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Hitleris Užėmė Bulgariją; 
Stalinas Labai Susirūpino

RUSUA IŠSTUMTA IŠ 
BALKANŲ.

Bet priešintu 
luaai

Hitleris užėmė jau ir Bul
gariją, sunaikindamas tuo 
budu jau 11-tą nepriklauso
mą valstybę. Užėmė visai 
be karo, taip kaip Stalinas 
Lietuvą. Bulgarijos valdžia 
buvo priversta pasirašyti, 
kad ji “sutinka” įsileisti vo
kiečių armiją .ir duoti jai 
laisvą kelią į Graikiją ir 
Turkiją.

Dabar Hitlerio diploma
tai daro spaudimą į Jugo
slaviją. kad ir ji pasira
šytų “vienybės” sutartį su 
Romos-Berlyno ašimi. Ir 
nėra mažiausios abejonės, 
kad Jugoslavija nueis Bul
garijos keliu. Tuomet Rusi
jon intaka Balkanuose bus 
visiškai ištrinta. O Balka
nai. dėl savo geografinės 
padėties, visuomet buvo gy
vybinių Rusijos reikalų sfe
ra. Per Balkanus eina kelias 
į Dardanelius, o Dardaneliai 
yra raktas į Juodąją Jurą. 
Todėl per ariižįus Rusija 
stengėsi paimti tą raktą į 
savo raąkas, o jeigu paimti 
jo negalėjo, tai budnai da
bojo, kad jo nepaimtų teu
tonai. Juk ir pirmutinis Pa
saulinis Karas kilo daugiau
sia dėl to. kad Austro-Ven
grija, Vokietijos kaizerio 
pakurstyta, užpuolė ant Ser
bijos, padarydama tuo budu 
žingsnių į Dardanėlių pusę

^Smetona Atvažiuoja
Brooklyno tautininkai skoli- 

į naši ii graborią frakus ir 
cilinderius.

Vienas brooklynietis šią 
'sąvaitę mums rašo: 

kad jo partneris jau neria į Ąr girdėjote, kad Smeto- 
jam kilpą ant kaklo, tačiau na jau atvyksta? Brooklyno 
neturi spėkų Hitlerį sustab-į tautininkai dabar bėgioja 
dyti. Jis nedrįsta dagi nei' pas graborius ir skolinasi 
protesto klastingam savo frakus, halsštukus ir cilinde- 
bičiuliui pareikšti. Vietoj rius. Mat. nori pasitikti sa
lo, Stalinas nusiuntė protes- vo “tautos vadą” formalis
tą Bulgarijos valdžiai. Jis kai. Jis atvyksta čionai iš 
jai primena, kad isileisda-Pietų Amerikos “incogni- 
ma vokiečių armiją, ji ne to,” tik tautininkai nesako, 
taiką palaikys, bet da dau-! kurią dieną jis čia iš laivo 
giau karą praplės ir pati jin į išlips.
įsivels. Ir Sovietų Rusija] Nuo Redakcijos: Ameri- 
neduosianti jai jokios pa-i rikos Lietuvių Taryba ne- 
galbos. į pripažįsta p. Smetonos Lie-

Bet Bulgarija negalėjo i tuvos prezidentu ir nutarė 
Hitlerio neįsileisti, nes ji!jo priimtuvėse visai nedaly- 
persilpna. Taigi ne ją reikia vauti.
kaltinti, bet Hitlerį. O Stali- -- --------------
nas prieš Hitlerį nesako nei! Anglai Jau Išlipę 
žodžio. Aišku, kad Stalinas;
Hitlerio bijosi. SaUHUkOJ.

Ką Sako Ištrukus iš Kas Yra Užsakyta 
Rusijos Amerikietė.1 Karo Reikalams.

Pereitą sąvaitę į San “Current History” maga- 
Francisco atvyko laivu 300 žinąs surinko ir pasklebe 
visokių “pabėgėlių.” kurių skaitlines, parodančias kiek 
tarpe buvo ir Amerikos pi- ir kokių karo užsakymų šios ] 
lietė Olga Kochanska. Ji šalies valdžia yra davusi A- 
buvo nuvažiavus Lenkijon merikos fabrikams per šešis
savo giminiu aplankai. Kai pereitų metų mėnesius. Pa-; Pini i AmwiUoj ubai p, 
Hitlens susitaręs su Stalinu sirodo. kad per t, pusmeti brI* ; vaUiio, 
užpuolė Lenkiją ir pasidali- buvo užsakyta: atpigsią

Anglija pasakė, kad da
bar jos orlaiviai bombarduos 
vokiečių pozicijas ne tik

Romos fašistai . skelbia, 
kad anglai jau iškėlę Salo- 
nikoj (Graikijoj) didelę ar-

Bulgarijoj, bet ir Rumuni- miją, dėlto ir vokiečiai ture 
joj. Šios sąvaitės pradžioje j ję įsibriauti Bulgarijon, kad 
jau buvo žinių, kad anglų į neleidus anglams įsistiprinti 
orlaiviai susprogdę aliejaus Salonikos fronte. Taip ir 
šaltinius Rumunijoj, bet tos Hitleris skelbia. Bet dikta- 
žinios nepatvirtintos. ! toriai visuomet išgalvoja sa-

Amerika tuo tarpu “už-jvo žygiams pateisinimų.
šaldė” visus Bulgarijos pini
gus šioje šalyje, kad jų ne- 

paimti okupantai.

BOMBŲ LIETUS ANT i 
LIETUVOS PASIUNTI- i 

NYBES LONDONE.
šiomis dienomis Lietuvos: 

pasiuntinybė Londone per-į 
gyveno keliatą labai nejau-j 
kių valandų. Ji praneša štai! 
ką: “Musų gatvė buvo nusė-

Juk ir Stalinas užpuldamas 
Suomiją teisinosi, kad tenai 
anglai “stiprinosi,” nors iš- 

! tiknijų Suomijoj nebuvo 
■nei vieno Anglijos kareivio.
'■ Graikai sako. kad nėra ang- 
; lų ir Salonikoj.

Ispanijos Alfonsas 
Jau Mirė.

musų gatve ouvo nuse-; Pereitą penktadienį Ro- 
kuomet šimtais sprogamai pade- moję mirė buvęs Ispanijos

ko Serbijos ginti. jgamų bombų, kurių dvi kri- karalius Alfonsas XIII. Jau-
teutonų pne (to ant musų namo, bet laiku j nas būdamas jis mėgdavo

JL Rusi ios nolitika n'užgesintos. Astuonios musų i labai linksmą ir palaidą gy- 
JI? i darželyje, viena jų sprogusi, i vemmą. žarstydavo valsty- 

ikeite n pne Sovietų vai- i^|us„ kaimyniai namai su- bės pinigus pilnomis

Ba'lkanus, tam Sonetai į^os
iaus naskelhs kam.” 'nybe nuostollM netun. Mim-
jaus pasirems torą. stras Balutis ir kiti pasiunti

nybės nariai išliko sveiki.”Bet štai, Hitleris jau bai
gia Balkanus užimti, o So
vietų Rusija nedrįsta pasi
priešinti. Tiesa, Stalinas la- 
bai nusigando, nes pamatė,

Graikai Numušė S0
Fašistų Orlaivių.
Mussolinis užpuolė ant 

Graikijos pereitų metų spa 
lių 28 dieną.. Per 4 mėne
sius graikai išgrūdo iš savo 
žemės visus fašistus, kurie 
iš pradžios buvo Graikijon 
įsibriovę, ir nuvijo juos toli 
atgal. Albanijos gilumon. 
Per tą laiką graikai paėmė 
daugiau kaip 20,000 italų 
nelaisvėn ir kitą tiek jų už
mušė. Sužeistų da daugiau. 
Be to, italai neteko daug 
karo medžiagos ir ginklų 
Albanijoj. Ir dabar juos kas 
diena naikina graikų ir ang
lų orlaiviai. Iš Atėnų prane
šama, kad pereitą sąvaitę 
graikai su anglais numušė 
žemėn 50 fašistų orlaivių.

VOKIEČIŲ LAIVAS PRA
SMUKO BLOKADĄ.

šį panedėlį į Brazilijos 
uostą Rio de Janeiro atėjo 
vokiečių laivas “Lech,” ku
ris išplaukė iš Bordeaux uo
sto 31 diena atgal. Jis buvo 
prikrautas visokiu prekių ir 
atvežė vieną didelį orlaivį 
“Tondoi” lėktuvų linijai.

LIETUVOS SIENĄ SAU
GOJA BOLŠEVIKŲ ŠU
NYS IR KULKASVAI-

DŽIAI.
Kad žmonės dabar nega

lėtų iš Lietuvos pereiti į Vo
kietijos pusę ir iš tenai pa
rašyti. Amerikon necenzu- 
ruotų laiškų, dabar visu Vo
kietijos > pasieniu bolševikai 
pastatė kareivius su kulka- 
svaidžiais ir šunimis, šunys 
pajunta einančius ir nakties 
tamsoje ir pradeda loti. Sta
lino kareiviai tuomet prade
da šaudyt iš kulkasvaidžių.

LIETUVOJE LAUKIAMA
DIDESNES OKUPANTŲ 

SAUVALES.
Dabar iš Lietuvos iškraus- 

tomi vokiečiai, todėl Lietu
vos žmonės bijosi, kad vo
kiečiams išvažiavus prasi
dės didesnis bolševikų tero
ras. Iki šiol jie da kiek galė
dami susivaidydavo, nes bi
jodavo vokiečius užgauti.

ITALAI SAKOSI NU
SKANDINĘ 5 LAIVUS.
Roma giriasi, kad jiereirą 

sąvaitę italų naikintuvai nu
skandinę dvi anglų subma- 
rinas, o povandeniniai Ita
lijos laivai sunaikinę 3 pre
kybos garlaivius.
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Jeigu Amerika Prisidės, 
Šis Karas Tęsis 20 Metą

TAIP SAKO DALYKŲ 
ŽINOVAI.

no tą šalį pusiau. Konchans- 
ka pateko po į-usais. Visus 
sveiku? vyrus ir moteris bol
ševikai išvijo iš Lenkijos i 
Rusiją ir tenai pakinkė visus 
į darbą, kaip vergus. “Aš 
išdirbau priverstiną darbą 7Į 
mėnesius,” sako Kochans- į 
ka. “Miegot turėjom purvi
nose lindynėse be jokių pa-, 
talinių. Valgyt gaudavomį 
lik šiurkščios duonos. Mėsos; 
per 7 mėnesius visai nema
tėm. Atėjo šalti orai, drapa- 
nos nuplyšo, o naujų negali- 
ma buvo gauti

50,000 orlaiviu.
130.000 motoru. Finansinių dalykų eks
17,000 sunkiuju kanuoliu. pertai Amerikoje, kaip Bab 
25,000 lengvųjų kanuoliu
13,000 apkasų kanuolių. 
33.000,000 šovinių.
9.200 tankų.
300,000 kulkasvaidžių. 
400,000 autom, šautuvų. 
1,300,000 papr. šautuvų. 
380 karo laivų.
200 prekybos laivų.
320 kareivinių.
40 valdžios fabrikų. 
Drapanų ir kitokio apru-

sono statistikų biuras, sako, 
kad “pigių pinigų” laikai 
jau pasibaigė. Nuo dabar 
pinigai eis brangyn ir bran- 
gyn. Bet tai nereiškia, kad 
doleris galės daugiau nupir-

: valdžios ir korporacijų pas
kolos bonai, kurie neša labai 

i žemą nuošimtį, turės smar- 
{kiai kristi, nes visi norės 
t juos parduoti ir sudėti savo 
pinigus į naujų paskolų bo
nus. kurie mokės jau daug 
aukštesnį nuošimtį, šitą tu
rėtų tuojau paimti domėn 
lietuvių susivienijimai ir vi
sokios paskolų - statybos 
bendrovės, kurios turi prisi- 
pirkusios žemais nuošim
čiais bonu. Jie turėtų būt

i pinimo 1.200.000 kareivių.
Visa tai kainuosią $7,406,- kėdavo žmonėms

509,000 ” . ,

kti. Priešingai, perkamoji į tuoj išparduoti, o pinigai su- 
dolerio vertė gali būt da ma- dėti arba į bankus arba į 
žesnė, negu dabar. Bet pasi- S trumpalaikius morgičius. Su 
skolint doleri kainuos bran-; morgičiais dabar pavojaus 
giau, negu dabar. Branges-; nebus, nes namai dabar pi- 
nis bus kreditas. Atsime-' u* jų vertė kils. 
nam, kad seniau bankai mo-

už indė
lius po 4 nuošimčius ir dau
giau. Dabar gi ir po 1 nuo
šimtį nelabai nori mokėti. 
Todėl finansininkai ir sako. 
kad pinigai šiandien pigus. 
Bet šitokia padėtis jau bai 
giasi. Pramonė

$22 Yra Vidutinė
Alga Amerikoje.
“Ladies* Home Journal” 

magazino ekspertai padarė 
Amerikos žmonių gyvenimo 
apžvalgą ir atrado, kad vy-

Streikai Trukdo _______
Karo Darbus Plieno Darbininkų

retXsdS^’tpa^!Streikas Atšauktas. 
son šią sąvaitę pasiūlė suda-i Pereitą sąvaitę Lacka-
lyti aparatą apsaugojimui i wannoj, Buffalo priemiesty, 3. . . . . .
karo pramonės nuo trukdy- buvo sustreikavę 14 000 dmbti ponu tempu u* jai rei- *ą __
mo darbų. Toks aparatas darbininkų Bethlehem plie- kalingos milžiniškos sumos jsigyti nuosavą namj„ išsi
buvo įsteigtas ir per pereita- no kompanijos dirbtuvėse. Pini^ zahavai pirkti, nau. imti tinkamą apdraudą n
jį pasaulinį karą. Patterson kurios turi $1,500,000,000 joms mašinoms statyti, dnb- duoti vaikams prideramą
sako. kad per vieną,tik pe-.karo užsakymų. Bet tuoj įsi-;tuvems didinti ir tt. Gelezin-
reitą sąvaftfl>uvo“ pražuay-[maišė Washingtorio valdžia kel^ . kompanijoms tenta^.haj^ sąvmtę ^5 
ta 120,000 darbo dienų ka- ir streikas buvo atšauktas, ^tyti daugiau vagonų ir (Uipu gi vidutme mnen- 
ro pramonėj. Washingtone; Darbininkai reikalavo pa. lokomotivų. Statoma daug kQ1^1^dI§/.t^ra J22 pe«
jau atvirai kalbama, kad;kelti 25 nuošimčiais atlygi- laivų. Valdžia leidžia ^vaitę. s Parodęs 1940
tuos streikus kursto Hitlerio nimą ir sugrąžinti pašalin-^lkonus dolerių ginklams, mėtau* valdžios padalyta-
ir Stalino agentai. tus darbininkus. Pašalintieji ?aykų žinovai sako, kad Aukščiuos a^s

------------- darbininkai iau sugražinti, dabartinis karas gali tęstis y»a mokamos siaurės rytu

pradeda į ras, kuris turi žmoną ii- po- 
vaiku. negali Amerikoje

o dėl aitru na’kėlimo^^^a^h- nuo “ iki 20 Jei Ame" va,stijose- būtent dideliuose
o aei algų pakėlimo wasn- ,------ .., gal_s ppamonės centruose. Čia ge-

metų; ri amatninkai uždirba dau-
spaustuvei Kaune paskiitasi^iY " hLT. bet jeigu prie Anglijos prisi- giau da kaip $40 per sąvai-
komisaru žydas Kleinas ra- į,us viSoSe, komuani dės Amerika, tai karas gale- tę. Bet pietų vakamose žino

siąs tęstis 20 metų. Bet kad, nių uždarbis labai menkas, 
ir du metu jis tęstųsi, vistiek Pavyzdžiui, Mississippi val-

BAUGINA AMERIKIE-
<^US PRIEVARTOM. įingtOno vyriausybė isakė “ka I karą nestos, jis 
Buvusiai sv. Kazimiero,tartis st,.piko tIniios va- Pribaigti uz poros i

saujo
mis, o liaudis skurdo di
džiausiam skurde. Iš kitos gi 
pusės katalikišką šalį plėš
davo popiežiaus kunigai. 
Todėl sukilę žmonės 1931 
metais Alfonsą iš Ispanijos 
išvijo ir nuo to laiko jis ne
drįso tenai sugrįžti. Kartu 
buvo išvyti jėzujitai ir kon
fiskuoti jų turtai. Su užsie
nio fašistų pagalba Ispani
jos monarchistai ir klerika
lai liaudį sumušė ir vėl atsi
sėdo jai ant sprando, tačiau 
Alfonsas mirė ištrėmime.

šinėja amerikiečiams laiš
kus, reikalaudamas atsily
ginti už paimtas iš tos drau
gijos knygas. Jei nebusią at
silyginta geruoju, tai jis iš- 
jieškosiąs skolą “prievartos 
keliu.” Klausimas, kokią 
prievartą tas cibulizuotas 
komisaras gali pavartoti A- 
merikoj gyvenantiems žmo
nėms?

tartis be streiko. Unijos va
idyti dar

bus visose šitos kompani
jos dirbtuvėse.

AREŠTAVO 500 ŽMONIŲ
DEL NEDELDIENIO

ĮSTATYMO LAUŽYMO.
Delaware valstijoj yra da 

nuo inkvizicijos laikų užsi
likęs bažiyčios įstatymas, pajįejs nuošimčius už palu- 
ln.rr« d.rht. “na- {.^ jj. ar Ą nuošj^ius

pasiskolinti jau nebusią ga-

jam vesti reikės bilionų ir stijoj kai kurie juodvei- 
ir bilionu doleriu. Tie bilio- džiai uždirba tik po 3 cen- 
nai turės būt skolinami. Sko- tus per dieną. Jie maitinasi 
linsis valdžia ir skolinsis tik miltais ir malesu. 
privatinės korporacijos. Kai i

kuris draudžia dirbti ”pa 
saulinį darbą” nedėldie- 
niais. Todėl pereitą nedėl
dienį buvo areštuota daugy
bė pieno išvežiotojų, busų 
motormanų, klerkų, vežikų, 

išvi-

NACIAI SAKOSI SUDAU
ŽĘ 16 LAIVŲ.

Berlyno barbarai giriasi, 
kad jų submarinos ir orlai
viai vieną dieną sudaužę 16 
laivų, kurie plaukė iš Ame
rikos į Angliją vienu konvo
jum. Jie užpuolę tuos laivus 
apie 315 mylių į vakartis 
nuo Airijos.

TURKAI UŽDARE DAR
DANELIUS.

Turkų valdžia pereitą ne
dėldienį paskelbė, kad Dar- 
danelių kanalas yra uždary
tas minomis ir svetimi lai
vai gali juo perplaukti tik-

‘ tai su turkų vadais. Darda- 
i neliai yra durys į Juodąją 
Jurą.

UŽSIMUŠĖ KANADOS 
LAKŪNAS.

Šį panedėlį Ontario pro
vincijoj užsimušė Kanados 
lakūnas Kelloway, kuris 
mokino naujokus skraidyt.

PRADĖJO VEIKTI NAUJI 
ANGLŲ BOMBANEŠIAI.

Iš Anglijos pranešama, _ ..
kad paskutinėmis dienomis R adijo vedėjų ir kitų 
anglai paleido prieš vokie- so 500 žmonių. Visus juos 
čius naujos konstrukcijos • baudžia nuo S4 iki $8 pa- 
bombanešius, kurie yra va-' bauda arba viena para kalė- 
dinami Stirlings vardu. Jie < jimo. Šituo budu norima 
esą varomi 4 motorais, labai j priversti legisliaturą tą įsta- 
greiti, gerai apginkluoti ir i tymą panaikinti. Ištikro kei- 
gali labai toli lėkti. sta: bažnyčia Amerikoj yra
_ - ——— _ atskirta nuo valstybės, bet
BAISIOS SNIEGO PŪGOS 200 metų atgal išleisti kuni-

SIULO PASKELBTI NE
PAPRASTĄ PADĖTI 

AMERIKOJ.
VVilliam C. Bullitt. buvęs 

įima: už paskolas gal reikė- Amerikos ambasadorius Ru
sią mokėti po 7 ir 10 nuo- sijoj ir Francuzijoj. siūlo 
šimčių. Todėl iki šiol išleisti paskelbti Jungtinėse Valsti

jose nepaprastą padėtį, kuri 
reikštų kad šalis randasi pa
vojuje ir kad gamyba turi 
būt vedama taip kaip karo 
metu. Jeigu Amerika bus 
taip ištyžusi, kaip dabar.

visi pradės skolintis, bankai

Registruos Amai- 
ninkus ir Mecha

nikus.
Iš Washingtono praneša-: kuomet kiekvienas Hitlerio 

ma, kad tenai jau baigia- talkininkas gali plepėti ir 
mas ruošti planas amatnin- trukdyti pagalbą Anglijai, 
kams ir mechanikams regis- tai diktatoriai galės sunai- 

a., trtioti. Krašto apsaugos va- kinti demokratiją ne tik Eu- 
*>yybi nori žinoti, kiek yra ropojo, bet it Amerikoje.ANGLIJOJ.

išvalstybžs kn>w kokir bX^

a DDiPTię i io i chcinikii Amerikoje, kui jie DAR ^375^000*000 WPA
JiirrS* iri, rTun įnikta gyvena ir kokius darbus mo- DARBAMS.
NU6ALEJU ROMUMbią Ra kad butų galima juos šį panedėlį prezidentas 

Pereitos sąvaitės pabai- panaudoti krašto apsaugos Rooseveltas pasirašė bilių, 
goję Dumbartorishire, Ang- darbams. Nors ši registraci- kuriuo skiriama dar $.”75,- 
lijoj. buvo papildomieji rm- ja nebus privaloma, tačiau 006,006 WPA darbams iki 

NOR- *imai J parlamentą. Kandi- valdžia nori. kad užsiregist- liepos 1 dienai. Po lieiios l 
i datavo Darbo Partijos nai ys ruotų kiekvienas amatnin- dienos prasidės jau nau ji 
Adam McKmlay ir komuni- fcas* vistiek ar jis dabar dir- valdžios apyvartos metai, 
stas Malcolm MacEwen. ba ar darbo. —---------

sąvaitę buvo baisios sniego 
pūgos. Sniegas dribo 50 va
landų be pertraukos ir vie
tomis susikrovė 4 pėdų klo
das. Tokio sniego Anglijoj 
nebuvo jau nuo 1888 metų.

NACIAI PAGROBĖ 
VEGŲ LAIVĄ.

Iš Berlyno pranešama, 
kad pereitą sąvaitę vokie
čiai sučiupo ant jūrių ir nu
sivarė į Francuzijos uostą 
24,000 tonų norvegų laivą 
“Kosmos,” kuris tarnavo 
anglams.

Pereitą nedėldienį Nevv 
Yorkan atėjo anglų preky
bos laivas “Starstone, kurį 
naciai gyrėsi “nuskandinę” 
Airijos pakrašty.

Darbietis gavo 21,900 bal
sų. o komunistas vos tik 
3,862. Išrinktas darbietis.

BIZNIS AMERIKOJ PA
KILO 20 NUOŠIMČIŲ.

---------------“Nevv York Times” veda-
PAVOGE NAUJAUSf mas biznio indeksas rodo, 
ORLAIVIO MODELĮ. fcad šių metų vasario 24 d. 

Los Angeles mieste šnipai Amerikos pramonė pakilo 
javogė iš Manta Aircraft or- iki 121.5 nuošimčių. Metai 
aivių dirbtuvės naujausį atgal buvo 101.7. Taigi per 
caro orlaivio modelį, kurį vienus metus ji pakilo kone

pagaminti kainavę $10.000. i 20 nuošimčių.

KANADOJ UŽDRAUS
TOS ŠILKINES PAN- 

CIAKOS.
VVashingtono žiniomis, 

Kanadoje nutarta daugiau 
nebegaminti šilkinių koji
niu naminiam vaitojimui. 
Bet eksportui šilkinės pan- 
čekos bus dar gaminamos, 
nes jų labai daug išperka 
Pietų Afrika. •
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TYBIŲ LAIVUS.

ŠTAI, PRAŠOM PASI
SKAITYTI!

Socialistai meluoja, kad 
Lietuvos žmonėms dabai 
sunkiau gyventi’ Lietuvos 
žmonės dabar laimingi. Al
gos pakilo, sovietai visko 
priveža—tik gyvenk ii 
džiaugkis. kad Stalino saulė 
sušvito !

Taip dabar kalba ir rašo 
lietuviški komunistai Ame- 
įikoje. Jeigu Amerikos lie
tuvių spaudoje pasirodo ko
kia žinia ar laiškas, kuris sa
ko, kad Lietuvoje dabar di
delis vargas, tai komunistai 
tuoj sušunka: “Tai netiesa! 
Tai smetonininkų šmeiž
tas!”

Bet štai. prašom pasiskai
tyti. ką rašo ne smetoninin- 
kai:

•'Žemės mes negavom todėl 
kad mus priskaitė prie mieste 
gyventojų ir paskyrė darbą 
viešuose darbuose, bet dėl že
mės gavimo buvome padavę 
prašymą, ir buvo skyrę pusę 
hektaro, bet paskui nukreipė 
kiton pusėn, kadangi refor
muojant žemę pasirodė, kad 
gali but trukumas valstie
čiams.’’

Kaip matote, žmonės no
rėjo žemės ir prašymą buvo 
padavę, bet nieko negavo. 
Taigi pasirodo, kad musų 
spauda rašė teisybę, kad vi
si žemės negaus.

Bet klausykitės toliau:
"Bendras musų gyvenimas 

butų neblogas, tik vienas da
lykas yra šiek tiek blogas, kad 
NEGALIMA GAUTI DRABU
ŽIŲ- Tai yra vis tos pasiutu
sios karės dėka.”

Tai štai jums ir ‘‘laimė”! 
Drabužių negalima gauti! 
Girdi, “Įtarė kalta.” Bet tai 
yra melas. Juk Maskolija 
nekariauja. Lietuva taip pat 
nieko bendra su karu neturi. 
Tai kuo čia gali but kaltas 
karas, kad Lietuvoj drabu- 
žiii negalima gauti? Kodėl 
Lietuvoj nieko nestigo kol 
ji buvo nepriklausoma? Ko
dėl viskas išnyko Rusijos 
bolševikams ją užėmus? To
dėl. kad jie viską išplėšė ir 
išvežė savo Rusijon, kur se
nai jau nieko nėra.

Bet tai da ne viskas. Skai- 
tykim toliau:

"Darbo liaudis pas mus da
bar Vra pirmoje vietoje, o fa
šizmas slenka žemyn, kaip 
temsta trumpa rudens diena. 
Dabar musų laimė, kad esame 
laisvi ir nebijome fašistinio 
pančių, kalėjimų ir guminių 
lazdų, žodžiu sakant, musų 
gyvenime užtekėjo saulė, ku
rios jau senai mes troškome.”

Čia matome jau paprastą 
bolševikų blofą. kuriuo jie 
visados dengia savo neda- 
teklius. Girdi, “darbo liau
dis pirmoj vietoj, o fašizmas 
slenka žemyn.” Kas-gi čia 
pasakyta? Niekas, visiškai 
tušti žodžiai. Juk prie juo
džiausio fašizmo Italijoi ir 
prie rudžiausio fašizmo Vo
kietijoj darbo liaudis taip 
pat stovi savo vietoj, tačiau 
fašizmas nuo to tenai ne
slenka žemyn. Neslenka jis 
žemyn ir Lietuvoje.

Kad tai yra tuščia bolše
vikų propaganda, tai toliau 
aiškiai parodo ir pats šito 
laiško autorius. Esą—

"Dabar jau ir kunigai apie 
velnius ir peklą nebekalba, nes 
mažai kas klauso. O as vaiz
duoju peklą šitaip: kada iš ry
to išeinu ant plento dalbų, e 
rudens oras drėgnas, tada 
grįžtu namo purvinas, kad 
asys tik beblizga. Tai šitų aš 
priskaitau už peklą. O kur gy
vena gražiuos kambariuos, ge 
rai valgo ir turi liuksus bal
dus. ta: tain yra dangus.”

Tai ve, kaip ištikruju iš-

rodo ta “pirmoji vieta.” ku
rioj dabar stovi Lietuvos 
darbo liaudis! “Ai šitą (vie
tą) priskaitau už peklą!” 

i sako laiško autorius. Tai ve. 
įkokia “saulė” dabar užtekė
jo Lietuvos darbininkams! 
Kaip tikra PEKLA!

Šitaip rašo Elizabetho ko
munistui Leonui Stasiuliui 
jo tėvai iš Židikų. Ir šitą jų 
laišką išspausdino ne kokių 
“smetonininkų” laikraštis, 
bet tikrų kazionujų komuni
stų organas “Laisvė,” vasa
rio 26 d. laidoje.

Laiškas kalba ir apie ne
girdėtas kainas Lietuvoje. 
Girdi, sviesto kilogramas 
kainuoja nuo 10 iki 12 rub
lių, o “aš dirbdamas ant 
plento uždirbau po 8—9 li
tus per dieną.” sako laiške 
rašytojas. Dabar jis jau ir te 
neuždirba, nes žemė sušalę 
ir plento darbai nutraukti, 
todėl darbininkai paleisti Į 
bedarbių eiles.

“Vilnonė medžiaga kos
tiumui pas mus kainuoja 
200 rublių už metrą,” sako 
toliau laiško autorius. Kos
tiumui reikia maždaug trijų 
metrų medžiagos, taigi vien 
tik viršutinė materija parei
na apie 600 rublių, neskai
tant nei pamušalo, nei kitų 
priedų, nei pasiuvimo. Ga
tavas kostiumas pareitų gal. 
apie 1.000 staliniškų rublių. 
O jeigu šitas vyras, dirbda
mas kaip tikroj “pekloj,” 
uždirba per dieną tik 8 litus, 
kas reiškia tik 7 rublius ir, 
20 kapeikų, tai jam reikia; 
beveik viso 5 mėnesių už-i 
darbio, kad nei valgęs nei į 
gėręs galėtų Įsitaisyt kostiu-, 
mą!

Ir šiuos faktus paduoda 
ne socialistai, ne “smetoni-į 
ninkai.” bet patys Stalino ; 
“saulės” garbintojai. To jauį 
užtenka!

KAI GAZOLINO PRI
TRUKS. HITLERIO MA
ŠINA TURĖS SUSTOTI.
“Naujienos” paduoda a- 

liejaus pramonės inžinie
riaus E. J. Houdry nuomo
nę. kad karą laimės ta šalis, 
kuri daugiau galės paga
minti aukštos rūšies gazoli
no orlaiviams. Esą—

“Toki gazoliną gaminti yra 
lėtas, keblus ir brangiai kaš
tuojąs darbas, kuriam reikia 
daug prietaisų. Jungtinės Val
stijos, kurios toli pralenkia vi
so pasaulio šalis gazolino' ga
myboje. dabar gali pagaminti 
to aukštos rūšies aviacijos ga
zolino 31.000 statinių kasdien 
Bet šito kiekio pakaktų tiktai 
1,2-50 bombanešių vienos die
nos skraidymui.

“Iš to galima numatyti, kad 
pasakos apie dešimtis tūkstan
čių lėktuvu, kuriais Hitleris 
galis užpulti ir sunaikinti An
gliją. yra paremtos tuščiais 
Įsivaizdavimais. Vokietija kar
tu su visomis okupuotomis 
Europoje teritorijomis pasiga
mina aviacijos gazolino daug 
mažiau, negu Amerika. Hitle
ris, tiesa, buvo sudaręs stam
bią gazolino atsargą prieš pra
dėdamas karą ir. be to. jisai 
pagrobė užkariautujų šalių ga
zolino išteklius. Bet ta jo at
sarga dabar eina mažyn, nes 
jo aviacija suvartoja gazoline 
daugiau, negu jo okupuotieji 
kraštai suspėja pagaminti.

“Aukščiaus paminėtasai in
žinierius sako. kad Hitleris, 
taupydamas gazoliną, negali 
vartoti daugiau, kaip 1,000 ka
ro lėktuvų per dieną.

“Anglai apie šių metų pa
baigą gamins, su Amerikos pa
galba. tiek gazolino, kad galės 
laikyti ore kasdien po 3.0<K) 

į lėktuvu. Tuomet ir Hitleris 
bus priverstas vartoti didesnį 
lėktuvų skaičių, todėl jo gazo
lino ištekliai dils vis sparčiau 
ir sparčiau. Apie rudenį 1942 
metų tie ištekliai pasibaigs, ii

šie vaizdai parodo Singapuros apylinkes Tolimuose Rytuose. Singapura yra stipriai fortifi- 
kuota anglų pozicija Pacifiko Vandenyne, ant kelio japonams į Rytų Indijas ir Autraliją. 
Taigi japonams dabar rupi šitą anglų poziciją sunaikinti ir dėl to jie visokiais budais prie 
ios artinasi. Anglai, nujausdami pavojų, jau sutraukė į Singapūrą didelių spėkų. Čia maty
ti jų karo laivai ir orlaiviai.

Hitlerio karo mašina turės su
stoti.”

Čia reikia pažymėti, kad 
ir Mussolinio mašina Afri
koj sustojo dėl gazolino sto
kos. Jis turėjo tenai daug 
orlaivių ir daug tankų, bet 
neturėjo jiems gazolino. O 
be gazolino negalėjo nei 
tankai važiuoti, nei orlai
viai pakilti. Ir anglai, kurie 
gazolino turėjo, italus su
triuškino.

KAS AMERIKOJE RE
MIA “PENKTAKOJUS.”
Komunistų laikraščiai 

nuolatos rašo, kad tikrųjų 
“penktakojų” reikia jieško
ti ne darbininkuose, bet pa
čių kapitalistų tarpe. Ir pasi
rodo, kad jie sako tiesą. 
Štai, “Saturday Evening 
Poste,” kuri cituoja “Nau
jienos.“ Benjamin Stolberg 
parodo, kad ir komunistų 
organas “Daily Worker” bu
vo maitinamas milionie- 
riaus Garlando pinigais.

Kiek mums žinoma, Gar- 
iandas paveldėjo apie $4.- 
000.000 ir buvo Įsteigęs 
laisvos meilės koloniją. Tas 
eksperimentas jam brangiai 
kainavo, bet vistiek pinigų 
pas ji dar liko.

Kaip dabar “Saturday 
Evening Post’o” bendradar
bis sako, Garlandas iš liku
sių pinigų Įsteigė fondą “vi
suomenės reikalams.” ir—

“Vienas iš pirmutinių, kurie 
iš to pasinaudojo, buvo ‘Daily 
\Vorker.’ ‘Daily \Vorker’ buvo 
pradėtas leisti, gavus $35,000 
pašalpą iš Komunistų Interna
cionalo. ir toliau jisai nuolatos 
gaudavo ta pačią sumą iš to 
paties šaltinio. Jisai turėjo 
nemokamą kabelio patarnavi
mą iš ‘socialistinės tėvynės’. 
Jisai turėjo daugiau kaip 10.- 
O00 privalomų prenumeratorių 
Sovietų Sąjungoje, kurių pre
numeratas vienoje sumoje už
mokėdavo Maskva. Ir kiekvie
ną kartą, kai Kremlius pado
vanodavo pinigų Amerikos 
darbininkų unijų ardymui, 
‘Daily \Vorker’ gaudavo savo 
dali ‘švietimo darbui’ tose uni
jose. Tačiau Garlando Fondas 
davė ‘Daily VVorker’iui’ netoli 
$50,000 tarp 1921 ir 1928 me 
tų. Dalis šitų pinigų buvo su
teikta paskolos formoje, nors 
buvo aišku iš anksto, kad 95 
nuošimčiai tų paskolų nebus 
atmokėti, ir iš tiesų nebuvo.”

Iš milionicriaus Garlando

fondo buvo šelpiami ir kiti 
komunistų laiknaščiai, pasi
slėpę po nekaltomis kaukė
mis, kaip “Labor Defen- 
der.” “Labor Herald,” 
“New Masses,” tusų “Novyj 
Mir” ir kiti.

New Yorke yra leidžia
mas anglų kalba Stalino 
propagandos žurnalas “So- 
viet Russia Today,” kurį re
mia Wall Streeto piniguo- 
čio sūnūs. Coęliss Lamont. 
Jis tą bolševikų propagan
dos leidinį remias savo raš
tais ir pinigais.

Buvęs episkopalų vysku
pas VVilliam Montgomery 
Brown mirdamas užrašęs 
komunistų “Dailv Worke- 
riui” net $250,000.

“Naujienos” daro iš to iš
vadą, kad vadinamas “ko
munizmas” Amerikoje nėra 
laisvas darbininkų judėji
mas, bet “parazitiškas au
galas.”

NE KARAS KALTAS, 
BET KVAILYSTE.

Vasario 26 dienos “Lais
vė” rašo:

“Earl Brovderis, generali
nis USA Komunistų Partijos 
sekretorius, yra nusmerktas 
keturis metus kalėti. Techni
kiniai. jis nusmerktas kalėti 
neva už ‘sulaužymą pasporti- 
nių taisyklių,’ bet politiniai 
(tikrumoj), jis yra nusmerk
tas kalėti dėlto, kad energingai 
kovoja prieš karą.”
Tai netiesa! Amerikoje 

apie karą niekas da ir nekal
bėjo. kai Browderis buvo 
sugautas pasus klastuojant

Brovvderiui tenka “paku- 
tavot” ne dėl karo, bet dėl 
savo ir bendrai visų komu
nistų kvailystės. Jis yra šios 
šalies pilietis, čia gimęs, ir 
galėjo be jokių kliūčių gauti 
legalų užsienio pasą į Rusi
ją nuvažiuoti. Juk ne vienas 
amerikietis buvo Rusijon 
nuvykęs, ir Washingtono 
vyriausybė nei vienam jų 
nestatė jokių skerspainių. 
Bet Browderis norėjo slapta 
pas Staliną važinėtis ir tuo 
tikslu išsiimdavo pasus pra- 
simanytom pavarnėm, pri
siekdamas. kad tai jo “tik
ros’’ pavardės. Kam to rei
kėjo. sunku suprasti.

Išvažiuodavo slapta, pa
sivadinęs kitokia pavarde, 
kad niekas nežinotų kad A- 
merikos komunistų vadas 
vyksta Maskvon, o kai iš te
nai sugryždavo, tai komuni- 
štai čia pasitikdavo jį su

bubnais ir muzika; tuoj 
ruošdavo jam prakalbų 
maršrutus ir viešai skelbda
vo, kad kalbės sugryzęs iš 
Maskvos draugas Browde- 
ris!

Argi galima įsivaizduoti 
didesnę kvailystę?

Ir dabar tie žmonės nori 
sau įsikalbėti, kad jų vadas 
yra baudžiamas dėl savo nu
sistatymo prieš karą. Kanki
nys už idėją!
• Jeigu Rusijos gyventojas 
į šitaip apgautų Stalino val
džią,—melagingu budu iš
gautų sau pasą užsienin ir 
paskui vėl Rusijon sugrįžtų. 
—tai jis gautų ne 4 metus 

į kalėjimo, kaip Browderis 
J dabar gavo, bet be jokių ce- 
į remonijų butų pastatytas 
' prie sienos ir sušaudytas.

TURĖTŲ PASTUDIJUO
TI KRYLOVĄ.

Mes anądien pacitavome 
komunistų “Vilnį,” kur Pru- 
seika skundėsi, kad kai ku
riose lietuvių kolonijose jau 
išnyko komunistiškos LLD 
kuopos ir kad tūlose koloni
jose niekas neskaito “Vil
nies.” Ir mes pastebėjom, 
kad tai yra da vienas įrody
mas, jog komunistai lietuvių 
tarpe jau smunka.

“Vilnies” redakcijai to
kia musų pastaba nepatiko, 
ir dabar jį ginčija, kad taip 
nesą. Girdi:

“...jeigu mes kritikuojam, 
kad toj ar kitoj vietoj musų 
pozicijos silpnos ir kad toj ar 
kitoj vietoj išnyko Literatūros 
Draugijos kuopos, kur jos se
niau gyvavo, tai tas visiškai 

į nepasako, kad Literatūros 
i Draugija silpna. Tas tik paro- 
; do musų rūpestingumą, musų 
; pasiryžimą stiprinti silpnąsias

pozicijas.”
Bet jeigu komunistai stip

rina savo pozicijas tokiu di
deliu susirupinimu ir pasi
ryžimu, ir jeigu jų organiza
cijos skyriai vistiek nyksta, 
tai kas butų, jeigu jie nesi
rūpintų?

“Vilnies” redaktoriai tu
rėtų pastudijuoti įusų rašy- 

i toją Krylovą, kuris labai 
vaizdžiai, parodo, kad toks 
didelis pasiryžimas būna 
kaip sykis silpnybės ženk- 

; las. Jis rašo. pavyzdžiui, 
apie vieną varlę, kuri norėjo 
susilyginti su bulium ir pra
dėjo dideliu pasiryžimu pū
stis. Putėsi, putėsi,—truko 
ir pastipo.

Pereitą sąvaitę Sovietų 
Rusijos atstovas Umanskis 
vėl buvo nuvykęs Į Valsty
bės Departamentą prašyti, 
kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė išduotų Rusijai Pa
balčio valstybių laivus, ku
rių “daugiau kaip tuzinas” 
esą šios šalies uostuose. Bet 
Amerikos valdžia nepripa- i 
žįsta diktatoriams jokios! 
teisės okupuoti silpnesnių i 
tautų, valstybes ir todėl ne
išduoda okupantams tokių i 
valstybių turto. Niekas ne- į 
turi teisės savintis svetimą; 
nuosavybę, sako Amerikos i 
valdžia, todėl ir Rusija ne- i 
gali išgauti Lietuvos. Latvi-; 
jos ir Estijos laivų, kurie da
bar randasi Amerikos uos
tuose. Tie laivai priklauso 
ne Maskvai, bet lietuvių, 
latvių ii* estu tautoms, arba 
buvusiems jų valstybių pi
liečiams, jų bendrovėms.

Prezidentas Rooseveltas 
yra Įsitikinęs, kad per šį ka
rą visi diktatoriai bus nuga-; 
lėti ir visos jų pavergtos tau
tos bus išlaisvintos. Italijos 
fašizmą anglai jau beveik 
paklupdė. Dabai* Anglijos 
demokratijai Į pagalbą stoja 
Amerikos demokratija su 
savo neišsemiamais resur
sais. Anksčiau ar vėliau ir; 
Hitleris bus parblokštas. O; 
kai patys karingiausi dikta
toriai bus palaidoti, tuomet 
žlugs ir visi jų pakalikai.' 
Visos jų šiandien pavergtos 
tautos vėl atsistos laisvos ir 
nepriklausomos.

Laikydamosi šitokios po-; 
zicijos, Amerikos demokra
tija, žinoma, negali tų tautų • 
pavergimo diktatoriams pri-' 
pažinti ir negali jiems ati
duoti pavergtųjų tautų 
turto.

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė “užšaldė” turtą ne tik; 
Pabalčio valstybių, kurias i 
okupavo Stalino armija, bet 
“Įšaldė” taip pat ir Lenkijos, į 
Čekoslovakijos. Danijos, i 
Noivegijos, Olandijos ir 
Belgijos, kulias šiandien tu
ri okupavus Hitlerio armija. ‘

Pabalčio valstybių laivai 
čia buvo “Įšaldyti” tuojaus; 
po to. kaip tik Rusijos armi-; 
ja nuvertė tų šalių valdžias • 
ir pastatė jų vietoje Mask
vos agentus. Taip pat buvo; 
“Įšaldyti” ir visi jų pinigai; 
Amerikoje.

Maskvos atstovas Umans-; 
kis jau kelis kartus lankėsi į 
Valstybės Departamentą'

Washingtone reikalauda
mas, kad tie turtai butų ati
duoti Sovietams. Ypač Ru
sijai norėtųsi gauti laivus, 
kurių ji pati beveik neturi. 
Bet tie reikalavimai Ameri
kos valdžios nusistatymo 
nepakeičia. Umanskis buvo 
ir bankietą surengęs Wash- 
ingtono valdininkams. Bet 
nieko negelbėjo ir tai. Aukš
tesnieji valdininkai Į tą ba
lių nei neatėjo.

Kai Stalinas-andai užpuo
lė demokratinę Suomijos 
respubliką ir liepė savo or
laiviams mėtyt bombas į 
suomių miestus, deginti ir 
griauti namus ir žudyti žmo
nes, tai prezidentas Roose
veltas tuojaus uždėjo “mo
ralinį embargo” ant parduo
damos Rusijai karo medžia
gos. Tai buvo lyg ir patari
mas ginklų fabrikantams, 
kad jie neparduotų Rusijai 
orlaivių nei kitokių ginklų, 
kuriais buvo žudoma niekuo 
nekalta Suomijos liaudis.

Šitas “moralinis embar
go” prieš Rusiją stovėjo ilgą 
laiką da ir Suomijos karui 
pasibaigus. Tik apie mėnuo 
atgal prezidentas ji atšaukė. 
Šitą jo žestą bolševikai tuo
jau pradėjo aiškinti kaip A- 
merikos norą taikytis prie 
“galingos” Sovietų Rusijos. 
Jie tikėjosi, kad dabar jau 
Rooseveltas atiduos jiems ir 
Pabalčio valstybių laivus. 
Bet pasirodo, kad jie apsiri
ko. Negauna jie ne tik laivų, 
bet negauna ir už pinigus 
beveik nieko nusipirkti. 
Nora “moralinis embargo” 
nuimtas, fabrikantai vistiek 
negali Rusijai nieko par
duoti, nes dabar pirkėjas 
turi gauti iš Washingtono 
leidimą, kad galėtų ką nors 
nusipirkti ir išsivežti.

Sovietų Rusijai labai rei
kalingos didelės mašinos, 
kurių ji pati nemoka pasi
gaminti. Pavyzdžiui, Mask
vos agentai čia buvo užsakę 
mašinų aliejaus šuliniams 
gręžti. Buvo taipgi užsakę 
aparatų visokiems aliejaus 
produktams rafinuoti, gazo
linui gaminti ir tt. Visi šitie 
užsakymai dabar stovi “už
šaldyti,” nes valdžia neduo
da leidimo jiems išvežti. 
Valdžia “užšaldė” juos dėl 
to, kad pagamintą gazoliną 
Stalino Tąldžia siunčia Hit
lerio orlaiviam, kurie sprogį 
dina Anglijos miestus.

VELTUI SKUTO BULVES AR BUS JIS KARALIUS?1
Buvo laikai, kuomet atvy

kę iš Lietuvos musų “grino- 
riai” važiuodavo Į Valparai- 
so universitetą skaityt mo
kytis. Neturėdami pinigų, 
už mokslą jie atsilygindavo 
darbu: vieni kambarius į
šluodavo, kiti prie stalų vai-; 
gykloj patarnaudavo, da ki-< 
ti virtuvėj bulves skusdavo, i 
Ir kai kurie jų tuo budu pu-: 
sėtinai prasilavino. Bet ne 
visi. Paimkim kad ir Anta
ną Bimbą. Jis taipgi tenai; 
mokinosi, bet rašyt ir šian-• 
dien gerai da nemoka, štai,; 
kaip jis parašė 49-tojo “Lai-! 
svės” numerio “klišiuose” į 
apie profesoriaus Bantingo i 
mirtį:

“Banting buvo kanadietis,i 
mokslininkas ir išradėjas labai' 
aukšto kalibro.”

Verskit šį sakinį kaip tik ■ 
norit, o vistiek išeis nesamo-; 
nė. kad Bantingas yra išra-, 
dęs kažin kokį “labai aukš
tą kalibrą.”

Tuo tarpu gi kalibras nė
ra joks išradimas, bet šauja- 
mo ginklo skylės skersmuo.
Matyt, brolis Bimba noi-ėjo 
pasašyt, kad Bantingas bu
vo žymus ar stambus išradė
jas, bet išėjo visai kas kita.

Vadinasi, veltui jis Val- 
|uuaivo universitete bulves 
«k’!to.

čia parodytas mirusiojo Ispa
nijos karaliaus Alfonso vyres
nysis sūnūs, 27 metų amžiaus 
Don Juan. Kai kas spėja, kad 
Ispanijos diktatoriukas Franco, 
kuris visuomet buvo ir pasilieka 
monarchistas, planuoja atsteig- 
ti Ispanijoj monarchijų ir pa
kviesti ant sosto Juana.I •
LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nao M

apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma
tulaiti^ Antra, peržiūrėta ir page
rinta laida Kaina..................... Ž6c.
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LIKIA I 
SIK1A „I AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

KAIP CHICAGOS LIETUVIAI MINĖJO 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ.

Bendram 3 srovių mitinge vičius, net maldą atkalbėjo 
buvo 3,000 žmonių ir su- , pirm pradėsiant susirinki- į 

dėta $1.100 aukų. ; mą, tačiau kad jis butų pa- 
įkavęs nors penkinę, tai

Keleivinio Orlaivio Katastrofa

šįmet pas mus Chicagoje 
įvyko keliatas parengimų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimui paminėti.

Didžiausias iš parengimų 
buvo bendrai suruoštas visų 
srovių, t. y. socialistų, san- 
dariečių ir katalikų. Čia bu
vo susirinkę suvirs 3,000 lie
tuvių — ne tik paminėti va
sario 16 dieną, bet ir pa
reikšti savo pasipiktinimą 
tiems, kurie džiaugiasi Lie
tuvos pavergimu, kurie siun
čia pasveikinimus Kaukazo 
banditui už Lietuvos paver
gimą.

Apie 2:30 vai. Chicagos 
lietuvis teisėjas J. T. Žuris 
pradėjo to didžiulio masinio 
susirinkimo programą. Pir
miausia jisai pakvietė dai
nininkę Mrs. Barbora Dar- („ . . . 
lys, kuri sudainavo Ameri, j išlaisvinimui, 
kos ir Lietuvos himnus. K&£ Owen*o J C 
beti pakvietė Chicagos Lie
tuvos konsulą p, P. Dauž- 
vardį, kuris kalbėjo labai 
karštai ir jausmingai apie 
Lietuvos netekimą savo ne
priklausomybės.

Jam užbaigus savo kalbą, 
pirmininkas pakvietė p. By- 
jausko vadovaujamą Biru
tės chorą, kuris sudainavo

aukavęs 
nebuvo girdėti. Gal ir auka 
vo kiek. bet neteko girdėti 
bent pirmininkas nei vieno 
iš kunigų vardų nepaminė
jo. Buvo taipgi keliatas ma
rijonų vienuolijos kunigė
lių, ir keliatas vikarų, bet 
nei vieno jų vardas nebuvo 
paminėtas, kad butų paau
kavę bent kiek didesnę su
mą. Tai parodo, kiek musų 
kunigai remia Lietuvos rei
kalą. Jie privilegijų sau no
ri visokių, ir Lietuvoje jie 
turėjo visokių lengvatų. Tu
rėjo didelius žemės plotus 
prie kiekvienos parapijos, 
už kurias jokių mokesčių 
nemokėjo; jie buvo išreika
lavę teisę kontroliuoti Lie
tuvos mokyklas; o dabar, 
kada Lietuva pateko į nelai
svę, jie nenori aukuoti jos Lėkdamas iš New Yorko i Atlantą didelis keleivinis orlaivis pereitą sąvaitę nukrito girioj 

ir sudužo. Iš 1G žmonių, septyni užsimušė ant vietos, o devyni sunkiai susižeidė. Katas
trofa įvyko Gecrgijos valsti.)cj. netoli nuo Jonesboro miestelio, šiame vaizdely matosi su
dužusio orlaivio liekanos.

BRIDGEWATERIO LIETUVIŲ BEND
ROVE DARO SlftOOflOO APYVARTOS.

Socialistai pradėjo biznį su išmoka $240.000 algų dar- 
! $3,000. Dabar turtas šie- bininkams, taigi yra iš ko 

kia $500,000. gyventi ir gražiai savo jau-
j Netoli nuo Bostono yra «««.kaitų auginti Kiek šių 
miestelis Bridgevvater. Lie- ^dojui teko patir-
tuvių kolonijų čia nedidelė. “> be™k V1S1 Jle leldz,a «?*

vo vaikus į aukštuosius mok
slus. Pavyzdžiui, draugų 
Pupeikių duktė mokinasi

visi pažangus, kunigu neisi- net1.^e'v Ja4"
nuoliai lanko Bostono uni-

kažin ar bus apie 100 šeimy- 
mynų, bet mūsiškiai čia pa
vyzdingai įsikūrę, žmonės

leido, bažnyčios ant spran 
do neturi, todėl turi Įsitaisę 
gerą avalinės dirbtuvę, kur 
dabar visi turi sau darbo.

versitetus bei kolegijas.
Tik vienas dalykas yra

liūdnas, kad senieji bendro-
dirba patys sau ir gražiai .Jau Padėjo ^auk-
gyvena tls -1S vei^mo- Pereitą pava-

Dirbtuvei įsitaisyti buvo 
įsteigta bendrovė, kuri ang
liškai vadinasi Bridgevvater
Workers’ Co-operative As- 
sociation, Ine. Tai buvo apie 
22 metai atgal. Kaip jos pre-

tris dainas. Po to pirminin
kas pakviečia kalbėti advo
katą Praną Mastauską. ku-

Norem’o kalba

Pabaigus rinkti aukas, 
pirmininkas perstatė kalbėti 
Amerikos atstovą Lietuvai, 
gerb. Oweną Jf C. Noremą. 
Kalbėtojas atsiprašė, kad jo 
lietuviška kalba nebusianti 
taip sklandi, todėl kalbėjo 
iš pasirašyto teksto. (Jo kal
ba ištisai tilpo “Naujienose” 
vasario 17 ir 18.) Jis gali
lietuviškai kalbėti jau ne 
blogiausia, ir savo kalbą 
tankiai papildė lietuviškais

ris kalbėjo angliškai ir nesi- į žodžiais, kuriuos ištaria te
gailėjo komunistams pipirų, i bai gerai.
Lietuviškus komunistus jis ag nebandysiu jo kal
pavadino “lauži komunis
tais. kurie kaip uodegos perdaug vietos laikrašty- 
velkasi paskui rusus, kurie Tik n^£«»£ei>i kari i,-c

bą atpasakoti, nes tai užim-

klastingi b»d« Pavergė mu-į JpeatarĮlk|ĮX^,msU’ nenulk 

sų Lietuvą, o dabar terori- • mjn^ laikyti savo galvas 
zuoja jos gyventojus, kem- auĮ^yn pakėlus, kaip dera 
sa juos į kalėjimus ir tt. amerikonams, ir turėti viltį. 
Žmones jo kalbą palydėjo, diktatoriai bus galų
gausiais rankų plojimais. . g.aje nugalėti, o tada, kai lai- 

Dr. Grigaičio kalba. į mes pasaulio demokratija,
. i tai laimės ir Lietuva savoTuom tarpu atvyko Ame-: rikte Jis

nkos atstovas Lietuvai, po-:kad jį^-, lju£X 
nas Ou-en J. C. -Noiem. Jisj^ nežiuriJ,t tos kokio
buvo svetainėn įlydėtas lie- įtikėjimo bebūtų, visi turi ei-
tuvių legijoniernį Dariaus- L ir n*gateti visas
Girėno posto ir Uetuyių !diktaturas> naci5s, fašiste 

ir komunistus. O tada visoskareivių draugijos iš Cice
ro. Užsibaigus iškilmingam 
Amerikos' atstovo priėmi
mui, pirmininkas pakvietė 
kalbėti geriausi ir žymiausi 
Chicagos lietuviu oratorių. 
“Naujienų” redaktorių D-rą 
P. Grigaitį, kuris savo turi
ningoje kalboje nušvietė vi 
są tą laikotarpį, kuriame ru

vė, ir dabar turbut, Lietuvai MANCHESTER, CONN. 
iš savo pelno neduos. Todėl, ‘ 
tie jo apvaikščiojimai yra

Clevelando Žinios.

sari mirė labai gabus biznio 
vedėjas Tolivaiša, o šiomis 
dienomis atsisveikino vi
siems laikams Jonas Šalte
nis, kuris per 20 metų išbu
vo dirbtuvės superintenden- 

zidentas drg. Baginskas* sa- tu; ,^as užims, da
ko, jų pradėjo septvni žmo- n.eteko,.Pa.t.lrtl- Pf™al '?’iru- 
nės, kurio sudėjo $3,006 i. vieton buvo
nusipirko vieno'aukšto ma- ¥nnk‘as a<taimshatonum 
šinšapės trobesį su nemažu d??' Steponas Rudis, kui iš 
žemės sklypu už $5,000. Du daba? menedzeiiauja. Ben- 
tukstanėiii dolerių liko dar drm'?s, P/^rdentu yra drau- 
skolos. Nupirktas turtas bu- f-*. Aleksandras Baginskas, 
vęs vertas daug daugiau;

Musų slaunios kolonijos 
naujienos.

“bet pirkom iš socialisto, 
sako drg. Baginskas. “o mes 
tada irgi buvomAIoliuoti

aiškus lietuvių visuomenės; ManphZ^.j"1W> nedidelis Clevelande ruošėsi pasitikti »rgi buvom visi sočia 
išnaudojimas jo asmeniškai Manchesteu& .nedidelis .«tautos vada” Smetoną bet tai jis mums a.idavt
naudai. Ir tas daroma išnau- miestelis, gyventojų skaito- d b nusiminė, nes išSrdo ^dirbtuves pata pą uz la- 
, • . v . . ... ma anie 2a taikstančiai. pra- kai nrieinama tuną ”dojant Lietuvos nepriklau- ma.aPle 2o tūkstančiai, gra 

somybės dieną. lietuvių 5}°L#a?5e nU°
meilę savam kraštui, visą J?a^or.^*. ,
ietuvybės jausmą, savam i ^au?’ silkines įeik-

ypatiškam pasipelnymui. j p emJi ’ a K,s P°Pie.rines- 
r l J |Bet dauguma gyventoju va-

Jei tokius parengimus jis žiuoja dirbt i Hartforda.
rengtų kitą kokią dieną, ir j Prasidėjus karui Europoj, 
neskelbtų kad tai bus Lietu- i pagerėjo darbai ir pas mus. 
vos nepriklausomybės ap-Nepertoli nuo Mancheste- 
vaikšeiojimas, tai niekas ne- no. East Hartforde vra 
galėtų nieko sakyti. Bet da- aeroplanų dirbtuvė. Pirm 
bar jis kreipiasi į lietuvių karo dirbo apie 5

kad jis apsigyveno jau
J J ‘______ i trigubai padidinta, trijų

SLA 136 kuopa turėjo aukšt.« b“vu tik 'ie-
mėnesini susirinkimų. Iš ko- "ob I™" be?d'S,!“‘; 
misijų raportų matėsi, kad ‘f ?“*■* Jaa
kuopa rengiasi prie didelės Skolų neia nei cento, uska> 

r - - -- išmokėta. Jos metine apy
varta dabar viršija $1.000.- 
000.

Dabartiniu laiku Bridge- 
waterio lietuviu bendrovės

pramogos šiais metais. Mat, 
šiais metais sueina 25 metai 
kaip kuopa gyvuoji*.

♦.u + „ Lietuvių moterų kiiubasapvaikščiojo savo*penkto!.- „d“ “ aa*

kuris eina tas pareigas jau 
10 metų. Tai vra draugiškas 
ir rimtas vyras.

Pernai miręs administra
torius Tolivaiša buvo ben
drovės apdraustas $50.000 
sumai, ir jam mirtis bendro
vė gavo 50 tūkstančių. Ar 
buvo apdraustas dabar mi
ręs superintendentas Šalte
nis, neteko sužinoti.

Svečias.

Nonvoodo Žinios.
Minėjom Lietuvos nepri

klausomybės sukaktį.

Vasario 16-tą Nonvoodo 
260 lietuviai gausingai susirinko

patriotinius jausmus sau- čiai darbininkų, dabar dirba S J KHnhn dai-bininkų, padalydami per savo salėn paminėti Lietu-
kia, rėkia, kad reikia Lietu-! apie 17 tūkstančių ir dar vis!.*“ - .r- O Miphplich dieną apie 1,600 poru čeve- vos neprikla tiso m y bę. 
vos nepriklausomybę ap- reikalauja daugiau darbi- „So ’-------J ---------* ‘ ~ ?
vaikščioti, o susidariusį iš to ninku. Dabar atvažiavę ir iš Lhn T? h.mt
pelną sau pasilaiko. Jis da- dietini nruiinu Hurlia pilllStSIltj (ĮSI b^. Ji bllM3

rykų. Jų produktas geriau- Programa buvo paįvairinta 
šia yra žinomas “Over- gražiomis dainomis, kurias 
Globė Shoes” vardu. Tai sudainavo Brocktono Lietu- 
vra labai geri čeverykai. vių vyrų Choras po muziko 
Kas sykį pabandė, tai jau p. A. Krušo vadovyste, 
kitokių daugiau neperka. j Kalbėjo inž. Br. F. Si-

Jie gamina ir kitokiais mons-Simokaitis iš Fitch- 
burgho. Kalbėtojas sujudi-

ną sau pasilaiko. Jis da- kitų valstijų gauna darba,, į r. f, '"““7rotaip, kaip Romos katali-jeiį. moka di.lt ant mašL p Z e 
kų bažnyčios kunigai, kurie nų, kurios pritaikvtos aero- J -l lkurimo- 
rėkia ir šaukia, kad reikia planu išdirbimui. ri^i
savo sielą gelbėti nuo viso- Manchestery lietuviu ne- lando graikų komite-
kių velnių, o tuo pačiu laiku daug, bet gyvena geroj san- tas jau -dimko virs $-5,000 
pardavinėja Kristaus palik- taikoj, turi
tus sakramentus, p ’ 
nė ja įvairius atlaidus,
nk.vjsiRtnde?nkilkni!fSo« ,. Stasys ir Katrė Mažaus- nori kįd ant tų če'veijtų bu- >ių jis prilygino baudžiavos
n..liri ' Draugijų yira kelios. Pn*‘kai minėjo savo sutuoktuvių tujos firmos vardas. To-ja,ĮjUnts. _
elur ’ vietą užima SLA J 1 25 metu sukakti. Turėjo kiam atsitikime Bridgevva- Kalbėtojas nurodė, kad

Margutis” taip daro su Kuopa, antrą—šunų ir Dūk- -e 200 svečių. terio lietuvių bendrovė savo Amerikos lietuvių pareiga
Jenas Jarus, vardo ant čeveryku nespau- Yra rengtis prie to momento, 

------------— • džia. bet deda tos firmos kada Lietuvai bus reikalin-

pavergtos tautos galės susi
laukti laisvės, nepriklauso
mybės ir džiaugtis gyveni-

Galop
kalbėti “Sandaros” redak
torius p. M. Vaidyla, kuris

SC1U
tos rūšies žmonėms rupi Lie- ^re?n.a-vls°kiia’ daugiausiai
tuvos likimas. “Rele.T0. . ,Te'7Res-

Bet Keleivi žmones ge- 
Tai taip mes chicagiečiai riausiai mylfskaitvti. dau-

sai, užtikrinę Lietuvai ne- ragino, visus prie vienybės, 
priklausomybę “visiems am-1 . lietuvius pabėgėlius

■ - - * |ir dirbti uz Lietuvos nepn-žiams,” pavergė ją ir dabar 
žiauriausiu budu persekioja 
jos žmones. Jis kalbėjo taip 
jausmingai, taip nuošir
džiai. kad ne tik moterys, 
bet ir daugelis vyrų apsiver
kė. Jo kalbos visi susirinku
sieji klausėsi tain atydžiai, 
kad galėjai adatą mesti že-

klausomybę.
“Margučio”

Jau per keliatą metų 
“Margučio” leidėjas p. Va
nagaitis rengia savo rūšies 
16 vasario apvaikščiojimus. 
Tie jo apvaikščiojimai Chi-

mėn, ir tai butų galima gir- ca£°s lietuvių publikai išei 
Ina gana brangiai. Inej imas

Užbaigus D-nii P. Grigai
čiui kalbą, teisėjas J. T. Žu
ris paprašė visus legijonie- 
rius ir Lietuvių draugijos 
kareivius, kurie buvo uni
formuoti, pereiti per svetai
nę ir parinkti aukų Lietuvai

vien tik į vaidinimą ir šokius 
kainuoja 75c. O jei nori ir 
pavalgyti, tai tikietas kai
nuoja $2.50. Kada Lietuva 
buvo laisva ir nepriklauso
ma, tai nedaug kas atkreip
davo į tai savo domę. Ta
čiau dabar, kada Lietuva^50 neteko savo nepriklausomy- 

tokie parengimai,to? i?nTannJm^eIhln^mj»«‘ku,'ie tik Vieno
ir Taupymo _ bendrovės j naudai Ham slcriau.

ir musų visuo- 
men® neK®ū i tai ramiai žiu- 

nisiiinhirieji suaukos. Ka-, jį; ,.Margu^io" ieidėja?
pUm«- uį^n~'lk?iS8^i,bŽ

t * * ' 1 m pusė bėdo^6 Bet iki šiol da?
tino. įeikalams. niekas nėra girdėjęs, kad

Susirinkime dalyvavo ir “Margučio” leidėjas butų 
Romos katalikų * bažnyčios paskyręs bent vieną dolerf 
keliatas kungėlių. Vienas politiniams Lietuvos reika- 
iš jų. Cicero šv. Antano pa- ams. Nei praeityje, nei da- 
rapijos klebonas kun. Alba- bar jisai tokių pažadų neda-

Laiškas “Keleivio99 ,Ir biznis lietuvių bendro
vei sekasi gerai. Per Hoove- 

;rio krizį žlugo didžiausios 
korporacijos avalinės pra-

Redakcijai.
ga ypatinga parama. Jo kal
ba buvo palydėta aplodis
mentais.

Po prakalbų buvo vaka
rienė, kurioje susirinko ne

gerų lietu-
Gerbiamieji!

t iotiitrAa "i---------- • ----- ’ i- i - m Teikiu didelį kreditą šių monėj. Tam pačiam Bridge- paprastai daug
nriklancnTtrvhp- rlUna ir 1S nasiPerka f.lv? metu “Keleivio” Kalendo- watery stovi apleistas milži- vių.
priklausomybes dieną, ir kas sąvaitę ant North Mam liacs autoriams. Tai yra niškas triobėsys, kur kitąsyk1 Ačiū šeimininkėms ir šei-

puikus ir naudingas įvairių buvo avalinės dirbtuvė, bet mininkams. kurie prisidėjo 
zs. Graži po- per krizį užsidarė. Brockto- darbu ar geru žodžiu.
;ika, naudingi ne, Haveihillyje ir kituose J* M. Pečiulis,

ir šiaip jau ver- avalinės centruose taipgi iš-
taltiVn-n4- pataliniai bei receptai, nyko didžiosios dirbtuvės, 
kad Dėde kaįw va nasidarvti. ka išnai- Rpt Bridirevvaterio lietuviu

a* ------------- -- nvn
tiek jos labui pasidarbavo- street—Ne vvs Stand.
me Vienas ii dalyvių. Kitokių pakraipų laikraš- dalvky rinkiny 

čių pas mus matosi mažai, ezija. beletristika, 
pareina keliems “Laisvė, straipsniai 

Lietuvos Nepriklausomybes bet žmonės jos skaityti ne-
mmėjimas gerai pavyko. nori, nes mano, kad Dėdė kajp £a pasidaryti, ką išnai- Bet Bridgeivaterio

Nepriklauaimos Uefuvos Sosi^kolo''".^ kintl -*» ir SUklij"°ti b“drov*' Bbikė 

23 metų sukakties mmėji- get musų apielinkėje lietu- 
mas pas mus pavyko gerai. vįaj žinomi kaip geri darbi- 
rrogramą atidarė komiteto ninkai ir lojalus Amerikai, 
pirmininkas Vincas Ambro- Vienas-kitas durnelis gero 
zevicius. Šv. Cecilijos cho- varj0 lietuviams nepaga- 
ras sudainavo Lietuvos ir din<«
Amerikos himnus, o vėliaus £jema menka

NEWARK, N. J.
Norwwodiečtų rezoliucija:

lietuvių Iškilmingai minėdami 23- 
per di- čias metines Lietuvos nepri- 
ir visuo- klausomybės paskelbimo 

sukaktuves. Nonvoodo lietu
viai, susirinkę savo svetai
nėj, 13 St. George avė., su

ir tt. Tai vis naudingi na- džiausią depresiją 
muose patarimai. met dirbo.

Be to, Kalendoriuje telpa “Mat, kai ponų pas mus 
labai rimtas ir išsamus nėra. tai mums ir sekasi."
straipsnys, kuris dokumen- pasakoja draugas Bagius- didžiausiu Budėsiu pažymi, 
tais parodo, kaip Lietuva kas. “Mes patys šėrininkai. Kad sovietų Rusija su
pi ai ado nepriklausomybę, patys bosai ir patys darbi- tiempė visus savo prižadus

da ir kpliata tautišku daino ^“‘7 “V“"2’ snie* Tai tikrins atsakymas į Bim- ninkai. Dirbame patvs sau, ir pavergė Lietuvą apgau
na ir Keuaią lauusKų uame g0 „era, noi^ kai kada pasą- bos gIeist^ brošiurpalaikę o ne kapitalistams. Kai tei- lingu budu, smurto keliu, be

iralhain vioinc *U’n vėl lyja. Au- apie TJetuvą. Apart to vis- kai geri, uždirbam daugiau jokios provokacijos iš Lie
kam Tirnn« KalmoK? knn tomobihstaius vargo nėra, ko Kalendorių puošia labai ir da dividentu išmokam šė- tuvos pusės, prijungė Lietu-

iJk___ L nereikia kamuotis snie- ge3os diktatorių karikatu- liniukams po 10 Inocentų ar vą vien imperialistiniais tik-
gą. Mancnesieno Pilietis. roj; — Hitlerio. Mussolinio daugiau, o kai klikai pra<- slais, atimdama iš Lietuvos

ir Stalino. tesni, padarom mažiau, bet gyventojų pilietines jų tei-
Patariina kiekvienam lie- visuomet mums užtenka ir sės, ių turtą, ir sunaikinda- 

tuviui šių metų “Keleivio” gyvenam neblogai.” ma Lietuvos kultūrą.

Pauiionis, D. Klinga ir “Tė
vynės” redaktorius Kl. Jut
geltonis, o taipgi vietiniai 
A. S. Trečiokas ir P. Po-

Publikos nriririnkn daiur Kovo 9 LSS 61 kuopa Kalendorių įsigvti. Skaity- Ištik ro, jie gyvena gra- Sis mat mitingas vieningai
Rnvn rankamos m aukos na ren^a vakarienę Lietuvių tojams kaina 25 centų. Tas žiai. Beveik visi turi nuosa- protestuoja prieš Sovietų
h£<rfilinm« iš T iofnvoa Kliubo name. 2 va- kvotefis greitai išslysta iš vus namelius su gražiais Rusijos tokį žygį ir reika-
SolnH Nurinkta 77 po lancU P° pietų. Rengėjai kišeniaus bet kokiam menk- daržais ir sodais, kur vara- lauja, kad Lietuva& iaaStel ^nusi^ jTSiink^ ° Ka,endorius bus ros metu

ta atstovybėn iv-**5—— ,r aPlennKes

N. ir A. L. V
V. Ambramviaus, pini
V. VajickM, iždininkas, rius. _ tytojams ir bendradar- 000. i Peter Blažit, prez

Visus kviečia Rengėjai, biams, J. Pakarklis. Per me“is jų bendrovė J. M. Pečiulis, sek.

LAWRENCE, MASS. 
Bus puiki vakarienė.

kur vara- lauja, 
gali maloniai ir pasaulio lietuviai

ir viso 
kovotu

A. S. Trečiokas, sekr.

f
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

SOVIETU RUSIJOS SPAUDOS 
PASISKAIČIUS.

Sovietu Lietuvos valdovai rašo: “Mokslas teko pradėti: 
ekviena proga primena, patalpose be elektros švie- 

kad Lietuva esanti dar atsi- sos, be vandens, be labora- 
likusi. Girdi, ji turinti pavy- tol i jų. be bibliotekos, be jo- 
ti “broliškąsias sovietų res- kių dirbtuvių ir studijų.” 
publikas, kurios bolšeyi-! O dabar duokime žodį i 
kams valdant padariusios “diaueui’’ D. Ciuoruchai. i

Kaip Socialdemokratai Siūlė 
Sutvarkyti Gyvenimą Lietuvoje

(JŲ 1931 METŲ PLATFORMA)

Žmonių santykių formos keičiasi mi, skelbia kovą esamai santvarkai ir šie-
----------------------------- m--------------- --------------- -------------------------------------------------

• coįritomin canfir į ii»w dtffiiaiiua liaujas aiTIUVi! pi
Žmonių santykių šeim^e.

čioje sovietų Rusijoje ir jos tyse. Pasak šio autoritetingo 
pavergtose kitose respubli- žmogaus, jo žinioje esantie-

nės, besiversdami medžiokle, vėliau gyvu-

, , v- . >•. ii- i. i- r, įeinami auouo uai-Tegul bus pagarbintas. ke kokių yra kytruohų. Ga- p ; pavasari 
Maike ! Ii but. kad ir Lietuvoje pri- , .?00 ‘vi^įukn KpT -ib.ie Glvr. ,-iozv rzvl-i„ Vo \1SCIUKU, OP—Labas. tėve.

—Ar žinai, Maike. 
aš pereitą nedėldieni 
vau?

kur
bu-

—Bažnyčioj.
—O kur daugiau? 
— Saliune.
—O daugiau?
—Po stalu.
—Ot. ir neįspėjai. 
—Na. tai kur?

viso tokiu sabotažnikų. 
myli zbitkus daryti.

—Nekalbėk niekų. tėve. 
Lietuvoje duonos stinga.

—Bet tu užmiršai, Maike, 30 vi

lininkyste, gyveno bendruomenėmis, ku- 1 Taip yra ir dabartiniu laiku. Kapitalisti- 
... i iose žmonių santykiu pagrindu buvo pa- ivisuomenės santvarka pastato mažutę 

koše, mes čia paduosime ke- ji metalurgijos fabrikai pa; ■ dėtas primityvus komunizmas—bendras i visuomenės dalį visagaliais gyvenimo sei
lintą faktų iš to “laimingo- gaminę “primusų” tiktai darbas ir bendras naudojimasis darbo vaL mininkais, padaro ją savininkais neribotų 
jo” gyvenimo. Įsakmiai pa- vieną nuošimtį numatytojo Vėliau, kai žmogaus darbas darėsi turtų, kuliuos gamina darbo liaudis, pati
brėžiame, kad visi faktai plano ir tai per 10 mėnesių, našesnis, primityvų komunizmą pakeitė i išnaudojama, pavergta, bado naikinama, 
imti iš Maskvos bolševikiš- Per tą patį laiką pagaminta ■ vergija. ’ Žmonių bendruomenėje, besiver-: dažnai neturinti jokios reikšmės krašto 
kų laikraščių, tad faktų au- sulig planu: geležinių kros- cįančioje jau žemės dirbimu, tuomet atsi- reikalams tvarkyti.
tentiskumas yra neginčija- nių—1.5‘<, kabančių spynųj,a(jo iš vienos pusės visagalių valdovų, o iš ! Šitose apystovose ir iškilo esamosios ne
muš. —&2‘«,.vaikų lovų—15'.. kį(OS pusės—beteisių, į darbo gyvulius pa- teisingos santvarkos smerkė jai—socialis-

štai kas darosi Lenino Įgaliotinis toliau jau nebe-! našių vergų. Kai priverstinis vergų dar- tai. Jie ne tik įrodė, kuo kapitalistinė san- 
vardo gyvulininkystės kol- skaičiuoja, tiktai prideda: į>as darėsi mažai našus, vergiją pakeitė *vaika yra bloga, kaip kapitalistų klasė iš- 
ehoze Davydovo rajone: “ir taip toliau...” ; baudžiava, feodalinė santvarka. Šioje san- audoja darbininkus, bet taip pat įrodė,
gyvendami pusbadžiu, šie Bolševikai užsieniuose tvarkoje yra ponų. smurtu užgrobusių dir- kad kapitalistinė visuomenės santvarka 
kolchozininkai įprato vogti plačiai skelbia, kad Stalino bamas ir nedirbamas žemes, pirma buvu- .pati rengia sau galą. kartu rengdama pa- 
gyvulius. Kolchoze turėtų vardo automobilių fabrikas ?ias bendra visos visuomenės nuosavybe, grindus naujai socialistinei visuomenei, 
buti -54 karvės ir veikiai, o (Zavod imeni Staliną, su- ir yra “laisvų” ūkininkų, gyvenančių ii Socialdemokratai parodė darbininkų kla» 
suskaityta tik 37. Kur dingo trumpintai vadinamas ZIS) ‘dirbančių ponų žemėje. Laikui bėgant ir. sei kelią, kuriuo ji turi eiti, kad išsivaduo- 
kiti 17. niekas nežino. masiniai gaminąs automobi- ponų galybei didėjant, ūkininkai virsta tų iš kapitalo vergijos ir kaitų, sukurda-

Tas pats darosi kiaulių -liūs, kurie savo kokybe esą ponų baudžiauninkais, maža kuo besiskir- ma naują socialistinę santvarką, įvestų vi- 
ukyje, kur sistematingai “ne blogesni,” kaip geriau- darni nuo pirmykščių vęrgų. są žmoniją į nauja, šviesų gyvenimą,
dingsta paišai. šieji Amerikos automobi- Europos keliautojai 15 ir 16-tam amžiuj Darbininkų klasės uždavinius dabartyje

Paukštininkystės skyriuje nai. Bet štai ką Pravda i surado už jūrių Ameriką ir kelią į turtin- jr ateityje socialdemokratai suveda į aiš- 
reikaiai atrodo dar prasčiau, praneša apie ši labuką. Pa-; gaja'Indija. Tos naujos surastosios šalys kiai. nuosakiai išvvstvtus ir visa gyvenimą 

. . . ^ ,... , pirkliams davė gražios progos sparčiai apimančius reikalavimus, kurie ir sudaro
- to, buvę įvairias automobilių dalus pelnytis prekyba su jomis. Prekyba gimdo kiekvienos darbininkiškos partijos

373 suaugusių °"c ................ ’ • ’ * - --- - r J
Šime įsakmiai
“dėl biauri
dvėsę 479 vištos ir viščiukai, nežino, ką daro kitas., Pav.. <leli fabrikai: gimsta kapitalistinis garny- mu,

' - - .......................... ‘aust"tu buvę paplauta, tad Gorkio miesto fabrikas 
likti “Raudonoji Etna” per 19 

virš 1,000 paukščių. Bet su- m. 11 mėnesių išstovėjo be

_ , . yra proto darbo išdava. Susipratęs
bos būdas, o su juo kartu ir kapitalistinė socialdemokratas, dėdąmasis į darbininkų

kad dabar gavėnia, taigi, atrodytų, kad turėjo likti “Raudonoji Etną” per 1939; visuomenės santvarka. Kapitalistinei ga- klasės kovą su visu pasiiyžimu, su visa sa-. . £a*
------------ , .... , mybai reikia laisvų, samdomų darbininkų, vo išvargintos ir pasipiktinusios sielos ais

ti gavėnios ne- skaičiuota tik 357. Paklaus- darbo net oo3 valandas, nes Kapitalistinės gamybos kūrėjai ir jos ug- tra, žino. kad jis eina teisingu keliu. Tą ke- 
>ve. Jeigu, jie tas, kur dingo likusieji kiti fabrikai neatsiuntė savo dytojaį, įsigalėdami visuomenėje dėl savo Hą jam nustato socializmo mokslas, o įsi-

daug valgyt ir nereikia.
—Bolševikai

pripažįsta, tėv.. ..... _______
žmonėm* nieko neduoda, paukščiai, kolchozo vedėjas gaminamų dalių. Automobi- tunų, pradeda .kovą su baudžiava, nes tikinti to kelio tikrumu jam padeda jo pro
tai reiškia, kad jau nėra kas tik patraukė pečiais ir atsa- lių montavimo įkyrius išsto- jiems, reikalingi laisvi samdomi darbinin- tas. Proto vedama, kilnaus jausmo žadina-
duoti. kė: “Nežinau. Turbut, iš- vė jo be darbo 742 valandas, kak Toje kovoje naujai gimusios buržua- ma, darbininkų klasė su nepalaužiamu pa-

—Ale užtai žmonės turi vogčiojo...” nęs Raudonoji Etna neat- zijos pusėje stoja darbininkai ir baudžia- siryžimu stoja į kovą su dabartinę kapita-
bulševikų prakalbų. Maike. daug laisvės, Maike. Kaip Tas pats “pavyzdingas’’ siun^ savo dalių ir tt. ZIS vos suspausti ūkininkai, ir bendromis jė- listine santvarka už socialistinės visuome- 
Ir tu žinai, kad jie nesiektai vienas kalbėtojas nušnekė- Lenino vaido kolchozas lai- fobriko sandėliuose stovi gomis per Didžiąją Francuzų Revoliuciją nės santvarkos įkūrimą.

^ka- Kapitalistinė* santvarkos ydos.

gamybos Pagrindinė dabartinės kapitalistinės 
pačioje visuomenės santvarkos ypatybė yra ta, 

__ pasiskaitvkime visuomenėje, o venau ir vaistyoių valdymo kad jos gaminamų daiktų daugumas yra 
kaip veikia sovietu geležiu- S formos. Neribotos monarchijos virsta arba parduoti skiriamos prekės, o jų gamybos 

sri- keliai. Maskvos-Donbaso • ribotomis monarchijomis, arba respubli- priemonės sudaro privatišką atskirų asme- 
pasidaio ti kuria bolševikai labai d- rajone keliai sniego užpus-' komis.. Vien« *r. ajvėju monarchai da- nų ar grupių nuosavybę. Gamybos priemo-

smutna. tai raudonarmie- , faį meno “protegavi- tyti. Bet kai garvežys__ snie- *1 al* Y1S^ yaldzią valstybėje tun perleisti nių savininkai — kapitalistai yra tik ne-
čiai tuojau surengia koncer- ma< “pravda” skelbia go valytojas norėjo išva- nauia^ atsiradusioms visuomenės klasėms, gausi visuomenės dalis. Tuo tarpu didžiau-
tą, vieni ant armoškos ka-;kaiį’ dirbama Maskvos me^ žiuoti i darbą, pasirodė, kad!butent’ buržuazijai. ................... šia visuomenės dalis, dalyvaudama savo
marinski pabirbina, o kiti no institute. Šis institutas nesama sausu malkų, tad Juo labiau plinta kapitalistinė ga- darbu prekių gamyboje, bet neturėdama
su prisiaduškom pašoka, ir savo pįtalpu neturi, tad stu- garvežys negalėjęs pasiju- myba. tuo gausingesnė ir stipresnė darosi gamybos priemonių, priversta yra parduo-
tuoiaus žmogui linksmiau dentai dilba net 8 vietose, dinti iš vietos. Orlovo srity- samdomų darbininkų klasė. Klasiškai są- ti kapitalistams vienintelį savo turtą—dar-

ka pasidaro. Ir tą viską Stali- daugiausia fabrikuose kai je į sniego valymo darbus ‘iš monėdama, darbininkų klasė stoja į kovą bo jėgą. Tokia visuomenės santvarka da-
‘ nas duoda už dyką. Na. tai dalba* baigiasi. Tose patai- kolchozų buvo įsakyta atei- už savo reikalus ir kovodama stiprėja, ro beturtę visuomenės daugumų priklauso-

ko daugiau, Maike. reikia? poS€ taip šalta kad n<Tt da- ti 75 žmonėms. Bet neatėjo Besigindama nuo skriaudų, nuo pažemin- mų nuo turtingųjų mažumos. Toji mažuma 
žino. _vin, pirma tėve žmo- žai sušąlą, o pozuotojos atsi- nei vienas žmogus! i tos būties visuomenėje, darbininkų klasė perką beturčių darbo jėgą, sunaudoja ją

eikia duonos paskui sako pozuoti, net klabena Baigsime šių nepaprasto stengiast prierti pne valdžios valsty- prekių gamybai ir apyvaitai ir, pasisavin-
koks dabar Lietuvoj geni- drabužiu, toliau .eikia šiltos dantimis. Studentų tapytojų “pažangumo” ir “laimingo” >r. Ja Pastnattdoti savo reikalams gin- dama m sukurtą pndedamają vertę, vis 
mrs. Nėra nei drabužių, nei i.iicv-As natalnnse snimcm šildvmn trvvpnimn laimpiimn samšn Ai, bet sukuria naujos visuomeninės san- turtėja iš samdomų betuičių skiiaudo.*.
maisto, pagaliau ir iš namų
žmonės išvaromi.

—Tei duonos nėra, Mai- i i ., -i i. 1W ...v ,, . . . ,
ke, tai čia reikia kaltinti be- ne? da)ar UU1 piiną lalsVę’ tams-skulptoriams buvo įsa- vidurinės), nesugebančios žmoniM skurdas. vaip pertvarkydama ūkį kiekvienoj šaly ir
kaine* kad neprikepa. —Aš žinau, tėve. kad jie kvta įsirengti vienoje patai- maskolių vaikų išmokyti net .Tokiais etapais ėjo žmonių bendruome- daugiau ar mažiau surišdama tarp savęs

—O iš ko jos keps tą duo- taip sako. bet taip nėra. Juk j oje. Į ja~ ’----------“ 1 an<rima« Ifi ancrimn tolio noiškrvno
ną? Gal iš *niego? tėvas pat* žinai, kad Lietu- daib<

— Kam gi iš sniego? Gali voje daug visokių
kej»t įsmiltų. čių buvo. Kiekviena .. v t__ __ ___ _____t.___ - - - - - -• -

Miltus, tėve. senai jau turėjo >au atskirus organus, kiu* išmėtytus, o pradėtus kalboje nesugebą. Todėl so- ^ad ir pavėluotai, anksčiau ar vėliau eina aiškyn.^
daibus net sudaužytus, nes vietų Rusijos švietimo ko- luo Pa^’u ^ebu- Kapitalistinė visvomenė gamina prsk

—Bet gali but ir bekarnės ūkininkas,,
vo* Žinios , ____ _____ ___ t__ e„. t___o...... _____ ______ ____

" nei caro valdžia ne- Profesoriai, matydami tokia mokymą ’ butu atkreiptas ir nuolat keičiasi žmonių santykiai visuo- nių pramonę. Juo aukščiau išauga kaįrita- 
------------ i -------- 1--.----- —------j— tUo djdesngs reikšmes

—Aš buvau nuėjęs ant

laisvės.
—Tai netiesa!
—O ką tu gali žinot. Mai

ke? .Juk tu Lietuvoj dabar 
nebuvai.

—O iie ar buvo. tie kal- 
kalbėtojai?

—Aš mislinu. vaike, kad 
ir jie nebuvo.
• —Taigi jie nežino 
šneka.

—Tai kas žino?
—Lietuvo- žmonė?

blogą kraują, ir ligonis be- 14.7' < ėriukų, 
matant sveikas, kaip kr ie-, Dabar paimkime kitą 

O jeigu kam----- ----- 'nas.

Ir avo laiškuose jie pasako, ,
1"*’“ J V ....... ............ ' ' ~ au ieikia šiltos dantimis. Studentų tapytojų

ir sausos pastogė* ir laisvės, patalpose sprogo šildymo gyvenimo laimėjimų sąrašą įb oet suKuna naujos visuomenines san- turtėja is samu,
__d . <«ko vamzdžiai, kuras pasibaigė, “Pravdos” nusiskundimu, Avar^°s idealą, tokios santvafkos. kultoje Kapitalistinė

Al dk-p kad T tome žmo- institute pamokos fak- kad sovietų Rusijos mokyk- bus pasalinta kapitalistines visuomenes pradžioje susik
Maike, kad Lietuvo. liškaj nutrauktos. Studen- los (ne tik pradžios. jr neteisybe, netvarka, žiaurumai ir darbo sparciai išaugo ir išplito visam pasauly, sa

. - y ' *7mnnui cLriivrfloc “ ------ - - -

visuomenės santvarka, 
pradžioje susikurusi Eurojms vakaruose,

ti vienoje patai- maskolių vaikų išmokyti net 1 omais etapais ėjo žmonių oenui uome- daugiau ar mažiau sunsaama tarp savęs 
bu* sunešti visi lusiškai. Mokyklas " baigei™1! augimas- Iš to augimo kelio neiškrypo atskilas šalis prekių gamybos ir jų apy

niai. O kai kitą jaunuoliai rašą su skanda- nei viena tauta, nei viena valstybė, tik vie- vartos eiga. Kur kapitalistinė santvarkadarbo įrankiai. . .............__ _______ ____ g _________ ..... .......
laikraš- dieną studentai į tas patai- iingomis klaidomis, ir pado- nos JV ,ke1!? eJ° sparčiau, kitos lėčiau, atsiranda ir išauga, ten visuomenės susi-

. jiartija pas atėjo, rado visus įran- įiai sumegsti frazės gyvoje dur kitos kuriam laikui sustingo, bet ir jos, skirstymas į turtuolius ir beturčius eina vis 
_au turėjo >au atskirus < ’ - —

suvalgė Stalino kareiviai. Pavyzdžiui, buvo “Lietuvos _____ _______  __
buvo “Lietu- pasirodė, kad šias'patalpas misaras išleidęs specialinį Materialistinis istorijos mokslas įrodo, parduoti masėmis. Masinės prekių gamy-

kaltos. Ot. aš tau pasakysiu. ir kili JN laik‘ HakM u?ėmė kita įtaiga, jiaraginimą. kad į kalbos kad žmonių visuomenė ne tik nuolat auga bos reikalas sukurė fabrikų ir didelių įmo-
Maike. kokį atsitikimą aš Juk. menėj ir valstybėj, bet ir kad tų nuolatinių listinė gamyba,

“rusu i>asikeitimų priežastys pareina nuo to, ku- įgyja didži
tūta* imta vadinti “bezpri- kalba- , ... - . • -i - j- • . i . u . i-

na Go i< dnnarai vU zorniku.” tautos kultūros ginklas?’ nių bendruomene tvarko savo ukj, garnį- mkos išradimai, mokslas, tobula prekių
mažesni Taigi aš i,ra lėiau —Tai tu rokuoii Maike A,ba vėl “Lydoje” at- K vi«a ko matvti kad na gyvenimui reikalingus daiktus Tad tie gamybos ir jų jjasknstymo organizacija,
niaze.iii laigi <u i ia įėjau lai tu ,ku >|i, .laike. Sj . . 93 nrofero- 1 s T,1.7 b ♦n-^ •> visuomenės santykių formos pasikeitimai Didelės įmones, gamindamos prekes pi
rkini. Ar tu mane uz. ♦luiną Kad pne caio Lietmos zmo- pasirašytas laiškas, iš v,?’mark-ia^utsiiiL^i n®ra atsitiktinis dalykas. Tai yra neišven- giau ir geriau, lengvai nugali varžytynėse 
laikai, ar ką.rakau. I onacai nes tuiėjo daugiau lais\es. ‘rjo matvti kaip dilba f v'-j1 rn! .aJ?lkkV>l: giamas būtinumas. mažąsias, nugali amatininkus ir smulkia-
neverti ĮHI centą. „ tu man negu pi ie Stalino. 'Maskvos kinematografijom Jinh?,'?,, ehIo^^o- Pačių žmonių reikalavimai sukuria nau- ią prekybą. Jos nustumia nuveiktų mažu-

-žmoma. kad daugiau. X SaSm^lemta S! « tenkinti. naują. gamybą. $ įmonių savininkus.į molėta™ bmį ai-ba
—Na. tai dabar. Malke, n sovietu Rusi joję, šis in titu- ni ia;ka Hrtuvoie n i*ilikri kalt.u. visuomenėje gimdo naujų jėgų su daro juos tik didžiojo kapitalo patarnau- 

aš eisiu su jais ant kr itikų. įas iigUS metus lai £ siekimais. įsideda naujų jėgų tojus. Tuo budu su kapitalistiniu ūkio au-
O tu, vaike, pasivaktuok.-pjnlaš j žinomo piieškaiinio Ji. L,emva ja. isa. 1 .kova su senomis, valdžią laikančiomis, bet girnų neišvengiamai ema vis didesnis vi-
kad už tokią kalbą negau-: rPStorano “Jar” i* mua’nas. _______________7L__ jau atgyvenusiomis visuomenės klasėmis, suomenės susiskirstymas į turtuolius ir į

gali senąsias ir kuriasi beturčius.
formos. Toj

tmė’-ni vienu bpkpriu drausdavo. O kur iie yra da- skandalingą betvarkę, atsi- tinkamas dėmesys.
\rZir , hnriavo d,macu nu* ba! ? Vždaryti visi. Tai kur- sako toliau dėstvti. šis insti- kaip įašo “Pravda,” “rusu pasikeitimų priežastys pareina nuo to. ku- įgyja didžiosios įmones, 
šijdrktl Ale žirniu, kad kož- gį«a ta laisvė, jeigu žmo-.tūtas imta vadinti “bezpri- kalba—tai galingas didelės nuo budu ir kuriomis priemonėmis žmo- gali būti visiškai pntaikjdi naujausi tech

cezim {»<» du centu, ir kas sy
kis vis mažesnius iškepi.

—Bet tai buvo juk ne Lie
tuvoje. tėve.

—Taigi, taigi, vaike, tas 
bw<» ne Lietuvoje, ale vis 
tiek apgavystė. Ji* priž 
jo prikept man didesnių do-' 
nacų. o kai nuėjau kitą sykį. i 
tai lik rkylės buvo jiadidin- 
io . Aš pradėjau bartis. O į 
j juokiari ir sako: “Vaetu-j 
ma:u! Juk už tas skyles aš 
tat; nieko nečežinu. Atiduo
siu jas uz dyką, o tu vis da 
ne satisTait.” Ir l»eveik *u- 
*iiokavorn Tai matai, vai-

Didelėse imonėse
jeigu zmo- 

burna uždaryta?

s- tum nuo Bimbos parapijonų hit pernai iis gave^kiias pa- R*i’” P**®1 •' E Sei»«,rt«en Naujos jėgos nu;• 1 1 _ * • ■ - tut iiso Anraso. Lnl.i'i Kurti.___*   -- *— -ižadė- jier kelnes.

GRAIKIJOJ SMARKIAI 
DREBĖJO ŽEMĖ.

Pereitą nedėldienį (bai
ki joj buvo smarkus žemės 
drebėjimas. Laricos miestas 
pusiau sugriautas. Paskui į 
tą miestą italų orlaiviai dar 
metė bombas

*iit-iisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 
žiti.invs rašyti išmoko, kokiu budu i#-

dar blogesnės, nekaip seno- į’-'”u”. ». ........ ton tt. Chicago. 1905, pusi W4.
sios. Profesoriai žodis zodin ................ <9?..

talpas. Tačiau jos pasirod'

t

oin n»i.M V
"Tke ;,«rp«.e «f tke Assoeialinn skali 
ke to krlp prenm tke kirai- aad 
tradilioR- of onr ronatry. tke I aito) 
Mrtte, of tmertra. f., rėš ere W« tuo-
aad iaspire nike r- t« res|w«l aad okej 
Iketa. aad ia all wajs ta *W ia taukia? 
thi» roaatrj rrenter aa4 hetter"

naujos gyvenimo formos. Toje visuomenės Tuo budu pakilęs darbo našumas kad ir 
laidoje nėra nieko atsitiktinio, nieko die- didina visuomenės jMgamintų prekių kie- 
viško ir nieko velniško. Visa tai yra ne tik kį ir vertę, bet turtų paskirstymas vyksta 
žmoniška, bet neišvengiama ir būtina. vis neteismgiau. Kapitalistų jtelnas auga 

Pasikeitimai visuomenėjeje nesidaro sa- sjjarčiai, o darbo masių būtis lieka ar ta 
vaime dėl Dievo ar velnio valios: jie vyks-' pati, ar darosi vis sunkesnė. Gamybos pa
la tik dėl žmonių valios. Kai visuomenėje; žanga, darbo našumo didėjimas kapitalis- 
jiasikeičia gamybos budai ir dėl to joje pa- tinėje santvarkoje dar griežčiau suskirsto 
sikeičia žmonių santykiai, tie sluogsniai, visuomenę į dvi priešingas klases, daro jų 
kurie gamyboje ima vyranti, bet būva esa- (kovą vis aštresnę.
mosios santvarkos varžomi ar skriaudžia* (Rwa dauginu)

/
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VokiečiaiSaudo Žmones Okupuoto j Lenkijoj

Tik Kūdikis. Kongvetan yra Įneštas bi-* 
liūs, kuriuo norima nuimti; 
mi’ionieriams apie $100,-’

leidžiama,
doleriu.

bet 100 bilionų

Naciški barbarai žudo okupuotuose kraštuose nepalankius jiems gyventojus, ši nuotrauka vaizduoja* įvykį Lenkijoj. 
Vaizdelio priešaky stovi nacių vyresnysis ir duoda kareiviams įsakymą šaudyt. Gilumoj matosi 3 mirti pasmerkti lenkai.

Amerikos Ginklavi- nori palengvinti mi-. £ L1ONIERIAMS MOKĖS*
mosi Programa Dar į čius.

Paprastam Amerikos pi
liečiui šiandien išrodo, kad 000,000 mokesčių per me-j 
šios šalies valdžia perdaug tus. Ir Washmgiono žinios! 
išleidžia pinigų krašto ap- «*ko, kad tas bilius bus pi i- 
saugai, kitaip pasakius— imtas dar šių sąvaitę. kad 
ginklavimosi progiamai. piniguočiai galėtų susitau-į

Bet ar žino paprastas pi- į^TlnTpe™S°S! 
lietis, kad šita ginklavimosi Tuo tSi-pubiedtaems i
[>r«W<»na vra Har t,k kudi- žmOnėms ,iti.
to? klausia vienas la kiro- y bi jJJ. i
tis. Ir tas laikraštis paduoda mokeqziu; Pirma vede žmo- 
statistikos duomens tame bu™ paiteuot! nuo
vk-2?? -!?}?,nyt-t kad.ta> ku mokesčių iki .$2,500 paja- 
d’kis/ ishkiiiją turės da is- mų o ’evedę-iki $1,000. 
augti } milžiną. šįmet gi vedusieji yra pa

stai tie duomenys: liuosuojami tik iki $2,000, o
1939 metų rugsėjo mene- nevedusieji—iki $800. Jei 

sy pradėdama šį karą Vo- nevedęs darbininkas pernai 
kietija turėjo karo aparatą, uždirbo $1.000, tai šimet jis 
kuriam prilygti Amerika tu- už $200 turės jau mokėti fe- 
rėtų išleisti ne 3 ar 4 bilio- deralinei valdžiai mokestį, 
nus doleiių, kiek dabar iš- ko seniau visai nereikėio.

Kadi susitarę su Stalinu^

Hitleris užpuolė Francuzi-; Kaip tapti Amerikos piliečiu 
jos ir Anglijos sąjungininkę į •
Lenkiją, tai per vieną mene-j . nokiau paaiškinti 
sį šitas žygis Vokietijai kai-!. keleivio skaitytojams, 
navo $1,000,000.000, kas kad pilietybes pa
reiškia daugiau kaip po ’ nel^ talP sunku, kaip 
$33,300,000 i dieną. ! ka,« įrodyt. Kas nezi-

Dabar karas Vokietijai "okur kre,Ptls “.J^8 dal?rt.1; «aut^l.
, , » .! trim įpjtnrpiun icc,r«ic\rti ie 11O. .11

SKAITYTOJŲ BALSAI
Gerbiami “Keleivio” leidėjai!, kios, šioje valandoje esam svei- 

Kas neži- Prisiunčiu laišką iš Lietuvos, i ki, jau gyvenam naujoj sody- 
nuo seno tėvelio ir bro- i boj. Stasiui balandžio mėnesy

kflinnnias tarno dvvmihai >tam patarčiau išsirašyti iŠ lio- Jie aprašo dabartinį savo j beminant linus sutriuškino ma-
daugiai.‘ Apskaitoi^kadįrKel«ivį>’: * kaiP jUOS d“ PiFŠtUS’ 3
dabar ji išleidžia per metus antgalviu: Kaip Tapti s na

* * 'Amerikos Piliečiu.’ Kai- Pirmiau skaitydamas “Relei
nesiūs ligoninėj, tai turėjom 
darbininkų trukumą, gryžęs iš

000,000 {dvidešimts bilionų1 nU0Ja tik 25 <*“*<»♦. Petkai- vi” visaip mislvdavau, gal “Ke- ligonines buvo nedarbingas Pa- 
doleriul. i^8.. k!?^e.,<?\ ^le cvienas leivis” teisybe rašo. o gal me-1 8^u* užplūdo bolševikai raudon-

Išvada iš šitų duomenų gali gauti Pilietybės popie- luoja. Dabar sužinojau nuo ma ; armiečiai, padarė žemės refor- 
irali but tik viena butent ras* Aš S5*1*11 Patarti ir kaip no tėvelio, kad “Keleivis” apie’mas- ir nuo musų atėmė 8 hek- 
tad karo medžiagos camv- !*» Mo.k-Vt,VS rusus "*> teis-vb?- ° Ižemės. Dabar pas mus pi-
ba Amerikoje turi but ŽV- 1S ryt°* Vakare atsigulk ir “Vilnis” meluoja ir garbina: ni*ai rusų rubhai ir červoncai, 
miai padidinta ir paspartin- ° iš lyto atsikelk Staliną dėlto, tad jo atsiųsti ru1^ mus ristas pabrango, pre.
ta jeigu Ši šalis ištikruju no- ko kl^ dar &u 1 ir mek?s ne* sa’ musM brolius ir tėvus apiple k,M nera- krautuves uždarytos, 
rėš duoti Anglijai tiek pa- trukdo. Per valandą išmok- šė.
raibos, kad ji galėtų ką nors ‘1 daugiau, negu dienos me- t-.įa prisiunčiu $2.od; siuskit 
nulemti. * tu per visą dieną. Tol kny- faikraiti ir toliau, o aš buksiu

Iki šiol ginklų ir amunici- grasyti visi leikalin- kas p^nyčią jo atkeliaujant
jos gamyba Amerikoje bu- S1 klausimai h atsakymai. kai-p didžiausio svečio. V isiems 

“kūdikiška.” Per nas- ^avyniok 2o centus i jiopie- pasakysiu, kad “Keleivis” tei

ne mažiau kain $20,000,

.M,. pus- Suyvnidk 25 centus i twpie-
kutini IMU metų pusmetį l^k„! I?lsk« ,r na''«sk 
čia buvę išleista tam tikslui keleivio knygynui, kad

vusi

vos tik .$2.0tW,0W.WI0, ne- 
žiūrint kad spaudoje kas 
diena fisuravo milžiniškos 
sumo*. Tos sumos labai 
klaidinančios, nes jos karto
jamos ir kartojamos ištisom 
savaitėm, kas publikoj su
daro įspūdį, kad kasdien 
skiriami vfc nauji bilionai.

Laikraštis parodo, kad 
per dabartinius

prisiųstų “Kaip Tapti Ame- 
i ikos Piliečiu.”

Frank Incziauskis.

siu. kad “Keleivis' 
singas. Su jtagarbii.

Joe Pundin,
Charlotte, Mito. 

Laiškas nebuvo atplėš-P. S.
tas, atėjo sveikas

Penktas Puslapis

PAJIESKOJIMAI
LEONAS GLODENIS. senas South 

Bostono gyventojas. Kas žino kur jis. 
:an laši malonėkit pr.duot j “Kelei
vio ’ ofisą jo adresą.

P jie kau MOTIEJAUS STANKE- 
VIČIAU’S. iš Lietuvos Juškoniu kai
mo, Kapčiamiesčio parapijos; jis se
niau gyveno Shrnandoah, pa. Kas ii- 
i.o i ur jis randasi, prašau pranešti jo 
a<!res«. arba pats lai atsišaukia. Tu
riu svarbų reikalą. E. Ra Žukas <«> 

72<’» Prospevt st., Portage, Pa.

Pajieškau brolio PELIKSO STEC- 
K!O. paeina iš Kražių miesto. Rasei
nių apskr. 1»25 metais trumpa laiką 
jis gyveno Bostone, paskui dingo ir 
nieko apie jį daugiau negirdėti. Ku
rie apie jį ką nors žino. prašau pra
nešti. basu labai dėkinga. . (U)

8 Trim,.unt piace, So. Boston, Mass.

Pa ieškau kaimyno VINCO 1>ANI- 
S-'.VIČIAUS, iš Lietuvos paeina Ma- 
r:::-njM»lės apskričio. Veiverių vals
čiaus ir kaimo. Jisai pats lai atsišau
kia. arba kurie žinote ap'e jį kur jis 
r. n lasi. malonėkit man pranešti, už 
Ia tariu a'-iu. Aš gavau laišką nuo jo 
brolio iš Lietuvos. (0*

A. Gudauskas '
P O. Box 322. Georgctown, Ilk

1 Aš Vincas Cianas pajieškau B!E-
NADT DOVTORT, iš Raud.»ndva/

. rio. Girdėjau kad gyvena Brightou,
■ Mass. Kas žinot kur jis randasj pra
šau pranešti jo adresą, arba pats lai 

i atsišaukia. VVvv. Chajtpas (lt)
Clinton.- Mont.

i
APSI VEDI MAI.

Paiieškau merginos arba našlės ap- 
' s įvedimo tikslu, nuo 28 iki 4.'! metų; 
aš pasiturintis biznierius, našlys. |X 

i metų. Prašau su pirmu laišku prisių- 
i sti paveikslą, turi būti teisinga. 11 )

John Kuzma-
' 8476 St. Aabin st., Hamtramgk Mich

Pereitą vasarą nusipirkom 
plaunamą mašiną, švedišką ir 
grebelką, gal rusai nacionali- -
zues. Viskas surašyta, gyvuliai. vVashingtono praneša-, mas
inventorius, be leidimo nieko ma> kad vokiečiai yra nu- i R- 
negalima parduot. Metai šįmet skandinę jau 8 laivus, kūne 
nekokie, pavasaris buvo šaltas, vežė iš Amerikos paštą į ki

tas šalis. Su tais laivais nuė
jo jūrių dugnan 14,500 mai
šų su amerikiečių laiškais ir 
kitokiais siuntiniais.

vasarą, biržely buvo dideli karš
čiai. o paskui užėjo lietus, visur 
pelkės, ežerai, šienas apipuvo, 
rugiai sudygo, bulves stati ka
sam. paart nereikėjo, už Stumb
rių ištraukiant bulves iš žemės.

ŽUVO 14,000 MAIŠŲ SU 
AMERIKOS PAŠTU.

SVARBUS IŠRADIMAS

Darbininkas ant Farmosi 
ii Reikalingas vyras perai prityręs 
farmos darbus. Mokestis nuo $12.«H»

! iki $15.00 už mėnesį ir pragyveni-
Kreiptis: Joe Saviškas <01 

t>. 12. l’oint Marion, Pa.

Reikalingas Darbininkas
Tarp 22 ir 44 metų amžiaus, nevar

tojantis svaiginančių gėrimų, mo
kantis dirbti prie vištų ūkio ir galin
tis pataisyt kas reikia. Geram vyrui 
geras atlyginimas ir gera vieta dirb
ti. Darbas pastovus. Rašydamas laiš
ką paaiškink kiek turi patyrimo ir 
kiek nori algos. Adresas:

JOHN STEYENSON
298 High st., Randolph, Mas;-..

MIRĖ KAZIMIERAS GRI 
(HAITIS.

Houston. Pa. Gruodžio 22 mi
rė mano mylimas vyras Kazi
mieras. Velionis išgyveno Ame
rikoje 30 metų. Iš Lietuvos pa-

Red. pastaba. Peržiurėkit ati
džiai konvertą. tai patėmysit, 
kad laiškas buvo atkiijuotas. 
Klijai atšildyti ant verdančio 
vandens garų ir kuomet antru 
kartu buvo užklijuotas, tai ori-

raldžta « K»un» «»•«»«•«. Gr»“- *7“" k"į lik ;T
ūkio auvvartee metui K paliko nubudime p" P“, ■dmnn.n St.k-
ŪKIO apyvartos, metus, Kurie dukteris J- « galėtumėt matyt -labai ais-
baigsis su birželio menesio av*
pabaiga, ginklavimosi rei-

nacionalizuotes. žmonių eilės 
stovi prie krautuvių nuo tamsos 
iki tamsai, nori ką nors nusi
pirkti ir atsikratyt litus, nes 
bankai nekeičia, o krautuvėse 
prekių nėra. Bostono medžia
gos metras, kuris buvo paga
mintas Lietuvoje. (Taip vadina 
kai-kur Lietuvoje blue serge 
materiją.—Red-) pirmiau kai-

Į navo 12 litų. o daliar 200 rublių.
■ bet ir to nėra. Tai tokios nau- 
: jienos. žinote, daug rašyt nega
lim, laiška ga! tikrins. Mes tam-

' stom rašėm kelis laiškus ir iš 
- tamstų gavom vieną, laiške bu-
■ vo 1 doleris, antras laiškas bu- 
; vo tikrintas, vokas užklijuotas
kitu popierių.

Aš išėjau iš Tauragės ligoni
nės lapkričio 6 d. Tauragėje val
gykloj ir arbatinės? pyrago nie
kur nebuvo, buvau sutriuškinęs 
koją, skauda ir dabar. Laimė, 
kad rusai zuikių nevalgo, tai jų 
da yra, šįmet sumedžiojau 7 
kiškius, po naujų metų gal ir 
šautuvus atims. Paraką, šruo-

TKIJV RlšIV G Y PUOLĖS.
Užpatentuotos U. S.

N«. 1. Nuo Pantą Gėlimo, for Tooth
Ache, Irritations and Hardening of 
the Gums. Prašaliną dantų skausmą, 
užsivietryjimą, sustiprina smegenis.

No. 2. Miracle .M. j. S. Salve. Nuo 
senų ir šviežių žaizdų, vočių, nuo 
Pilės, nuo sutrukusių rankų ir kdjų 
ir etc. Turėdami kokius skaudulius ir 
negalėdami prašalint, pabandykit tų

Jieikau darbininko
Dirbt ant farmos. darbas žiemą ir 

vasarą. Gali atsisaukt kuris nėra dir
bęs ant farmos, aš išmokinsiu. Su al
ga susitaikysim per laiska.

JOE PUNDIN
ęharlotte, Mich2- K. ti:*7, T!

mesti. Pri« farmos darbų, farma nedidelėj
M. J. S. Salve nuo Rheuma- karvjų melžti nereikia. Pageidauja^ 

t.skų skausmų kojose, rankose pe ma atsišauktų ^.„yvas žmogus,
tus, akmenų skaldymui Jutioniją: el^Ta ^tis tikrai Ssm'į^mš ’ micXKarha.’rtck n°rtt aU 
jau atėmė milicija lapkričio' pra-^Įins-. Reikėtų turėt tos mosties, s Aj vvhite

kiekvienoj šeimynoje Nusipirkit , R E p Thomaston. Conn.
tuojaus. Atskirų gyduolių dėžutę tik į_________________________________

Siųsdami pinigus adresuokit
taip: MAT J. ŠVILPA

Miracle Omtmeiit
P. O. Box 1!!»:?, Hartford. Conn.

mėn. 5 dieną. Sudiev, Imkime 
linksmų švenčių dėdelei. cioce- 
lei ir Alenytei.

(Parašus išleidžiam.)

PARSIDUODA FARMA
Kurie norėtų gali randavot arba 

imti iš pusės. Rb akerių, gyvuliai ir į- 
rankiai yra prie farmos. Vyras mi
rė. parduodu pigiai. Norint daugiau 
žinių kreipkitės laišku ar pamatykite 
ypatiškai. Tik pusė mailės nuo Ital- 
lardvale. Reikalingas vyras prie dar
bo. Mrs. P. Petraitis <n»

Ballardvale, Mass.

Reikalingas Darbininkas

NEBŪK ŽILAS
Ant Turkių farmos. Gali but tarp 

45-55 metų amžiaus, teisingas, šva
rus ir negirtuoklis. Geras valgis ir 
užlaikymas tam kuris nori gerą na
mą. $20.00 į mėli. Atsišaukit:

Holbrook Turkey Kami,
575 Plymouth st., Holbrook, Mass. 

Tel. Randolph "l!"

Paliko nubudime 
ir 3 sūnūs. 

Viena duktė ištekėjus, vienas 
Ratams Jungtinėse Valstijų- ?unus s- arijoje. Ameriko-
se bus išleista tik truputį į2".rėjo,^Sn'.'! 
daugiau kaip
000. tuo tarpu kai Hitleris ... J v .
per ta patį taiką bus išleidęs Pal,ko du broliu ir seserį 
daugiau kaip $20,000,000, ............ ........... ...

kiai.
Čia talpiname prisiųstą “Ke

leiviui” laiška. kuri Joe I’tmdi-
tanui. daugiausiai jų gyvena nas nuo savo tėvelio ir
Connecticut valstijoj. Lietuvoje ’s Lietuvos.

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

STATISTU

Lai

000!
Taigi aišku, baigia tas 

laikraštis, kad Amenkos 
ginklavimosi prog r a m a 
prieš Vokietijos programą

būna
tis.

.tam musų amžina atmin-
Juozefina Grigaitienė.

Išsiųstas gruodžio 16 <1.. 1D4O 
m., gautas vasario 4, 1911.

MUSU mylimiausi:
A. VAITKEVIČIUS VYK

STA BRAZILIJON.
Buvęs Lietuvoje automo- aš tamstų tėvelis žilagalvis pa

yra dar tik kūdikis Aišku, bilių prekybininkas Anta- sveikinu su žiemos pradžia ir 
kad norint Hitlerį sumušti, nas Vaitkevičius jtabėgo linkiu viso lalxi tamstų gyveni- 
Amerika turės da gerokai nuo bolševikų teroro ir da- me. ypatingai sveikatos ir ilgo 
pasitempti. bar vyksta Brazilijon. amžiaus. Pas mus naujienos to-

Sveikinam visus su šventomis 
Kalėdomis ir Naujais Metais, ir

K<w Trokao Susitinka Su Automobilium.

štai kas atsitiko, kai Pennsylvanijoj automobilis susikūlė su troku: abudu apvirtę ir de
ga. Ihi asmenys buvo užmušti, o du kiti sunkiai sužeisti. Automobilium važiavo Hoboke- 
no, N. J., miesto valdininkas Coyle šitoj katastrofoj jis žuvo

PILNAS STRAIPSNIŲ, 1NFORMACUV- 
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ. 

Lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

Hitleris skelbia mažoms ♦sėtoms “laisvę."
(Iš Kalendoriaus)

Kak‘titkiri:nis kaina “Keleivio” Skaitytojams 25 centai.
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoterj į popierėlį ir įdėt į 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

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

IšRODYK 10 .METU JAUNESNE

Stebuklinąos Gyduolės, Kuriua Pa
naikina Zilimą, Plaukų slinkimą it 
Ptaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.

Petronėlė Lamzargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (3)

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water St„ Pbiladelpbia. Pa.

Sveikata—Brangiausią 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins but Sveikais.
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti, 
i Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85centai.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL .MIKALAUSKAS 
248 W. Feurth SU So. Boston. Mass.

DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos 
linksmos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkos*’ teipa "0 įvairių

VALORTONE HERB COn Š?kinS? J>ar?d2i'« ir n*. i Daugelis is dainų tinka juokingoms
*"•— *5.. _ _ deklamacijoms, šešta pagerintaP. O. Box 305. Clinton, lnd. laida. 48

K E
misi. Irtr.

aras uuropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kilus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata melams Amerikoje (išimant Chi- 
eagą), Cliieagoje ir Europoje—$8-0(1.
Monev Orderį ar čekį siuskite:

NAUJIENOS"
.-••i

& 1739 South Halsted Street
filiuAGO. ILLINOIS * ■ v

iv t
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Moterims Pasiskaityt
A ▼ ai orvoni 'nrADvn

1,0 dantį butų davus ištraukti 
vietiniam dentistui, kaip vi

kri kiti žmonės daro.
Vice-Prezidentas Su Žmona REDAKCIJOS

ATSAKYMAI.
Cambridge’aus prakalbų 

dalyviui.—Ačiū už kores
pondenciją. bet laikraštin 
jos nedėjom, nes apie tas 

i prakalbas jau buvo rašyta, 
į Raitoti nėra reikalo.

i G. I. Strimaičiui. — Ačiū 
už iškarpas, bet sunaudot jų 
negalėjome.

Petrui Zabielai.—Maikio 
i tėvas labai dėkingas drau
gui už pinigus ir patarimus.I

J. M. Pečiuliui.—P raneši- 
imas apie Norwoodo paren
gimą atėjo pervėlai.

J. Dermičiui.—Platesnių 
į žinių apie tą šunį mes netu
rime.

SAULES NEGAVO.

Važiavo į Maskvą 
Kupčiai Lietuvos,
Parvežti saulės 
Dėl savo tautos.

O namiškiai likę 
Laukia nekantriai,
Kol apšvies Lietuvą 
Saulės spinduliai.

Bet Maskvoj Sulinas 
Sako jiems piktai:
Saulės ir mes patys 
Turim permažai!

Tokiai gi šalelei,
Kaip jus Lietuva.
Gali gerai tikti 
Mėnulio šviesa.

Ir sugrįžta kupčiai 
Nosis nukabinę,
Nes saulės negavę 
Pardavė tėvynę.

Galvose jų cypia 
Tūkstantis velnių:
Ką gi pasakysim 
Mes dėl lietuvių?

Juk namie jie laukė 
Saulės spindulių.
Dabar reikės džiaugtis 
Vien tik mėnuliu.

Agota Luskus.

Mr- *»nt M—. Hc>3V A. tMBCC

šioj nuotraukoj matome dabartini -Jungtiniu Valstijų vice
prezidentą VVallace’ą su žmona, kuri yra pasipuošusi vė
liausios mados kostiumu. Jiedu čia parodyti valdžios atsto
vu bankieto metu.

Nespėjom užmiršti apie 
tą danties traukimo uįrką. 
kaip laikraščiai ėmė rašyti 

• kyli ne tik nuo sosto, bet bu-jau apie naują kunigaikštie-

61 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

SAUMYLYBĖ.
, i . j j vo ir iš Anglijos ištremtas, nės sensaciją, ši kartą slap-

Pa»aul\ \ia daug žmonių, jr u moter|į. j0 nepaleido iš ta pakviesti iš Nevv Yorko 
kurie visą .auką galvoja n ,^vo iap;KŲ Ar tai mei. chirurgai pertaisė jos “fei-
™?inasl 22en lės ji taip prie jo prikibo? są.” kuris nuo visokių masa-

mylė- žų ii- tepalų buvo pradėjęs 
negalėtų jį raukšlėtis ir senti. .Vienas 
pažemini- didelis rūmų kambaiys bu

mą. Tą gali padalyti tiktai vo paverstas į ligoninę ir 
didelė saumylė. ten jos “feisas” pakeltas,

Buvusis ios vvras Simp- oda ištempta ir raukšlės 
?on davė jai divorsą. kad prašalintos. Sakoma, kad 

legaliai su buvusiu kunigaikštienei naujas “fei- 
susituok- *as” labai patinka ir ji šita 

u. Susituokė jiedu jau iš- operacija patenkinu. Dabar 
tremti iš Anglijos. Francuzi- atrodanti 10—15 metų jau- 
ioie. Nors karalienės titulo

kaip ir kokiu budu pagerint 
ir palinksmint savo gyveni
mą; kaip kiekviena proga 
pasinaudoti, visai nekrei
piant domės i kitų padėti.
Tankiai pamiršdami net sa- 
vuosius, tokie savanaudžiai An^JOa. karalium 
retai kada atjaučia visuome
nės vargus ir bėdas. Retai 
kada jie išmeta koki centą nesnė. Nors ui buvo labai

pus 
akiu.” ■įesni Anglijos KunigaiKsii. 

ir važinėjasi kaip didžiausia 
jonia.

kainuoja, o dar kaip tokiai 
saumylei, kuri samdosi po 
kelis daktarus ir slauges. UiNors tokių saumylių yra 

tarpe abiejų lyčių, bet sako
ma, kad moterys vyrus šiuo
žvilgsniu pralenkia. Pinna ;abai nusigando ir spruko gus butų atidavus alka- 
vietą užima bevaikes mote- į< francuzijos. Anglijai vėl niems ir nudriskusiems ka-

Kilus karui ir Hitleriui gal 20—30 tūkstančių dole- 
nuveikus Francuziją, jiedu rįų neužteko. Jei tuos pini-

bės. Jos žino. kiek šeimos
priimu atgal i An- abejo anglų širdys butų kiek 

.... gliją. anglai paskyrė ji gu- atsileidusios, dabar gi jie
auginimas reikalauja sun- bernatorium i Bahamų sa- įOs dar labiau neapkenčia, 
kaus- daibo n pasišventimo. jas, įojj nuo karo ir pavojų, kad tokiems niekams mėto 
Kartais po gimdymo mote- yas įo pačiai labai patiko. Anglijos darbininkų uždirb
us praranda savo liekmą fi- Abu atvažiavo ir apsigyve- tus pinigus.
gurą. kas tokiom save my- no gubernatoriaus rūmuose.
linčiom poniutėm butų di- Nora tuose rūmuose pirma , įĮa_r. nenustojo . 
delis nuostolis. Jos yra ne gvveno Anglijos lordas su kalbėjusios apie kunigaikš- 
tik saumylės, bet kartu ii Jįvo žmona
bailės, 
tik tiek
sirgtų, _ ..
rai uždirbtų ir visą “pėdę sienų ji bėrė saujomis savo kaip ji pasidaro shampoo 
joms atiduotu. Jos \ isados mirira iv lipDP dokorato- ^^^o galvai ir plaukam tnn* skaito save “geresnėm’’ ir ^ms pritaikvii dažus, kad ti. Girdi, aš liepiu tarnaitei 
"protingesnėm ” už savo vy- sienu spaivos' narmonizuo- P?™.'1 puoduką vandens, o 
rus, todėl ir reikalauja ^ųsi su jos pudruotu veidu, klausimus ir du stikliukus 
kad jie. lyg kokie vergai, jį išeikvojo čia keliasde- arako; viską gerai sumaisy- 
nuolatos joms pataikautų n šimts tūkstančių Anglijos ti ir tuom mišiniu gerai įs- 
gerintusi. Tikros meilės pas pinigų, kuomet Anglijai rei- trmtl galvą: paskui kelis 
tokias moteris nėra. kalingi orlaiviai ir ginklai, kartus išplauti, tąsyk plau-

. ”... . . . kai būna minkšti, kaip sil-
Tiesa, bevaikes motervs Suskaudėjo tai poniai kas ir žiba kaip deimantas, 

savo vyrams daugiausia uz- dantį, tai ji su didžiausiom Na pasakykit, ar dar reikia 
vydi, bet tai ne iš meilei, o ceremonijom atvažiavo i didesnio ištvirkimo? Dabar, 
tik is baimes, kad gero .Jungtines Valstijas. į pagar- kuomet Anglijos šeiminin- 
duonpelmo gali netekti, ujusią Mayo kliniką, pasi- kės gauna tik porą kiauši- 
Kaip tik atbulai yra su tom 5amdė kelis puikiausius niu ner savaite visai savo moterim, kurios nori vaikų. kambarius. pusę tuzino gar- ’ehnvmai, tei jinetTusį 
bet deiei tūlų pnezascių ne- ?įausių daktarų ir kita tiek zino kiaušiniu ant syk sueik- 
gali jų turėti. Tokios mote- slaugių, ir tik tąsyk davė voja savo durnai galvai trin- 
rys yra meilios, jautrios n dantį ištraukti. Po to gulėjo ti! Tai yra stačiai įžeidimas 
labai simpatiškos. !ovoj 3 dienas po nuolatine įr tyčiojimasis iš Anglijos

Kodėl nekurios merginos, daktaro ir slaugių priežiūra, darbininkių nelaimės. Ta

Tačiau naniai tienėS

moterys 
migaikš- 

‘naują feisą,” kaip

gražios ir Butų buvę daug žmonis- dykaduonė parodo, kad jai
r___________ 7 pasilieka kiau. jeigu ji tuos pinigus daugiau niekas nerupi, kaip
senmergėm? Todėl, kad jos butų paaukavus Anglijos tik savo “aš.” Bet tegul per
mano perdaug apie save ir vaikų priežiūrai ir vaistams, daug ji nekvailiavoja, nes

dažnai protingo 
patraukiančios,

negali : surasti tokio vyro. 
kuris butų jų vertas. Saumy- 
lingais sumetimais jos bijosi 
rizikuoti ateitį, vis laukda
mos ir jieškodamos turtuo
lio. kurio turtas užtikrins 
lengvą ateiti.

Paskutiniais laikais tokią, 
begėdišką saumylybę paro
dė ir buvusi amerikietė 
Wailis Spencer Simpson. 
dabar Anglijos VVindsoro 
kunigaikštienė. Mokėdama 
kvailius vvrus sužavėti, ši 
paprasta merga pasiekė ga
na aukšto titulo ir lengvo, 
išdykusio prabangos gyve
nimo. -Ji labai norėjo tapti 
Anglijos karaliene, vienok 
tos pastangos nuėjo niekais, 
nes, viena, ji dar turėjo kitą 
legalų vyrą, o antra, Angli
jos bažnyčia, kuriai priklau
so visa karališka šeima, di- 
voi'sų nepripažįsta. Anglijos 
prestyžas negalėjo dasileis- 
ti tokios karalienės, kuri tū
li du piimesniu vyru dar gy
vu. Kilo baisus skandalas.
Karalaičio motina maldavo 
tą moterį, kad ji grįžtų A- 
merikon ir pamirštų ji. Mal
davo ir giąsino, bet niekas 
negellrėjo. Tuomet jaunam 
Anglijo- karaliui buvo pa
statyta sąlyga: arba atsisa- Amerikos Raudonojo Kry
kei! nuo Anglijos sosto, ar- žiaus darbininkėm- tap įvesta 
ba nusikratyti tą gyvanašlę, nauja uniforma, kaip parodyta 
Ir jaunas Anglijos valdonas šiame vaizdely. Kostiumas mei- 
turėjo netekti sosto, nes ši *vai pilko.- gelumbes, o ant ran- 
moteris nesidavė nusikraty- kovės ir kepurėj raudonas kry
ti. Dėl jos jis turėjo atsisa- žius baltam dugne.

NAUJA UNIFORMA.
pasibaigus karui žmonės vi
sa tai atsimins ir gal visus 
tokius parazitus nušluos nuc 
savo sprando, nepaisant kas 
kovą laimės.

Dabar dar žodis ir apie 
saumylingus vyrus. Nema
nykit, kad vyrų tarpe nėra 
saumylių. Yra. Jie nori, kad 
visos merginos ir moterys 
juos mylėtų, nes vienos 
jiems paprastai neužtenka. 
Nuskriaudę lengva tikės 
merginas jie palieka di
džiausiam varge ir vėl len
da prie kitų. Vedę vyrai 
spoi.tauja. girtuokliauja, 
kuomet jų moterys su vai
kučiais kenčia bada ir skur- 1 * oą.

Taip, daugiau pasaulyje 
vra žmonių, kurie rūpinasi 
vien tik savęs patenkinimu, 
negu tokių, kuriems rupi 
bendras visu labas.

Pradeda apie vieną dalyką, 
bet jo nepabaigus nuklysta 
ant kito. paskui ant trečio 
ir tt. Ir, kas blogiausia, ji 
griebiasi kalbėti apie tokius 
dalykus, kurių visai nesu
pranta. Štai pavyzvys: “Mo
terys, suorganizuokit savo 
kliubą ir siųskit savo dele
gaciją į City Hali, kad nu
imtų sel-taksus nuo maisto. 
Protestuokit, kad kapitalis
tai neplėštų jus tokiais tak
sais.” O tuo tarpu musų val
stijoj “sel-taksų” visai nėra. 
O jeigu ir butų. tai juk City 
Hali jų nenuimtų, nes tokius 
mokesčius paprastai įveda 
valstijų legisliaturos, o ne 
atskiri miestai. Taigi Abe- 
kienė plepa ko ji visai neži
no ir stato save ant pajuo
kos.

Be to, ji ir neatsargi. Ji 
agituoja prieš konskripciją. 
Sako: “Motinos, neleiskit 
savo sūnų Į armiją, kad ka
pitalistai jų kraują tašky
tų!” Nejaugi ji nesupranta, 
kad už tokius žodžius gali
ma patekti į bėdą.

Ir ji baisiai nenuosaki. 
Čia ji kalba prieš kapitalis
tus. prieš socialistus, pi ieš 
kunigus, o čia vėl sako: 
“Draugai, Į bažnyčią reikia 
kartais nueiti ir pasimelsti, 
ypač jeigu numiršta geras 
draugas.”

Staiga pasiima kaž kokią 
knygutę nuo stalo ir sako: 
“Ve, žiūrėkit, draugai, aš 
gavau laišką iš Lietuvos nuo 
vienos poniutės. Šita dyka
duonė skundžiasi man. kad 
jau slūginės neturi, pačiai 
reikia darbas dirbti. Ve, 
žiūrėkit, ką ji rašo."

Čia ji paskaitė truputį iš 
tos knygutės (jokio laiško 
ji neturėjo), padėjo knygu
tę vėl ant stalo, įsirėmė Į šo
nus ir sako: “Tai žiūrėkit, 
draugai, šita ponia nenori 
darb<) dirbti. Už tai ji ir pei
kia dabar Lietuvą.”

Šalia manęs sėdėjęs vyras 
ir sako: “Na, jeigu ji tokia 
didelė ponia, tai kaip ji ga
lėjo tau laišką parašyti? Juk 
tu ne jos draugė!”

Žinoma, tokio laiško Abe- 
kienė ir neturėjo. Tai buvo 
labai pigus humbugas.

“O. jes, draugai, aš da pa
sakysiu jums apie sviestą.”

atsiminė kalbėtoja. Ir pra
dėjo plepėt: “Socialistai ra
šo, kad Lietuvoj dabar svie
sto nėra. Netikėkit, draugai, 

i jie meluoja. Juk dabar jie 
Lietuvoj nebuvo, tai ką jie 
gali žinoti, kiek tenai svies
to. Aš jums pasakysiu, kad 
Lietuvos žmonės dabar svie
stu ratus tepa. ba sovietai 
atveža čielus vagonus svies
to. Tai matot, draugai, Lie
tuvoje dabar visko pilna.”

! Kažin kas salėj garsiai 
nusispiovė, bet nieko nesa
kė. Ir kaip nenusispiauti, 
girdint šitokias nesąmones.

! Jeigu socialistai negali 
nieko apie Lietuvą žinoti 
dėl to, kad dabar jie Lietu
voje nėra buvę. tai iš kur 

fAbekienė gali žinoti, kad 
Lietuvos žmonės dabar 

i “sviestu ratus tepa”? Juk ir 
■ ji dabar nėra Lietuvoje bu- 
i vusi!
• Antra, dabar žiemos lai-
• kas ir Lietuvoje niekas ra- 
i tais nevažinėja, tai ką ji čia 
Į mums pliauškia apie “ratų 
i tepimą?”

Pagaliau, kaip sovietai
; galėtų vežti Į Lietuvą švies
ėtą “čielais vagonais,’’ kuo- 
i met pačioj Rusijoj jo nėra ir 
! nėra dagi “čielų vagonų” 
j (visi jie sukliurę ir suirę!), 
s Juk da 1940 metų pradžio- 
; je. pakol Lietuva buvo da 
i nepriklausoma. Maskvos a- 
; gentai atvykę į Lietuvą už- 
į pirko už 13,000,000 litų laši- 
' nių ir už 9,000.000 sviesto, 
į ka? aiškiausia parodo, kad 
i bolševikų Rusijoj sviesto ir 
i lašinių nebuvo. Tai kur tuo- 
j met tinka Abekienės pasa
ka. kad sovietai dabar atve
ža sviesto Lietuvon “čielais 
vagonais?”

Stebėtis reikia, kad šita 
moteris turi drąsos “prakal
bas” sakyti. Bet da daugiau 
reikia stebėtis bolševikais, 
kad jie nesisannatija siunti
nėti tokią ignorantę jų pro
pagandą vesti.

Haverhillio Smilga.

Kl’MGV CELIBATAS.
—Išaiškinta kur.itni nepatystes is-

puoiimas. šią knyprą turėtų perskai- 
torija, pasekmės jr jų doriškas nu- 
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie peidžia, kad jų ųioteria. 
du/.tcrįs ir mylimosios nepapultų | 
tokių kunipų globų. Parašė kun. G«o. 
Totvsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samoritia. ...........S9e.

NAUJAS MUZIKANTAS.

Užsilipęs ant bačkos, 
Komisaras iš Maskvos 
Groja polką ir suktinį,
Nes tai šokiai tarptautiniai.
Rėkia, plėšos armoška. 
Džiaukis matuška Maskva: 
Katalikų Lietuva 
šiandien tapo jau tava.

Trata-tai, trata-tai. 
šokit Stalino bernai,
Nes pardavus jums tėvynę 
Ima džiaugsmas begalinis.
Ir tėvynės pardavikams 
Jau daryt nieko neliko: 
Šokt nazat, šokt vperiot— 
Nesustos Maskva gi’ot.

Agota Luskus.

NEĮTIKINO.
—Vadinasi, tamsta, sakai, 

kad tamsta imtumei mano duk
terį net ir tuo atveju, jeigu ji 
neturėtų nei cento dalies.

—Taip. gerbiamasis.
—Tai tamsta pasistenk kitą 

susirasti, nes aš tamstai nelei
siu vesti savo dukters: nenoriu 
šeimoj tokio kvailio turėti.

LIETUVIŲ LAISVES MY-
LETOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL.
VALDYBA 1941 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. tVaukejan, m.

F. Sedoravičia — pirm.-papelbininM 
733 Lincoln st., Waukepan, III.

Suzana Gabris—nutarimų rait.
730 McAlister avė., Waukegan, IU 

Emilija Kernagis—turtų rait.
720 Vine Place, Waukegan, I1L 

K. Vaitiekūnas — kasierius,
726 — Sth St., Waukegan, III. 

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas. 

MARŠALKOS:
K. Pečulis, J. Stoškus.

Susirinkimai būna paskutinį nedėl
dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts. Waukepan. UI.

APIE VALGIUS.
OBUOLIŲ KĖKAS.

i 8—10 nulupti ir Į šeštda- 
lius supiaustyti vidutiniai 
obuoliai.

; 1 puodukas cukraus.
2 kiaušiniai.
1 puodukas pieno.

į 2 šaukštai ištirpyto svie
sto.

j 1 šaukštukas vanilos.
, 2 puodukai miltų.

2 šaukštukai baking pau
derio.

2/3 puoduko razinkų.
Cinamono.
Pirmiausia nulupk ir su

piaustyk obuolius. Sumušk 
kiaušinius į vidutinį bliudą 

■ir išlėto pilant cuktų gerai 
į išplak pieną, ištirpytą svies- 
i tą. vanilą ir miltus su baking 
; pauderiu porą kaitų persijo- 
i tus, o ant pat galo razinkas. 
į Viską gerai išplakus tešlą 
I supilk į didelę negilią blėtą, 
taip kad tešlos butų tik kaip 

• piršto storis. Viršų apdėk ei
lėmis supiaustytų obuolių, 

ė apibarstyk cukrum ir cina- 
1 monu ir kepk vidutinio karš
čio pečiuj 45 minutes.
PAPARČIO 41EDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras: (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki j visokia- prietarus, 
burtus ir tt. K»«na ..................... 15c

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunarni.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes., o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 poslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba paa

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL

SIELOS
BALSAI

GRA2I0S EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daagelia spalvaotą puikių paveiksle, 
223 puslapi? dydžio, apie 150 įvairią eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTttKOS, IBIMYNUKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK 11.0d.
Audfauu apdarais $1.25.

K;
vo

i

KOMUNISTES ABE- 
KIENĖS NEVA PRA

KALBOS. 
Haverhill, Mass.

Vasario 24 d. pas mus j 
įveihillyje komunistai bu- 

ui engę prakalbas ir pa-
ii vietę kalbėti Abekienę. 
žmonių atėjo nevisai pil

na tuzinas. Matyt, haver
hill iečiai nujautė, kokia čia 
bus kalbėtoja. Ir ištikro, sar
mata salėj ėdėti, kai Abe- 
kienė kalba. Temos pas ją 
nėra ir nėra jokio plano.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbės Mokytojas prie
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA 31.00.
DR. D. PILKA, 528 Columbus Avė., Boston, Maso,

rieooaaaaaaoMOM

... . . - ir.-. k»yga.nteuvtenaa ai MaMnaags. rinitus geriausia
. - - . galima siųsti tie.-«iotr papras

tame konverte, bot reikia attkiai užraiyti navo ir • Keleivio'’ ad
resų ir nepamirikit prilipyt all centus markų.

-KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

f t v
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7INI0S iš LIETUVOS
M NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Etiopijos Karalius Suyry ZO

Kai 1936 metais italai okupavo Etiopiją, jos karalius Kaitė 
Salassie turėjo iš savo tėvynės bėgti, kaip Smetona iŠ Lie
tuvos. Bet Selassie buvo laimingesnis, negu mūsiškis "tau
tos vadas.” Selassiui prieglaudą suteikė Anglija, tikėdamo
si kada nors panaudoti ji prieš Italiją. Ir ta proga jau atėjo. 
Anglai dabar nugabeno Selassi Į Etiopiją ir jis tenai orga
nizuoja savo tautiečius prieš italu valdžią, čia jis parody
tas su savo sunumi. kuris buvo išlavintas anglu karo mo
kykloj. Anglai dabar pristato ir ginklų etiopams, ir patys 
savo orlaiviais italus tenai bombarduoja. Išrodo, kad Etio-

į Vieną Butą Suyru- LAIŠKAS IS PAVERGTOS LIETUVOS, 
dama Po 8-4 Seimas. “VARGŠAMS NEBĖRA 

KAIP GYVENTI.”

2M00 Naujakurių « i
>7- n 1 • VIKŲ LITERATŪROJ SU-Nera Pastogių, sektas “sabotažas.”

Rusijos žemės banko sky- Vietoj “darbininkų klasė,” ; 
liaus Lietuvoje vedėjas, tu-! įkišta “darbo klasė.” Tai i 
las B. Bieliukas, skelbia Lie-1 esanti socialdemokratų ; 
tuvos bolševikų laikraščiuo-' “išdavystė.’*
se, kad žemės dalinime pa- • Kažkoks R. šarmaitis aiš- 
sidariusi didelė betvarkė, i kiną kokias knygas dabar i 
Nors ištikrujų žemė Lietu- Lietuvoje leidžia naujoji 
voje nėra niekam dalinama, valstybinė knygų leidykla, 
tik iš vienų atimama, o ki- Savo laiku buvome rase, 
tiems duodama dirbti kaip kad ši leidykla per 7 bolše- 
valdžios dvarų kumečiams, vikiškos okupacijos mėne- 
bet betvarkė vistiek pasida- sius išleido kelis “dailio-i 
rė. Bieliukas sako, kad ap- sios” literatūros veikalukus. i 
skirčių vykdomieji komite- kurių pirmą vietą už-' 
tai dar ligšiol neatsiuntė są- jma g. Neries malda Stali- i 
rašų tų asmenų, kune žemę nuj paskum Liudo Giros 
nuomon yra gavę. Trobe- ‘oda” Stalino konstitucijai,! 
siams pasistatyti numatyta įr dar du ar tris panašios ru- 
paskola apdalinti 4,000 nau- leidinius. Dabar iš R. 
jakurių. Tačiau tokių “nau- šarmaičio patiriame, kad 
jakurių” iš viso yra 30,000, valstybinė leidykla, apt upi- • 
tad ligšiol dar neaišku, kui nusj skaitančiają visuomene 
turės pnsiglausti likusieji “dailiąja” literatūra, uoliai 
26.000 “naujakurių,” kurie leidusi‘‘politinę literatūra.” i 
jokių trobesių netun. Medi- Iš viso buvę išleistos 26 kny
giams trobesiams pasistaty- geĮės (ne knygos!). Kaip h ! 
ti duodama po 2,500 litų, o galima buvo laukti, iš ju 7 i 
trobesiams is nedegamos yra parašytos Stalino. To- į 
medžiagos — po 5,000 litų. liau seka 3 Kalinino brošiu- , .
Tiesa, medžiai parduodami relės Keliatą brošiūrų išlei- p!JOS ckuPantai bus lsvYti arba sunaikinti 
už 20 nuoš. nustatytos tak- sta rinkimams. Visos šios; 
sos, tad uz šiaudinės baku- brošiūros yra verstos iš mas- 
zės statybai reikalingą mis- kolių kalbos. Nei viena iš-Į 
ko medžiagą reikėsią mokė- leistoji brošiūra nėra para- •
ti tarp 5o0 750 litų. Bet čy^ lietuvių. Pasak auto- , j- h ... ... . .
visam kitam įrengimui ne- vertimai esą bloei kuns. ^pradžių buvo jtiau- laikraščiuose, kaip neteism-
belieka nei pilnu 2.000 litų. k a įlenks vertėias uanilde* c-taS ’ Paikio valdžią kaip o-ai su juo pasielgęs butų ko-
Kaip už tokia “gausią” pa- nuodėme P viet!if-lnansų ™mist?ns. »** vė- misaras. Stalino prospekte
skolą naujakuriai turės įsi- "“““iltinio” tėrm ino haV n?°Jų Pabėgęs, dabar- : (buvusioj Laisvės alėjoj) jis
kurti, turbut težino vieni “darbininku klasė ” navar-1 \iniu aim S5’vena Klaipė- turis dviejų kambarių foto- ,r1?-•
bolševikų gudragalviai. Sa-j^Ug Lietuvos socialdemo- dos krašte* < grafijos dirbtuvėlę. Viena-
vaime suprantama, kad mu- kratų naleista anvvarton

P.audonajai armijai oku
pavus Lietuvą ir raudonar
miečiams kartu su GPU val
čių inkais užėmus visus ge
re- :■ Juosius butus, okupuo
toje Lietuvoje pa-ireiškė 
nepaprastai aštri butų kri
ze. I vieną butą pradėta ap- sveikinam tamstas visus per 
r yverdinti po kelia', šeimas. ši laiškeli ir bučiuojam tam-
Pradžioje vienam gyvento
jui buvo nustatyta po 9 
kvadratinius metrus, bet vė
liau tas plotas but o dar la
biau sumažintas: vienam 
žmogui tepalikta 6 kvao -. 
metrai, t. y. lygiai tiek. kiex 
reikalinga lovai pastatyti. 
Tokiu budu dabar okupuo
toje Lietuvoje 3-4 kambarių 
bute gyvena po 3-4 šeimas. 
Lengva Įsivaizduoti, koks 
vargas pasidarė tokiuose 
butuose.

Dabar sovietų Lietuvos 
raudonojo “teisingumo” ko
misaras išleido Įsakymą, ku
ris skamba taip: “Butų klau
simui didesniuose Lietuvos 
miestuose esant ypatingai 
aktualiam ii- sekvestro keliu 
Įvykdžius gyventojų suglau
dinimą, svarbus pasidarė 
kultūringas visų gyventojų 
elgesys tainusaviuose santv- i 
kiltose, norint išvengti ne
reikalingų nepasitenkinimų

pusę kilogramo.Ale kol gau
ni. praeina pusė dienos.

Panevėžio anskr Tai brangUS dė(le’ neži’
1 d’ nom, ar vis tain bus. ar su-(įimbogalos pastas, , , ’• , , - ....1940 m snuortžio 13 '3uks,m ka,la ^nau- Nez" 

ma.
Brangus Dėde!............ o dar kai dėdė klausi, ar
Aš (pavardę isleidžiam.' mes gavom tamstom laišką 

visą prirašytą, tai pranešam, 
kad viena pucė buvo visai 
užtrinta ir nei žodžio nesu
skaitėm. kas ten buvo para
šyta. (Tai parodo, kad bol
ševiku cenzūra amerikiečiu

—Iteo. i su savo seimvna

ciuojam
stų baltas lankeles nesu
skaitomais kartais ii- dėka- 
vojam už gromatą. kuria 
mumis aplankėt, ir skubi- i laiškus cenzūruoja 
nam duot atsakymą. O kaip 
tamsta rašai, kad pirmiau 
buvai siuntęs, tai mes tos ne
gavom.

Brangus dėde, dabar pa
muš viskas labai brangu. . T . . '. ,
Kvietinių miltų kilogramas ,. jaiybų Luetina 
120 centų, kiaulienos mėsos be davimus, Kad pagal nau- 
kilogramas 7—S litai, svies- akoriĮpmus uždur
to S ir 10 litų, kiaušinis 50 blus darbininkai uždirbsią 
centų, o kas moka rusiškais ‘ 15 ° nuos- daugiau.
červoncais, tai da daugiau Tačiau tuo pat metu maisto 
išeina. Červoncas, tai 10 Produktų kainos yra pakilu- 
rublių, o rublis tai 1 litas ir 510s ikl °(><! nuosimciib 
20 centu. Doleriu visai nėra.

:inka mas 
Red. i

rietė
ir nepa- 

užtena. —

10C0 RUBLIU UZ LAIK
RODĮ.

s Reipą

GALVANAUSKAS GY- : NEI KUR GYVENTI, NEI « aujose butų naudojimo są- 
VENA KLAIPĖDOS ' KUR DIRBTI. lygose. Tačiau gyventojų

KRAŠTE. i Kauno fotografas Frid- Pasitaiko nenuoramų,
Ernestas Galvanauskas, manas skundžiami bolševiku Pūstukų. triukšmadarių, ku

rie savo baustinu elgesiu 
trukdo ramų sugyvenimą 
butuose ir sukelia nepasi
tenkinimą bei

“Del
rinių namų niekas ^statyti ^SlttaJĮteistmr ‘‘’teiininąj vADOVAVS^PORTin6 i

ios iki duo nuošimčių, o 
drabužių ir avalynės net 

~ . vii š 1000 nuošimčiu. Mums
„ O kaip dede klausi apie yra žinomas atsitikimas, kui 
žeme." ir dvarus. tai dvarus po didelių pastangų žmogių 
dirbs kolchozais. Ukinin- aaves leidimą pirktis laikro- 
kams tai pamažino žemės; di ;.fe j : nenajėgė nu- atėmė ir atidavė kitiems £ Jinį8buvo
Viskas Mitų pakenčiama, tik vjjį jųųo rubliu, ir tai ne 

o papras
čiausias juodo metalo “Cy-

tokiems vai-sšams kaip mes koks liuksusini-- 
tai labai blogai dėl drabu
žių ir apsiavimo. Bagoti, tu- mog„ laikrodis. Oficialiai 
įėjo pinigų tai prisipirko paskelbta. kad komisarų ta
ko! buvo daug krautuvių, o rvba nupįffinusį puspadžiu 
tokiems vargšams kurie ne- kaina> Bef puSDadžįu prika- 
turejo pinigu tai dabar ne- limag kainaVo net apie 40 
bėra kaip gyventu rubliu. Tad darbininkas, už-

. .... Šeduvos valsčiuje dabar dirbąs 7 rublius i diena, ly- 
pasipiktim- i yra viena krautuvė, kur yra gjaį ‘ per savaitę užsidirba 

■ paskirtos dienos miesčio- viena puspadžiu norą ’ 
viso to komunalinio i n!ms ir kaimiečiams, tai rei- i)abar Šiauliuose ‘"drau-

kia stovėti kelias dienas kol Fui man nustatė tvotas 
16 rubliu

tpeikas.

me kambaryje jis prnmine- ukįo komisaras prašo pada , . . . , . ,
! ja užsakymus, o kitam foto- rvt; nertvarkvma kai to- * Saum nusipirkti metrą ko- puspadžiu kainas grafuoja. I tuos du kamba- kLnsnennnJmnms neštu. kios materijos. O brangu- ,35 kapeikas.

nebežmoniškas! Uz

gas

kiems nenuoramoms, peštu
ke- mas

,.ee „ylos ™.etl « ,rei- Lengvas Buda,
-. - ---------------------- —uimo išeina luatuuuiuas. ,, • n ai • • , ;• tcoiuu „„.u sprendžiamos kta mokėt . 1 u ,lių. 11 gau- Išmokt Angliškai.
os medžiagoms, o taip pat autorius nusiskun- i rST£ „feton k"8, fot.ogMas t",le^ tllJ« be eilės, pagreitintai ir kad ”! "e flek..*»? Ie.lkla’. ale

.aklius darbininkų atlygi- korektūros klaidomis. kultui k ka!«bąnų butą. Į tą butų jau teismai tinkamai įvertinda- kiek
mmams, is sios sumos joks Cnantstnvjn darbininkai įsteigtas iizmes kultūros n anksčiau buvo apgyvendm-
“naujakuris” mūrinio ‘
nepastatys. Dar tenka jraste- das Todėl," esą. reikia kelt. ma 
bcti, kh(1 už tus p<iskoIhs darbuoto iu uoliti- i“na.iiaknriai” turi mokėti J >------ ą jr demįskl\otį į. ,‘AaUgaS

spaudos klaidų

skiriami 
Pabrangus 
bet ir visoms 
bos
pakilus jie duoda.

_ e aZ.OVxŽaQ IT
lr taip SU pasikalbėjimu ši knycra sutaisyta taip 

’ - -----‘ kad kiekvia-

"naujakuriai” turi, mokėti nj budrumą ir demaskuoti i- Į’ 
4 Lo procentų palūkanų bol- (artinus snaudos klaidu

UH tuias niai-1 ninRu paskirtas Aleksiej Si- 
esą, reikia ke ti o avaduotojį _

sliomkė Kape- keldinti iš savo buto;

ATVAŽIUOJA AME
RIKON.

. , .... . ^am ventojus nuo tokio
įsakyta, kad jis turis apsigy- maus elemento.”
venti savo fotografijos dirb-------------- --------------
tuvėje. Dabar J. Fridmana?
su žmona nebutinis nei km

nėra- NAMŲ DAKTARAS. tišku ištarimu :r gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė

1 Parašė daktaras A. J. Karalius. ! St Michelsonas Pusi. 9r. .......... 33c.
Ši nauja knyga užpildyta

ŽODYNĖLIS
- ____ __vien re-, —
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius '

• vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- ivAlr_T.\i 11 bl t L-.A » H 
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR ta š

Šioje knygoj teipa daugybė nauju.

„ 4 , tartimis
ševikų ponams ir tos pasko-
los duodamos trumpam lai- Tarp paminėtų 26 brošiu-. 
kui. Kai naujakuriai ne- in, Lietuvos visuomenei iš
galės jų atmokėti, jie bus -
tų “laimingų” grifelių 
mesti.

Iš visų tų davinių matyti,
kad okupantai siekia pasta- gtyįinė knygų leidykla yra Amerika1 esa« ir
i tokią pad«rtod<HekjS vĮrenint«,e. H3.®3’ 1?idži.3nti kui,. Birautkas, buvęs'“Ka- j
ĮlOKią paaeų, Kaa Jie jokiu okupU0t0je Lietuvoje kny- f lik Veikimo Centro” vei- SSjų vi 
budu negalėtų zemeje įsi- į§ jau žinomų “dailio- y e ’imo en 10 \ei njnj-jji.os J revoij 
kurti. Tuomet okupantai sįos” literatūros kuriniu ir; e^a>’ __________
ImšiduotT'TkolchS'tau- d?^r ,.Paskelbtos “PoH'i- VOKIETIJOJ MIRĖ AND-
SžSva o dėl ak^u bus sM- 2*1 matome., R!us VOSYLIUS. .
aziavą o aei ak.ų dus SKei kokla “kultūra” Lietuvos vpqpna; Vokietiioie «tai- 
biama, kad ūkininkai lais- v;QUompna maitinama Pe- ^^enai vok iei įjoję ^wi 
va valia” deda«i i kolcho- '1t}1?mene. maitinama, re gudies liga mirė iš Lietu- va \ ana dedau į Koicno- ta« metaB buvo, pasiro- ? M ~ Andrius Vosy- 
Z___________ įre htei-aturos žurnalu liu?.‘jis bsuv0 žvmus pramo.

KALĖDŲ NEGALĖJO AŽ^nZerioi ni!’inka' i * i • r i
SULAIKYT. kaž kurie! jau nebėra v- ?r.,tyJe- įs !lg? Ia,k-ą b„UV°

Susovienintos Lietuvos • • K. ,el’ -1dl’ ne.^-f•’ X Lietuvos Prekybos ir Pra- j5usovieiiunos laiviuvys nieko nebegirdeti apie prmn Kaime ninni-
jstąigose, įmonėse ir spau- ^ti CvirR^ no* pradži;je m^s Rūmų Kaune pirmi
doje bu\ o \ ėdama arsi pro- jo įtraipsnių apje Staliną n____________________
paganda kad Kalėdų sven- nu^jo. L. !. B. eilės ir straipsniai.
tęs nebutu Švenčiamos. Ta- ® Šioj knypoj telpa 23 gražus ejle-5
dai! matydami, kad Pr°pa- LIETUVIAMS NEDUODA «*> iliustruota. 95 nusi.............. 2Sc.
ganda neturi pasisekimo ir vAnnvn 11 amii viftii susilaukė Lietuves gjnrento- VADOVAUJAMŲ VIETŲ, 
jų pasipriešinimą, prieš pat Kauno uosto direktorium 
Kalėdas buvo oficialiai pa- paskirtas maskolis “drau- 
skelbta. kad pirnią ir antrą gas” Derevenko. o darbų 
šventės dieną darbas pu- skyriaus vedėju “draugas” 
traukiamas. Tačiau eglaitės Danilin.
per Kalėdas buvo uždraus- “Tarybų Lietuva” prane- 
tos. ša, kad Nemunu plaukiojan-

-----------------čiuose laivuose padaryti pa- i
LIEPIA PRAUSTIS SU grindiniai pakeitimai. Pav.J 

MUILU, O MUILO NĖRA- laivo kapitonu paskirtas'
Įsivyravus sovietiškai ne-J kažkoks “draugas” A. Kap- 

švarai krautuvėse. Kauno loris, kuris į tą vietą pateko 
miesto vykdomojo komiteto iš—laivo mokinio! Galima 
pirmininkas (bolševikas įsivaizduoti, kaip šis moki- 
burmistras) išleido įsaky- nukas vadovaus laivui... 
mą, kad pieno parduotuvių1 Kauno kaminkrėčių “ar- į 
tarnautojai turi plauti ran- teles” pirmininku paskirtas 

irgi ne lietuvis, bet kažin 
koks “draugas” Leiba šlof-

PAGARSINIMAI
•KELEIVY’

Norint, kąd pąpantnimas tilptų 
OREI T, reikia priduoti garalnlmų 
adminlstracijon nevėliau PANEOS- 
LlO VAKARO. Siunčiant per pat- 
tą. reikia pasiųst lt anksto, kad pa
siektų mus ne Viliau kaip poned*- 
ly. Vėliau gauti pa-slnimal J tos 
savaitės numer} nespėjama patal
pint.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. j
juokingų monoligų ir Paraše P. D. Cbantepie iie la Sau- i 
isok: s temos: darbi- saye, Teologijos profesorius. Vertė i 

oliueior.ieriškos. tautiš- lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di- 
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos, delio formato, 10St> puls. su daugybe 
Visos skambios, visos geros. Tinka paveikslų visokių tikėjimų dievų, die- 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, vr.iėių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
koncertams ir tt. Antra pagerinta čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, į 
laida. So. Boston...........................25c. Chicago. 1914. Kaina .................. $7.00

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
7

Knygoje aprašom: Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintoju isi pat krikščionių gadynės.

kas vandeniu su muilu, o už 
šio įsakymo nesilaikymą 
giąsoma išsiuntimu į priver- rok. 
stinus darbus.

Bet pasirodė, kad šito įsa
kymo negalimą išpildyt, nes 
Lietuvoje dabar negalima 
gauti muilo.

RYMAS, Rmmums. Ta knyga vra i 
▼erata | visas kalbas, todėl kad yra

grašiai aprašyta apie Rymų. Lietu- 
vttkaa vertimas yra lengvas ir era- 
gr*.^Chicago. 111. 1909, pusi. 432.

Norint, kad garsinimas 
trukdytų. tykiu su pagarsinimu 
reikia siusti Ir mokestj.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų 
ar kltok} parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam uš tt.OO. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par. 
davimus Ir kitokius smulkius prand. 
Šimus, kaina fe. už žod). Stambes
nei, raidom antgalvls—1Sc. estra.

"Keleivio” prenumeratoriams ut 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na Ie. ut žod). Mažiausio sajietko- 
jimo kaina tSe.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos. x

"KELKI VIS," 25J SROAOVVAV, 
SO. BOSTON, MASS.

v

Senovės Lietnvių žinyjia

Ypatingai dabartinėa kriUHnnybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai nuprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, tari 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
audimo apd.—<1.25. Pinigus galimą siųsti popierini dolerį 

arba “Money Orderi”. Adrųsuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

ii:

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

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygų, ava joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažiat sa visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

Knyga apie 2S0 poslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aadimo viršeliais, grasiai sidabrinėm raidėm įspausta* kny

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

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

•KELEIVIO’’ KNYGYNE
253 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS į
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Vietinės Žinios
LIETUVAI REMTI KOMI* 

TETO KONFERENCIJA.

Komitetas atstovauja apie 
40 organizacijų.

Pereitą nedėldienį South 
Bostono sandariečių patai-: 

buvo susirinkusi

Mykolas Binkevičius pasta
tytas po $15.000 kaucija.

Mykolas Binkevičius, 25 
metų amžiaus Bostono pus- 
lenkis, pateko i policijos 
tankas ir dabar sėdi uždary
tas kalėjime po $15.000

tam< šiuos narius: Juozas
Balukevįčia — pirmininku,
Chailer Talalis—vice pirm..
P. Keisis—prot. rast..
Savilionis — fin. lašt.,
Karkus—kasierius.

Visi darbštus ir tinkami •>
savo vietoms vvrai.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Juozas ir Julė Vinciunai

Šiuo norime pareikšti sa- 
; vo ačiū draugams ir drau- 

k- gėms, kūne vasario 23 d. su* 
ruošė mums malonų siur- 
piyzą musų sutuoktuviu 25 

. metų sukakties proga, iškėlė 
B. Kontrimas, balių jr sunešė gražių dova* 
-------  nų. Ypač dėkojame drau-

DORCHESTERY Jldiuvo “studentas.”
Metinis Banketas. Pasivadinęs “medicinos

Tai bu? tiktai nepaprastai dudentu" Harvardo univer- 
maionus metinis įvykis, kurį fl,ete, South Bostono gyven- 
rengia Dorchesterio SLA'»»«’ Thomas Lyons įsvilio- 
559 kuopa, ^dilioj. KOVO'? *f v,«no8 “ergines $8,400. 
1« d. Pradžia nuo 7 nltan, Jl duodavo jam savo pini
Ėmei y Hali, 1436 Dorches
ter avė., prie Fields Comer. 
šiame smagiame, metiniam

No. 10. — Kovo 5 d., 1911

Tel. TRObridge 9466

Dr. Sugan 
Glodiene&Curry

LIETUV* DBNTIST* 
VALANDOS: 9-6 fe 7-9.

678 Massacbutetks Ava*
(PRIE CENTRAL SKVtBO) 

CAMBRIDGE. MASS.

gus, nes jis ketino j 
tapę- “daktaru.” Da 
mergina sužinojo, kad

& vesti 
ar gi 

jis
§ams Baltušiams, JanuĮevi-Į^^/f^į vra vedęs ir nėra joks stu-
nam« (lalin^iiskMms. Kai- L_____• __ •„ dentas. Ji pranese apie tai

Lietuvių Radio programos.
šeštadienį, kovo 8. radio cianą?. Galinauskams, Kai- gardžiais valgiais ir

programa? per stot; W0RL. raictams. Valetkams, La- gėrimais — kalakutais, deš- 
prieskoniais, alučiu

važiavime Worce?terio mie
ste, bet tenai iis nenu ėjo lai- į„\ ęs namie ir kla
ko. susitvarkyti. taigi buvo žančiaus pe, lenk

teisinasi, kad tuo laiku jis 
ausęsis ro-

. . .. per lenku radijo
konfeiencija. pusvalandi. Bet mergina jį

, ... J-11* pažino ir sako. kad iis esąs
n-a 21) pasidalijo pareigo- jos užpuonkas.

Piliečių
Komiteto valdybon buvo 

išrinkti šie asmenvs:

sušaukta ši 
kurioj komitetu nariai

mis ir nustatė 
tei planą

savo darbuo

A. Kriaučialis, pirm.
A. Janušonis, vicepinn.
J. Tuinila. vicepinn.
J. Arlauskas, prot. sekr.
J. Samsonas, fin. sekr.
J. Dvareckas, iždin.
J. Pečiulis, iždo glob.
A. Anesta. iždo glob.
Spaudos komisijon išrin

kti: G. Kybą, J. Gegužis, B. 
Simokaitis, J. Kiškis. A. 
Matjoška. Pastarasis eis ir 
korespondento pareigas.
; Parengimų komisijon iš
rinkti: Bronius Kontrimas, 
pirm.: I. Vasiliauskienė. L. 
Stasiulis. V. Ramanauskas. 
J. Ruskey. K. Mereskevi- 
čius, K. Marcinkevičius ir A. 
Jozukevičius, nariai.

Nutarta, kad iždininkas 
butų pastatytas po $1.000. o 
jei pinigų susirinks daugiau, 
tai kauciją pakelti.

Nutaria kreiptis i visas 
lietuvių organizacijas Nau
joj Anglijoj, kurios da nėra 
piie Lietuvai Remti Draugi
jos prisidėjusios, ir pakvies
ti jas prisidėti. Kviečiamos 
visos lietuviu organizacijos, 
išskyrus tik bolševikiškas.

Spaudos komisija Įparei
gota pagaminti atsišaukiipą 
Į lietuvių visuomenę, Įspė- 
jant ją saugotis klastingos 
bolševikų propagandos.

Nutaria kaip galima grei
tesniu laiku surengti pra
kalbų maršrutą Massachu
setts valstijoj.

Nutaria ateinančią vasa
rą surengti didelį pikniką. 
Tuo įupinsis parengimų ko
misija.

Konferencija ėjo labai 
sklandžiai ir užsibaigė labai 
gera nuotaika. Kiekvienas 
klausysimas buvo svarsto
mas rimtai ir tuščių ginčų 
visai nebuvo. Kriaučialis 
moka taktiškai vesti posė
džius.

Konferencijai pasibaigus. 
Bostono Komitetas Kovai 
už Nepriklausomą Lietuvą 
pakvietė visus delegatus prie 
vakarienės, čia atvyko ir 
svečių nemaža. Vakarienė 
buvo nebloga, o atmosfera 
buvo tikrai broliška. Vi
siems pasistiprinus, prasidė
jo kalbos, kurios buvo kupi
nos pasiiyžimo kovoti už 
Lietuvos išlaisvinimą, iki 
joje neliks okupantų nei ko
jos. Report.

ClO už pagalbą Anglijai.
Pereitą sąvaitę Bostone 

buvo metinė Massachusetts 
valstijos CIO unijų konfe
iencija. kurioj dalyvavo 
daugiau kaip 400 delegatų. 
Tarp kitko. konferencija 
priėmė rezoliuciją tvirtai 
pasisakydama už kare pa
ga lt>ą Anglijai.

Taupyk Laiką
važiuojant j arba ii

JAHAICA NAM
\ M HOMTfcs \ XI J X

HUNTINGTON AVĖ.
Subway

policijai, ir Lyons dabar sė
di už grotų po $5.000 kau
cija.

Billericoj pereito nedėl
dienio rytą buvo rasta ant 
kelio automobiliaus užmuš
ta nežinoma moteris.

nuo .ov i v
.ęons.Hke traisro;,uonocK, ję. inuugas Aniesia pus.se vakar, maloniai
lonn.: <2i dainininkai kl. giazų piakalbelę o kiti pa- ;r drauciškai praleisti. Ypa- 

, . ..8ra?‘!> Imkejinų. tei sl 00 SLA 359 k
Lapenas iš So. Taigi aciu visiems. Rengimo Komitetą*.

Juozas ir Julė Vinciunai. ________________ ____________

kio. M i oenoun- pue jo& rengimu piuuue- aplankyti ir kartu visi šven- 
-ti a iš Potiųonock, ję. Draugas Amesta pasakė ’ vakara maloniai

to a apskaitė iš Medford ir reiškė 
jatui. Povilas
Bos‘ono: (2) smuikininkė 
Iiena Faltanavičiutė iš So.

Step. Minkus.BostonoBrightono Lietuvių 
Kliubas.

Mėnesiniam susirinki m e 
buvo išduotas raportas už 
piaeitus 1940 metus. Rapor
tas parodo, kad Kliuba< pa
darė puikaus pelno. Todėl 
nutaiė surengti puikią vaka
rienę balandžio 19. visiems Pereitą sąvaitę Massa- 
pilniems nariams nemoka- chusetts valstijoj automobi- vyras, nori susirast kambarį pas 
mai. Vakarienė bu? gera. Į lių nelaimėse buvo užmušta: E& SS.T
valdvba išrinko 1941 me- 14 žmonių. įras- Rašykit: p. l.

*—---------------------------------------------------------*• — 1 1 ■ ' 109 Commercial Street.
Weymouth. Mass.

Siaučiant Dabartinei Ligų

Hyde Paike 
ėmė italą Ev 
vogė automobilį 
tuo automobilium 
vo dinamito vogti 
kenti aktoriaus.

Federalinis teismas atra-
ie poiiciia su- {'° kalt®. Waltono ėeveiykų , nus

J , kompaniją, kuri nesilaike d.mies. duokite s
ei a? o, kuris pa- , ir vaiandu įstatvmo. t omistui ir Aptfei

“• Pa?-Hul Jos dirbtuvė randasi Čhel- 
seaje ir samdo apie 1500 
darbininkų.

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

ir nuo 7 iki S.
382 BROADVVAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

nuvazia- 
iš vieno

Jiežko Kambario

nustatytas jums gv- 
sutaisyt žymiam 

Aptiekoriui Ihcid E. 
Kosengai'O. lietuviams žinomoj Ap
tiekei P.R0ADWAY PHARMACY, 
kampas |) ir Brnadwpy, So. Bostone. 
Kainos vaistų čia žemos—gerumas 
aukštas.

Ligoninės ofisas—Back Bay 
328 COLUMBUS AVĖ.,

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7432

♦*««*
i*iį**i«-1 
* 
( 
• 
t 
t • 
* 
*

A. J. NAMAKSY
Real EsUte t

»33n

KETVIRTIS & C0.
312 BROADVVAY, SOUTH

TIJ. SOI' 1649

SOUTH BOSTONE
BIČERNĖ IK GROSERNĖ

Biznis išdirbtas per daug metų. 
Turi būti greit parduota už prieina
mų kaina. Kreipkitės pas, i ’ 1

B. KO.NTRIM
596 E. Broadwav. South Boston.

4 H W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston M48 
RES. 231 CHESTNUT AVĖ,

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

Bartenderis jieško darbo
Patyręs ir rimtas bartenderis no

rėtų gauti darbo. Rašykit šiuo adre
su: A. J..
253 Broadvvay. So. Boston. Mass.

DABAR T1NKAM1AUS1S 
LAIKAS PATAISYT 

NAMUS.
PAS MUS 3yS GAUSITE

VISOKIEM PADARAM

GeležiesReikmenų
Pas mus gausite: Gerias*im Ri
fe** PENTV. ALIEJŲ. STIKLŲ, 
PLUMBINGV, Visokių smalkia 
rcikmmių ii geUžies. SIENOMS 
POP1ER V. V • a s k i a reikmenų 
Elektras. Visokia reikmenų ii la
mos, stc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltai.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Sąuare 
Uardicare Co.

K. J. ALEKNA. Savin.
628 BROADVVAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel SOft »U«

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAI.

<Insured 
M c vers į

Perkraustom 
čia pat ir į to- 
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADVVAY,
SO. BOSTON. MA88.

Tel. SOUth Boston MIS

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedbam, Mas*.
TeL DEDham 1*36

Dr. Leo J. Podder

i I P *__ a I * ,L Street uquer Store, h1C.
LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Charles Stravinskas. M*r.

V 2
SPECIAL COMBINATION SALE 

HILLCROFT Straifbt Rya VVbiskey ..
Bottled in Bond—4 metų senumo—100 Proof

SILVER TREASURE Californijos Vyną.
Port, Sherry, Muscatel

SINGLETON BRANDY
Peach, Cherry. Blaekberry Fiavors

kv. $1.69 

kv. 69c. 

Fifth $1.60

DYKAI PRISTATYMAS TELEFONAS ŠOU 4147

BOSTON, MASS.
<4

H
istaa Vyriškų Ir Moteriik* 

taipgi Kraujo ir Odos.
aaa 1* IU 12 

ano 2 iki 4. ano 7 IU 8 
18* HUNTINGTON AVĖ,

BOSTON, MASS.
Tek

Speciali 
Ligų, ti

DR. G. L. KILLORY
M SCOLLAY SQUARE, Room » 
BOSTON. Telef. Lafayette »71 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

196 L STREET, SOUTH BOSTON, MASS.
(J. STRIGUNO NAME)

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

1068

Noriat “EUAUS kiris jį» ĖLIUS”

Nepriimkit Pavaduotoju!

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKU AGENTŪRA. 
Kaimu Stebėtinai Pigios.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI. j 
LIU8 IR TROKUS VISOKIU 

IftDIRBYSCIŲ.
Peter Trečioką* fe Kl į

Ir
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