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Vokiečiai Paskelbė Karą 
Jugoslavijai ir Graikijai

PRASIDĖJO BAISI SKER
DYNĖ.

Jugoslavijos sostinė Belgra* 
das jau sunaikinta. Anglai 

subombardavo bulgarų
Sofiją.

Pagaliau karo gaisras ap
ėmė ir Balkanus. Dėl to. kad 
Jugoslavija nesutiko prisi
dėti prie Romos-Berlyno- 
Tokijo bloko, Hitleris ap
skelbė jai karą ir jau perei
tą nedėldienį nacių orlaiviai 
pradėjo bombarduoti Jugo
slavijos sostinę Belgradą. 
Nežiūrint kad Jugoslavijos 
vyriausybė buvo visam pa
sauliui paskelbus, jog Bel
gradas yra atviras miestas, 
kariuomenės tenai nėra ir jo 
niekas negins, fašistiški bar
barai Belgradą sunaikino.

Tuo pačiu laiku vokiečių 
militarizmo perkūnija tren
kė ir į graikų frontą. Po vi
są Graikiją ir Jugoslaviją 
tuojaus pasirodė nacių para
šiutininkai, tai yra karei
viai išmesti iš orlaivių ir nu
sileidę žemėn skėčių pagal
ba. Jie tuoj pradėjo sprog
dinti geležinkelius,, are' 
telefono ir
kimą ir ruošti kelią savo ar
mijai. Tuo budu jie bema
tant prasimušė per Graikiją 
iki Egėjos juros ir atskyrė 
Graikiją nuo Turkijos.

Pačiam fronte pirmą ir 
antrą dieną graikai laikėsi 
labai narsiai ir patys vokie
čiai prisipažino, kad jie ne
sitikėjo tokio stipraus pasi
priešinimo. Tačiau šį utar
ninką vokiečiai jau paėmė 
dvi graikų pasienio tvirto
ves, Istinbeją ir Kelkają. Vi
si graikų kareiviai, kurie 
tuos fortus gynė, buvo iš
mušti iki paskutinio.

Kai šis “Keleivio” nume
ris eina spaudon, vėliausios 
vokiečių žinios sako, kad 
nacių armija įsiveržė Jugo
slavijon jau apie 25 mylias

ir užėmė visą eilę pasienio 
kaimų ir miestelių. Be to, 
vokiečiai giriasi per dvi pir
mutines dienas sunaikinę 
daugiau kaip 100 jugoslavų 
orlaivių. Daugumas jų su
sprogdinta ant žemės, ne-

Turkai Praleistą ’ Kaip Vokiečiai Pa- 
Anglų Laivyną. teko Afrikon?

Turkija kol kas laikosi Afrikoj atsitiko “stebuk- 
neitraliai. Ji neina į pagalbą las.“ Tose Libijos vietose, 
nei graikams, nei jugosla- kuriomis nesenai persirito 
vams. Tačiau ji pasirengusi mechanizuotos anglų spė- 
gintis, jeigu vokiečiai pra- kos, iššluodamos iš tenai vi- 
dėtų veižtis per jos sienas. ?us italus, dabar lyg iš po 
Eina tačiau gandai, kad žemės išdygo vokiečių armi- 
Turkija praleisianti anglų ją su dideliais tankais, orlai- 
laivyną per Dardanelius į viais ir kitais karo pabuk- 
Juodają Jurą, kur anglams lais. Sakoma, kad toj armi- 
viirti cnnuilrinti laume Vi iri a TOĮ 54B1P 7£fc.Oftft PIMPIU IV

Už tai gi anglų aviacija ge 
rai atsilygino

viacija ge- Bulgarijos uostus, kuriuos rėjo spėkų; mat. didžiuma 
Bulgarijai. dabaf turf užėmę vokiečiai, iu armiios dabar jau veikia 

Keliasdesimts bombanešių Nors Turkija bijo į karą kiš- kitoj Afrikos daly. 
nulėkę tenai subombaidayo tjg tačiau ji supranta, kad Kila todėl klausimas, ko- 
Bulganjos sostinę Sofiją, į ^vengtj ;o nebus galima, kiu budu ir iš kur tenai atsi- 
supleskmo arsenalą. gėlę- Nežiūrint kaip ji laikysis, i ado tokia stipri nacių-fašis- 
zmkelio s.oti ir apšaudė is Hitleris vistiek prie jos pri- tu armiia. kurios pirma ne- 
kujkasvaidzių vokiecių kibs, jei tik jam pavyks nu- buvo? Prie Afrikos prieiti iš 
vykias tenai. galėti Balkanuose jugosla- Europos galima tik laivais, o

Einant “Keleiviui“ spau 
don radijas skelbia, kad ju 
goslavai Įsiveržė jau Bulga
rijon, Vengrijon, Albani- i 
jon ir Italijon. Jie atėmė iš 
italu jau du dideliu uostu: i 
Skutari ir Fiumą. Albanijoj ’ Vėliausios žinios sako, 
jugoslavai nori padėti grai- kad anglai apsupo Massaua 
kams suvalyti į jura visus uostą iš visų pusių, nuo saus- 
Mussolinio ‘ fašistus, * kurių i žemio ir nuo jūrių. Massaua 
tenai esą apie 300.000. ‘I P’a jau paskutinis italų uos-

Graikams ir jugoslavams tas prie Raudonos Juros,

vus, graikus ir anglus.

APSUPO PASKUTINI 
ITALIJOS UOSTĄ 
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į pagalbą pribuvo jau 
kariuomenė iš Afrikos, 
jos atvyko, aiškių žinių nė-

Eritrejoj. Italai esą jau nai-
o ■ x»f|aiamKLiaio ii* atari-, fmivnsiTTV ■cliu vi i ivtyH 'tt -

diną savo laivus, kad ang-
ra, bet spėjama, kad gali but lams netektų. Kai tik anglai 
apie 75,000. Be to. atvyko?šitą uostą paims, Roosevel- 
tenai ir pagarsėjęs anglų ge- tas tuoj įsakys Amerikos
nerolas Wawell, kuris su
naikino italų armijas Afri
koje.

Amerikos valdžia priža
dėjo duoti graikams ir jugo
slavams visokios karo me
džiagos. Amerikos laivai 
greit iau plauksią į Raudo
nąją Jurą ir tenai visą me
džiagą perduosią Anglijos 
laivams.. Raudonoji Jura A- 
merikai yra arčiau negu An-

laivams vežti tenai pagalbą 
anglams, graikams ir jugo
slavams.

jūres tenai stropiai saugoja 
anglų karo laivynas. Taigi, 

‘ iei fašistai butų plaukę lai- 
' vais, tai anglai butų juos nu- 
: ‘kandinę- Kokiu tat budu jie 
■tenai atsirado?

Skaitvtojai atsimena, kad 
kelios dienos atgal i pietus 
nuo Italijos buvo didelis ju
riu mušis, per kurį anglai 
paleido jūrių dugnan 5 ar 6 
Italijos karo laivus. Tas mu
šis tęsėsi apie dvi dienas. 
TaTgU^TiigBaaBar * mino. 
kad vokiečiai tyčia buvo lie
pę italų laivynui išeiti į atvi
rą jurą, kad paviliotų anglų 
laivyną nuo Afrikos pakraš
čio. Ir kai anglų laivynas nu-

GRAIKIJOS KARALIUS 
TIKISI LAIMĖTI.

Graikijos karalius išleido 
į savo žmones atsišaukimą, 
tarp kitko sakydamas: “Mu
sų kova bus ilga ir sunki. 
Mes nenusileisim prieš nie
ką. Aukų mes nesigailėsim. 
bet po tų didelių pastangų 
laimėjimas, vėl apvainikuos 
musų Graikiją. Mes laimėsi
me, nes su mumis eina talki
ninkai. Britų imperija su sa
vo nepalaužiama valia ir 
Jungtinės Valstijos su savo 
neišsemiamais šaltiniais.’’

ROOSEVELTAS ATME
TĖ FAŠISTŲ REIKA 

LAV1MĄ.
Prezidentas Rooseveltas

Streikų Bangos Užliejo 
Amerikos Karo Pramonę
UŽSIDARĖ VISA FORDO 

IMPERIJA.
procentų streikų turi but 
pašalinta, nes jie esą skel
biami be jokio ekonominio 
pagrindo, o vien tik agita
cijos ir politikos tikslais.

Rašant šiuos žodžius da 
tebesti eikuoja apie 400,000 

kuriems vado-

Sakoma, kad streikus orga
nizuoja svetimų valstybių 

agentai.
Spauda, organizacijos ir 

valdžios atstovai jau atvirai angliakasių, 
kaltina CIO, kad jai vado- va uja John Levvis, ir šią są- 
vauja svetimų valstybių vaitę buvo paskelbtas strei

kas U. S. Steel korporaci-agentai. 
ciai. I

komunistai ir na- 
jos vadovaujamus jai, kuri samdo 250.000

, ’tz i • 4.-- • T4. r: i mokslą tvčia trukdvtiatmete Vokietijos ir Italijos ! y ‘ 
lavimus paliuosuoti jųi 

laivus, kuriuos Amerika su 
ėmė. Negana to. tų laivų vir
šininkai ir darbininkai buvo 
areštuoti ir pastatyti po sun
kia kaucija, kad nepabėgtų 
nuo
kaip paprasti kriminalistai 
už laivu naikinima.

streikus jau žiūrima kaip i darbininkų. Jos plieno dirb- 
Stalino-Hitlerio agentų są-! tuvės turėjo užsidaryti šio

Ame- utarninko vakarą, bet val-
vpikalavimus nalniosnoti'in iI1KOS Karo pramonę, kad džios atstovai stengėsi pa- 
įeikalavimus paliuosuoti jų A lia negaiėtu gauti iš darvti “paliaubas” iki ba- 

Amerikos reikalingu daiktų landzio lo dienai, tikeda- 
kovai su diktatoriais. Ir Vo-( miesi, kad per tą laiką strei- 
kietijos nacių spauda reiš- ko “karštis atvės” ir bus ga- 
kia didžiausio džiaugsmo Hma prieiti prie taikos ne

darbo fabri
ką d Ame

rikos streikai nėra ekonomi- Didžiajai plieno korpora- 
nė dai bininkų kova už ge- cijai CIO vra pastačiusi šito- 
resnes darbo sąlygas, bet kiu reikalavimų: 
gerai organizuotas politinis į. Pakelti po 10 centu i 
judėjimas prieš Angliją ir valandą atlyginimo, 

į prieš Roosevelto valdžią. 2. {vesti geresnę atostogų 
kad A-:

teismo Jie kalt nam dėl streik^ Nacių ^kras- nutraukiant teismo. Jie kaltinami ~ai atvirai sako, kad Ame. kuoge

10 NACIU PASTATYTA 
PO $450,000 KAUCIJA.
Bostone areštuota 10 vo

kiečių jurininkų ir jų virši- | Todėl nenuostabu, kad A- tvarką, 
ninku, kurie suardė savo merikos spauda ir visuome- 3. Pagerinti sveikatingu- 
laivą Pauline Fnednch. ne pradeda jau nerimauti mo sąlygas.
Jie pastatyti po $450,0001 ęįėl tų streikų. Amerikos Le- 

^ž gjjoijas, kuris turi leelis i^i-g 
. - . A- bonus narių, ėmė jau pn- ky atstovę,

merikos įstatymai numato mygtinai reikalauti, kad 5. Kas sąvaitę duoti kiek-
kiekvienam kaltininkui 201 Washingtono vyriausybė vienam darbininkui neper- 
metų kalėjimo ir $10,000 - padarytų tiems streikams trauktą 48 valandų Iaiko- 
pabaudos. Į galą. Ir iš Washingtono jau tarpi poilsiui.

- i ateina žinių, kad streikai k Istemli tinkama anara-
sivijo italus tolyn į pietus, i UNIJOS LAIMĖJO SVAR-Į nebus toleruojami, jeigu jie ta unijos duoklėms iš darbi- 

BIĄ BYLĄ. Į greitu laiku nesumažės. ninku'kolektuoti.

RUSAI IR VĖL 
PAVĖLAVO.

Rusai pavėlavo užprotes
tuoti prieš vokiečių įsistipri- 
nimą Bulgarijoj. Maskva 
nusiuntė savo protestą Bul
garijai tik tada. kada bulga
rai buvo jau prisidėję prie 
Romos-Berlyno bloko. Da
bar rusai pasirašė “draugiš
ką” sutartį su Jugoslavija, 
bet ir čia jie pavėlavo, nes 
tą pačią dieną vokiečiai jau 
užpuolė Jugoslaviją ir tas 
Sovietų “draugiškumas’’ Ju
goslavijai pasiliko be jokios 
vertės. Tiesa, Sovietų spau
da reiškia Jugoslavijai užuo
jautos ir pabrėžia tą faktą, 
kad Jugoslavija šito karo 
nenorėjo; bet Jugoslavijai 
dabartiniu laiku reikia ne 
vien tik užuojautos, bet ir 
geros pagalbos. O iš Rusijos 
tos pagalbos nesimato. Pasi
rašydami su Jugoslavija 
“draugiškumo” sutartį rasai 
tik parodė, kad jie neprita
ria Hitlerio žygiams Balka
nuose, nes patys jo bijosi, 
tačiau iš tos baimės jokios 
naudos niekam nėra, kaip 
nėra jos ir iš to tuščio “drau
giškumo.” kuris pasirašytoj 
sutarty yra išreikštas,

Pagalba Jugoslavam
Eis Šią Sąvaitę.
Valstybės sekretorius Hull 

pareiškė spaudos atstovams 
Washingtone. kad amunici
ja, lengvoji artilerija, kulka
svaidžiai ir kiti ginklai ju
goslavams iau dedami į krū
vas ir gal šios sąvaitės pa
baigoje bus iau išsiųsti. Ma
noma, kad šitą pagalbą veš 
patys Jugoslavijos laivai, 
kurių keliatas dabar randasi 
Amerikos uostuose. Vėliau 
eisią ir Amerikos laivai. An
glai Balkanuose gavo jau 
daugiau kaip 100 Amerikos 
bombanešių.

ANGLIJA NUTRAUKĖ 
SANTIKIUS SU VENG

RIJA.
Anglijos pasiuntinys Bu

dapešte šį panedėlį pranešė 
vengrų valdžiai, kad Angli
ja nutraukia diplomatinius 
santikius su ja, nes ji paver
tė savo šalį papėde vokiečių 
armijos veiksmams prieš 
Anglijos sąjungininkes Ju
goslaviją ir Graikiją. Tai 
reiškia, kad dabar anglų oi 
laiviai galės bombarduoti 
Vengrijos miestus, geležin
kelius, fabrikus ir tiltus. 
Graikija ir Jugoslavija taip
gi nutraukė santikius su 
Vengrija.

tai tada vokiečiai iš Italijos i BIĄ BYLĄ. j greitu laiku nesumažės,
susikraustė į Arfiką. šį panedėlį Vyriausis Tri-; šią sąvaitę Milwaukee

įbunolas nusprendė, kad dar- 'mieste pasibaigė Allis-Chal
MEKSIKOJ UŽDARYTA

NACIŲ MOKYKLA.
Meksikos sostinėj pereitą 

sąvaitę buvo uždaiyta dide
lė vokiečių kolegija, “Cole- 
gio Aleman,” kurią lanky
davo 1.600 mokinių. Demo
kratijos šalininkai reikala
vo ją uždaryti kaipo nacių 
propagandos lizdą.

FRANCUZIJA NEISIAN
TI PRIEŠ ANGLUS.

Maršalas Petain, neoku-

! bininkų unijos negali but 
' skundžiamos nei baudžia
mos pasiremiant Shermano 
įstatymu, kuris draudžia ka
pitalistų korporac i j o m s 
jungtis į trasius. Tai yra di
delis unijoms laimėjimas.

HARLANO APSKRITY 
VĖL KRAUJAS.

Harlano apskritys Kentu
cky valstijoj yra jau nuo se
niau žinomas kruvinomis 
mainerių kovomis.

Ir keliatas menkesnės 
svarbos reikalavimų.

Pakėlimas darbininkams 
atlyginimo po 10 centų į va
landą išrodo nedidelis daik
tas. bet nėr metus jis reikštų 
852,000,000. Plieno darbi
ninkų unijos pirmininkas 
Murray sako. kad U. S. Steel

. j • 1. ik- 4. -i. korporacija galinti lengvai
(IO vadai apskelbė streiką tjek pridėti, nes 1940 ji pa- 
lordo River Rouge -fabn- dariusi gryno pelno $102,- 
kuose, kur dirbo So.000 OOO.OOO. Bet korporacijos 
žmonių. Tuoj kilo kruvinos atsfovai kad iš plieno
riaušės. Sužeista keliasde- « <r.tvn«i tik 6<>

mers dirbtuvėj streikas, kur 
7.000 daibininkų išstreika- 
vo 75 dienas. Kadangi šita 
dirbtuvė gamina karo lai
vams reikalingas dalis, tai 
dėl to streiko buvo labai su
trukdyta karo laivų statyba. 

Pereita sąvaitę Detroite

. v. . , . . . , . .. pramones ji gavusi .... ....
Pereitą simts darbininkų ir policma- rnilionu dolerių, o kitas jos

ąvaitę tenai vėl pasipylė i nų Gubernatorius pašaukė pelnas atėjęs iš anglies ka-
lui-kinint-n Vi-mioc milinia iv lšloirlfk i_1 • ___ -___ ,

MATSUOKA VĖL MAS
KVOJE.

Japonijos užsienio reika
lų ministeris jau užbaigė sa
vo pasitarimus Berlyne ir 
Romoi. ir dabar atvyko vėl 
į Maskvą. Jis tenai buvo iau 
sustojęs vykdamas pas Hit
leri. Tarp diktatorių eina 
kažin kokios slaptos deiy- 
bos.

$500.000,000 NAUJIEMS 
LAIVAMS.

Iš tų 87,000.000,000. ku
riuos Kongresas asignavo 
Angliios pagalbai teikti, 
prezidentas Rooseveltas iau 
užsakė 212 naujų prekybos 
laivu, kurie kainuos $500,- 
000,000.

MEKSIKA SUĖMĖ 12 FA
ŠISTŲ LAIVŲ.

Sekdama Jungtinių Vals
tijų pavyzdžiu, Meksika irgi 
suėmė vokiečių ir italų lai
vus, kurie stovėjo jos uos
tuose. Fašistai protestavo ir 
reikalavo, kad jų laivai bu
tų paliuosuoti, bet Meksika 
atmetė visus jų protestus. 
Meksika suėmė 12 laivu.

PARYŽIUJE RIAUŠĖS.
Šveicarijon atvykę iš Pa

ryžiaus keleiviai pasakoja, 
kad pereitą sąvaitę tenai 
buvę didelių riaušių prieš 
vokiečių desfiotizmą. Riau
šės prasidėjo rinkoj, kur 
žmonės negalėjo gauti mais
to nusipirkti. Apie 40 de
monstrantų vokiečiai areš
tavę.

$50,000,000 FILIPINŲ 
APSAUGAI.

VVashingtono vyriausybė, 
pritariant Laivyno ir Karo 
departamentams, nutarė iš
leisti $50,000,000 Filipinų 
apsaugai.

puotos Francuzijos viršinin
kas, pareiškė šį panedėlį. darbininkų kraujas. Strei- miliciją ir teismas išleido įvRlu Tr cemento gamybos, 
kad Francuzija neisianti kuo jančių mainerių pikietai indžionkšiną. uždrausda- Taigi ji negalinti plieno dai - 
prieš ‘"----------- --------- ,------------------------” ----------------------------
gari
buvusius

! žeisti.3,500 PABĖGĖLIŲ LAU
KIA LAIVŲ AMERIKON
Portugalijon dabar pa su

sirinkę iš visų Europos kraš
tu 3,500 karo pabėgėlių, ku
rie nori atvykti Amerikon, 
bet negauna laivų. Kai da
bar karo gaisras apėmė Bal
kanus, tai patekti Amerikon 
iš Pietų Europos visai nėra 
vilties. •

VOKIETIJOJ UŽDRAUS
TA ŠOKTI.

Naciu policijos galva 
Heinrich Himmler paskelbė 
patvarkymą, draudžianti vi
soj Vokietijoj šokius, nes 
Balkanuose dabar miršta 
Vokietijos kareiviai.

ANGLAI PAĖMĖ ETIO
PIJOS SOSTINĘ.

šiomis dienomis anglų 
armija Afrikoje jau paėmė 
Addis Ababa miestą, Etio
pijos sostinę. Karalius Haile 
Selassie vėl karaliauja Etio
pijoj-

eina dirbti. Tai jau sunkus
■smūgis streikui. Fordas pa- 
Įgaliau uždarė visas savo 
i dirbtuves, kurių jis turi 34. 

PLIEKĖ FRANCUZIJĄ. • išmesdamas iš daibo 118.- 
Šį panedėlį Amerikos 000 darbininku. Jau čia ne 

Raudonojo Kryžiaus laivas'juokai. Didelis nuostolis 
Exmouth” pribuvo Merse-: darbininkams ir rimtas kra

što apsaugos darbų trukdy
mas. Valdžiai gali pritrukti 
kantrybės. Pramonei Tvar
kyti Biuro pirmininkas 
Knudsen pasakė, kad 90

lio uostan su maistu badau 
jautiems Francuzijos žmo
nėms. Franeuzai rėkė: “Lai 
gj’vuoja Amerika!” “Lai gy
vuoja Francuzija!”
BOMBARDAVO NE BOM-

BOMIS, BET ARBATA. NORUATIMTI KOMUNIS- 
Anglijos orlaiviai pereitą TAMS RINKIMŲ TEISE, 

sąvaitę “bombardavo” O- Associated Press praneša, 
landijos miestus arbatos kad jau šešios valstijos ruo- 
maišiukais- Jie numetė iš vi- šiasi išleisti įstatymų, kli
šo 15.000 maišiuku arbatos, riais bus atimta komunis- 
Prie kiekvieno maišiuko bu- tams rinkimų teisė. Tos val- 
vo pririšta korčiukė su užra- stijos esančios \Visconsin, 
šu: “Olandija nukils ir vėl.”, Colorado, Pennsylvania.

* ==== - . _ Ohio. Missouri ir Oklaho-
aXw i Augiausia neapykan-

NA ITALŲ KARO LAIVĄ. t()S p,komunistus kilo dėl 
Raudonoj Juroj. Rytų Af- CIO streikų. Amerikiečiai 

rikos pakrašty, anglų oriai- yra įsitikinę, kad dabarti- 
viai nuskandino Italijos ka- nius*CIO streikus kursto ko
vo laivą “Panterą.” I munistai.

Daugiausia reikalauja 
maineriai. Jie nori, kad 
jiems butų mokama visiems 
lygiai no 87.00 į dieną ir 
kad butų garantuota nema
žiau kaip 200 dienų darbo 
per metus. Kasyklų kompa
nijos su tuo nesutinka. Pa
gal senąją sutartį, kuri pasi
baigė kovo 31 dieną, alga 
maineriams buvo mokama 
nevienodai: šiaurėje jie
gaudavo po 86.00 i dieną, o 
pietuose, kur pragj’venimas 
pigesnis, tik no $5.50 i die
ną. Dabar CIO reikalauja 
po 87.00 Į diena be skirtu
mo. Tuo pačiu laiku Roose
velto valdžia paskelbė pa
tvarkymą. kad dėl šito strei
ko anglies kaina nebūtų ke
liama.

BROCKTONE SUDEGĖ 
VIEŠBUTIS.

Brockton. Mass.—Perei
tos subatos naktį ugnis čia 
sunaikino Palace viešbutį, 
padarydama 8400,000 nuu- 
stoli«.‘ . „ _ ____ _



Antras Poslapis

AR SMETONA PREZI
DENTAS. AR NE?

Pono Smetonos šalininkai 
Amerikoje tituluoja jį “Lie
tuvos prezidentu." ir dagi 
su didžiąją “P." Jis pats. 
matyt, irgi nori to titulo lai
kytis. nors Amerikon jis yra 
Įleistas ne kaip “Lietuvos 
prezidentas," bet kaip pri
vatus asmuo.

Ponas Smetona sakosi ne
išsižadėjęs prezidentūros ii 
išvažiavęs iš Lietuvos pro
testuodamas prieš bolševikų 
smurtą. Girdi:

“Norėdamas išreikšti bent 
pasingą protestą Maskvos val
dovu invazijai ir neduoti prie
varta reikalaujamo parašo ju 
smurto žygiams Lietuvos lais
vei naikinti, turėjau pasiša
linti su savo šeima iš gimtinic Į 
krašto."

neturi teisinio pagrindo, 
nes—

“Lietuvos žmonės jam tos 
galios nebuvo suteikę. Jisai 
buvo ją uzurpavęs. Paskutinis 
teisėtas Lietuvos respublikos 
prezidentas buvo D r. Grinius. 
Tačiau nuo to laiko praėjo 
daug metų.

“Atrodo, kad po karo Lietu
va savo valdžią rinks, visai ne
atsižvelgdama i tai. kas ją val- 

i dė pirmiau, ir ji tikrai neno
rės. kad ia valdvtu demokrati-- “ 
jos priešai.

"P-o A. Smetonos vizitą A- 
merikoje yra privatinio pobū
džio. V isos srovės, kurios stoja 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atsteigimą. šitame punkte yra 
nusistačiusios vienodai.”

Šitokio nusistatymo laiko
si ir Amerikos Lietuvių Ta- 
rvba.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
KAINUOJA 3 RUBLIUS 

IR 25 KAPEIKAS.

Bet “Naujienos” to “pro- i 
testo" p. Smetonos veiks-: 
muose niekur nemato, o ma-, 
to tik aiškų atsisakymą nuo;
prezidento * pareigų.' Jos ar-: Motiejus Jakulis, kuris 
gumentuoja taip: gyvena South Bostone. 151

“Dabar kila klausimas, kaip Boston st.,. šiomis dienomis 
ir kokiu budu tas ‘pasingasJ ?ax 0 I® Lietuvos laišką jau 
protestas’ buvo išreikštas? S SU galingojo Stalino paš- 

“Pats išvykimas iš Lietu-i to ženklais, kas reiškia, jog 
vos. aišku, nėra joks protestas. • Lietuvos pašto ženklai jau 
nei aktingas, nei pasingas. ! panaikinti.

“Maskva statė Lietuvos vai- j Rusiškų štampų ant lais- 
džiai du reikalavimu. Vienas i ko voko yra prilipdyta net

aštuoni—šeši po 50 kapei
kų, vienas už 20 kapeikų ii 
vienas už 5 kapeikas. Vadi
nasi. atsiųsti Amerikon laiš
kas Lietuvos darbininkui

buvo birželio 14 d. ultimatu
mas. kad i Lietuvos teritoriją 
butu Įleista sovietų Raudonoji 
armija neaprėžtame skaičiuje.

“Šitą ultimatumą Smetona 
ir jo ministerių kabinetas pri-

šavo į Lietuvą (birž. 15 d.). 
“Antras reikalavimas buvo

sudaryti palankią Maskvai vy
riausybę.

“Atsakydamas Į šitą reika
lavimą. p. Smetona sutiko pa

dabar kainuoja lygiai 3 rub- 
ėmė. Tiesą pasakius, pirma ne- i liūs ir 25 kapeikas. O jeigu 
gu ultimatumas buvo priim- i darbininkas dabar uždirba 
tas. raudonarmiečiai jau Įmar- j per dieną tik 5 Stalino rub

lius, tai už dienos uždarbį 
jis gali vos tik vieną laišką
Amerikon parašyti. Gi ne
priklausomoj Lietuvoj dar
bininkas uždirbdamas 5 li
tus per dieną galėdavo aš-

keisti kabineto sąstatą ir pa- Į tuonis tokius laiškus Ameri-
siulė paskirti ministerių pir
mininku gen. Raštiki. Bet Ma
skva i o nasiulyma atmetė.

kon išsiųsti, nes laiškas ei
davo už 60 lietuvišku centu.

Taigi šitie faktai parodo. 
Tuomet p. Smetona parašė lai- kad rusams ivvkdžius Lietu- 
šką buvusiam tuo laiku minis-Į voje bolševikišką santvarką, 
toriui pirmininkui, p. A. Mer- darbininkų uždarbis tenai 
kiui. pranešdamas jam. kad ji- nukrito apie 700 nuošimčiu, 
sai (Smetona) išvažiuoja Į už- palyginus jį SU buvusiu ne- 
sieni -pataisyti savo sveikatą. priklausomoj Lietuvoj už- 
ir Įgaliodamas Merki, pasire- darbiu
miant valstybės . konstitucijos' Gal dabar bu? jau aišku>
?t?- J1*’J; Per,mtl J® gahą- • kodėl žmonės, patekę į Sta- 

Parasęs šitą laišką, p. Sme- ■ jjno nerašinėja A-
tona sėdo į automobili ir nuva-, merjkon laišku. Kiek tenai 
žiavo į Kybartus. Pervažiavęs • Ro ~ Amerikos lietuvių.
Pru?ų sierą. .ūsai atsidūrė \ o-; jr beveĮk nej vienas nieko iš 
k iot u oje. Paskui jį vijosi Lk-; įenaį neparašo. Pasirodo, 
tuvos armijos karininkų bu- Rad žmonė§ tenaį H
rys. kurie norėjo j. sulaikyt, .r užsidirbti ant pašto ž *nk. 
sugrąžinti į Kauną, bet jisai jejju

Musų kaimynas, kuris at
nešė mums parodyt aukš
čiau minėtąjį laišką, kal
bėjo:

“Pirma aš nenorėjau tikėti, 
kad Sovietuose butų tokia bai
si padėtis. Aš vis manydavau, 
kad laikraščiai, kurie rašo apie 
Rusiją tokius dalykus, tyčia 
nori pažeminti Rusijos tvarką, 
kad atbaidyti visuomenę nuo 
bolševizmo. Bet dabar, kada 
jau savo akimis matau ant 
laiško prilipdyta Stalino ženk
lų net už 3 rublius ir 25 ka
peikas. tai jau be juokų nusi
gandau tokios tvarkos. Juk 
Amerikoj bedarbis gauna iš 
PVVA §5 per dieną ir gali už 
tuos pinigus nusiųsti Į Sovie
tus 100 laiškų, o Sovietų dar
bininkas išdirbęs Stalinui visą 
dieną tegali parašyti Ameri
kon vos tik 1 laišką. Taigi iš
eina. kad Sovietų darbininko 
padėtis yra 100 kartų bloges
nė, negu Amerikos bedarbio. 
Na, ir musų komunistai norė
tų. kad Amerikoj butų taip 
kaip Rusijoj... Pasakykit, ar 
jiems galvoj negerai, ar 
kas?“

pasiekė Vokietijos sieną pir
miau už juos.

“Taigi p. Smetona išvyko iš 
Lietuvos ne tiktai neprotes
tuodamas. bet atlikęs formalu
mą. kurį numato jo paties pa
diktuota konstitucija: perda
vęs savo galią ministeriui pir
mininkui.

“šitokiame elgesyje ‘protes
to’ negalima Įžiūrėti nei per 
padidinanti stiklą.

“Jeigu p. Smetona bent ne
butu Įgaliojęs p. Merkio eiti 
prezidento pareigas, lai butų 
galima sakyti, kad jisai bėgo 
nuo pavojaus ir kad jo išvyki
mas Į užsieni nesudarė pagrin
do ministeriui pirmininkui elg
tis taip. kaip numato konsti
tucija. Bet savo prezidentinę 
galią p. Smetona atidavė i ki
tas rankas...’’

Kadangi dviejų preziden
tų negali būti, tai “Naujie
nos” sako:

“Aiškus dalykas todėl, kad 
dabar p Smetona jokių parei
gu. susijusių su prezidento ga
lia. eiti negali. Ir i Jungtines 
Valstijas jisai gavo teisę Įva
žiuoti, tik kaip privatinis as-

Ištikrujų. žmogui turi but 
Bet ir be to p. Smetonos negerai galvoje, jeigu jis 

pretenzijos į prezidentui nori nupuldyt Amerikos

KELEIVIS, SO. BOSTON

Anglijos Ginkluoti Vikšrai

šis vaizdelis parodo Anglijos vikšrus (tankus), kurie apginkluoti 
saugoja pakraščius, kad priešas neisiveržtų.

didelėmis kanuolėmis

darbininkų uždarbius ir gy- ŠVEDAI APIE P AB ALT ES PAVERGIMĄ
vemmą iki tokio skurdo, ko- __________
kiame gyvena Rusijos pilie- švedų didžiajame laik- žangos” laikais. Istoriko 
tis. _ . . .. .. raštyje “Svenska Dagbla-: Herai do Hjarne supratimu,

Aukščiau minėtąjį laišką dėt” įdėtas straipsnis apie: rusų carai vi? tik šiek tiek 
rašo tulus W. Giecevič. iš Pabaltijo pavergimą. Straip-; respektavę tarptautines tra- 
Radviliškių kaimo. Čekiškės gnis užvaldytas “Šiaurė ii dicijas ir veikiančias tarp- 
pasto, Kauno apskričio. Pabaltijis.” {tautinės teisės normas. Kal-

Pašto ženkleliai piešti la- Jo pradžioje nurodoma bamasai istorikas perspėda* 
bai šiurkščiu stilium Tai dabartinė ypatingai sunki A o, kad daug didesnis pa\o- 
turbut, bolševikiškas “mo- Švedijos padėtis? nes tas i jus gręsia pasauliui iš rusų 
dernizmas,” kuris panašus i kraštas, orauge su Suomija, i letoiiucinės ekspansijos, 
krūva laužo. ‘ >ra apsuptas iš visų pusių kurioje bus sumaišyta Tols-

neapykanta vakarųĮ miteto antrasis
su Do- j pranešė, kad kai kuriuose 
pansal- i dideliuose fabrikuose nesą

MINĖS LIETUVOS STEI
GIAMĄJĮ SEIMĄ.

sakema kad nors Švedija;kos, kai šiandien Stalinas'ypatingai lietuvių darbinin- 
pastaruoju laiku vra labai ra»na ją su šaknimis. Ofi-Įkais.
«usiiupinusi dėl kitų šiau- pranešimų apie tai iš; “Lietuviai atsisako sovie-

’Naujienos” praneša, kad į rėš kaimvnu likimo ‘ii- dėl
Demokratijos ir Lietuvos savo ateities, vis tik šve-
Nepriklausomybės Sąjunga dams nepraėjo nepastebė- 
gegužės 11 d. Chicagoje mi- tas nepaprastai žiaurus Pa
neš Lietuvos Steigiamąjį baltijo valstybių žlugimas. 
Seimą, kuris pirmu kartu su- Tos ‘ valstybės ‘ nebuvusios 
sirinko 1920 metais. įjungtos į šiaurės kulturinį

Steigiamasis Seimas sky- }at3> oet.j°.?, Buvusios dide- 
rėsi nuo vėliau buvusių sei- !eJe !os kukuros įtakoje ir 
mu tuo. kad jis buvo speeia- J?s niek° Augiau netrosku-

liais turėjo net bendra, Ru- “šaltojo pogromo .’ bu-i^jy^ — įtempimo prie-
nebergo ‘ parašytą, tautos Komunistų admmistra-j žastis _ pateikiame šias
himnai ‘ ‘ cijos aparatas jau esąs pato- į ?muĮkesnes žinias:

Tai, ką tos valstybės su- įudandS “P*™0# lx)lševikU dy
kulė per 20 intensmgo dar- p^eke i įrašus rienas nS i riausybės Priemonė .buvT°7“ 
bo metų. dabar po rusų ko- ‘ - ąiauis v .enas pa., visas rastąsias Lie-
munistų režimu yra sunai- AHl be triukšmo, a’ tuVoje organizacijas. Jokia
-Pa- mial ?uimami 1?aktimls- ,ne- draugija, nei sporto neišski

riant, nebegalėjo toliau vei
kti. Viso viešojo gyvenimo 
monopolį perėmė komunis- 

partija. 7
uždaryti

TURĖS DU FRAKU.
“Sandara” rašo:
“Kai prez. A. Smetona atvy

ko Į Nevv Yorką, tai jo visas 
bagažas dar tebeplaukė juro
mis. Greitomis reikėjo aplan- kinta per 6 mėnesius, 
kyti Metropolitan operą, kui baltijo kraštų žlugimas pra 
dainavo Ona Kaskas ir pas

,, pranešant namiškiams, kur 
sidėjo nuo nusileidimu Mas- suimtieji išgabenami, 
kvai 1939 metų rudenį, iš- Išnaikinant inteligentiją
nuomojant jai uostus bei Pabaltijo kraštuose, mano-i tų partija. Tuo pat metu bu- 
aerodromus ir pasitikint ru- ma lengviau apsidirbti su1 vo uždaryti visi laikraščiai, 
su iškilmingais
mais respekti

taikė permaži. Po vakaro cere- bių suverenumą 
monijų. kai prez. A. Smetona ne santvarką, švedų tarpe pų ir išdavikų pusės. Rusų čius nežinomas, nes įstaigos 
nusitraukė čeverykus. tai ji» irgi buvę asmenų, kurie Pa- kareivių ir civilių “tavorš-Į atsisako apie tai suteikti ži- 
atsidusęs pareiškė: ‘Dabar aš baltijo valstybių laikyseną čių” abiejos lyties tvanas niu. Net artimesnieji gimi- 
jaučiuos veik taip gerai, kaip skaitė išmintinga ir kurie smelkiasi į nelaimingąjį Pa- i nės nežino, kur padėti suim-
IT nUO TUSU* Vinvri n d f n Ino vtof nocirlovA ; 1»^«1

Ponas Smetona dabar tu-

kiau dalyvauti bankiete. Nei 
frako, nei kitų formalių daly
kų su savim neturėjo.

"Greitomis tą viską reikėjo 
nupirkti. Bet čeverykai papi

buvo net piršę tokią pat baltijį. Pasėkoje pasidarė tieji. Žinoma tiktai, kad 
taktiką ir suomiams, kai jų per didelis gyventojų susi- (daugelis žmonių yra išga- 

• i • užsienių reikalų ministeris giudimas, iššaukęs, reikalą į bent! i tolimiausius sovietu 
!?uv-0. l>akYi.e?tas Maskvon įsileisti į butus baisius sovie- Rusijos užkampius. Tarp su- 
deretis tokia pat prasme, tų tipus, kurie ardo ramybę i imtųjų yra ne tik visų kryp- 
švedų defetistų nusistebėji- ir šeimą. {čių politiniai veikėjai? bet ir
mui, Suomija atsisakė laisva mok;a vra teisvbė anie ’ tok’e žmonės, kurie bet ku- 
valia priimti svetimą jung jve(ju kaimynus anapus ^il-!riu0 !’USM nuomone,
io "bteA°T Vroe. Suomija apie tai «•»?! paveikti viešąją

v i ei nlreita ' vasara žinanti ir darantl atitinka- .. .
n uvV/ Paburti mas išvadas. Straipsnis bai- Lietuva buvo įjungta į
13 tdavi- ^amas taiP; “Ir Švedijai Į sovjtų&ųjungąkajpo^-

įsrtavi pegunku pasirinkti tarp lais-: publika, bet ji teturi seselio 
- * * ------ -------- Pakanka pa-

bėgęs nuo rusu 
’is turės du fraku

RUSAI PAGROBĘ 
$75,000.000 LIETU

VIU AUKSO.
28Sandaviečių organas 

kovo laidoje sako:
“Okupavę Lietuvą, bolševi-

mngų provokacijų, 
mu. ultimatumais ir smurtu.

kai surado joj 75 milionus do- Stalino V ; kuria bS“i v" žmoci;us kovos tei' Paka;
iis kuo aukščiausia įvertina iminėti ta.faktą,kadi • i i • i • • • -----y,. ; :. *.- "j:;----- ' us Kuo auKsciausia įvertina ui i«Rią, imu pne vi-21?,. tgyvenime, ir tarp beginklio nj lietuviu komisarą pnąte-] Lke!ti

vo 191S-19 metais, šita min-

išgabeno i Maskvą. Tas auksas 
m 
tuo 
st
bės. bet žmonių turtas, kuri 
piėsikišku budu pasigrobė rau
donieji. šia informaciją mes 
gavome nesenai išleistam ‘En- 
cyclopedia Britanica’ priede.’’

kinematografuose. griežčiausia vykdyti

No. 15. Balandžio 9 d., 1941 m.

i rastis “Volksrecht” įsidėjo 
tokį straipsnį, kurio vertimą 
čia patiekiame:

“Šiomis dienomis sovietų 
i Lietuvos vyriausybė buvo 
i priversta išleisti įsakymą 
1 kovai su gaisrais paaštrinti, 
įsakyme pasakyta, kad vie
ną vienintelę naktį kilo di- 

: deii gaisrai trijuose fabri- 
i kuose. Dviem atsitikimais 
esą nustatyta, kad ugnis ki
lusi nuo tyčios darbo iš 
“liaudies priešų” pusės. Vi
same krašte šaukiami susi
rinkimai, kuriuose skelbia
ma beatodairinė kova prieš 
sabotažo veiksmus. Darbi
ninkijai primetama discipli
nos stoka ir prikaišiojamas 
gaminių kokybės smukimas. 
Kaune buvo sušaukta Lietu
vos komunistų partijos kon
ferencija. Centralinio komi
teto pirmasis sekretorius nu
siskundė dėl mažo partijos 
narių skaičiaus. Vilniuje, 
kuriame priskaitoma beveik 
300,000 gyventojų. į komu
nistų partiją nuo Lietuvos 
okupacijos priimta tiktai 9 
nauji nariai. Centralinio ko- 

sekretorius

okupuotų kraštų neturime,; tų rusuose matyti savo išlai- 
bet Švediją pasiekia įvai- Į svintojus ir jiems klusniai 
riais keliais tikros žinios ir: tarnauti. Ypatingai griežtai 
šiandien jokių abejojimų {atsisako garbinti “išlaisvini

mą” ir reikšti dėkingumą 
ponui Stalinui lietuvių dar
bininkija, kuri patyrė savo 
padėties pablogėjimą rusų 
viešpatavimo pasėkoje. Po-

Ką Sako Šveicarijos Socialde
mokratai Apie Sovietą Lietuvą

Vyriausias socialdemokra- jo’ kultas, kaip ir Rusijoje, 
tų partijos Šveicarijoje laik- Ta pati rusifikacija, kuri va-

dėl komunistinio is 
mo baisių pasėkų nesą. Vi
sokis turtas ten nusavina
mas, krautuvės ir manta 
atimami, apsišvietę žmonės
ir šiaip jau miestelėnai siste- Į no Stalino bernai, kaip at- 

su Skan- matingai paverčiami prole- rodo, yra gana apsukrus vy- 
ais. nors proletarų pade- riokai, bet ir jie nesugeba 
nuo to jokiu budu nepa- išburti meilės pagal isaky

roma kitose nemsiškose res
publikose, vedama ir Lietu
voje.

“Lietuva savo esme yra 
žemės ūkio kraštas. Pramo
nė kaipo pragyvenimo šalti
nis užima tiktai antrą vietą. 
Todėl naujieji valdovai y- 
patingą dėmesį atkreipė į 
žemės ūkį. Visa žemė buvo 
nusavinta ir ligšioliniams 
savininkams leidžiama tik
tai ribotai naudotis savo lig
šioline nuosavybe. Atskiram 
žmogui leidžiama naudotis 
daugiausia 30 hektarų. Ta
čiau imamasi žygių, kad bu
tų įvesti ‘kolchozai.’ Pirmie
ji ‘kolchozai’ Lietuvoje jau 
steigiami.

“Taip pat visa pramonė 
atsidūrė valstybės rankose. 
Lietuvoje įvesti tie patys 
darbo metodai, kaip sovietų 
Rusijoje. Visur viešpatauja 
akordinių darbų sistema. 
Kadangi atlyginimai yra 
maži, tai darbininkai yra 
“riversti Įtempti savo jėgas 
iki kraštutinumo, kad tik 
perviršijus nustatytas mini- 
malines normas. Visą laiką 
Įsakoma organizuoti vadi
namas ‘socialistines’ varžy- 
tinęs, kad tuo budu pakėlus 
q-amybą. Tokiu raginimų 
pasėkoje skundžiamasi dėl 
visuotino gaminių kokybės 
■-mūkimo ir dažnai pasitai
kančių gedimų mašinose. 
Darbininkai neturi teises 
pakeisti savo darbovietę.

“Atlyginimai buvo padvi
gubinti. tačiau maisto pro
duktų kainos pakilo keturis 
kartus, o tekstilės ir odos 
dirbinių kainos net dešimte
riopai. Vidutiniam darbi
ninkų uždarbiui esant 300 
mblių mėnesiui, vyriškas 
kostiumas, pav.. kainuoja 
^arp 1,200—2,000 rublių, o 
batu pora 300—400 rublių.”

Tenka pastebėti, kad šį 
vyriausiojo socialdemokra
tų partijos organo straipsnį 
persispausdino visa skait
lingoji socialdemo kratų 
spauda provincijoje.

L. I. B.

ŠVEDIJOJ LIETUVIAI 
ŠVENTĖ 16 VASARIO.

Iš Stockholmo gautą ži
nių. kad Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktuvės vasario 16 d. ten 
buvo apvaikščiotos pridera
mu rimtumu ir susikaupimu, 
įgaliotą ministeri p. V. Gylį 
tą dieną aplankė daug žy
mių švedų, kurie pareiškė 
gilią užuojauta dėl musų 
tėvų kraštą ištikusios nelai
mės. Vakare buvo surengtas 
iškilminga? aktas, kuriame 
Švedų-Lietuvių Draugijos 
pirmininkas prof. Curman 
pasakė jaudinančią, paguo
dos pilna, prakalbą, kuri iš^ 
spaudė daug ašarų ne vien 
tik lietuvių tarpe. Įdomi bu
vo ir rašytojau? p. Jurkuno- 
šeiniaus paskaita tema: 
“Kodėl Lietuva nepasiprie
šino bolševikams?” Jo žo
džiais. maskoliai, ruošda
miesi prie okupacijos, 1939 
ir 1940 metais pavartojo ki
tokį ginklą, nei anais lai
kais. kai ėjo ginkluota kova 
už Lietuvos nepriklausomy
bę. ši kartą jie paniošė dir
ba Lietuvos visuomenės 
sluoksniuose defitistinė pro
paganda. Todėl, kai Lietu
vos teritorijoje pasirodė 
raudonarmiečiu būriai ir 
tankai, nieką* nesuskubo
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Užima Italų Laivą

Kriaučiai išrinko delegatus 
į SLA V Apskr. konferenci- 
ją Lietuvos Neprikl. gelbėti.

Kovo 26 d. buvo gausus 
kriaučių 54 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas. Tarp kitko 
svarstyta klausimas, ar siųs
ti nuo kriaučių 54 skyriaus 
delegaciją i šaukiamą SLA 
V apskričio konferenciją, 
ar ne? Kaip kas manė, kad 
tuo klausimu bus diskusijų, 
barnių ir vargiai kriaučiai 
prisidės prie tos konferenci
jos. Sakau, buvo daug abe
jonių.

Bet išėjo kitaip. Ch. Na- 
ciunskas gražiai ir aiškiai 
perskaitė SLA V Apskričio 
atsišaukimą. Kiti sako: jis 
niekados taip dramatiškai 
neskaito laiškų, kaip skaitė 
ši laišką. Jis liudnu balsu 
aiškino: “Musų tėvų žemę 
okupavo Sovietų Rusija. 
Musų stiprusis kaimynas dė
josi per dvidešimti metų 
musų draugu, musų užtary- 
tojum. Dabar jis pavergė 
musų sali.” Tie žodžiai ne
vienam Įstrigo i širdį. To
liau: “Balandžio 20 bus 
konferencija visų Brookly
no ir New Yorko organiza
cijų atstovų. Prašome iš
rinkti i tą konferenciją nuo 
savo organizacijos atsto
vus.”

Laiškas priimtas vienbal
siai. Ir didžiuma balsų nu
balsavo be jokių diskusijų 
—siųsti atstovus i viršminė- 
tą konferenciją. Atstovais 
apsiima: J. Buivydas. A. Ži
linskas, P. Mačys, J. Jonai
tis. F. Milašauskas, M. Nau
da, J. Pranckevičius. F. Vai
tukaitis, M. Strazdienė, B. 
Spudienė. P. Kirius. S. Stag- 
niunas. Marmienė ir J. Am
brazaitis.

Sąvaitę pirmiau Į tą kon
ferenciją išrinko delegatus 
ALP Kliubas. Dabar išrin
ko ir musų kriaučiai. Kiek 
teko nugirsti, veikiausia iš
rinks ir šv. Jurgio draugija. 
Jeigu jurgiai prisidėtų, tai 
butų visos Brooklyno di
džiosios organizacijos, ku
rios stovi už išlaisvinimą 
Lietuvos iš po imperialisti
nės Rusijos jungo.

Kokią bausmę uždės A. 
Bimba savo nariams, kol 
kas nežinome. Bet kad jie 
gaus šarmo, tą galima jau 
numatyti iš anksto. “Lais
vė” skelbė šitą konferenci
ją esant “Strazdo konferen
cija.” Ji liepė visiems vier- 
niesiems budėti ir “kontre- 
voliucijonieriams” nepasi
duoti. O tie ne tik nebudėjo. 
bet nekurie net balsavo už 
siuntimą delegacijos gelbėti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Kuo daugiau “Laisvė” pliur
pia prieš demokratiją ir lais
vę mylinčius žmones, tuo 
daugiau tai nabagei nesise
ka. Lietuvių darbininkų ma
sės netiki tiems ablavukams. 
Metas-kitas atgal patys ko- 
įpunaciai tvėrė bendrus 
frontus, (A. L. Kongresą), 
ir pirmutiniu punktu statė 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynimą, gynimą demokrati
jos. Kriaučiuose tapo panai
kinta Kriaučių Lyga ir Ap
sigynimo Sąjunga. Ir ten ir
gi buvo pirmuoju punktu 
statomas Lietuvos nepri
klausomybės ir demokrati
jos gynimas. Dabar komu
naciai visa tai apvertė aukš
tyn kojomis ir gąsdina musų 
lietuvius su Smetona. Jie 
mano, kad Smetona su Pa
leckiu yra Lietuva. Bet lie
tuviu darbininkų masės ir 
inteligentija kitaip supran
ta. Jie supranta, kad Lietu
vos nepriklausomvbės klau
simas bus sprendžiamas ka-į 
i ui pasibaigus. Ir kasgi jos 
reikalu rūpinsis, Bimbos, 
Mizarai, Pruseikos, Andriu
lis su Paleckiu? Jie jau da

bar sako, kad Lietuvos rei
kalas “išrištas.”

Jeigu jau Lietuvos reika
las “išrištas.” tai taip pat 
išrištas turėtų būti Austri
jos. Čekoslovakijos, Lenki
jos. Olandijos, Danijos, 
Norvegijos. Belgijos, Fran
cuzijos, Rumunijos, Bulga
rijos, Estijos ir Latvijos. 
Jeigu taip. tai kam musų ko
munaciai tarnauja, jeigu ne 
Hitleriui. Stalinui, Mussoli
niui ir Japonijai? Ir jeigu 
kas komunistus vadina ko- 
munaciais, tai jiems nėra ko 
pykti, nes vadina tikru 
vardu.

Nepaisant jų šukių ir agi
tacijos apie vidurinius Lie
tuvos tvarkymosi reikalus, 
kad ten viskas sviestu ir me
dum tepta, lietuvių masės 
kitaip supranta, šiandien 
yra svarbi ne tik krašto vi
daus tvarka, bet svarbus ir 
pačios Lietuvos, kaipo ne
priklausomos valstybės, li
kimas. Sovietų imperialistai 
užgrobė Lietuvą ir Įkūrė jai 
tokią valdžią kokia tinka 
Sovietų Rusijai, o ne Lietu
vos liaudžiai. Ar Hitleris su 
savo partneriais kitaip už
grobtus kraštus tvarko? 
Taip pat. O ar komunistai 
vra kitokie, negu hitlerinin
kai?

Kada ateina reikalas or
ganizacijose rinkti delega
tus Į šaukiamas konferenci
jas gelbėti Lietuvos nepri
klausomybę, komunaciai 
neturi argumentų. Jeigu jie 
tylėjo lokalo susirinkime, 
tai dėl to, kad jie neturėjo 
ką pasakyti, jų pozicija 
šiandien labai aiški ir vi
siems suprantama, kad jie 
tarnauja reakcijai, kad jie 
tarnauja tarptautinių grobi
kų gaujai. Užtat supratly- 
vesni komunistai tylėjo.

Tokios konferencijos bu
vo Chicagoje, Pittsburghe. 
Massachusetts, Toronte ir 
dabar bus Brooklyne. Gali
mas daiktas, kad jų bus ir 
daugiau. Iš tų konferencijų 
gali išsivystyti vėliau visų 
Lietuva mvlinčiu Amerikos*. « t-
organizuotu lietuviu šuva- 
žiavimas. Amerikoje gyve
na vienas trečdalis lietuvių 
ir jiems priklauso tarti bal
sas Lietuvos reikalu. Tokie 
patarimai, kaip Rokas pata
ria. kad "palikite Lietuvą 
gyvenantiems Lietuvoje 
žmonėms rūpintis.” tai ig- 
noranto patarimas. Lietu
vos žmonės pavergti, jų lai
kraščiai uždaryti ir organi
zacijos sunaikintos. Jie gali 
tik kazoką šokti Stalinui. 
Lietuvos valstybės savaran
kumu šiandien priklauso 
rūpintis Amerikos lietu
viams. Tad ir nenuostabu, 
kad musų lietuviai sujudo 
konferencijas šaukti, o Sta
lino garbintojai tegul šoka 
jam “kamarinski.”

Kitas irgi neskanus musų 
komunaciams dalykėlis iš
ėjo. LSS Centro Komitetas 
susirūpino d. J. Januškio 
reikalu. Drg. J. Januškis yra 
pabėgęs nuo Smetonos reži
mo 1926 m. Į užsieni. Jis yra 
buvęs Trečiojo Lietuvos 
Seimo atstovas. Kol buvo 
demokratinė valdžia Vokie
tijoje, jis gyveno ten. Hitle
riui Įsigalėjus, jis persikėlė 
Į Franeuzija. Kada Hitleris 
okupavo dali Francuzijos. 
J. Januškiui pasisekė pa
bėgti Į pietinę dali Francu
zijos. Dabar iis kreipėsi Į 
LSS CK pagalbos. LSS CK 
tuo reikalu pradėjo rūpin
tis. Daugelis LSS narių ir 
inteligentų d. Januškio rei
kalui suaukojo pinigų. Kiti 
pasižadėjo dar paaukoti.

Bet šiandien atimti iš Eu
ropos žmogų ir dar su šei
ma, nėra iau taip lengvas 
darbas. LSS CK atsikreipė 
i Amalgameitų unijos New

Čia matome kaip Amerikos pakraščių sargai užima italų 
laivą “Adą” Mississippi upes žiotyse.
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FORT WHYTE, MAN.
Ačiū už kraują.

Brangus draugai ir drau
gės winnipegiečiai ir St.
Bonifaciečiai! Parvykusi iš 
ligoninės pas savo šeimą, 
nors dar nesu stipri, bet jau
čiuosi kiekvieną dieną svei
kesnė ir noriu nuo širdies kuvo suruoštas 16 d. vasarų

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKS, ALBERTA. 

Gražus lietuvių vakaras.
Pernai čia pirmu kartu

jums padėkoti. Neturiu tiek piiminėjilnil,.' 
žodžių, kiek as ir mano vy- ■ šįmet ruošiant vakarą bū
ras esame jutus visiems dė- vo stengtasi išvengti per
jungi. Mes žinome, draugai, nyĮ^įn klaidu ir barnių, ii 
lmd jeigu jus nebūtumei bįvo sušauktaį susirinkimas 
stoję man į pagalbą, tat ka- ukin. j Loki pasital į. 
zin ar bučiau mačius sj sau- muj Laike susirinkimo dvi 
lėtą pavasarį, beauštant. De- seserys (Marvtė ir Magdu- 
kui draugueiai, uz jūsų pa- tė) tiek gkolioj0 bjauriais 
siaukavimą man, kurte da- žodžiais A. p. v kuris buv«

Yorko Joint Boardą d. Ja
nuškio reikalu. A. Milleris, 
kuris yra žydų pabėgėlių 
komiteto narys, sutiko tuo 
pagelbėti. Amalgameitų 
unijai padedant, d. J. Ja
nuškis. rodos, jau bus gali
ma atimti i Ameriką.

Kad Amalgameitų unija 
rūpinasi d. Januškio reika
lu, brolis A. Miiler, Joint 
Boardo sekretorius, laišku 
pranešė musų lokalui. Ko
munaciai susiraukė; mat, 
jų “fiureris” A. Bimba ne

kartą d. J. JanuškĮ per 
“Laisvę” iškoliojo. O ką fiu
reris iškolioja, tas. su
prantama, jo sekėjams jau 
ne košer.

Taip sakant, šis kriaučių 
susirinkimas buvo vienas iš 
neskaniausių susirinkimų 
musų komunaciams. Vei
kiausia. už visus tuos nepri- 
smokus Antanas Įsakys už 
pakutą savo vierniems pa
šokti saulei Stalinui “kara- 
bušką.”

Vytautas Katilius.

PITTSBURGHIŠKOS PASTABOS.
Keno rankos kruvinesnės?
Komunacių organai rašo: 

“kaip bučiuosite Smetonie
nės rankas, gerai pažiūrė
kit. kad dar jos kruvinos.”

Norėtųsi paklausti komu
nacių: o kaip su jūsų “sau
le” Stalinu—kokios jo ran
kos? Jisai turi netik kruvi
niausias rankas, bet ir visas 
yra kruvinas, nuo kojų iki 
galvos.

Kam, kam, bet ne musų 
komunaciams kalbėti apie 
kitų rankų kruvinumą. tuo 
pačiu laiku laižant Stalino 
kruvinus batus.
Irgi “darbininku užtarėjas.”

Vienas komunacių orga
nas rašo. kad Califomijos 
kalėjime mirė kaž-koks Mc- 
Manas, kuris padėjo Los 
Angeles, CaL. spaustuvėj 
bombą, kuri užmušė 21 dar
bininką toje spaustuvėj dir
busi. (Žinoma, kapitalistai 
spaustuvėje nedirba.) Tai 
atsitiko 1910 m., ir Brookly
no komunacių organas vadi
na visa tai “dėl darbininku 
labo.”
Vis dėl to atsisveikinimo.

“Sandaroj” viena SLA 
kp. smerkia • Pildomąją Ta
rybą, kam ji prašalino “Tė
vynės” redaktorių p. Jurge- 
lioni ir nedavė jam vietos 
laikraštyje “atsisveikinimą” 
pareikšti.

Jei ta kuopa nori p. Jur
gelionio atsisveikinimą ma
tyti, jis yra tilpęs “Vieny
bėje” (nors geriau jis butų 
tikęs komunacių “Laisvėj”). 
Žinoma, kad tokiems raš
tams negali būti vietos “Tė
vynėj,” nežiūrint, kad ir p. 
Jurgelionis parašė.

Istorija pasikartojo.

Kitąsyk (daugumas gal 
dar atsimena) SLA P. T. 
prašalino “Tėvynės” redak
torių K. Vidiką. kaip netin
kamą tam darbui žmogų. Ir 
pats gyvenimas vėliau paro
dė. kad K. Vidikas buvo ne
tinkamas “Tėvynei” redak
torius Tik atsiminkim, prie 
ko privedė p. Vidikas bere
daguodamas “Kovą”? Net

ir jam pačiam teko bėgti iš 
“Kovos” redakcijos, išlen
dant per tą garsiąją “sur
paipę.”

Ar gali kas užtikrinti, kad 
p. Jurgelionis nebūtų prie 
to privedęs “Tėvynės?” Juk 
tokie išsireiškimai, kaip va
dinimas Amerikos kariuo
menės “žmogžudžių organi
zacija.” tikrai prie nieko ge
ro nevedė. O jei dar prisi
minsim apie “brolius raz- 
baininkus” ir kitus pana
šius p. Jurgelionio “perlus.” 
tai tikrai turėtų būti visiems 
aišku, kad tas žmogus tam 
darbui netinkamas. A. V.

LOS ANGELES, CAL. 
Kas girdėt musų kolonijoj.

Kaip pirmiaus taip h: šį
met apvaikščiojom vasario 
16-iają. Apvaikščiojimą su
rengė draugijų bendras ko
mitetas. Pirmiausia sudai
navo Lietuvos himną. Pas
kui Laisvės choras sudaina
vo keliatą kitų dainelių. Se
serys Lieliukės paskambino 
ant piano. Taipgi moksli
ninkas Nikunas rodė krutu
mus paveikslus, kaip atsira
do musų pirmieji tėvai Ado
mas su Jieva. kuom publika 
buvo labai užinteresuota. 
Buvo ir tokių davatkėlių, 
kurio* su mokslu nesutinka, 
bet tiki ką kunigėlis pasako, 

f Vasario 22 d. Laisvės Pa- 
šalpinis Kliubas turėjo šo
kius. Publikos buvo pusėti- 

, nai ir ji visa gerai linksmi
nosi. Lietuvių orchestra po 
D. Westo ir G. Silalio vado
vybe nagriežė lietuviškus ir 
angliškus šokiu*.

Šis kliubas yra seniausia 
lietuvių organizacija Los 
Angeles mieste. Stipriai lai
kosi ir moka $7 i sąvaitę pa
šalpos.

Čia iš Lietuvos atvažiavo 
kun. Macijauskas. Jis mėgi
na sutverti lietuvių parapiją, 
bet nelabai sekasi.

Katalikai irgi apvaikščio
jo Lietuvos nepriklausomy
bę. Kalbėjo Bielskis, Pakš
tas ir vienas anglas, p. Ky
bartienė paskambino pianu. 
Aukų surinko S50.

“Kel.” Skaitytoja.

. . . .... . L? ir klausytis. Esą: “Kolei to
kaip as jums atsidekuosiu oz dumiaus čia nebuvo, tai 
isgelbejimą manęs, nuo mir- gpakajna buvo: nusipirkda- 
tie^. Taip pat .abai dėkuoju Vom bačkutę, apsėsdavom 
ir tiems, kurie mane lankėte imdavom ir namo." 
kozną dieną. Ącni drau- Negana R jog biauriojo

uz taip giazią gyvą gėlę ku- k j Lietu j į • vėJ Javai. 
..tau. daug man suteikė Susirinkusieji ^iau palai- 
energijos mano nusilpime. k5 A p N >usė , b F nu. 
Dar kartą tanų aviu vi- (alta rengU JJs įvy.

ko 15 d. vasario, 8 vai. vaka-siems;
Marijona Daubarienė.

Ciceroi, III., mirė lietuvių 
kunigas J. Kloris, šv. Anta
no parapijos vikaras. Nela
bai senai mirė tos pačios pa
rapijos klebonas kun. Vai
čiūnas.

VISKO PO BISKĮ
Hitleris kaip šunų gau

dytojas.

PASTABELES.
“Christian Science Moni- 

tor” Įdėjo labai sąmojingą 
karikatūrą apie Hitlerį.

Hitleris išėjo medžioti ir 
ir “Lais- susitiko liūtą (Angliją). Pa- 
Lietuvos. matęs, kad čia pavojingas 

“gėmis.” nacių erštas apsi-

Gavau “Tiesą” 
vaja Mintį” iš 
Ėmiausi vartyti, peržiūrinė
ti ir skaityti. Pasirodo, kad suko atgal ir leidosi Į Baika- 
nors ir prirašyti tie, atsipra- nūs šunų gaudyt. Kai ikatri
šant. laikraščiai, bet skaityti ioj parodytas Hitlerio veži- 
nėra kas. Vertimai iš rusų mas su didele klėtka, kurioj 
kalbos, su rusiškom autorių jau sėdi sugauta Austrija, 
pavardėm. Nieko daugiau Vengrija, Rumunija, Bulga- 
nesimato, kaip tik rusiškasis rija ir Mussolinis. 
kurpalis Lietuvos žmonėms. Hitleris buvo jau užsimo- 

--------- ięs savo samčiu griebti ir
Amerikos lietuviški ko- Jugoslaviją, bet ši ištruko, 

munistai visaip prisiekavo ir Vadinasi, mažiau bus dešrų.
bažijosi. kad nėra jokio pa
vojaus iš Stalino pusės Lie
tuvai ištautėti, o atėję laik
raščiai iš Lietuvos rodo visai

Nori Įvesti gimdymu 
kontrole.

, . Yale universiteto medici-
ką kita. Rodo. kad viskas. nos profesorius Dr. Tileston 
ką tik čia lietuviški Stalino iškėlė Connecticut valstijos 
agentai šneka, yra grynas gynėjui Shumanui bylą. 
me^a?- j kam jis draudžia daktarams

; taikyti moterims gimdymo
Mes, socialistai, per dau- kontrolės priemonių. Dakta

rei} metų kovojome, kad nu- ras pavyzdžiu 3 mote- 
sikratyti buvusią caro vai- rjs, vj>os -jo pacijentės, ku- 
džią — nusiskratėm.^ 0 da- jįoms Ha vienas gimdymas 
bartiniai nekurie išsigimę reikštu neišvengiama mirti, 
lietuviai dirba sušilę., kad ir tačiau dėl valstijos prokuro- 
vėl Lietuva parduoti mas- l0 užsispyrimo daktarai ne- 
koliams. Išdavė ir pardavė. ga]j toms moterim* nurodyt 
bet likimas pardavikus ne- apsisaugojimo priemenių, 
pamirs! i Prokuroras sako, kad jis re-

--------- miasi valstijos istatvmu. ku-
Stalino lietuviški agentai rfe buvo išleista* dar 1879 

“Vilny” džiaugiasi ir su pa- metais, ir kurį vyriausis val- 
mėgimu rašo, kad italų ir gtijos teisina* pernai jlatvir- 
nacių orlaiviai "skina Ang- tino. Taigi išrodo, kad bus 
lijos armiia.” Tai ve, mato- prispirtas prie sienos ir vy- 
te, kur “Vilniečių” simpati- ,jausis teismas: jis turės iš
jos— Italijai ir naciams! aiškinti, kas iam davė teise 

Kitoj vietoj”“Vilnis” vėl smerkti mirčiai nekaltas mo
džiaugėsi, kad “CIO ir Fe- el ,s'___________
deracijos unijos bendrai ei- .
na prieš Bilių.” Vadinasi, ir, Skaitytoj! 

čia džiaugsmas, kad yra ki- . .. Jšama koia Amerikos vai- M,,ha,e’ Pa — Pnsiunviu du 
džiai, kuri stengiasi pagel- ;i<>k'nu ant nauju batu
bėt Anglijai. Išrado, kad ko- J,s mane vel ,ankytp P?'.'8.: 
mnntoai nežino, ar Dėdė t,sus metus- ma" Ke,al": 
Šamas gyvena no CIO spar- g™“’“ IK!tmka- Jls ,i»<iu»da 
nu, ar CIO gyvena po Dėdės ^‘?‘”?as zinia?. ls LlT,u,7>r 
Samo? Rėkavo ir skerečio- “* cl'nt“r ,r Mai'
josi CIO komunistiniai gai- J““1. !!z ka, n'al’
valai prieš ta bilių. bet bilius kįemk>'
praėjo i pageidautą pusę. o n«:• *»kad ?'alk,s "u 
komunistuojantieji CIO agi- ,'r "kK> n‘w» ,a'T «Ia 
tatoriai parodė, kas jiems/'18'kalp J1'! <n.>

• Ant galo duodu linkėjimus ir
’_______ į visam “Keleivio” štabui. Linkiu

Oi, kiek bas “apsišvietus”. geros kloties ir tvirto nusista- 
Stalino karalystė! Šįmet So- tymo prieš visus penktakojus, 
vietų Sąjungoj stoja i uni-;kai greičiau jiems sprandas bu- 
versitetus net 178,100 jaunų tu nusuktas. J. Kavaliauskas.
žmonių. Vadinasi, vienas j -----------------
žmogus iš milijono Rusiioj; Brighton Parke, Chica- 
pamatvs universitetą. Dide- gos uriemiestv, automobilis 
lė apšvieta! i sunkiai sužeidė Agnę Re-

Kazlų Ruda.' meikvtę. 15 metų lietuvaitę.

ro, Pijaus Jankausko ūkio 
namuose.

Vakaro vedėjas A. P. Ne- 
vidonska* paprašė chorą ii 
publiką sudainuoti anglų ii 
Lietuvos himnus, kas buvo 
atlikta su didžiausiu entu- 
ziamu.

Vakaro vedėjas pasakė 
trumpą kalbą, ragindamas 
lietuvius nenusiminti dėl 
esamos padėties Lietuvoje, 
bet dirbti, judėti, o ateis lai
kas, kada gryš tėvynei lai
svė.

Toliau vakaro vedėjas 
pranešė publikai, kad yra 
paruoštos dvi rezoliucijos, 
viena Kanados vyriausybei, 
kita J. M. Britų Imperijos 
karaliui Jurgiui VI, protes
tuojant prieš vokiečius ii 
rusus dėl užgrobimo Lietu
vos ir prašant nepripažinti 
susidariusios padėties ir po 
karo atstatyti Lietuvai ne
priklausomybę. šitos rezo
liucijos buvo vienbalsiai pri
imtos be pataisų.

Po to sekė vaidinimai. Su
vaidinta komedija “Du Bai
liai.” Išėjo puikiai; artistai 
savas roles atliko gerai. Tė
vo rolę vaidino Ant. Skais
giris. dukters—Danutė Ne- 
vidonskaitė, tarnaitės — Bi- 
įuta Jankauskaitė, gy’vnaš- 
lio —L. Jankauskas, jauni
kio—Algirdas Strimaiti*.

Antras reikalas buvo 
"Piršliui Pamoka,” prida
ręs be galo daug juoko. Šei
mininkės rolę vaidino J. 
Užauskienė, panaitės—Bi- 
ruta Jankauskaitė. Raulo— 
Julius Tomas, jaunikio—D. 
Naginskas.

Trečias veikalas parašy
tas A. P. N. ir užvardytas 
“Trys Grybai,” vaizdavo 
Hitlerį, Staliną ir Mussolini. 
ŠĮ veikalą vaidino paaugę 
vaikai. Publika turėjo tiek 
juoko, kad artistai buvo pri
versti kartoti sakinius. Hit
lerio rolę vaidino A. Kalvai
tis. Stalino — A. Jankaus
kas, Mussolinio—G. Jan
kauskas, Demokratijos — 
Danutė Nevidonskaitė.

Ant greitųjų sudalytas 
chorelis po D. Naginsko va
dovybe pertraukose sudai
navo 5 tautines dainas.

Bielčių duktė 6 metų ir 
sūnūs 4 metų sudainavo 2 
duetu: “Lietuviais mes esa
me gimę” ir “Aš sapnelį 
sapnavau.”

Pasakyta pora eilių, pa
šiepiančių rusus ir jų tvarką 
“darbininkų rojuje.”

Kolonijos moterys prive
žė puikių pyragų, sausainių, 
sendvičiu, suriu ir kitko. Tu 
užkandžių da ir liko. Garbė 
brooks'ietėms už tai.

Programai pasibaigus pp. 
Užauskai Įteikė A. P. Nevi- 
donskiui kaip dovaną 3 dė
žes puikių cigarų nuo savęs 
ir nuo choro bei artistų, kad 
išjudino brooks’iečius i dar
bą.

Padaryta rinkliava K. R. 
Kryžiui davė $11.10. Pini
gai perduoti Brooks’o R. 
Kryžiaus skyriui.

Buvo svečių iš Albeitos 
provincijos miestų Calgaiy, 
Langdon. Suffield ir Glei- 
chen: iš Saskatchewan pro
vincijos Gardeli, Piapot. 
Sidevvood ir Maple Creek.

Garbė jums, brooks’ie- 
čiai, už tokį sutartiną darbą 
tėvynės naudai. Nors jus čia 
yra tik 11 šeimų ir 3 pavie
niai, bet parodėte, kad gali
te geriaus veikti negu kur 
yra keli šimtai. Tad nenu
leiskite rankų ii- dirbkite to
linus kulturinį darbą ir pra- 
tinkit prie lietuvybės savo 
jaunimą.

Valio brooks’iečiai!
Ten Buvęs.

» • s r I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Sveikatos Kampelis Kaip Socialdemokratai Siute
Sutvarkyti Gyvenimą Lietuvoje

SVEIKATOS KLAUSIMAI! laukdamas tamsta kreipkis 
IR ATSAKYMAI. pas daktarą, kad nuodug

niai ištirtų visą sveikatos
(JŲ 1931 METŲ PLATFORMA)

Atsako Dr. D. Pilka.

Senas “Keleivio” skaity
tojas. I. B., prašo paiaškinti

stovį. (Tąsa)

Klausimas:
net keliatą dalyku sveikatos daktare, aš skaitau jūsų at- 
įeikalais. štai jo klausimai: sakymus “Keleivy” ir jie y-

ra labai tikslus ir naudingi.
, . , . . . ,ors , , . Jeigu jus duotumėt ir man
Kartais sunkiai ir hunu labai *

Klausimas 1:

nuvargęs, bet negaliu nakti- 
Naktv

atsakymą per “Keleivi.” aš 
bučiau jums nuoširdžiai dė-

... . , .. mazgoju kasdien, vistik jo:
toli. kad nepakenktų sveika- duoda nepakenčiamą kva 
tai: kapsulės ar skystimas. vartojau daug “foot
Kompanijos daktaras sake,
kad esu sveikas.

apsaugą ir kolektyvinių sutarčių vykdymą.
„ .. Demokratizavimas ir suprastinimas vai- k
Gertumas stybimo aparato. Kova su biurokratizmu

3 Demokratizavimas1 rinki-
ir sa'lva"tykesvPmklmM mybos rūšių produktingumui. 

teise suteikiama nuo 20 metų amžiaus. , < Vartojimas energingiausių priemonių
II. Savivaldybės. sureguliuoti butų klausimui. Rėmimas sa-

r. , .. . . .j , _ vivaldybinės ir kooperatinės namų staty-
Demokiatizavimas visų savivaldybes or- kos jej gjo§ organizacijos nesiekia pasi- 

ganų. Visi savivaldybių organai yra renka- J k
mi, jie atleidžiami nuo bet kurios admini-• g Nustatymas kontrolės emigracijai.

Materialine ir teisinė pagalba emigran-stracinės globos. Pagerinimas mokesčių 
sistemos ir praplėtimas finansinių teisių

Atsakymas: Tamstai rei
kėtų klausti ne ką vartoti, 
bet ko nevartoti. Daug ne
pasitikėk. ką kompanijos pridurti, kad aš nemažai 
daktaras sakė. Jis saugo alaus geriu. — “Keleivio” 
kompanijos interesus, o ne skaitytojas.
tamstos. Dėl nemigos yra ia-! AUakymas: Kojų prakai- 
bat daug priežasčių. Labai| uvimas į,. jų 
gali būti. kad tamsta labai nemalonus daiktas.
bloįtų papročių: daug rukai, Kojų prakaitavimas daž- 
hmiiu U’PViK <ninūmi i 2 • •

pą. Aš vartojau daug .......... _ ______ _____ _
powders,” bet jie nieko ne-; savivaldybėms. Policijos valdininkų sky- 
gelbsti ir, galų gale. nebezi- rjmas «u vietos savivaldybės sutikimu 
nau nei ką daryti. Buk tiek, jr ja darbo pavedimas vietos savivaldybės 

kontrolei.
Rinkimuose i savivaldybes panaikina

mas turto ir gyvenamasis cenzas; panaiki
nama valdžios teisė skirti narius i savival
dybes; panaikinamos ir visos kitos siauri-

geras ir duok man patarimą 
per “Keleivi.” Ir dar noriu

tams.
7. Panaikinimas įvežamų muitų 

vai. reikalingai vietos pramonei ir Lietu
voj negaminamiems gamybos Įrankiams. 
Palikimas nuosaikios muitų apsaugos toms 
pramonės šakoms Lietuvoje, kurių egzis- 
b vimas be tos apsaugos atsidurtų pavojuj.

8. Išplėtimas ekonominio bendradarbia-
. __.. _ . . ... vimo su visomis valstybėmis ir sudarymasnancios ar privilegijų teises, susijusios su __ _____ •• t r-• • J

kvapas” yra j socialine, politine, mokslo cenzo ar ekono- 
‘ ‘ mine piliečių būtimi.

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Labas, tėve!
—Na. o kas naujo, vaike? 

Ką rašo gazietos? Ar bus 
Amerikoj raina?

—Gal kada nors ir bus. 
bet šiandien jos da nesi
mato.

—Aš girdėjau žmones 
kalbant, kad Stalinas gali 
suduot Hitleriui per pakink
lius. Kaip tu figeriuoji. Mai
ke, ar tas gali būt teisvbė ?

muitų unijos su Latvija ir Estija.
9. Reguliavimas Įstatymais pramonės ir 

prekybos tinstu ri tolygių stambių susijun
gimų veikimo, suteikiant priežiūros teises 
valstybei ir profesinėms sąjungoms.

10. Išplėtimas valstybės ir savivaldybių 
gamybos Įmonių ir visų rusių ūkiškų ko
operatyvų, neturinčių pasipelnijimo tikslo, 
panaikinti spekuliaciniam tarpininkavi
mui ir prekių falsifikacijai. Plėtimas uostų. 
Rėmimas jūrininkystės. Palaikymas žuvi
ninkystės.

11. Palaikymas valstybinių, savivaldy- 
binių ir kooperatinių kredito ir apdraudi
mo Įstaigų.

12. Palikimas valstybei emisijos teisės 
apyvartos lėšoms. Apsaugojimas valstybės 
finansinės stabilizacijos.

13. Rėmimas profesinio švietimo.
14. Sumažinimas neproduktingų valsty

bės biudžete išlaidų ginklavimosi tikslams, 
o padidinimas lėšų švietimui ir liaudies 
gerbūviui kelti.

15. Susiaurinimas alkoholio gamybos ii 
prekybos, kad palaipsniui butų pasiektas 
visiškas susilaikymas nuo alkoholio var
tojimo.

16. Sumažinimas netiesioginių mokes
čių naštos, panaikinant mokesčius ir akci
zą būtiniems masinio vartojimo daiktams, 
o padidinant tiesioginius mokesčius, Įve
dus progiesyvinĮ pelno mokesti, mokesti 
nekilnojamam turtui, paveldėjimui, pra
bangai ir tt., atleidžiant nuo mokesčio pra
gyvenimo minimumą.

VI. Socialinė politika.
Socialdemokratija gina sąjungų laisvės 

teisę, teisę darbui ir darbo apsaugai ir so
cialini darbininkų ir tarnautojų draudimą. 
Tam tikslui ji atiduoda visas savo politines 
jėgas ir visą savo politinę Įtaką profesinei 
ir socialinei dirbančiųjų masės kovai. Ji 
reikalauja :

1. Garantuoti darbininkams ir valdinin
kams sąjungų ir streikų laisvę. Uždrausti • 
kariškiams, policijai ir valdininkams stoti
j darbą streikuojančių vietoj.

2. Nustatyti Įstatymu maksimalinę as
tuonių valandų dieną fiziniam darbui. Su
trumpinti ŠĮ laiką 2-iem valandom proto 
darbo darbininkams, jaunimui ir Įmonėse 
su padidintu profesiniu kenksmingumu 
darbininkų sveikatai; apriboti nakties 
darbą.

3. Įstatymu aprūpinti dirbančiuosius po
ilsiu per sąvaitę ne mažiau kaip 42 vai. ir 
mėtinėmis atostogomis ne mažiau kaip 
dviejų sąvaicių, sumokant uždirbamąjį 
mokesti ir už atostogas.

4. Nustatyti darbo laiką žemės ukio 
daibininkams. atsižvelgiant i ypatingas 
žemės ukio darbo sąlygas, bet taip apskai
čiuojant. kad per metus vidutiniškai netek
tų dirbti daugiau kaip 8 vai. per parą.
' 5. Teisė leisti dirbti viršvalandžius ir ne

atidėliojamus darbus turi būti suteikta iš
imtinai profesinėms sąjungoms. Už tokius 
darbus turi būti dvigubai mokama.

6. Pagerinti tarnų būklę.
7. Pagerinti darbo sąlygas amatinin

kams ir "namie dirbantiems darbininkams.
8. Apsaugoti vaikų darbą. Uždrausti 

samdyti mokyklinio amžiaus vaikus. 6 vai. 
darbo diena ir ne mažiau kaip vienas mė
nuo atostogų per metus daibininkams iki 
18 metų amžiaus. Uždrausti darbo jauni
mui dirbti viršvalandžius, nakties, šventa
dienių ir sekmadienių darbus ir tokius dar
bus, kurie yra kenksmingi sveikatai arba 
moralei.

9. Garantuoti įstatymu uždarbio mini
mumą. kuris aprūpintų visus materialinius 
ir kultūrinių* dai bininkų reikalus Apsau
goti teisini uždarbio išmokėjimą. Suteikti 
pirmumu iieškimams dėl neapmokėto dar
bo mokesčio prieš visus kitus jieškinius.

<£iis daugiau)

III. Teisinas.

1. Panaikinamos bet kurios klasinė:
daug kavos
prie to da gan out v isokiu ; jjg-n jau buvusiu arba dabar i Panaikinamos bet kurios klasinės ir 
gyvenimo i upesčių. visokių esančių. Jeigu tamsta neturi i partinės teisingumo institucijos, 
planavimų per naktis ką ry- kokios" nors kraujo ligos, į 2. Demokratizavimas teisinio sutvarky- 
toj veiksi, kaip darbą atlik- slnpinimosi organų ligosi mo« rinkti teisėjai ir prisiekusiųjų teis- 
ri ir panašiai. Iš kitos pusės, įukšto kraujo spaudimo, tai i ma§; socialinis mokslinis teisėjų parengi- 
gali outi kad tamsta tun ko- ffaj patj o(ja vra kalta Vi-imas’ leidimas dalyvauti gynėjams iveda- 
kiu širdies nedatekliu, auk* & • *

maguriauji, j nįausiaj fcyja iš sisteminių 
būt visokių jjgy, jau buvusių arba dabai į

—Keno ir koks darbas?
—Ogi cicilistų. -Jus per 

tiek metų 
kad caro r
mislinot kad rojų padarysit gerą vietini gydytoją 
ant žemės, o dabar gali išei
ti da siekčiau, negu prie na- 
bašninko Mikalojaus buvo.
Aš tau štedi sakydavau, kad 
buntavotis prieš valdžią ne
valia. ba visokia valdžia yra 
nuo pono Dievo duota. Tu 
nenorėjai manęs klausyti, 
ant kritikų mane imdavai. o 

, , i dabar ir pats matai, kad ma-
no buvo teisybė.

—Ne. tėve. aš čia niekur 
tavo teisybės nematau. Prie-

man Cinzai, iucuxau« vv »«c v**x,*s
labai klysti, manydamas jog tai, kurie atgiąsintų ar su-'va,^ok bile kokius “foot

. ... , -. kiekviena valdžia vra nuo laikytų žmogų nuo nikolio-! novvder*”__ iie neturi ver-
tuzą. kitaip sakant, pasira- Oievo. .Jeigu taip butų. tai linių gėrimų? 1

—Aš manau, tėve, 
gali būti visai atbulai 
leris greičiau užpuls Staliną.

—Bet zakristijonas 
šnekėjo, kad jiedu yra pa
dalę tarp savęs brolišką so-

kėlėt revoliucija. tą kraujo spaudimą ir ką ki- ^aj k 
načalstva nuv ersti, ta. Tamsta geriau nueik pas j Jį./

kad
tikrai ištirtų sveikatos 

stovi. Jei bus reikalas, jis 
duos ir vaistų.

Klausimas 2: Ar tokie 
žmonės. kurie nemiega, 
trum;)iau gyvena ?

Ats.: Taip. Žmogus be 
miego gyventi negali. Maža- 
miegių gyvenimas yra trum
pesnis nuo kelių iki kelioli
kos metų.

Ar

maistas/ kuri žmogusįmajame tardyme; panaikinimas ypatingų 
ro. keičiasi i tam tikras į teismų ir mirties bausmės (ir ypatingų 

Neku- ? Įstatymų); kriminalinių Įstatymų reforma 
socialine ir demokratine dvasia;

dmskas ir skysčiu 
liuos iš tų sudėtinių, esu tik
ras, tamsta nemėgtum pa
uostyt. Jeigu jie būna iš kū
no pašalinami naturališkais 
takais, žmogus jų “kvapo” 
nejaučia. Bet jeigu tie natu- 
rališki takai būna sugedę, 
tai tos druskos turi veržtis 
per kitus kūno organus— 
per odą. Pačiam išsigydyt 
vargiai pasiseks.

Patarimas: Prisilaikyk
: tamsta higieniškų gyvenimo

Klausimas 3: Ar yra me-| taisyklių. Tėsk kojų plovi- 
singai, as manau, kad tėvas dicinoje žinomi tokie vais-^^ kas rytas ir vakaras. Ne-A 1 1 •! 11* YY /»

šę toki agiymentą. kad vie
nas kitam kiaulystės neda
rytų.

—Tas tiesa, tėve, bet dik
tatorių žodis nedaug reiškia. 
Juk Hitleris buvo padaręs 
nepuolimo sutarti ir Len
kija. o ar neužpuolė jos9 
Ru-ija buvo pasirašiusi 
kia sutartį su Lietuva, pr 
žadėdama gerbti Lietuvos i j? 
nepriklausomybe

reikėtų pripažinti, kad ir 
Stalino valdžia yra Dievo 
pastatyta.

Ats.: Platesni paaiškini 
imą apie tai duosiu vėliau. 
Tėmvkit.

—Veidiminut, Maike. . „t-
Šventose knveose via para- K'““’™“ kas geriau
švta. kad ant svieto vra da ir va!tt?tl. !lel 
šėtonas. kuris visada Dievui ?««ipnn.mo nervu kai 
zbitkus daro. Ir vra da pa- smogus nedali valandėlę ra- 
rašvta. kad prieš pat Sudna ™ai Pabuti-judina tai įo- 

’n-Diena užgims Liuciperis’. įas' tal rankas alba ką klta

į tės; įei vartoji, tai vartok tik 
atatinkamą pauderi. Duok 
kojoms užtektinai šviežio 
oro. Nedėvėk guminiais pa
dais čeveiykų. Patrinimas 
kojų glicerinu (“pure gly- 
cerin”) dažnai pagelbsti. O 
vietoj alaus, gerk po truputi 
žuvų aliejaus bent tris sy
kius i dieną.

Taigi diktatorių žodis reiš
kia nedaugiau, kaip durnas 
iš tavo pypkės.

—Tai tu rokuoji. Maike, 
kad vok i et vs o-alį

/kuris pradės šėtono karalys- 
u -l)ei ant žemės statu. Taigi

re. ffajj ka(j gtalmas ir vra
tas Liuciperis. Ir aš mislinu, 
Maike. kad šiur taip yra. ba 
jeigu Stalino valdžia butų 
nuo Dievo, tai ji bažnyčių 

su mskiu negriautų.
susiimti? . I —Niekus kalbi. tėve.

—A< vi<ai neabejoju, t ė-f Bažnyčios jau atgyveno sa
ve. kad prie to prieis. vo amžių ir jos pačios griu-

—O aš galiu bečyt. Mai-;va, o jei kuri nesugriuva.
ke. kad Maskvos krepasties 
Hitleris nepaims. Sako, la
bai stipriai subildyta. Juk ir 
prancūzų Napalijonas prie 
Maskvos vartų suklupo. 0 
Stalinas dabar da storesnį 
mūra anlink save išbudavo- 
io. Taigi aš nemislinu. kad 
Hitleris atsivožys prieš to
kią šylą eiti.

—Murai. tėve. šių dienų 
karo technikai nieko nereiš
kia. Sprogstamoji medžiaga 
gali suardyti juos a 
mirksny.

—Na
ni, Maike, tai pasakyk, ką 
Hitleris darytų su komunis
tais Maskvą paėmęs? Ar jis 
danių jiems tokį opereiši- 
ną kaip visiems žydams pa
dare. ar kitaip juos iškly- 
nytų?

—Aš jo planų nežinau, 
te\ e.

tai vasarą perkūnas sude
gina.

—Tfu. Maike. ant tokios 
šnektos!...

daro?
Ats.:

tai ir bažnyčioje 
trepsi iš papratimo, 
tos klausimas, vienok, turi 
gilesnės reikšmės. Čia galė
tų būti nervų iritacija. kuri 
neatidėliojant reikėtų iš
tirti.

Klausimas 5: Kas dalyti, 
kad. labai niežti kojų blauz
das. ir kai padraskai, ta; 
pusliukės pasirodo, iš kurių 
tiykšta
mas gi 
net visas

Kai kurie muzikan- 
kojoms 
Tams-

Klausimas: Aš turiu daug 
“komų” ant kojų ir negaliu 
nusigydyti. Prašau patart, 
ka daryt? Už patarimą per 
Keleivi” iš anksto daug 

ačiū.—M.
« iš

S.
Atsakymas: Reikia ne

šiot gerai prie kojų pritaiky
tus čeverykus ir užtrinų 
(“komų” > nebus. Jeigu ata
tinkamų čeveiykų negali 
gauti, tai pasidaryk nuosa
vas formas (kurpalius) ir 

rašalas.” Niežėji- duok pagal juos pasiūti če-
nežmoniškas, 
kūnas dreba.

kad

nustaty
mas griežtos atsakomybės valdininkams 
už nepamatuotą laisvės atėmimą pilie
čiams; valstybės atlyginimas piliečiams, 
kuriems be pamato buvo atimta laisvė; 
valstybės ir savivaldybių juridiniai kon
sultacijos biurai; nemokama juridinė kon 
sultacija beturčiams.

3. Išsiskyrimų proceso palengvinimas.
4. Suteikimas visų lygių teisių pavaini

kiams kūdikiams.
5. Administracinio teismo Įvedimas.

IV. Krašto apsaugos politika.

Krašto apsaugos politikoj socialdemo
kratija stengiasi atremti militarinius sieki
mus ir atkakliai kovoja dėl taikos. Ji rei
kalauja krašto apsaugą paversti valstybės 
neitraliteto saugojimu ir atrėmimu visų 
pasikėsinimų ant demokratinių valstybės 
santvarkos pagrindų. Saugojimas ir gyni
mas demokratiško kraštos eina šiuo keliu:

(a) pereinama prie liaudies milicijos ir 
G-ių mėnesių karo tarnybos:

(b) karo prievolė atliekama naujokų 
šaukimo vietose;

(c) demokratizuojama karininkų sudė
tis Įstatymo keliu, nustatant tam tikrą mi- 
iiimalini skaičių asmenų, kurie turi būti 
priimami i karo mokyklas iš puskarininkių 
tarpo, nepaisant jų mokslo cenzo;

(d) užtikrinamos kariams visos politi
nės teisės;

(e) sudaromos karinėse dalyse atstovy
bės savo dalių Įgaliotinių kareivių ir pus
karininkių teisėms ginti:

(f) demokratizuojami kariški krimina
liniai Įstatymai, karo procesas ir discipli
narinis statutas;

(g) taikos metu panaikinami visi karo 
teismai ir kaltinamieji bei jų bylos atiduo
dami bendroms valstybės teismu ištai
goms ;

(h) kariai auklėjami demokratinės res
publikos konstitucijos saugojimo dvasia;

(i) draudžiama naudotis ginkluota jėga 
ištikus konfliktui tarp darbo ir kapitalo;

(k) išplečiamos seimo teisės ginkluotų 
krašto pajėgų kontrolei;

(l) panaikinami karo ordenai ir pasižy
mėjimo ženklai;

(m) pagerinama ekonominė ir teisinė 
kareivių ir puskarininkių būklę;

(n) prapliečiamos teisės baigusiems ka
ro tarnybą gauti atitinkamoms valstybi 
nėms tarnyboms.

V. Ekonominė politika.

Pakėlimas gamybos jėgų lygio gerina 
materialinę dirbančiųjų būklę. Šitas page
rinimas galimas šiomis sąlygomis:

1. Žemė. miškai, gamtos jėgos reikalin
gai energijai gauti, žemės turtai turi būti 
išskirti iš kapitalistinės eksploatacijos ir 
atiduoti visuomenei naudoti^.

2. Turi būti Įsteigtos visose Įmonėse ren
kamos iš darbininkų ir tarnautojų tarpo 
tarybos, kurios nustatytų darbo paskirsty
mą ir racionalizavimą gamyboje, dirbda
mos glaudžiu kontaktu su profesinėmis są
jungomis.

Toms taryboms turi būti suteikta: teisė 
susitvarkyti darbo vietose, prižiūrėti išleis
iu Įstatymų vykdymą, kontroliuoti dariai

veiykus. Taip daugelis da
ro.

Kas link :bar turimų 
tamsta jas 

šiltame van- 
kuriu

Atsakymas:
blogas dalykas.

Čia tai 
Bet

1<iV ;
noi'jn ^užtrinimų. tai

tinkamai atsakyti į ši pa į ^eia’.
Kelios savaitės atgal “Ke- klausimą, būtinai reikėtų ži- i deP/ lr į’.z^k, 

leivis” ispėjo savo skaityto- noti bendras sveikatos sto-j^1’ kiekvienoje aptie-
jus. kad nusipirktų daugiau'™5- .T.a’n/a nieko ne k°Je- Taipupirsciuose 
cukraus, nes jis pabrangs. ”a.l.yK ir blauzdų neoradtyl
Tuomet 10 svarų cukraus lki kraujo, nes gaii užnuo 
buvo galima gauti už 48 cen- ti, gauti “blood poison. 

e>itus. Šiandien iau reikia mo- Patarčiau tuojau

NORI SUSTABDYT CUK
RAUS KAINU KILIMĄ.

Aš mislinu. kad ir tau 
butu markatna. jeigu Hitle
rį?- užimtų Stalino karalystę.

v ooeJ.
—Todėl kati visas 

rirbas nueitų ant šun- 
eg< •>

jūsų
mo

idėk
vatos ir kojas laikyk švariai.

labai gelbsti užte- 
ant užtrinų burgundiš

kos -malos. Daktarai turi 
daug kitokių būdų užtrinas 
nugydyti. bet tai jau jų da
lykas.

NAMŲ DAKTARAS.
I’.,-a (• Ą. .1. Ka-ali-v

Si nau.ia knysra užpildyta vien r< 
-epTai-. ai-V ia;i«i nurodymai kokiu 
.-ai^tiK dėl kokios lipos naudoti Ver 
n Šita knypa isipyti visiems, n“s Na 
no Orsk aras yra vienas iš '•••i’alin 
sriausiu knypu kiekvienam lietuviui 
Isipykit tuoj. Didelė knypa. anie 
loO puslapių. Kaina 
Audeklo viršeliais .......... . S? R'

i Kariai- 
i tus

kė
jeigu lu taip misli-

kreiptb

sako darysianti Jas- Labai gali bu.i, kao 
kad cukrus kraujas turi perdaug cuk

raus. druskų ir kitokiu che-

li
ne
kėlimui ir 
kas tik galim
perdaug nepagrangtų. Jeigu , . .
Roosevelto valdžia nedabo-; mitalų. Be to na gali būti n 
tų taip budriai visuomenės į-/oga vitaminų, o gal turi 
reikalų, tai pelnagrobiai gal kokią užkrečiamą lygą. ga 
jau butų pakėlę cukraus kai- variKozitai išsiveržę, gal 
na dvvgubai.

kokią 
va rike 
darbas netinka. Nieko ne-

PER 3 DIENAS NUSKAN
DINO 13 LAIVŲ.

Vokiečiai giriasi, kad per 
tris dienas jų orlaiviai ir
su.bmarinos nūs 
Anglijos laivų.

kandino B

MEMBER

OI R I1»I.W V
-The pnrpo-e oi the ts^oeiation >h»U 
l»r |« help pre-ertr the Meal» and 
tradition- «l’ onr ronntry. the I nlted 
Stale* o|* Auieriea. i„ retere ils lj*»- 
and in-pin- other* to rrspeet and ohej 
them. and in all nat* In aid in makinp 
thi* ronntry erralrr and hetter"

\
, 'A
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LIŪDNI LAIŠKAI IS LIETUVOS.

KELEIVIS, SO.JBOSTON

Kova Prie Fordo Fabriko
Fenktas Puslapio

PRAŠO NESIŲSTI PI
NIGŲ.

“Keleivio” skaitytoja dr- 
gė O. S. gavo South Bostone 
šitoki laišką iš Lygumų:

Brangi tetute! Dėkoju šir 
dingai už laišką, kurį tėvelis ga- • 
vo ir kuriam man buvo paskirta ! 

dalelė. Aš tamstai esu labai • 
dėkinga už gerą širdį, kad vi- i 
suomet prižadi mane gelbėt; > 
bet, brangioji tetute, prašy-j 
siu pinigu mums nebesiųsti.' 
Dabar pas mus pinigas labili 
mažą vertę turi. Viskas neap
sakomai brangu. Vi metrą me-1 
džiagos bent kiek geresnės rei
kia mokėti 200 ir 300 rubliu, 
ir kartais daugiau.

Viena pora batų taip pat 
300 rublių kainuoja. Moteriš
ki batukai kainuoja 100 rub
lių. Daug medžiagos negalima 
gaifti; pavyzdžiui, bajaus ir 
muitino beveik nėra. žieminių 
rūbų visai negalima gauti.

Centnerį javų turim par
duoti už 10, 12 rublių, o už po
rą naginių reikia mokėti 20 
rublių.

Brangioji tetute, nuosavos 
žemės pas mus jau niekas ne
beturi. Visa žemė paimta Į val
stybės rankas, žemę turim 
dirbti pagal valstybės nurody
mą ir sėti ar sodinti ne tą, ką 
nori, bet ką liepia. Mes šįmet 
turėsime sodinti cukrinių bu
rokų pusę hektaro. Nors ir nė
ra kam dirbti, nes tėveliai silp
nos sveikatos, o mes dar jau
nos. bet niekas į tai neatsi- 
žiuri.

Brangi tetute, dabar para
šysiu truputį apie save. Aš šį-; 
met, jei sveika busiu, jau už
baigsiu mokyklą Lygumuose,i 
o sekančiais metai" ketinu sto
ti į penktą klasę Šiaulių gim- • 
nazijos. tai prašysiu tamstoj, į 
jeigu butų galima, prisiųsti; 
man ant rudens apdėvėtų dra- i 
bužių. Labiausia man reikia 
žieminio palto, nes pas mus to 
visai negalima gauti. Jeigu 
tamsta neturėtum, tai girdė- •

jom. kad tetutė Vitkuvienė tu
ri daug apdėvėtų drabužių, tai 
gal tamsta galėtum iš jos' 
gauti. Su pagarba...

pagalbos, štai jos žodžiai,! 
ašaromis rašyti:

Brangioji mano drauge Ony-' 
te! Atsiprašau, brangioji, kadį 
taip ilgai laiško nerašiau. Nors 
mano laiškai jums ir nereika
lingi, bet visgi aš labai jus pa
siilgau, ir bendrai pasiilgau to 
krašto, kur taip ilgai laimingai i 
gyvenau. Nors ir retai tau ra- i 
šau. bet tankiai apie laisvės į 
kraštą mąstau ir j ūmi, Onyte.' 
visuomet prisimenu. Ach. kaip i 
butų gera. kad vėl galėčiau jus į 
pamatyti... Pasakysiu šiek į 
tiek apie savo gyvenimą. Jaui 
buvom bebaigia skolas mokėti,, 
kurių buvom nemaža pasidarę, 
kaip statėm savo namą, ir jau*: 
tikėjomės laisvai pagyventi. 
Bet dabar viskas kitaip įvyko, 
šita valdžia viską atėmė ir ne
žinau, kaip dabar gyvensime. 
Kadangi Lietuvoje dirbtuvių 
maža. tai nėra kur užsidirbti 
pragyvenimui. Taigi, mano 
brangi Onyte, gal galėtute pa
siklausti kur piis agentus, ar 
negalėčiau aš Amerikon su-; 
grįžti, kaip ilgai tenai gyve- į 
nusi... į

Baigdama ši laiškuti, siun-; 
čiu jums kuo širdingiausių lin- j 
Įėjimų ir kartu sudie...

NEŽINO, KADA BUS 
VELYKOS.

“Keleivio” skaitytoja A. 
V. iš Mt. Carmel, Pa., gavo į 
nuo savo giminių iš Lietu-'
vos šitoki laiška:* «-

Laiškas rašytas 30 sausio.
Mes visi sveikinam judu. Agu- 
te. Mes visi sveiki ir mamelė 
sveika, žiema šimet nelabai

BUVUSI AMERIKIETĖ 
NETEKO NAMO.

Štai laiškas, kurį rašo bu
vusi amerikietė K. M—-nė iš 
P—nų miestelio. Ji išgyveno 
Amerikoje 15 metų ir dirb
dama Harrison, N. J., diib- 
tuvėje pasidarė šiek tiek pi
nigo, todėl nutarė grįžti Lie-; 
tuvo’n ir tenai užbaigti se
natvę. Parsivežu* sunkiai 
uždirbtų dolerių pasistatė 
namelį. Užėję bolševikai 
dabar tą namą iš jos atėmė 
ir visas jos gyvenimo uždar- ■ 
bis žlugo. Dabar ji rašo! 
“Keleivio” skaitytojai O. G ! 
į Georgetovvn, UI., ir prašo1

čia matome vaizdelį iš sumišimų prie Fordo automobilių 
dirbtuvės Detroite, kur streikieriai sudaužė daug automo
bilių ir užgriozdė jais streiklaužiams kelią į darbą. Daug 
žmonių buvo sužeista.

D-RAS ŠLIUPAS BĖDOJE'

Iš patikimų šaltinių mes 
i gavom žinių, kad D-ras Jo- 

■ nas Šliupas Lietuvoje atsi- 
Įdurė kritiškoj padėty. Visas 
: savo sutaupąs ir energiją jis 
sudėjo i “Laisvąją Mintį.” 
Dabar tą laikraštį bolševi
kai iš jo atėmė ir atėmė pen
siją. kuri nepriklausomoj 
Lietuvoj jam buvo mokama 
iš valstybės iždo už jo nuo
pelnus lietuvybei. Senelis 
nebeturi iš ko gyventi, ypač 
kai dabar viskas pasakiškai 
pabrango. Amerikon sugrįž
ti nėra kaip. nes, viena, jis 
jau prarado Amerikos pilie
tybe : o antra, ir čia jau sun
ku butų susirasti kokį nors 
pragyvenimo šakinį.

BALTINA KRUVINUO
SIUS DESFOTUS.

“Christian Science Moni- 
tor” korespondentas prane
ša iš Maskvos, kad Stalino 
pastangomis tenai pradėta 
“vaitvašyt” (baltinti) ir ki
tas kruvinųjų Rusijos despo
tų, būtent caras Ivanas 
Žiaurusis, kuris net arti-

AREšTlOTAS DAKTARAS.

..
i. ...Prssfcč
Parodytas čia Dr. Merrill .Joss

PAJIESKOJIMAI
! “Keleivio’’ Redakcija. Ger
biamieji Draugai. Buvau Ame- 
likoje ilgus metus, dabar vėl no
rėčiau sugrįžti atgal, bet laikai 
pasikeitė, sugrįžt sunku. Pra
šau gerbiamų draugų įdėt pa- 
i ieškojimą i "Keleivi’’ mano 
pusbrolių. Man gyvenant Ame
rikoje jie vadinosi GEORGE 
(Ju’gis) ir JOE tJuozas> DU- 
BESKI Jų jieško P-anas Du- 
idėkas. Kurie žinote kur George 
ir Joe Dubicka' gyv‘ n * nm'oiiė- 
!it pranešt ju adresus į “Kelei
vio’’ ofisą. 25“. Eroadvay. Eouth 
Boston, Ma ;s.

Pajieškau dėties POVILO J L RUO
NIO apie metų amžiaus, šeimynos 
nuėjo dvi dukteris, ir jie buvo trįs 
broliai, gvveno arti Bostono, turėjo 
farma. Iš Lietuvos. Kirkliu kaimo. 
> ’ • Pabiržės. Malonėkite atsišaukti. 
Kurie žinot kur jis randasi, prašau 
prisiųsti jo adresų. <(>)

Mrs. Malvina Tamašauskas 
D’>12a Clarke st., Moutreal, Canada

Parsiduoda 1 šeimynos Stuba
Arlingtone. G kambariai, garadžius 

(po stuba'. Steam heat; tik 10 metu 
senumo, viskas modemiškai įtaisyta. 
Kreipkitės: 14 Peter Tufts Road. Ar- 
Pngton. (Stuba randasi 10 peter 
Trfts RoųdL Be agento pigiau par
siduoda. Priežastis — turiu farma ir 
sunku abu prižiūrėti

Iriausiems savo giminėms iš Richmondo, Me., vra suimtas Pajieškau putrelių ir pusseserių, 
* Vieno vardas STANISLOVAS BLT-kapodavo galvas.

Pirmą Stalinas pradėjo 
kelti Į garbę Petrą Didyjį, 
kuris taip pat yra pasižymė
jęs dideliu žiaurumu.

Kažin, ar tik Stalinas ne-

už nužudymą savo žmonos, kuri 
taipgi buvo daktarė. Jos lavo-

—rusiški. Galioja da ir lietu
viški, ima visokius, tik mokėt 
tai jau rusiškais moka. Todėl
lietuviški jau baigiasi. Aš čia gauta žinių, kad bolševikai vadų “likviduoti. ' jeigu 
Įdedu vieną rublį į šitą laišką. yj-a įvedę savo rūšies “vergų žiauriausius carus pradeda 
tai galit pasižiūrėt, kaip jis iš- įšpįrkimo” sistemą. Raudo- kelti į Sovietų “didvyrius?”

najai armijai užėmus Lietu- Na. kas galėjo tikėtis, kad 
vą, joje buvo užsilikę keli bolševikams vadovaujant 

. . tūkstančiai žydų atbėgėlių Rusijos revoliucija taip grei-
rašyti, Ui parašysiu daugiau.: įš Austrijos. Cekoslovaki- tai išsigims i šlykščiausią vė
jus parašykit mums dažniau. Į jos> Vokietijos bei vokiečiu akciia’

nes užimtų Lenkijos sričių. Kai - ----------------------- —-
kurie šių atbėgėlių žydų PARDUODU LIETUVIS 
bando nūn iš bolševikų pa
sprukti į užsienį. Bolševikai

VERGŲ “IŠPIRKIMO”
SYSTEMA.

Iš okupuotosios Lietuvos siiuošia daugiau bolševizmo

KUS. kitų vardų nepamenu, bet visų 
pravardės Butkai Paeina iš Kėdainių 
folivarko Patbarkų. Jų tėvas buvo 

lias buvo atrastas skieps po jų staliorius 3 dvarams i L'tambarkų, 
Patbarkų ir Pelėdnagių >. Norėčiau 
su jais sužinoti. Kurie žinot kur jie 
randasi, meldžiu pranešti arba patįs 

i lai atsišaukia. Aš paeinu iš Vilkijos. 
Jaučekių sodybos, Kauno apskričio.

(Jeorge Cižinauskas (•> t
1458 VV. lo-th Street. Chicago. III.

namu.

rodo.
Mes visi sveiki. Kitą sykį 

gal bus galima apie viską pa

kas Amerikoje girdėti, 
mes čia nieko nežinom. Mums 
nei lietuviškų kalendorių ne
duoda skaityt, tik rusiškus. O

KUS BALANDŽIUS.

šalta, sniego nedaug ir rogėm: tuose rusiškuose nėra nei j j{jOs išleidžia, bet reikalau- 
smagu važinėt. Tik nesmagus i švenčių pažymėta: nei Kalėdų. ja |-a<į užsienyje gyvenan- 
dabar laikai, žmonės dabar ne* Velykų. Tai mes nežinom į ^į^jį atbėgėlių giminės įmo

nei kada musų šventės pripuo- į kėtų Maskolijos iždui už 
la. Būnam kaip maiše užrišti, kiekvieną žydą po 1,000 do

leriu. Už tokią sumą nema
ža žydų jau esą iš bolševikų

kaip numirę. Reikia žinoti, 
kad savo gyvenime žmogus 
dabar neturi nuosavybės. Že
mės negalima nei parduoti, 
nei kitam atiduoti. Viskas, vai 
džius, žmonės sako. jeigu ilgai 

taip bus, tai jau po gyvenimo!

Parašykit apie sava. O da
bar sudie. Lauksim laiško...

vergijos išsipirkę ir išvykę 
į užsienį. Kai kuriems žy-LIETUVIAI ITALIJOJE.

Yra lietuviu ir italu že-'<lams esą pavykę pasiekti
Lietuvoj. į mgj norg jr ne(jaUę. Romo-! Palestiną, o kiti važiuoja

Materijos pas mus taipje lietuviu kolonija šimet! per Sibyrą į Tolimuosius 
brangios, kad įpirkti negali-,jnėjo net ir Lietuvos* ne-! Rytus*. iš kur tikisi pasiekti

Jungtines Vals

Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun
čia į visas dalis 
Suvienytu Vals
tijų ir į Kanadą. 

6EO.
BENDORAITIS 

520 VVilson St„ 
A'aterburv. Cor.n.

SLOGAS PAPROTYS IŠ
GELBĖJO JO GYVASTĮ.

Elton Shavv nutarė aną-,
rlion "uszidyivri e-m o-ila >ie<! Pajieškau mus apielinkės žmonių «ien paminai\ti sau gaią. ne>i su kiriais kartu ;rl.ažias hažnyi.iaS 
jam nusibodo gyventi. Jis statėm. Mieškuičiu ir Gruzdžiu para- 
atsuko virtuvės" pečiuje vi-Į^; 5šAį5^X“ nu<> tų P"5*5*™* 
SUS gazo kranus, uždarinėjo! _ Vincent jaraminas 
langus, duris, ir atsigulė pa-j L‘thst2’ Xcw_2_ 
lei pečiu. Bet jis buvo ipra-i Pajieškau petro noryaišo,

tos khtri ritino- rnl’Vti todėl ' 1>acin.a nuo 1‘^kro.iaus, Šiaulių ap- 
tęS įriOcil (Idu^ luKjll* vOUCl j skričio, seniau gyveno South Mi!- 
negalėjo numirti be tabako, i vraukee. VVis.. o dabar nežinau kur.

ivniomė niaurota 1 Kurie žin“te- prašau pranešti jo ad • pasiėmė Cl^ai etą I rv>a< bus-iu labai dėkingas. Jis ture.Atsikėlė
ir nieko nemanydamas idrė-'j° >>- vaikų. Taipgi pajieškau sta- 

i - Vb-m.-A; i,T,-t-zU RUDŽIO. paeina is Trakininkųske (legtllką. ViltUVCJ Įvyko paimo, Miežiškių vals., Panevėžio
sprogimas ir įsnese visus 
langu-. Kada Elton Shavv 
atsipeikėjo, jis buvo jau li
goninėj. smarkiai pritrenk
tas, bet pasveik

apskr. Malonėkit pranešti jo adresų. 
Antanas VVaičikonis <>',)

1518 Hayes avė., Ragine, VVis.

ma. Prasta vilnonė niateri.ia! prikjauscmvbe> į Amerikos
100 rublių ir daugiau už met- i1 * ‘ ti jas.
rą. Kartūnas 6 rubliai už me-! Žmogus ypač pilnai ir są-; — — —
trą... moningai vertina ir brangi-! DIDELIS BARGENAS

Jus Amerikos lietuviai pasi na tai, ko jis nustoja, todėl ; . arha .i*i.iran.-
rupinkit
mer
nieko rašyti—viskas turi būt'lietuvio širdyje tą neapsa 
‘•gerai.” i komai gilų ilgesio bei pa-:

Jau Ilgūnų Jonas paleistas!triotizmo jausmą! 
iš kalėjimo ir sako gausiąs ko- j šių jausmų atmosferoj i 
kio komisaro tarnybą. 1933 pradėjo ir Lietuvos dvide-i 
metais jis nušovė tėvą ir buvoį£jmts trijų metų Nepriklau- 
gavęs 15 metų kalėjimo, bet' mobybės šventės diena Ro- 
dabar jį paleido. Dabar Lietu-jmoje<
voje visi tokie valdininkai. Už! Nesvarbu, kad kai kur! 
tai žmonėm taip (sunku) gy-jmusų esama maža, bet nuo- 
v«nti. ilatinis, sistematingas ir pa

stovus darbas didelius žy-

jus nuvuYiai pasi- nei lui, 110 uuoivia, imto • - — - - . . . . . .!• j 1 e ixi- davcia. i ra mikseris ir visi kiti rei-
>inkit apie Lietuvą. Jus A- ir dabar savos valstybes Re-;kni ingi įrengimai. J karu garadžius, 
rikoj galit. O Čia negalima į lėkimas iššaukia kiekvienoms^ S“
•ko rašvti—viskas turi būt'lietuvio sirdviė ta neapsa- mėn. Krvinkitė- : įsi

Jus. Agute, dabjtr nesiųski
te nieko iš Amerikos. Mažu il
gai taip nebus.

Virkdančios Dujos Prieš Pikietus

Si nuotrauka parodo sceną prie International llarvesterio 
dirbtuvės Chieagoje, kur prieš streikuojančius pikiotus po
licija pavartojo virkdančias dujas. Tas baltas rūkas, nuo 
kurio šis streikieris stengiasi atsitolinti, tai dujų banga,

r

men. Kreinkitė 
20 Auslin S5.. N'oruiMid. Mas:

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

Augmenimis, 'žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 ceriai. I 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siusti Money Orderiu, arba 
jiopierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
2JS \V. Fonrth SU. So. Boston. Mass.

Pajieškau tetos,- po tėvais ONA 
JASAIČIUTĖ. po vyru Mrs. VYitliam 

ll' Sakosi i tėtulis. I92© metais ji gyveno Phila- 
,, .- •- j • ' j .. irtelphia. Pa. Meldžiu atsišaukti arpądabai' jau nesizudysią^ (iau- kurie žinote kur ji randasi praneš-

giau. Rukvmas yra blogas £:t.e ’?s ’>usiu laba' <fekinga.
° . i’ a. 4. *4.*i • raipjri pajieškau pusseseries. po te-
PctpiOtVS, DGu SliHni atsitiki- vais pravarde Ona Jasaičiute, po vy-

valstijoj. R. R. 2. Box 78. Branch. Mieli.

Petronėlė Lamsargicne
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

APSIVEDIMAI.

GYDUOl.ES nuo visokiu ligų. Kurie 
turite kokius nesveiku r'-.-. kreipki
tės pas mane: duosiu gerų patarimą 
ir busit patenkinti. (:>)

PET LAMSARGIENĖ
1SH S. Water St.. Philadelphia. Pa

Pajieškau pusamžio doro ir teisin
go gyvenimui draugo, jauni ir berei
kalingai nerašinėkite. Tik ant rinitų 
laišku teisinga atsakymų duosiu 
kiekvienam. Mrs. t . P. (d>
683 St. Peter st.. St. Paul, Minu.

I---

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ. STATISTI
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ, 

lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

gius gali atlikti, nes ir že-i 
maičių priežodis sako: “I^a- Į 

Pinigai pas mus jau kitokie.Ja^ ir akmenį pra-' 
tašo.”

Antroji iškilmių dalis — 
į visu Romoie gyvenančiu lie- 
į tuvių atsilankymas vakare 
i Lietuvos Pasiuntinybėje.

MinisL Lozoraitis, kreip- 
Idamasis į susirinkusius, pa
reiškė, kad vasario 16 die
nos šventė, anksčiau buvusi 
atsiminimo diena, dabar tu
ri būti vilties diena. Kovo
jant už nepriklausomos lie
tuvos valstybės atstatymą, 
reikia visados atsiminti, jog 
bolševikų smurtas negali 
būti nei pateisintai nei pa
aiškintas. “Mes, kaip ir visa 
Lietuva, tikime i savo bylos 
šventumą”—sakė ministeris 
Lozoraitis, “tikime ir mato- 

;me. kad bolševikų durtuvai 
, nc«rali užgniaužti musu Tau
to »e laisvės ir Nenriklau-o- 
mvbės troškimo. Todėl mes 
esame įsitikinę, kad musų 

'viltys išsipildys.”
Po Iztzoraičio žoitžių su

sirinkę sugiedojo tautos 
himną, į j

Hitleris skelbia mažoms ‘uitoms "!ai-v 
(Iš Kalendoriaus)

K:dendor:aus kaina "Keleivio” Skaitytojams 25 centai
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoteri į popi rėti ir Įdėt į 
laišką. Kanados pašto ženkleliu prašome nesiusti, nes ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

"KELRK IS,” 253 Broadway, Su. Boslon, Mass.

SVARBUS IŠRADIMAS
TitlJt RI šit (.ii»U«I.BS. 

Užpatentuotos U. S.
No. 1 Nao Paulų Gėlimo, for Tooth 

Aehe. Irritations and Hardening of 
the (ėinis. Prašalina dantų skausmą, 
užsivictryjimą, sustiprina smegenis. 

No. 2. .Miracle M. J. S. Salve. Nuo 
ir šviežių žaizdų, vočių, nuo 
nuo sutrukusių tankų ir kojų 

ve. Turėdami kokius skaudulius ir 
gjčėdaa.i praša’int. pabandykit tą 
astį.
No. 3. M. J. S. Salve nuo Rheutna- 

skų skausmu kojose, tai.koše, pe- 
’iose, sprande, nuo užsišaldymo it 

v.c. Ta mostis tikrai skausmus jums 
prašalins. Reikėtų turėt tos mosties 
kiekvienoje šeimynoje. Nūsipirkit 
tuojaus. Atskirų gyduolių dėžutę tik 
c-i oo Siųsdami pinigus adresuokit 

MAT J. ŠVILPA 
Miraele Ointment 

O. Box ll'J3, Harltord. (bnn.

Reikalingas Darbininkas.
Ant farinos. nuo 39 iki 6<» metų 

amžiaus. Platesnių žinių klauskite 
laišku. Susitarsime. (6)

Tet.v Markūnas 
Sattd Brook, N. .1.

senu
Pil
it

tuo

i
ei i

! $1.00. 

taip:

I

Reikalingas Darbininkas.
Ant farntos, nuo 29 iki 50 metu. 

turi mokėt gerai karves melžti; kiti 
dari ai paprasti. Mokam $30 ant mč- 
ne-io. ruimas ir burdas. Atsišaukit 

i greitai laišku ar vpatiškai. Darbas 
į į astovus. Jurgis Orinikaitis ,0) 
į R. 3. Box 37. Merrill. Wis.

20 AKERIŲ
Dalis yra vaisių. Puiki, getai pa

statyta stuba. barnė ir vištininkai.
gero kelio, tik viena mylia nuo 

Federalinio vieškelio; 1’.- mv'iu nuo 
r.iesto. s’.Soo. HAN'SON-OSBORN. 

1 Estate. Hart. Oeeana Co.. Mieh. 
kitu farmų. klauskite.

l':ra. 
i u rime ir

IŠ KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS AI GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. 
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWLNG CO., Ine.
TEI^FONAS 
W orcester — 5-4334

SI LAFAYETTE ST., 
WORCE3TER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Rcid, 
South bo»io.i, Mass. TeL SOUth 2271."J

GYDUOl.ES


Šešta* Puslapis CttVIS, SO. BOSTON No. 13. Baksdlto 9 1941 m.

Moterims Pasiskaityt
A. ’ m. f, erVUTTT TOiDVnŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ.

KANADIETĖ GAILISI ’ 
MOTERŲ BALSO.’’

•‘Keleivy” tilpęs drg. Mi- 
chelsonienės straipsnis apie! 
buvusi LJIPS ir -jo žurnalą1

Duonos riekutės ir viso
kios bandutės imamos nuo 
torielkos pirštais, o ne šaku
tėm.

Salierai, ridikueiai. agur-
“ Moterų Baisa” sugraudinoajyyos.ir visi kiti pa- 
ir mane: Nors aš nebuvau te inas^ valgiai, imami ir nesa-
šusivienijimo narė nei "Mo-N™ į burn^ Piršta^ o ne ša- 
teru Balso” nrenumeratorė. į AUtėm ar peniu.

! APIE VALGIUS, i

EKSTRA PARUOSTAS KUM
PIS (HAM) VELYKdM.

S—10 svaru kumpis.
i

1 kvorta obuoliu giros (cider) i 
1 puodukas medaus.

puoduko razinkų.
12 gvazdikėliu (doves). 
šaukštas miltų.
1 skardinė rinkėmis supiaus-

tyto ananaso (pineapple).

Skrybėlės Velykų Sezonui KAS MUMS RAŠOMA.

Nušluostyk kumpi švaria 
drėgna skepeta ir nulupk visą! 

nes tuo laiku buvau dar ne-; Peilis vartojamas vien,oda. Į kvorta obuolių giros su- 
didelė mergaitė ir gyvenau maisto atsipiovimui ir svies- dėk medų, gvazdikėlius, užkai-

■etuvoj. vienok as jį gana .o užsitepimui. Kaip kur tink. ir karštą užpilk ant kum- 
gerai atsimenu, nes mane : sviestui pasiimti ir užsitepti pį0. Laikyk užpiltą tris valan-

iš Kanados prisiuntė jos vra duodami tam tikri nedi- das. dažnai kumpi apverkiant, 
mums kelis numerius. Mano: deli teptuvėliai. Visas kitas kad permirktu. Išėmus iš sun- 
mamytė labai mylėjo ii 1 ’ "
skaityti. Ji duodavo pasi
skaityti ir savo draugėm n ^akutėm arba 
mane ragino iš jo mokytis.
Mamytė pati mane išmoki
mo deklamuoti eiles, tilpu
sias vienam to žurnalo nu- <atyt ant nosies galo.
•nery. As tas eiles esu daug kelkit stiklą ar puodeli ant šiom razinkom ir vėl įdėk į pe- 
sykiu deklamavusi visokiuo- lygios linijos su lupom ir čių, kad razinkos apkeptų. Li-i 
se suėjimuose ir parengi- palengva paverskit, galvos kusias razinkas ir miltus sumai- 
muose. todėl gerai jas dar ii neužverčiant aukštyn. šyk su ta sunka, kurioj kumpis

Dantų prie stalo nekrapš- ir mėsai padažą
tvkit. Tas daroma pasitrau- *«ra'7>- įdėjus kumpi ant 
kus nuo stalo, niekam ne- torielkos, apdek aplinkui svieste 

spirgmtom karštom ananaso

LVkd

maistas, kuri nereikia at- Los kepk atidengtą vidutiniam 
piauti. yra valgomas vien karšty nemažiau kaip 3 valan- 

tam tikim das, nuolatos aplaistant ta ja gi- 
aukstuku. Geriant is stik- ra. kurioje kumpis mirko. Ra-; 
įnės. niekados neužverskit zinkas užpilk karšta gira ir te- 
:aip, lyg kad norėtumėt pa- gul pastovi. Prieš duodant į sta-.

Pa? lą. kumpi apibarstyk išmirku

šiandien atsimenu.
Dabar aš gyvenu Kana

doj. esu ištekėjusi ir turiu 
dvi savas dukteris. Aš jas 
irgi išmokinau deklamuoti ...... ... „ .tas pačias eiles, kurias aš .Nezaiskn su peiliu, saku- 
išmokau iš -Moterų Balso" “F1 "Jutais daiktais pade 
25 metai atgal. Butu labai
malonu, kad aš pati gale- _ _ . ,. ,
ėiau šiandien užsiprenume- tumėt ąnt stato jokių skys 
moti toki pat žurnalą. nes! čių: vienok jei tokia nelai- 
skaitymas man labai patin- atsitiktų, tai mandagiai 
ka. Aš nei žodi nepralei- atsiprašykit gaspadinės ir 
džiu -Keleivio” Moterų skv-j vėl tęskit valgi taip. lyg kad 
iiuje. ' * ; niekas nebūtų atsitikę.

rinkėm.
Paspirgintas ananasas (pine

apple) prie kepto kumpio labai 
tinka ir valgomas kaip priedas 

saugokitės kad nepalie- prie mėsos Valgomas karštas.
tais ant stalo.

KAS MOKA PAGAMINTI 
VfiDARUS?

Viena Moterų Skyriaus skai-, 
tytoja iš Swanwick, Ilk, prašo 

. , , . ., ,. patalpinti vėdarų receptą, nes
Negražu ir labai peiktina. | Pabaigus valgyt, peili su [ai esąs labai skanus valgis, 

kad pelei kokių ten politis-, Akutėm padėkit šalia viens Mes šiu0 tarpu tokio recepto
ku Kivirču jis bu\o neisma- kito ant torielkos. Sukryžia- Returim. todėl jei kas iš skaity-i • • * *

vot nepriimta. tojų žino, kaip jie pagaminami.

M V.
M: , X / a *

čia parodyti New Yorko modisčių sukurti skrybėlių pa
vyzdžiai šių Velykų sezonui. Mums geriausia patinka du 
viršutiniai modeliai. Prasčiausia išrodo pats apatinis deši
nėj pusėj—lyg ir apversta kiauru dugnu “beskė.” kur 
varna pradėjo sau lizdą krauti.

Norėjo “darbininkiškos vai 
džios,” ir susilaukė. cios ir

Jau kelintu kartu skaitau m°,S- 
” žinias, kad Lietui “Keleivy 

voje dabar visko pribuko. 
Žmonės dirba daug sunkiau

nėliu sunaikintas. Tokios
motervs turėtu tikrai galvas

kos valdžios” krautuvės tuš- 
kainos neprieina-

Komunistas, turbut, atsa
kytų taip: “Krautuvės čia 
pilnos dėl to. kad darbinin-

h teko tea. gaU- “ ta. negali tavon,
raa koki daikteli te su ko- lsPll'kt'! k°- f?a,1 .P° Stalino 
misarų ■leidimu nusipirkti, t'3.“!? d?^>n.lnlu> tur ingi, 

i tai jis toks brangus, kad už ‘S1 į* ‘sPerka <lel to 
Į dabartinę algą darbininkas nleko Pas į“08 n*ra;. ,. 
i negali nusipirkti. O dirba K&z. Karciauskts,
darbininkai ilgas valandas Cnjeago. Iii.
ir pagreitintu tempu, skubė-
darni ir raginami vis dau- , . . „ Ill» , , . ,riasau py 
giau skubėt, dirbt “stacha- leivl° . redakcijos duoti n 
noviškai.” Tai štai kokia,^aV. ke'!e.m rodžiam

! darbininkams “laimė” priej sashnk dabartinės Lietuvos, 
“darbininkiškos valdžios.” i As skaitau ‘Laisvę ir ma- 

,O tokios valdžios darbinin-Į^u jog komunistai labai 
kai senai norėjo. Pirma j džiaugiasi, kad Lietuva tapo 
jiems nepatiko, nes buvo Prijungta prie Rusijos. Jie 

įbuižujai, buožės ir tiems dv- norėtų. ka? lietuviai eitų 
ikaduoniams prigulėjo visa Jiems . I!pagalbą ir padėtų 
j nuosavybė. Dabar privati- įmušti, kaip jie sako, “me- 
jnės nuosavybės nėra ir nėra{įu.s aP.ie dabartinę padėti 
i nei buržujų, nei buožiu, nei1 Lietuvoj.
■kitų dvkaduoniu. Yra tik! O jus parsidavėliai! Jus, 
j “draugai” komisarai ir vi-j Stalino agentai! Nejaugi jus 
: sur “gražiai” šviečia Stalino j manot, kad jus galėsit mums 
“saulė.” Žmonės neturi ant Įkalbėti kad po Stalinu Lie
ko dabar skųstis ir ką kai- tu va gali būti laisva? Mes 
tinti, nes dirba patys sau, per tiek metų kovoję kad 
taip kaip norėjo. Ir “viskas nusikratyt svetimo jungo, 
butų gerai,” rašo jie savo j dabar imsim džiaugtis vėl 
laiškuose, “tik vienas daik-i to sulaukę? Mes kentėm ka
las nelabai gerai, kad nega-' Įėjimuose ir žuvom Sibyre,
Įima gauti drabužių ir nėra 
duonos.” Vadinasi, viskas 
“gerai,” tik nėra kaip gy
venti.

Amerikoje Stalino “sau- 
i lė” dar neužtekėjo. Ir turbut 
‘dėl to čia krautuvės pilnos 
! visokių prekių, gali žmogus 
■ pirkti ką tik nori, ir viskas 
.pigu, tačiau darbininkai ne
patenkinti. Yra nemaža to- 

- kių. kurie norėtų Stalino
■aulės.” Matvt, kad jiemslenkti'iš gėdos! Ju neaugai- ^ie?1’azu ait>a prašytume^paaiškinti, o mes pa- C DALYK Al kalbos netikslumais. Pavyz- “si

voti užsispyrimai stumia[vi- a kunem remtls ant stalo. talpmsim Moterų Skyriuje skai- --------- ; ožiui. 69-tame “Vilnies” nu- jau nusibodo gerai paval-
sa lietuviu moterų veikla at- Rankas, kada nevalgai, tytoių ziniar “Nusipelnė.” :mery L. Pruseika rašo: gius ir gražiai apsirėdžius
tral ardo iu vienvbe ir sėia laikvk po stalu sau ant ke- , ts a J “Tuo laikotarpiu d. Paukš- cigarus rukvt ir automobi-gai. axuo jų vienvoę ir sėja ? f utoriia Suvienytu Siaurinės Is VISU Amerikos lietuvių - daugiausia nusinelnė Hak važinėt todėl nori
neapykantą. Kanadiete, bu . Amerikos nuo udradimo ir dar laikraščių, imant juos srovių itJS augiausia jiusipeine iiais važinėt, todėl non

---------------- Visi Situs dalykus turėtų prieš atradimą Amerikos -J - -
STALO ETIKETĄ. žinoti ir vaikus namie prie; "

Stalo etiketos žinojimas 
tuoj parodo žmogaus išsila
vinimą. kulturingumą, drau
giją ir klesą. Tuoj galima 
pažinti, ar tas žmogus jau 
nuo mažens pripratęs kaip 
reikia prie stalo apsieiti, ai 
tik dabar pradeda lavintis. 
Yra tokių, kurie neturi jokio 
supratimo apie kulturingu 
žmonių papročius ir visai 
nesistengia juos patilti nei 
prie jų pratintis. Tai yra la
bai peiktina. Visiems reikia 
žinoti kaip ir kada vaitoti 
servetę fnapkinl, kaip lai
kui peili ir šakutę, kaip val
gu: tykiai be lupų pliaukš
telėjimo. kaip kramių mais
tą užčiauptom lupom ir val
gyt iš palengvo.

Kada atsisėda! prie stalo, 
gražiai atlenki! servetę ii 
palieskit ją sau ant kelių, 
kad nenuslystų ant žemės. 
Vyrai patiesia tik ant deši
nio kelio. Reikalui esant, su 
sei ve; e n u < i š! u< >stykit lupas. 
o užbaigus valgyt, lupas ii 
pirštus. Palikit servetę ant 
Ua 1 o n esulan k-tytą.

Niekado- nelieskit valgio 
i bumą <u peiliu: tam yra 
sakmės, satirt-tai ir visokie 
šaukštukai. Nekąskit duo
nos iš visos riekės: taipgi 
netepkit sviestu visą riekę. 
Atsilaužkit duon«« nedideli 
kąsni, užtepkit ant jo svies
to i: visą šmoteli ant syk Į- 
dėkii i burną. Valgant sriu
bą arba kitą koki valgi su 
šaukštu, visados semkit nuo 
savęs, o ne Į save. Geriant 
kavą arbata arba kitą koki 
gėrimą. kur vartojamas 
šaukštukas, išmaišę cukrų 
šaukštuką padėkit ant to- 
rielkutės, ir tą-vk gerkit. 
Niekados negerkit iš torie’i- 
kutės arba su šaukštuku 
puoduky.
DAVATKV <.\i‘Z'\hos - •
linksmos daines. Apart uokirjnj “Da
vatkų Gadzinkos“ telpa “O ivairi’i 
iuukintrų dainų, eilių, parodija :r tt. 
Jlauięrii* ii dainų ..aka ja'.k;ntrom«
deklamacijoms, šešta paporinta 
laida. r>u*l............... .................... l»c

to pratinti, tąsyk jie vistu- ži- į ir tt. Prie galo knygos 
nos kaip Drie stalo tinkamai j
reikia apsieiti. i tr>da.-uose ........................ 12.25 «

čia

sę, kurios jie visai nežino; 
pas juos ir atskiri žodžiaiVELYKOS.

Velykos! Velykos! Bet ką jos mums duoda?... 
Ar jos kiek apšviečia gyvenimą juodą?...
Ar laukiamas laisves žmonijai apsako?...
Ar jos mums prašalin erškiečius nuo tako? 
Liaudis tebevargsta spaudėjais apsiausta 
ši žemė, juodoji tebėra neprausta.
Skambėdami pančiai nuo rankų nekrinta,
Dar auštantis rytas žmonėms neprašvinta!...

Jovaras.

MARGUČIAI.
Margučiai šypsos, margučiai juokias, 
Margučiai žydi Velykų rožėms; 
Vasaris jaunas su saule tuokias, 
Margučiai šypsos, margučiai juokias. 
Velykų dieną pasnykai nyksta,
O kai išnyksta—paslaptys dygsta... 
Nors dar ir sninga ii' šiaurys pyksta. 
Margučiai šypsos, margučiai juokias.

J. T.

JAUNYSTĖS MARSAS.
Ei, jaunyste, tu galinga,
Ta linksma, šviesi, audringa.

Kaip žaibai dausų!
Nieks tau kelio neužtvenkia.
Tau pasaulis galvą lenkia

Iš kovos balsų.
Jei pasišventė jaunystė.
Kas pasauly gal išdrįsti

Jos mėgint jėgų!
Kovose jai laimė duota,
Drąsiai žengs apvainikuota

kiaurų vainiku.
Del gyvenimo likimo,
Vien kilnaus pasišventimo

Mušin vedini.
Musu ateit! miglotą 
Sielų iia’ėga liepsnota

Skalbi ins tik jauni.
Tik per tinku žemės tvanką 
Tiesk dangun, jaunuoli, ranką

Tavo ten mintis.
J en nuo krašto ligi krašto 
Ant žvaigždėto gyvo rašto

Spindi ateiti.-’. Putina*.

LAIMĖ.
'•lemi laimė visur laukia.
i;k ii<-’o»‘-gkime nuo jos;
Keik mokėti ją pagauti—
•Ii bus musų visados. Goethc.

ne. rreiiKsas nu musų nagi uraouzių.
pasjuus limbui zmuu. kįbonjn-’npLv^ dirbau kapitalistams
vartojami atbula prasme, o ęb į y?mytl: nUsi<Vlbtl- ilgus metus, oet dabar jau

■ I 2 • • .1 y, nusikalbėti, nusigyventi, nu- nphpdirhu nps iie nradėiokartais visai beprasmiai. • „oll- neoeanou, nes jie piaciejo
kažkokie laukiniai terminai smuktl n.uo Todėl gali- man mokėti senatvės pensi-KazKOEie lau linai tei minai. ma paPa^j ?avo drau. • Turėdamas dauo liuo«o
Pavyzdžiui, jie įsikando to- bPoįrfiama^ pniceika vi- l įmenamas aaug luošo 
kius būdvardžius. kaip ’ rnkelRa u laiko, as dažnai pavaikscio-
“amerikinis,” “tarybinis” ii tai ’• nvsyre. r ju po krautuves, tai matau,

I rot. Gnaiba. Į-jeįę ęia visokių gerybių pri- 
~ krauta! Ir viskas gražiai su-

PIRšLė. tvarkyta, dailiai suvyniota.
jiems panašus, kurie lietu
vių kalboje visai neturi sau 
vietos. Ir iš kur jie juos iška
sė, sunku suprasti, nes Lie
tuvos bolševikai tokio šlykš
taus žargono nevartoja. Ta
tai galime matyt kad ir iš

—Onyte, aš turiu tau gražų stalų pridėta gražių
vaikiną. Tu jam labai patinki, i marškinių, kelinių, prikabi- 
Jis smarkus vyras. nėta gražių kostiumų ir ap

siaustų ; kitur prikrauta kve-O kokie jo plaukai? Ar ne
Paleckio valdžios organo. rudi ? Aš rudu labai nekenčiu, 
kuris pavadintas “Tarybų 
Lietuva,” bet ne “Tarybinė 
Lietuva.”

’ Kaip negalima sakyti “ta
rybinė” Lietuva, taip nega
lima sakyti ir “amerikinė” 
spauda, “amerikinis” biznis 
ir tt.

Jeigu priimtume tokius 
terminus, kaip “tarybinis” 
ir “amerikinis,” tai turėtu
me tokias pat formas vaito
ti ir apie kitas valstybes kal
bant. Vietoje Lietuvos spau
da, turėtume rašyt “lietuvi- 
nė” spauda; vietoj Anglijos

ipiančių kumpių, visokių sū

kad Lietuva butų lietuvių, o 
jus manot kad dabar mes 
jau išeisim iš proto ir tikė
sim. kad Lietuvai yra daug 
geriau ir jos žmonėms lais
viau būti po bolševikų dik
tatūra, po svetimu jungu! 
To nesulauksit!

Jus norit mums Įkalbėti, 
kad dabar Lietuvoj Įvyko 
tikras stebuklas, kad laisvos 
Lietuvos piliečiai i trumpą 
laiką pasidarė jos priešais, 
pradėjo džiaugtis ir sveikin
ti kacapus ir dėkuoti jiems, 
kad juos pavergė? Ne, mes 
tam netikim!

Jus norit atmušti melus. 
Keno melus? Patys per akis 
meluojat, šaukdami, kad vi
si klausytų niekeno nel ink
to Peleckio, ir šaukiat, kad 
kiti “meluoja.” Aš pats esu 
dalyvavęs kovose ir Lietu
vos' liaudies nusistatymą ge
rai žinau, kaip žino ir kiti, 
todėl neaušinkit savo burnų 
be reikalo, nes jus negalit 
mums akių apdumti <avo 
melais. Kiekvienas tikras 
lietu vys jums pasakys, jog 
jus esate Stalino bernai ir 
parsidavėliai. Jus pardavėt 
netik savo tėvų žemę, bet 
kartu visus savo brolius ir 
seseris.

Merrill’o Farmerys.
nų, pyragų ir pyragaičių. 

—Ale ne. ne! Kurgi tau bus pristatyta visokių gėrimų, 
ir gavęs savaitės uždarbi 
darbininkas gali prisipirkti

rudi!
—Tai gal juodi?
—Visai ne juodi!
—Geltoni ?
—Ir ne geltoni.
—Aš žinau. Tai pilki.
—Visai ne.
—Tai kokie gi jo plaukai? 

is plaukų visai neturi.

visko, ko tik jis nori.
Kodėl gi čia šalis visko

pilna, o prie

KUNIGŲ CELIBATAS.
—Išaiškinta kur.ijru oepatvstės is- 

puolinias. šių knygą turėtu perskai- 
toriia, pasekmės- ir jų doriškas nu
tyli kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterjSj durterjs ir mylimosios nepapultų | 
tokių kunigų globą. Parašė kun. Geo. 

j k- • 1 Tovvsend Fox, D. D., sulietuvino (lai bininkiS- Ferdinand de Samoritia.............. 25c.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

VVAUKEGAN, II.L. 

VALDYBA ĮSU METAMS.liaudis, turėtume 
1 “anglinė” liaudis.
!kia _ - .........................
tokio jovalo komunistų lai k- Suzana Gabris—notarinių rast.

1 raŠČiai pilni. McAlistvr avė., VVaukesnti
Taigi saugokimės tokiu

šlykštynių, kaip * tarybinis, K Vaitiekūnas — kasiems, 
“amerikinis.” “republiki-! 72e — ath st.. Wauktzan, m
nių” iv iiptn< uj>usyšu^ Tu KASOS Gl.OB&JAInis 11 Jiems panašus, jų D Lauraitis. K. Ambrozoias. 
vietoje rašykime: Amen-į maršalkos:
kos, į epublikos ir tt. jK- Paulis, J. Stoškus.

Susirinkimai būna paskutini ncdžl-
Komunistu laikraštiniu-kožno mėnesio. i:.w v. p., pytų. 

kai pasižymi ir kitokiais' Adams st»..wMkwn. ui.

lasyti: Jos Mačiulis — pirrr.inir.itas.
Kur to- Prescott St. VVaukezan, iii

nlha tiktu9 O ht ‘ iri ši- F- Scdoravičis — pirm.-pagelbinin., dIO4 llKtų . VJ Dt - gi SI- 733 ijneoin sU \VaHfcegan, III.
imu rast. 
VVaukegan. III

SIELOS
BALSAI

laoeootteaaooaaatt

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ I>R- D. PILKA. Lietuvių Kalbos Mokytojas prie
MASSACHL’SETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA >1.00.
DR. D. PILKA, 528 Columbus Are., Boston, Mass.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
22.3 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK S1.00.
Audimo apdarais $1.25.

•»y*ynų minėta kiyga 
,idžk

Kiekviena, turėtų papeoiti save knyi .
Kiekvienas nusipirkęs t* knygų pasidžiaugs. Pinigu., 
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siusti ti?<iog papras
tame konverte, bet reikia aiikiai užrašyti savo ir “KvIeivL' ad
resų ir nepamirškit prilipyt ui“ centus markų.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY,

geriausia

SO. BOSTON. MASS.
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7INI0S iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

SCENA KAUNO AUTOBUSE.

Buvo sekmadienis. Žmo- į —Ui, šofer, sustok!... Mi
nių Kauno gatvėse daugJ licija!... Ui, jam yra fašist.“ ■ i _ * i •__ . __ • i_ x____ i-

Nemoka Sutvarkyt i 

Ko-operatyvu.
I

Kaune buvo nusirinkę į 
“laisvosios” Lietuvos, ko
operacijos atstovai. Pirmas 
kalbėjo organizacinio biuro 
pirmininkas J. Pakalka. Po 
to plačiai kalbėjo pirminin-, 
ko pavaduotojas “tovarišč”

Angliakasių Streiko Vadas

Žydukai dainuoja: “Ech, i Šoferio taipgi butą žydo. Popov ir bolševikų partijos 
siroką strana maja radna- todėl ir jis pradėjo barti komiteto naiys “tovarišč“ 
ja...” Kanto gatvėje mes įsė- darbininką, kad nesikabinė- Maimin. šis "nurodė, kad 
dome į autobusą ir dairomės tų prie padorių piliečių, kooperacijoje esanti ne- 
per langą. Staiga musų dė- Gi darbininkas atsikerta: tvarka. Prekių pritrukę Tau-
, 1 , , * j . . i ———Žydelka triukšmą ke- (Žgėj Raseiniuose ir kitur,
buso daly pasidaręs tnuka- lja 0 į prie s ki* bi siiomke Itaimtn jaustu- 
mas. Stora zydelka veržiasi masis Lietuvos valdovu, pa-
į autobusą ir nešasi su savim e reiškė kad “ateityje tokie
didelį rišuli. Ant platformės Tada visi žydai puola ant apsileidimai nebus paken- 
stovi prastai apsivilkęs ir lietuvio ir rėkia, kad reikia čiami.” Valstybinio banko
gerokai išsitraukęs darbi- jį mesti iš autobuso. Lietu- atstovas “draugas” Epštei-
ninkas. Žydelka grūdasi pro vis išsitraukia bilietą ir rodo nas nusiskundė, kad kai kū
jį ir negali prasigrusti. Ka- jiems: rie kooperatyvai vis dar ne-į
dangi autobusas jau pilnas —Ąr matot. bilietą? Jis sutvarko savo atskaitomy-:
ir viduje vietos nėra, tai tas galioja man iki Šančių ka- bės, nepateikia balansų. Ko-;
darbininkas daro jai pa- reivinių. Kaip privažiuosim operatyvai gauna prekes, o 
stabą: kareivines, tenai aš ir išlip- sąskaitų nesulaukia. O kol

—Ar žliba? Matai, kad siu.... Be jūsų patarimo iii- sąskaitų nėra, tol kainos ne-j
vietos nėra, tai ko grudiesi. pau ir be jūsų išlipsiu... Jie žinomos ir prekių negalima

Jchn Lewis (su skrybėlė) pasakoja reporteriui New Yor- 
ke apie angliakasiu streiką. Kai kas mano, kad Lewis or
ganizuoja CIO streikus karo pramonėj keršydamas prezi
dentui Rooseveltui, kad nepaskyrė jo Darbo Departamento 
ministerium.

kaip turguje.
—Ach ty mužik!—atrė

žia jam žydelka ir, atstačius 
alkūnes, nori prasiskirti sau 
taką.

—Nesistumdyk! — pro
testuoja lietuvis darbinin
kas ir atsuka nugarą į žy- 
delką.

Žydelka pradeda lietuvi

FABRIKAI PRADĖJO 
DEGTI.

BALDŲ FABRIKAS NE
GAUNA VINIŲ.mat pasakys man kur iš- pardavinėti. Telšių koopera- 

lipt!... tyvas jau antras mėnuo ne- •
Ir lietuvis vėl ramiai sau gaunąs sąskaitų ir negalįs torius Snieškus ir komisaru veikia baldu fabrikas “Rau- 

linguoja stovėdamas,
tobusas 
das lazda 
girdėt
Kur milicija: ratuotum paaisneju.Kau ir pastas su- laikais pr
tam fašistas!” šlubuoja.” Buvę atsitikimų, kai. “Bostono” audinių fa b- nių, todėl bėgioja po liku-

Pagaliau autobusas susto- ’':ac} .^el P3?®. apsileidimo rikas Kaune vieną naktį de- sias kelias privatines krau-

Lietuvos bolševikų sekre- “Tiesa” aprašinėja, kaip

i KAIP STEIGIAMI LIETUVOJE 
; KOLCHOZAI.

Lietuvos Informacijų Biu- spaudimais ir grąsinimais 
ras iš pirmaeilių šaltinių yra siekiama, kad ir kiti valstie- 
patyręs apie kolchozų Įvedi- čiai paraduotu į kolchozu 
mo sumanymus okupuotoje baudžiavą.
Lietuvoje. Iš Rusijos atsiųsti 

• Lietuvos komisarų pava- 
! duotojai, kurie tikrovėje va- 
! dovauja komisariatams, jau 
į senai spaudžia Lietuvos val- 
i džią, kad ji energingai im- 
i tusi kolchozu ivedimo dar-1 V *- -
i be. Ypač tuo atžvilgiu dideli 
; aktingumą rodo žemės ūkio 
i komisaro pavaduotojas ma- 
įskolis Žitkov. Ta kryptimi 
s dirba taip pat visa eilė mas
kolių, kurie paskirti i Lietu
vos bolševikų partijos cent
ro komitetą. Jiems iš Mask
vos duota instrukcijų sku
biai vykdyti kolchozaciją. 
nes Lietuvos santvarka že
mės ūkio srityje negalinti 
skirtis nuo pačios sovietų 
Rusijos. Kolchozų specia
listu laikomas “tovarišč”
Nikitin. kuris Lietuvos bol
ševikų partijoje eina žemės 
ūkio skyriaus vedėjo pava
duotojo pareigas.

Įvykdžius “žemės refor
ma,” žemę nuomon gavusie
ji bežemiai visomis priemo-

Tačiau Lietuvoje reiškia
mas energingas pasiprieši
nimas kolchozacijai. Net 
tarp lietuvių komunistų esą 
priešingu kolchozams, bet 
jie yra bejėgiai prieš rusiš
kus “tovariščius.” Žitkovai 
ir Nikitinai atkakliai siekia 
savo tikslo. Jeigu bolševikai 
dar turės laiko Lietuvoje 
pašeimininkauti, tai kolcho- 
zacija visomis priemonėmis 
bus vykdoma.

Ypač kolchozų steigimo 
darbas bus stumiamas prie
kin. praėjus pavasario sė
tai. Mat. rusai prisibijo, kad 
iš anksto atidengus bau
džiavos planus, ūkininkai 
paliks savo laukus neap
sėtus.

SVARSTO KOLCHOZU 
STEIGIMĄ.

Šlapaberžėj. 1 )otnavos 
valsčiuje, buvo susirinkę ke
li apylinkės driskiai, kurie 
svarstė kolchozo steigimo

koliot. Tas netekęs kantrv- i0 ir" aš išlipau Milicijos įkaitos pakeliui visai din- gęs net du kartu. Kitas gai
- v i •'o . * Z , (ručine ~~ ~jes sušunka: niekur nesimatė ir busas nu gusios.

inėmis verčiami dėtis i kol-; klausimą. Bet vis dėlto ."kilo 
chozus. Ypač skatinama, j daug visokių klausimų.' 
kad vad. naujakuriai eitų į • Girdi. Ukmergėj, šakiuose, 
naujai suprojektuotus so- Lazdijuose ir kitose vietose 
džius. Bolševikai laiko, kad irgi esą svarstomi kolchozų

—Užčiaupk savo snukį, važiavo toliau.
parka, kad nereikėtų gaile-. ----------------
tis... Tai įkirtimas! SKIRSNEMUNĖJ STATY-

—Gevalt! Fašist! Kak ŠIĄ CEMENTO FABRIKĄ
ty smiejiš? Teper svaboda Skirsnemunėje esąs pradė- 
visiem.... Mes dabar nezy- ias i cemento fabrikas, 
dai. mes lygus giazdanci, rpen pasiyS+a geologinė ko- 
jusų drouges... misija, i kuria ineina: A.

—Atsirado mat draugai! parchitka, J. Lementjev, 
—ironizuoja darbininkas.— Kaufman. fabriko direkto- 
Žydas nebuvo man draugas riu? Vilnas ir kt. I statybas 
ir nebus. . nuvykę technikai Meierovi-

—Ui, sabotažnik. antiko- čius" ir Liegarskis.

SIUVA LABAI
AVALINĘ.

Lietuvos komunistų orga

tuves, kur dar šiaip taip su
ras buvo dažymo fabrike, graiboma kilogramas vinių. įdidžiausia kiiutįs kolcho- reik

ddao-ta ' Y,ilniuj’e "udeP,kaiHc fab' Jechni.n?.s vedeJas Abelis ;zams steigti esąs Lietuvos 
PRASTĄ rikas “Fure. Smeskus su Sragevicius nesnupina is- j ukininku pasiskirstymas i 

Gedvilą sako, kad fabrikus džiovinti medj, todėl baldai ; viensėdi jas Todėl kolcho- 
degina “priešingi elemen- dirbami iš šlapios medžią- zacija rengiamasi pradėti 

Baldai menkos koky-tai.” Gali būt. kad nuskriau-nas “Tiesa” rašo apie avali- v • inės pramonę. Sako: ! zmones 18 kersto “ >>akl-

zacija rengiamasi 
nuo vad. naujakurių, kurie.

ša ugnį. Bet prie gaisru daug

go:
bės.” baigia laikraštis. .igavę po 5—7 hektarus ze- 

Reikia pas.ebeti, kad geri nenaiėtrs i si

ka dažnai
na. Iš tikrųjų, fabrikų ga- ir nepaiso. Kas kur nori, te- sukala baldu: 
miniai atlikti gana nerupes- i nai ruko, brauko ir mėto tus baksus. 
tinai. Ypač pasižymi truku- : degtukus, bankrutkų nuo- 
mais ‘Lituanikos’ fabriko rūkas, o iš to dažniausia ir Lengvas

Kaip papia^- tug so(j^įus Traktorininkų 
kursuose, kurie vienur kitur 

Budas ! okupuotoje Lietuvoje suor-
atvirai dėstomikžUr^imol^^irštii darbi' T~nk^ Pastebėti, kad pa- gamįnjai. Matyti, kad dar- pasidaro gaisrai. Be to. į fa- JSI”.okt ^*,,ska1’ . & viri1 t?e “laimėiimai ’’ kuriu

Ra IF grūmoja pirštu Cianu- ruošiamieji darbai cemento S.. ~ _ __ tv x_____Rar.kius reiKalm^ausių žodžiu II ue j<aiiiiv urnai, i\vtxiųninkuf po nosim: - Mes fabrikai škirsS^e^- IMS* m 
jum dabą- pahodysim! tyti buvo jau gerokai pastų- zinainįs fabrikai!, kaip8^- 

Aš apsidairiau po auto- meti priekin dar nepri^iau- atitinkąs lydraštyje nurody- 
busą—beveik visi buvo žy- somos Lietuvos laikais. įai kajnaj rūšiai. Tokias 
diški veidai. “Na, tas varg
šas įkliuvo,” pralėkė mano 
galvoj mintis. Bet lietuvis 
varo savo:

—Ką jau jus čia parody
siu.. Jie mat parodys... Pir
mutiniai pinigus iš bankų iš
sitraukė, pirmutiniai speku
liantai, pirmutiniai prekes 
išslapstė. pirmutiniai komu
nistai, o dabar mat jie mums 
parodys... Mes jus žinom.

UŽ PIRŠTINES NEUŽ
TENKA METŲ KA

TORGOS.
Kybartų miesto krautuvi

ninkas Mikas Anuškevičius 
buvo teisiamas už tai, kad, 
kaip sakoma kaltinime, iš 
vieno valstiečio už pirštines 
paėmė 15 rubl. Kybartų tei-

brikus ateina žmonės gii ti, oasika!beji7nŲ ši knyga sutaisyta taip <rga pasiekta
tai ar galima stebėtis, kad šengv-ai ir suprantamai, kad kiekvie- i-nlpbn7iincp
nrip šitokios betvarkės kila f23 vrenai išmokt kalbėt anglis KO.LI.O^UV^e.prie k-HOKIOS Detvai Ke<. Kilu Įęai Joje telpa netik atskiri zouziai.

? bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo j’ieškani, važiuojant kur ners, nu-

prekes belieka tik nuvertin-iMg^?I^^J.,Jl,DEJLA>!5CIJVs' ždaskutį, pas" kriaučių ir tt. Šu for.e- 
ti O -i,, r>u-,r.ai«t-inim«a -r>Ao« ' . A*?Je knygoj telpa_daugybė ,naujų, ;išku ištarimu ir gramatika. Antri- 

padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Miebelsonas Pusi. SS .......... 35c

gaisrų?

sovietiškuose 
įdomu, kad 

kursuose net lektoriais at
siųsti “specai” iš Maskoli- 
jos. Įvairiais mokesčiais.

tlai.

‘RELE J V

smas jį nuteisė vienenais 
metais sunkiųjų darbų kalė- 

• —Molčat! Nachal, fašist, jimo, bet prokuratui 
paškudnik! ! — spiegia žy- skaitė, kad bausmė
delka. per švelni, todėl padavė pro-

—Taip, fašist! — sako testą,
darbininkas.—O kas su fa- Vilkaviškio krautuvinin- 
šistais buvo susidėjęs, jeigu kas Genochas Šapira už 
ne jus? Prie fašistų valdžios prekių slėpimą nuteistas 8 
jus mums dvi skuras lupot, o metais sunkiųjų darbų kalė- 
dabar trečią norit numauti jimo.
ir da mus fašistais vadinat...-------------- ■■------- -- ----- -
Per 20 metų musų kraują GEN. PERSHING 
gėrėt, tai nore dabar pamė
gintumėt sau duoną užsi-į 
dirbti

Autobuse ūžia kaip avily.
Žydams jau pradeda nebe- Į 
patikti šitas dialogas.

—šofer, sustok! Milicija!
Autobusu važiavo karei

vio uniformoj vyrukas. Įsi
kišo ir jis į tą ginčą, prade
da darbininką mokinti:

—Ui, pilietis, čia jam vie
šas vietas... čia jam triukš
mas nevalna kelt. Nedozva- 
liajetsia... Pašoiksiu tam mi
liciją...

Darbininkas pažiurėjo į 
kareivį ir sako:

—Atsirado mat tėvynės 
gynėjas... Jukš į Palesti
ną !...

Žydai apspito darbinin
ką. o žvdelka pradėjo jį sa
votiškai garbint:

—CHAZAR! XPY- 
SCHCH...

Darbininkas jąt pamėg
džiodamas ii’gi kažin ką su
gargaliavo :

—RZ!RSZ?SHCH

tl. O jų nuvertinimas neša i labai gražių ir juokingų monoligų ir
Valc^"vbei nuostolius Nema- deklamacijų. Visokios temos: darbi- «->-y nuoslonUv.. Atllld , mnkiškos, revoliucionieriškos, tautiš-
Za prekių dėl jose esamu kos, numoristiškos ir laisvamaniškos.
trukumu praginta ‘OripnI Visos skambios, visos geros. Tinka tlUKUmų grąžinta vnen- visokiems apvaikščiojimams. baliams, 
tui. ‘Raudonajai Vėliavai koncertams ir tt. Antra pagerinta
ir kitiems fabrikams. Blo-?aida Boston..................  25c~
giau už visus kitus avalinės paparčio žiedas ir keturios 
fabrikus stovi Ukmergės iz. , . ®. . 1 d) Neuzsitikmtis Vyras: (2) Žy-Star. Šio fabriko gaminiai dinti Giria; (3) Klaida; (4) Kortk-
kartais iš pirmos rūšies rei- j niU^?khiąkaLrwž*flrn«s pai 
kia nuvertinti į treciąją ru-; burtus ir tt. K»ina 

Iš Šiaulių ‘Batas’ dar šlu-
15c

a pa- ri* U<*-MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Pa:
esanti buoja. Is 4000 porų batų, i šė Augnst Bebel, vertė V. K. R

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VA LSTIJ U PI LI Eč! U ?

Aiškia: išguldyti pilietybės Įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina.................................. 25c

RYMAS, Romanas, Ta knyga yra 
versta Į visas kalbas, todėl kad yra 

gražiai aprašyta apie Rymą. Lietu
viškas vertimas yra lengvas ir gra
žus. Chicago, IU. 1909, pusi. 432. 
Drūtai apdaryta ...................... $2.50

i ŽODYNĖLIS
LiETUVIšKAI - ANGLIŠKAS IR 

ANGLIšK \1 - LIETUVIŠKAS, teina 
1S.000 žodžiu. Labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 

: skūra. 100 puslapiu. Parankesnio ’r 
geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu 
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” 
T’ --— ...................................... SI .00Kaina

Norint. kad psgarsinimns tRūUĮ 
GREIT, reikia priduoti carsi.^iniR 
admin istraci jon nevėlia:: PANED2- 
LlO VAKARO. Siunčiant per pa'- 
tą. reikia pasiust Iš anksto, kad pa- 
s*ektiĮ mus ne vėliau kaip panerfė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tes 
savaitės numerį nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas r.esusi- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siusti ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.G0. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

UŽ pajlcškojimus darblnirkil. par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodi. Stambes- 
nėm raidėm antgaivis—15c. extra.

•‘Keleivio” prenumeratoriams ui 
pajlečkojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Mažiausio paieško
jimo kaina 65c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
k aires.

“KELEIVIS/* 253 EROADWAY, 
SO. SGSTON. MASS.

Gen. Pershing buvo Ameri
kos armijos vadas Franeuzijoj 
per pirmąjį pasaulinį kąra. Da
bar jis jau pasitraukęs iš tar
nybos. b;t vistiek pereitą savai
tę nuvyko į Texas valstiją pasi

per 100 poru reikia grąžinti y™.1?5 s.varbi,^ia?r ^riauį? ^ny , . V ! * S ji* • lietuvių kalboje tame svarbiame
kaip niekalus SU dideliais klausime. Pusi 1915, m. .. $2.00
trukumais.” Toliau laikraš-'1 -1 • ——
tis sako, jog kai kurių avali
nės gaminių numerių visiš
kai negaunama, ypač avali
nės vaikams ir mažesnio nu
merio suaugusiems.

“Tiesa” jau pripažįsta, 
kad dėl avalinės stokos vai
kai nebegali lankyti moky
klų!

NESIDEDA PRIE BOL
ŠEVIKU.

“Tiesa” nusisku n d ž i a, 
kad rašytojai nesideda prie 
okupantų. “Jiems, mat, 
cvai biauria lietuviškumas,” 
sako autorius.

Ar Buvo Kristus?

Žvdai visomis gerklėmis Žiūrėti, kaip išrodo dabar orga- 
pradėjo rėkti: nizuojamoji Amerikos armija.

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legenda* apie Kristų 
kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
’nno Dievo šunimi.

TIKIME J KRISTV. todėl turim* i 
žinot: kaip mytai apie Kristų susida- į 
rė. Žinosite kaip krikSėionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Ka’.'du ir V-Jyku Šventes., o dabar 
Kr'kščlonys adina pagonis bedie- ■ 
vir.is. Atrasite kad net Biblija neSi- ; 
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTV knyga tu
ri Iii puslapių. Kaina tiktai 35 een 
įai. Galima gauti "Keleivio” afise ar 
ba pas

T. J. KUČINSKAS.

3312 So. Halsted St,
CinCA«O. II.L.

“O. S. S.” arba šiiubinė Iškilmė.
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras nerstatvmui. Kaina ____16c

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knyfoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Ypatingai dabartinės kriHBnnybės gadynėje kiekvienai turėtų 
perskaityt, nca tik tada galės aiikiai suprasti Idevn būvi tau.

Knyga didelio formato, tari 271 puslapį. Kaina popiero? apdarais 
—1 00; audimo and.—#1.26, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba "Money Orderį”. Adraauokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

AR ROMOS
piežius y,ra 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.
SKY'RIL'S II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (21 Ar.tijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučvs, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fur.damentalinę teologija, aiškino kekių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tekio
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 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

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

gos vardas, KAINA 12.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina 11.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu: 
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALT0N.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

<«

253

FA.

KELEIVIO" KNYGYNE
BR0ADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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Aštuntas Puslapis
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KELEIVIS; SO. BOSTON No. 15. Balandžio 9 d.. 1911 m.

Vietinės Žinios
do kaip ylos iš maišo. Jie pa-f D-RAS JUOZAS MIKĄ- 
šoko ant kojų ir pradėjo L1ON1S

. rėktij “Ne vietoj! Ne vie- šiomis dienomis atidarė ofisą 
..... 7 ... Atmest! Atmest! ’ South Bostone ant Broadway.AbJTir k4“°liUeijoj bUV° Pasa- D-ras Miklioms mokslus

! .J Mechanic Arta High SchooL
irink-n'i «aUn it ilii lbindi-' Pereitą sąvaitę Bostone sitikejimą Amenkos \al- Tais p^iais metais studijavo 
“J.";“?1 ^!en ,.Va,.'J !id“febuvo susirinkusi “National;dao» sistemai ir stojam uz vhemij, Harvardo universitete.

k A Mr* 1 »t. w v z-v V KlirJllf, I •’ *

PO DEMOKRATIJOS” 
SKRAISTE PASIRODĖ 

TIKRI “PENKTAKOJAI.’

lauži ir išmetė laukan. Ir su-BOSTONO ITALAI PA
SMERKĖ MUSSOLINĮ _________________ ___

IR HITLERĮ. į palydėjo ji baubimu. PaskuiĮ Conference Dem^racy Amerikos gyvenimo'budus. kole^Tą^su
Bet komuništaTTukėlė triuk-^" I™ JaU SimtfTkl’ laipsniu B* S* 1937 metais ***

munaciai. įm.Jtvt Vnd takiam, be tokiu įsimeni, ko- medicinos moksU sušmą: juos reikėjo mesti 
iš salės.

Bostono italai anądien 
buvo sušaukę masini mitin
gą pareikšti savo poziciją 
dabartinio karo atžvilgiu. 
Istorinė Faneuil Salė, žino
ma kaip “Amerikos Laisvės 
Lopšinė.” prisirinko kupi
na žmonių. Kalbėjo Harvar
do universiteto profesorius 
Gaetano Salvemini. profe
sorius VVilliam Elliott ir gra
fas Carlo Sforza. buvęs Ita
lijos užsienio reikalu mini:

in Education. jau is paties laipsniu B.
va— ia • a- • ■ pasivadinimo matyt, kad tie Į kiam, be jokių išimčių, ko- m<lHl.pinns 
Kaip jų lyderis vadinasi, • |monės reikalauja “demo- mumzmą ir fašizmą, Hitle- 

neteko sužinoti, bet policijaikti-w mokyklose. Bet rio. Mussolinio ir Stalino ,i i ė g

dėldienis sako komunistiš
kus spyčius ant Boston Com

sueiga. Ją karštai ir plačiai ’

sary, Floating Hospitalėj, Evan
gelinę Booth Hospitolėj. Boston 
State Hospitalėj, ir Dan vers 
State Hospitalėj.

Bekalbant vieną kartą su 
daktaru Mikalioniu jis man pa
sakė .kad nuo jaunų dienų turėjo 
palinkimą medicinos mokslams. 
Dirbdamas d-ro McKey ofise 
jau interesavaus medicina ir per 
12 metų mokinaus kiek mano 
gabumai ir sveikata man leido.

T«l. TBObridr* MM

Dr. John Repšius
(REPtTS)

urruvia gydytojai 
Yahaėeo: J-4 ir «-•

NettUoak lr itMUJieatafe 
mm 10 iU 1S rrU.

Z78 HARVARD 8TRBKT 
ksmo. lnmai U. arti Caatral afcv. 

CAMBRIDGE. MASS.

mon. kur visiems valia kal
bėti. Ten buvęs.

Nori sumažinti pensijos 
amžių.

Pagal dabartini Massa- 
?husetts valstijos Įstatymą, 
senatvės pensija yra moka-
ma nuo 65 metu amžiaus, nios u^ienio reiklų niun^ i Xorėdami žmonėm§ pfisige. 

teiis. kuiis is\azia\o is Itali-j ldntj .f rinkimam$ atėjus 
„ y o.tes*uodamab pnes ^aulj balsus, kai kurie po- 

‘"^pKmo^dtktatuią. ’itikieriai legislaturoj sugal-
Kalbetojai aiškino. kad • pensijos amžių suma- 

Amerikos italai, kurie nesi- g me{aį tai -Rad se_
davė Mussolinio agentams- u„,„„ i i j nat\es pensija butu moka-suklaidmti. trokšta kad si •. 3 „„ , v.Yr;v ,... . ... ma nuo bO metu. Kai tik ne-kara laimėtu ne ltalna n ■ , j... . • . r- - \ • nas politikiens šita sumanv-\ okietiją. bet Anglija ir A- __ ...

cui<£ u i«exz.*n^, >xiviv- : Ą. p Praktiškai studiiavo šiose stengiausi but visados kom- 
Mussolinio ir Stalino g( Etoibeth_6 pententisku ir patarnaut kiek-

medieiuą ir akušeriją. P*“ kiek tpUimy-
ii j - bės man leisdavo. Draugas.Island ligoninėje medici-________________________

odos, nosies ir gerk- Parsiduoda Namas.sueiga. ją narsuti u piaviai “ i ligas Camev li<mninėie du
•eklamavo komunistai. Joje:silpnesnių tautų grobikus. į ‘ studijavo chirurgiją (sur- pinb: 
ialvvavo apie 400 jaunuo-! neišskiriant ne Stalino, ku-'metu s™dlJavo, chirurgiją (sur g™

Ti«ery). Per paskutinius 6 mene-

1S10—1816 Dorchester avė. kam- 
tnuro namas, keturios šeimynos

iiu ii apie 9(f mokyklų Kon-1 ne įsiveržė Suomijon, Len- į ETį.
' . U apie m muiyiuų. nuli •• „„ | SIUS jis buvo taip vadinamu Se- bizniam arba saliunui. Puiki vieta,
ferenciją susauke Amen- Kl?on ll Kumunijon. hmi<p Roicriant namas pilnai apgyventas. Randos
-an Youh Congiess,” ku- šitų rezoliuciją konferen- ; uor ?OUbe "ur^eon-. mėnesį. Parduoda pigiai,
riam jau yra prilipi “jau-'cijos delegatai atmetė, o jos:~ 
nujt) penktakojų” vardas. | •««*», nušvilpė ir mihaubė. ^^io^ Turim kiek ! " to"*M “'

Parsiduoda Taverna

TeL KIR 7US

halini LnzednsMJ.

LIETUVĖ GYDYTOJA
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL 

SUTARTJ.
400 BROADWAY

Cambridge, Mas*.

operacijose. Turint kiek 
ir dabar studi-

tanis uuw fu.e.«w H.«-I juoja ir praktikuojasi sunkes- 
kalbos ir visi kalbėtojai pute ne Amenkos jaunuolių susi-. į ope4ijOSe 
i viena dūda. Jie smerkė į nnkimas demokratijai gin-; e • nmf^innab«
Anglijos demokratijų: jie Įi. bet “jaunuju penktosios: '„a 
smerkė Ameriką ir prezi- kolonos m,ungus kova. •
dentą Rooseveltą: jie pra- pnes demoktattją. £
keike kara. ir dėl to karo'---------------
Vėl kaltino Angliją ir Ame-: Lietuvi, redio progra, |D-^“Soni^ 
nką, bet nei žodžio nepasa- šeštadieny, balandžio 12,; Salina llei iš lietnviško gyveni- 
ke pnes totalitaiji bloką, programa per stoti WORL mo Jis priklauso prie lietuviu

Pereitą sąvaitę delega- tą konferenciją Pametė 
tams buvo surengtos pra-:ir išeidamas pasakė, kad tai; u . /į proga kurie myli tokį biznį. Kreipki- 

Ceras biznis ir geroj vietoj. Gera
40:‘ Broadway, So. Boston, Mass. 

tės pas: R. J. VASIL

YVONNE’S
« HOUSE OF BEAUTV !

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
< LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akių, Vi4«ri« Lin, 

Ausu, Nosies ir Ger* >
Vartoja vėliausios kons Jteijoe X-KA t Aparato.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

kuns tą karą pradėjo. Jie 930 k. nuo 8:30 nio: (1) 
taip pat išniekino visus A- DaTnos ir muzika: (2) ži- 
merikos rašytojus ir darbi- nios.
ninku vadus, kurie kritikuo- Sekmadieny, bal. 13 d.1 

diktatorius; tačiau nei Velykų programa nuo 9:30
vienai kalbėtojas neužeinu- ryto bus sekanti: (1) Royal t - P t aau^iausiai tėvams

Tfk. į.h-.vizdnokit italu ar i! nė nei Hitlerio, nei Stalino. Serenadere orkestrą iš Bri«rh 7- dfugldTuslai teva™s
ilh. lsi\aiZGuOKlt italų ai-j p nri#>< Tnn< hiiiiK kilni r. i, • , • i „ enaueiuinestia is m!^ii . džiaugsmo d-ro Juozo nenuils-

miios nuostolius šitame ka-i r 1 * " 11 T- 1 °i n-tindami 'i>ka, ^as tik tono; (2) Sesios Birutes iš t ti atsakomin-n/ sako orof. Elliott. Jau dld?kJnPtes^i demokratija turi ką nors Bostono, vad. Volen. Min-atsakomm 
3oo ■ >00 italu vr’m'-i nelak-, ^sino primenu, tvane pendra. šitie penktakojai kienei Sten Minkus. 0 TAP k ... ,

"X žbd< Idt ’ mri kokios nors nuo- tvirtino, kad ju tikslas esąs ------------------ ------- , D-rasMikaliomsvisaismoks-
Z.UAO IK Z.hio..-JUK, ,avybės ir moka valstijai r Vim i ‘i! PlTKA*iO meUlS dldele

sva ir nepriklausoma.
Šitas pareiškimas buvo;

pasveikintas tokiu griaus- į 
mingu delnu plojimu, kad Į 
salė- sienos drebėjo.

i reikalaujantys amžiaus su
mažinimo. Mat. kiekvienas 
oolitikieris nori pasirodyt 

i esąs didelis “žmonių drau-

didžiausios organizacijos.
Garbė daktaro tėvams Kaziui

ir Juozapinai Mikaloniams. Jie 
išaugino aštuonis pavyzdingus 
vaikus, penkis sūnūs ir tris dūk

vėn arb
tai parodo aiškiai, jis sako. • 
kad Italijos žmonės nenori 
už Mussolim kariauti. Italai 
nekenčia Hitlerio ir da la
biau nekenčia jo Gestapo 
šnipų, kurių dabar pilna Ita
lija. Italai žino, kad Hitle- i , 
rio šnipai susikraustė Itali-j 2?u-2iaa 
jon ačiū Mussolinio politi- ’ 
kai. Ir jeigu Hitleris šitą ka
rą laimėtų, tai jis sukausty
tu Italiją savo retežiais gal 
ištisiems šimtmečiams. Mus
solinis jau dabar yra bejė
gis Hitlerio kalinys. Ir jis 
pats gerai tatai mato. bet 
pakeisti šitos padėties jau 
nebegali. Vienintelė viltis 
italams išsigelbėti iš Vokie
tijos nelaisvės, tai dirbti su 
Amerika ir Anglija, kad jos 
sumuštų Mussolinio ir Hitle
rio armijas.

šitoms kalbėtojų mintims 
susirinkimas rodė labai kar
štą pritarimą. Tačiau atsira
do ir priešingų. Kada tik 
kalbėtojai aštriau išsireiškė 
prieš Hitleri, arba prielan
kiau atsiliepė apie Angliją 
ir Ameriką, kiekvieną syki 
apie pustuzinis nenuoramų 
kėlė lermą. Publika baisiai 
tuo pasipiktino ir pradėjo 
reikalauti, kad policija iš-j 
mestų triukšmadarius lau
kan. Bet prof. Salvemini, 
labai inteligentiškas ir tak
tingas žmogus, gražiai pub
lika nuramino ir pareiškė.; 
kad reikia išklausyt, ko tie 
vyiukai nori. kad negali ra
miai nusėdėt. Ir paprašė, i 
kad ue pasakytų, kas jiems1 
skauda. Atsistojo šeši italai 
komunistai ir visi pradėjo 
karščiuotis. Profesorius pa
prašė. kad kalbėtų tik vie- 
ras. Tada penki atsisėdo, o 
vienas pradėjo rėžti spyčių. 1 
atakuodamas Anglijos ir A- 
meriko.- demokratijas. Ko-i 
dėl Anglija tę<ia ši karą*?
Kodėl Amerika jai padeda*? į 
Kodėl jodvi nenori taikos.' 
kodėl neprisideda prie So
mėtu Rusijos'? Ir taip toliau.
Pradėjo net koliotis. Jis bji- 
vo PauraAvtas sustot. Bet 
kru- tau! Liaudis, girdi, turi 
,>a<akvt <avo nuomonę.

P<tiic ;a paėmė ta tvark

ir moka
Į mokesčius. Jie argumentuo
ja. kad sumažinus pensijos • padarytas tų “demokratų”į 
amžių penkiais metais, tuo- bandymas. Vienas tos kon-i 

ferencijos delegatų, būtent i • 
F. Stephan McArthur. Na--{ 
tional Foundation of Ame-ij, • -_  N’ __xl T 1 !

omi i demokratiją.”
Bet subatos posėdv buvo i»

36.600 dau-taus pasidalytų 
giau pensininkų, kuriems 
per metus reikėtų išmokėti 

kaip §12,000,000.
ita sumą reikėtų paimti is siūlė konferencijai rezoliu- 

namų savininkų kišenių, p-į. ei ją, smerkiąnčlą naeizma. 
namų savininkai ir dabar j fašizmą ir" komunizmą. Ir 
įau perdaug mokesčiais ap- “penktakojai” tuojaus išlin- 
krauti. ’ ■—-----------------------------------

» t « t i •

rican Youth direktorius, pa- •

Ofiso Valandos: r.ao 2 iki I 
ir nan 7 iki S.

392 BR0ADWAY
SO. BOSTON. M ASS. 

Telefonas: SOL'ih Boston 12,20

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS AVĖ.,

BOSTON. MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7432

energija. Kiekviena proga jis 
stengėsi aplankyti ligonis Bos
ton City Hospitalėj, Worcester 
City Hospitalėj, Mass. General 
Eye and Ear, Boston Dispen-

YVONNE NIAUKA

♦« i
•
tiLietuvė Moterų Grožio Kultūros i

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

U. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet«, 

nuo 7 iki S vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

Fiuvooa,

.4. .1. NAMAKSY
Real E>tate A Insumnce

414 W. BROADVVAY.
SOI II! BOSTON. MASS 

OfTjr<» Tt’-. S'1. Po«fOT»
RES. 25J Cllt. i I T AVĖ,

Jamaie^. dain, 5las>.
Ii's. j ei. Arnold 1O2S

I***«**«t
I
Ji

r

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.

<Insured 
Movers 1

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.

Saujri priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADUAY.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 461S

GĖLĖS KIEKVIENU REIKALU
{ PRITARKIT SAVO MYLIMOS MEILEI 
J SU SKAISČIAI SPALVUOTOM GĖLĖM 
{ IR PALYDĖK1T SIMPATIJA ARBA 
J UŽUOJAUTA SU KVEPIANČIOM 
t GĖLĖM. Užeikit pasi

į THE BALTIC FLORIST
• 502 E. BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Gėles nusiunčiam i bile vietą Amerikoje. Tel. SOI’ 0489

KĄ! NAUJAS STREAMLINED

EĄSY WASHett
THE “LEADER 

PAKOL JŲ 
TURĖSIM!

. ĮRENGTAS SU PUMPA

TIK s59-95!
N V’

TINKAMA NUOLAIDA
už bile skalbtum

Št^ t 

turi

fec,i geruma^

išimtinai
. , t- unv-iui Motorai

Gabng^ .. . GtaV Case
’’ su<ustoj^u

v»n*
>v •I"W-

L vEAhy An baigUtS.
,-r>e Gvęftuv^ ;

H* D* Paarti te^roos Tenm
AT YOUR

Edison Shops * BOSTON IDISON COMPANY

FIRST NATIONAL STORES

Saldainiai Specialiai Velykoms •
t

Skanus parinktiniai—minkšti ir kieti viduriai 

ŠOKOLADAI Sweethome 1 sv. baksas 27c J
t

Šokoladu aplieti—minkšti viduriai 

THIN MINTS 1 sv. pakelis 23c ♦
Geriausios kokybės—geriausios konfektos t
CAMPFIRE MARSHMALLOtVS 1 sv. pakelis jyc J 

Didelės ekonomijos dydžio šmotas

HERSHEY’S ŠMOTAI Su ar be almondo 2 šm. 25< J 
********************* ****** *^

TONIKAI Millbrook Club įvairių skonių Ą 28 oz bonkos 29c 

KOLA Millbrook Club tik skystis 0 12 oz. bonkos 23c

GORTON’S codfish kėkai
DOLE’S Pineapple Juice 

CAT FOOD Pusk in Boots

RED SAI-MON Timberlake Fnncy Alaska 1 sv. blėš. 24c 

SALMON Cloverdale Pink Alaska 2 1 sv- blėš- 29c

10 oz. blėš. IV 

1 kv. 15 oz. blėš. 23c 

4 blėšinės 19*

FINAST
MAYONNAISE

Pagamintas
musų
švarioj

dienšviesos
virtuvėj

I’antės 17< 
Jaras

Kv. 9Oc

FINAo. FRUIT 
COCKTAIL

♦
5 skirtingų 2 sv- **'• 23^ J
vaisių kuhi- *♦
niais šmotais
su syrupu 2 1 sv- 39° • 

14 oz. |

STALEY’S cube krakmolas 2 1 sv- 15c

STALEY’S Minkštas kornų KRAKMOLAS ’ sv- »*• 9<
IŠKEPTI BYNSAI n* 'ST 2 1 s' *2 oz. į.iėš. 23c

KETCHUP «xast fancy 2 14 oz- Akutės 25c

MAKARONAI W™TE SPRAY 8 oz. pakelis 5e

SOAPINE Naujo greičio soapinr Didelis pakelis 21c 
Lėkščių abrusai su kožnu pakeliu dovanai

MARVO Daržovių riebalai sv. blėš. lfr s sv. blėš. 39* 

KEIKŲ MILTAI DVbite Spray 2 sv. pakeliai 29c 

HOT CROSS BANDUKES tuzinas 15c 

ROZINKŲ KEIKAS SVARAIS »» 25'

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, 

i BOSTON. Telef. Lafayette 8871
arba Somerset 2044-J ___

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1-

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specialiataa Vyriškų ir Moteriikg 
Ugų, taipgi Kraujo ir Odos. 

Valandoa: nae IS iki 18 tfeaą. 
bm 2 iki 4, nno 7 iki 8 rakate 
180 HUNTINGTON AVK.

BOSTON. MASS.
TeL CemaMaireaMfc 4C7R.

(Tek 28624 Gyv. 81188

i Dr Joseph A.Gmdis 
OPTOMETRISTAS

Valandoa; t iki 18 
t U A 
7 iki 8. 
• iki 18

ir eusttaraa.
{ AKIŲ DAKTARAS 
»Ištaiso defektuotas akis ir tinka-

imu laiku sugražinu šviesa. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114
LAHRENCE. MASS.

Tel. TRObridge 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTO 
VALANDOS: 9-6 tr 7-»

678 Massachusetts Ata,
(PRIE CENTRAL SKVERO> 

CAMRKIlNiE. MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth
Boston
1058

STUOER\KER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigina.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brokai*.

TAIPGI TAISOME AI’TOMOBI- 
I.IES IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečioką* ir
Jne Kapočiunas — savininkai.

Taisymo tr demonatravtgH 
1 HAMUa strikt

i




