
KELEIVIS 
O tMOMlV UUUUtTIS

NO. 12

■1 L'JL-■ L L . Į irU "4 '♦ / ,</WWJWW»J >f„u»»n.

SO. BOSTON, MARCH-KOVO M D., IMI M.
CbM m-**—- Fcbruiy 33. INC, tt tta Fiat OCflM tt Fmmk ttatt, ttėtt 13. Aet tt

THE TRAVELER; LITHUANIA WEEKLY
J S. 187» SOUtk

KELEIVIS

THE BEST ADVERTISING 
MEOIUM

Adrertising RstM 
mi Applicfttion.
KELEIVIS 

253 BraaSvar. S*.

n METAI XXXVI

Amerika Duos Anglijai 
Laivų, Ginklų ir Maisto

DEMOKRATUOS PRIE
ŠAI TURI BUT SU

NAIKINTI

Prezidentas taip

Pereitos subatos vakarą 
prezidentas Rooseveltas pa
sakė per radiją didelę pra
kalbą, kuri buvo transliuo
jama ne tik po visą Ameri
ką, bet ir po visą civilizuotą 
pasaulį.

Jis pasakė šios šalies gy
ventojams, kad laikinai jie 
turės pasiaukoti ir prisi
spausti. nes Amerika turi 
duoti Anglijai visokeriopos 
pagalbos: laivų, orlaivių, 
tankų, kanuolių, kulkasvai- 
džių, amunicijos ir maisto.

Tokios pat pagalbos A- 
merika turi duoti graikams 
ir kinams, kurie kovoja 
prieš diktatorius. Diktato
riai turi but visiškai sunai
kinti, ir, Amerikai pade
dant, jie bus sunaikinti.

Kongresas jau priėmė 
Anglijai remti-skolinti bi
lių. Tai paramai ir paskolai 
prezidentas pareikalavo iš 
Kongreso $7,000,000,000?

dien reikalingi laivai, mais
tas, kanuolės, tankai, amu
nicija ir visokia medžiaga, 
sako prezidentas. Ir Ameri
ka duos joms laivų, duos 
maisto, duos kanuolių, duos 
tankų, duos amunicijos ir 
duos visokios reikalingos 
medžiagos. Kinijai, kurią 
dabar gina nuo Azijos tota- 
litarų generolas Čian Kai- 
šekas, taipgi reikalinga vi
sokeriopa pagalba. Ir Kini
jai Amerika taip pat duos 
visokeriopos pagalbos.

Ugnis Naikina F®- 

kiečių “Bremeną.”
“Bremeno” vardu vokie

čiai turi pavadinę didžiau- 
sį ir puikiausi savo komerci
jos laivą, kuris turi 51.730 
tonų talpos ir kurio pastaty
mas kainavo $20,000,000. 
Pereitą nedėldienį Vokieti
joj buvo paskelbta žinia, 
kad tas laivas dega, bet kur 
jis randasi ir kaip jis užsi
degė nebuvo pasakyta. Šį 
antradienį, kai mes rašom 
šiuos žodžius, vokiečių radi
jas praneša, kad “Breme
nas” vis dar dega. Tai jau 
trečia diena kaip jis pradė
jo degti. Nors jo vieta ir da
bar slepiama, bet kadangi 
tos žinios apie jo degimą 
eina iš Bremeno miesto, tai

/fcui/fl
Deportuojamų ii

Amerikos Bolievikų

Anglijoj šita Amerikos 
prezidento kalba sukėlė ne- anglai spėja, kad tas laivas
apsakomai didelį entuziaz
mą, bet diktatorių šalyse ji 
padarė labai slegiančio į- 
spudžio. Jie pajuto, kad čia 
ne juokai. Amerikos demo
kratija, tai ne Rusijos bol
ševizmas, kuris tik patai
kauti Vokietijai tegali.

Amerikos tartas žodis 
tuojau padrąsino ir Jugosla
viją, kurią Hitleris buvo jau 
beveik įsidėjęs į savo mai
šą. Kai tik Amerika priža
dėjo duoti Graikijai pagal
bą, o Anglija iškėlė tenai 
savo kariuomenę, Jugoslavi-

S/ - v C jos valdžia tuojau atsisakė Nacftkon Vokfetija ikt f". “į"f.
šiol stengėsi sunaikinti kiek
vieną Europos valstybę, ku
rioj buvo ar tebėra demo
kratinė valdžios rinkimų 
sistema. Dabar gi diktato
riai susijungę stengiasi iš
naikinti demokratiją visuo
se kontinentuose, sako Roo
seveltas. Jie tikėjosi, kad 
demokratinės šalys, kurios 

a įsiems savo piliečiams pri
pažįsta laisvę, negalės susi
organizuoti apsigynimui ir 
bus greitai nugalėtos. Bet

pasirašyti Hitlerio padik 
tuotą jai sutartį?

Kaip dabar dalykai išro
do. tai diktatoriai jau pri
lips liepto galą. O kai jie 
bus sumušti, tai ir pavergtos 
jų tautos bus išlaisvintos. 
Mes tikimės, kad demokra
tijai laimėjus, turės but pa- 
liuosuota ir musų Lietuva.

ir bus tenai. Ir anglai mano. 
kad iis bus užsidegęs nuo jų 
bombų, nes paskutinėmis 
dienomis jų arlaiviai smar
kiai bombardavo Hambur
gą, Bremeną ir kitus Vokie
tijos uostus.

Karui prasidėjus, “Bre
menas” buvo New Yorke ir 
anglai tykojo jį nusitverti, 
bet jis paspruko iš čia prisi
dengęs svetima vėliava ir 
atsidūrė Murmanske, kur 
Stalino valdžia suteikė jam 
prieglaudą. Vėliau tas “Bre
menas” Norvegijos pakraš
čiu dasigavo į Vokietiją. 
Anglai žinojo, kad jis turi 
but kuriame nors nacių uos-

Jungtinių 
roras Jac’ 
gresui į< 
nuteistus 
salius.

Nuteistų 
nių da 
8.091. bet 
ma
nuteistųjų 
dėl to, kad 
bėmis, 
so, nėra 
tiniu laiku.

Kitų gi i 
tuoti dėl to, 
kurioms jie 
i i jų įsileisti."

ralstiji proku- 
Kon- 
apie 

svetim-

faiku
zmo-

gali-

Nepataisomas Unijų 
Priešas.

Unijizmas neturi dides
nio priešo, kaip Hemy For
das. Keli metai atgal, kai 
CIO pradėjo organizuoti 
automobilių pramonės dar-i 
bininkus, Fordas išvijo uni
jos oiganizatorius ir iki šiol!. 
jų neįsileido. Vyriausis ša
lies teismas pagaliau priver
tė Fordą pildyti Wagnerio 
įstatymą ir nedaryti darbi
ninkams kliūčių organizuo
tis.

Smetonų Priimant Bnvo 
Nemalonių Momentų

D. KLINGA “IŠRUPUŽ1A- 
VO” “PREZIDENTĄ.”

“New«reel” fotografai atsi
sakė dykai fotografuoti

Po šitų pastabų atėjo šei
mininkas p. Vencius ir apie 
“rupūžes” daugiau nesigir
dėjo. Prasidėjo tostai ir “va
lio.”

Bet tautininkams buvo irtautininkų
Pierre viešbuty, New Yor- j daugiau nemalonumų. Jie 

ke, kovo 13 d. Brooklyno į turėjo sumobilizavę savo 
Nežiūrint visa to, For- tautininkai buvo suruošę A. į moteris ir aprengę jas tau- 

das anądien pasakė spau- Smetonai priimti bankietą. i tiškom spalvom, kad įspu- 
J ’ Ti------- 2~--------- v- dingesnis išrodytų bankie-

Albanijoj Krito
50,000 Italų.

jie apsiriko, sako preziden- į Mussolinis suvarė juos 
tas. Pasaulio demokratija j ! tą baisią skerdynę. 
tebėra dar gyva ir vieningai ? Pereitą sąvaitę Albanijon 
ginkluojasi apsigynimui. Ji atvyko pats Mussolinis pa 
yra įsitikinusi, kad priešas žiūrėti, kodėl jo fašistai ne
bus nugalėtas. . j gali atsilaikyti prieš grai-

Bet kol diktatoriai bus vi-į Rus. Savo generolą Cavale- 
siškai nugalėti, reikalingasj i-o jjs tuoj pavarė iš vadovy- 
pasiaukavimas. Musų mil- bės. o pats asmeniškai įsakė
žiniškų pastangų įsisiūbavi
mas turės paliesti kiekvieną 
musų pilietį. Darbininkai 
turės dirbti ilgesnes valan
das, o kapitalistai turės ten
kintis mažesniais pelnais. 
Amerikos pasiryžimo nuga
lėti demokratijos priešus 
“neprivalo trukdyti pini
guočių vasanaudiškumas. 
kaip neprivalo jo trukdyti ir 
nereikalingi darbininkų 
streikai, arba sužinus sabo
tažas.”

Anglijai ir Graikijai šian-

Anglija ir Amerika 
Maitins Francuziją.

Anglijos ambasadorius 
Halifax tarėsi Washingtone 
su valstybės sekretorium 
Hull’u dėl Francuzijos mai
tinimo. Sakoma, kad jiedu 
priėję išvadą, jog maisto ba
daujantiems žmonėms ne
okupuotoj Francuzijoj rei
kia duoti. Amerika sutinka 
duoti kviečių ir mėsos, o 
Anglija sutinka praleisti tą 
maistą per blokadą. Bet vi
sų pirma Franeuzija turi pa
sirašyti, kad ji neatiduos to 
maisto okupantams ir kad 
neduos jiems jokios karo 
pagalbos.

armijai atakuoti graikus. 
Graikai nesenai buvo užėmę 
svarbius kalnus apie Tepeli- 
no tvirtovę. Mussolinis įsa
kė saviškiams žut-but grai
kus išmušti iš tų kalnų. Apie 
120,000 italų pradėjo ofen
syvą. Jie atakavo graikus 
per 7 dienas be pertraukos, 
bet visos atakos sutirpo grai
kų ugny. Mussolinio “blitz- 
kriegas” pavirto i baisiau
sią fašistų skerdynę. Grai
kai apskaito, kad per šitą 
ofensyvą krito nemažiau 
kaip 50,000 fašistų. “Blitz- 
kriegui” negarbingai susmu
kus, Mussolinis sugiyžo Ro
mon nosį nuleidęs. Sakoma, 
kad šita skerdynė tiek jo fa
šistiška “fanaberija” prislė
gė, kad jis dabar užsidarė ir 
nenori nieko matyti.

ANGLAI ATSIĖMĖ BER
BERĄ.

Šią sąvaitę anglų laivy
nas iškėlė Afrikos sausumon 
kareivius ir atsiėmė britų 
Somalilando sostinę Berbe
rą. kuria pereitais metais 
buvo užėmę italai. Tuomet 
italai gyrėsi, kad “anglams 
atėjo galas.” Dabar gi ang
lai padarė “galą” patiems 
italams.

?? dai: Jie gyrėsi pagaminę 700 bi-
“Mes nepasiduosim jokiai lietų po $5.00. bet, kiek teko 

unijai, ir tie, kurie prie jos patilti, neišpardavė nei pu- 
rašosi, apgaudinėja patys sės. Pažangioji musų visuo- 
save. i menės dalis tame baliuje ne-

i “Unija * yra lygiai taip; dalyvavo. Susirinko tik de-

tas. Buvo užsakę ir “News- 
reel” kompaniją, kad atsių
stų fotografus nufotogra
fuoti visą bankietą. Tie pa
siteiravo, kuris čia yra pabė
gęs nuo bolševikų Smetona.

ninkas j jos tinklą pateko, į ne klerikalai. Taigi Dankie- nufotografavo jį ir eina sau. 
neno_Į jis jau nebegali pasijudinti. į tas buvo skystas, taip kaip ir Ginkus ir kiti suriko: “Ei, 

i “Amerikos darbininkai’Bacevičiaus koncertas Car- \vait a minute!” Mes, girdi.
norime, kad nufotografuo- 
tumet Lietuvos prezidentą

įbar

na depor- 
valstybės. įp voratinklis: sykį darbi-, šinieji tautininkai ir kai kū

rikas į jos tinklą pateko, į rie klerikalai. Taigi bankie-

Viena tik “"Amerikos darbininkai ■ Bacevičiaus koncertas Car
turi but laisvi, kad galėtų negie salėj. Kaip komuna-

Jb1 c? isS° k« i n°s p°kiiiu-

m Jtai «esa. Pavyzdžiui, virsi-: Smetonos.
hirtu ne’vienintel^nriemone ninkai ima P° al- vo labai juokingų, o tauti- tamstos norite ką nors ex
anSu^S * metus- ^kera- ninkams labai nemalonių tra, tai kainuos tris šimtus

neleidauilS^ate? biurokratizmas. Pasitai- momentų. Kai tik jų “tautos dolerių.” . .
vii?” TiSRiulo ilvo-!ko ir tikro reketizmo. Bet vadas” atvyko New Yorkan, Tautininkų padai pnsalo 
iinriems Gaivalams kaiP darbininkai gintų'dentistas Vencius su savo prie flioro. Žiuri vienas į ki-
t i savo reikalus, jeigu jie ne-, komitetu parsivežė jį su i tą. bet nei vienas nekiša
tl?iJK^ntraciinš • turėtų unijos? Unijos būti- i žmona į savo namus, kur jauirankos į kišenių. Trys šimtai 
Ik. vykluĮ ujĮsitMtp *na* re>l[4Ungos- tik _ darbi-Li&kalno buvo naruošti stalai {dolerių yra trys šimtai dole-

! traliuoti. < nas buvusių dalyvių dabar į tautiškais kostiumais pasili-

1254 subliuško su Bacevi
čiaus koncertu, taip tauti-|su šitomis leidėmis. Foto- 

Kad Amerikos darbinin- į ninkai subliūško su Smeto- į grafai sustojo ir sako:
“Mes nufotografavom 

priimtuvėse bu- kas mums reikėjo. O jeigu

kietijoj ir Sovietų Kusijoj
, a ...... užkurias tfe gaivalai agi-

te, bet iš oro negalėjo įziu- rtU nes naciai Tetai jį už- t"°&lwienaa ateivis,
kamufliazavo. VIS dėl to nriklaiKn nrip knmiink. OlKtlRAMO IA1KI 1. -------- _ .

-- Washingtone .siūloma į- džius. taip. Vencius papra-; A. Smetona, matyt, skaito
turi steigti tarybą streikams tai-. šė visus sėstis, o pats valan- save Lietuvos prezidentu,

anglų bombos jį surado.

Amerika Steigia
Skraidomąją In- 

fanteriją.
Amerikos Karo Departa

mentas paskelbė savo planą 
steigti skraidomąją infante- 
riją. Žodis “infanterija” 
reiškia pėstininkų kariuo
menę, o “skraidomąją” ji 
vadinama dėl to, kad ji bus 
orlaiviais nešiojama. Iš or
laivių ji šoks ir leisis žemėn 
su parašiutais. Jos tikslas 
bus netikėtai užklupti žemė
je stovinčią armiją ir paimti 
savo kontrolėn numatytą 
vietą.

Sklaidomoji infanterija 
busianti apginkluota auto
matiškais šautuvais ir pišta- 
lietais, lengvais kulkasvai- 
džiais, priešlėktuviniais kul- 
kasvaidžiais, mortaromis. 
tankams šaudyt konuolėmis 
ir ardomomis priemonėmis.

Pirmutiniai bandymai ne
užilgo busią daromi Virgi
nijos valstijoj.

MUSSOLINIS IŠBUVO 
ALBANIJOJ 11 DIENŲ.

Paimti graikų nelaisvėn 
Italijos fašistai sako. kad 
dučė Mussolinis išbuvęs jų 
fronte Albanijoj 11 dienu, 
mošdamas “blitzkriegą1’ 
rieš graikus. Tas “blitz- 
riegas” prarijo 50,000 ita

lų ir taip susilpnino jų fran
tą, kad graikai dabar gali 
apsupti Tepelinio tvirtovę ir 
paimti 15.000 tenai esamų 
fašistų.

E
k

NACIAI AREŠTUOJA
AMERIKOS KORES

PONDENTUS.
Berlyno radijas paskelbė, 

kad šią sąvaitę naciai areš
tavę jau antrą Amerikos lai
kraščių reporterį.

pasakoja štai ką: girdi, kai!ko nenufotografuotos ir ju- 
k j visa musų “krautė” susirin-: domuose paveiksluose ne

ko apie bonkas ir užkan- bus rodomos.
tiškii oi-ganizacijų ar prie ^?,ngJone. MU,oma. ' ta'-P;-Venciu? ■“V1 
h,*tiorin,*nV„ “Rimdr, ” t„ri i steigti tarybą streikams tai- se visus sėstis, o pats valan- save .
but arba deportuotas arhgjkyt toro pramonėj. Tyčios džiukei pasišalino. Domi-į nors Amerikos Lietuvių Ta-
OUl aroa aepoiTUOVas. aroa; u,.,.. ,-,I į-vl^a sitn tihiln iam npnnnii-

Anglai Numušė iO
Oro Užpuolikų.

Anglai žymiai pagerino 
apsigynimą nuo oro užpuo
limų naktimis. Iš Londono 
pranešama, kad per pirmu
tinę šio mėnesio pusę buvę 
numušta žemėn 40 priešo 
orlaivių. Visi jie buvę su
naikinti nakties laiku.

Tuo pačiu laiku anglų or-! 
laiviai smarkiai bombarda-; 
vo Berlyną, Hamburgą. Bre-; 
meną ir kitus svarbius Vo
kietijos centrus.

1 kovo naktį anglai nu
mušė 1 užpuoliką, 3 kovo— 
1, 4 kovo—3, 10 kovo—8, 
12 kovo—9. 13 kovo—13, 
14 kovo—4.

ANGLIJOJ MOBILIZUO
JAMOS MOTERYS.

Anglijos darbo ministeris

easkelbė, kad tuoj bus mo- 
ilizuojami visi gyventojai, 

ne tik vyrai, bet merginos ir 
moterys. Visi bus išskii^tyti 
ir pristatyti prie tokių dar- 
by. prie kokių kas geriau 
tinka. Visa šalis bus įkinky
ta į karą: vieni gins šalį»gin- 
klais, o kiti gamins reikalin
gus karui daiktus.

NE-TURKAI GRAIKAMS 
PADĖSIĄ

Sprendžiant iš turkų spau
dos. turkai neisią Graikijai 
į talką, jeigu ją užpuls vo
kiečiai. Turkai stosią į karą 
tik tokiam atsitikime, jeigu 
jų pačių kraštas bus užpul
tas.

ria, bet CIO prezidentas j Išgirdęs prie stalo šitokių i neatsisakysiąs. Bet kūno 
priešingas. Priešingas taipgi! “komplimentų,” Smetona ė-!p,etuvos respublika jį įsnn- 
ir socialistas Hillman, CIO! mė nervuotis ir nerimauti. įko Prezidentu, jis ne-

O Klinga vis “rup...” irįPa«»k°;.
“rup..?’ ! Bankietas nepavyko ir

TvsjĮiiavH pmp tautininkai dabar laužo sauKlingai į kulnį ir draSt jį:!P^tus dejuodami kad pa
liaukis!... Tylėk!...” darę klaidą skelbdami, jog 

Bet Klingai tos pastabos i bankietą bus leidžiama tik 
Jis vis; rinktinė publika.

vice-prezidentas.

TRAUKINYS ĮVAŽIAVO 
UPĖN.

F. ’♦*} nedėldienį Penn-
sylvaniios gelžkelio trauki- —........... .... „
nys iššoko iš apšalusių bėgių i kaž-kaip nesminga. Jis vis i. publika- Girdi
ir nudardėjo į Ohio upę. Juo į savo: “Kur gi velnias tą ru- jei butume paskelbę, kad
važiavo 100 žmonių ir 3 jųpužę išnešė? Reikia tostas j?3*1 kas,V., noP’2ai 
žuvo. 1 gerti, o jo vis nėra...” daugiau publikos butų susi-

------------------ Tada Juozas Tysliava at- linM* Manoma, jog. ir ko-
ANGLAI SPROGDINS sustojo ir prabilo į Smetoną: m«n.k?ta; d®1 to neateJ7’ 

ROMOS MIESTĄ “Gerbiamas Prezidente. čia,ire,MJ?/iaku1įPas 
Šią sąvaitę anglai įspėjo pas amerikiečius, yra priim- ,4frakuoti

Italijos ir Vokietijos fašis- ;ta kiekvieno komiteto.ę«nrf-iHWerta nMtorttateinrB 
tus. kad
vieną 
nę Atėnus,
ja tuojaus r — Kai ir jeigu
VOKIEČIŲ SUBMARINA i Smetona paglostė savo ir cilmderių.
AMERIKOS PAKRAŠTY? barzdelę ir sako: “Ooo. tai v^įtaba^^JukTTubdie- 
, Washingtone gauta žinių,;™ prezidentai!...” , nė§ I)rakalj^; kut, *tokiu for. 
kad vokiečiai atsiuntę vieną j1 — ' —=5= ■ 1 majumu nereikėjo, subėgo
subrnarmą į Amerikos pa-! Sušalo 60 beveik ‘visi “laisvininkai
kraščius skandinti laivus. _ .
kurie gabens Anglijai pa-1 Tikėsit ar ne Įiereitą su- 
galbą/ Į batą ir nedėldienį North

Dakotoj ir Minnesotoj susą
lo nemažiau kaip 66 žmo
nės, daugiausia automobili-

Vytautas Katilius.

GOODYEAR PRIIMA 
5.000 DARBININKŲ.

Goodyear gumos kom pa-MANGLIJOS NIEKAS NE 
IŠGELBĖS/* SAKO

HITLERIS J stų. kuriuos užklupo baisus ni ja A krane samdo 5,000
Poi-oita n^dpldioni Hitu i viesulas. Be to, vėjas nune- darbininkų i savo naująris ^reifkė, tad jis lainiė. * į »Pie f kuri «amin’ wlai’

siąs karą dar šiais metais. • ant t,k.Per d]- - ‘ __________
“Jokia galybė pasauly Ąng-; KARAS PAKIRTO MOTE-
luos ncsgeltas. sako. ; tUs kad vcXu«. keliX R1SKV..CĘVĮ«YKV 

Londono žiniomis, per tomobilius, kaip tikras ura-i
18 mėnesių buvo nuskandin- ganas. Vežimai turėjo visi
ta iš viso 1.667 laivai. Ang 
iija su savo aliantais neteko 
1,245 laivų, o fašistai prara
do 422 laivu.

sustoti. Temperatūra nukri
to iki zero ir daugelis žmo
nių per šitą speigą žuvo įm> 
sniegu.

KULNIS.
Anglijoj moteriški čeve- 

lykai siuvami jau be aukštų 
kulkų, nes medžiagą ir dar
bą reikia taupyt karo reika
lams.
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PARAŠĖ KNYGĄ APIE 
RUSŲ KATASTROFĄ 

SUOMIJOJ.
Anglų korespondentas 

John Langdon-Davies para
šė idomia knvga (“Invasion 
in the Snotv“ t apie tai. kaip 
kelios Stalino divizijos žuvo 
Suomijos miškuose. Tos 
knygos recenzijų 
“Naujienos.” Esą

t i Rusiją. Langdon-Davies pa
rodo. kad tai yra melas, nes vi
sas Suomijos apsiginklavimo 
ir tvirtovių statymo būdas liu
dija. jogei Suomijai rūpėjo tik
tai apsisaugoti nuo užpuolikų, 
o ne ką nors pulti."

“John Langdon-Davies. bu
vęs prieš tai korespondentu Is
panijos pilietiniame kare ir 
karštai simpatizavęs vyriausy
bininkams (lojaiistams). Ka-

Bet mūsiškiai “penktako- 
iai’’ ir numirs tikėdami, kad ; 

paduoda jų “draugas*’ Stalinas buvo 
suomių “užpultas” ir “turė
jo gintis.*'

NUTARĖ IGNORUOT 
SMETONĄ.

Šiomis dienomis Chica- 
angi suomius gyrė daugelis gOje buvo Amerikos Lietu- 

laikrašėių. kurie pirmiau šmei- vių Tarybos narių pasitari
me Ispanijos respublikos gynė- mas p. Smetonos klausimu, 
jus. tai jam atrodė, jogei šuo- Dalyvavo ir konsulas Dauž- 
mių pergalės ant bolševikų yra vardis. Susirinkimas vien: 
tiktai -prieš-bolsevikiška pro- balsiai nutarė laikytis p 
paganda.' ir .jisai nuvyko i Smetonos atžvilgiu šitokie 
Suomiją, nusiteikęs labai skep
tiškai.

čia parodytas britų laivyno greitasis karo laivas “Leander.” kuris Indijos vandenyn? pa
laidojo ginkluotą Mussolinio laivą, kuris klaukiojo po Anglijos vėliava ir užpuldinėjo pre- 
Kvbos laivus.

'.GPU VIRŠININKAS GLADKOV YRA 
i TIKRASIS LIETUVOS DIKTATORIUS
’ Jo žinioje visi Stalino inipai Tačiau skiitumas tarp cariš- 

ir visas Lietuvos vidaus ; kūjų ir staliniškujų general- 
fyvenimas. 1 gubernatorių yra milžiniš-

Lietuvos Informacijų Biu-' bas', ^a’ Muravjovas Kori
nis anie cvvenimo salvcas kas buvo tlktai caro ateto-okunuoto^ Lietuvoie nm!,va8» tai “tovarišč” Pozdnia- 
oKupuotoje Lietuvoje pra- Rov -Lietuvos

jia(j liaudies” atstovu j Maskoli- 
jos aukščiausiają tarybų.

i neša tokių žinių: 
i Jau buvome rašę.
, maskolių užimtoje Lietuvo
je riklieji šeimininkai yra . . . „
ne Paleckiai, Gedvilai ir dar jm^?tą pasaulyje, 
saujalė lietuviškų komisarų, *. matome, tokio pas -
bet iš Maskolijos^atsiųsti rJltyciojimo is žmonių nebuvo 
sai. Prie kiekvieno lietuvis- 1net ca ° kukais... 
ko komisaro yra priskirti į O kai dėl GPU, general- 
maskoliai. kuriems suteikti ‘ gubematuros ir kitų masko- 
tiktai komisaru pavaduoto-į liškų įstaigų paskirtų darbo 
jų titulai, bet tikrovėje visa valandų naktimis, tai šis da- 

. “laisv<

“demokratiškiausių parla-

Paaiškinimas Dėl 
“Laisvės” Laiško.

LIETUVIAMS
ĮSPĖJIMAS

tosios" Lietuvos val- 
’ džia yra šių bolševikiškų ob- 
' rusitelių rankose.

Pavergtosios Lietuvos 
žmonės pirmų kartų viešai 

apie

“Bet pasiekęs karo vietą. 
Langdon-Davies greitai Įsiti
kino. kad suomių karo vadovy
bė nemeluoja. Suomiai, iš tie
sų. mušė ir mušė rusus per pir- 
suosius du su viršum mėne
sius. Tik karo pabaigoje, kai 
bolševikai atgabeno daugybę 
sunkiosios artilerijos ir ėmė 
be paliovos bombarduoti šuo 
mių pozicijas Karelijos są
smaukoje. suomiai buvo pri
versti žingsnis po žingsnio 
trauktis atgal, nes jie neturė
jo tiek artilerijos, kiek bolše
vikai.

“Savo knygoje rašytojas pa-

lykas kultūringam žmogui 
atrodo stačiai neįtikėtinas 
faktas. Tenka visada atsi
minti, kad tas. kas atrodo 
negalima bet kurioj kultū
ringoj šaly. yra eilinis reiš
kinys visur ten, kur įsigali 
azijatiški maskolių papro
čiai. Maskvoje yra įprasta, 
kad net svetimų valstybių 
diplomatams maskolių auk-

patyrė apie “tovariščą”
Lietuviai Nenurims Gladkovų per bolševikų re- 

n 4 ■ voliucijos Rusijoje sukakti,Bolseviklį Anar* , kada Kaune su didele pom-
chiioL P.a buvo minima toji sukak-_ L. i tis. Tuomet į sukaktuvių mi-

Rodosi, dar tik vakar Lie- įėjimo prezidiumąKauno į Tokioj-
a e u o Rusijos užsienių rai

tų komisariatas laikosi da

nusistatymo:
1. Traktuoti ji kaip priva

tų asmenį. o ne kaip Lietu-1 ... .. . ,..
vos prezidentą. kovo o d. tilpo redakcijos vadžioti ir neremkite savo

2. Lietuvos atvadavimo. . buwd^ ponro&ĮtužSų ^^1^0 šiandien ia^Ru- paskirtas ir “tovarišč” Glad-

— - *ea i'c— ijos^dahs. Rodosi, ^dar tik kov. kuris buvo užrekomen-
liv T

“Keleivio” apžvalgoje Lietuviai, nesiduokite su-

įspėti Amerikos lietu- laiškas iš Lietuvos. Laiško skelbimų, kad Chicagos

įniame

plevėsavo trispalvė duotas kaipo vidaus reikalų «. .. 1---- .----- --------
Lietu-

ad vii 7omo__ T.iotuva riabat .t*k Amerikoje turime laisvę

nuo Cicerino laikų. Prisi
minkime, pagaliau, kad Lie-viu tautininkus, kad jie ne- autorius sako. kad jis prašė tuviški galino agentai— J. pL.t- o'šian- komisaro bavaduotoias Jo- 11111 - .-

bandvtu darvti sau politinio bosevikų žemės, bet nega- komunistai, kūne labai .. • :čv<»ita in-— -- 1-:~ —1—* tuvos sutartis su SSSR dėlpolitinio
kapitalo iš Smetonos, nes ki- v°toliau 

" taip Amerikos Lietuvių Ta- kad Lietuvoje dabar “nega _ . _
ryba bus priversta ‘išeiti bma gauti drabužių,” kad vų žemę—Lietuvą. dabai t . gį^į tautos skelbti kitų-maskolių paaky- 
prieš juos ir prieš jų “tautos mams baumipabrangouz himnai kyti. kad Lietuva rimų aktai Iki ano gE-
vadą. snes.o kilogramą reikia kokj muzikantei}, Kurj J»e buvo ir vėj bus ĮajSVa. Ta- vo užrekomendavimo tebu-

4. Jeigu Smetona sėdės mokeą 10 ir iki 1- rublių, vadina profesonum. u ; čfeu jr gfe tenka susitikti su vo paskelbta, kad vidaus
ramiai ir į politikų čia nesi-;kad vienam kostiumui vir- įuosia jam komunistų pro-,ži uri^ jr veidmainiais reikalų komisaras yra A.
kiš. tai viešai jo nekliudyti, f“1“ 1 !»«•* bolševikais. Ir čia Guzevlčius. dar jaunis vai-

Amerikos Lietuviu Taty- ^uvi^hTpaži^^
— & o i:«_____  j:— »♦ musų tėvų krašte zmones Maskolijoje. lik staiga pa-

apie tai. kaip kos_ lietuvių politines sroves, sak^jį^i. ’ reikalauja įžangos^ki SOo’• **$*“*« la^.Xę 5r tirta,.kad “draugo'' A. Gu-^ Jam speclaIiai ,rengtų ki-
:entoriioie ka- įsskvius tik komunistus. Jos n—„i—-------. galėtų palikti savo vaikams, zeviciaus pavaduotoju 1;*,nų pačiame Kremliuje. Prie

noreoamr Visi zmo, kad Lietuvoje Maskvos atsiųstas ‘tova- į *ivairiai<, braneiai*
1 1 *lf j valgiais ir gėrimais apdeng-

žino* ■ bSšev?kaT iškapos Pabar iš visiškai tikrų i tų stalų Lietuvos delegatai

jis- skundžiasi, džiaugėsi, kad rusų armija?tarpusav!° 1939vos visuomenei 
nomas, lygiai kaip ne metų rudenį buvo Maskvoje 

taip pat pasirašyta naktį, ii 
visos deribos ėjo nakties 
metu. Kai 4 vai. lyto buvo 
Kremliuje pasirašyta minė
ta sutartis, kurių bolševikai 
vėliau taip begėdiškai su
laužė, tai patamsių mėgėjų 
gaujos vadas Stalinas pa
kvietė Lietuvos delegacijų

rodo. kad bolševikai įsiveržė
Suomijon. neturėdami mažiau- ba atstovauja visas Ameri- 
sios nuovokos apie tai. kaip
reikia tokioje teritorijoje ka- iškyrus tik komunistus. Jos- Pauliau jisai skundžiasi Komunistai, 
r,aut,. Is.veri.mas pras.de,o tikslas yra kovoti uz nepn- tulis ' dilbti tokiose (1arho tj ’ tiltIajj varf
lfc.9 m lapkričio :M, drenų. So- kUusomos Lietuvos resp«b- sąlygose, “kuria, ū prbltai- i,- šmugeli, vadina save 

tau uz peklą. “kulturieaais,”
Šitas laiškas buvo rašytas kad lietuviai šalinasi nuo jų,! įrašus ___ vra

„ vienam komunistui į Eliza- kaip nuo svetimos salies tų did. Įa^ras yra
p v °^Sįa.m J? J!"}?* beth, N. J., ir tilpo pačių ko- . . vynų kapų. Tačiau musų v L ftVo rankoi p vra

ty R. Mizara raiškia didelio munbtų .<La}sėje,” šių metų Chicagos. Detroito ir visų Jįįlonijų lietuviai komunL- „e hlS? vidX^to
džiaugsmo, kad £7 vasario lai doje. Bet “Ke-‘ kjtų miestų loviams, ku- taJ Lietuva Hud^ai

“Nesenai užsibaigusi 18-toji leivy” per klaidų buvo paša- ll® nepntana dabartiniam dabar esanti laisva. Tikrai OTr^ėnru* CPTT “TovariS’’
Rusijos Komunistu Partijos lyta, kad jis tilpo 26 vaša- L““™8 atrodo keista, kuomet ko- ateibLtė B Masto-
konferencija įsnnkc Lietuvos no ‘Laisvėje. “.u ouu. P ein®’.J . munistai non mus įtikinti, vain« CPTT viraininlraedarbininkų vadą A. Sniečkų i Dėl šitos techniškos klai- Jk pasirodys komunistai su jęad musų broliai ir seserys U j - Vm visu n!S ---------
partijos centro komiteto kan dos komunistai kai kur ban- savo jomarkais. neremti jų, Lietuvoje staiga pamilo Ru- ig;minmKjns t oJi Pasenęs ir suvaikėjęs an-
didatus.“ dė jau pasidaryti savo pi- PaveI^1Jn? sijos komunistinę baudžia- vpntnnT^vvvhės gty rašytojas George Ber

ti ar 7i«nt lenkiu mišku ^ai PloPa£andai kapitalo. -alkmmkai, Stalino agentai. Kalbėti arba rašyti, kad gyvybes. , g^. -au ne yra
nankšri- vra -aPavyzdžiui,' Montelloj jie , Vis daugiau ir daugiau Lietuva dabar yra laisva, Gladkov dirba pagal ži-j išsišokęs prieš Anglijos vy

kino jos susisiekimą su jos SarhSnkn nešiojosi 26 vasario laidos įaikrašciuose matosi žinių is tik išdavikai, išgamos, nomus GPU metodus Kaip riausybę, kuri daboja, kad
Laisvę ir visiems aiškino: kitų talstijų, kad visi susi- apmokami Rusijos agentai, siksnosparniai ir naktiniai įvairus “penktakojai” nepa- 
Žiurėkit. kaip ‘Keleivis’ pratę lietuviai apsivalo nuo kurie pardavė savo kūnų ir paukščiai nepakenčia die- sitamautų perdaug valsty- 

‘ k-—~ o—-—--’ bės priešams. Nelabfai ^nai
tokie elementai buvo sdla^t- 
kę “liaudies suvažiavimų” 
ir reikalavo, kad tuo jaus bu-

vietų karo vadovybė padarė likos atstatymą.
didžiausią klaidą, pasirinkda- -----------
ma puolimui centralinę ir šiau
rinę Suomijos sritis, apaugu
sias dideliais miškais. Suomiai 
tose vietose neturėjo net armi
jos. taip kad Stalino divizijos 
galėio eiti priekyn. nesutikda
mas jokio pasipriešinimo.

“Tarp SO.OOo ir 40.000 rau
donarmiečių traukė link Suo- 
musšalmi. su tankais, artileri
ja ir šarvuotais sunkvežimiais.
Kai šita armija Įėjo giliai Į 
Suomijos miškus, suomiai at-

DŽIAUGIASI SNIEČKUM
“Laisvės*

P05 ir šaltinių patirta, kad šis “to-1 buvo priveisti išbūti su Sta 
nuo pastaty- tikrasis “lais- linu šiame kino seanse neinet

iki 6 vai. lyto, o už valandos 
jie jau išskrido lėktuvu į 
Kauna.

Bernard Shaw Ske- 
rečiojasi.

bazėmis—ir visa Įsiveržusio j i 
armija turėjo žūti nuo bado ir 
šalčio. Langdon-Davies sako:

•’ 'Trisdešimts-šeši tūkstan
čiai rusų buvo negyvi ir visi jų 
pabūklai pateko Į suomių ran 
kas. Manoma, kad
vasčių žuvo mažiau 
t as-penkiasdeši mt s'

“Tokia pat ar 
tastrofa ištiko 
ir keliose kitose

“Tik sausio mėnesio pabai
goje rusai suprato, kad yra be
protystė bandyti užkariauti 
Suomiją puolant ją šiaurėje.

"Kai kovo 13 d. buvo pasira
šyta sovietų-suomių taika, 
Suomijos karo vadovybė pa
skelbė. kad tame trijų su pu
se mėnesių kare suomių buvo 
užmušta tarp 17.000 ir 18.000, 
o rusų—apie 250.000, Tuo gi 
1aiT)U Molotovas pasigyrė, kad

yra tas 
darbininkų vadas”?

Tai via Lietuvos bolševi
kų GPU žvalgybininkas. meiuojaf jjs pats išmislino komunistų:, , ... _______ — <__________ , . , , JU.°,S .ir sielų diktatoriui Stalinui, nos šviesos, taip GPjU

Nuo kada gi šnipai pasi-šmeižianti laiška ir sako, šluoja latik iš lietuviškųjų Kiekvienas tikras ir ištiki-gos durys atsidaro
darė darbininkų “draugai”? kad jis tilpo musų ‘Laisvėj? draugijų ir organizacijų, mas lietuvis gerai supranta, naktį,, kai pradeda “šviesti*-

Žiūrėkite, štai čia tas ‘Lais- kaip pavojingų gaivalų, kol |ęad Lietuva niekad negalės nelemtosios Stalino konsti-
_____ 1____ . notrčln Moc Vai m-arloc n i •__  •_ »_•___i________________ W TVi—

draugiškus san- 
Maskva.

buvo aiškiai “penkta 
kojiška” propaganda, ta
čiau Anglijos vyriausybė

sako, kad Sovietų Rusija ^Vo natv"Tvė bu^ GPU viršininkas davikams n«i
tuoj tapsianti “fašizmo ar- 0 saxe tuneciais (komunistais) ir tauta ir Vėl nepaliaus kovo- Gladkov dienos metu be- paJ3"
senalu” ir vaidinsianti tokią “2 liezJV,M- nepakliūkite į jų siųstus, prieš savo pavergėjus, veik niekur nesirodo. Iš vi-' ua
pat “arsenalo relę” Vokieti-1 > ..." , . ... Apvalykite nuo Stalino a> rr _ .. __• «_. ----  —-----

: jai, kokių Jungtinės Valsti- AngllįOS LOimeįimūS gentų savo draugijas ir or
’ jos vaidina Anglijai. Nntiin finrhi- ganizacijas kol dar nevėlu1. Vynes uošvę ir nepniuausu- o*wip .. . -vAViatimi našalinkitės nuo jų, neremti azijatiško budelio galių ne- a» Vokietijoj uz pa

jų. ir ignoruoti juos, kaipo i>. p. SocilraiMkas. laimingos aukos pajunta fas^ PK>l»gand£ J1*
svetimos šalies slaptus a-----------------nakties glūdumoje, kuomet Jn°Jaus susaudvti. Bet Ang-

Jungtinėse V alstijose yra gentus! SARDINKOS. GPU žvalgybininkai prade- *1^ kompanija jiems
T e, r • u-.i • l?1kwr Amerikos Darbi- Labai apgailėtina, kad a „ da kankinti suimtuosius lie-! nedaY$tlk savo stoties var-

. TalP Stalino ir Hitlerio ninku Komitetas Remti An- nekurie lietuviškai-žydiškų Sardinkos paeina nuo zo- j totu George Beinard Shaw
laika puolė, o suomiai gynėsi. Jau esanti padalyta sutartis, ęhjos Darbininkus, kurio radijo programų vedėjai iš <^*° Sardinia. Sardinia yra Tenka nastebėti kad:Pak®^ dėl to didelį triukš-

vokiečiai steis- pirmininku yra Amerikos peties garsina komunistų vi- y1“-J"!? Pl?kUuS0 1^'^' naktimis dirtone tik GPU im% , .
Darbo Federacijos vice-pre- «okius parengimus ir tuomi , P . H pagaunama is^jgg jų. Pozdniakovo va- , T8*- <!enis, skeieciojaa.

Matthev VV oll. prisideda ni ie nalaikvmo l*®ųr daug tų žuvelių. dnvnuiamn Masknliins m*.|kad

jos vaidina Anglijai.
Vengrų radijo stotis tvir-rusų žuvę tiktai 58.000, o šuo 

mių esą užmušta 75,000. tina, kad šitų informacijų 
“Knygos autorius mano, ji “autoritetingų

kad Molotovas pamelavo. Jau šaltinių.
tas faktas, kad bolševikai visa

Reiks Naują Darbi
ninkų Pasaulį.

Dabar to “liaudies suva- 
inžinieriai nutarėI* »i*

verčia manyti, kad rusų turėjo pagal kurią 
žūti daug didesnis skaičius, Rusijoje dideliu? gin 
negu suomių. Ištyręs visas ap- i1' amunicijos
linkybe> 
eina išvada

fabrikus, ku--------- - -----. ridentas
I^mgdon-Da\ ies pri- ne gamins Hitlerio armijai pereita ......................

kad suomių pa- karo medžiagą. Kadangi So- mjletui prisiuntė laišką............. __ _ .. .. . .. » . i . -
kcibtos skaitlines veikiausia vietų Rusija oficialiai Kai- gįijo« darbo ministeris Er- jos žmonių likimo. Garsin- dbios, Ispanijos ir Californi- nakti. Ji pra-iaRs^uę°jima?’ kad laisvės

iabai artimos tiesai. losi neitrale salis. tai ang- ne^ pevjn, kuris sako: darni komunistų veiklų per vandenyse. Bet ne visur jdeda djrbti tiktai 7 vai. va- Pnesa* J°s nesunaikintų.
knygos yra pa. lų oiiaivĮm negalėsią Hitle- „Aš ,ikW Ameri. 5>vo ra(Hjo \įe jos vienodos, tik sardinko- karo baigja darba 4 va, i

svy.-,a polemikai su 'penktako- iio labukų tenai butn >ar- ^0J, (latbjnjnRai suptas, jog radijo vedėjai, sužiniai ai 5į*? .uĮyardnmnos. Pnvyz- _^o gaj įjnomg.
.lisku’ Anglijos parlamento na- nuoti._____ ____  _______ mes aukojamės ne veltui ir nesužiniai. prisideda prie džiui, kai kur Europoje gau-1 pozdniakov nvm«-

Pntt’u. kuris teisino Stali- ■ kad Ampi iknc pagalba palaikymo svetimos dikta- domos jaunutes silk^ ir pn- kiaus0mos Lietuvos laikais

sųvaitę šitam ko- komunistų, kurie džiūgauja 4 Sardinkos gaudoma ir ki. neral-gubernatura 
isiuntė laišką An- dėl dabartinio Lietuvos M » •• • • SzlVO darbo vala

dovaujama Maskolijos g^. | kad tai esųs “laisvės varžy-

valandas yra
Kaune ima®-” Bet tai

: varžymas. Tai
lėra laisvės 

yra laisvės

yru
"Zvmi dalis

r: j
r,.1 agresiją prieš suomius. Iro- TIKfcJIMV ISTORIJA.

- 1 . i j ..s. i, at. Parašė P. D. Chantcpic Oe la Sau- ,, . ..d .. durnus, uad n.uisulas Man- Teoiogi> profesorius. Vertė gu liendromis tjiekomis mes As patariu tiems 
nerkeimas ir Suomijos valdžia UatuTių kalbon J. Laukis. Knyga di- atlaikysime priešo Smilgius,

mum.? nebus pavėluota. Jei- turos Lietuvoje. rengiamos kaip sardinkos.

ŽUVO ITALUI KARO 
LAIVAS.

lova-: 
nepri- J

Roma prisipažįsta, kad 
buvo SSSR pasiuntinys'Viduržemio juroj nuo neži- 
Kaune, 6 po bolševikų oku- nomų priežasčių žuvo “vi- 
pacijos jis buvo paskirtas dūrinis” Italijos karo laivas.

_ . J , kad ii nuskandi-
bos atstovu, atsieit, general- no anglų mina. žodis “vidų-jM.L.aMMAjtM'taaa T _ !•_ •1-2LA.5 1__ •__ S

radijo DAVATKV 6ADCINKOS~ Ir kitos
•bure parsidavę’ svetimų šalių tai bendromis spėkomis mes retų \r ateity nereklamuotų - Maskolijos komisarų tary- Spėjama,
in.penalistams. kūne Tenge- ^ų.^iflrejų, bažnyčių, ; galėsime sukurti naują dar- komunistiško *’ ’ ~ . ... < i r .Fi’ su Suomijos pagalba užpul- S? *2\ST*5?2v,r,aw Bp*2?2:! L-„ MCQ„ii ”Chicago, 1914. Kaina

miauki, ! 1 • • 1 1 • T91.90 bininkų pasauli.
biznio. tinka

Kuju Vincas. . 7,"?'?..’'.T.7.\7*iSe. gubernatorium Lietuvoje, tinis” gali reikšti kreiserį.
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No. 12. — Kovo 19 d., 1911 te. KELEIVIS, SO. BOSTON Trefias Padaru
KAS SKAITO, RAiO 

TAS DUONOS NEPRAIO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS! Aptemdintas Seattle’o Miestas

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

ŽINIOS Iš LAWRENCE, MASS.

Kriaučių žinios.

Kliaučių industrijoje da
bar darbymetė. Vasario pa
baigoje Amalgameitų uni
jos Generalė Pildomoji Ta
ryba laikė Washingtone po
sėdį. Bet ne visi Tarybos na
riai dalyvavo. Chicagietis 
Lavin serga. J. Patofcky už
imtas streiku West Virgini
joje. Tie, kurie dalyvavo, 
svarstė esamąją kriaučių 
padėtį. Padėtis nėra perge- 
riausioji. Per porą pastarųjų 
metų, nekurtuose drabužių 
siuvimo centruose algos ne
pakilo, o vietomis da ir nu
krito. Gi pragyvenimas pa
brango. Algų pakėlimo rei
kalas imta svarstyti ne ku
rioj nors vietoj, bet visoj ša
ly. Tai pirmu kartu Amal- 
gameitų unijoje taip plačiai 
užsimota. O šių metų birže
lio 30 d. ir sutartis su drabu
žių fabrikantais baigiasi. 
Reikalas gana rimtas.

S. Hillmanas tedalyvavo 
tik dešimtį minutų G. P. T. 
posėdyje. Nors per tą trum
pą laiką tedalyvaudamas, 
jis pareiškė, kad apie gegu
žės ar birželio mėnesį kriau- 
čiams algos turi būt pakel
tos. Jis liepė tuojaus visiems 
drabužių centrams išsiunti
nėti unijos reikalavimą pa
kelti nemažiau kaip 20 nuo
šimčių atlyginimą. Taip pat 
Įsakė P. T. nariams, kad rei
kalautų įsteigti kriaučiams 
ligos ir mirties kasą. Tas tu
rės būt Įrašyta į naują kon
traktą.

Be to, S. Hillmanas pata
rė, kad G. P. T. įsakytų vi
siems Joint Boardams, kad 
jų viršininkai patikrintų sa
vo miestuose, Įdek kurios 
firmos per pastaruosius du 
ar tris metus gavo iš darbi
ninkų nuolaidų, kad tas nuo
laidas grąžintų tuojaus, iki 
pakėlimų. Tai pasakęs S. 
Hillmanas apleido G. P. T. 
posėdį.

New Yorke nekurtos fir
mos jau paimtos už apykak
lės ir priverstos sugrąžinti 
algų numušimus: Sako, tas 
daroma visose lytinėse val
stijose, tad veikiausiai nuo 
to neatsilieka nei vakarai, 
nei pietai, kur susidarė nau
ji drabužių siuvimo centrai.■. I

Algų pakėlimo reikalas 
pas kriaučiiis jau lyg pavė
luotas. Jos tur ėjo būt pakel
tos per šio pavasario sezoną, 
Amalgameitai skaitosi 95 
procentų organizuoti darbi
ninkai. Kitos industrijos ne- 
įtaip. smarkiai organizuotos, 
o gavo pakėlimus. Mes. 
kliaučiai, vienu sezonu atsi- 
likome. Bet geriau gauti vė
liau, negu niekuomet, kaip 
sako anglų patarlė.

Apie Smetoną.

Pereitame '‘Keleivio” nu
mery jau rašiau, jog galima 
tikėtis, kad šiomis dienomis 
Amerikon atvykęs p. Smeto
na mėgins kolektuoti šioje 
šalyje “įšaldytus” Lietuvos 
vaistybės turtus, ir kad A- 
merikos Lietuvių Taryba 
neturėtų prie to daleisti, nes 
tie turtai gali būt neužilgo 
reikalingi Lietuvai.

Jeigu Amerikos Lietuvių 
Taryba paimtų tuos turtus 
savo globon ar priežiuron, 
tai ii atliktų labai naudingą 
dar bą Lietuvos nepriklauso
mybei. Šiais sumišimų lai
kais musų visuomenės vei
kėjai turi budėti.

Karas nebus amžinas. Ka
da nors jis turės baigtis. Ma
žųjų tautelių reikalas vis
tiek prie taikos stalo bus 
sprendžiamas. Nes neviena 
Lietuva tame sūkuryje buvo 
sutrempta. Sutremptos taip
gi Austrija, čekoslavija, 
Lenkija, Lietuva. Latvija, 
Gstonija, Danija, Olandija,

Norvegija, Rumunija. Bul
garija. Belgija, Francuzija 
ir gal dar kelios bus nuo že
mėlapio nubrauktos. Milio- 
nai žmonių pateko į didžių
jų imperialistinių tautų ver
govę. Bruzdėjimas už išsi
laisvinimą šiandien ne vie
nų lietuvių klausimas.

Kuomet pasaulyje viešpa
tauja tokia padėtis, tai vie
nintelė išeitis yra visiems or
ganizuotis ir kovoti už visų 
laisvę, taigi ir už nepriklau
somos Lietuvos laisvę. Te
gul sau komunaciai šoka sta- 
liniškajai “saulei” šokius, c 
mes, demokratiškai nusitei
kę lietuviai, budėkime ir 
laukime tos dienos, kada tas 
baisusis karas pasibaigs. G 
jis visgi pasibaigs demokra
tijos ir laisvės laimėjimu. 
0 kai demokratinės valsty
bės laimės, tai aišku, kad 
mažosios tautos ir vėl bus 
laisvos, nepriklausomos. Ta
da ir tie Lietuvos turtai, ku
rie dabar yra Amerikos val
stybės lankose, teks Lietu
vos demokratinei respubli
kai. o ne diktatoriui Stali
nui. Nei Smetona, nei jam 
panašus tipai neturi jokios 
teisės prie Lietuvos valsty
bės turtų čia Amerikoje, ku
rių yra už keliatą milionų 
dolerių vertės.

Vytautas Katilius.

Iš Pittsburgho Pa
dangės,

Komunistu pianistas turėjo 
mažai klausytojų.

Prisidengę “Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo” var
du, komunistai čia buvo su
rengę savo pianistui koncer
tą. Diena buvo labai patogi 

į ir oras gražus, tačiau publi- 
! kos atėjo visai mažai.

Siaučia streikai.

Bridgevillės plieno dirb- 
|tuvėse, kurios turi didelių 
ikaro užsakymų ir iki šiol 
dirbo labai gerai, dabar pra
dėjo kilti taip vadinami “ne
legalizuoti” streikai, tai yra, 
laužomos CIO unijos pasi
rašytos sutartįs su kompani
jomis. Yra nužiūrima, kad 
prie tų streikų gali turėt pri
kišę savo pirštus svetimų 
valstybių agentai, komunis
tai ar naciai, kad sutrukdy
ti Anglijai karo pagalbą.

Klijentas supiaustė advo
katą.

Donoras miestely, netoli 
nuo Pittsburgho, advokatas 
Paul. N. Barna vedė Petro 
Ilykos bylą dėl jo sužeidimo 
anglių kasyklose, ir tą bylą 
pralaimėjo. Angliakasys 
tiek ant savo advokato su
pyko, kad dražė jam peiliu 
krūtinėn. Advokatas nuvež
tas ligoninėn, o klientas už
darytas kalėjimam

30-čiai komunacių gręsia 
sunkios bausmės.

30-čiai komunacių, kurie 
pridarė suktybių l inkdami 

i parašus savo kandidatų pe- 
’ ticijom, gręsia 7 metai kalė
jimo ir $5,000 pabaudos. 
Teismas yra atradęs juos 
kaltais, bet advokatai buvo 
padavę prašymą, kad per
svarstytų bylą iš naujo. Tei
sėjas Graff tą jų prašymą 
atmetė. Koresp!.

HAVERHILL, MASS.
Mirė Juozas Kuncevičius.

Susilaukęs 64 metų am
žiaus. anądien čia mirė Juo
zas Kancėvičius, kuris gyve
no River streeto 169-tam 
numery. Velionis buvo gi
męs Lietuvoje, bet senai jau 
atvykęs Amerikon ir turėjo 
daug draugų Haverhillyje.
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: Smagi socialistų vakarienė.

! Kovo 9 d. Lietuvių Ukėsų 
‘Kliubo svetainėj įvyko LSS 
61-mos kuopos suruošta 
draugiška vakarienė. Oras 
pasitaikė nepaprastai biau- 

i įus, vis dėl to susirinko apie 
i 100 svečių. Iš Bostono žadė
jo atvykti 6 ar 7 pilni auto
mobiliai, bet dėl gilaus 
sniego negalėjo pribūti. Vir 
dėl to pora mašinų atpukš- 
nojo.

Musų šeimininkės paga
mino puikią vakarienę. Dau
giausia triūso pridėjo šios 
draugės: U. Vareikienė. A. 
Jankauskienė, Steponavi
čienė ir Paltanavičienė. Dvi 
jaunos poros patarnavo prie 
stalų. Musų nenuilstantis 
drg. K. Čiurlionis paprašė 
draugą A. Jankauską, kad 
užimtų pirmininko vietą. Gi 
drg. Jankauskas iš savo pu
sės pakvietė kai kuriuos sve
čius pakalbėti. Po keliatą 

! žodžių tarė drg. V. Aniesta, 
drg. J. Urbonas ir kiti.

Mums rengėjams buvo 
labai smagu, kad svečiai bu
vo viskuo patenkinti ir geroj 
nuotaikoj. Jie pakalbėjo, 
padainavo ir skirstydamiesi 
pageidavo daugiau šitokių 
pramogėlių.

Rengėjai reiškia nuoširdų 
I ačiū draugui K. Steponavi
čiui, kuris turėdamas nuosa-

AKRON, OHIO. Į žmoną Oną, kuri gyvena va traka suvežė reikalingus 
Socialistai turėjo gražų jMinersvillėj, ir sūnų Vincą, daiktus? Ačiū taipgi šeimi- 

vakarą. i kuris turi neblogą valdžios ninkėms, patarnautojoms ir
Vasario 22 d. LSS 20 kuo-ral.n>?b|;. tarnauja prie sig- visiems svečiams, ypač bos- 

pa buvo surengusi šaunu T ^lsbers saloje ties tomečiams, kūne atvažiavo 
bankietą, kuris pavyko vi- ,New Conn. per toki didelį sniegą. Aciu

atžvilgiais. Publikos! Draugas. taip pat ir “Keleiviui, ’ kad
paskelbė musų vakarienę.

.. . , w

• ~ sf & *

k '*

9 i •

Seattle’o miestas stovi Pacifiko pakrašty, kurį lengvai gali užpulti japonai. Taigi pereitą 
savaitę tas miestas bandė pirmutini aptemdinimą. Per 15 minutų buvo užgesinti visi gy
venamųjų namų ir gatvių žiburiai, šito aptemdinimo metu buvo padaryta ši nuotrauka. 
Žiburiai nebuvo užgesinti tiktai dirbtuvėse, nes nenorėta darbas sutrukdyti.

BRISTOL, CONN.
Darbai ir mirimai.

Dirbtuvės, kurios dirba 
apsigynimo darbus, dirba 
dieną ir naktį. Didžiausia 
dirbtuvė Bristoly yra Gene
ral Motom
kur daromi bąli bearingai - ., .. ....automobiliams, orlaiviams eclu vei<^uose matėsi links

korporacijos, faLS .
all buvo pilną svetaine ir visu:

MIRS JONAS KADŽIUS.
nuotaika. Vieni šoko. Eddystone. Pa. Kovo 7 mirė Atšaukė auką Rimšai, 

kiti dainavo, treti šnekučia-. Jonas Kadžius, sulaukęs 81 me- M ūsų kolonijoj yra mote- 
vosi, kaip savo namuose, tų amžiaus. Gimė Lietuvoje, že- rų piliečių grupelė, kuri vie- 
Bolševikų visai nesimatė, maitijoj. Paliko du sūnūs Joną nam savo susirinkime buvo 
todėl nebuvo kam ir žmo- ir Juczą, nors abudu augę vyrai, nutarus paaukoti $5 skulp- 
nes suerzinti. bet nevedę ir abu gyvena Eddy- toriui Rimšai už jo “Arto-

Prie Įžangos bilietų buvo stone. Palaidotas kovo 11d. ant ją.” Bet kitam susirinkime 
paskirta dovana—“Kelei- anglų šv. Kryžiaus kapinių. Per tą auką atšaukė ir nutarė 
vis ’ metams, kurį paaukavo ilgus metus jis skaitė mylimiau- tuos $5 pragert. Taip ir pa- 
drg. N. Trumpickas. “Ke- si jo laikrašti “Keleivį.” Buvo darė. Tai ot. kaip musų ko- 
leivį” laimėjo S. Muckus. ramaus budo ir draugiškas žmo- munistės “nuprogresavo.” 
Antra dovana buvo “Lietu- gus. Visi pažystami liūdi netekę Kitos moterys labai tuo pa- 

kurias paauko- rimto ir draugiško žmogaus, sipiktino. Bet komunistėms 
jo drg. A. Gutauskas. Šitą Lai būna jam amžina mus at- Lietuvos artojas neturi reik 
dovaną laimėjo draugė M. mintis.

kS“’SvbT“tė?ir raTvbė! ,K"P™nė\,!aimėio ——

Vasario 15 d. mirė seniau- J. Lukaševičius, kuris tu-

ir tankams, čia ir daugumas 
lietuvių dirba. Mokestis ne
blogiausia. nes kaip kompa
nija pripažino CIO uniją, 
tai ir mokestį pakėlė po 5 
centus į valandą ir daugiau. 
Taipgi duoda vieną sąvaitę 
vakacijos su užmokesčiu. 
Mažesnių dirbtuvių darbi
ninkai pamatę, kad su unija 
už tą patį darbą kur kas 
daugiau moka, taipgi pra
dėjo organizuotis 
skyrius tos pačios unijos 
Pamatę, kad kur darbinin

ma

O į.’O iŠ.sias ir pirmutinis Bristoly ri gėrimų įstaigą prie 16< 
apsigyvenęs lietuvis, Silves-j Thornton st. paaukavo visą 
tras Zigmontas. sulaukęs 85• galioną geriausio vyno, __ 
metų amžiaus ir Jung. Vals-kio teko visiems paragauti, 
rijose išgyvenęs 52 metu. į Visiems aukotojams ir 
Paliko seną moterį, 4 sūnūs J svečiams rengėjų vardu ta- 
ir 4 dukteris. Jis buvo apsi- į riu ačiū. A. Gutauskas, 
švietęs ir pažangus žmogus, l komisijos narys,
mylėjo skaityti “Keleivį” ir! . ———
“Naujienas.” 1907 metais I Panunejom Lietuvos nepn- 
ji? su kitais draugais suor-į klausomybę.
ganizavo Liet. Neprigul-; Vasario 15 d. penkios Ak- 
minga Kliuba, buvo jo pir- į rano lietuvių organizacijom 
mas pirmininkas ir nenuils-! bendrai minėjo Lietuvos ne- 
tantis darbuotojas. Kliubasį priklausomybė' paskelbi- 
buvo pastatytas ant laisvų ‘mą. Dalyvavo SLA 198 ir 
pamatų, kas tais laikais bu- j 354 kuopos. SLRKA 178 
vo didelė retenybė. j kuopa. LSS 20 kuopa ii

Juozas Seliokas. kuris ir-!
gi vra “Keleivio” ilgametis ve .alJ^0 . i-’eįiiv įų ži ų
skaitytojas ir kliubo tverė- “'!?'• F; C5«-
jas, nors jau sulaukė 76 me-' ™Ils-. D rv.C:’. rMakmnus
tu liet dar vra vana <i»ru*! KarPlus inz* Žiurys; iš tų, oet aai yra gana supras r|. i

vo mylimos žmonos Mari jo- į . . . .. 
nos. kuri po ilgos ir sunkios "?
6<rns mira alllalllco.i 66 ma. kino. kaip kla-tingai Rurljlligos mirė sulaukusi 65 me
tų, palikdama nubudusį vy
rą. sūnų ir dukterį. 2 f>osu- 
nius ir 2 podukras, daug 
anūkų, brolį, seserį ir vieną 
brolį Lietuvoje.

Ifeėkitės, draugai, ramiai 
nprikns žpmplėi 1

užpuolė musų šalį ir sunai
kino jos laisvą gyvenimą.

A. Gutauskas,
komiteto koresp.

MINERSVILLE, PA.
. .. , i Kovo 6 d. prie darbo bu-
Amenkos zemelej! ;vo užmuštas Vincas Šmulk-

________ Mmisių Drau<as. turįjo gavo anglių
NAMŲ DAKTARAS.' ‘ kasyklą ir tenai jam dirbant

(taktams A. j. Karalių* 1 nelaimė. Velionis bu
si nauja knyjm užpildyta vien re vo pažangus ir Veiklus W- 
ceptais, alkiausi nurodymai kokiu* oi t ,9vaistus dėl kokios ligos naudoti. Vcr- ras. OU\ O 8LĄ 13 KUOpO> 
ta šit* knygą įsigyti visiems, nes Na-
mų Paktams yra vienas iš reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviui 
............. -j. DidelėĮsipykit tuoj. Didelė knyga, anie 
SAO puslapių. Raina 
Audeklo eiršdiais ........... . *2.5’'

piimininkas. Palaidotas ko
vo 9 dieną. J kapines velionį 
lydėjo daug lietuvių.

Vincas šmulkštis paliko

kazokas su bizunu. 
kita.

tai kas

Darbai eina gerai.

Darbai musų audinyčiose 
eina gerai ir kompanijos 
paskelbė, kad nuo gegužės 
12.d. pakeisiančios audė
jams algas 10 nuošimčių.

Komunistės išnešė rezoliuci
ją prieš Rooseveltą.

Komunistiškas moterų 
kliubas, kaž kokios Abekie- 
nės pakurstytas, išnešė re
zoliuciją prieš prezidentą 
Rooseveltą. kad neimtų jų 
sūnų kariuomenėn. Komu
nistės pliovoja savo rezoliu
cijoj ir prieš demokratinę 
Angliją, kuii kovoja prieš 
Hitlerį.

Moterų kliubas turėtų ap
sižiūrėti. kad komunacių 
agitatoriai neiveltų jo i bė
dą. Stalinas už tokią rezo
liuciją jos autorius tuojau 
sušaudytų. Taip pat padary
tų ir jo sėbras Hitleris.

Kunigužiui parodė duris.

Vienas kunigužis atva
žiavęs čionai iš South Bosto
no landžioja po saliunus ir 
prašo skelbimų į komunistų 
radijo programą. Jis buvo 
atsilankęs ir pas vieną susi
pratusį lietuvį, tai vos spėjo 
išsinešti per duris.

Ir bendrai musų biznie
riai neduoda tiems Lietuvos 
graboriams apgarsinimų. 
Sako, jeigu jus pradėsit mu
sų biznius per savo radiją 
garsinti, tai lietuviai pradės 
mus boikotuoti, kad remiam 
Maskvos agentus.

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
tuos musų tautos išdavikus 
jau išvijo iš savo pastogės ir 
jie tenai negali daryt jokio 
biznio. Dabar jie susirenka 
Milvido krautuvėlėj. Nusi- 
špicavo Stalino bernai!

Balandėlis.

Kas Mums Rašoma

Kaimynas. šmės. Ot, jeigu butų Stalino

TELEFONAS ARČIAU SUARTINS 
JOMS draug u$

1

Kada turi telefoną savo namuose, tai at
rodo, kad gyveni šalimai visų draugu du
rų. Jūs galite pasikalbėti su jais bile ka
da tik norite.

Jei jūs pastebite skelbimus laikraščiuose, 
jūs galite patelefonuoti į krautuvę, kad 
pristatytų pirkinius... Tuomi sutaupysite 
daug laiko!

Telefonas yra labai reikalingas ir nau
dingas ir šiais atvejais: kada staiga su
sergi. ištikus nelaimei, gaisrui ištikus, 
kad būtų suteikta skubi pagelbėk

Daugelis žmonių gauna darbus už tai. 
kad turi telefoną savo namuose, nes darb
daviui yra lengva susisiekti.

Kada turėsite telefoną, pats patirsi, kaip 
mažai kainuoja sulyginant su gaunamais 
parankumais. Jei nori ką nors pašaukti, 
gyvenanti kitame mieste, tas ir-gi nedaug 
kainuoja, o specialiai po 7 vai. vakare ar 
Sekmadienį yra sumažinta šaukimų kai
na.

Oak Forest, III — Kiek 
laiko atgal “Keleivy” tilpo 
paveikslas Stevensonų sū
naus su prijaukinta varna. 
Sakoma, kad ta varna prie 
jo taip priprato, kad nuo jo 
beveik neatsiskirta, net ir 
mokyklon su juo eina. Tas 
be abejo yra tikra tiesa, nes 
aš žinau iš savo patyrimo, 
kaip paukštelis užauga taip 
žmonių, tai jis ne tik prie 
namų ir žmonių pripranta, 
bet, rodos, kad ir kalbą su
pranta. Žmogus i jį kalba, o 
jis savotišku balsu atsako.

Man būnant dar Lietuvoj 
ir tarnaujant pas advokato 
K. Gugio tėvą. kuris buvo 
valdžios miškų prižiūrėto
jas, beganant gyvulius miš
ke, teko pagauti jauną 
paukštį, kuris man atrodė 
lyg varna ar strazdas. Aš 
jam padariau klėtką ir augi
nau tris mėnesius: paskui 
atnešiau i stubą. Jis išaugo 
kaip gera višta, nes tai buvo 
vanaea \ Prie namų užaugęs 
jis vištų nei kitų paukščių 
nediaskė. Išvijus laukan į 
medžius, jis parlėkdavo ir 
užtūpęs ant Jango rėkdavo, 
kad leistų i vidų. Nusibodus 
jo klausyti, p. Gusrienė liepė 
man nunešti jį toli į gilią ir 
paleisti, ką aš ir padariau. 
I antrą dieną musų vanagas 
jau ir vėl tupėjo ant lango ir 
prašėsi Į vidų.

I. F. Raini*.

RCW C R O L AKO TELCUIORE « TELEORAER CO.

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p 
ir nuo 0 iki S:30 vakaru.

Svcntadoniai*: 10 iki ,2 diena.
3328 So. Halsted Struti 

CHICAGO. ILL. 
Tu!. Bouforard 8483

i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

LIETUVOS PASIUNTINYBES 
PAAIŠKINIMAS. Kaip Socialdemokratai Siūlė 

Sutvarkyti Gyvenimą LietuvojeDėl aukų vilniečiam*. , prigulinčias sumas laiku at-I 
Apie spaudoje pasiro- mitinti. Kadangi tasai Komi-( 

džiusius spėliojimus, kodėl tetas buvo nepriklausomos 
dalis seniau surinktų Vii- Lietuvos įstaiga, tai. kaip 
niaus Krašto reikalams au- paprastai, tas tintas yra Lie- i (Tąsa) • sės, jas apgaudinėdama, spausdama n.
kų užsilikusi nepasiųsta įluy<ę konsuliannčs įstaigos Klasių lamu j vergdama. Darbininkų klasė, gindamosi
Lietuvą, tenka pastebėti, pneziuroje ir Lietuvos, Pa- i u , pati nuo to išnaudojimo, kartu gina vistę
kad čia nipkn tokio ne na- siuntmybės globoje. Kada *vov«u su Kupliausių įsnauuojimu. su vi išnaudojamuosius ir pavergtuosius, neatsi- piaao nėra ir nebuvo. JS-'kaitomo? sumos disponayi-i^ ^^)^°t^^t^M™fa>ĮW^,žinrė<tonia, kurios i» butų klasės, lyties,

s paprastai pe,siunčią. ^S^i^'Zd^a k'Kr’bi^^n^  ̂ Į" t,keJ"n°-

>s kai jų susitvenkia kiek P e P * darbininkiškus kooperatyvus. ! Kapitalistų klasė nori viena pati apžioti

(JŲ 1931 METŲ PLATFORMA)

(Tąsa) •

«ių kova.

kos 
mos
stambesnė Suma. Ir Lietuvos 
Generaliniame Konsulate, 1^41 m 
kuri* visuomenės aukas ru- n mm
pestingai priiminėjo, skelbė JUOZO
spaudoje ir persiuntinėjo i 
Lietuvą atatinkamam visuo<
menės komitetui, atidžiai Šveicarijoje ponas Gabrys į

L.SP. Ž.
vasario 7 d.

GABRIO 
F'ARSAIČIO “VEIKLOS/

ooperatyvus. _
r- .. .-„i «ė.-i i • -' žmonijos materialinės ir dvasinės kultūrosDai bininkų politine partija kovoja uz , job; laikydama liaudį tamsia, prietaringą, 

politines ir pilietines darbininkų teises, uz , vijojo autoritetams ir inročiams 
nuosakiai vykdomą valstybėje demokrati- K,usn** automcuins » įpročiams.

Darbininkų klasė, trokšdama apsišviesti 
ir kultūriškai pakilti pati, kovoja už tai, 
kad žmonijos laimėjimus paveldėtų visa

nę santvarką. Vis labiau įsigalėdama vals- 
, • • i . j lybėje, darbininkų klasė kovoja už tai. kadte\ n- lbl^aV.( ^S paimtų j savo rankas visą krašto valdžia.

prisilaikant prie aukautoju *2? Per profesines sąjungas darbininkų kia-: visuomenė ir bendrai jais naudotųsi,
valios, buvo susitvenkusi j Amerikąį n™"lt ^kovoja už darbo atlyginimo padidini-

ir tiems as-, sutrumpinimą darbo dienos, ūž geres- Kapitalistų klasė, būdama svetimo darbo
Lietuvon pasiųstinų dovanų menjms kurie jų nelaukia ir «o1v<ra« >i4 ictatvmne riarhinin
net keliatas tūkstančių tame netur; noro ir laiko tokios f*68 daibo stygas- uz Įstatymus darbinin
laikotarpy kada įvyko sla- teištin«ra literatui^kams al«auS«1V nuo kapitalistų išnaudoju' klas^ visuomenės ūkį stengiasi padalyti
viškojo bolševizmo užpuoli- gkatoti.” alu4m„, senatvėji. ligoj,nedarbo metu ar nelai- vL įmonių laimės ^sveikatos šaltiniu?

Jei butų J>XS Gabiys negali gi r,ngals atsltlk!mi?ks- Profesines darbinin- kapitalistinėj visuomenėj proto ir fizi- 
5 8 8 £• ?««ngos šviečia, auklėja ir moko dar- nio darb{ninkai viretį kapitalo ver-

bininkus kovoti uz savo reikalus ir teises, ir dirba g prievartog džf^,.bio>
1*1 1 1 ■_ » z-1 • <• a • — • •

buvusios tos aukos pasiųstos pretenduoti, kad kas jo žo-
kiek pnes 1940 m birželio Ežiams patikėtų: juk ir pats • iuniria ir moko drausmės 
lo d., tai jos beabejo butų Gabrvs yra daužęs Prezi-. Jungia 11 wko drausmes- 

S nepaniaČIUsioS, O Jonį,, molini Biustą Kminn Per

išnaudotoja, augina savo turtus iš žmonių 
ašarų, alkio ir nesveikatos. Darbininku

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas, tėve!
—Na, o kas ant svieto gir

dėt, Maike? Girdėjau, kad 
grekai vėl sudavė italijo- 
nam per kelines.

—Jei tikėti telegramoms, 
tai sudavė gerai.

—Man tas tai patinka, 
vaike.

—Kas patinka?
—Ogi kad mažiukas di

deli lupa. F inai davė masko
liams i skūrą, o dabar grekai 
dulkina Mussoliniui kaili. 
Na. ir gerai, Maike, tegul tie 
dideli gremėzdai neužkabi- 
nėja mažų. Man tik pikta, 
kad Smetona be jokio faito 
Lietuvą bulševikam atidavė. 
Jeigu lietuviai butų susitarę 
su latviais ir kitais savo «u- 
siedais, tai šiur tuos bulšius 
butų suvarę i ožio ragą.

—Galimas daiktas, tėve.
—Jes, Maike. tik tu pa- 

mislyk, km- toks kontras tin
ka. kaip Rasiejus! Didžiau
sia karalystė ant svieto, o 
pavalgyt neturi iš ko. Pakol 
Lietuva buvo nepriklauso
ma. tai Stalinas iš jos nusi
pirkdavo sviesto ir bekono. 
O kur jis pirks dabar? Juk 
jo karnaiotas Hitleris taipgi 
neturi ką ėsti. Sako, jau ir 
kačių Vokietijoj nebeliko. 
Viskas nuėjo ant kilbasų. 
Maskvoj badas. Berlyne ba
das. ir dabar bus Kaune 
bada*.

—Tas tiesa, tėve.
—O ar žinai, Maike. kas 

čia kaltas?
—O kas?
—Bedievybė.
—Nejaugi.
—.Jes. Maike. svietas per

daug ištvirko, neina bažny
čion. pasninku neužlaiko, už 
tai gi Dievą* ir užleido ryk- 
štę. .1

—Bet tėvas ilgi nelabai 
Dievui ištikimas. Juk pats 
sakeisi, kad eidama* gulti 
Užgavėnių naktį Įsikandai 
šoldeiį, kad gavėnioj galė
tum ji suyalgyt.

—Sugriešyt, Maike, vi
siems tropijas. ale už tai rei
kia padalyt rokundą sume- 
nės prieš Velykas ir išsispa- 
viedoti. Tada Dievas atlei
džia už visus zbitkus. Bet 
Stalinas to nedaro. Jis ant 
kunigo mokinosi, ir vistiek 
poną Durą ant juoko laiko,' 
L ž tai gi Dievas ir koroja jo 
karalystę. Per visus metus 
ant valako žemės vištos ne
padeda trijų kiaušinių. Tu
rėjo vištoms zokonus leisti, 
kad Jaugiau dėtų. Na. o ką 
jis i< ms padalys, jeigu jos 
nedė ? Gal lieps šaudyt, 
taip kaip generolus? Bet jei
gu vištas iššaudys, tai kiau
linių visai nebus. Lietuvoje

. . .. . , ., dėl duonos kąsnio. Socialistinėj visuome-
savo kooperatyvus darbininkų kia- nėj kiekvienas jos narys bus lygus su ki

še kovoja už mažinimą perkamųjų prekių tais ir bus laisvas jos bendradarbis, jaus- 
, m. stengiasi daryti įtakos kainų suma-1damasis esąs ne tik visuomenės darbinin-

Kalbamų aukų užsiliki- na iašeS kaipo i Maloninga: z.im?nui visoje prekyboje ir tuo budu ge- ; bet jr tos pačios visuomenės reikalų 
mas čia betgi įvyko ne dėl Tautos Vada. ‘ ^irmti materialini darbininkų buvj, u* moko' šeimininkas.
pei matymo Lietuvos katast- Purvinimas asmens, kurio ‘ ^u-os ka^ veikia kurii ir vesti savo ekono- Socialdemokratija, vadovaudama tai 
rofos, bet visai paprastai: veikla priguli jau istorijai, ;ml”es. organizacijas. darbininkų klasės kovai, jos uždavinį kelia

t., , Lietuvos Komitetas Vii- yra purvinas biznis; tai nėra Kai tik sustiprėja darbininkų kova už visu platumu. Ir todėl kiekvienas, kaš sto-
tSi Xn-£ niaus Kraštui Gelbėti buvo lietuviškas darbas, bet grei- saY° reikalus ir siekimus, visuomenės susi- įa j socialdemokratijos eiles, turi būti isiti- 

TvS! n P-Konsulo prašęs, kad čia eiau rusiškai-bolševikiškas, skirstymas į dvipnesmgas stovyklasįdaro- tinęs socialistas.
Kiaušiniu^ aeu. ii neaa\o. u surinktos aukos butų laiko- nes tik jie už tokią “veikla” S1 aiskus ir griežtas. Vienoj pusėj stoja ;

mos vietiniuose bankuose tegali būti autoriui dėkingi/ darbininkai išvien su visais kapitalistų iš-

Lietuvos nepamaciusios, o dento molinį biustą. Kauno 
atsidumsios sovietų kaz- par0<ioje išstatytą, ir tas 
noJe- pats Gabrys yra j p. Smeto-

kodėl dėdavo? Todėl, kad .............. _______
žmonės Dievo bijodavo, ku- įįi bus pareikalauta tam tik- Yonas Gabrv* dar kalėtu naudojamais darbo žmonėmis. Kitoje pu-
nigu\ j.ant mlslų klausuna la Pi dalį arba ir visą sumą Tautai patarnauti. jef savo stoja visi tie, kurie darbo žmones iš- ________ ______________
nunešdavo. persiųsti jiems. Taip ir buvo laiką pašvęstu Lietuvos at-■ naud°ja arba kurie maitinasi iš išnaudoja- jais neišvengiamai virsta politine

£n!ntPb- daioma- pat eities ir jos galimu santykiu ia«kos- Toi<; ^oję greit išnyksta kova dėl valdžios valstybėje. Bet

kiaušiniais.
—Na, tai uskiuzmi. 3

ke, kad aš biski nukiyj 
šalį. Mat, šiandien negav; 
išsigerti, tai nesiseka kalbėt.
Kitąsyk pasiprovysiu.

Reikalinga 
Demokratinė Santvarka.

Darbininkų klasės kova su išnaudoto- 
kova, 

daibi-

GRAIK1JOJ IŠLIPO 
ANGLU ARMIJA.

Vėliausios žinios iš Bal
kanų sako. kad 
anglai iškėlė jau

laukta. Tokiu budu kalba
moji auku suma čia ir užsi
liko ir ji, kaip ir visos Lietu-

ir Lietuvos pilie- .. Associated Press praneša 
iš Maskvon, kad Stalino dik-

vos bankų
čių sumos, priguli pris kre- lV/v ra- kur krašto reikalus tvarko ne demokraditu užšaldymo patvarky- la£ui a 7^‘d?_k ®k tiškai rinkti atstovai, darbininku klasei

kai, amatninkai, tarnautojai, laisvų pvpfe- lūs tik esant valstybėje visiškai nuosaikiai 
sijų inteligentai, toje kovoje turi pasirink- vykdomai demokratinei santvarkai. Ir to
li, j kurią pusę jiems tenka stoti. dž| darbininkų klasė yra griežta ir pastovi

Tokiose šalyse, kur politinių laisvių nė- demokratinės respublikos šalininkė ir ko
votoja.

Lietuvos darbininkų klasė, besiorgani-w — -- y r~;—, c ., . tiškai rinkti atstovai, darbininkų klasės
Graikijoj mo. Toji sudėtinė aukų su- . 1 noi-iir/i '"eiklunras ir jos kova gali but laikinai su- zuodama į Lietuvos Socialdemokratų Par-

200,000 sa- ma juridiniai prigulėjo jau ‘f • j - J i trukdyta ir prigniužinta. Pavergtoje visuo- tiją, jau 1886 metais iškėlė politinėj savo
vo kareivių ir kasdien jų at- tam Lietuvos Komitetui, nes ® , J , " j , . , menėje gali but buižuazijos skelbiami programoj nepriklausomos, demokratinės
yvkstą tenai vis daugiau, jam apie aukų gavimą buvo ’ P - - i “tautinės vienybės” ir taikaus klasių ben- Lietuvos respublikos reikalavimą. Jau pir-
Anglų laivai atveža taipgi laiku pranešta ir to komite- ,,2. e_A.- i dradarbiavimo Šukiai. Bet klasių kova ir maišiais savo veikimo metais L. S. D. Par-Anglų 
visokiausiu

laukas atsiveria Balkanuo- ton čia Amerikoje turimos 
se. Sakoma, kad vokiečiai sumos, 
turi sutraukę Bulgarijoje Taigi, kada spaudoje kal- 
240,000 vyių armiją, taigi beta apie amerikiečių dova- o

riiL npr metus no t kianžL lal P -Vfa tik neišvengiamas tų priešin- siekimų. Tų kovų paruošta Lietuvos liau- 
)e mCtU 5 1<UV1 ; gumų pasireiškimas. dis. pasaulinės proletariato revoliucijos

išeina beveik Tokiose silpnose pramonės ir žemės u- padedama, po didžiojo karo sukurė nepri- 
’ io šalyse kaip Lietuva, darbininkų klasė klausomą demokratišką Lietuvos respub-

40,000 daugiau negu 
Kada šitos spėkos susi 
da nežinia.

. ——------ vilniškio komiteto nespėji- .\ t’ f bu rasti savo kovai kiek galint daugiau nes laisves įtvirtintų ir jomis pasinaudotų
NUSIŽUDĖ LAUKDAMAS mą jam jau pilnai ir teisėtai ? J: . J f bendrininkų. Tokiais bendrininkais jai demokratinei santvarkai galutinai įvykdyt 

$100.000. ■ - žiuri X Kali buti amatninkai, tarnautojai, proto ir savo klasės reikalams ginti.
\\ isconsino valstijos kalė- MnZina wui Mo.ArU darbo darbininkai miestuose ir tie darbo Darbininkų ir darbo ukininku laimėji-

»afc

įjo
jime, Waupun’e. perietą su
batą pasikorė Harry Durgin, 
kuris buvo nuteistas už do
kumentų klasta vimą. Už 
metų jis butų jau iš kalėji
mo paleistas ir butų gavęs 
§100,000. kuriuos tėvas mir
damas jam paliko.

ANGLAI PARDUODA
SAVO DIRBTUVES 

AMERIKOJE.
Laikraščiai

Kanada Mažins wrow’toLii'nių?"Naū5oj t!^,d?rb,ini.nkai mie?tuo.sc “'.į® darb" Dal'“"ink«,ir 'K1?0 «kin»nkv' kt’WPlnin Anglijoj vidutinė višta per i uk!nlnkal Rimuose kurie dirba savo mas 1928 metu rinkimuose šukele pnes
oe/Ornu/Į rimą, ® J amo i*>o ukius savo seimos jėgomis arba patys iš juos visas reakcines Lietuvos pajėgas.

Sali. netari kur dėti duonot. kiaušinių, o kai kurios sude- dalles l^rsį^mdo turtingesn.esiems. Lie- Darbo demokraUja pasirodė ir vėl per
pa- da ir iki 300 kiaušinių, luv“ Socialdemokratu Partijai ypačiai silpna atremti 1926 metų tautininkų-klen-
r...................... - - - - svarbu turėti savo puseje darbo ūkininkus, kalų puolimui, ir jos pasiekti laimėjimai

Ji stengiasi to pasiekti gindataa daibo ūki- liko prarasti.
ninkus nuo finansinio kapitalo ir turtingu- Bet ir atgaivinus demokratinę santvar- 
jų išnaudojimo, versdama valstybę remti ką darbininkų klasė negalės iš kario užim- 
mažažemiu reikalus, jiadėdama jiems or- ti respublikoje vadovaujamos vietos. Jai 

tus valdžiai kainuoja nema- si tiktai daižovėms ir ja? g^otis politiškai ir ekonomiškai. Sta- teks ilga kova su buržuazinėmis ir klerika-

vybėje visą darbo demokratiją ir sudarys 
visuomenę daugumą. Ta kova bus sunki. 
Kapitalistinėj visuomenėje buržuazija ima 
viršų valstybėje ne savo skaičiumi, bet tuo.

ekonomiškai priklausomus

Kanados vyriausybė 
infoimavo parlamentą, kad Ir juokinga, kad Staliną 
dabai tiniu laiku javų sande- mano. jog derlingoj žemėj 
liuose yra supilta 575,000.- vištos gali daugiau dėti. ne- 
<100 bušelių pernykščių kvie- gu prastoj. Amerikoje del
čių. kuriuos išlaikyti per me- linga žemę ukininkai renka 

daižovėms
ža pinigo. Neužilgo ateis vams auginti, o vištų ūkiams j' d rkn Iri

................. nauja piutis, ir naujų grudų. pasirenka kuo prasčiausią ■ *■**!• iislKtK darko uln-
krasciai šią sąvaitę nejjUS jęUr dėti. Todėl vai- žemę. nes tokia pigesnė, 

praneša, kad Anglijos kapi- ^ia siūlo, kad parlamenta > į Aukščiau paduotoji iš
knistą1 parduoda Amerikos. kleistų įstatymą sėiamam Maskvos žinia parodo, kaip o _ __ .. . . . u j - i -v
bankininkams American plotui sumažinti. Reikia esą ištvžęs turi but Sovietų ūkis. Socialdemokratų Partijai lygiai svarbu Kad ji laiko .
Viscose Korporaciją, kun ižimti išsėj<)s ,)10Centik* ’eigu reikia viso hektaro lu*ėti savo pusėj ir proto darbininkus, in- darbininkus, tarnautoju ir ūkininkus, kad
buvo čia įsteigta apie 30 me- loto Be t() pa,iamenta= (pu -rečio akro) žemės, kad lęligentus. Musų aukštesniosios ir aukšto- jai tarnauja mokykla, bažnyčia, is seno į-
tų atgal ir turi < dirbtuves. ,urėtu nustatvti 230 mil. bu- kolchozai o-alėtu opi- metu* «os mokyklos jau dabar pavergė gana tvirtintos žmonėse pažiūros ir įpročiai, ir ji

savo rankose krašto aparatą ir nau
ji kovai su liaudimi, taip pat laiko ir 

ir'atsidui-s be- ginkluotas krašto pajėgas.
. - «i-o ’«•'««-« nebūtų verčiama tyli. jeigu Stalinas turėjo darbių eilėse. ; Tad socialdemokratų uždavinys yra k<>-

rajoną. Įmone \eita §lo0,- jmti kviečiu iš farmerių. Da- -ke’bti nepaprastą “ukazą”!. Socialdemokratų Partija stengiasi su- votr uz demokiatinę santvarką, platinti 
ooo.ooo u 99 nuošimčių SI- b.„. jstalvį,as ,eil»1aiiia. ii reihkoti, kad tiek b«tų jungti visus darbmuikus į viena oi-gamza-idartinmitų ta'-Ęe klasini jų sHsipratimų ir.
tos -'UpY!*? Paims,al}Į1 Anglį- kad valdžia imtu v isus at ie- numatoma : ciW vest> J0^ yieno bendro tikslo. ;»uos organizuojant, išvaduoti darbininkus
ios vuldzin kam i-pikalams. c _ • * i *• . * . . ’

ninku ūkio kaip jų 
tik stenąiasi jų 
rais krašto ūkio reikalais.

Socialdemokratų

ų atgal ir uri < airtnuves^ turėtų nustatyti 230 mil. bu- kolchozai galėtų per metu* 8108 . mokyklos jau dabar pavergė gana tvirtint 
kuriose dirba apie 1S,000 >eli ,ib vaĮdžios globoja- nisfatyti valstvbei vos 3 galingą proto darbininkų grupę. Laikui laiko s
darbininkų, si konioraęųa!miemg javams taip kad kiaušinius! Bet iki šiol, ma-e,nant visuomenės ukiui bephntant, toji doja ji 
pamina 1S mpdzio riirhtinm ,___ . _______ . . • .• , . m-imA vis rlirioo slrainuimi ir otairinre Ko. DinkllKgamina i.> medžio dirbtinio (jaUgjal, kaip šita norma tyt. ir tiek negalėjo prista-:gruP® vis didės skaičiumi, 
sdko pluoštą, taip vadma^mą vaic^ia nebūtų verčiama tyti. jeigu Stalinas turėjo darbių eilėse.

jos valdžia karo reikalam*

GANDAI APIE CUK
RAUS IR VILNŲ TRU

KUMĄ.
Paskutinėmis dienomis A- 

merikos spaudoje pasirodė 
gandų, kad tuojaus pristig
sią cukraus ir vilnų. Bet 
Washingtonas ramina, kad 
kol kas tokio trukumo da 
nesimato.

kamus farmerių kviečiu- ir 
laikytų juos sandėliuose, o mu 
farmeriams atlygintų 
tytą kainą

1

įmatoma ;C1J9 vesti juos pne yieno bendro tikslo. »uos organizuojam, įsvauuou uaroininKus
Ir visa to akvvaizdoje'^un^dabia darbininkus, ji nežiūri, kas yra ii tarnautojus iš klerikalų ir buržuazijos 

lūšiškiai “penktakojai” no- *io*'*os tautybės, tikėjimo ar lyties. Ji visų įtakos ir surinkti juos savo vadovybėje;

siekimų įvykdymą. 30 reinaių vaiuymą.
Darbininkų klasė kovoja ne tik už ge- 1 Socialdemokratija šiokia valdžios do

resnes materialines gyvenimo sąlygas sau. mokratinoje respublikoje no tam, kad po 
Klasių kova yra dviejų pasaulių kovą: se- to demokratinę santvarką panaikintų, bet 
nojo ir naujojo. Kapitalistų klasė išdykin- > tam, kad ją įtvirtintų ir panaudotų.

*The Iki- »lmll
•tr l«» hrl^ ĮtrrM-rir Ihr antį
irrtininR- ttf ttiir rttuRirj. Iii* I rMH 
Statc-M tutrrįm, tn mm- it* l»n% 
»iH iw«|tin* Hhrr- t« rr»|t.Tt airi rt*tey 
Ikrai, ari la all way» In ari ia ataklns 
Ikh rmnntry rrratrr airi kettrr" tos saujalės gerovei naudoja liaudies ma-1 (Bus (taupiau)

I
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Kanados Liet. Tarybos Masinis 
Pasmerkė Komunaciu organą 44L. Balsą.9

Šių metų kovo 1 d. Toron- čia, kad neišsivežty pinigų, 
to lietuvių svetainėje įvyko (15) Foto aparatus užbliom* 
masinis mitingas, kurį su- buoja, kad nefotografuotų 
šaukė K. L. Taryba, kad su- skurdaus rusų gyvenimo 
pažindinti Toronto ir apie- vaizdų. (16) Važiuojant per 
linkių lietuvius su tik kų at- Rusiją iki Vladivostoko ne
vykusiais iš Lietuvos Mrs. simato. žmogaus tinkamai 
Kalinauskienės ir Mr. Men- apsirengusio, su skrybėlė ar 
derio pergyventais įspu- kaklaraiščiu; visi vaikšto 
džiais Stalinui okupavus arenusiomis “rubaskomis.” 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo (17) Ant gelžkelio moterys 
valstybes. dirba su kirkomis vyriškus

T,,... • • • , darbus. (18) Rusijos žmo-Publikos prisirinko pilnu- nėms uždrausta artintis prie
? sAX\ai’ne’ !£unoje telpa pravažiuojančių užsieniečių 

apie 300 žmonių. Atidary- £moni kad nvepatirtų kas 
damas susirinkimą. Tarybos dedasj* *(19)
F1”?; F’v. n?83*6 •uU?^ VladivOstokan traukiniui 
įvedamąją kalbą, apibudin- prjbuvus, vagonai buvo už-

lakinti ir laikė keleivius pei ją dabar valdo *r kaip Ka- naktį kaip prasikaltėlius, 
nados lietuviški komunaciai Ant - ki.
SUSaV° sS'^kiSą v, vaisus iškrėtė
uzgyre ___ __  —_
Lietuvoje. Baigdamas savo , Užbaigus Mu. Menderiui 
kalbą, pirmininkas perstatė kalbą, buvo priimami pa- 
Mrs. Kalinauskienę, kuri klausimai, kūnų buvo labai 
nuosekliai apibudino, kaip daug ir Įvairių, bet dėl laiko 
Lietuvos liaudis gyveno bu- ^okos jų čia neminėsiu. Bet 
dama nepriklausoma ir kaip vienas klausimas verta pa- 
ji vargsta po Stalino okupa-; žymėti: buvo užklausta, ar 
cija. Mrs. Kalinauskienei tikrai “Liaudies Balsas 
baigus kalbėti, buvo persta- sveikino Kanados lietuvių 
tytas Mr. Menderis, kuris ir-tvąrdu okupacinę Lietuvos 
gi patvirtino kas buvo pa-; valdžią? Mrs. Kalinauskie- 
reikšta Mrs. Kalinauskie- nė tą patvirtino; ji pati 
nės. štai trumpa sąntrauka klausėsi radijo programos li
to, ką jie pranešė: j girdėjusi, kaip tą “L. B.

n . „ , . . . judošiską sveikinimą prane-
(1) Pnes okupaciją Lie- j §ėjas sįaitęs. Už tokį šlykš

tu voje viskas. atrodė gražu.. B.” §avaliavimą, už
Visko buvo pilna, kaip mai-j naudojimą vįSy Kanados 
sto taip ir lubų krautuvių i |jetuviy vardo, iš publikos 
langai pilni. Miestų išvaizda į 5UVO pasiūlyta ir paremta 
pagražinta gražiais pasta-i i§nešti pasmerkimą “Liau
tais ir aikštėmis. (2) Lietu-irisui,” kas ir buvo 
vą okupantam* uzpludus, * vienbalsiai priimta. Toliau 
liaudis sumiso. Vieni dziau- bUVO pasiūlyta atsiklausti 
gėsi, kiti nerimavo, nes zi- ?uririnkusiy ar randasi Ma
nojo kokia ateitis jų laukia. me susirinkime bent vietas 
(3) Rusų kareiviai stebėjo- |jetuvjs, kuris norėtų važitio- 
SL. fcV.d tekioje mažoje vals- ? d apsigyventi dabartinėje 
tybc < galima visko gauti,. Lietuvoje, su sąlyga dau- 
ij lanai tngmims kainomis, į gjau negryžti. Atsiradus no- 
dėl ko jie praminė Lietuvą | rinčių važiuoti, tokiems ke- 
‘ Maza.ia Amerika. lionės lėšas apsiėmė paru-
Komumstai apnyksta zmo- \ inti K k T A pub. 
nių nuosavybes ir jų pinigus huujų pinigus 
bankuose. (6) Sustabdo kai-

pat nurodo, kad tokio laik-J 
raščio pasirodymas neturi! 
tikslo ir negali atstoti ame-' 
rikiečiy lietuvių spaudą, ku- j 
ri ligišiol taip gražiai pasi- i 
tarnavusi kanadiečiams lie
tuviams. “Nepriklausoma 
Lietuva’* reiškia viltį, kad • 
amerikiečių lietuvių spauda! 
ir ateityje busianti skaitoma ‘ 
Kanados lietuvių, nes nau
jagimis busiąs redaguoja
mas “srovinio pakantumo” į 
dvasioje. Tai labai graži re
komendacija. “Nepriklauso
ma Lietuva” busiąs visų ka-1 
nadiečių laikraštis, išskyrus 
komunistu*. j

! Laikraštis žurnalo forma- > 
to. 22 puslapių, įvairaus tu
rinio, skoningai leidžiamas.; 
visai padoria lietuvių kalba. 
Pirmame numeryje yra pa-! 

i triotiniai-politinių rfraips-' 
nių, poezijos, jumoristikos 
ir spaudos bei įvykių ap-į 
žvalgos.

Laikraščio kaina metams! 
$1.00. Leidžia Kanados Lie
tuvių Taryba. Antrašas: 
Box 40, 324 Queen Street. 
West Toronto, Canada.

Bušą Streikas New Yorke

Pereitą sąvaitę New Yorke b jvo sustreikavę visi busų ve
žikai. šis vaizdelis parodo streikierius imant iš krūvos strei
ko plakatus, kurių iš kalno jau buvo pagaminta.

Nepriklausomai Lietu-! Ii Plataus Pasaulio.
vai, reikia manyti, pavyks _____
išaugti į didesnį organą. Į

UI ARGENTINA.
______  Pasipiktino nacių propa-

AFRIKA. genda, šiomis dienomis Ar-
Italų nuotoliai Afrikos gentinon sugryžo iš Berlyno 

Somalijoje nuo to laiko kaip ambasadom^ Ther-
Šia proga pažymėtina/ anglai perėjo Jubos upę ap- J”3”? PJ?deJ° aP*kad kSečiT^tuviai skaitomi* i 31,000 kareivių^ ^d AjgenU^™

—— prie Jungtinių Valstijų ir
AIRIJA. ‘Anglijos, bet prie Vokieti-

Gražios pastangos sveikinti 
nos. Bravo, kanadiečiams.

yra Lietuvos Generalinio 
konsulo Kanadoje p. Grant
jaučiami, globojamai- re- i NeiMMa keno orlamai pe-jos. Esą, anglai meluoja, 
miami Reikia manvti kad!reltą sąvaitę Perskndo per kad Vokietijai trūksta mais- 
ir šis kilnus sumanvmas lei- AinJą ir numėtė kelioliką ’to. Išskyras duoną, pieną. 2i UikS,ZS be jo bombų Donegal’o apskrity, sviestą ir mėsą,. Vokietijai 
padrąsinimo ir paramos. Nuostolių nepadare. , nieko nestinga, jis sako Irparamos.

L. P-hė.

KĄ ŽMONES RAŠO IŠ 
LIETUVOS.

jis įspėja Argentiną, kad ji 
, . . , s netikėtų anglams, kad su A-

Anglai nuskandino italų merikos pagalba jie laimė- 
laivą, kuris vežė Mussolinio karą. Amerikos pagalba 
kareivius. Laivas buvęs pil- esanti tik svajonė. Karą lai-

V1DUR2EM1O JURA.

Torontiečių lietuvių tarpe i nas fašistų." Jis buvo sunai- ’ mėsianti Vokietija ir ji bu- 
randasi žmonių, kurie pro- j kintas Viduržemio Juroj. ’sianti didžiausia Argenti- 
tarpiais gauna laiškus iš; KANADA. į nos Patiktų pirkėja. Taigi
Lietuvos nuo savo giminių, t _________ Argentinos gerbūvis prigu-

Laiikas “Keleivio 
Redakcijai.

Apie komunistų 4 Laisvę” ir 
metedietų ministerį Kubilių.

Gerb. “Keleivio” redak-! 
cija. prašau paskelbti šį ma
ro laišką. Noriu pasakyti 
keliamą žodžių apie komuni
stų organą “Laisve” ir me
todu tų ministeri p. Kubilių, 
kuiis dabar j?a įdarė labai 
uolir komunistų tarnas ii i 
rašinėja jų organui’ ilgiau- : 
sias korespondencija^ pasi-' 
slėpdamas po visokiais sla-! 
pyvai džiais.

Vos tik metai atgal p. Ku
bilius elgėsi visai priešingai. 
Kartą man teko užklysti me-, 
todisių žinyčion, tai mačiau 
ši'okį kurjozą: p. Kubilius 
atėjo nešinas maldaknygę ii į 
“Laisvę.” Atsistojęs prieš ’ 
žmones jis išskėtė komunis-į 
lų laikrašti ir pradėjo rėkti: j 
“Kas r kaito ši šlamštą, tas Į 
tiesiog prasižengia savo šie- į 
tai. Tam popieriui išeinamai 
vieta per gera.”

Aš tuoj gavau tą “Lais
vės” numeri ir parėjus į sa
vo kambarį pradėjau žiūrė
ti. kas tenai parašyta. Ogi 
žiuriu. “Laisvės” korespon
dentas rašo, kad p. Kubi
liaus žinyčia esanti “mulki- 
nyčia,” kur Kubilius “mul
kina nesusipratusius darbi
ninkus ir iš jų daro sau gerą 
pragyvenimą.” Tuomet su
pratau, kodėl p. Kubilius va
dino “Laisvę” tokiu “šlamš
tų.” kuriai net ir “išeina
ma vieta pergera.”

Bet šiandien p. Kubilius Į 
ir pats į tą “šlamštą” atsisė-; 
do ir savo “gabumus” tenai! 
demonstruoja. Komunistus! 
šiandien jis vadina jau “pro- Į 
gresyviais draugais.” Bet į 
naujų “draugų” bejieškoda-; 
mas, p. Kubilius prarado se-, 
nuosius. Jo žinyčioj jau be-• 
palieka >; tuščios sėdynės? 
Žmonės, kurie pirma dažnai 
žinyčion nueidavo, dabar į 
jau pradeda nebeiti. Ir aš 
pati jos nebelankau.

A. Liutkuvicnė.

PAJIEŠKOJIMAI
POVILAS PLURA iš Lietuvos pa

einu iš Linkuvos parapijos, Tetonų 
kaimo, pajieškau savo draugų ir pa
žystamų kurie gyvena Amerikoje. 
Prašau atsišaukti.

i Paul Edvard Pluro
E. Market st.. Louisville. Ky.

Varijona Kraūzytė, pajieškau pus
brolio .JURGIO .'-lICKUNO. Antkai
nis kaimo, Veliuonos parapijos, apie 

metų gyvena Amerikoje. Kas žino 
kur jis randasi, malonėkit pranešt jo 
adresų, busiu dėkinga, arba pats lai 
atsišaukia.

Mrs. Mary Buseavage 
P. O. Box 216, Gilberton. Pa.

Pajieškau mus apielinkės. žmonių 
su kuriais kartu gražias lfažnyčias 
statėm, Mieškuičių ir Gruzdžių para- 
pijonų. Aš gavau nuo tų parapijonų 
laiškus iš Lietuvos.

Vincent Jaraminas
77 \V. 47th st., Xew York City, N. Y

Pajieškau JUOZO PRIESGINTO, 
ji.-ai gyveno lletroit, Mich. ir yra 
"Keleiv-’o” skaitytojas.

Pajieškau motinos brolio TELES
FORO OAKNIO. girdėjau kad jis gy
vena Philadelphia. Pa. J« sūnūs se
niau gyveno Pittslurgh, Pa., prašau 
atsišaukti.

Jieškau diaugo AlJOLFO S1RE1- 
KCS, giitlčjau kad jis gyvena kietų
jų anglių apielinkėje; taipgi švoge- 
rio JUOZAPO STASIULIO. Prašau 
visų atsišaukti, arba kurie žinot kur 
jie randasi, praneškit jų adfesą, bu
siu dėkingas. John Linkus* (2* 

tierniantovn, N. Y.

Reikalingas Darbininkas
Prie fanuos darbų, farma nedidelė, 

karvių melžti nereikia. Pageidauja
ma kad atsišauktų senyvas'žmogus. 
Rašydami pažymėki! kiek A°rit al
gos už mėnesio dailiu.

Alex Whitė " * • (21
R. F. O. 2. Thomastoii. Conn.

Jieškau Partnerio
Kuris norėtų eit į vištų, turkių ir 

žąsų biznį. Ūkis arti prie miesto, 
galima daryt gražų gyvenimų. Pa
geidaujama viengungis ir pabuvęs 
vyras; reik turėti ir pinigų. Plačiau 
paaiškinsiu per laišką. E. S. <21 

151 Sycamore avė., Livir.gston, N. J.

Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane; duosiu gerų patarimų 
ir busit patenkinti. (3)

PET. LAMSARGIENE 
1814 S. Water St, Philadelphia. Pa.

80 AKERIŲ FARMA
Oeeanos Kauntėj, arti Hart, Mich. 

Geri budinkai. elektra, galima augin
ti farmos produktus ir laikyti gyvu7 
liūs. Geriausias klimatas. Tinkamiau- 
s'a vieta vaisiams visoje valstijoje. 
$2.0<»0 su išlygomis. '<HANS()N; 
OSBORN, Real Estate, Hart, Mich.

iikoje neatsirado nei vienas, 
kuris butų norėjęs tuo pasi-

mų skirstymą į viensėdžius: naU(joti. Tas aiškiai parodo, 
ir neleidžia kirsti žmonėms Į-a(| komunistai patys netiki 
savo mišką. (i) Lietuvoje. tam, jje delbia pe»* savo 
esantieji iusu karininkai, kitiems.
^auna nuo savo žmonių įsi R L Tarybos leidi, ama 
Rusijos laiškų, kuriuose pra-1 “Nepriklausoma Lietuva” 
nesama, kad jų laikraščiai Į mnma laišku su
rašo. buk Lietuvoje esąs ba
das. Kad įrodyti savo gimi
nėms kad tai netiesa, rusai 
Lietuvoje perka šilkines 
sukneles ir suvynioję po ga
balą dešros siunčia į Rusiją 
kaipo įrodymą kad bado nė
ra, nes laišku tds yra pavo
jinga daryti. (8) Rusai 
draudžia Lietuvos ūkinin
kams laikyti kiaules, saky
dami, kad jos suėda daug 
gludų. (9) Dėl komunistų 
įvestos betvarkės žemės u- 
kyje, ukininkai nenori dirb
ti ir todėl daug žemės lieka 
neapdirbtos. (10) Laike rin
kimu komedijos, komunis
tai įsako žmonėms susirinkti 
neva kandidatų statyti, bet 
kada žmonės susirenka, tai 
komisarai perskaito savo 
kandidatu sąrašą ir daugiau 
nebeduoda niekam kandi
datu nominuok: savuosius 
skaito priimtais ir įsako už 
juo« balsuoti. Vienam mo
kytojui pareikalavus leisti 
pastatyti kitus* kandidatus 
jį tuojaus suėmė. (12) Pa
leckis turi daryti tai, ką jam 
įsako kacapai komisarai. 
(13) Vienas rusu kareivi* 
pareiškė: “Rusijos darbi 
ninkija kaip vergavo, taip ir 
vergauja. Vieni išnaudoto
jai tapo pašalinti, tai ių vie
ton atrištojo kiti. (14) Oku
pantai labai kamantinėja 
norinčiu’ išvažiuoti iš Lietu
vos. kad ir Kanados pilie
čius. Išvažiuojantieji negali 
pasiimti nei $50. Išvažiuo
jančius smulkiausiai iškre-

kasdiena gauna laiškų su 
aukomis ir prenumerata bei 
gražių linkėjimą jos dar
buose. K. k Tarybą tas la
bai džiugina ir ji dės visas 
galimas pastangas, kad “N. 
Lietuva” tobulėtų, bet kartu 
K. k Taryba kviečia visus 
geros valios lietuvius, kad 
ateitų į talką visi, kas raš
tais. kas platinimu atskirų 
kopijų, kas rinkimu prenu
meratų. “N. Lietuva” bus tik 
tada įdomi skaityti, jei joje 
rasis iš visų Kanados lietu
vių kolonijų korespondenci
jų. Taigi į talką, seses ir bro
liai tautiečiai!

“Nepriklausoma Lietuva” 
išeina sykį į mėnesį ir kai
nuoja metams $1 Kanadoje 
ir $1.50 užsienyje; atskiros 
kopijos 10c. Prašome kreip
eis sekamu antrašu: K. k 
Taryba, Box 40, 324 Queen 
t, W. Toronto, Ont., Ca
nada. K. k T. nary*.

NAUJAS LIETUVIŲ LAI
KRAŠTIS KANADOJE

šių metų vasario mėnesį 
'aruode naujas mėnesinis, 
ietuvių kalboje. Kanadoje, 
eidžiamas laikraštis, pava
dinta* : “Nepriklausoma
Lietuva.” I aikraščio leidėjų 
balsis: už išlaisvinimą Lie- 
uvos, už ištikimylię Kana
lai. už santarvė•« pergalę. 
Tai yra daug ir viskas |»asa- 
kyta.

įžangos žodyje laikraščio 
leidėjai paaiškina tokio lai
kraščio būtiną reikalą ir ten

materialį būvį. šio laiško; ... .
gavėja yra Mrs. Šukienė, ku-; specialistab
ri gyvena 42 Claremont st.,! ANGLIJA ---------
Toronte. Laiško siuntėja yra Ragina valgyt bulves. ANGLIJA,
jos sesutė iš Tauragės aps. Anglijoj dabar bulviu ma- Italai karo belaisviai tu- 
Štąi jos aimanos ir prašymas j da> Valdžia skelbia visokius lės dirbti Anglijoj žemės 
nori nudėvėtų rūbų: '“receptus” bulvių valgiams, ūkio darbus. Taip pasakė

“Dabar visi vargstame, Visokios bulvių sriubos, ko- Anglijos farmeriams agvi- 
nes viskas pabrango, ir mai-. sės, blynai ir pyragaičiai, kultūros departamento sek- 

istas ir drabužiai. Danute,: kui ių iki šiol Anglijoj nie- rotorius Thomas Williarns. 
man nelabai malonu, betikus nevalgydavo, dabar vir- Apie 3.0(H) Mussolinio fašis- 
esu priversta prašyti, ar ne-: sta kasdieniniu anglų mai- tų ši pavasarį busią atvežta 
galėtumėte abidvi su sesute stu. 1 Anglijon žemės darbų dirbt,
sudaryti mums kokįmums Kokj nors 
siuntinį nors iš kokių atlie
kamų drabužių, kurių jus 
jau nenešiojate. Kokį vilno- • 
nį paltą ir pančekų apdėvė- > 
tų įdėkite, aš mergaitėms 
pertaisysiu, ypačiai panče
kų, kokių nebūt, ar šilkinių' 
ar marškonių, arba multono; 
gabaliuką; mes negaunam! 
pirkti kol susitvarkys vai-: 
džia.

“Danute, aš viską negaliu 
parašyti, tu pati suprask ka
me dalykas, kad aš prašau i 
atsiųsti kas jums netinka ne
šioti.

“Aš apie {ralitiką negaliu 
teisybę parašyti, tik tiek ką i 
esu parašiusi.”

A. Frenselis.

AMERIKOS AIRIAI.

129 Amerikos airiai nu- j
riuntė Airijos valdžiai rei-į 
kalavimą, kad'ji atidalytų; 
*avo uostus Anglijai. Bet 
Amerikos Airių Kongresas; 
užprotestavo prieš tai, pa- 
-eikšdamas, kad tie 129 ai
tai esą “Anglijos agentai” 

ir norį įvelti Airiją į karą. į

LONDONAS.

Spaurdins vokiečiam* lai
kraštį. Jis vadinsis “Die 
Zeitung” ir bus skiriamas 
Anglijoj ir kitur gyvenan
tiems “laisviems vokie
čiams.” kurie .via priešingi 
Hitleriui ir stoja už demo
kratiją. į

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ, STATISTI
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ.

Lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

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

Kalendoriaus kaina “Keleivio“ Skaitytojams 25 centai.
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliais, arlia suvyniot kvoterį į popierėlį ir įdėt į 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų 8uvartot. Adresuoti taip:

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

16 COLIŲ SNIEGO.
Maine’o valstijoj. Port-' 

lando apylinkėj, pereitą są-1 
vaitę prisnigo 16 colių snie
go-______________________
RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITA! PALENGVA! AM!
Nekentėkite bereikalinga; rairr.enu 
skaudėjimu. Tūkstančiai žn.er.:ą 
pasiekė nepaprastu pa:enr;virmą 
reumatiškp dtaasmo, strėnų nirnc-nu 
skaudėjimu, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimu vien išsitrinta.- :i su 
Pair.-SypeVcriu. Šis sersac’r.gts iir.i- 
men’as ūmai suteikia laukiama oa- 
lenT'd.tim?. Virš 17 m’r;onu bon
kučiu jau išparduota. T^dil r.-ati- 
ėė’iodami nusipirkite ir jūs bonkute 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expclieria su inkaru ant dėžutės.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton - ; 
galviai ir balt
galviai. Prisiun
čiu j visas dalis 
Suvienytų Vals
tijų ir į Kanadą.

GEO.
KKMNtKAITIS 

520 Wilson St„ ! 
Aaterbury. Conn.

Turtas.
NAUJA VAISTU KNYGA

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikai*.

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

PAUL MIKALAUSKAS 
248 W. pourth St» So. Boston. Mass.

SVARBUS IŠRADIMAS
TRIJŲ RUSIU GYDUOLĖS.

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

Ache, Irritations and Hardening of 
the Gunis. Prašalina dantų skausmą, 
užsivietryjimą, sustiprina smegenis.

No. 2. Miracle M. J. S. Salve. Nuo 
senų ir šviežių žaizdų, vočių, nuo 
Pilės, nuo sutrukusių rankų ir kojų 
ir etc. Turėdami kokius skaudulius ir 
negalėdami prašalint, pabandykit tą 
mostį.

No. 3. M. J. S. Salve nuo Rheuma- 
tiskų skausmų kojose, rankose, pe
čiuose. sprande, nuo užsišaldymo ir 
etc. Ta mostis tikrai skausmus jums 
prašalins. Reikėtų turėt tos mosties 
kiekvienoje šeimynoje. Nusipirkit 
tuojaus. Atskirti gyduolių dėžutę tik 
$1.00. Siųsdami pinigus adresuokit 
taip: MAT J. SVH.PA

Miracle Dintmcnt
P. O. ll«>x liti:!, Hartford. Conn.

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS Al GERO ALAUS—
REIKALAUKIT TIKRO LIETU VISKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Ine
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST„
Wocceoter—5-4334__________ WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 CUmobu Rcjd, 
South Boston, Mas*. Tel. SOUth Bc»Un 2271.

V f I
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moterims PasiskaitytA v A ai ctrvvni nziorn

Vėliausios Mados Kostiumai Pavasariui Margumynai.
61 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFLSONIENĖ.

SVETAINĖSE RENGIAMI 
APVAlKŠČIOJIMAi IR 

JU ETIKA.

sokias sukaktuves ir vestu
ves svetainėse. Kaip tas Įėjo 
madon, sunku pasakyti, nes 
taip amerikonų tokių ap- 
vaikščiojimų nėra. Rodos 
iš pradžių vieni, kiti cele
brantai. turėdami daug gi

f!

Rengiant tokias “pares” sa
viškiam, butų lyg prezentų 
prašymas. Pas amerikonus 
tokios “parės” nėra iškil-

minių ir draugų ir negalėda
mi visus juos savo namuose 
pavaišinti, pasisamdė sve
tainę. Kiti tai pamatę neap- į 
sileido, ir sulaukę progos i 
kokias nors sukaktuves ap
vaikščioti, jie irgi pasisam i 
dė svetainę ir susikvietė gi j 
minės ir pažystamus. Vien; 
kitus pamėgdžiodami ir ne ! 
apsileisdami. pradėjo tokiu:

,-auja vien tik merginos ir 
moterys. Vyrų neisileidžia- 
na. Dovanos irgi būna ne
didelės. Kaip būna kiaičio 
•parė." tai visos dalyvės at
neša audekliniu dovanu.A A
taip tai staltiesių, abrusų, 
•paklodžių ir tt. Kartais vis
tas turi būti iš stiklo, kar
ais iš sidabro, o kartais ir 
irtuvės Įrankiai. Būna ir 

j maišytų daiktų "parė;” tą- 
■ vk dalvvės suneša ka ios 
j ori. vienok iš kalno kiek- 
I ienai dalyvei yra pranešta 

tokia bus "parė,” kad ji ži
notų ką nupirkti. Kartais vi-

V

.........  j i os susidėjusios nuperkaagvasfacojimus pada.yt pa,, d dMelį d;ilk
prastais, kasdieniniais >vy-! ais £. pinigils atidūoda; vie.
wai^ . iok tas daroma jaunajai ne-

Viskas butų gerai ir ga ' inant ir be giminių pritari- 
vietoje. jei tokiose iškilmėse ' no. nors giminės, jei gauna 
dalyvautų vien tik giminė: ' akvietimą. gali dalyvauti 
ir artimi draugai, kaip pa-: ;r dovanom prisidėti. Ka 
kviesti svečiai, o ne kaipo = liesti ir kokia bus “parė,” 
maišyta publika, kuri turi sprendžia ta draugė, kuri 
užsimokėti ir už Įžangą j engia, o jei kelios susidėju-
Šyęsdami ir apvaikščioda- į dos rengia, tai visos ilti
mi bet kokias sukaktuves j prendžia. 
mes savo svečius pasikvie- i 
čiam, pavaišinant, bet atly
ginimo negalim reikalauti, 
nes tai butų labai neetiška. 
Imant įganžą, pasidaro ne 
privatiškas sukaktuvių ar 
vestuvių apvaikščiojimas 
bet pigus, negražus biznis. 
Siuntimas torielkos tarp sve
čių per vestuvių apvaikščio- 
jimą ir rinkimas pinigiškų 
dovanų nuo susirinkusių 
svečių irgi atrodo lyg ir sa
vos rūšies ubagavimas. Sa

Prieš užbaigimą dar keli 
patarimai tiems celebran- 
ams. kurie neatsižvelgdami 

i jokias etiketes taisykles, 
/ištiek rengs savo apvaikš- 
ciojimus svetainėse. Nežiū
rint ar prie durų bus imama 
Įžanga, ar prie stalo kolek-

Si

O

oil?

pavasari 
sakyti, kas yra 
s u i nčru.

Ii,
h i

inkoje nasirodč teks didelis
šio pavasario mada. Gal

IVAIRIOS ŽINIOS APIE 
MOTERIS.

Už grasinimą nusižudyti 
nubausta $200.

Penkiolikos metų Mrs.Į 
Rosemary Lo\ve iš Frede- - 
riek, Md., išgirdus teisėjo’ 
nuosprendi, kad jos 27 me
tų vyras Harvey turės kalėti; 

uojami iš anksto išparduoti 3 mėnesius, išsitraukė revol- 
bilietai, ar vien prezentai ir verl * gĮ^ino teisme nusi- 
pasveikinimai, vistiek jubi- žudyti. Teismo sargai reyol- 
iatai turi stovėti svetainėj »verl ,1S atėmė, o teisėjas, 
prie durų ir kiekviena sve- pasakęs jai gerą pamokslą,

ve cerbia žmonės taip neda- Pasveikinti. Vestuvėse !*PĮ užmokėti 2 šimtu dole- 
ve geibią žmones taip neaa Da«itinka rių baudos uz tokias “sor-
kartf^mažS pSStamu ‘ ir Jaunosios tėvai. Ku? jaunoji kės” prieš teismą. Neturim 
EMfc artimi f!.ek p,mgu. jauna ka,Stuole
pildžius svetainę ir pasipi-; ^im.1.n.es vietą užima. Pa
sigavus, yra labai neetiška.! tikinus atėjusius svečius.

pa_ likos uždaryta kalėjiman
Jos vyias buvo kaltina 

I reikia turėti asmenį, ku- mas ir nubaustas kalėjimuMusu sukaktuvės ir ju ap-S . .. . ,
vaikščiojimas turėtų ’ būti I 15 Prama Padeda « dla- '!? (al: ka(1, paduodamas ap- 
musu privatiškas dalvkas. i Panaž su kepure,m'°,IX> tam Akacijų dėl apsivedimo lats- 
Jei norim ta dieną smagiai! ™veda u' Pėdina kur rei- nių prisiekė, kad jo mėlyna 
nraloi«ri ir «ii Piminėmk hpiikla- kartą pasodinus, vietą turinti 18 metų, gerai zmo- draugais pasiltaksmintk tti'™”* ?aIi,r «!k fe- damas, kad ji dar neturėjo 
jau musu -parė'’ ir turi būt !clul Plasant- Prasyti, kad nei pilnų lo metų.

----- i karta pasodintas svetys už
eisiu savo Metą kitam.
'‘svarbesniam” svečiui, vra

musų “ekspensai.” Jei kas 
nori mums tuo atveju sutei
kti dovaną, piniginę ar kito
kią. tai yra jo dalykas. Kas 
neišgali arba netiki Į dova
nų pirkimus, tas gali celeb
rantus širdingai pasveikinti 
ir jiems geriausius linkėji
mu? rndėti. Tas yra vietoje 
ir sulyg etikos taisyklių.

Kas kita yra surpryzų 
partijos. Tokias partija? pa
prastai surengia draugai ii 
giminės, visi jau iš kaino su
sitarę ir suplanavę, cele
brantams nieko nežinant. 
Rengėjai čia suneša valgius 
gėrimus ir dovanas, pakvie
čia celebrantus ir visi kartu 
linksminasi. Tokios "pa r ės'' 
paprastai būna nedidelės ir 
rengiamos vieno ar kito 
draugo arba giminių na
muose, o ne svetainėj.

Dabar keli žodžiai apie 
“paies” (shovver party i ruo
šiama^ prieš šliubą. Man te
ko girdėti, kad tokias "pa
les” savo dukterims įuošia 
pačios motinos, ir dagi pasi
samdė tam tikslui salę. Su

■
Bevaikių nelaimė.

Massachusetts valstijoj,

spalvą
tiksliai

ir kirpimu Įvairumas, kad sunku net pa- 
įsia bus Dasakius, kad aiškios mados vi-

Šiuos ŽODŽIUS SUGALVOJAU,
KAI NAKČIA NEMIEGOJAU.

Graži naktis, žvaigždės šviečia, visur tylu ir ramu:
Girioj miega j:’u žvėreliai ir nutilo jau paukšteliai.
Girioj miega jau žvėreliai ir nutilo jau paukšteliai.
Tiktai mano širdužėlė blaškos vienos mergužėlės.
Pasiilgus daug jau metų. kad bernelio nebemato.
Pasiilgus daug jau metų. kad bernelio nebemato.
Bėgčiau keliais ir kalneliais, kad sutikčiau kur Juozeli;
Karštais žodžiais prašnekėčiau, jo veidelius glamonėčiau 
Karštais žodžiais prašnekėčiau, jo veidelius glamonėčiau

Prisiuntė Onutė.

nuo mažiausio mokėjimo,, 
ypatingai kuomet ne jie, o, 
ju metėt vs nori divorso. i

Pagalvojus kelias minu-1 
tas, teisėja pareiškė, kad ji 
sutinka su jo nusistatymu, 
bet padalysianti kompromi
są ant S15.

APIE VALGIUS.
MENKĖ (CODFISH) 

MEKSIKONIŠKAI.

SPARNUOČIŲ AMŽIUS.
Kas gyvena, tas ir miršta. 

Bet gamta sutvarkė kiekvie
no gyvūno organizmą taip, 
kad jis galėtų atsiginti tos 
mirties per ko ilgiausią lai
ką. Štai, dėl ko gyvūnai vi
somis jėgomis stengiasi pra
tęsti savo gyvenimą ir sau
gomasi mirties visokiais bu
dais. Net mažieji paukščiai, 
kulių gyvenimas yra nuola
tiniame pavojuje, turi tą 
įgimtą palinkimą saugoti? 
mirties. Už tai didieji pauk
ščiai plėšikai turi kur kas 
mažiau priešų ir geresnės 
atsparos klimato atmai
noms. Jie ir gyvena palygin
ti ilgiau už mažuosius pauk
štelius.

Naminiai paukščiai, ku
rių gyvenimas daug geriau 
apsaugotas nuo pavojų, ne
gu laukinių paukščių, vis tik 
gyvena trumpiau už daugelį 
laisvųjų paukščių. Pav., viš
tos paprastai nugaišta nesu
laukusios astuonių metų. ir 
tik retais atsitimais išgyve
na iki 30 metų.

Tuo tarpu varnas gyvena 
iki 69 metų, apuokas 68, pil
koji žąsis 65, papūga 64, 
pilkoji žuvėdra 60. peliko- 
nas 52. baltuodegis oranas 
48, albatrosas 46, pilkoji 
gervė 42, sidabrinė pempė 
44, čirkšlys 41. strusas 40, 
balandis 35, juodasis vana
gas 32, lakštingala 25, bal
tasis garnys 24. paprastoji 
pempė 21. gulbė 21, kanar- 
ka 20, šarka 21, griežlė 22, 
povas 19. vyturys 13, nami
nis žvirblis 14, špokas 10, 
mečerkė 10, kregždė 9.

Kai kurie ornitologai sa
ko, kad papūgos išgyvenan
čios iki 80 metų. o kartais 
net iki 92 metų. stipėnos 
ėdikai iki 101 m., baltagal
viai vanagai iki 107 m. ir 
Kanados vanagėliai iki 100 
metų.

Walker. Kaipo chemikas, 
jis žinojo, kad taip vadina
mas “šarmo,” arta potašo 
“chloratas,” sumaišytas su 
kitais daiktais, plyšta. Įmer
kė jis medžio skiedrelę į 
skiedinį, kur buvo šarmo 
chloratas, antimonijos sulfi
das ir guma (kad skiedinys 
priliptų prie medžio) ir tuo 
budu padirbo pirmą degtu
ką. Vėliau pradėjo vartoti 
degtukams fosforą, kuris la
bai lengvai užsidega.

JUOKTIS LABAI SVEIKA
Juokas, nuo nežymaus 

šypsnio ligi stipraus kvaitu- 
j lio- sukrečia kūną. Nežinia, 
' kas tai yra, nežinai iš kur jis 
; ateina, o vis dėlto žinoma, 
; kad juoktis yra sveika.
i Tiesą pasakius, žmogus 
su sąmojum, žmogus, kuris 
sugeba nuoširdžiai juoktis, 
dažniausiai yra švarios sąži
nės ir nekaltų minčių žmo
gus. Jis yra ir patikimesnis, 
negu susiraukėlis, mėgstąs 
žiūrėti paniūromis.

Geras juokas verčia veikti 
tokius žmogaus organus, 
kaip širdis, plaučiai, liau
kos, tulžis, skilvis, padeda 
tiems organams rodyti dau
giau veiklos, pagreitina te
kėjimą gyslose, dilgina or
ganizmo atsparumą ligoms. 
Gydytojai mano. kad juokas 
pailgina žmogaus gyveni
mą.

AR BŪNA KUR PELIŲ 
ANTPLŪDIS?

Jei kur nors susidaro pa
lankios sąlygos pelėms veis
tis, ten atsitinka tikras jų 
antplūdis. Pavyzdžiui, Ne
valos valstijoj vienais me
tais buvo tikras pelių ant
plūdis:' ūkiuose ir laukuose 
jos sunaikino beveik du 
trečdaliu visų pasėlių, ypa
tingai alfalfos. Sako. kad 
dideli žemės plotai buvo 
taip išrausti pelių, kad žemė 
atrodė kaip ir šveicariškas 
skylėtas suris... Pelėdos, va
nagai ir katės naikino peles 
bent po milijoną kas mėnuo 
ir vis tik jų nemažėjo. Vė
liau buvo pelių antplūdis. 
Australijoje — viename tik
tai ūkyje vieną popietį dar
bininkai užmušė 70.000 pe
lių — lengva Įsivaizduoti, 
kiek ten jų buvo.

IMMM

1 svaras sūdytos menkės 
i (codfish)

4 didelės bulvės supiaus-; 
tylos

1 galvutė černako
1 smulkiai supiausty’as 

svogunas
1.4 puoduko valgomo alie

jaus (cooking oil)
1 kenas No. 2 tomeičių
2 žali pipirai smulkiai su- į 

piaustyti
■ į puoduko uksuso 

; 1 šaukštukas cukraus
; 13 puoduko smulkiai su-
< kapotų alyvų (ripe olives)
i Druskos

Pamirkyk sūdytą žuvį 
altam vandeny kelias va

tai atsisakė išleisti ant su-.landas; išėmus užpilk švie- 
kaucijos - - - -

KAS IŠRADO DEG
TUKUS?

Daugelis musų dar gali 
prisiminti tuos laikus, kada 
kaime žmonės įskeldavo ug
nį titnagu ir kempine. Šian
dien visi vartojame degtu
kus. nei nemanydami, x kad 
tas, kas degtukus išrado, 
buvo didis žmonijos gerada
rys. Dektukus, sako, išrado 
Anglijoje chemikas John

100.CC0 daugiau kūdikių.
Pereitais metais Jungti

nėse Valstijose gimė 2,350,- 
000 kūdikių, kas reiškia 
100,000 daugiau negu 1939 
metais. Tai yra didžiausia 
skaitlinė nuo 1930 metų. 
Mažiausia gimimų buvo 
1933 m., didžiojo krizio lai
ku.

'abai nekultūringa, nes tai 
gali ii užgauti. Geresnio nei
>1-^0 svečio neg^ bu-—
t todė'lkItSf’eUvi;^ZlvŠS Ts turi labai maža Iž 

A taVn! S; „, 408 tokiu bevaikiu divorsų
orumu. Atėjus laikui cere- ; sinkia tokia nanonijoms pradėt, celebran- tlR gaus, sloK?ą -ią pa
-nT ot-i-ėizio tiži- -'toly. .Oyi., lama nuo >a\o buvusiu vy- .ai atsisėda ties stalo vidų- į- 29 :k g * •
iu, saviškiai prie jų, paskui j ,įvaite kjt0| daus

jimines ir artimiausi drau- - Pi-astas biznis. '
Įai. Jei nne vieno stalo vi-
-iems negalima susėsti, tai1 Sveikom, drūtom mote- 
visi stalai turi būt vienodai ’'im' kurios nenori su savo 

ir padabinti. Ant gy venti, teismas ne
turi būt vienodi užden- paskiria jokio atlyginimo 

gėlės ir kiti pagraži- nei uzlaikvmo, jei mažų vai- 
mmai. Valgiai ir gėrimai nėra.
taipgi turi būti vienodi. Ne- Daugiausia persiskyrimų 
duokite ant vieno stalo ka- į būna tai pe keturių ir penkių 
’akutą, o ant kito šolderį.1 metų po apsivedimo. 
kaip man sakė kad vra da- j Penkis syk daugiau mote- 
rema. Duokit visiems tą pa- ių jieško divorsų. negu vy
ti, kaip kad darytumėt savo rų.
namuose, ir duokit tiek ant 
vieno stalo, kiek ant kito.
“Garbės stalo” p: ivatiškuo- 
;e apvaikščiojimao ? legali 
būti. Tokius stalus papras-'

'tai paiuošia tik viešuose su-

Middlesex paviete, norint 
gauti nuo vyro divorsą ir da

Deportuos Austrijos prin- 
cesą.

Federalinė valdžia griež- g;
t LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

papuošti 
visų 
girnai,

mažintos kaucijos nuteistą žįu šaltu vandeniu, kad tik 
deporta v i m u i Austrijos apSemtu; uždėk ant ugnies 
princesą Stephame Hohen- jr kaįp tik užvirs, tuoj nu- 
ohe. Valdžia yra pasiryžu- jmk: nupilk vandenį ir pa- 
i ją laikyti no $25.000 kau- ^ėk kad'atvėstų. Tuo tarpu 

cijos tol. kol bus galima ją sudėk i aliejų bulves, svogu- 
įšsiųsti atgal Austnjon, kai- na jr česnako galvutę, pa
po nepageidaujama ir pavo- * sprink kelias minutes. 
Įingą svetimšale. Nors ji sa- 'Česnaką pašalink, o prie 
ko, kad jos galvos laukia bulvių sudėk sutrupintą žu- 
Hitlerio budelio kirvis, vie- vjw Uždėk ant ugnies ir ge- 
nok ji buvo nužiūrėta kaino raį išmaišyk; sudėk supiaus- 
nacių "penktakoja.’’ San tytus žalius pipirus, tomei- 
Franciscoj, kur ji dabar yra tęs, uksusą ir cukrų. Paleng- 
uždaryta. jos nuolatinis va virink vieną valandą. Jei 
draugas buvo Vokietijos, rejkės druskos, įdėk Nuė-

Pritaikyta AimtRem Lfctnviaan Mokytis Kalbą 
SUTAISfi WL D. PILKA. Lietuvį Kalto Mokytojas prie

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 
KAINA 11.00.

DR. D. PILKA, 828 CoItobImis Aee^ Boston, Maso.
aoBoa^MMaMHWHaaBnnnoanBnomanMMMa)o*aM«ra<*if^AneMR4ck

SIELOS
BALSAI

sikviečia daug žmonių, su-! ėjimuose kliubai ir draugi- 
renka iš visų po kelis dole-b°®« Pj'fe jų susodina kalbė
lius ant prezento ir ekspen- ’ tojus ir profesiionairs, arba 
sų, o po tam vėl rengia ves-1 tuos, nuo kurių nario dau- 
tuves svetainėj. Kadangi to-
kiese kartais daly-

giau aukų gauti.
Pasibaigus sukaktuvėm irparese _ ______ _______ ___ __

vauja keli šimtai žmonių, taii<večiam pradėju-’ skirstytis 
biznis būna geras. Bet tai • celebrantui turi cu kiekvie- 
yra priešinga etiketai. To- nu atsisveikinti, nndėkavoti 
kios “chower parės ’ yraįuž atsilankvmą. už linkėji- 
amei ikoniskas paprotys, tik mUs ir už dovanas, jei dova- 
jos vi<ai kitaip yra rengia-.nos })UV0 {jautos. Kapse, 
mos. Nepriimta motinom,------------- ----------------------
seserim arba kitiem gimi- R'MAS, Romanas. Ta knypa yra 

A i • , versta : kalbas, todėl kad yranem tokias •paves rengti, rražiai aprašyta apie Rymą. IJetu-
nes kas eina Į “shower pa-! įia*lJertiTna:„yr?<J:n«vasI ir.,£ra 
rę, tas turi atnešti dovaną. (Drūtai apdaryta .................. $2.5<i’

Geras tėvas.
Indianos valstijoj. Brazi) 

miestely, prieš moterį teisė
ją buvo pašaukta- --paustu- 
vė3 darbininkas John Frevv, 
kurio moteris jieškojo di- 
vorso. Teisėja jam pranešė, 
kad laukiant galutinio 
sprendimo, jis turės mokėti 
avo žmonai po penkis dole

rius i sąvaitę savo dviejų 
mažų kūdikių užlaikymui.

"Aš :u tuo nenutinku.”
"Kaip tai nesutinki?!' 

i! tai klausia teisėja.
"Aš myliu savo vaiku? ir 

žinau, kad $5 jiem? neuž
teks. Aš noriu mokėti 817.”

Teisėja tik išsižiojo ir ne
žinojo ką : akyti, nes papra
stai vyrai išsisukinėja kad ir

■ .

konsulas.

Tymų Epidemija New 
Yorke.

mus r.uo ugnies įmaišyk su
kaliotas alyvas, vienok gali
ma ir be jų apsieiti. Padaro 
5—6 porcijas.

Ne\v Yorko mieste kilo
tymu (“jedro ”) epidemija. LIETUVIŲ LAISVĖS MY- 
Nuo 1 .msio iki 9 kovo LfiTOJŲ DRAUGYSTĖ
buvo net !9.G28 ^sirgimai, 
ir 7 mirtys. Su kiekviena 
diena ligonių skaičius vis 
didėja. Savaitė atgal buvo 
4,259 naujų ligonių, o jau 
pereitą savaite net 5,290.

YVAUKEGAN, ILL
1941 METAMS.VALDYBA

Jos Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. AVaukejan. IH

F. Sedoravičia — pirm.-pagelbtahu 
733 Lincoln st., waukegan, Ilh

Suzana Gnbris—r.otarirmj rai*„
730 McAIister avė., VVaukegan, H1

! 1940 metai- Šiuom laiku Emilija Kemasns—tart* raJt
tymais sirco tik 308 vaikai, v p,swe’ W,u1kT"'ia 
o 1939 meta;? 490. Per abu 720- mh st . Waakenn, in 
metu mirimo nuo tymų visai kasos glorrjai 
nebuvo. Angliškai tymai yra D-
vadinami “measles.” o lietu- K. pmlis. M jRs5Jto?:
viai paprastai sako “jedra.”| Susirinkimai bona paskatini ardei.
Tai vrii viinvtiič If.nVn dieni i«ižno menesio. 1:00 v. po pieta,- f ISAiaipyias lcn..U:Liu Svruine^, k.mp gth ir
žodi? odra. <A<lamrS«a. WgBkecan.nL

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papnoSta daugeliu spalvuotą paiki? paveikslų, 
223 paslapią dydžio, apie 150 įvairią eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK 91.00.
Audimą apdarais 91-25.

Kiekvienas tarto pepaaM sava kaynna latota knyga. 
Kiekvienas toyiriM ta ka?ga paskHiaags. Piaitsa geriaasia 
sigst •’Moaey CMrris.” Fopianains galima siusti ti^iop- papras
tame konverte, bet reikia silkini atrašyti savo ir ••Keleivio” ad
rese <r nepamirškit piflipyt aM centas marke.

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

■MOONOMMaOMMmMmaMMtoMMMNmaOMMmaMPl

• 1
• ••!

im.1.n.es
WgBkecan.nL
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ŽINIOS iš LIETUVOS
“ NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Olandai Nepasiduoda Okupantams

BAISUS ‘BUVUSIŲJŲ ŽMONIŲ"
LIKIMAS.

Jie išstumti iš darbe, atim- Į kosi tos pačios naikinimo 
tos visos teisės ir turtas, i taktikos, kaip ir pačioje Ma- 
Lietuvos Informacijų Biu- skoĮįjoję, kur šimtai tuks- 

ras per savo koresponden- anciV ir mihonai tokių 
tus surinko žinias kaio da- zmomV l»lge savo dienas 
bar gyvena ir ka veikia bu- neapsakomam skurde ir net^eTnenri&o^ Ue- .K* . Tokio

tuvos valdininkai ir šiai,, vi- “

bolševikai irašė i “buvusiu- “Buvusiųjų žmonių” ka- 
jų Žmonių” kategorijų. Rei- ’egorijai Lietuvoje prilau
kia žinoti, kad buvusieji aiš- f© ne šimtai, bet tūkstančiai 
kųs tautininkai arba jų re- žmonių. Pakanka nueiti j 
mėjai beveik visi yra areš- bet kurią raudonosios Lie- 
tuoti ir laikomi kalėjimuose | tuvos valdžios ar miesto į- 
arba išgabenami i Maskoli-įstaigą, kad tuojau pastebė
ją ir . jokių žinių apie tuos i tum, jog jose nebeliko ne 
jau nėra. Bet yra daug bu-' tik nei vieno nepnklauso- 
vusių profesionalų, biznie- mos Lietuvos aukštesnio 
rių ir visokiu ištaigų taniau-j valdininko, bet ir tarp že- 
toju, kurie‘prie tautininku mesniujų valdininkų visur 
neprigulėjo, tik dirbo už ai- priviso naujų veidų, tarp ku- 
gą. pelnydami sau pragvve- rių didelį nuošimtį sudaro 
nimą. Tokie dabar yra vadi- žydai. Šie ypatingai įžūliai 

................................. “ elgiasi su “buvusiais žmonė
mis.” Net iš kooperatyvų 
pašalinta šimtai žmonių, ku
rie nepriklauso bolševikiš
kai “aristokratijos” kastai.

Kaip gi gyvena visa ta 
buvusiųjų žmonių” airni-

narni “buvusiais 
mis?* Reiškia 
nėra žmonės. Nors GPU 
žvalgyba nėra jų palietusi, 
nes neturi kuo ju apkaltinti, 
vis dėl to okupantai skaito 
juos

zaone-
a< bar jau jie

nepageidaujamais.” a

Jeigu toks “buvęs žmo- ja? Jų vargas bei skurdas 
gus“ turėjo koMa tarnvba, yra žodžiais neapsakomas, 
tai lis iš ios via Paleistas. Kas gali. važiuoja į kaimą 
Jeigu jis turėjo kita koki už- pas gimines, bet ir čia juos 
siėmima, tai jis iš jo yra pa- dažnai pasiekia bolševikų 
šalintas? kerštas. Kas išsigelbėjo nors

Bet blogiausia, kad to- dalį savo baldų, namų apy- 
kiems “buvusiems žmo- vokos daiktų ir pan., tas vel- 
nėms” neduodama jokio ki- ka skurdo dienas, pardavi- 
to darbo. Jiems išduotas sa- nedarnas visa tai, kas dar 
vo rūšies “vilko bilietas.” turi šiokią tokią vertę. Ne- 
tcdėl toks nelaimingasis yra veltui Kauno bolševikiškuo- 
išstumtas iš gyvųjų t^rpo ir se laikraščiuose mirgėte mir- 
jam prikergtas “buvusiojo šimtai skelbimų, per ku- 
žmogaus” vardas. Tai reiš- riuos jieškoma pirkėjų bal- 
kia, kad toks žmogus neturi dams. kilimams, paveiks-
jokių teisių. Kaipo nedir 
bantis, jis išvarytas iš savo 
buto, nes kambariuko gali noms, 
reikalauti tik tie kurie dir- tams, 
ba. Toks “buvęs žmogus’*

lams, knygoms, indams, ra
dijams. siuvamoms masi

nes drabužiams, ba- 
amžinoms plunks

noms, ir tt. Jau vien iš šių
negauna jokios oašalpos ar skelbimų galima sužinoti, 
paramos, nors iis mirtų iš kiek skurdo, vargo, ašarų ir 
bado, joks socialinis aprūpi- badaujančių vaikų, moterų 
nįmas jam neegzistuoja. Li- bei vyru slepiasi už lakoniš- 
gos atveju jis nesinaudoja ’K0 skelbimo, kurių kelis pa- 
jokios medicinos pagalba, vyzdžius iš “Tarybų Lietu- 
Ir iš viso, niekam nepataria- vos” mes čia pateikiame: 
ma turėti reikalų su tokiais (1) Parduodama: kon- 
“buvusiais žmonėmis!” Ne- certinis pianinas—2,500 ra
gana to. Nesinaudodami jo- bliu, vyriški meškos kaili- 
kia valstybės glcba, bet bu- niai—800 rub.. knygoms 
darni valstybės visur perse- spinta—250 rub., parkeris 
klojami ir skriaudžiami, jie —100 rub., laikrodis—200 
turi mokėti, kaip “nedarbo” rub. ir fisharmonija. Vydu- 
klasės atstovai, aukštesnius no gatvė 17.
mokesčius, nekaip visi kk. (2) Parduodama: knyg. 
Jiems skiriama didesnė nuo- -»ta—700 rub., ras. stalas 
ma, jeigu jie kur suranda —į.v4) rub., radijas “Baba” 
kampą prisiglausti. Jų vai- —1,500 rub., sofa—400 rb.. 
kai turi mokėti net už pra- 3 palmės. įvairus indai. Ber- 
džios mokslą ir tt. žų gatvė 4.

Okupantu politika tokių (3) Parduodamas parke- 
žmonių atžvilgiu siekia vi- ris—250 rub. ir auksinis vy- 
siško jų materialinio ir dva- riškas laikrodis—2,500 rub. 
širdo nusmukdyro bei su- Tvirtovės alėja 31—1. 
gniuždinimo. Okupuotoje Tokių skelbimų yra šim- 
Lietuvoje bolševikai “buvu- tai. Musų infoimatoriai pra
šiųjų žmonių” atžvilgiu lai- neša, kad parduodamų dai-

FoSiečfai Krauna Torpedas
" ' ■ "MrįĮ^jįįĮjĮ.1;?;

Šts vaizdelis tušo nutrauktas okupuotos Francuzijos uos
te. Jis parodo vokiečius kraunant torpedas i nedideli laive
lį. Tokiais laiveliais naciai dabar užpuldinėja anglų laivus.

Čia parodyta Olandijos karalienė Vilhelmina, kuri sveikina 
Olandijos jurininkus, pabėgusius su savo karo laivu iš Olan
dijos uosto i Angliją. Jie prisiekia kovoti tol. kol jų tėvy
nėj Olandijoj neliks nei vieno prakeikto okupanto.

KRAUTUVĖS ATSIDARO 
2 DIENOM. O UŽSIDARO 

2 SAVAITĖM.
“Tarybų Lietuva” rašo, 

kaip Tauragėje veikia na
cionalizuotos krautuvės. 
Girdi. 2 dienas pabūna ati
darytos, o 2 sąvaites stovi 
uždai y tos. Tai rikiai “sta- 
chanoviškas” spartumas. 
Paleckio valdžios laikraštis 
aiškina, jog taip būna dėl t©, 
kad nuolatos keičiasi krau
tuvių vedėjai, todėl nuolatos 
reikia surašinėti ir tikrinti 
krautuvių inventorius, pire-! 
kės ir kitką. Bet tas juk iri 
parodo, kad bolševikiška 
“santvarka” niekam ne
veria.

JUOIĄ RAMONAITI ATSIMINUS.

ktų kainos yra žymiai nukri
tusios. nes pasiūlos yra per 
didelės.

Taip iš savo mantos liku
čių gyvendami, “buvusieji 
žmonės” stumiasi diena iš 
dienos. Bet kas bus toliau, 
kai paskutinis baldas, pas
kutinis laikrodis, žiedas, 
parkeris bus parduoti? Toks 
šiurpus klausimas stojasi 
prieš akis tūkstančiams 
lietuvių, kurie turėjo nelai
mės patekti į “buvusiųjų 
žmonių’* kategoriją.

Dar vienas reikšminga' 
reiškinys. Su ašaromis aky
se parduodamų daiktų dau
guma patenka Į atsibastan- 
čiujų maskolių rankas, nes 
tik jie uždirba daugiau kaip 
kiti. Taip vykdomas “teisė
tas” lietuvių nususinamas, 
taip turtėja mongiliškų atsi- 
bastėlių hordų kasta!

Kaune buvo sušaukti sta
tybos trasto stachanovie- 
čiai, t. y. daugiau padirbę 
katorginėse vad. “socialisti
nėse” rugtynėse. Pav., mū
rininkas M. Sagaitis per 9 
vai. 55 min. įmūrijęs 19,372 
plytas. Per iškilmes kalbėjo 
“draugė” Kaganaitė. “drau
gas” Chaimovičius. inž. 
Brunas ir kiti naujosios “ari
stokratijos” atstovai. Sta- 
chancviečiui buvusios įteik
tos dovanos: Stalino pa
veikslas, rankiniai laikro
džiai, drabužiai ir Stalino 
bei Lenino parašytos bro
šiūros.

Lietuvos Inf. Biuras.

PASKUTINES KELINES 
PARDUODA IŠ VARŽY

TINIŲ.
Rusijos durtuvais Įstaty

ta Paleckio valdžia iš pra
džios žadėjo sustabdyti vi
sokias varžytines. Girdi, 
žmonių turto dabar niekas 
iš varžytinių nepardavinės. 
Bet štai, to paties Paleckio 
valdžios organas “Tarybų 
Lietuva” dabar praneša, 
kad Kaimo teismo antstolis 
parduos iš varžytinių pilie
čio Liudo Mikšio, gyvenan
čio Tvirtovės alėjoje 98 Nr.. 
šiuos daiktus: baldus, vyriš
ką vasarinį paltą, kelines, 
batus ir kt. daiktus. Iš pil. 
Juozo Gintylos Kaune, Ne
muno gat. 26 b., išvaržoma 
paskutinė kušetė, veidrodis, 
knygoms spinta ir vasarinis 
kostiumas. Tokių skelbimų 
pilni spaudos puslapiai. O 
tiek buvo kalbėta, kad ant
stolis jau nebeiankysiąs na
mu!

8 METAI KATORGOS UŽ 
MAISTO SLĖPIMĄ.
Kauno senosios turgavie

tės pirklė Fane Kaganienė 
nuteista septyneriais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo už 
prekių slėpimą. Už tokį pat 
nusikaltimą Girša ir Sara 
Kacai Kaune nuteisti net 8 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimo.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

25 RUBLIAI UŽ VIENĄ 
VIETĄ PRIE STALIUKO.

Mums teko matyti “prole- 
tarišką” skelbimą, kurį 
prieš Naujus Metus išleido 
“Versalio” restoranas Kau
ne. Ten sakoma, kad Nau
jiems Metams vietas prie 
staliukų reikia užsisakyti iš 
kalno. Kaina—25 rubliai už 
vieną vietą.

Klausimas, kaip Kauno 
darbininkas, uždirbdamas 
per dieną 5 ar 6 rublius, ga- i 
lėtų mokėti 25 rublius už 
vietą prie staliuko? Aišku, 
kad tos vietos buvo skiria
mos ne darbininkams, bet 
“draugams” Gedvilams, Pa- 
leckiams. Sniečkams ir ki
tiems bolševizmo buožėms! 
Darbininkai gal tik per lan- 
gus galėjo į tas vietas pasi
žiūrėti.

VILNIUJE PIAUS RUSI- 
JAI LENTAS.

Lietuvos spauda praneša, 
kad iš Rusijos atėjo daug 
žalios miško medžiagos j 
Vilniaus lentpiuves. kurios 
turės piauti iš jos lentas Ru
sijai. " Matyt, Rusijoj nėra 
net ir lentpiuvių pakanka
mai. jeigu reikia taip toli 

i vežti žalią medžiagą, o pas- į 
kui gabenti atgal lentas.

NEMOKAMAS GYDY
MAS TIKTAI KOMUNI
STŲ PATAIKŪNAMS.

Komunistai garsiai rė
kauja, kad Lietuvoje esąs 
įvestas “nemokamas gydy
mas.” Bet štai Raudonojo 
Kryžiaus ligoninė Kaune' 
paskelbė, kad ji priiminė-! 
sianti tiktai tuos ligonis, ku
rie turėsią miesto vykdomo
jo komiteto (buvusios savi
valdybės). komisariatų ar
ba profesinių sąjungų pažy
mėjimus. Tokie gi pažymė
jimai bus išduodami tiktai 
komunistų pataikūnams.

PARDAVĖ “PERDAUG,** 
TODĖL GAUS KALĖJIMO

Vilniaus valstybinės pre
kybos krautuvės vedėjas Ja
kobas Malatas patrauktas 
teismo atsakomybėn. Jis gi
minėms pardavinėjęs pre
kes didesniais kiekiais, negu 
leidžiama. Malatas atstaty
tas iš pareigų, o jo byla per
duota prokuratūrai.

Ar Buvo Kristus?
i MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų

, kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sur.umi,

| TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaka apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie- 

Į viais. Atrasite kad net Biblija neži- 
i ao kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

; MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen 
tai. Galima gauti ‘‘Keleivio” afise ar 
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted SL,

CHICAGO. ILL.

Buvo uolus knygnetis.

Kovo 5 d. nukako metai 
laiko kaip Šumsku kapinėse 
tapo palaidotas buvęs knyg- 
nešis Juozas Ramonaitis. 
uolus spaudos platintojas 
Lietuvoje caro laikais. Jis 
buvo kalvis ir ilgą laiką dir
bo Bliudžiaus fabrike Ma- 
riampolėj. Po sunkaus die
nos darbo jis, keliems stu
dentams padedant, gaben
davo knygas iš užsienio ir 
jas platindavo. Nors buvo 
nevisai jaunas, vienok šis 
darbas jo nenuvargindavo; 
iis visa širdžia jam buvo at
sidavęs. Per dieną dirbęs, 
vakare apeidavo visą apie- 
linkę su knygomis arba pro
klamacijomis. Jei jis kada 
atsilankydavo pas savo gi
mines, tai sekanti rytą pasi
rodydavo visam pakely išli
pintos proklamacijos. Jam 
padėdavo sesers ir brolio 
vaikai. Senesni giminės jį 
bardavo, sakydami, kad jis 
pats prapuls ir jų vaikus į- 
trauls į bėdą, jei nesiliaus 
knygas platinęs. Bet tų įspė
jimų jis neklausė, ir dėka 
savo drąsai ir apdairumui 
niekad neįkliuvo į žandarų 
nagus. Jei jis, turėdamas 
pilnus kišenius knygų ir pro
klamacijų, Raitais susitik
davo žandarą, tai tuoj jį už
kalbindavo. pasiūlydamas 
užsirakyt; tąsyk rainiai sau 
nueidavo pas studentus 
Bliūdžiu (kuris dabar yra 
daktaras) ir Radzevičių, vė
liau buvusi nepriklausomos 
Lietuvos valdininką. Kartu 
jie daug knymi išplatindavo 
ir kito uždrausto darbo at
likdavo. Vėliau Dr. Bliu- 
džius ir Radzevičius padėjo 
Ramonaičiui gauti knygne
šio pensiją iš nepriklauso
mos Lietuvos valdžios.

Dėdė Ramonaitis pasako
davo man. kaip katrą jiems 
reikėjo kelis pudus knygų 
nuvežti i Vilnių. Sudėjo 
knygas Į pintines, užrašė

kad tai virtuvės indai, ir nu
gabeno ant rinkos, kur turė
jo paimti vežiką. Pradėjus 
pintines kelti i vežimą, pasi
rodė žandaras. Ramonaitis 
tuoj prasišalino, nes jis buvo 
nužiūrėtas ir Įtariamas. Žan
daras pamatęs vieną stu
dentą skubiai kraunant 
daiktus, atėjęs padėjo pinti
nes su knygom sukelti į ve
žimą. Iš to jie vėliau turėjo 
gardaus juoko.

Velionis mirė savo gimti
niam kaime, Ramoniškiuos. 
Liko žmona Lietuvoj ir duk
tė Amerikoj.

Ilsėkis, dėde, tėviškės že
melėj. Giminaitė.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

A. Frenzeliui. — Praneši
mas apie prakalbas atėjo 
kuomet “Keleivis” buvo 
baigiamas spausdinti, todėl 
negalėjome ii laikraštin įdė
ti. Laišką iš Lietuvos sunau
dosime.

G. Smugdenui.—Ačiū už 
iškarpą.

J. A. M.—Draugo rašinio 
negalėjome sunaudoti, nes 
neaiškiai parašytas.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

Istorija Suvienytų Valstijų šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III.
1S96, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose.......................................... $225

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SEN0V8JE?

Knygoje apraibo*’ Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.

s*

IXavtų tiayėta

Įnyra didelio 
—100; audimd—y - girna ~Bros money

kiekvienas turėtų 
Dievu buvimų.

tw*17l gualaaj. Kainu popieroa apdarai* 
« galima siunti popierinį dolerį
sekančiai:

KELEIVIS, 28$ Bna4«*s, So. Beatos, Mas*.

v

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Raukius reikalingiausių žodžių Ir 
pasikalbėjimą. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškaat, važiuojant kur nors. nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonac Pusi. 98 ...........35c.

PAGARSINIMAI',
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE. 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal
pinu

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokesti-

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam ui $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodi- Stambes- 
nėm raidėm antgalvis—15c. extra.

"Keleivio*’ prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žoo'l. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 65c.

Norint pa j ieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

"KELEIVIS." 253 BROADWAY. 
SO. BOSTON, MASS.

AR ROMOS

piežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

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

KIEKVIENAM L1ETUVIUL kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tsm- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje Ikaa. M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieroa viršeliais, kaina I1JS.

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

Taipgi galima gaut tų knygų naordyta kaina ir

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

I
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Vietinės Žinios
’ Plėšiko peršautu 

kac Kundrotas mirė.

Pereitą sąvaitę. 12 kovo 
vakarą, plėšiko buvo pašau
tas Dominikas Kundrotas, 

; 67 metų amžiaus Everetto
bet šis krautuvninkas. Jis turėjo 

tenai nedidelę valgomųjų

Valdžiai reikalingi spe
cialistai.

DĖL n. TVBELIENĖS 
PRAKALBU.

Kodėl jų rengėjai prisiden
gė nesamos organizacijos

vardu ?
Pereitą sekmadieni Alin- 

kų radijas pranešė, kad So. 
Bostone via rengiamos pra
kalbos... poniai Jadvygai 
Tubelienei.

Išgirdęs tai nusistebėjau. 
Nusistebėjau dėl to. kad 
niekad netikėjau 
Bo stone mes
dinamų 
kurie su buvusio diktato
riaus klika niekaip negali 
atsisveikinti.

klausomybei Ginti,
komitetas atsisakė. ... , -, v -

Kas gi per viena ta “Vii- daiktų krautuvėlę pne Sta
niui Vaduoti Sąjunga?” Sa- te gatvės. Pereitos seredos 
vo laiku South Bostone bu- ^rą krautuvėn atėio 

i vo du VVS skvriai: vienas aukšto ūgio, tamsaus veido 
kataliku, kius mockinių. vyras, pasiėmė Įaikraštj ir
Bet kai* Smetonos valdžia padavė Kundrotui dešimtu- 
Lietuvoje panaikino Vii- M- Krautuvninkas padavė 
niui Vaduoti Sąjunga ir už- Jam grąžos kiek reikėjo, bet 
darė jos laikrašti “Musų kostumens iš krautuvės 
Vilnius.” tai ir tie jos skyriai nėjo. Kai Kundrotas pradė- 
šouth Bostone turėio likvi- J? tnustis apie krautuvės pe- 
duotis. Taigi išeina, kad «ų. plėšikas išsitraukė re-

turįs. Tuomet plėšikas šovė 
e jam tiesiai į vidurius ir išbė

go laukan. Gatvėje, kitas
Žinoma, prakalba 

i p. Tubelienei. Valiušiui ar
c - v . • plėšikas laukė jo automobi-^tebetis iš tokių žmonių j gali uždraust. Jųį se jai {Juje jr a|jU(ju nuVažiavo 

reikia ypač dabar, kuomet gali tai daryli kada tik
pasauly eina kruviniausiu i nori. Bet keista, kad jie ne- 
kova tarp žmoniškumo ir Į nori pasirodyt kas jie per

įuje
sau. Vėliau paaiškėjo, kad 
ir tas automobilis buvo pa
vogtas

baioanzmo tarp Nemokia- į t įem ir Uepia»i po nesamu Kundrotas buvo nuvežtos 
tijos ir totalitarizmo bei dik- j organizacijos vardu. Del to K ninžn kuv p^odė, kad 
toturos. Demokratija n dik- as ir šitą pastabą darau, kad hllvo
tatura nesuderinamos, taip 
kaip vanduo ir ugnis. Aš 
pats ragavau Rusijos bolše
vikų diktatūros 1917-1918 
metais. Ragavau fašistų dik-'neturi su tuom 
ta.uros Lietuvoj 1926-1928 Į nieko bendra, 
metais. Visos diktatūros vra -----------
biaurus daiktas. Visos jos 
vieno velnio išmislas. Ir nai
vus vra tie lietuviai, kurie ♦ - 
mano. kad buvusi Smetonos 
diktatui a buvo geresnė ne
gu Hitlerio. Stalino ar Mus
solinio diktatūros.

visuomene nepamatvtu. jog ‘iuliV.ka . buv? P****.
; ,"n - 1o vidurius n- pasveikti ne-uas prakalbas i engia Komi-b 14 d
tetas Lietuvos Nepriklauso-žmogžudys kol kas da 
mybei Ginti. nesuimtos Kundrotas pali-

ko dukterį Veroniką, kuri 
___ 1 'mokytojauja Medforde, ir

sūnų Kazimierą, kuris veda
700 jurininkų pasirengę 

streikuot.
1 “AAčėn-štori” Manchesteiy.

Atlantic Works ir Simp- Anglų kalbos kursai biz- 
: son's Drydock darbininkai nieriams.
East Bostone, kurie priguli Massachusetts valstijos 
25 lokalui Marine \Vorkers švietimo Departamentas 

’ CIO unijai, žada mest dar- prašo mus pranešti, kad 
h'štai. Smetonos diktatu- bą bile dieną, jeigu kompa- Universitv Extension sky-

ros attovei. jo švogerKai. į nija neispildys jų reikalą vi-. jju§ steigia anglu kalbos 
poniai Tunelienei. yra ren-:mus. Reikalauja geresnių kursą moterims ir vyrams 
giamos praltaibo' musų tar-,darbo sąlygų, pakėlimo mo- biznieriams, kurie jaučiasi, 
pe. Kas jas i engia? Kiek te- j kesties ‘irVesamdyt neuni- anglų kalbos nežinoji- 
ko i> įadijo vedėjo sužinoti, i įistu. Pildomasis komite- mas neleidžia iiern* laisvai 

Vaduojas ‘tuos reikalavimus pa- tikšti. Kursas vadinsis 
simyta : siuntė i YVashmgtoną ir rei- “Evervday English.” \ Pa- 

Bost-onc ikalauja, kad valdžia paliep- mokos prasidės kovo 25 d. 
Nepn- i tų darbdavius taikytis. įr bus duodamos utarninko
-------- — _ • —-------- į vakarais, pradedant 6 va-

— ------------- — S landą, Massachusetts Tech-
< ■ nologijos Institute. Užsire-

igistruoti galima Univerrity 
Extension ofise, 200 New- 
burv st.

United States Civil Servi- 
‘ce komisija prašo mus pra
nešti “Keleivio” skaityto
jams. kad šiuo laiku val
džiai reikalingi šių specialy. 
bių vyrai tarnautojai:

Sanitary tecbnicians, ku
rie turi bent trijų metų paty
rimo ventiliacijos įrengime 
ir palaikyme, išmatų ir sru
tų pašalinime, tekančiojo 
vandens nuo užsikrėtimo 
apsaugojime ir dezinfekci
joj bei ligas nešiojančių 
vabzdžių naikinime. Algos 1436 
mokama $1800 metams. 
Aplikacijoms reikalingos 
dvi blankos, Form 6 ir Form 
64. Jų galima gauti Bostono 
Pašte. Room 1002. Išpildy
tos aplikacijos grąžinamos 
ton pačion vieton.

Be to da valdžiai reikalin
gi šie ofisų tarnautojai (vy
rai): junior stenographers, 
senior typists ir junior ty
pists.

Ir reikalingi šie laborato
rijų specialistai: senior la
boratory mechanics, assis
tant laboratory mechanics 
ir junior laboratory mecha
nics. Algos mokama nuo 
$2000 iki $2440 metams. 
Darbas ginklų dirbtuvėse, 
arsenaluose ir laivyno dirb
tuvėse. Aplikacijom blankos 
reikalingos Form 8, gauna
mos Bostono Pašte. Room 
1002, ir ten pat grąžinamos. 
Pareigos: prižiūrėti, kon
troliuoti, tobulinti ir naujus 
vystyti visokius Įrankius ir 
aparatus, prižiūrėti ir pamo
kinti darbininkus tokius 
darbus dirbančius. Reikia 
žinoti fiziką, pirometriją ir 
bendrai laboratorijų mecha
nika.

PUIKI PROGA ŠAUNIAI Norwoode policija užklu- 
PAS1L1NKSM1NT! po munšaino dirbtuvę po

Kovo 22, ateinančios su- num*riu * St.ufervan* > 
balos vakare Dorchesterio Areštavo Stahslovą Ryta* 
moterų kliubas rengia vaka- ,ir Vilimą Valinkevicių. 
rienę. Kas-kas, bet visi žino, R^o . 20 galionų gatavo 
kad Dochesterio moters pa- mur.šaino.• v •  • 1 • • | - - - -voicinu viconnc rraiiaioi »vaisina visados gausiai, 
Kiekvienas pavalgo ir pasi
svečiuoja klek tik sveikata 
leidžia. Tad nepamirškite, 
visi nuvažiuokite pas tas 
draugiškas musų dorcheste-* 
į ietes ateinantį subatos va-• 
karą į Dorchesterio Lietuvių' 
Pil. svetainę. Emery HaU, 

iter avė., prie 
Fields Corner. Ten pavai
šins gardžiais valgiais ir gė
rimais. Bus gera muzika, 
linksmintis galėsime iki ka
klo. Įžanga labai prieinama. 
Nepamirškime ateinantį su- 
batvakarį aplankyt simpa
tingas Dorchesterio leidu- 
kes. Reną. Komitetas.

Žydai paaukojo $50,000 
Anglijai.

Naujosios Anglijos žydų 
komitetas Bostone pereitą 
sąvaitę paaukojo iš savo iž 
do $50,000. už kuliuos bus 
nupliktos ir nusiųstos Ang
lijon 25 kilnojamos virtu
vės.

Parsiduoda Taverna
ts biznis ir geroj vietoj.. Gera 
kurie myli tokį biznį. Kreipki-

Geras 
oroga
lės pas: R. J. VASIL

40:» Broathvay, So. Boston,
(3) 

Mass.

Siaučiant Dabartinei Ligų 
Epidemijai

Jūsų daktaro nustatytas jums gy
duoles, duokite sutaisyt žymiam 
Chemistui ir Aptiekoriui David E. 
Rosengard, lietuviams žinomoj Ap-| 
dėkoj BROADWAY PHARMACY. 
kampas 1) ir Broadway. So. Bostone. • 
Kainos vaistų čia žemos—gerumas’ 
aukštas.

jas rengia...
ti

'Vilniui
buvo

šita* dalbas paimti 
Komitetui Lietuve

>ąjunga. 
V

Pereitą subatą ant Scollay 
skvero 4 vyrai pakvietė ftio- 
terį į savo automobilį. Ji su
tiko. Jie išsivežė ią už mies
to į miškus, visi ją iškone
veikė, atėmė brangius kaili
nius. išmetė iš automobi
liaus ii- nuvažiavo sau.

A. J. namaksy!
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 8948 
RES. 231 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica, Plaia, Masa.
Res. Tel. Arnoid 1028

Ir

Albert J. Cole, Lynno 
majoras buvo pašauktas pas 
sveikatos ekzaminierių, ku
ris pripažino tinkamu karei
viavimui. Jis bus pirmas šios 
valstijos majorų pašauktas į 
kariuomenę. Cole 30 metų. 
nevedęs.

Rosbuiyje plėšikai už
puolė restoraną ir išplėšę 
$10 pabėgo. Jų automobilį 
vairavo graži geltonplaukė.

Radio programos.

šeštadienį, kovo 22, radio 
programa jier stotį WORL. 
920 k. nuo 8:30 ryto: (1) 
Kalbės Dr. Landžius iš So. 
Bostono; (2) dainos ir mu
zika.

Sekmadienį, kovo 23, ra
dio programa per VVORL 
stotį nuo 9:30 iyto bus se
kanti: (1) Royal Serena- 
ders orkestrą iš Bostono; 
(2) dainininkai jaun. Povi
las Lapenas iš South Bosto
no ir Edvardas Turauskas iš 
Cambridge. S. Minkus.

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

ir >u» 7 iki S.
382 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1326

Ligoninės ofisas—Back Bay 
328 COLUMBUS AVĖ.

BOSTON. MASS. 
Valandas: Ryte ir pagal sutartį. 

Telefonas: KENmore 7432

Y VONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENŲE

Dedbam, Mass.
Tel. DEDham 1638

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to 
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

P

L Street Lėqnor Stere, lac.
LIETUVIŲ LIKERIŲ KRAUTUVE

___________________ Charles Stravisskaa, Mgr.____________

SPECIAL COMBINATION SALE

HILLCROFT Straight Rye Whiskey ..
Bottled in Bond—4 metų senumo—100 Proof

SILVER TREASURE Californijos Vynas
Port, Shcrry, Muscatel

SINGLETON BRANDY
I’each, Cherry. Blackbcrry Flavors

DYKAI PRISTATYMAS TELEFONAS ŠOU 4147

185 L STREET, SOUTH BOSTON, MASS.
(J. STR1GUNO NAME)

TSL

Or. Joki Repšius
(REPSTg)

UBTUY1S GYDYTOJAS 
YahsGsst HlrH

N * mrT*w Vani?'
278 BAtVABD

TsL KU 7118

Padai LueckaslLl.
LIETUVĖ GYDYTOJA

VALANDOS: ano 2-4 ir S-S
SEKMADIENIAIS PAGAL 

SUTARTI.
4W BROADWAY

TEL ŠOU 2712

Dr. J. C. Segmeur
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJA8

srs^^rasL.u~
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
N-RAY Aparate.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-2

524 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Tf»H—as 21224 | 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaro.
187 SUMMER STREET. 

LABTRENCE. MASS.

TeL TRObridge S4«8

Dr. Suaan 
Glodienet-Ctnrrg

LIETUVI DBNTI8TR 
VALANDOS: M k T-4.

^InuR*cENnSL8K^Boir 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
U Leningradą 

Vyrukų ir 
Kraujo Ir dus

fabadsa: mm IS Md 12
mm 2 iki 4. mm t Mi 8 ’ 
lta aUNTINGTON A 

BOSTON. MASK.
TsL

DR. G. L. KILLORY
« SCOLLAY SUVARĖ, Room » 
BOSTON. Teist 1Į^getto 1871

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVU LIGŲ.

VnL ano S ryt Ki T rak. bud 
nno lt ryko Ki L

Tiek SUTAUPOT  ̂

S y / / šio NAUJO

1940 WESTINGHOUSE 
ELECTRIC REFRIGERATOR
BUVO $5>fc3į... DABAR TIK S10478

via nepaprasta sudėtinė 
gerumų: graži, moder
niška išvaizda, ekono
miškas operavimas, to
buliausia apsauga val
giams. pilnai vietos pa
dėjimui. daug ledo kubų 
—ir speeiaiiai nupiginta 
kaina lengvais išmokė
jimai.-. Gera proga, ne
praleiskit:

nereikia įmokėti 
lengvi išmokėjimai

\ Didelis 6 kub. pėdu šeimos 
šaizo. Aprihunta* skaičius.

Užeiki: Dabar!

Fflicnn
ocomr a u y

ToL ŠOU 2SN

DAKTARAS

J. L. PdUtmtu 
anoMETNurAS

Ofbo vafcadra:
Nnu 9 ryto IU 7 rahara.

0Un!m"s ryto IU 12 dtaaų*

447 BROADWAY,
Sa BOSTON, MASS.

Tel 28824 Gy». 21122

DrJooeph AJGoAdio
OPTOMETRISTAS

b: • iki 12 
1 iki i, 
7 iki 9- 
• iki 12

AKIU DAKTARAS 
litateo defektnotas akto ir 
mo Miku aogrųiino in* 
smiuiiimoju ir ^vrwnmi

LA7YRBNCE,

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKV AGBNTURA.

Plito 
•llr

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU

I8D1RBTSCIU.
U Peter TreėMun ir

Jra Ki
ir




