatyta 
Lietuvoje okupacinė vyriau
sybė suvaidino rinkiminę 
komediją. Militarinės jėgos 
grasomi ir okupacinės val
džios agentų terorizuojami. 
Lietuvos gyventojai buvo 
verčiami rinkimuose į bolše
vikišką “seimą" atiduoti sa
vo balsus už vienintelį bol
ševikų partijos sustatytą 
kandidatų i “seimą" sąrašą 
ir tik tokiu klastingu budu 
okupacinė vyriausybė pasie
kė to. kad tariamame “Lie
tuvos liaudies seime" susi
rinko išimtinai bolševikų 
partijos agentai — klusnus 
Maskvos Įsakymų vykdy
tojai.

Tas tariamasis “liaudies 
seimas" buvo tik Įrankis 
okupantų rankose sovietiš
koms “reformoms” Lietuvo
je pravesti. Per trumpą lai
ką—i antrą mėnesį po oku
pacijos — Maskvai diktuo
jant, tas bolševiku “seimas" 
nutarė:

(a) panaikinti Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybę 
ir Lietuvą prijungti prie So
vietų Rusijos.

(b) panaikinti visų Lietu
vos žmonių turto visokią 
nuosavybę ir tą turtą naudo
ti pasiima pati okupacinė 
Lietuvos valdžia, o gyvento
jai lieka sovietiškos valsty
bės įnamiai-beteisiai vevgai.

(c) Nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybės narius, 
valdininkus, laikraščių re
daktorius. ūkininkų, darbi
ninkų ir jaunuomenės vadus 
okupacinė valdžia tuojau 
paėmė į areštą, ir jie iki šiol 
tebesėdi bolševikų kalėji
muose arba ištremti į Rusi
jos gilumą. Šiandien Lietu
voje areštuotų žmonių pri- 
rkaitoma tūkstančiai.

Dabar okupuotoje Lietu
voje pakrikdytas visokis 
draugijinis žmonių gyveni
mas, varžomos ir persekio
jamos visos religijos ir jų 
atstovai areštuojami, už
drausta laisva spauda. Oku
pacinė valdžia apkrovė ūki
ninkus neįmanomomis išpil
dyti rekvizicijomis, o darbi
ninkams moka tokius žemus 
atlyginimus, kad ir vieni ir 
kiti sovietiškoj santvarkoje 
nebeteko žmoniškų gyveni
mo sąlygų.

Tai šiurpus okupantų šei
mininkavimo Lietuvoje me
tinis balansas. Amerikos 
Lietuvių Taryba, šių liūdnų 
sukaktuvių proga kreipiasi į 
Amerikos lietuvių visuome
nę ir kviečia visus geros va
lios tautiečius:

(1) tuojau šaukti masi
nius susirinkimus ir kelti 
protesto balsą prieš Lietu
vos užgrobimą ir rusus oku
pantus bei jų pastatytus 
agentus, kurie žudo okupuo
tos Lietuvos žmones ir žiau
riai, moraliniai bei fiziniai 
kankina kalėjimuose politi
nius kalinius;

(2) protestuoti prieš var
žymą Lietuvoje religines lai
sves ir užgrobimą bei nusa
vinimą Lietuvos žmonių tur
to ir jo eikvojimą svetimos 
vaMvbės naudai. Protestuo
ti prieš Lietuvos darbo žmo
nių begalinį išnaudojimą 
valdiškose dirbtuvėse ir 
d vatuose.

Kur negalimi vieši masi
niai susirinkimai, tesusiren
ka nors draugijų atstovai ir 
organizuotos visuomenės

vardu tepriima atitinkamas 
Į protesto rezoliucijas.

Visas protesto rezoliuci- 
; jas siųsti šio krašto vyriau
sybei Washingtone ir savo 
valstijų gubernatoriams, 
kongresmanams bei senato
riams. prašant jų užtarti 
okupuotos Lietuvos perse
kiojamus žmones ir papra
šyti pagalbos Lietuvai išsi
laisvinti iš Sovietų Rusijos 
okupacijos. Tų rezoliucijų 
kopijas skelbti anglų ir lie
tuviu spaudoje;

(3) remti moraliai ir ma
terialiai visus A. L. Tarybos 
darbus ir pagal išgalės au
koti A. L. Tarybą sudaran
čių organizacijų fondams, 
kuriu lėšomis yra palaiko
mas A. L. Tarybos veikimas.

Amerikos Lietuvių Tary
ba šia proga su dideliu dė
kingumu primena visuome
nei prez. F. D. Roosevelto ir 
jo vyriausybės kietą nusista
tymą nepripažinti Lietuvos 
okupacijos ir kviečia visą A- 
merkes lietuvių visuomenę 
visomis savo jėgomis, mora
liai ir materialiai, remti kil
naus šio krašto vadovo— 
prezidento ir jo vyriausybės 
pastangas išsaugoti demo
kratinę santvarką Ameriko
je ir sugrąžinti visoms ma
žoms tautoms Europoj žiau
rių diktatorių išplėštas jų 
laisves.

Laisvės ragavę—vergais 
nebusime!

Tegyvuoja Amerikos 
Jungtinės Valstijos, mažųjų 
tautų užtarėjos ir žmogaus 
teisių gynėjos!

Tegyvuoja Nepriklauso
ma Demokratinė Lietuvos 
Respublika su sostine Vil
niumi !

Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Maskvai Nebėra Jau 
ir Graikijos.

Dėl to. kad fašistiški bar
barai laikinai užėmė Graiki
ją, tai Maskva pareikalavo, 
kad Graikijos atstovybė už
darytų savo duris, nes ji jau 
nebeturinti ką atstovauti. 
Graikijos jau nebėra. Stali
nas pripažįsta ją Hitleriui.

Šitokios niekšystės pasau
lis da nebuvo iki šiol matęs. 
Paprastai, užpultai tautai vi
si reiškia užuojautą, stengia
si jai padėti nuo užpuolikų 
apsiginti, o Maskva elgias 
kaip tik priešingai. J r rodo 
savo simpatijas ne užpul
tam. bet užpuolikui.

Nelabai senai Maskva iš
vijo pavergtos Jugoslavijos, 
Norvegijos ir Belgijos at
stovybes, palaimindama tuo 
budu kruvinojo nacizmo 
smurtą prieš tas šalis, o da
ba’ Kremliaus bestija įspyrė 
da ir sužeistajai graikų tau
tai! ■

Nežmoniška, biauru ir 
šlykštu!

KA TENAI VEIKĖ “CA
NARIAS”?

Iš Madrido pranešama, 
kad Vokieti jos vyriausis ad
mirolas Raeder padėkojęs 
Ispanijai už jos karo laivo 
“Canarias" suteiktą pagalba 
nuskandintojo “Bismarko" 
uirininkams. Pasirodo, mat, 
kad šitas Ispanijos karo lai
vas buvo netoli tos vietos, 
kur anglai nuskandino vo
kiečiu “Bismarką.” ir išgel
bėjo kai kuriuos jo jurinin
kus. Anglijos ir Amerikos 
laikraščiai dabar kelia klau
simą. kokiais tikslais ispanų 
“Canarias" buvo tenai nu
plaukęs, k a jis tanei veikė?

MOTERIS IR SOCIALIZMAS. »*nrx-
šė Ansrost Rei*'!, vertė V. K. R. 

Yra tai "svarbiausia ir geriausia kny
ga lietuviu kallx»ie tame svarbiame 
klausime. Pusi tž9. 1015 m. .. 12.00
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPKABO I AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
LSS 19 kuopos iivažia- Į žmones ir šaukia kovoti už 

į geresnj ir skaistesni rytojų.
Great Neck’as yra netoli-i Komunistai gi skaldo darbo 

ma Brooklyno kolonija. Ten; žmonių spėkas, kad jos butų 
per pastaruosius kelis metus1 silpnos, kad jos negalėtų at- 
___._i_._x__. . silaikyti prieš nacizmą,

kuris grūmoja visam pasau-
socialistai turėjo išvažiavi
mus. Jie visuomet gražiai 
pavykdavo. Mes manome, 
kad ir šis, kuris bus Kasmo- 
čiaus parke birželio 15 d.— 
pavyks. Bušai išeis nuo “N. 
Gadynės” buveinės kaip 11 
valandą ryto. Kurie manote 
vykti, užsisakykite bilietus 
iš kalno, kad paskui nepri
truktų vietos. Bilieto kaina 
tik vienas doleris. Galima 
gauti “Naujojoje Gadynė
je” ir pas kuopiečius.

Iš kriaučių gyvenimo.
Gegužės 28 d. buvo kriau

čių 54 skyriaus mėnesinis

liui, visai žmonijai. Jeigu 
Amerikoje išaugs reakcija, 
tai dėka draugui Stalinui, 
Hitleriui. Mussoliniui ir Ja
ponijos paktui, kurių tiks
las yra sudaužyt demokrati
jas, o Įvykdyti diktatūras, 
kur darbo žmogus lieka tik 
mašinos ratas, o nesavysto- 
vus pilietis. Kol dar esameJ 
laisvi Amerikoje, visuomet į 
supraskime iš kokių šalti-! 
nių pareina džiūgavimas, 
kad socialistams, kaip ir ki
toms darbo žmonių organi
zacijoms “nesiseka.” Tie 
džiūgavimai, tai Stalino ir 
Hitlerio agentų džiugavi- 

Šiuo naujagadyniečių
susirinkimas ALP Kliubo 
name. Lokalo atstovai iš (
Board of Directors, Joint'!?al................. ....
Boardo, Trade Joint Boardo ^aziavim“ Jie nesidžiaugs

' e i .XI z-v lin n» Irnlio

ir Joint Trade Ekzekutyvio 
Boardo darė pranešimus.
Jie pažymėjo, kad nuo ge
gužės 19 d. visiems kriau
šiams drabužių fabrikantai 
pridėjo algų po 10 nuošimtį. 
Ant prastosios rūšies drabu
žių tūli skyriai gavo net iki 
13 nuošimčių daugiau atly
ginimo.

Šiame susirinkime musų 
lokalas nupirko gana daug 
savo broliškų organizacijų 
iikietų. Suprantama, kai 
musų lokalas rengia kokią 
pramogą, tai tos organizaci
jos perka musų tikietus. Ši
ta mada įėjo nesenai. Jos 
tikslas: remti organizaci
joms viena kitos parengi
mus. Dabar tas virto lyg ii 
tradicija. Taip ir reikia!

Musu lokalo biznio agen* 
tas A. Bubnys pranešė susi
rinkimui. kad veik visos lie
tuviu dirbtuvės dirba. Jis 
turi daug darbo “setlimen- 
to” komitete, nes unija re
gistruoja firmas ir jų kon- 
traktorius, tai turi prie to
kios registracijos būti ir de
legatas. Su delegato rapor
tu susirinkimas ir užsibaigė.

—* įsva-“Naujcsios Gadynės 
žiavimas.

Birželio 1 d., pusė po 10 
valandos iš ryto, nuo “Nau
jos Gadynės” buveinės išva
žiavo 14 kupinų busų j Idle- 
vvild parką, netoli nuo Pa
te rsono, N. J. valstijoje. 
Diena buvo nekokia, nes iš 
ryto lijo. Tas sulaikė dali 
važiuotojų. Bet kurie nuva
žiavo i naujagadyniečių ge
gužinę, tie neapsiriko. Ge
rai paūžė tyrame ore po ža
liais medžių lapais.

Tiesa, pastaruoju laiku čia 
Įsigyveno tokia mada: jeigu 
socialistų ar naujagadynie
čių (žinoma, jie yra vienas 
ir tas pats) koks parengimas 
nebuvo skaitlingas, tai musų 
kaiminka “Laisvutė” iš ko
munistiško taškeregio už
bliaudavo : “Žiūrėkite, jų j 
parengimas nepavyko, jie 
smunka! Plačioji visuomenė

Bundistų Lizdas New Jersey Valstijoj

Pereitame “Keleivio” numery buvo rašyta, kad Nevv Jersey valstijoj buvo Hitlerio agentų 
lizdas, vokiečių “Bundo” kempė. Čia gi paduotas vaizdelis parodo ir kaip ta kempė išrodė. 
Matote ant lubų Hitlerio svastiką? Pirštais i ją rodo šerifas ir Amerikos Legijono nariai. 
Iš kairės stovi vienmarškinis Paul Huisell, Hitlerio penktakojis. Jis buvo ai'eštuotas, nes 
ištraukęs valdininkams iš rankų bundistų laiškus sudraskė, ši kempė dabar yra valdžios 
uždaryta ir užrakinta. Nevv Jersey valstijos legisliatura atšaukė ir čarterį, kuris buvo 
“Bundui” duotas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ PIKNIKE 
BUVO SMARKIOS MUŠTYNES.

Ne. Jie dejuos ir kelis mėne
sius vaikščios nosis nuleidę, 
kad naujagadyniečių išva
žiavimas taip puikiai pa
vyko !

Kriaučių “ekstra’ 
rinkimas.

susi-

Birželio 20, kaip 7 valan 
ną vakare. 11-27 Arion pi., 
Amalgameitų unijos name 
bus kl iaučių 54 skyriaus ne
paprastas susirinkimas. Ne
paprastas tuo, kad bus per
renkamas delegatas ir di
desnė pusė lokalo valdybos. 
Tėmijant šiuos artėjančius 
lokalo rinkimus, rodos, di
delių permainų nebus. Prieš 
delegatą A. Bubnį opozici
jos nesigirdi: veikiausiai jis 
liks vienbalsiai užtvirtintas 
ant antrų metų. Kas liečia 
pildomąjį lokalo komitetą, 
tai varžytinių taipgi nėra, 
nes didžiuosius tarimus da
ro ne lokalo pildomoji tary
ba, bet pats lokalas. Tad lo
kalo susirinkimai yra vieni 
iš svarbiausių ir kiekvieno 
unijisto pareiga yra juos 
lankyti nuolatos.

Apart rinkimų ir perrin
kimų lokalo viršininkų, rei
kės priimti dar naująją 
Amalgameitų lokalams pa 
teiktą konstituciją. Lokalo 
Dildomoji taryba nekuriuos 
konstitucijos skyrius svars
tė ir pavedė komisijai pa
siūlyt vienam skyriuje patai
są. Pataisa siūloma tokia, 
kad kurie lokalai nemato 
reikalo, gali rinkti viršinin
kus ranku pakėlimu, o ne 
balotais, kaip konstitucija 
nusako. Mat, musų lokalas 
iki šiol visuomet rinko savo 
viršininkus lokalo susirinki
me rankų pakėlimu. Jeigu 
praeitų toks konstitucijos 
punktas, kad viršininkus 
reikia rinkti slaptu balsavi
mu. tai ir mums reikės prisi
taikyti prie tokios tvarkos. 
Bet tai ateities reikalas...

Vytautas Katilius.

tuvius i vienybę ir pažadino! 
i kovą pagelbėt Lietuvos 
žmonėms atsikratyti sveti
mo jungo.

Todėl ir šios liūdnos su
kaktuvės lai dar daugiau su
stiprina Amerikos lietuvių 
pasiryžimą gelbėti Lietuvai 
visais galimais budais, iki 
ji vėl bus laisva, demokra
tiška ir nepriklausoma.

Pittsburgho Lietuvių Dr- 
ių Komitetas Lietuvai Gel
bėti bendrai su kitomis or
ganizacijomis rengia šitą 
Gedulos Dieną visiems ge
rai žinomam Lietuvių Ūky
je sekantį nedėldienį. birže
lio 15 dieną. Programa pra
sidės 4 valandą po pietų, 
įžanga bus nemokama. Visi 
Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai yra kviečiami daly
vauti ir pareikšti savo pasi
ryžimą kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybės atgavi
mą. S. Bakanas.

Triukšmingas Suvalkiečių Mitingas.
Chicago, 111. “Laisvės”

Chicago, III.

Chicaga yra tikras Babi- 
Jionas. Čia yra žmonių kal- 

; bančių įvairiausiomis kalbo
mis. Gal būt, kad čia yra 

1 žmonių visų tautų ir rasių, 
kokių tiktai yra pasaulyje. 
Kas nori tirti Įvairių tautų 
gyvenimą, būdą, kalbą, kul
tūrą. ir tt., tam nereikia va
žinėti po visas šalis, užtenka 
atvažiuoti i Chicagą.

Toks darbas čia iš dalies 
ir varomas. Chicagoj, mat. 
yra daug aukšto mokslo |- 
staigų. Čia yra keliatas uni
versitetų. Taigi tų universi- 
tetų socialių skyrių studen
tai ir yra verčiami lankyli Į- 
vairių tautybių žmones, pri
sižiūrėti i jų gyvenimą ir pa
skui surašyti apie tai rapor
tus. Man teko sužinoti, kad 
vienas socialių mokslų stu
dentas yra parašęs raportą 
ir apie lietuvius. Ir jis pasta
tė lietuvius gana aukštai. 
Daug aukščiau, negu dauge
li kitų tautų. Bet vieną daly
ką tai jisai pažymėjo su di
džiausiu nusistebėjimu ir 
pasibiaurėjimu. Tam sve
timtaučiui studentui buvo 
be galo keista, kad lietuvių 
Romos katalikų parapijų 
pramogos yra rengiamos su 

JĮe svaigalais ir kad tu svaigalų 
taip daug ten išgeriama.

, “Vilnies” ir
šių metų gegužės 26 d.' n!eko da»5iau,. neskaito it ___* _____ _______

Chicagoje Įvyko Suvalkie- ”leko nezm?- £ie nežino kur Ypatingai jis nusistebėjo, 
čių Draugijos mitingas. Kur Jle 8Yvena ir kokiai tvarkai pj-įe baro kunigai duoda 
kada esu buvęs, matęs ii P’.lklau.so- Jl^s bVvo,pn' toki blogą pavyzdi žmo- 
girdėjęs, tai tokio triukšmo m , .ir, nurodyta, kad va- nėms: patys geria ir gundo 
da nemačiau ir negirdėjau, iydami tokią atkaklią agita- savo parapijomis gerti. Jis 

šiame susirinkime su- 7.!a ,uz 5jvetlmos valstybes makosi matęs, kad lietuvių

klausomybės Sąjungos kon
ferenciją, kuri Įvyko gegu
žės 11d. Renkant i tą kon
ferenciją delegatus, komu-

esas tik blofas. aPle lietuvius yra rašomi ir
Jiems buvo primintas pa- skaitomi universitetų kam-

tvarkymas. kuriuo beveik bariuose ir mokslo vyrų dis-
nicfai i,™- visos ateivių organizacijos kusuojami. Tai ve. kaip mu-
debitu bet dt perkratytos ir patitain- sų kunigai kelia lietuvių v
ueiegaių siuntimą, oet ui . i- i-c™ da. kam ne nalaiko nara

var-

Pittsburgho Lietu- 
Diena.

niečiams - zinovjeviečiams. Minė# Lietuvos Pavergimo 
smetonininkams, strazdi-! Sukaktuve# Birželio 15 d.
niams ir stilsoniniams nepri
taria.” Bet ką dabar toji 
pletkininkė sakys? Ji turėtų 
dabar sušukti, kad visa 
Brooklyno pažangioji lietu
vių visuomenė nudardėjo j 
“trockinių, buchariniečių, 
zinovjeviečių, smetoninin
kų” abazą! Tačiau veikiau
sia ji tylės kaip čerepokas 
užsičiaupus savo kakarinę.

Birželio 15 d., Lietuvių 
Ūkyje (Lithuanian Country 
Club) Pittsburgho ir apylin
kės lietuviai minės liūdnas 
Lietuvos pavergimo metines 
sukaktuves. Tai bus Pitts- 
burgho lietuvių gedulos die
na. kartu su visais lietuviais 
visame pasaulyje.

Jau sukanka metai kaip 
mus Amerikos lietuvius pa-

Mes nesididži u o j a m e.: siekė liūdna žinia, kad gink- 
Mes žinome, kad parengi-1 luotos rusų raudonarmiečių 
mai, iškilmės nenusako dar .gaujos įsiveržė Į musų gim- 
organizacijos prestyžo; jos tąjį kraštą ir pavergė j|. Tas 
gera vardą nustato jos ko-žiaurus raudonojo meškino 
rektinga taktika ir nuoširdi užpuolimas sunaikinti Ne
darbo žmonėms politika.^tuvos nepriklausomybę, bet 
Socialistai vienija darbo. kartu suburė Amerikos lie-

suteršė. Susimušusius vaikė
zus skirstė policmonai. Bet 
C. Y. O. nariai pasirodė to
kie drąsuoliai, kad šoko ir 
prieš policmanus. Pasiprie
šinimas buvo toks didelis, 
kad policmanai išsitraukė 
revolverius. Skandalas buvo 
toks.kad visi piknikieriai už
miršo visus biznius, o žiurė
jo Į muštynes.

Kitų miestų lietuviai ši 
aprašymą skaitydami, gal 
stebėsis ir sakys, kodėl val
džia tokius piknikus toleruo
ja? J tai galima atsakyti, 
kad Chicagos miesto valdžia 
yra Romos katalikų politi
kierių rankose.

Toliau, kitų miestų lietu
viai gal klaus, ką tie parapi
jonų vaikėzai veikia kitu 
laiku? Šiuo klausimu butų 
galima daug prirašyti, bet 
šiuo tarpu tik tiek pasaky
siu, kad tie vaikėzai visados 
triukšmauja. Daugelis jų dy
kaduoniauja. Jie kasdien 
renkasi prie bažnyčios ir ten 
būna iki vidurnakčio, o kar
tais ir po vidurnakčio ne
duoda ramiems žmonėms il
sėti'1. Susirinkę blevyzgoja, 
rėkauja, keikia, gatvėje ar 
šalvgatvyje svaido bolę. ne- 
naisydami praeivių. .Jie to
kie begėdžiai, kad praei
nant moterims ar mergai
tėms. šlykščiai blevizgoja. 
Ypač daug jų prie bažny
čios renkasi švenčių progo
mis. Tada jie dar labiau 
“pasižymi.” Sakysime, lie
pos 4 diena prie bažnyčios 
būna daugiau “fejerkrekių” 
sprogdinama, negu bent ku
rioje kitoje Bridgeporto da
lyje.

Jų tarpe yra ir tokių, ku
rie yra iau sėdėję kalėjime. 
Kai kurie iš jų yra parapijos 
choro nariai ir net parapijos 
komiteto nariai. Nors tie 
vaikėzai erzina žmones ir 
tvirkina mažesnius vaikus, 
tačiau nei kunigai, nei “se
serys” mokvtojos nieko ne
daro, kad tą chuliganizmą 
išnaikinti ar bent sumažinti.

tos, kokie jų siekiai ir kam dą, J*e palaiko parapi- 
kuri simpatizuoja; bet ko- j°nU dorą. 
munistai. matyt, apie tai Tas negarbingas, lietuvius 
nieko nežino. Bet jie suži- žeminantis girtuokliavimas 
nos, kaip ateis laikas. yra jau nuo senai romiškų

Visi ateiviai imdami šios kunigų varomas, štai ir šj-
tum kas degtuką butu naki- ^a!^s .P^ietybę prižada ir met, kaip tik pavasaris atėjo
«es no noria Komninripliai Prisiekia netarnauti kitoms ir oras atšilo, lietuvių katali- studentai lankosi po svetim-
hnvA eiMiAi^n^va is valstybėms, pasižada gerbti kų parapijos tuoj ir pradėjo taučių kolonijas ir tyrinėja

ir pildyti šios šalies įstaigas savo piknikus rengti Vytau- ateivius. Tas darbas ėjo ir
ir įstatymus, o jeigu jie to to parke, kuris randasi šalia

metu įu<5 “nanaikint ” Filiniai knJ2kesila’ko- sunkiai nusi- šv. Kazimiero kapinių. Pik- ±.!^kLnh..k'!ll,!Lai ^ėda šios šalies tvarkai, lau- nikai ruošiami su svaigalais.
žo savo priesaiką ir gali būt Apie pikniku pablaivinima 
traukiami atsakomybėn, ar- vigai nesigirdi. Ir kaip apie 
ha ir deportuojami... tai girdėti, kad baras neša

Mes. šios demokratinės didžiausi pelną! O pelnas 
salies piliečiai, turime būti musu kunigams svarbiausis 
ištikimi šiai šaliai: saugoti daiktas, žmonių dora. lietu-

džiuma narių balsų vistiek 
tapo išrinkti: A. Valukas, 
Gargžda ir V. M. Rinks. Bet 
šitame mitinge tie delegatai 
davė raportus, tai Stalino 
agentams-komunistams tar- Tuo tarpu gi Chicagos 

universitetų socialių mokslų

DETROIT, MICH.
,....................................... _ , , buvo susiorganizavę jau iš

Apie velioni Juozą Grabauską. anksto, kad delegatu rapor.
Musu mylimas draugas Juo- tą atmest ir pačius delega- 

zas Grabauskas mirė šių 
kovo 16 d. Amerikon ji* atvyko munistėliai nujautė, kad Jie 
1912 meteis ir apsigy veno Broo- neturi faktu ir negalės savo 
klyne. Išgyvenęs tenai apie me- užmačių atsiekti, tai atsiga- 
tus laiko, persikėlė i Detroitą. beno viena savo “didvyri”

Velionis buvo kilęs iš SuvaI- _F. Abeką. Tas pasiprašo 
ku krašto, Vilkaviškio apskri- balso ir mėgina duoti “pa

tą nuo visokių išlaukinių ir vių geras vardas, sveikata ir 
vidujinių priešų! gerovė skandinama svaiga-

Oną Gelgoteitę, su kuria susi- kįnd anj visados.” 
pažino Detroite. Jis labai mėg-’ Publikoje kyla smarkus 
davo skaityt laikraščius, bet ge- balsai prieš Abėko toki “pa- 
riausia iš visų mėgdavo “Relei- taisymą.” o komunistai 
vi”—netik jj mėgdavo pats. bet kumščias iškėlę rėkia, kad 
stengdavosi ir kitu* kalbint Abeko “pataisymą” priimti, 
kad užsirašytų “Keleivį.” Pasidarė baisus lermas. Visi

Detroito lietuviams velionis komunistai sustoja ir tiek 
buvo Žinomas kaip rimtas žmo- ,-ėkia, kad net aplinkinių 
gus ir geras draugas. Jis pri- gyventojų šunjs pradėjo 
klausė prie kelių pašalpinių įoti...
draugijų ir vif«omet dalyvau-‘ Pimininkas A. Valukas 
davo visuomeniškame gyveni- «jajp taip komunistus nutil- 
me. Labai nemėgdavo peštynių Jį ir leido balsuoti, ar dele- 
ir ginčų. gatų raportą atmesti, ar ne.

Užsidirbęs dirbtuvėje kiek pi- Balsavome rankų pakėlimu; 
nigų, velionis užsidėjo nuosavą balsai buvo suskaityti ir pa- 
batų taisymo dirbtuvėlę, kurio- sirodė. jog didelė balsų di
le išdirbo apie 20 metų. Dirbda- džiuma nutarta raportą pri- 
vo labai ilgas valandas, retai te- imti ir delegatus palikti to- 
išeidamas į tyrą orą ir saulę, to- jįaus veikti.
dėl pradėjo menkėti jo sveikatą Stalino agentėliai gavę to

gerove
Komunistų šturmavimai Juose, 

ir panašus elgesiai nebus ii- pelno, 
siau toleruojami! Reikia pa- - .......tarti gula komunaciškai „ s,‘as kramių tv.rkin.mas 
propagandai šioje šalyje. F? .pikn.kus. ba-.
Valdžia patvarkė, kad sveti- 'lus »■ tearus jau senai duo
nai vabtybiu agentai turi £ budnų pasekmių. Vis. 
užširegistnioti kaip tokie, o z'nome kad girti žmones vi- 
kurie varo propagandinį sbanrt<»lų p. .dar„ : ne-
arbą slapta, neužsiregistra* F d°i,'e2rjbtejai kai-, 

.e, bus baudžiami dvigubai F’. beRedl.skal .e'ff.asi, o, 
aštriau. Musu komunistai ka,^ls PneI"a Pr!? baTn,».,r i 
nesiskaito su šios šalies tvar- muštynių, štai. siomis die-, 

nomis jvyko vienos musų 
parapijos piknikas. Parapi- 
ionų suvažiavo gana daug. i 
Kaip visada. didžiausias 
biznis buvo prie liaro. Gėrė 
senimas ir jaunimas, vyrai;

’ mer-į
ginos. Parapijos įaunimo or- 

varytų propagandą Už P>nizacijos nariai buvo pa
mos valstybės tvarką, o geltonomis uniformo-.

kad butų kunigėliui

eina. Daleiskim, kad koks 
akylas studentas atsilanky
tų Į šitą lietuvių parapiją ir 
pilnai aprašytų lietuvių ka
talikų jaunimą! Kaip tas ra
portas skambėtų! O tokie 
raportai būna skaitomi mok
slo Įstaigos kambaryje, gir
dint šimtams studentų ir 
profesorių. Kokią tai gėdą 
lietuviams daro tas romiškų 
kunigų globojamas ir “sese
rų” auklėjamas jaunimas!

Okapirmas.

Ka!
Re ilęų ceremonijų: pa

tartina komunaciams, kaipo 
Stalino-Hitlerio garbinto
jams. kad jie jiatys pasi
trauktu iš musų organizaci- . . .....
iu. kitaip iie bus pYašalinti. Ir. moterys, vaikina, ir 
Ka«gi matė, kad taip biau m""s- P1-*'arams lauram 
riai

ir galų gale nelemta mirtia iŠ- fcį smūgi, nuleido nosis ir iš- ” mis, ant kurių mirgėjo rai-skrtė ii B mus, Fkliko nnešdinn !^ete‘totau U išdavikis- C Y. O.. L yra Catho-

( HEMUOS EKSPERTAS

ii iš musu tarpo
£ T™“’ S °"* ir Oiganiztaion. Da- Cia vra pu|k ror.

VetantaSmyna Širdžiai StaSSTSSir toleAiojama! Kam čia. ,ls uniformuotų jaunuolių ,er kurj pre2identas Roowel. 
dėkoto m i, demokratinėj šaly, nėra ge- > lr >’ tnju atve- t„ kyp5 chemin-s karo Ur.sn ’aizk^o *£5“virsininku

Kėniui sergant ir įį laidojant, dabar. Iš jų kalbu ir protą- P35 ?avo 9aul« tev’
O mirusiam musų draugui lai vjmų aiškiausia matosi, kad -
būna ramybė šaltoj Amerikos Uj vra neišmanėliai ir at-! J*’.f 1 konfe”
žemelėj. On« Grabauskienė, kaklus ignoiantai. Apart ,enclJ0S delegatas,

1 i

Tos muštynės kai kam Įvarė
didelių išgąsčiu, o kitiems RYMAS, Rumanaa. Ta knyga yra
buvo tikrai “«hnw ” Rosi- kalbas, todėl kad yraUUVU S1UW. nebi gražiai aprašyta apie Rymą. Lietu*
mušdami jauni katalikai SU- viskas vertimas yra lengvas ir era- 
draskė savo uniformas ir jas rautai aptiarvte ................ sž.m

f
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Žiauriai Tėvo Sumušta Mergaitė t TEISINGAI PASAKYTA.
Ketvirtas Puslapis

ši nuotrauka parodo, kaip žiaurus rėvas sumušė savo 6 me
lu amžiaus fnergaitę. kuri yra dalinai suparaližiuota vaiku 
paralyžiaus. Tai dėjosi Cneboygano miestelyje. Mivhigano 
valstijoj. Policiia tėvą areštavo. Jis vadinas Sheridan Rose. 
Daktaras, kuris padarė šitą nuotrauką, sako. kad jis vi
soj savo ilgoj praktikoj nematęs tokio žiauraus mušimo. 
.Mergaites net rankutės išsukinėtos, viena ausis perkirsta.

ANGLIJOS DARBININKAI PASISAKĖ 
12 KARA IKI PABAIGOS.

idealą niekšai panaudoja • 
savo Siauriems darbams. 

Dengdamiesi patriotizmu, 
vergtos Tėvynės j Laisvės į teisingumu, labdaringumuį 
sali.” apie Šveicariją sako: —niekšai atlieka biauriau-

Tūla Amerikos Lietuvai* 
lė. rašydama “Drauge” savo 
“Kelionės Įspūdžius iš Pa-

“Tai šalis tikros laisvės, 
kur kiekvienas gali laisvai 
šnekėti ir savo tikėjimą iš
pažinti. Viena iš demokra
tiškiausių pasaulio valsty
bių. Gyvenimo praktika ro
do^ kad net tie, kurie prieš 
laisvę ir demokratiją kovo
ja. bėdai ištikus, pirmiausia 
sprunka i Šveicariją ir čia 
sau prieglobstį randa.”

šventa tiesa. Juk didžiau
si demokratijos žudikai, 
kaip Leninas, Mossolinis ir 
eilė kitų, savo laiku plačiai 
naudojosi Šveicarijos demo
kratija. bet grįžę į savo kra
štus. tą demokratiją žiau
riai pasmaugė.

sias nedorybes.

Lietuviški bolševikai, kaip 
pačioj Lietuvoj, taip lygiai 
ir čia Amerikoj, meluoja, 
buk Lietuvos darbo liaudis 
norėjusi prisidėti prie Sovie
tų Rusijos, todėl ir prisi
dėjusi.

Faktas gi yra tokis, kad 
iš šešiolikos dabar skaitomi! 
Rusijos “respublikų,” nei

Pereitą savaitę Londone 
buvo susirinku*! metinė An
glijos Darbo Partijos konfe
rencija. kuriai partijos va
das ir ministerių kabineto 
narys Ck ment Attlee pada
rė pranešimą. jog Anglijos 
vyriau..-v'1 ė yra nusistačiusi 
nedaryti su Hitleriu jokių 
taikos derybų, bet tęsti karą 
iki Hitleris bus visiškai su
triuškintas.

Konferencija užvedė šiuo 
krausimu diskusijas. Nuo
monių pasireiškė visokių. 
Puvo baisų, kad karas neša 
didelius nuostolius ir jeigu 
lis bus tęsiamas, tai nuosto
lių bus da daugiau: todėl ar 
nebūtų geriau jieškoti būdų 
tą kai a užbaigti. Kiti gi nu
rodinėjo. kad nutraukti ka
rą dabar, kuomet Amerika 
pradėjo teikti anglams dau
giau pagalbos, butu neiš
mintinga. Su Amerikos pa
galba. priešas tikrai bus nu
galėtas ir pasaulio laisve iš
gelbėta: o jeigu dalyti da
bar taika tai reikėtų pasi
duoti Hitlei io vergijon.

Apsvarsčius klausimą iš 
visų rusių, iis buvo pastaty
ta- balsavimui: tęsti karą 
iki pergalės, ar daryti taiką 
dabar?

Balsavimo rezultatas buvo 
toks:

Ib.ooo balsu prieš karą, o 
už ka’-ą 2.430.1)00 balsų. 
Taigi turime proporciją be
veik 12* prieš 1. Reiškia, iš 
129 Anglims darbininkų 
vos tik 1 priešingas karui.

šis balsavimas sumušė Į 
skutus visus komunistų ple
palus. buk Anglijos darbi
ninkai karui esą priešingi, 
tik viena buržuazija norinti 
ji tęsti.

Išt iki u jų vi a kaip tik at
bulai: Anglijos buržuazija 
karo nenori, ne* jis naikina 
jos tintus ir gali da išstumti 
ja iš valdžios pozicijų. Juk 
Chain beriamas irgi buvo 
buižuazijo* atstovas, o kaip 
J* stengėsi šito karo išveng
ei 1 Jis padalė Hitleriui di- 
-tziausių nusileidimų, kad 
tik numaldyti jo apetitus, 
kad tik pašalinus karo pa
vojų.

Taigi sakyti, kad Anglijos 
btu žuazija norėjo ar nori ši
to k; io įeiškia prieštarauti 
v i-am pasauliui žinomiems 
1 aktams.

Dahkas, matote, yra toks,
• ub kanu vesti reikia bai
su daug pinigų, o pinigų 

va -t\bė gali gauti tiktai iš 
ph.iguodų, nes darbininkai 
•ų neturi, l odei piniguočius 
ii ii purto. Anglijos kapita- 

-T;ii -iardboi \t:i zųidėti T«-

jkiais mokesčiai*, kad jų lo
biai tirpsta kaip sniegas pa
vasari. Jie turėjo didelių in- 

jvestnrentų Amerikoje. Da
bar visi tie investmentai jau 
likviduoti, o pinigus paėmė 
valdžia užmokėti Amerikai 
už karo medžiagą.

Bet tai da ne viskas. Ei
baru kai ui. iš oro nuolatos 
bombarduojami Anglijos 
miestai, griaunami ir degi
nami brangiausi triobesiai. 
Ant turiu kasdien skandina
mi prekybos laivai. O kam 
tie triobesiai ir tie laivai pri
klauso? Darbininkams? Ne, 
tai buržuazijos, kapitalistų 
nuo-'avvbė.

“Naujienų’’ editorialų ra- 
Šėjas, kalbėdamas apie 45 
žmonių bylą (teismą) Mas
kvoje už mėsos (maisto) 
vogimą, dėlko 8 tapo pa
smerkti mirčiai, sako:

“Valdžia baudžia mirtim 
už vagystę! Tokio dalyko 
nėra nei vienoje civilizuoto
je šalyje. Civilizuoto pasau-; 
lio akyse joks daiktas nėra 
verias to. kad už jį žmogus 
turėtu mokėti savo gyvasti
mi. Be.t pas Rusijos bolševi
kus yra kitaip: gyvulio mė- 
*a jiems brangesnė, negu 
žmogus!"

Jeigu Rusijos žmonės ži
no. kad už maisto vogimą 
juos nubaus mirtimi, ir visgi 
vagia—tai aišku, kad jie al
kani. badauja, bet neturi pi
nigų maistui pirkti.

Ir tai ivvko *■
spalių mėn. pabaigoj.

EVOLIUCIJA IR REVOLIUCIJA
RAŠO PROF. V. ČEPINSKIS.

(Tąsa)

Matyti, Saint Simonas manė, kad išmintin
gi ir geros valios žmonės savaime iškils 
aukštyn, savo noru užims tas vietas, ku
rioms jie bus tinkami dėl jų gabumų ir pa? 
linkimų ir kad jokio pasipriešinimo to
kiam vadovybės sudarymo budui nebus. 
Savaime aišku, kak visokios paveldėjimo 
teisės bus panaikintos, ries jos priešta
rautų atlyginimojjrincipui pagal patarna
vimą. Taipgi Samt Simono tikslas buvo

pos civilizacijos žlugimu. Juk jeigu toje 
kovoje darbininkai organizuosis ir vis 
daugiau ii* daugiau susipras, tai reikia ma
nyti, kad kapitalistai taip pat susiorgani
zuos dėl savo kapitalistinių interesų. 0 jei
gu eis kova tai p organizuotų ir susipratu
sių kapitalistų ir susipratuvių darbininkų, 
tai dar didelis klausimas, kas toje kovoje 
galų gale laimės.

.Sąryšy su fatalistiniu bruožu, silpna 
marksizmo pusė yra ii* ta, kad jis mato va-

įsteigti darbo respubliką su mokslo aristo- romają kūrybinio evoliucijos proceso jėgą 
kratija priešaky. Mokslininkai turėjo biu- antagonizme tarp darbo ir nuosavybės ir 

viena geruoju, savo noru, ’ rokratiškai valdyti darbo respubliką. Šių atitinkamai išpučia vadinamos klasių ko
pine bolševikų Rusijos ne- ! dienų socializmas paveldėjo Saint Simono vos reikalą. Visą žmonijos istoriją Mark- 
prisidėjo: jas visas raudo-; reikalavimą, kad visa visuomenė butų sa- sas supranta čia kaipo klasių kovą, o tai 
noji armija smurtu pasi- vininku visų gamybos priemonių ir įrankių yni vienašališka ir todėl nemoksliška isto- 
glemžė. į įr kad atlyginimas butų pagal patamavi- rijos interpretacija, čia Marksas buvo ais-

1917-18 metais aš gyve- mą. Bet šių dienų socializmui nepriimtinas kioje Darvino teorijos įtakoje ir ne be rei- 
nau Ukrainoje, Charkovo ] Saint Simon apeliavimas į individų grupes, kalo Markso draugas Engelsas savo kal- 
gub.. Achtirkos apskr., Res-į o ne į mases, ir nepriimtinas jo biurokrati- boję per Markso laidotuves Londone pa
nos miestely. (Čia užbaigė, nis gamybos administravimas be tam tikrų brėžė, kad Marksas yra atlikęs sociologi- 
savo dienas garsi Veiverių! demokratinių garantijų. jos srityje tai, ką Darvinas yra atlikęs bio-
mokvtoių seminarija, kurią! šios Markso teorijos įtakoje šiandien ogi jos srityje. Reikia vienok pasakyti, 
bolševikai “sunacionaliza- yra dauguma pasaulio darbininkų. Darbi- kad Darvinas pats daugybe pavyzdžių įro- 

ir navertė “Achtirskaja! ninku partijos, kurios veda politinę kovą dė, kad kova už buitį dažnai veda prie aso- 
dėl socializmo realizavimo, vienur vadina- ciacijos ir prie; kooperacijos, ir tai tinka 
si socialdemokratais, kitur tiesiog socialis-. netik biologijos, bet ir sociologijos sričiai, 
tais, kitur vėl nepriklausoma darbininkų ’ Fatalistinis marksizmo bruožas ir klasių 
partija ar panašiai. Žemesnės kultūros kovos pabrėžimas suteikia Markso teorijai 
kraštuose tos partijos yra daug griežtes- ’ tam tikrą siaurumą ir fanatiškumą, bet tuo 
nes ir nepripažįsta jokių kompromisų su į pačiu daro šitą teoriją daug labiau priim- 
daibdavių partijomis; aukštesnes kultų-’tiną, mažai išlavintoms masėms, nes ji 
ros kraštuose jos yrą žymiai švelnesnės, į ypatingai atitinka tų masių emocijas, iš- 

Iš spaudos atsimenam,! reiškia didelio palinkimo daryti kompro-'keldama aukštyn jų pasipiktinimo ir prie- 
kaip laisvoji, demokratinė misus su darbdavių partijomis ir aplamai šingumo instinktus ir tuo pačiu laiku užtik- 
Gruziia tapo kraujuose pa-į pasižymi dideliu tolerantingumu. Bet es-
skandinta ir tik po to “prisi-į mėje jos visos stovi ant marksistinio pa

grindo, ir todėl marksistinės teorijos silp
numai atsiliepia visokioms darbininkų 
partij'oms. O tų silpnumų yra. ir svarbiau
sias jų tai— antimoksliškas fatalistinis 
Markso teorijos bruožas. Juk, einant

vo
učitelskaja seminarija.”) 
Čia gyvendamas aš savo 
akimis mačiau Petliuros ka
riuomenę, pakviestą kaize
rio kariuomenę ir mačiau. į 
kaip raudonoji armija “va-j 
davo” brolius ukrainiečius.

dėjo” orie Sovietų Rusijos į 
“respublikų.”

Taigi, teisingai “Garsas” 
sako, kad—

“Komunistai savo rojų i 
gali primesti tik brutale jė- 

1940 metųj ga- -Jie tą iau padarė Lietu- 
! voje, Latvijoje ir Estijoje.
1 Jie tą padarytų, jei tik galė- 

Komunistai pasauliui skel-pų, ir kitose šalyse.”
bi-\ kad tik jie vieni tikrai i ---------- i
laikosi Karolio Markso! “Laisvės” red. Roko Mi-’ 
mokslo, ir tik jie vykdo pa-i žaros brolis Aleksandras tei- 
saulv socializmą.

Tikrenybėje taip nėra: 
šių dienųTai ve. kodėl Anglijos Lenino, o ypač 

buižuazija šito karo bijojo Stalino “socializmas” neturi
ir dabar jo nenori.

Anglijos darbininkų pa
dėtis visai kitokia. Jie jokių 
turtų neturi, todėl jiems šis 
karas ir nuostoliu negali pa
daryti. Kai kuriais žvilgs
niai* karas jiems gali but 
net ir pageidaujamas, nes jis 
duoda jiems geresnių uždar
bių. Jie bijosi tik vieno daly
ko. būtent, kad šito karo ne
laimėtų Hitleris, nes tai 
reikštu iiems tokią vergiją, 
kokioj dabar gyvena Vokie
tijai* ir Rusijos darbininkai.

Todėl Anglijos Darbo Par
tija ir stoja už karo tęsimą 
iki hitlerizmui bus nusuktas 
sprandas.

su marksizmu nieko bendra, 
arba turi labai mažai.

Kodėl bolševikai meluoja 
ir apgaudinėja žmones? Į 
tai labai teisingai atsako 
“Naujienų” apžvalgininkas:

“...kad pikto darytojai 
dažnai mėgsta prisidengti 
‘autoritetais’, kurie su tuo 
piktu neturi nieko bendro. 
Ar kryžiuočiai, kurie atėjo į 
Pabaltijo kraštus plėšti lie
tuvius. nesidengė Kristaus! 
mokslu? O betgi Kristus! 
liepė ne plėšti, ne kraują lie
ti. bet mylėti artimą.”

Kas aukščiau pasakyta 
apie

ROOSEVELTO SŪNŪS 
VAŽIUOJĄS ANGLIJON.

Londono žiniomis, tenai 
žada atvykti pulk. James 
Rooseveltas. prezidento 
Roosevelto sūnūs, kaip Su
vienytų Valstijų jurininkų 
korpuso stebėtojas. Paskuti
niais laikais jis buvo Egipte.

PER VIESULĄ ŽUVO 
8 ŽMONĖS.

Kansas valstijoj siautė 
toks dideli* viesulas, kad 8 
žmonės buvo užmušti ir 
daug sužeista.

ANGLAI PAĖMĖ DA 
1,200 ITALŲ.

Valydami iš Etiopijos ita
lų likučius, šį panedėlį ang
iai paėmė dar 1,200 belais
vių ir 20 jų trekų.

NUSKANDINO 5 NACIŲ 
LAIVUS.

Anglai praneša nuskandi
nę jau 5 vokiečių laivus po 
to, kai “Bismarkas” buvo 
paleistas juros dugnan.

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.
South Hilam, M e.—ši pa

nedėlį čia sudege Gienn 
Bobbin Co. dirbtuvė ir keli 
U’< • bėrio i

rindama pageidaujamą toms masėms.išėji- 
mą. Klasių kovos idėja masėse labai leng
vai sudaro tam tikro pilietinio karo atmos
ferą, o tai jau yra visuomenei pavojingas 
dalykas. Taigi marksizmo santykiai su so
cializmu čia pasirodė labai panašus į kata
likybės santykius • su krikščionybe. Kaip 

Markso teorija, socializmas yra būtinas, ’ katalikybė stengiasi pagauti žmones prisi- 
nes tai yra vienintelė galima iš kapitalisti- taikydama prie jų silpnumų ir nurodyda-
nės netvarkos išeitis. Anot Markso, visas 
ekonominis procesas yra spontaninis, taip 
pat ir organizacija ir susipratimas plačių 
darbininkų masių yra spontaninis proce
sas. Pagaliau. Marksui nėra jokių abejoji
mų, kad, pakeitus privatinę gamybą kolek
tyvine darbininkų gamyba, pastatyti arba 
išrinkti tos gamybos vadai sugebės vesti tą 
gamybą netik neblogiau kaip kapitalistai, 
bet dar geriau. Moksliškai ir blaiviai žiū
rint į šituos dalykus tenka pasakyti, kad 
visų pirma nėra jokios garantijos, kad ko
va tarp kapitalistų ir proletaių pasibaigs 
socializmo laimėjimu. Ta kova gali pasi
baigti ne mažiau ir ne daugiau kaip Euro-

singai pasakė “Keleivio” i 
nr. 49 pereitų metu. kad— į 

“Bimbukai džiaugiasi,į 
kad Lietuvoje ‘viskas ge
rai’ ; bet tegul tie kirgyzai ir; 
samojėdai duoda Lietuvai! 
plebiscitą, tada mes pama
tysime, ar lietuviai nori to;
kirgyzų ‘gerumo’.” _________________________

“Nemokytas” A. Mizara! D . »*» o i*
daugiau supranta ir daugiau ■ OSirase tfllllį dVCtl*
logiškas, negu jo brolis Ro-j mieuM Laivams Imti
kas. Laisves redaktorius, i

J. Krukonisd Prezidentas Rooseveltas 
----------------- Jau pasirašė Kongreso pri

imtą bilių, kuris leidžia šios 
! šalies valdžiai paimti visusPittsburghiškos

Pastabas.
Kodėl komunistai remia 

nacius.

ma jiems lengvus budus gyvenimo proble
moms išspręsti ir išganymą pasiekti, taip ir 
marksizmas per daug kreipia dėmesio į 
medžiaginę gyvenimo pusę, konkrečiai 
kalbant, per daug kreipia dėmesio i pilvo 
interesus. Todėl dažnai atsitinka toksai 
nelemtas dalykas, kad masės ir jų vadai 
revoliucijos metu visiškai nemano arba ne
sugeba galvoti apie naujos tvarkos sukūri
mą, o pasitenkina visiems netikusių ir blo
gų gyvenimo būdų užmetimu, nustumiant 
naudotojų grupę ir pakeičiant tą grupę tik 
kitais žmonėmis, bet taip pat naudotojų 
pobūdžio.

(Bus daugiau'

už kito vyro, kuris galiai.
veikiausia esąs dar gyvas ir! Matyt, kaž kas painfor- 
todėl šitos jiedviejų sutuok-' mavo apie tai ir imigracijos 
tuvės Amerikoje turi but pa- valdininkus, nes jie taipgi 
naikintos kaip nelegalės. atvyko teisman ir jau kalba- 

Bet Albina Bucevičienė {”** , Jucevičienė gali 
ginasi ir sako. kad tai esanti but deportuota Lietuvon, 

svetinių valstybių prekybos' netiesa. Albina esąs tikras ar Bacevičienės var-
laivus. kurie stovi Amerikos' jos vaidas, o Elzbietos var- das ištikrujų yra “Albina, 
uostuose be darbo. j du ji turėjusi seserį, ir ta jos “Elzbieta, if ar ji buvo

šito Aesuo buvo Lietuvoj ištekė- Lietuvoje ištekėjusi, ar ne,
siią įstatymą, iilc. ^UVo at_ tai teisėjas negalėm susi-

bet da- v°kti ir nuo sprendimo tuo
mirusi.

Antanas Bucevičius

Nelabai senai man teko Pąsirasęs icioijiuę, . . gizKjeĮa taimri 1
šių dienu komunistus, i susitikti su vienu žymiu lie-: prezidentas, tuojaus pasky- va*javu«j Amerikon

*■- - - — 1 --- - . • . . , vo ,v lznmicilo fiiAC loitnic no. ■ 4»ihvh„vii,kas pasakyta apie senai iš-jtuvišku komunistu ir jsika.1-; ’f komisiją tuos laivus Pa*juar ;au 
nykusius kryžiuočius, tą pa-' bėti apie karą ir kitus pašau- iim^ ir 1 darbą ar ki-! •
t j galima pasakyti ir apie vi-! linės reikšmės klausimus, i FO*1U budu juos pavartoti*

tarpu susilaikė.

sus 
t us.

diktatorius avantiuris-' Musų kalba tuoj nukrypo į! krašto apsaugai.
TT.^1.2 • 0^1.’_ 1_____

: statė teismui
pn-

mirusios mote-
Hitlerio ir Stalino bendra- į Tokių laivų Amerikos i riškės paminklo nuotrauką

----------  darbiavimą. Aš jam paša-! uostuose dabar yra 84, kurie;nuo kapinių, iš kurios tačiau
šių dienų diktatoriai —jkiau. jog aš vis negaliu sau .bendrai sudaro 459,140 tai*‘jog paminklas yra 

Stalinas. Hitleris. Mussoli- i išsiaiškinti, kaip Hitleris ir! po* tonų. ; pastatytas ne Elzbietai, bet
nis ir kiti—pasauli murdo! Stalinas gali taip sutartinai! Daugiausia čia yra Dani-; Albinai. Buvo parodyta teis
čiau juose. ‘ dirbti. ’ jos. būtent: ime ir metalinė blėta nuo:

Senovės hunų ir kitų bar- Komunistų lyderis paaiš-
barų antplūdžiai buvo labai kino man šitą dalyką taip: Į 
švelnus, palyginus su šių Stalino ir Hitlerio progra-: 
dienų idijotiškais diktatorių mos mažai kuo skiriasi ir' 
elgesiais. Hitleris dirbąs tikrai gerą

Ir Hitleris, ir Stalinas, ir darbą, vvkdinąs bolševizmą 
Mussolinis šiandien links- visoie Europoje. Netrukus 
niuoja gražias idėjas. Jie ka- visoje Europoje viešpatau- ■
l iauja už teisingesnį pašau- sias bolševizmas, ir vietoje kitų svetimų valstybių laivų, 

kurie laisvai ateina ir išeina.

Dani jos..........................  39 j grabo su mirusios vardu ir
Italijos ........................ 28 i pavarde. Ta blėta jau degin-
Francuzijos .................. 11Į ta ir visaip naikinta, taip į
Vokietijos
Estijos ...................
Lietuvos ...............
Rumunijos ..........
Įstatymas tačiau

2
........... 2
........... 1
.......... 1
neliečia

lio padalinimą, už darbo Hitlerio diktatorium busiąs 
žmonių klasę, už pavergtų Stalinas, 
tautų laisvę ir tt. Tikrai nustebau išgirdęs i

Bet tai šlykšti apgaulė. Tai toki komunisto paaiškinimą, 
yra tik priedanga nešva- ka^ Hitleris dirbąs komuni-' 
i iems jų darbams. stišką darbą. Bet šita komu-

I^abai teisingai tas pats pistu nuomonė nėra iš piršto 
apžvalgininkas “Naujieno- išlaužta. Nors kol kas musų 
se” sako. kad— lietuviškųjų komunistų spau-> Suffolk Probate teisme

“nėra nei vienos kilnios da nedrįsta taip atvirai pasi- pereitą sąvaitę buvo svarsto- 
idėjos, nei vieno gražaus su-! sakyti už Hitlerį, bet slap- ma įdomi lietuvių byla._An 

kurie nebuvo pavartoti; tuose komunistų susirinki 
muose tokia nuomonė, ma 
tyt, jau yra skleidžiama

LIETUVIŲ BYLA—TEI
SĖJUI GALVOSŪKIS.

; Seserų vardai taip 
šę,” kad nežinia

! Elzbieta, o
M

i*

kio. 
visokioms 
dengti.”

šlykštybėms pri-

Rati iotizmas, tėvynės mei
lė—yra gražus, ideališkas 
dalvkas Bot ir ši aukštą

Matomai, Hitlerio laimė-;Valentaite, 
iimai pradeda sužavėti ir kad tikras 
komunistus.

Senas Pittshurghietis.

tanas Bucevičius iš Cam- 
bridge’aus nori • panaikinti 
savo apsivedimą su Albina

nes sužinojęs, 
jos vardas esąs 

ne Albina, bet Elzbieta, ir 
kad Lietuvoje ji buvusi ište-

kad pavardė nebeįskaitoma. 
tačiau vardas “Albina” dar 
galima pažinti.
. Taigi išrodo, kad Albina 
tikrai yra mirusi ir kad Bu- 
cevičienės vardas yra ne! 
“Albina,” bet Elzbieta. Ir, 
Bucevičius liudija, kad ji, 
pati vra Elzbietos vardu va-, 
dinusis.

Bucevičienė dėl to nesigi-' 
na. Ji prisipažįsta, kad Elz
bietos vardu ji yra sukolek- 
tavwi ir apdraudos pinigus, 
jos seserei mirus, bet aiški
nasi. kad “Elzbietos” vardu' 
vadintis jai patarę kažin ko
kiais neaiškiais tikslais tūli 
žmonės čia Amerikoje.

Pradėjus teisme aiškinti 
tuus tikslus, išėjo aikštėn, 
kad abidvi seserys buvo at
vykusios Amerikon nelo

JAN VALTĮ N

štai kaip išrodo tasai papaiacjv* 
Jan Valtin, kuris parašė knygą “Out 
of thv Night,” atskleisdamas Stalino 
OGPU ir Hitlerio (iestapo šnipų vei
klą Amerikoje. Jis gerai tuos prnkta- 
kojus žino, nes pats jų slaptose orga- 
niwwij«>se tarnavo kaip šnųms. Da
bar jis viską išpasakojo įlies,, komi
tetui. kuris tyrinėja i»> iešvalMj-binii 
imividn veikla

f
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RUSAI ĮSITIKINĘ, KAD KARAS SU 
VOKIEČIAIS NEIŠVENGIAMAS.

ną Bolsevikijai kam. Todėl 
jų pirmieji šūviai kliusią pa- 
ienio gyventojams. Norė

dami juos nuo šios nelaimės 
apsaugoti, bolševikų valdžia 
nutarusi ūkininkus iškeldin
ti kur kitur, toliau nuo pavo
jingosios sienos.

Tūkstančiai lietuvių ūki
ninkų tokiu budu išvalyti iš 
ūkių, kuriuose jų tėvų tėvai 
’aistė savo prakaitu žemę. 
Yra pavojaus, kad vėliau 
okupantai lieps lietuviams 
ūkininkams išsikraustyti ir 
iš daug platesnės pasienio 
zonos, nes pagal okupantui 
išleista “ukazą” tokia zona į 
paskelbta net 30 kilometrų 
platumo pasienio juosta, 
šiais išsigalvotais “ukazais’’ 
okup”"*ai tesiekia vieno tik
slo. būtent, iškraustyti lietu
vius ūkininkus iš jų tėvų že
mės.

Lietuvos gyventojai yra 
tvirtai įsitikinę, kad atsi
skaitymo valanda maskolių 
okupantams bei jiems para
davusiems raudoniesiems

Raudonoji
šus be mūšio traukti* iš 

tuvos ild Volgos.

Gauta iš Lietuvos tiesiogi
nių žinių apie raudonosios 
armijos nuotaiką okupuoto
se Pa balčio valstybėse.

šitos informacijos sako. 
kad okupantų armija Lietu
voje jaučiasi labai nesau
giai. Tarp rusų vis didėja 
įsitikinimas, jog Sovietų Są
junga neišvengiamai bus į- 
velta į kaią. Pasikalbėji
muose su lietuviais kai kurie 
maskolių karininkai -atvirai 
prisipažįsta, kad Krėmlio 
viršūnės esančios apsiskai
čiavusios. Trečiasis Interna
cionalas troškęs, kad Vokie
tija pradėtų kaią su Vakarų 
Europos demokratinėmis 
valstybėmis, kad tokiu budu 
Sovietų Sąjunga galėtų pa
sinaudoti visuotine suirute 
komunistinei revoliucijai su
kelti.; Tačiau praktikoje iš
ėjo taip, kad pats Kremlis 
dabar atsidūrė didžiausiame 
pavojuje. Niekas negalįs 
būti tikras, kad ryt-poryt 
Sovietų Rusija nebus įtrauk 
ta į karą.

Be abejojimo, sako bol
ševiku karininkai, pirmas 
vokiečių kariuomenės smū
gis butų nukreiptas į Sovie
tų Sąjungos vakaru sritis, 
t. y. į Lietuvą ir Ukrainą. 
Raudonosios armijos šta
buose esąs gyvai svarstomas 
klausimas, kokios taktikos 
karo atveju su Vokietija rei
kėtų laikytis. Būtent, ar įsi
leisti i mūšį pasienio srityse, 
ar priimti Kutuzovo taktiką 
trauktis Rusijos gilumon? 
Kalbama, kad esąs paruoš
tas planas, pagal kurį lemia
mas mušis įvyktų tiktai prie 
Volgos.

Ryšium su karo baime, 
raudonoje armijoje, atsiųs
toje Lietuvon, visą laiką 
vyksta pergrupavimai. Rau
donųjų okupantų skaičius 
paskutinėmis savaitėmis yra 
smarkiai padidintas. Žino
vai skaičiuoja, kad okupuo
toje Lietuvoje šiuo metu 
esama apie 700.000 raudon
armiečių.
Iš pasienio išvaryta tūkstan

čiai ūkininkų.
Žinios iš Lietuvos sako. 

kad okupantai buvo įsakę 
iki 15 balandžio dienos išsi
kraustyti iš savo sodybų vi
siems ūkininkams, kurie gy
vena per 800 metrų nuo Vo
kietijos sienos. Ta juosta yra 
vadinama “mirties zona.” 
Bet vėliau buvo įsakyta išsi- 
kraustyt ir tiems ūkinin
kams, kurių ūkiai yra 2 kilo
metrų pasienio zonoje.

Bolševikų agitatoriai, aiš
kindami šį ūkininkų išvary
mą iš ju protėvių sodybų, 
bando įtikinti, kad tai eesą 
daroma pačių ūkininkų “la
bui.” Girdi, vokiečiai grąsi-

JIS MAITINA ANGLIJĄ

CIO SUSTABDĖ ORLAIVIŲ STATYBA CAL1F0RNU0J

Ši* vaizdeli* parodo CIO rtreiką North American Aviation korporacijos dirbtuvėj (Inglewood, CaL), ku
riai Jungtinių Valstijų valdžia yra davusi $200,000,090 užsakymą karo reikalam'. Prezidentas Roosevel- 
tas pareiškė, kad jeigu darbininkai negrįš tuojau* pri s darbo, tai visą dirbtuvę užims armija ir darbininkai 
turės eit dirbti pagal armijos discipliną. Šiame vaizdely matosi streikieriai ir jų automobiliai.

Tai yra da vienas įrody- jo Vichy režimą, kad šitoksj 
mas. kad Stalinas įkinkė So- bendradarbiavimas su Vo- i 
vietų Rusiją į Romos-Berly- kietija atsilieps labai blogai

Iš Darbo Lauko.

PAJIESK0J1MA1
Mateušas -J. Švilpa. .Jono sūnūs, pa

jieškau giminių Meiluškių sodžiaus, 
Traškunų parapijos. Visų mano .gi
minių prašau atsisaukt. Aš turiu iš
radęs ir užpatentavęs svarbias gy- 
di oles trijų rusių. Galima padaryt 
milionų dolerių biznį, dirva plati; bet 
aš esu vienų vienas, man reikia tei- 

I; injfų pajrelbininkų. Atsišaukit grei- 
I tai. Mat. J. Švilpa. <7,
! P. O. Box 1193, Hartford, Conn.

Pajieškau draugo PETRO ŠALTE
NIO. Mavejunų sodos, Leliūnų para
pijos; prašau atsišaukti. Kurie žinot 
kur jis randasi, malonėkit pranešt jo 
adresą. Mateušas Ratkevičius !■>)

North Art Studio.
1112 N. Helis st., Chicago. Iii-

APSIVEDIMAI.
Noriu susipažinti su dora našle ar 

nierjfina. kuri myli rimta šeimyniška 
gyvenimą. Prašau rašyti taip: < 1
I*. V., P. O. Box lb<>, Devon, Gonn.

Apysenis Darbininkas
REIKALINGAIS dirbti ant mažos 

n1 ės. Darbas pastovus - galės' dirbti 
žiema ir vasara. Su atlyginimu. susi
tarsime. Atsišaukite laišku ar asme
nį'kai sekančiu adresu: VI. Semeklis, 
1-ivering st., \V. Medaay, Mass.

Reikalingas Darbininkas
Ant Karmos, gesa mokestis ir už

laikymas. Atsišaukite greit. Plates
nių žinių suteiksiu laišku. (4)

Adam Balukevicz
R. L Custer, Micfc.

Parduodu arba Mainau
.MIESTE ANT NAMO 

32U akerių. pilnai įrengta pieninė 
farina. .75 akeriai apsėta. Gera juod- 
žemė, kurioj auga visokie pasėliai.

mes galim tiek algų S? j,
lindėti?” klausia gelžkelių k>'%ATT <«>

R. F. D. No. 2, ( ARNEY, MIGTI.

iš ko

korporacijos. Prie geležin-
no-Tokijo ašį. Bet musų ko- į Amerikos-Francuzijos san- Pereitos sąvaitės pabaigų- keliu dir bą 800,000 tarnau- -.

talkininkams artėja ir kad' mun>stai V** tokie fanatikai, tikius.
apdriskusieji raudonarmie
čiai gaus netrukus galva
trūkčiais iš Lietuvos išsineš
dinti. Liet Inf. Biuras.

Japonai Plėšia Kini
ją, o Sovietai Veža 

Grobį Hitleriui.
Amerikos žinių agentūra, 

“Associated Press,” prane
ša iš Tokijo šitokių žinių:

Gyvybiniai maisto pro
duktai iš japonų okupuotos 
Kinijos plaukia Vokietijon 
Sibyro geležinkeliu jau ke
lintą mėnesį. Patikimi šalti
niai sako. kad iš Kinijos 
kasdien išsiunčiama Vokie
tijon po 1,500 tonų maisto.

Japonijos valdininkai aiš
kina, kad šituo budu Sovie
tų Rusijos valdžia padeda 
aplenkti Anglijos blokadą. 
Kadangi dėl tos blokados

kad vis da negali suprasti, 
jog Maskvos diktatorius 
pardavė Rusijos revoliucijos 
laimėjimus fašizmui.

je Amerikos apsaugos dar- tojų ir 350,000 darbininkų, 
buose streikavo 52.000 dar- išviso 1.150,000 žmonių.

Sučiupo Prancūzų bininkų. 
y . i/ »■•'*•• ! Vėliausis CIO streikas bu-
hUlVfį SU r OKlCClūlS. vo paskelbtas North Ameri-

can Aviation Co. orlaivių
______ __ _______ . wdiibtuvėj, kuriai karo De-

į valdžia" persikėlė Anglijon j partamentas yra davęs 
į ir prie anglų prisidėjo visais $200,000,000 užsakymą ai -

Kai naciški barbarai už- 
Įėmė Olandiją, tai Olandijos

j Olandijos laivynas—preky- 
! bos ir karo. Vienas Olandi-

Francuzai Provo
kuoja Karą Prieš 

Anglus.
Sirijoj vokiečiai stato or- i jos karo laivas anądien su-

laivių bazes. į laikė netoli nuo Amerikos
Nora franeuzų valdžia už- f franeuzų garlaivį “Winni- 

ginčija, kad įos globojamoj• i*g” ir padarė jame kratą. 
Sirijoj vokiečiai ruošia sau Pasirodė, kad šitas franeuzų 
pozicijas anglams pulti, vi- garlaivis plaukia į Martini* 
sos žinios iš kitų šaltinių sa- kos salą ir veža tenai dau- 
ko, kad vokiečiai dilba Siri- giau kaip &QQ vokiečių. Tai 
joj sušilę. Jie turi tenai už-: vra skandalingas šmugelis, 
ėmę jau tris svarbiausius 'Martinikos sala priklauso 
aerodromus ir nemažiau -prie Vakarų pusrutulio, ku- 
kaip 200 karo orlaivių. Da- ‘ riame randasi Amerika, ir 
bar iš Turkijos sostinės An- pagal Monroe doktriną jo- 
karos pranešama, kad ket- kia teritorija šitame pusru- 
virta orlaiviu bazė vra sta- tūly negali būti perleista ki- 
toma nedideliame ‘Sirijos lai tautai be Amerikos res- 
uoste Latakijoj. Darbams publikų sutikimo, o francu-Hitleris negali parsigabenti , . .... , .

maisto savo armijai juromis, vadovauja vokiečių techm- 
tai Sovietų valdžia pristato kau Latakųa guli vos tik uz 
jį savo geležinkeliais. 162 mylių nuo Kipro salos. Si 

Apie 75,000 tonų i sala yra anglų rankose n-ji
pupų, kurie pereitais m^lj^ff^aieTvSieaa^nori
S&rii “feS? pristojus!!' Sirijoj papėdžių'kad Vokietijai ii neduodan-

orlaiviams, kad galėtų; «■£ neduosiant, jokios ka.o 
išmušti anglus iš Kipro sa- paramos.
los. kain jau išmušė iš Kre- į Franeuzų laivas vežė tuos 
tos. Ir franeuzų valdžia vo-i hitlerininkus į Martinikos 
kiečiams atvirai padeda.; salą iš pačios Francuzijos, iš

slapta

Automobilių 
pramonė jau

ir plieno 
nusiramino.

PARSIDUODA DRUG 
STORIS

Labai geroj vietoj, biznis toj vieloj 
varomas per .20 metų ir daroma ge
ras biznis. Parsiduoda labai -pigiai.

S. Markūnas (4)
į 3!»o Lafayette. st., Bridgeport, Coni?.

mijos orlaiviams.
Prezidentas Rooseveltas 

pasakė, kad jeigu iki šio pa-

Daibininkams buvo pakelta
vidutiniškai po 10 centų į1 PARSIDUODA CAFE
valanda ir dabar jie gerai' Stt 7 dienų ,ais"iu

Cera ir plačiai žinoma vieta. Biznis
uZGll O<i.. . gerasL Savininką galima matyt:

Alumino pramonėj, ku- ne9ėliomis nuo io iki 12 dieną, 
• • j* 1 n/iA/vm - • sąvaitės dienom nuo 10 ryto iki G valioj dirba 200,000 žmonių, į karo, ofise, 

algų minimum nustatytas 2»:J broadvvay.
36,38 ir 40 centų per valan-

SOUTII BOSTONE.

nedėlio tos finuos darbinin- j da. Tai visgi žemas algų Petronėlė Lamsargienė 
kai nesugrįš prie darbo, tai į “flioras.” " .MEtuviskas
armija paims dirbtuvę į savo 1
rankas ir streikas bus likvi
duotas be jokių ceremonijų. 
Darbas turės eiti pagal ar
mijos discipliną.

Be Noith American orlai
vių dirbtuvės streiko. Pacifi- 
ko pakrašty streikuoja da 
laivu statybos mašinistai ii

Rytuose
as

.... . į 1 GYDUOLES nuo visokiu ligų. Kurie
prie laivų Staty-; turite kokius nesveikumus, kreipki-

bos dirba apie 125,000 me-mane: duosiu ge.ą patam, 
, , • • :,r busit patenlynti. ;talo darbininku, kurie pri

klauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Jie nutarė pra-i 
syti 10 centų į valandą dau-i 
giau atlyginimo.

'.Vesti ngh ouse kom pani j a 
praneša, kad jos fabrikuose

PEŠT. LAMSARfarte
1814 S. Water SU Phiiadelphia. Pa.

medžio pramonės darbinin-1 dirba 65,000 dai In
kai. Valdžia nenori imtis nmkų ir tarnautojų. Ji pri-
griežtų priemonių prieš dar
bininkus, bet valstybes sau
gumas spiria valdžią darytizai stengėsi tą salą . 

pervesti vokiečiams, gabe-' pastangų, kad tie streikai 
no tenai Hitlerio “penkta- i kuogreičiausia baigtųsi, nes 
ko jus.“ Ir tuo pačiu laiku fa-Hie kenkia ir patiems darbi- 
šistiška Francuziios vai-1 ninkams. Pavyzdžiui, dėl 
džia dumia pasauliui akis

ėmė 7,0(10 žmonių dar šiais 
metais. .Ji gamina 
niu? aparatus.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perklaustom
elektri-1 čia pat ir ’ to ueKui ,irnas ,ieta9_

l ?wrence'o lietuvių katali
kų tautinė bažnyčia minės 

25 metų sukaktį.
*1700 mašinistų streiko, lai-j šių metu birželio 22 d. 
vų statyboj jau kelinta są-į Lm tcnee'o* lietuviu katali-

Saugi priežiura, kaina prieinama. 
326 BROAPNVAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

štai lordas Woolton. Anglijo- 
maistoministeris, korio pareiga 
yra aprūpinti Anglijos žmones 
maistu. Jis kreipėsi j Ameriką 
prašydamas daugiau pieniškų 
daiktų, kurio būtinai reikalingi 
palaikyti Anglijos vaikų svei
kata

vietų geležinkeliais Hitlerio 
atmijai. Sojos pupos karo 
metu yra labai naudinga Vo
kietijai medžiaga.

Be to. Sovietų Rusijos ge
ležinkeliai nuvežė Hitleriui 
daug ryžių, mėsos, medvil
nės. aliejaus ir kitokių daik
tu. kuriuos japonai atėmė iš 
Kinijos žmonių.

Mainais už tuos produk
tus vokiečiai siunčia japo
nams visokių mašinų ir me
talų. kurių japonai dabar 
mu nebegauna *iš Amerikos. 
Šitos mašinos ir metalai yra 
vežami iš Vokietijos į Japo
niją taip pat Sovietų Rusijos 
p-eležinkeliais. Sovietų val
džia yra paskyrusi šitam 
tikslui 8,000 vagonų, bet jų 
dar toli gražu neužtenka.

Šitam trafikui suorgani- 
• zuoti Vokietija buvo nusiun- i 
į tusi savu specialistų į Mask- ‘ 
i va, Toki ją ir Mandžuką. Tie i 
{ekspertai įsteigė tam tikrus 
į biui us Šanchajuje, Tientsa-l 
i ne. Dairene, Mančulej,
; Tsingtaoj ir Charbine.

Pereitais metais okupuo
tos Kinijoj japonai išplėšė 
iš gvventoių ir nusiuntė Hit-j 
leriui Sovietu geležinkeliais į 
šitokių produktų:

22 tonu tabako.
700 tonų žalių odų.
400 tonų arbatos.
400 tonų mėsos.
250 tonų ryžių.
200 tonų bovelnos.
10 tonų išmintų odų.

Todėl anglai pasiruošė ata
kuoti Siriją, kol vokiečiai da 
nėra tenai, labai įsistiprinę. 
Bet tokiam atsitikime prasi
dės karas tarp anglų ir fran
euzų. Franeuzų aimijos va
das Sirijoj jau įsakė “ginti 
Francuzijos imperija nuo 
anglų užpuolimo.” Pereitą 

franeuzų orlaiviai

Marseilles uosto.
Francuzijos pasiuntinys 

Washingtone aiškina, kad 
jo šalies laivas gabenęs tuos 
“penktakojus” į Pietų Ame
riką, ir Martinikoj tik susto
ti norėjęs. Jeigu ir taip butų, 
tai visgi franeuzų rolė butų 
labai šlykšti, nes pasirodytų.
kad jie nadeda Hitleriui su- l«u bombardavo anglų kon-; ,jz(, p;et Ameri. 

traliuojamą Uzjordanes so* bo;e
stinę Ammaną. Vienu žo- J ’__
džiu, franeuzai jau atvirai1 
eina su vokiečiais prieš ang
lus. šito akyvaizdoje, Wash- 
ingtono valdžia da sykį įsj)ė-i*kBityU'

'SnUmčia'. kaip buvo nukiraU
Jr. Jonai *»!▼*. Dnuna vienam* 

akte, parašyta nrsau.« anplo rašti
.„«<« Vertėtų Kiekvienam per-

K Earas nuropoję
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, lai skaitykite “Naujienas”,

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata melams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), $6.(10. Chicagoje ir Europoje—$1100. 

Moncv Orderį ar čekį siuskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Sutipaiinimui kopiją pati utim t voltui.

vaite negali dirbti 17.000 
darbininkų, kurie to streiko 
visai nenori. Nuostolis ir 
darbininkams ir valstybei. 
Dėl tokių streikų žuvo Fran
cuzijos demokratija. Dėl jų 
eali nukentėti ir Amerikos 
demokratija. Ir blogiausia 
tuomet butų darbininkams.

Senatorius Byrd (demo
kratas iš Virginijos) pereitą 
sąvaitę pareikalavo, kad 
prezidentas Rooseveltas pa
šalintų Darbo Departamen
to sekretorę Perkins, neš ji 
nemokanti šitų reikalų vesti. 
Jau dvi sąvaitės laiko, kaip 
prezidentas paskelbė nepa
prastą šalies padėtį ir parei
kalavo užbaigti karo darbų 
trukdymą, o tas trukdymas 
ne tik nesibaigia, bet darosi 
dar pavojingesnis. Ir ponios 
Perkins vadovaujamas Dar
bo Departamentas nežino 
ką daryti ir nieko nedaro. Ji 
turi but tuojaus pašalinta ir 
jos vieton turi but paskirtas 
energingas vyras, sako šen. 
Byrd.

Dabar ateina dar geležin
keliečių streiko klausimas. 
Geležinkeliečiai reikalauja 
pakelti $750,000,000 algų 
oer metus; bet geležinkelių 
kompanijos atskleidžia savo 
knvgas ir parodo, kad visų 
Amerikos geležinkelių pa- 
iamos sudėtos krūvon per 
1940 metus siekė tik $191,- 
000.000. šįmet gal busią 
kiek daugiau, bet toli gražu 
nebusią $75O.OOO;0OO, l at

ku tautinė bažnyčia minės }
savo 25 metų gyvavimo ju- Ibi’ėjų. Kaip 11 vai. iš ryto 
rus tam tikros apeigos pa- ! 
čioj bažnyčioj, kur dalyvaus ♦ 
ii vyskupas Lesniak. Gi 4 ♦ 
valandą popiet bus didelis ♦ 
bankietas Lietuvių salėj, 41 
Rerkeley st, Po bankieto 
dainuos tautinės bažnyčios 
choras, kuriam vadovauja
.M. Paulukaitis

Lawrence\> lietuvių tauti
nės bažnyčios klebonu da
bar yra kun. Albinas Baku- 
nas, o parapijai pirminin
kauja Jonas A. Stundza. Gi 
šito jubilėjaus pirmiųinku 
yra p. Kajetas Vidunas.

Y V O N N ES
IIOUSE OE BEAl TV

YVONNE NIAI RA 
Lietuvė Motery (.rožio Kultūrom

Lavinta Ekspertė 
9 EASTEKN AVENLE

Dedham, Mas*.
Tel. PEPham 1636

NAMŲ SAVININKAI
Dabar kasdien visos Prekės brangsta. Namų pataisymo 
Prekės ir brangsta, todėl nėra išrokavimo laukt kol jos 
pabrangs daug daugiau. Geriausias laikas tais\ t 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—Kakimain—Lime—Plastcr 
Cementas—Dratai—Stogą m Popiera—Smala— Bingeliai

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

SOUTH BOSTON HARDVVAKE, INC.
IONAS KLIMAS,—V ĖDĖ •

A/2 BHOApų Al,
Tel. SOL 17.M;

SO. JtASL.
ir L
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moterims Pasiskaityt
A- " AT CVVDTTT 9nrAt»t^A

Ir Močiutes Nori Išsrodyt Jaunos

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEI AONIENfi. Ji i

BRlDGEVAATER. MASS. 'vaizda. Taigi ji, panelė, Jes-
Džiaugiame, pirm. vakari- «*• “elektrolyzio

a-mnkvkl. specialiste, tą plaukų želi-inę mokyklą užbaigę.
Viskas galima ir niekad

mą nuo smakro jai pašalinu
si ir nabašninkė buvusi tuo

nėra pervėlu. tik reikia noro taip patenkinta, kad priža- 
ii' pasiryžimo. Per ilgus me- dėjusi jai užmokėti net 
tus šiame miestely gyveną §300.000. Todėl ji tokios su- 
ateiviai visai nesistengė pa- nios dabar ir reikalauja. Ir 
^mokinti nei susipažinti su jį prašo teismą patenkinti 
s-ios salios konstitucija.. Ne- jos jįeškini kuo greičiausia, 
buvo tokio asmens, kuris bu- nes bile diena ji galinti nu- 
tų pagalvojęs apie suaugu- mirti.
<iu vakarinę mokyklą, kui ne keista žmonių pri-
ateiviam butu galima, netik aįnitis? Senmergė jau ruo- 
a.nglų kalbos pramokti ir su. §įa«i mini, bet jieško 8300.- 
šios salios santvarka susipa- joo, kurie jai visai nepri- 
zinti.. bet ir šiaip ką nors pa- j klauso! Jeigu toji nabašnin- 
i asyti ir paskaityti. Pasiūlius ištikrujų žadėjo jai tiek 
kuriam užsirašyt laikrašti ai ižmokėti už barzdos nugy- į 
knygą, gaudavai greita at- |ymą. tai kodėl ji nereika- 
sakymą, kad “nėra laike avo ni pinigu pirmiau? Tą 
skaitymu užsiimti. Musų barzdą ji nugydžiusi dar 
moterims visados stigdavo 1993 metais. Taigi kone 40 
laiko skaitymui. Jos vis, metų atgal. Ir Mrs. Converse 
skųsdavosi, kad nespėja nei :enai jau minis. Niekas net 
naminio darbo apdirbti. Ži- iežino. ar jai tokia barzda 
noma. tai nebuvo tiesa. Da- į ųada nors žėlė. ar ne. O jei- 
bar. kuomet nepiliečiam^ pa-; yy jr augo. tai kodėl už 
sidare gyvenimas neuztik-1 -Jauku pašalinima reikėtų 
rimas ir suvaržytas, tai be- i TOkėti net 300.000 dolerių?

Išrodo, kad tai yra rake- 
as. ir daugiau nieko. Žino

majam laiko atsirado. Už-i 
ėjo noras jau ir mokintis.
Kilus sumanymui prašyti 
vakarinės mokyklos atei
viam. tuoi pasirašė 80 asme- 
,,ų ir Įteikė pragula. Pra,,. ušomis 
symas likos išpildytas. Buvę 
paskirti 2 mokytojai. !M

nės vra tiek godus ant pini
gų, kad ir mirdami griebiasi 
vairiausių būdų pralobti ki-

Niekas nenori pasenti, o ypač moterys nekenčia senatvės. Ir žilagalvės močiutės nori išro
dyt jaunos. Taikydamiesi prie tos psichologijos, madų specialistai pradėjo kurti senoms 
moterims net tam tikrą drapanų stilių, kad jos išrodytų jaunesnės, čia yra parodyti jau kai 
kurie tos mados pavyzdžiai.

Skaitytojai Pasako
Savo Nuomonę.

Apie bolševikus.

Gerbiamoji redakcija, lei
skite ir man išreikšti savo 
mintis. Aš norėčiau žinoti, iš 
kur atsirado bolševikai, kas 
jų tėvas ir motina? Kai 1905 
metais Rusijoj kilo revoliu
cija. aš gyvenau Latvijoj, 
būtent Mintaujos mieste. 
Latvijoj buvo didelių kovų

Kas Mums Rašoma
“Keleivia” mylimiausi* sve

čias Kanadoje.
Sudbury, Kanada.—No

riu pranešti, kad “Keleivis” 
čia yra mylimiausis lietuvių 
darbininkų laikraštis. Kai 
jis penktadienį ateina, tai 
jau svečių pilnas namas. 
“Keleivis” taip ir eina iš 
rankų į rankas. Daugumas 
perkasi jį krautuvėj; bet 
gauna tik tie. kurie pasisku
bina pirma; o kas ateina vė-

KAIP PREZERVUOTI 
UOGES.

nomės 2 va kaiti i sąvaitę, po 
2 valandas kas vakarą. Da
bar atsirado pakankamai 
laiko netik mokslui, bet ii 
pasipuošimui einant Į moky
kla. Kiekvienas nori atrodyt 
didesniu “sportu.“

Pradėtus pamokas, visų 
klausė, kada ir kokiu laivu 
atvažiavo i šia šąli. Didžiu
ma atsakė tylėjimu. Kiti pa
sakė stačiai: “neatsimenu.” 
Nekurie nežinojo dagi savo 
vedybų dienos, nei kada pir
mas vaikas gimė. Kiek vai
ku turi ir ju vardus, tai visi 
žinojo. Užklausus mokyto
jai. ar Lietuvoje nėra mo
kyklų. vienas mokinys atsa
kė. kad ne. “Turim daug 
bažnyčių ir kunigu, tai vis
kas.“ jis dar paaiškino. Ki
tiems tas labai nepatiko.

Per žiemą biskeli pavar
gę ir pasimokinę, dabar turi
me jau kuom pasidžiaugti, 
nes 18 d. gegužės jau užbai
gom mokvklą. Po prakalbų 
ir kitų ceremonijų, visi ga
vome po “diplomą.” Parėję 
namon džiaugiamės, kad 
jau esam šiek-tiek pamoky
ti. Jau galim šiaip taip para
šyti ir perskaitvti.

Argi nebutu buvę geriau 
piadėiu* mokytis kuomet 
buvom jaunesni ir prie šei
mų nenririšti? Žinoma, kad 
taip. Vienok prisipažinkim. 
jog tingėįom ir nesimoki- 
nom tol. kol gyvenimas ne- 
m įvertė. Kaltas musu pačių 
tamsumas. Moteris.

ŽEM- KAS DARYT, KAD PLAUKAI 
ŽVILGfiTŲ. i

Birželio mėnesy pradeda nok- Jei plaukai išrodo apmirę, 
ti naminės žemuogės, todėl da- sausi, be jokios gyvybės, tai

GIMUSI VERGIJOJ, NE
GRĖ SUSILAUKĖ 111 

METŲ.
Pereita savaite Califomi- ^ar P3*5 geras laikas bus pre- jiems reikia maisto. Tokiais at- 

’oj mirė juodveidė Sylva zervuot jas Žiemai. Visų pirma vėjais paimkit 3 šaukštus aly- 
Hoover kuri buvo gimusi re^kia paruošti stiklus. Tuomet vos (olive oil), 4 šaukštus gly- 
uo laiku kai John Quincy: perr‘n^t‘ uogas, nuplauti jas ir cerinos ir 4 šaukštus ricinos 
Adams buvo Jungtinių Vai-isupa^uoti i Stiklus iki pat vir- (castor oil). Tų aliejų galima 
-tijų prezidentas, o jis pre- ®aus* nereikia sumaigyt. Da- nupirkti kiekvienoj vaistinėj,! 
ridentavo nuo 1825 iki 1829 ^ar ^‘kia užpilti ant uogų karš- jie nebrangus. Sumaišyti visus 
metų ir tais laikais Ameri- ito siruP°« kuris padaromas iš tris Į krūvą ir prieš einant gulti( 
ko j buvo dar juodveidžiu -vanden** ir cukraus, dedant 2.—įtrint j galvos odą. Tas galima 
vergija Nors šitos negrės Pu°duku cukraus ant 3 puodukų padaryti paėmus žiupsnį vatos 
gimimo diena tikrai nėra ži- vand«ns- i ir perskiriant plaukus šukomis,
loma, bet ios giminės skai- Supylus ant uogų sirupą, stik-! Tada reikia gerai ištrinti galvą 
O. kad jai suėjo jau 111 me- lus uždengti viršeliais, bet ne-lpirštų galais, išgręžti karštam 
ai amžiaus. Ji turėjo 9 vai- uždaryti aklinai. Tada sustatyti į vandeny abrusą ir apsukti juo 

kus. iš kuriu dabar vra jau iuos i platu puodą su vandeniuĮ galvą. Ant viršaus apsukti sau-. 
35 anūkai ir 79 proanukai, ir užvirinti. Vandens turi būt sa abrusą ir taip atsigulti. Iš ry-t 
migi 114 žmonių iš vienos puode tiek, kad neprisisemtų į to išplauti galvą šiltu vandeniu t 
motei stiklus. Palaikyti stiklus ver- ir muilu. Plaukai išrodys atgiję 

dančiam vandeny 12 minučių, ir gražiai žvilgės.
kad karštis užmuštų visas gy-, -----------------
vas bakterijas. Tuomet stiklus
iš vandens iškelt ir nenukeliant1 
viršelių uždaryt juo* aklinai, 
kad oras neineitu.

APIE VALGIUS.
RUBARBOKONSERVAS.
2 svarai rubarbo.
2 svarai žemuogių.
3 svarai cukraus.
2 puodukai sukapotų riešutų, tiktai žemuoges, bet ir kitokias gardesnė. 
Supiaustyk nuplautą bet ne- uogag. šitaip užtaisytos, jos sto- 

šmo- vės kad ir kelis metus.

GERAI ŠIUOS DALYKUS 
ŽINOTI.

Kepant veršieną, patrinkit ją 
česnaku ir palaistykit trupučiu j 

šitaip galima prezervuoti ne ajyVOS (oyve oj|), taj bus daug

JUOKAI.

GODUMAS IKI PAT 
GRABO.

’uptą rubarbą nedideliais 
teliais. Nuplovus ir perrinkus 
žemuoges sutrink su cukrum, 
sumaišyk su rubarbu ir virink 
apie 30 minutų. saugojant kad 
neprisviltų. Prieš nukelsiant 
nuo ugnies, sudėk riešutus, už
virink, u įpilk Į karštus stiklus 
'r gerai uždaryk.

RUBARBO IR RAZINKŲ
PADAŽAS.

Bo-tono priemiesty gyve
na tūla moteris, kurią mes 
čia vadinsime tik pirmuoju’• puode.

peš Kd« ir heus merus. Duodant stalan karštą steiką.
Uogos prezervuojamos ir ki- sutrink truputi mėlynojo sūrio 

tokiu budu. Ant 3 svarų žemuo- su keliais lašais Worcestershire 
gių ima 2*4 svarų cukraus. Uo- sauce ir užtepk ant steiko. 
gas perrenka ir nuplauja. Į puo- ----------
dą įdeda pusę cukraus, išlygina Darant jautienos šutinį (pot 

palaistyk jį ta sunka,jį ant dugno, tuomet sudeda uo- roast). 
gas ir ant viršaus supila likusi kurios yra krienų bonkutėj. 
cukrų. Uždengia ir palieka pa
stovėt kokia 12 ar 18 valandų.
Tuomet ant lėtos ugnelės užvi
rina ir atsargiai maišo, kad ne- 

puodukai smulkiai supiaus- prisviltų ir kad uogos nesusi- 
traiškytų. Kai cukrus sutirpsta, 
nukelia nuo ugnies ir da pamai
šo apie 5 minutes, kad putos nu
tirptų. Kai ataušta, uogas sude-

Apspirginus veršienos 
is.“ uždėk ant 

mono ir su juo iškepk.
sus.” uždėk ant jų po riekutę le-

tyto liet nelupto rubarlio 
i puodukas razinkų. 

j 1 puodukas cukraus.
5 -j puoduko vandens.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILt.

Sumaišius rubarbą. razinkas. j stiklus, uždeda išvirintas 
'.r vandeni virink dubeltavam gumines rinkes, uždengia virše-

Kada rubarbas bus jau jiaj5
jo« vardu—-Jessie. Ji yra jau ; minkštas, j įpilk cukrų ir gerai vandeniu ir vėl pavirina 2 3
66 metų amžiaus, turi šir-Į išmaišyk kad visas ištirptų, minutes. Tuomet stiklus uždaro 
die- ligą ir daktarai sako,(Nuimk nuc ugnies, supilk į bliu- aklinai ir pastato vėsioj vietoj.
kad ii gali kristi bet kurią‘dą ir padėk kad atšaltų. ____________
minute. Nežiūrint to, šen- -----------------
mergė .Jesrie nori pralobti, RUBARBO IR ŽEMUOGIŲ 
ir tai iš -vetimo turto. Tūlas PAJUS,
laikys atgal vra mirus ir pa- 2 puodukai nelupto supjaus 
liku< nemaža pinigų tūla tyto rul«rb»».

VALDYBA 1911 METAMS.
■Jos Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. tVaukejran. III 
sustato stiklus į puodą SU F. Redoravičia — nirm.-pagelbinin., 

733 Lincoln st.. iVaukejran, III. 
Sutana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAlister avė., Waukegan. TU 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Place, Waukegan, III.
K. Vaitiekūnas — kasieriua.

726 — 8th St., Waukeg*n, IU 
KASOS GLOBĖJAI 

D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
MARŠALKOS:

K. Pečulis, J. Stoškus.
Susirinkimai huną paskutinį nedCI-

ISPANIŠKI SENVIčIAI.

Mrs. Converse. Taigi ta pa
lu !ė Jessie, kuri stovi jau 
viena kojy. grabe, prikibo 
prie šito palikimo. Ji jau už
vedė 1 v’a ir reikalauja sau

1 puodukas žemuogių.
1 puodukas cukraus.
’ į šaukštuko druskos.
1 šaukštu t tapiokos.
Sumaišyk ruljarbą. žemuoges,

.$.300 000 iš Ml"S. Converse ■ cukrų ir druską; supilk i blėtą 
palikto turto — reikalauja išklotą pajaus tešla. Viršų api- Jeigu ifjpaniško cibulio nėra. 
kaip “atlyginimo” už koki barstyk su tapioka. Užklok pa- galima “iš bėdos” vartoti ir pa
la: laba: “-ekretna” patar-' jaus iškočiota tešla arba plonom prastą. Ispaniškas cibulis yra 
navimą velionei. Buvę taip. -ninuio$ uięprsonf sojsoj , tuo geresnis, kad jis labai sul-
Nabašninkei Converse žel- tų, pradedant labai karštu pe- tingas ir visai nekartus. Jo gal- 
davuri kibai šlykšti barzda, čium. o po 10 minutų karštį su-, vo:» būna labai didelės ir kainuo- 
kuri darkydavo visą jos iš- mažinant.

Užtepk ant duonos sviesto, 
uždėk riekę hamės ir aptepk 
muštarda; tuomet uždėk pora 
riekučių ispaniško cibulio, pora dieni kožno mėnesio. f:«K) v. pietų, 
lapu salotu ir pora nekuriu .’tSSŽSSJU*- "
šviežios tomeitės. PabarsTyk-----------------------------------------
druskos ir uždėk kitą riekę duo- ——————————
nos. Bus labai gardus, maistin
gas ir pilnas vitaminų senvičius

PUSTAPfiDžIO KARUNKA 
APIE DIDĮ NEPAKAJŲ.

Padainuosiu aš jums) dainą 
Apie svietą nespakainą.
Ką vis vajavoja.
Graikas vijosi italą, 
šaudė, mušė. darė galą.
Po sniegus voliojo.
Nacis tuojau pas bulgarą, 
Jam užfundino cigarą 
Ir liepė tylėti.
Išsitraukęs kalaviją 
Naci;* smogė į Grekiją, 
o bulgaras tyli.
Turkas nacio nebijojo,
Prie rubežiaus atsistojo.
Ir ketino šauti.
O Stalinas Pabaltijoj 
Visus buržujus išvijo— 
Kacapų prigrūdo.
Bolševikas Lietuvoje 
Vargšus žmones kotavoja, 
Sako, kad čia “rojua.”
Anglas juodą abisiną.
Ant italo užsodino.
Liepė gerai plakti.
O japonas “ašį” tepa,
Jam kiniečiai ryžius kepa, 
Nori Singapūro.
Anglo, nacio dega namas, 
Atsibudo Dėdė Šamas,; 
Pradėjo ginkluotis. i
Jeigu Hitleris nedorasl 
Norės lipti čia per tvorai 
Gaus jis kailin perti.

čap- Belgas klausia pas prancūzą. 
Kur padėjai savo tūzą.
Kad praleidai nacių džeki?
Gi olandas tik dejuoja, > . 
Kad jo surius naciai šluoja, 
Tokia mat jau meilė.
Danas tyli apsiverkęs*, 
šviežią silkę apsižergęs.
Nuo nacio kavoja.
Mussiliniui baimė daros, 
Ašiai Afrikoj nėr šmero, 
Pradėjo girgždėti!
Komunistai mus tautelės, 
į padanges ,‘ave kelias, 
“Spasibo” Stalinui.

Pustapėdis.

tada. Bet kovojo tik sočia
' li«tni nnip bnlševikins niekas X“1“ v ąvcii? a i’ aP se 1įus.np™ hau, tam jau netenka, 
tada negirdejo. Socialistai i VanflHiškk “T ianriies Rai 

! ėjo ant barikadų, liejo savo! Kanadlskls budies Bai- 
i kraują, guldė savo galvas,
; aukojosi už darbininkų lais- 
i vę, už paliuosavimą žmonių 
iš po caro jungo
reakcija, tai pilni kalėjimai; . 
buvo prigrūsti kovotojų, ir; n?es Jau zlnom ls IaisK^.KU- vki jie buvo socialiai. nų ^unam nuo 

Apie bolševikus niekas ir
sapnuoti nesapnavo.

Bet štai, kai caro valdžia 
galų gale buvo nuversta, pa
sirodė kažin iš kur išlindę 
bolševikai. Ir dabar jie sa
kosi esą geriausia partija, 
tikriausi kovotojai, jų kelias 
teisingiausias, politika ge
riausia ir tik jie vieni turi 
teisę gyventi; o visi kiti. tai 
niekšai, nenaudėliai ir juos 
reikia išnaikinti.

! Pas mus, Saginaw mieste- 
! ly, yra vienas toks gaivalas, 
jau 64 metų amžiaus; Ame
rikoje jis išgyveno 35 metus, 
bet da nėra šios šalies pilie
tis. Kol dirbo, centus pralei
do ant šnapso. Dabar ištiko 
jį nelaimė, susižeidė koją.
Miestas davė nemokamą 
daktarą ir ligoninę, o dabar 
duoda maisto, žinoma, ne
duoda tiek, kad galėtų su 
kūmutėmis pragerti, bet ba
do nemato ir gyvena geriau 
gal negu Rusijos darbinin
kai. O vis dėlto nepatenkin
tas, keikia Ameriką, jos val
džia vadina “vagimis.” bet 
už Hitlerį ir Staliną tai gal

sas" jau baigia eiti iš mados 
Sudburyje, nes jame nieko 
daugiau nėra. kaip tik Stali-

K»iiižėi«iP° “saulės” garbinimas, o 
J ! ką toji “saulė” reiškia, tai

čius. kaip “Keleivis,” nieki 
na, o bolševikų “Laisvę” ir 

į “Vilnį” skaito silebizuoda- 
mas ir giria; perskaitęs net 
pabučiuoja, kaip davatka 
škaplerius.

Aš nesuprantu, 
žmonės sėdi Amerikoje, ku
rios jie taip nekenčia ir kei-

ja po 5 centus už galvą.

nų gaunam 
nių iš Lietuvos.

gimi-
A. Vaivada.

Toronto kepykloje, kaip 
“Rasejoj.”

Toronto, Kanada.—Musų 
miestan pareina labai daug 
“Keleivio.” Aš jį perku at
skirais numeriais krautuvėj, 
nes taip greičiau jį gaunu, o 
aš labai prie jo pripratęs. 
Man j'is geriausis laikraštis. 
Dovanokit, kad anksčiau 
jums nieko neparašiau. Mat, 
aš dirbu kepykloj nuo 8 va
landos ryto iki 3 valandos 
sekančio ryto, tai bunu labai 
nuvargęs. Ir už tą darbą 
gaunu tik 12—13 dolerių 
per sąvaitę. Sekmadieniais 
irgi dirbu po 6 valandas. Bet 
užteks jau kentėti. Esu svei
kas. tai vasaros laiku gal su
sirasiu žmoniškesnį darbą. 
Toj’ kepykloj tokia pekla, 
kad sunku ir aprašyti. Mont- 
reale tokį urvą inspektoriai 
senjii jau butų uždarę. Bet 
čia žydai įsigalėję. Kepyk
loj baisi nešvara, nešluota, 
visur purvas, visur smirda— 
tikra matuška Rasieja! Jei
gu gerai pajieškoti, tai gal ir 

butų galima rasti.kjSSr Pats bosas sako* kad šita jo 
šapa jau 10 metų nevalyta
Bet vistiek ji skaitosi “ko- 
šer.” O po duonos tešlą ko
lomis vaikščiojam. Vyras, 
kuris tepa blėtas ir kitokį 

, . .. i darbą atlieka, visai nepana-
ko toKie -ug j jjmO£ų Anądien buvo 

užėjęs policmanas su detek- 
tivu, tai jie net nustebo pa-jie nevažiuoja matę ta Sako: “Ar ir

■ pas Hitlerį ar Staliną, ku
riuos jie taip garbina?

Juozas Servą.
Saginaw, Mich.

jis čia dirba! Kodėl jis toks 
dortinas?” J. Smidt.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR 

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa 
' 13.000 žodžių. Labai parankus turėt 
! kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 

žodžiu b skūra, 160 puslapiu. Parankesnio if
2a. amm«aa 7 ~ r, I ii - - a« a* Isaa

Lengva* Budas
Išmokt Angliškai.

Rankina reiValinetausiu 
oasikalbėjimu ši knyvs sutaisvta taif 

. lengvai ir suprantamai, kad kiekvie 
nas gali trrerai išmokt kalbėt anjrlii 
kai. Joje tolr.a netik atskiri žodžiai 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar KAIP TAPTI SUVIENYTU 
bo jieškant. važiuojant ker nors, nu VALSTIJŲ PILIEČIU? 
ėjus krautuvėn. pas dakvarų. nas bar 
zdaskuti. pas kriaučių ir tt Su fone 
tiiku ištarimu ir gramatika Antrs 
nedidinta ir paderinta laida Sutaisė 
St Micbelsonas 9R ........ 35c

geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu 
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” 
Kaina ...........................................

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir ar.glu kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina...................................25n.

SIELOS
BALSAI

INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
Puiki naudinga knyga, aprašyta 

kataliku bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Su daugeliu puikių 
paveikslu- 215 nusi............ .  *1.00

LIETUVIU kalbos gramatika
Pritaikyt* Amerikee Lietuviams Mokytis Kalbą

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Ustuvių Kalbos Mokytojas prie 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA *1.00.
DR. D. PILKA, 828 Cohonbus Ave„ Boston, Maso,

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 {vairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILfiS:

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

KAINA TIK S1.W.
Audimu apdarais 51.25.

Kiekvienas tirėtų pa*mM save knygyn* minėta knyga. Kiekvienas aaripMoa ta haym muM&mga. Pinigas geriaosia 
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame kouverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir "Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prflipyt aš* centus markų.

"KELEIVIS”
K~. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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ŽINIOS iš LIETU VOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Bolševikų Valdžia \Kiek Paleckis Gau- 
Gyvena Baimėj. ; na Algos.

Iš visiškai tikrų šaltinių 
patirta, koki atlyginimą 
gauna Stalino vergijai par
sidavęs “draugas” J. Palec- į 
kis. šis nepriklausomos Lie- i 
tuvos duobkasis, raudono-1 
sios armijos durtuvais paso- į 
dintas j sovietų Lietuvos• 
aukščiausiosios tarybos pre
zidiumo pirmininkus (savo 
rūšies “respublikos prezi
dentas”, gauna per mėnesį 
2,000 rublių. Tačiau J. Pa
leckis dar gauna atlyginimą 
ir už kitas pareigas. Kaipo 
Maskolijos aukščiausiojo so
vieto narys jis kas mėnesį 
paima po. 1,000 rublių ir 
kaipo okupuotosios Lietu
vos aukščiausiojo sovieto 
(taiybos) naiys dar 450 ru
blių. Bet šios 3,450 rublių 
algos dar negana. Jis gauna 
nemokamą buv. Prezidentu-i 
ros butą, kurą, šviesą, nemo-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jie Pateko iš Skaurados į Ugnį

šis vaizdelis parodo angių kariuomenę, kuri pasitraukus iš Graikijos išlipo Kretos saloje. 
Bet Kretoje pasidarė didesnis pragaras, negu buvo Graikijoj.

KAUNO DARBININKAI PAĖMĖ 
NAGAN MASKVOS AGENTA.

Okupuotoje Lietuvoje dar- 
Į bininkų pasipiktinimas bol- 
Į ševikais diena iš dienos kįla 
j Jam pavaizduoti paimsime 
. sį įvy ki :
i Kovo pradžioje buvusia-

ir sviestą iš Lietuvos išvežė 
į tas ‘draugiškas respubli
kas,’ o Lietuvon atsiuntė su
puvusių arbūzų...’’

Bet “tavoriščius” Mauša 
nuduoda, kad šitos pastabos

Kokia baimės nuotaika 
viešpatauja okupuotosios 
Lietuvos valdžioje, galima 
spręsti iš tokios įvestos tvar
kos įstaigose: pasibaigus 
tarnybos valandoms, visos 
rašomosios mašinėlės, rota* 
toriai ir kitokie spausdinimo 
aparatai turi būti kiekvieną 
dieną sunešti į atskirą kam
barį, kuris ne tik užrakina
mas, bet ir užantspauduoja
mas.

Mat, bolševikai tuo budu 
tikisi sutrukdyti, kad tomis 
rašomomis mašinėlėmis ne
būtų rašomi prieš okupantus 
nukreipti atsišaukimai, slap
ti laikraščiai ir tt. Iš dauge
lio privatinių asmenų rašo
mosios mašinėlės jau senai 
yra atimtos, o kurios palik
tos. tai iš jų paimti šriftų 
pavyzdžiai, kad lengviau 
galima butų susekti atsišau
kimų autorius.

Tačiau nežiūrint visų tų 
priemonių, okupuotoje Lie
tuvoje plinta slapti atsišau-į
kimai, šaukią gyventojus į Į - -v v i usgvo jivmo ktvbvaa aoaii vrrvckAiivvc
kovą prieš mongoliškai- ^n^cine® ls.laiaos> taj yra keleivine skuba siunčiamos i nepavėlavus 15—30 dienų, 
maskolišką okupaciją ir tei- J^}lam^ rangu. U prekės iš Kauno į Biržus ei-į kad nors kiek butų laikoma-

me “Spaudos Fonde.” dabai; visai negirdi ir tęsia toliau, 
sovietiškoje vaistinėje! «<Tavar&Hat ' krautuv& 
Knygų le.djriUoje, jvyko m 1-i neduoda nieko i&imokėti. 

i ungas. Jam vadovavo ko- ,■ nai dėl to. kad darbininkaimunistu agentas Mausa V ii- s • -T ,, ... - ».. . \ ;neisiskoimtų ir geriau gv-; koviscas. Mitingas buvo pn-! d * - „ • i, ™ i -j. /k ; ventu. Bet uz menesio-kitovalomas visiems leidyklos , . ,, •L , • „ - j k• • i bus visko, bovietu Sąjungąi tarnautojams ir darbimn- , , - . . ‘j■ ~ u-.- i ™- - e i e- : labai turtinga ir draugasKams. Bijodami netekti pas- &
j Rūtinio duonos kąsnio, mi-i St?!inaV “““““V* 
'tingan atėjo anie 200 tai- net. n^k,m d“.bt1' Plrbk,m 
| nautojų bei darbininkų. . , , . „
' Mitingo vadovai daug ‘
! šnekėjo apie bolševikinį 
• “rojų” ir “buržujų išnaudo- 
! jamos darbininkijos vargus 
' kapitalistinėje Lietuvoje,”
; o paskum pasiūlė diskusijas. 
Staiga atsistojo viena darbi-

Taip. dirbkim ir dirb
kim! O kam dirbti? Kad 
musų padarytus daiktus iš
vežtų į Sovietų Sąjungą?” 
pradėjo rėžti vienas darbi
ninkas iš sales. “Ką mes uz 
tą darbą gaunam? Net ir

BIRŽŲ KRAUTUVĖS
TUŠČIOS, ŽMONĖS 
NIEKO NEGAUNA.

UTENOS LIGONINĖJ SO 
TARNAUTOJŲ, O TVAR

KOS NĖRA.

KAIP ATRODO ŠEDU
VOS SOVCHOZAS.

drabno: S'™'denanČiU bakUifciaur« batu negalim patai 

“Draugas .. syti! Drabužių nėra! Viskas 
a * ’ išvežta! Tai kam mes turim

1 u-l- * v. -7. . Biržų kooperatyvų sandė-
kamą bilietą važinėtis gėlę- jjs nusiskundžia “prekių tru- 
zinkeliais. garlaiviais ir ki- kurnu — trūksta geležies, 
.omis susisiekimo priemone- skardos, kiblių, rūbų ir kt.” 
mis. Jam taip pat apmoka- p,.ekės į Biržus 
mos vadinamosios “repre- net po

kią pavergtiems lietuviams 
viltį Į greitą išsivadavimą iš 
žiauraus jungo. Taip pat 
platinami slapti laikraščiai, 
nukreipti prieš okupantus.

Teroro tikslais GPU žval
gybininkai laikas nuo laiko
suiminėja lietuvius, kurie!nais pinigais Paleckiai per 
kaltinami antibolševikinių mėnesį gauna arti 4,000 rub-
atsišaukimų bei laikraščių 
platinimu. Nors ir neturė
dami jokių įrodymų, bolše
vikiniai teismai kelis lietu
vius nuteisė po 10 metų ka
torgos. Staliniški “teisėjai” 
dar pasišaipė, kad nuteisti 
ilgesniam laikui neapsimo
ka, nes nuteistieji vis vien 
ilgiau kalėjime neišgyven
sią.

kodėl
į niekur negaliu gauti pirkti į J'-bt’*”

“Tiesa” aprašinėja. ka‘P ^^u^o'Sauiu^iSi Sa’®' £uužė smarkus del' 
deda atrodo Šeduvos valsčiaus ' " ’ lfl-» ‘ nu plojimas.

“Utenos Raudondvario sovchozas. p* i >• į Mauša tik pašoko ir suri-
apskrities ligoninė turi apie kuris turi net 300 hektarų ko: “Čia pilna provokato-
50 tarnautojų. Tačiau ligi žemės. Anksčiau ten šeimi- - ąn,uvxn<1-.„ cį* nų! Pašaukt miliciją!...”

žus einančios pat šiol nesutvarkoma, kad trankavęs baronas Ropas, o L,- 'i ‘ e,,,-,, nvd-j
savaites Net i ale-os iipms hutu išmokamn® riahar kaili rašo laikraštis e^e P351®15 do piltai imas. Mitingas tuoj bll\o UZfld- i? išmokamos dabar, kaip i aso laikraštis, __R dJ batukai, ko- rvtas ir darbininkai greit iš- 
h. 1S_gft H.„n„ ‘ viskas pasikeitė ’ kaip tas .infe|? vLskas dvigu. Skirstė, nelaukdami iki pri-

pasikeitimas atiodo, sužino- j trigubai ir daugiau pa- bus ginkluotu zvduku mili-
sime 1S tolesnio aprašymo; b '-> Kodėl negalima cija.' ' ' '
Nei ūkio komisaras VI. Ui- gautf jvairia dalyką? Kodėl -- --------------------------------------

ba. nei jo padėjėjas J. Baika krautuvėse nieko negalima 
dar nesirūpino nei remonto. ; išsimokėtinai? s 
nei valymo punktais, nei se- 8 Tokjafe panašiais klau.

“Taiybų Lietuva” 
tokį pranešimą:

proletaras J. Paleckis na cjvj §ąVaites. Kooperaty-į si darbo valandų, kad 
puotas valdžios sąskaiton Vft vpdėias “draueras” Vai- i turėtu nnilsin riipna S 
••engia labai dažnai. Paste
bėkime, kad Paleckio žmo
na kaipo okupuotosios Lie
tuvos aukščiausiojo sovieto 
narė kas mėnesį gauna po 
450 rublių. Tad vien gry-

noi’s
vo vedėjas “draugas” Vai- j turėtų poilsio dieną. Skun- 
ner skirsto pirkėjus—gėrės- Į džiasi pacientai, kad ligoni-
nės rūšies prekėmis aprūpi 
nąs savo pažįstamus.

nės vedėjo darbo metu daž
nai tenka laukti po dvi tris

MASKOLIAI RAŠO VA
DOVĖLIUS LIETUVOS 

MOKYKLOMS.

Sovietų oficialinė telegra
mų agentūra “Tass” paskel
bė, kad Maskolijos mokslo 
akademija ir Leningrado,
Kijevo ir Minsko “mokslo į- 
stąigos” ruošiančios istori
jos vadovėlius... Lietuvos 
mokykloms. Kažkoks Bičeta 
jau parašęs veikalą apie 
“Pagrindinius lietuvių tau
tos istorijos momentus nuoi bužiai būtinai reikalirgi. 
feeniausių laikų iki musų die- j Specialus drabužiai esą už- 
nų.” Taip pat sis Biceta ren-j sakyti, bet ligsiol negauna- 
giąs vadovėlį, skirtą Lietu-' mk” 
vos vidurinėms mokykloms.
Tad “draugai” Paleckiai,
Gedvilai ir Venclovos “lais-

lių. O kur dar nemokamas kmergės amatų mokyk- 
butas, kuras šviesa, repre- -a nusiskundžia, kad ji ne- 
zentacija. tarnai ir tt. gaunanti reikalingų medžią-

gų. Jos jau užsakytos, bet, 
Tuo tarpu kurjeriai, kurie «nuo to laiko praėjo du mė-! 

atidarinėja duris ir padavi- nėšiai, o mokvkla vis dar 
nėja paltą, kai Paleckiai pa- nežino. kurioįe*“bazėje” ga- 
sirodo, gauna per mėnesi ai- ]į pirkti prekių ir neturi lei- 
gos tarp 120 ir 220 rublių, 4imo pirkti, o be leidimo ne- 
tai vra tarp 33 ir 18 kartų gaiįma gauti.”
mažiau. Rodos, iškalbin- 1 "___________
gesniu įrodymų apie bolše- ALGOS 70 RUBLIŲ, O 
vikų įvestą “lygybę” nerei- BATAI 200 RUBLIŲ.
k®8— ___________ Koks yra tarnaičių uždar

bis okupuotoje Lietuvoje, 
sužinome iš skelbimo “Ta
rybų Lietuvoje.” Skelbimas

valandas, kol jis grįš iš mie-1 klomis. Artinasi pavasaris, aninvlė
UKMERGĖS MOKYKLO-! sto; ligoninės 50 tarnauto- ■ tačiau miežių sėklomis ne- pi^idiuma dalėte nasidarė 
JE NĖRA MOKINIAMS i ją taip pat jo turi laukti kas aprūpinta, ją mažai, o avižą ki..]ku p,'ezidiumo nariai 

MEDŽIAGOS. i dien po kelias valandas. Tuo r visai neturi. Gali pasikartoti į1;1“’ Pl ezldlumo na*lal’
reikalu buvo kreiptasi į ap-, praėjusio rudens neūkiški 
skilties sveikatos skyrių, bet padariniai, kai turėjo būti 
reikalai nepasitaisė.”

žarijų sėdėdami, pra
dėjo vienas i kitą žvalgytis

DUONOS STINGA, BET 
DEGTINĖS YRA.

an i. t . • • ir iš syk nežinojo, ką daiyti.; užsėta 40 hektara ragiais, o Tafla'’ at?isto jo -draugas” 
, apsėta tebm o tik 22 ha. Mauša Vilkoviščas ir pradė-

NEBUK ŽILAS
rašo,! isrodyk i o metų jaunesne

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

i

vają” Lietuvą jau taip toli j 
nuvairavo, jog maskoliai ra-' 
šys Lietuvos jaunimui vado-1 
vėlius iš Lietuvos istorijos.

LIEPĖ GAMINTI VINIS, 
BET NEŽINIA KOKIAS.

V. Apanavičius, valstybi
nio metalams apdirbti tresto 
sekretorius, praneša, kad 
“trestas įmonėms vadovavo 
tik tiek, kad leido įvairius 
parėdymus, instrukcijas, už
vertė Įmones krūvomis an
ketų. Realaus vadovavimo 
nesimatė ir nebuvo. Plana
vimo skyriaus darbuotojai 
drg. Pumeris ir drg. Slavė
nas atvirai prisipažino, kad 
planavimo darbas iki šiol 
buvo dirbtas be sistemos, 
daugiau vadovaujantis spė
jimu ir daleidimu, negu rea
liais statistikos duomeni-

NEŽMONIŠKOS SĄLY
GOS BIRŽŲ FABRIKĖLY

Biržuose yra lininių audi- skamba: “Namų ruošai rei- 
nių fabrikėlis “Siūlas.” kur kalinga švari, tvarkinga ir 
darbo sąlygos stačiai ne- sąžininga mergina. Atlygi- 
žmoniškos. Pačių bolševikų nimas 70 rublių. Kaunas, 
laikraščiai rašo, kad “darbi- Aguonų 2.”
ninkai, kurie dirba gaių pil- Tuo tarpu moteriškų batų 
nuošė bustuose, neturi spe- pora kainuoja mažiausia 
cialių drabužių. Tų skyl ių 200 rublių. .
darbininkams specialus dra- -----------

ŠTAI KAS BOLŠEVI
KAMS RUPI.

Kaune sudaryta kažkokia 
advokatų grupė, kuri pasi
vadino “Injurkolegija.” Jos 
tikslas išreikalauti iš užsie
nio įvairius jieškinius, indė
lius, palikimus ir kitką.

Bet kada susidarys panaši 
“injurkolegija,” kuri suge
bės išreikalauti iš Maskoli
jos atlvginimą už visus tuos 
apiplėšimus, kuriuos oku
pantai įvykdė Lietuvoje ir 
kituose kraštuose?

JIS PADĖJO HESSU1 
PABĖGTI.

AMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutėje telpa 44 geriausių

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui Kaina .... 16c.

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Kristų 
kaip jisai buvo jdievintas, ir kaip 
tapo pjovo sunumi.

TIKIME | KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip ir.ytai apie Kristų susidū
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų,

Čia yra paradytas H’ilhelm Vc'SSi.iv^f, ”
Messerschmidt, pagarsėjęs or- viais. Atrasite kad net Bibiiia neii- 

mis.” Trestas, Dav., užsakąs laivių inžinierius Vokietijoj. J^?’bUvoKJIluk?JžSSis’’'r* 'r 
pagaminti 175 tonas vinių, Sakoma, kad jam dabar grę- MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- 
< kokių vinių, tai ir šian- sianti mirtsi, nes jis padėjęs Ji Gaiimia& -kX^ »Se^ 
dien neaišku.” Trestas duo- Hitlerio įpėdiniui Hessui pabėg- ba pas
dąs įvairiems reikalams at- ti Anglijon. Kaip žinia, Hess 
likti “negyvenimiškus ter- nuskrido iš Vokietijos į Angli- 
minus, kartais net keliolikos j? Messerschmidto konstrukci- 
valandų.” jos karo orlaiviu.

T. J. KUČINSKAS.
3312 So. Halated St, 

CHICAGO. II.L.

, m a a * a ,\ a A
•J

}

“Tarybų Lietuva 
kad Kaune ištisą parą vei-į 
kiančiose keliose sovietinėse 
krautuvėse naktį labai daž
nai ateina padaužos, kurie 
kito nieko neperka, kaip tik 
degtinę. Čia pat krautuvėje 
jie pusbonkį ir išgeria. Tuo, 
tarpu šiose krautuvėse, kaip 
rašo oficiozas, maisto pro
duktų “kartais kaip tik 
stinga.”

SVARBUS IŠRADIMAS
TRIJŲ RUSIU GYDUOLĖS.

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

r ?he. Irritations and Hardening- of x
ae Gams. Prašalina danių skausmą, ste6uklin<os Gyduolės. Kurios P*, 

ažsivietrviimą, sustiprina smegenis, naikina Žilimų, Plaukų slinkimą ir 
No. 2. Miraclc M. J. S. Salve. Nuo Plaiskanas. Šias pyduoies privalėtų 

senų ir šviežių žaizdų, vočių, nuo turėt kiekvienas, kūnam žyla, slen- 
Piles, nuo .sutrukusių rankų ir kojų ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ir etc. Turėdami kokius skaudulius ir »ti taiso žilus plaukus koki bu- 
negalųdvbti prašalint, pabandykit tų. vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
mostį.-'”11".' ' jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai

No. X M. J. S. Salve nfio Rheuma- supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
tiškų skausmu kojose, rankose, pe- pakelį už $1.00. Užsišakjk šiandien ir 
čiuose. sprande, nuo užsišaldynio ir sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
etc. Ta mostis tikrai skausmus jums patenkintas, jums pinigai bus sugrų- 
prašalins.. Reikėtų turėt tos, mosties įjnti. Reikalaujame agentų, 
kiekvienoje šeimynoje. Nusipirkit •»» > nDTAMC Ut?DD 
tuojaus. Atskirų gyduolių dėžutę tik : ▼ ALUK1 VJfst. rlCUND LU., 
S1.00. Siųsdami pinigus adresuoki! Dept 4,
taip: MAT J. ŠVILPA (O P. O. Box 305. Clinton. Ind.

Miraele Ointment •ssnję 'uoisojj -og *XKMp«ojg ;,-ęg
P. O. Bok 1193, Hartford. Conn.:--------------------------------------------------

jo aiškinti: Esą. sovietų kra
štas labai turtingas, kad jo 
kultuvą pažengusi šimtą me
tų pirmyn. Nedateklius ne
turtingoje sovietų Lietuvoje 
greit išnvksiąs. nes draugiš
kosios respublikos visko at
siusiančios.

Salėje pasigirdo balsas: 
“Sykį jau atsiuntė... Duoną
Rašto Istorija. Pagal A F. Scbnitzen' 

sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu buriu, 
žmonės rašvti išmoko, kokiu budu Iš- i 
dirbo sau našta kiekviena žmonių tau- ! 
ta ir tt. Chicago. 1905, pusi. S04. 1
Andarv+e ......................... <82 RO

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti ga-slnimą 
administr^ci jon nevėliau PA Z DE
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiust Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip pagedė
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
savaitės numer| nespėjama pata« 
pint.

Norint, kad garsinimas nesus!- 
trukdytU, sykiu su pagarsin.rru į 
reikia siųsti ’r mokestĮ.

DRAUGIJOMS rengiant p:kn:xą|j 
ar kitokį parengimą, trume? prare- •; 
Šimą patalpinam už $1.00. C? didės- I! 
nius garsinimus skaitoma r.uo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par- !J 
davimus lr kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žod*. S ta n.bes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. c;:tra.

•‘Keleivio’* prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodj. Ma'Jausto oajieško- :j 
jimo kaina €5c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir siaust 
kainos.

i
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Iš KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUSAI GERO ALAUS—
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

WORCESTER, MASS.

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

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
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 III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Buėys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, 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 Francuzijai. 1 S:>6 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aadimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kav- 

ges vardas, KAINA 62.M.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
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Vietinės Žinios
SLA Apskričio piknikas. p. Kriaučialis pakvietė wor- Lietuvių Radio programos.
Pereita nedėldieni Alay- “Aušrelėsi cho- šeštadienį, birželio 14, ra

liai de buvo Massachusetts kuris Du-vehui vadovau- dio programa per stotį WO- 
SLA Apskričio Piknikas. S1 sudainavo ke- RL.P950 k., nuo 8:30 ryto: 
Svieto suplaukė gana daug. ,• tu (1) kalbės d-rė Emilija Ru-
Sprendžiant iš parduotų į- dokiutė, optometristė ii So.
Žanuos bilietų, žmonių buvo vklsRai sutemo- Koreop. Bostono; (2) damos ir mu- 

Tai
BALTIJOS VALSTYBIŲ iš jų atimta ir kai kurie da i _ _ .

DIENA kalėjimus buvo pasodinti nemažiau kaip 2.800.
kaipo “kapitalistai’* ir “liau- daugiau negu pernai. Reikia 
dies priešai.” Taip atsitiko gi pastebėti, kad nemaža 
su • - * “

Lietuvoje “Drobės’’ dirbtu- be bilietų. Aplink parką ma- l!ne
J ziaus senmerge. Ji užsinėrė

Gub. Saltonstall kviečia 
Massachusetts valstijų iš

reikšti pavergtoms respub-

Moteris pasikorė.
Prie East Cottage gatvės,

•ūis, kurie turėjo. įsitaisę jie sulindo “per'užpakali ‘Pakorė Cathe-
likoms užuojautą. _ _

Massachusetts gubemato- vėlę? ” ‘tesi keliasdešimts* automo-
rius Saltonstall paskyrė bū- Taigi šitai liūdnai sukak- biliu sustatytų šaly kelio ir 0"^^  ̂
želio 15 dieną Pabaltijo res- čiai paminėti ir yra rengia- jų žmonės vogčiom buvo su-
publikų užuojautai. Ši diena mas šis mitingas. Ateikite lindę i parką. Piknikų ren- J53 Jį. J*
oficialiai bus žinoma kaip 
BALTIC STATES DAY.

Savo pi 
valstijos 
ko:

-Amerikos piliečiai, kurie: 93.3S0 automobilių daugiau, nigo ir tokie “gudruoliai 
yra nutarę ginti savo laisvę, negu peniai šiuom laiku neturėtų tuo naudotis, jeigu

gėjai turėtų apsižiūrėti, kad nuo kėdės. Virvė nu- 
tokio šmugelio daugiau ne- p^ko, tačiau kaklą motens--------xir įmigto

visi:

narnu? ir stoti už demokrati-i 
ją užsieny, jaučia gilios • 
užuojautos žmonėms, kinių 
mažutės nepriklausomos res
publikos buvo jau sutriuš
kintos arba yra pavojuje. 
Tarp tokių pavergtų kraštų 
yra Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos respublikos, davusios 
Amerikai ištikimų piliečių, 
kurie dabar yra pasirašę iš

buvo.

PIKNIKAS 
SU PIETAIS

Bus Alučio ir Midaus
Rengia Liet. Moterų Apšvietus 

Draugystė. -Nedėlioję. 
BIRŽELlO-JUNE 15, 

ant Balčiūnienės Fermos
vien remti demokratiją šioje 533 No. Cary st., Montelio, Mass 
šalyje ir atsteigti ją savo tė- Kviečiame visus atvažiuoti i L.

Prasidėjo Flynno byla.
šį panedėlį Suffolk su

perior teisme prasidėjo John 
C1 . . , ... .. E. Flynn’o byla dėl Edith’os
SLA Apskncio piknikas f*osetti nužudymo. Ji buvo 

buvo gražus ir smagus Is nušauta pereitą žiemą Chel- 
pradzių publikos ūpas buvo sea’je ir policija tuoj suga-

nenori Įžangos užsimokėti.

da lyg ir suvaržytas, nes ra
dijas skelbė, kad ateina 
smarki perkūnija su lietum.
Bet kai i vakarą dangus išsi
blaivė. nuotaika tuojaus pa
gyvėjo ir žmonės pradėjo Dariaus-Girėno Diena, 
linksmintis. t ^ad tinkamai pagerbti

Pikniko programą vedė Darijų ir Girėną ir kaitų; 
Apskričio pirm. Kriaučialis Jungtinių Valstijų Vėliavos! 

garsiakalbi. Kalbėjo Dieną, o taipgi paminėti-

vo Flynną bėgant iš jos na
mų. Ji buvo 37 metų am
žiaus moteris ir paliko pen
ketą vaikų našlaičiais.

yų zemese. Moterų pikniką linksmai pra- per
va įTuo^erafiau^-ra laisvės lei*5 Wk*’ Bvs •orkestra’ SLA prezidentas adv. Bago- Lietuvos užgrobimą* Ameri- 
\a nuo senai jau yra laisves palmksmms jaunimą ir augu- čius “Keleivio” redaktorių* kos Leiriiono Stepono Da-
simbohais. Ju žmones per iš- sjus Atsilankvdami i ši niknika mu,a1 • č i . ^?Jono ^pono. ius. Auum. eami i s»į p.KniKą Michelsonas ir Apskričio i’iaus Postas Nr. 317 rengia

r ~paJe,bes^e.^oter^ (hau^vs" organizatorius Namaksy. Dariaus-Girėno Dieną bir-
demokratiia Todėl pridera -r Jf“nuohsu ?r“ senuoIiai; bir' Ant pat galo gana gerą kai- želio 15 d., Brockton Fair 
oemoKiatiją. loaei pnaeia, zeiiO io nepamirškite būt Mote- ha na«ak« d.? ct akad Massachusetts piliečiai n, piknike RENGĖJOS , '-Pasa , . viena!*A Grounds parke. ,
parodytu tu pavergtu kraštų įX.i itis a So Batono kaip ' el„keJ?s; kun0 l‘arard«S «* Dalyvaus legijonienų mo- 
Lonėni's savo užSojauų ii- orgamzacja ,r jaunuo-
viešai išreikštų vilti, kad jie
savo laisve neužilgo atgaus.
Taigi aš 
Birželio
BALTIC STATES DAY. ir į 
siulau, kad tarp Amerikos ir; 
nelaimingų Pabalčio žmo
nių esamiems draugiškiems i 
ryšiams pažymėti butų su-' 
įuosta atatinkamų apvaikš-; 
čioiimų.” ’ -j

ši gubernatoriaus prokla
macija šią savaitę tilix> Bos
tono dienraščiuose ir. tur
but. buvo paskelbta kituose 
šios valstijos miestuose.
Massachusetts lietuvių orga
nizacijos ir pavieniai musų 
žmonės labai dėkingi gu
bernatoriui už tokią nuošir
džią užuojautą nelaimės iš
tiktai musu tėvynei.

Tokia Baltic States Day 
yra proklamavę ir kitų vals
tijų gubernatoriai.

tisus šimtmečius dėjo 
džiausiąs aukas už

skiriu Sekmadieni, 
penkioliktą, kaip i

BUS SVARBIOS PRA
KALBOS.

Si penktadienį South Bosto
no lietuviai minės Lietuvos

pavergimą.
šio penktadienio vakarą, 

13 birželio, š valandą, South! 
Bostono Lietuvių Salėj bus 
Lietuvos pavergimo liūdnos 
sukakties minėjimas. JĮ ren
gia Bostono Komitetas Ko
vai už Nepriklausomą Lie
tuvą.

Kalbės Lietuvos garbes 
konsulas adv. A. Šalna (jei 
spės sugrįžti iš atostogų), 
adv. f. J. Bagočius ir šio 
Komiteto nariai.

šių metu birželio 15 diena
* * t

m,kanka lygiai vieni metai, 
kaip ant musų Lietuvos už
griuvo bolševikų Rusijos 
armija, pavergė visą kraštą/ 
panaikino spaudos ir žodžio Į 
laisvę, užgniaužė visus laik- 
laščius ir organizacijas, už-i 
draudė net musų tautos him-į 
t;ą. uždraudė Lietuvos velia-1 
va ir net pati Lietuvos vardai 
panaikino. Vietoj Lietuvos.: 
bolševikai dabar rašo: “So
vietų Sąiungos respublika 
Nr. 13.” Vietoj vardo, davė 
numeri, kaip kokiam areš- 
iautui. Negana to. atėmė iš 
žmonių visą turtą, apiplėšė 
visą klasta. Apiplėšė net A- 
merikos lietuviu*, kurie per 
.'unku savo darbą buvo čia 
užsidirbę po kelis tūkstan
čius doleriu 11 >ugi\Zę Į Lie- 
’.u.ą liii-ipuKo žemes ai biz
ni buvo įsitaisę V lslv’S I>O\|<

__P° prakalbų pirmininkas liųbenas. J. J. R.

Sekmadienį, birželio 15, 
radio programa per tą pačią 
stotį, nuo 9:30 ryto: (1) AL 
Vento Trio .iš So. Bostono; 
(2) dainuos Akvilė Siauriu- 
tė iš Dorchešterio.

DARIAUS-GIRĖNO DIENA
Iškilmingai švęs Stepono Dariaus Postas No. 317 A. L.,

BIR2EU0-JUNE 15, 1941
BROCKTON FAIR GROUNDS, BROCKTONE
Gros Militaris Benas. Dainuos YVorcesterio Moterų Cho
ras; Bus militarės Iškilmės prie Lietuviškos Bakūžės pa
gerbimui Dariaus ir Girėno; Įspūdingos kalbos valstijos 
ir miestų valdininkų; Susipažinimas vienos kolonijos sve
čių su kitų kolonijų svečiais ir šiaip Įvairių pasismaginimų 

Įžanga 25 centai. Prie Įžangos bilieto bus duota išlai- 
mėjimui bevandenio virimui indų setas, $75.00 vertės. 
Paikinimo vieta veltui. Kareiviams ir jūreiviams unifor
mose Įžanga veltui. Giedra ar lietus—iškilmės vistiek bus. 

Bušai išeis 10 vai. ir kas valandą iki 2 po pietų.

Subatoj, Birželio 14 
The COMMONWEALTH 
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LIETUTIS GYDYTOJAS 
Yahadao: H Ir M 
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H9 HARVARD STUKT 
lama sfti Caatral

CAMBRIDGK. MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: mm» 3 0(4 4 

ir mm 7 iki 8.
302 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 133*

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS AVĖ., 

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7433

TEL. ŠOU 3713

Dr. J. C. Seymour
(LANMIUS) 

UETUV18 GYDYTOJAS

Vartoja vėliausio* konstrukcijoa 
K-RAY Aparato.
VALANDOS: nuo 3-4 nūn 7-8

534 B8OADWAY>
SO. BOSTON. MASS.

TeManas 31334 
MEDICINOS DAKTARA8

C.J.RIKOLAITIS
Valandos: nuo 3 iki 4 po

nuo 7 iki 8 vakar*.
1P7 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

1

,1

TcL ŠOU 3805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiao
Nuo 9 ryto iki 7

Nuo 9 ryto iU 13

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

©»•. Lee J. Podder
vyntKR tt 
Kraujo ir Odou.

19 iki IS
ouo 3 iki 4.00. Y M 5 
199 BUNTINGTON AV&. 

BOSTON. MASS.
TcL

TU. 38634 Gyr. 31133

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valaadoa: 9 ild 13 
mo 3 fld I, 
noo 7 iU 9.

U
ARIU DAKTARAS 

(Kniso defektuotas alda ir 
na Miku aumiiau ii 
auniauoju ir priskiriu
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LABRENCE, MASS.

DR. G. L KILLORY
M 8COLLAY 8QUARR, Rooaa « 
BOSTON. Taief. Lafcrette 3371 

arka Soncrsct 3044-J 
SPBC1ALISTA8 KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ UGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 rak. kan 

19 ryto ild 1.

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL So. Boston 9948 
RES. 351 CHESTNUT AVK,

Res. TeL Arnold 1383

&er'au farsus*CKWICK BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

• ■ ••• . ■// v.'į.V: ;

Patenkiną kožną—turėkit keletą 

bonkų abiejų ant rankų—abu jie 

yra ‘ELIUS kuris yra ELIUS’

BONKOSE '*< 

•» MARiamcm* * CO, Im, I

15 KRANO

Mten. Mm*., SRIOlSf StOCI 1870

SOUth

1088

CTUDKBAKER AUTOMOBILIU 
IB TBOKŲ AGENTŪRA.ea^-a-o^c- o

TAIPGI TAISOMI AUTOMOBI- 
LIŪS IR TUOKUS VISOKIŲ 

ISDIRBYSCIŲ.
Pctor TroBskaa Ir

j
» z z /




