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Slavai ir Graikai Sumušti 
Bet Karas Nepralaimėtas
DEMOKRATIJOS IŠTEK*

LIAI LABAI DIDELI.

Anglijos blokada ir Ameri* 
kos orlaiviai da sutriuškins

diktatorius.

įlašant mums šiuos žo
džius, karas Balkanuose jau 
kaij) ir pabaigtas. Jugosla
vijos armija buvo sumušta į 
5 dienas ir ta šalis jau pasi
davė. Jos karalius ir minis- 
teriai išlėkė orlaiviais Pales
tinon. Anglų-graikų frontas 
Graikijoj da kovoja, bet 
traukiasi atgal. Graikijos 
uoste jau stovi du anglų ka
lt) laivai Graikijos karaliaus 
šeimynai ir valdžios nariams 
išvežti. Anglų armija taipgi 
tui i skubotai iš Graikijos 
trauktis. Vokiečiai neriasi iš 
kailio, kad atkirtus anglams 
kelią ir sunaikinus juos. Be 
abejo, daug anglų žus. O jų 
suvežtų Graikijon karo ma
šinų ir medžiagos visai ne
bus galima išvežti. Svarbiau 
yra išgelbėt kareivius, negu 
ginklus, nes ginklų galima 
pasigaminti naujų, o karei
viu negalima. Žinios sako. 
kad anglų armija Graikijoj 
turėjo 58.000 kareivių; kiek 
jų ištruks, da nežinia.

Tai yra labai skaudus 
smūgis anglams. Jie bus da
bar išvyti iš viso Europos 
kontinento, išskyrus tik Gib
raltarą, nors ir tam dabar 
gięsia didelis pavojus—per 
Ispaniją vokiečiai gali pa
imti jį iš užpakalio.

Šitos katastrofos Balka
nuose anglai tikėjosi iš kal
no. Bet moralinė pareiga 
vertė juos eiti graikams ir 
jugoslavams j pagalbą. Jei
gu anglai nebūtų to padarę, 
tai visas pasaulis juos kal
tintų išdavus savo draugus 
skerdikams. Ypač butų tu
rėję daug medžiagos savo 
propagandai naciai, komu
nistai ir kiti demokratijos 
priešai.

Nors demokratijos prie
šai džiaugsis ir dabar, kad 
Anglijai ir jos draugėms bu
vo suduotas toks sunkus 
smūgis, tas jų džiaugsmas 
bet gi bus tik laikinas. Ka
ras tuo da nėra pabaigtas ir

Vokiečių Tankai Ap
šaudė Italus.

United Press korespon
dentas praneša iš Afrikos, 
kad tarp vokiečių ir italų 
tenai prasidėję dideli nesu
tikimai. Vokiečiai pyksta, 
kad jiems reikia gelbėt ita
lus. Afrikos tyruose klima
tas labai karštas, vokiė- 
čiams neįprastas, ir jie ne
nori eit pirmutiniai prieš 
anglų ugnį. Dabar vokiečiai 
su italais turi apsupę nuo 
sausžemio Tubruką, kur an
glai yra apsitvėrę spygliuo
tom vielom ir gerai įsistipri
nę. Pereitą sąvaitę buvę nu
tarta imti Tubruką šturmu. 
Bet vokiečiai liepė pirmuti- 
niems eiti italams. Italai 
pribėgo prie spygliuotų vie
lų. bet kaip tik iš už tų vielų 
juos pradėjo pleškinti ang
lų artilerija, italai leidosi 
bėgti atgal. Tada vokiečiai 
pradėjo šaudyt italus, kad 
bėga iš mūšio lauko,

fašistai jo nelaimės. Mes 
manome, kad jie jį pralai
mės. Demokratijos ištekliai 
yra labai dideli. Demokrati
nės šalys yra turtingos, turi 
daug aukso, milžinišką pra
monę ir labai daug duonos, 
tuo tarpu kai diktatorių val
domos šalys jau dabar ken
čia badą ir jų iždai tušti. 
Anglija ir Amerika turi di
delius laivynus ir kontro
liuoja jūres, tuo tarpu kai 
fašistai negali ant jūrių nei 
nosies iškišti.

Tiesa, vokiečių orlaiviai 
dabar bombarduoja Angli
jos miestus iš oro. Ir jie nu
skandina daug Anglijos lai
vų. Bet galinga Amerikos 
demokratija eina Anglijai į 
pagalbą. Visa šios šalies 
pramonė jau baigiama įkin
kyti Į karo gamybą. Milži
niški automobilių fabrikai 
pradeda daryti orlaivius. 
Automobilių gamyba bus 
sumažinta ir naujų modelių 
jau nebedarys. Visos šalies 
spėkos įtempiamos, kad 
daugiau butų pastatyta lėk
tuvų, laivų ir ginklų. Angli
ja tuo jaus galės gauti tiek 
orlaivių, kad ji galės suar
dyti bombomis visus Vokie
tijos miestus, sumaišyti su 
žeme visus jos fabrikus, uos
tus ir visas susisiekimo prie
mones. Vienu žodžiu, ateis 
diena, kuomet vokiečiai gai
lėsis, kad pasauly buvo iš
rastas orlaivis.

Taigi tegul nesidžiaugia 
diktatoriai ir jų agentai, vi- 

! sokie “penktakojai.” kad 
Anglijai dabar buvo suduo
tas smūgis Balkanuose. An
glijos blokada ir Amerikos 
orlaiviai galės dar sutriuš
kinti visus diktatorius!

Stalinas Griebsiąs 
Moldaviją.

Iš Budapešto pranešama, 
kad Rumunijos diktatoriaus 
Antonescu valdžia pradeda 
braškėti, nes Hitleris su ja 
susipyko ir atsisakė remti. 
Tuo taipu Moldavijos pasie
ny Stalinas pradėjo koncen- 
tiuoti savo armiją. Buda
pešte manoma, kad jei tik 
betvarkė Rumunijoj padi
dės, Stalinas griebs Rumu
nijos Moldaviją. Galimas 
esąs daiktas, kad Hitleris 
nutarė atiduoti jam Molda
viją už aliejų.

Dalinsis Jugoslavi
jos Palaikais.

Berlynan šį panedėlį at
vyko Italijos užsienio reika
lų ministeris, Mussolinio 
žentas Ciano (ištark: Čija- 
no). Atvažiavo ir Bulgarijos 
karalius Borisas. Jie tarsis, 
kaip pasidalyti nugalėtos 
Jugoslavijos žemėmis. Bul
garai ir vengrai jau pagrobė 
po sklypą jugoslavų terito
rijos. Italijos fašistų laik
raščiai rašo, kad tokios vals
tybės. kaip Jugoslavija, 
daugiau nebusią.

BULGARAI VERŽIASI 
GRAIKUON.

Iš Istanbulo pranešama, 
kad bulgarų kariuomenė 
jau pradėjo žygiuoti rytų 
Graikijon ir grobti žemes. 
Pagal Balkanų entantės su
tartį, toks bulgarų žygis rei
škia agresiją ir Turkija tu
rėtų apskelbti Bulgarijai ka
rą. Tačiau Turkija to neda
rysianti, nes Balkanų entan- 
tė jau sugriauta, todėl ir jos 
sutartis neturinti reikšmės.
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Daugim^oke^ų &ėjų Algas!“ Prezidentas Rooseveltas
Kongresas šią sąvaitę• Nustatyta* 37*4 cento per 

pradėjo svarstyti naujų mo
kesčių programą. Yra nu
matyta uždėti šios šalies gy

valandą
Audimo pramonės komi

tetas, susidedąs iš 21 as-

Pradėjo ‘Išaldyt’ Kainas
KAPITALISTAI GRŪMO

JA TEISMAIS.
pasakius, jeigu ji pakelia $1, 
tai iš savo pelno ji pridedaventojams dar $3,500,000,- mens, nutarė pakelti audėjų

000 mokesčių. Situs mokės- atlyginimą minimumą iki --------- i tik 38 centus o likusius 62
cius žmones turės mokėti 37iz, cento per valandą. Tas Jje nepatenkinti, kad pake- centus prideda valdžia.
iau uz šių metų pajamas, paliečia 300,000 audėju 
šeimynų pajamos bus pa- medvilnės, šilko ir rajono

lę darbininkams alga* ne-
. , _ . ___________________  — —j____ Kal> kelti kainų.

liuosuotos nuo mokesčių tik pramonėj, daugiausia pieti 
iki $1,800. Kas turės dau- nėse valstijose.
nėr* Šiuo? metus ^t^Tturės alg?s mi‘ pakelti darbininkams algas i pakėlė savo darbininkams
?au mokėti UkSis^dėraH m?U,S bUVA° Ce^° P° 10 Centų > valandj> arba daugiau kaiP $50,000.000
nei ėdžiai liukrai bus £ * ^a da’ P° į savaitę. Roosevelto
nei valdžiai. Ir tak^i bus bar pareikalavo pakelti tą administracija šitą darbi- 

a,gy “fliorą” iki 40 centų nįnkų reikalavimą parėmė

Taigi skelbiami kapitalis
tų spaudoj pranešimai, kad. 

Šiomis dienomis plieno pavyzdžiui, didžioji plieno 
kompanijos buvo priverstos korporacija (U. S. Steel)

pakelti.
M00 oSrre^&tam^ Pe,i-V«and?; 0 fabri'tan‘a'i to'dėT ' įlfeno' kom'pįnyi’ 

i J ?*ule 35 centus per valandą, daug ir nesipriešino. Visi ti-
kiekvleno Pramonės komitetas pasiūlė kėjosi, kad algas pakėlus. 

MOV virs ; kompromisą, kirsdamas tą kompanijos tuojaus pakels
raV1!niXmmenn PmXApenkių cent,i skirtum4 Pu' ir plieno kainas/ Bet kainų

“ki $80fltaiukainTrni “ J™ ,ln“ administratorius Henderso-
'kutiniSetofe buTO fabrikantai. nas tuojaus plieno kainas

“Xnčrifa meta/ vai-’ -ta V“*“* y™? ‘“,t'es “įšaldė.” Reiškia, neleis jų
?A “^,4 keltL “ ka“ldžia

819.000.000,000. Valdžia ti- Flemming, ir kai užgirs, pa
kiši sukelti $12,000,000,000 siūlymas virs įstatymu.
?š taksų, o kitką turės sko- Audėjų CIO unijos pirmi- 

; ninkas Emil Rieve sako. kad’intis. ________ ______________
Korporacijos turėsiančios; neblogas laimėjimas.

mokėti paprasto mokesčio; ____________
830 nuo kiekvieno $100. Iki 
šiol jos mokėjo $24. Paskui 
nuo tūlos sumos jau uždeda-

AFL UŽDARĖ CHEMIKA
LŲ DIRBTUVĘ.

taipgi “įšaldė,” kad dėl mai
nerių streiko kasyklos nega
lėtų pabranginti anglies.

Kapitalistai šitokia Roo
sevelto politika labai nepa
tenkinti. Piniguočių spauda 
jau rašo, kad šitokį Roose
velto patvarkymą plieno

yra visuomenes apgaudinė
jimas. Jeigu ši korporacija 
neišmokėtų tų 50 milionų 
dolerių darbininkams, tai už 
kiekvieną dolerį ji turėtų 
užmokėti valdžiai 62 centu 
taksų ir jai liktų tik 19 mi
lionų.

Taigi faktas čia yra toks, 
kad ištikruju plieno kompa
nija iš savo kišeniaus pride
da darbininkams vos tik 19 
milionų. o 31 milioną pride
da valdžia.

Todėl Roosevelto valdžia 
tiems ponams ir sako: jus 
tiek daug algų darbinin
kams nepakeliate. kiek ąįcel- 
biat. todėl negalit ir kainų 
savo prekėms tiek daug

kompani jos skųs teismams į kelti. 
fflv,1,UarhaUrnSJeda-• Monsanto, 111.—Amerikos ir reikalaus jį panaikinti. Į Jeigu pakilus darbininkų 

kuris iki šiol Darbo Federacijos unija čia Jos negalinčios kelti darbi- į algoms tuoj butu keliamos 
siekdavoT^ ituo kiekvieno ;aPs}te'b® streikų prieš Mon- ninkams algų nepakelianti ir produktų kainos, tai tuoj

$100 pelno. ‘ santo Chemical Co. ir išvedė kainų savo produktams. Pa-
Bendrai yra manoma, kad « darbo liarbi"‘"k11'’; 

nuo didelių pajamų valdžia Un«a skalauja pakelt, 10 
dabar paims apie du trečda
liu taksais, palikdama kor 
poracijoms tik vieną trečda
lį jų pelno.

centų algos į valandą ir įve
sti “elosed shop.”

matysim, kas iš to išeis. Gal 
prieis prie to, kad kapitalis-

pabrangtų pragyvenimas ir 
darbininkai nebūtų nieko 
laimėje. Jiems reikėtų strei-

tai visai bus atstatyti nuo kuoti iš naujo. Tuomet strei- 
pramonės vedimo. Juk jie kams nebūtų galo ir gamy-
dabar tenai 
Dabartiniu

GRAIKIJOS VALDŽIA UŽ
KARĄ IKI PERGALES.
šį panedėlį Graikijoj 

premjero pareigas pradėjo 
eiti Manuelis Tsuderos ir 
tuoj išleido atsišaukimą į 
Graikijos armiją ir žmones 
tęsti kovą iki garbingos per
galės. Karalius Georgas 
taipgi kviečia graikus kovo
ti iki paskutinio vyro. Ge
riau mirti kovoj už laisvę, 
negu gyventi vergijoj, jis 
sako.

Graikijos ministerių kabi
nete buvo įvykęs krizis, nes 
buvęs premjeras Aleksand
ras Koricis nusižudė.

JUGOSLAVUOS VAL
DŽIA PABĖGO JERU

ZALĖN.
Turkijos radijo praneši

mu, šį panedėlį Jeruzalėn 
atskrido orlaiviu visi Jugo
slavijos ministeriai ir pats 
karalius Petras. Orlaivis pa
kelėj buvo užpultas ir ap
šaudytas; vienas ministeris 
jame buvęs užmuštas.

FRANCUZAI ATSIĖMĖ
LAIVĄ IŠ ANGLŲ.

Paiyžiuje vokiečių laik
raščiai rašo, kad franeuzų 
prekybos laivas “Fort de 
France” plaukė iš Afrikos 
su maistu. Jį pasigavo anglų 
karo laivas ir norėjo nusiva- 
ryt į Gibraltarą. Bet pribuvo 
franeuzų karo laivai ir savo 
laivą su maistu atsiėmė.

ANGLIJA NORI PAGE
RINTI SANTIKIUS SU 

RUSIJA.
Pereitą sąvaitę Anglijos 

užsienio reikalų ministeris 
Anthony Eden buvo pasi
kvietęs pas save Rusijos at
stovą Maiskį ir turėjo su juo 
pasikalbėjimą. Laikraščiai 
spėja, kad Anglija norėtų 
pagerinti su Rusija santi
kius, kad ji neremtų Hit
lerio.

NACIŲ LAKŪNAS PAKY-
BO ANGLIJOJ ANT 

VIELŲ.
Viename Anglijos mieste 

žmonės išėjo iš ryto miestan 
ir pamatė ant telefono vielų 
pakybusį vokiečių lakūną. 
Nuimtas žemėn jisai paaiš
kino, kad jo bombanešis bu
vo pašautas ir jis iššokęs iš 
jo su parašiutu, bet parašiu- į 
tas įsipainiojo į telefono lai-1 
dus ir jis turėjęs iki ryto ka
boti.

SUGAUDĖ VISUS PABĖ
GUSIUS VOKIEČIUS.
Pereitą penktadienį Ka

nadoje, Ontario provincijoj, 
iš belaisvių stovyklos pabė
go 28 karo belaisviai vokie
čiai. Iki šio panedėlio visi 
jie buvo jau sugaudyti.

50,000 FRANCUZŲ 
GRIS NAMO.

Iš Vichy pranešama, kad 
vokiečiai leido 50,000 fran
euzų, kurie yra pabėgę į ne- 
ekupuotą Francuziją. grįžti 
atgal į savo namus, kurie da
bar randasi po vokiečių oku
pacija. ,

VIENAS ESKADRONAS 
NUMUŠĖ 100 LĖKTUVŲ.

Anglai praneša, kad vie 
nas jų aviacijos eskadronas;
Graikijoj numušė 100 i >. v _ KT.___“ašies” orlaivių. Aviacijos | 
eskadronas paprastai susi 
deda iš trijų trikampių, į 
kuriuos įneina po 3 ar po 6 
orlaivius. Taigi eskadronas 
gali turėti 9 arba 18 lėktuvų.

20 METŲ KALĖJIMO UŽ
PAČIOS PASMAUGIMĄ, trukdo pramonę, priešinda 

Carl Blom, 49 metų am- m/esi darbininkų teisin 
žiaus New Yorko gyvento- g*cms

i jas, buvo nuteistas 20-čiai sako, ............
metų kalėjimo už tai, kad dę ir plieno unijai, jeigu bu

ir nereikalingi, ba visuomet butų parali- 
laiku jie tik žiuojama.

reikalavimams. Jie j 
20-čiai sako. kad jie nebūtų nusilei-

ROOSEVELTAS REIKA
LAUJA ATIDARYTI KA

SYKLAS.
___ _ Prezidentas Rooseveltas

pasmaugė savo 37 metų am- žinoję, kad valdžia neleis sąvaitę pareikalavo, kad 
kelti plieno kainų. Taigi - - -Teisme šiaurinių valstijų kasyklos, 

kurios sutiko išpildyti visus 
mainerių reikalavimus, turi

kau kantrybės. Ji mane kas , Bet valdžia nurodo, kad but tuojaus atsidarytos ir

i jis nesipynė. Sako, teisybė, ya^_ž/a cįą j.uos. “apgavusį 
aš ją pasmaugiau, nes nete- 11 dėl to jie ketina ją skųsti

dieną ėsdavo ir ėsdavo, kad algų pakėlimas nėra taip jau maineriai turi eiti darban, 
aš negana uždirbu pinigų, nuostolingas kompanijoms,! CIO unijos vadai čia neturi 
kad ji negali nusipirkti to- kaip jos skundžiasi, nes ai- kuo pateisinti savo užsispy- 

. kių gražių drapanų kaip ki- gos yra skaitomos prie ga- j rimo tęsti streiką toliau, nes 
tos moterys. Netekau kant- mybos išlaidų; todėl kuo, visus jų reikalavimus kom- 

: lybės. pagriebiau ir pas- daugiau, jos užmoka algų. pani jos jau išpildė.Pramonei 
maugiau. tuo mažiau jos moka vai- ir geležinkeliams jau pradė-

džiai taksų. Tokios milžiniš- jo trukti anglių. Plieno lie- 
nesio pusę jie sunaikinę 13o SUSTREIKAVO MAINE’O kos korporacijos, kaip Ge- jyklos be anglių negali tir-

VOKIEČIAI MAŽINA SA 
VO NUOSTOLIUS.

Vokiečiai skelbia, kad j 
per pirmutinę balandžio mė-

Anglijos orlaivius, o patys 
praradę vos tik 32. Be to, 
naciai giriasi tuo pačiu laiku

TROKMANAI neral Motors, moka valdžiai rrinti plieno. Be anglių nega-
Šio panedėlio rytą Mai- taksM 62 ceptu nuo dolerio jį eiti ir laivų statyba”

ne’o valstijoj sustreikavo 
Streikas pa

liečia 32 firmas su 500 tro-
sunaikinę 521,082 tonų tai- trok vežikaL 
pos Anglijos laivų. liečia 32 firm
DIICAI orssciA vinį IA i kM ir 80° vežikų. Streikieriai 
RUSAI REMS1Ą KINIJĄ , rpikalaiiia geresnio atlvgi-

pelno. Taigi, jei tokia kom
panija pakelia darbininkui 
$1 algos, tai už tą dolerį 
taksų ji jau nemoka. Kitaip

TOLIAU.
pranešama.

reikalauja 
1 ginimo.

Iš Čunkingo
kad Rusija painformavusi j GALI SUMAŽINTI NAU-
Kinijos vyriausybę, jog So
vietų pagalba Kinijai ei
sianti kaip ėjusi. Bet tai 
griežtai prieštarauja rusų- mažinimo klausimas, 
japonų pasirašytai sutarčiai

JOKŲ AMŽIŲ.
Washingtone rimtai svars

tomas naujokų amžiaus su-

UGNIS SUNAIKINO 500 
NAMŲ.

Dėl kriminališko žmonių 
' neatsargumo pereitą nedėl-

Fordas Dirbs Pa- * • • m g't’OS
.... vusios ginos Massachusetts

greitintu l empu. valstijos pajuiy ir ugnis nu-
Fordas praneša, kad šią šlavė aPie 500 vasarnamių 

sąvaitę jis stengsis jau at- Marshfielde ir Ocean Bluff 
miesteliuose. Nuostoliai ap
skaitomi į $1,250,000. Vėjo

ANGLAI NUŠOVĖ ŽE
MĖN PER 1,000 OR

LAIVIŲ.
Anglų aviacijos ministe

rija paskelbė, kad Anglijos 
priešlėktuvinė artilerija,

. statyti pilną gamybą, kuri
...... . ..H" dėl streiko laikinai buvo su-, . .

ma imti kariuomenėn vaiki-ttuk(jyta. Sugaištąjį laiką Puclama, ugnis ėjo isdziu 
nūs nuo 18 metų amžiaus. jjs Užvarysiąs pagreitintu vusiom pievom ir krūmais 

tempu. Savo Rouge žemėje .Jajo g’citai,
Fordas baigia naują dirbtu 

motorams ga-

kad niekas su
laikyt jos negalėjo. Kadan- 

visi vasarnamiai buvo
SUDEGĖ 26 KARVĖS.

West Bridgewater, Mass. Vę orlaivių 
—Pereitą nedėldienio naktį minti. Dirbtuvės įrengimas mediniai, tai iš jų nieko lie
čia sudegė Dano Crowley’o kainuosiąs $21.000,000. At- liko. tik kaminai dabar
farmos tvartas su 26 kar- einantį mėnesį tenai jau pra- stūkso, kaip paminklai ant 

šaudydama nuo žemės, yra' vėm.Nuostolis siekia $5.000. sidės motorų statyba. Pirmu- kapinių. Valdžia dabar už-
numušusi jau daugiau kaip 
1.000 priešo orlaivių.

KANADOJ SUSTREIKA
VO ANGLIAKASIAI.
Kanados provincijoj No

va Scotia sustreikavo 10.000 
angliakasių, uždarydami 12 
kasyklų. ____

PAVARYKIT LAIKRO
DŽIUS PIRMYN.

tinis orderis reikalausiąs 
4236 dvi-eilių motorų po 18 
cilinderių. Kitą dirbtuvę or- 

motorams gaminti 
tuoj pradės statyti

darė visas girias.

FARMERIAMS STINGA 
DARBININKŲ.

New Hampshire valstix»s
Ateinantį nedėldienį prasi- laivių 
deda dienos šviesos taupy- Fordas 
mas, todėl einant gulti šią Ypsilanti miestely. Ji kai-S farmeriai skundžiasi, kad
subatą, 26 balandžio, laik 
rodžius reikia pavaryti vie 
na valandą pirmyn.

nuosianti $11,000,000 ir bu
sianti pabaigta ateinantį ru
denį. . .

atėjus pavasariui jie negalį 
gaut darbininkų laukų dar
bams. - 4*-



Na. 1?. Balandžio 23 d„ 1941 m.Aitras Puslapis

Pavasaris Washingtone

JIS NEBŪTŲ TOKS LAI- nių Valstijų valdžią “plėši- 
MINGAS DABAR LIE- kais-” kam ji pastojo Hitle- 

TUVOJE. ri*1* kelią. Balandžio 14 d.
! laidoj, antram puslapy, pati 

Bolševikų pianistas V. •••Laisvės” redakcija drožia:
Bacevičius pasakoja “Lais- ....
vėj,” kaip puikiai gvvena' , paresk.mas.
Michigano valstijoj, netoli “ J»ng.n.es Vaistuos pa-
nuo Scotvillčs, jo dėdė. An- «* *?'“ g,obon Greeniandij,
, nustebino ne viena. Reiškia...tanas bacevicius. Lsa— . . ,. •' mes irgi grobiame svetimas

“Mano dėdė Antanas yra žemes, kur tik proga pasitaiko, 
tikras brolis mano tėvo... Nebeužtenka musų globos ant 
Nekuomet nepamirsiu tas Amerikų, bet savo imperialis- 
malonias valandėles praleistas tinęs rankas mes tiesiam to- 
dėdės farmo.i. Jisai turi 100 ]jau jr imam kitus sausžemius. 
akerių žemės; sėja daugiausia -Kur galas? Galo nesimato, 
kviečius, miežius ir avižas. Imperializmas jokių ribų ne- 
luri apie 15 galvijų is jų 8- pripažįsta. Grobia tiek. kiek 
mas melžiamas karves, toliau grobiasi. O kai susiduria su ki- 
kehasdesimts vistų ir kalaku- tais tokiais plėšikais, iškyla
tų. keliolika avių. kiaulių ir po- karas.” 
rą arklių. Gyvenamieji namai
labai gražus. Bute minkšti Taigi “Laisvės penkta- 
baldai. pianas ir radio. Kluo- kojai gieda iš Hitlerio gaidų 
nas ir tvartai nauji, dideli, ge- k’ tiek savo pagiežoj prieš 
rai įrengti. Dėdė turi taip pat Amerikos. vyriausybės ap- 
daug miško iš trijų ūkio pu- daii’umą Įniršta, kad prezi- 
siu. kas priduoda farmai puikų dentą Rooseveltą tiesiai va- 
vaizdą." dina plėšiku!

Na. ar ne pertoli tie Hitle- 
Tai matote, kaip yra A- rįo partneriai eina?

merikoje. Atvažiavo žmo- ----------------
gus iš svetimos šalies, užsi- or. KAZYS GRINIUS 
dirbo pinigu ir Įsitaisė toki AREŠTUOTAS? 
gražų gyvenimą, kad ir bol
ševiku pianistas negali atsi- Iš Berlyno atėjo žinių, 
džiaugti. kad atvykę tenai Lietuvos

Bet ar butų šiandien tas pabėgėliai‘praneša, jog Sta- 
ukininkas toks laimingas, kuo GPU žvalgybininkai 
jeigu toki ūki jis butų isitai- jau areštavę ir D-rą Kaži 
sęs Lietuvoje? ‘ Grinių, buvusi demokrati-

, nės Lietuvos Respublikos
.. Ne. Šita farma jau butų prezidentą, kun 1926 me
ls jo atimta ir nacionah- taįs smurtininkai nuvertė 
zuota. O jei jis butų pnes ir jo vieton tatė Smet0. 
tai protestavęs, tai gal jau na 1
butų dabar “likviduotas” ‘į,. , , - -r -
kaip “buožė” ir “liaudies Tie Ęa^YS pabėgėliai pra-

nesą, kad buvęs Paleckio 
' ' vyriausybėj žemės ūkio ko-

Na, tai kaip tamsta ma- misaras Mickis ir užsienio 
nai, ponas pianiste, kur reikalų vice-komisaras Glo- 
žmoniškesnė santvarka: A- vackis taipgi esą areštuoti.
Stalino “rojuje”? i kiek tos žinios yra teisin-

J J gos, sunku pasakyti, nes
STALINAS TEPS HITLE- ‘ Lietuvo.įe dabar nėra lais-
RIO-MUSSOLINIO AŠĮ. S? z?dz10' .H™ lal5v0 ,su5.‘- 

žinojimo, todėl visas kras-
“Naujienos” rašo: tas gyvena gandais ir nėra
“Tiems, kurie svajoja apie galimybės patirti, kurie tų 

Stalino supykdymą su Hitle- gandų sako tiesą, kurie— 
riu. Roma užpylė šalto van- ne.
dens ant galvos, pranešdama Bet kad Mickys yra areš- 
apie naują sovietų-nacių su- tuotas. tai išrodo labai gali- 
tarti. Ji sako. kad rusai pasi- ma, nes jis jau buvo pašalin- 
žadėjo parūpinti Vokietijai tas iš komisaro pareigų ir 
vieną milioną tonų mineralinio senai jo pavardės bolševi- 
aliejaus. Rusija dar nekuomet kų laikraščiuose nesimato, 
nesanti sutikusi pristatyti tiek 0 Stalino karalystėj toks 
daug mineralinio aliejaus svė- įeiškinys beveik visados 
timai valstybei. •, reiškia kalėjimą, o kai kada

“Galimas daiktas, kad tai ir “likvidaciją.”
yra ne faktas, o tiktai rėkia- -------------------
ma. Italijos agentūrą Stefani. AMERIKOJ CENZŪROS 
kuri tą žinią paskelbė, šian- NEBUS,
dien kontroliuoja naciai. Ka- -j
dengi riebalu Vokietijoje truk- Plentas Rooseveltas
sta. tai Hitleris turi kaip nors t*"** sąvaitę užtikrino A- 
savo valdinius raminti, kad "?erJk“s. laikraščių redakto- 
jiems i pagalba ateisianti Ru- konferenciją Washmg- 
?ila tone, kad “laisvas žodis vra

Bet Maskva tos žinios ne- neginčijamas spaudos tur- 
atšaukė. Jeigu ii ir neduos na- S8. lr "!ekas Į“ tu«° I?eSa1' 
ciams tiek aliejaus, kiek pa- “ 1“? Amerikoje ne-

. .. bus jokios cenzūros, jis sa

KELEIVIS, SO. BOSTON

\Vashingtonas pavasari sutraukia daug žmonių iš visų valstijų, nes šiuo laiku tenai pra
deda žydėti japoniškos vyšnios, kurių gražumą sunku žodžiais apsakyti.

Estijos Darbininkų Kruvins 
Kovos Si Okupantais.

V išmani susirėmime užmuš
ta 100 raudonarmiečių.

Švedų laikraštis “Stock- 
holm Tidningen” pranešė

2 ar 2.20 kr. pakilo iki 14— 
22 kr., atsižvelgiant Į svies
to pristatymą. Pienas iš 15 
centų pašoko iki 2 kronų 
(200 centų).

Prekių Estijoj labai trūk
sta, ypač rūbų. Kai rusų “či- 
novnikai” ir raudonarmie
čiai užplūdo Estiją, tai jie

skelbė Stefani agentūra, tai ji

“GROSSRAUMORD
NUNG.”

Per dabartini karą pasau
liui teko išmokti kelis vokiš
kus terminus, kurie iki šiol ir 
pačioj Vokietijoj buvo ma
žai žinomi. Plačiausia iš jų 
dabar pagarsėjo “Blitz
krieg.” Jis yra nukaltas iš 
dviejų daiktvardžių: “Blitz” 
ir “Krieg.” Pirmas reiškia • 
žaibą, o antras karą; taigi' 
“Blitzkrieg” yra žaibo grei
tumu vedamas karas.

Antras vokiečių žodis,> 
kuris dabar dažnai būna 
linksniuojamas ryšium su 
pirmuoju, yra “Lebens- 
raum.” Jis reiškia “gyvena
mąją erdvę.” Vokiečiai sa
ko. kad jie turi permaža vie
tos gyventi, todėl jie esą pri
versti bombomis ii* tankais 
išgriauti kaimynių valsty
bių sienas ir pasidalyti sau 
daugiau gyvenamos vietos.

Šiomis dienomis išgirdom 
da vieną naujienybę— 
“Grossraumordnung.” Tai 
da negirdėtas iki šiol termi
nas. Jis yra sulipdytas iš tri
jų žodžių: “gross”—didelė, 
“Raum” — erdvė, ir “Ord- 
nung”—tvarka.
Nacių geopolitikoj “Gross- 

raumordnung” reiškia pa
dalinimą pasaulio Į kelis 
kontinentus, kurių kiekvie
ną turi valdyt kuri nors stip
ri ir gyvybinga valstybė.

Apie šitą naują pasaulio 
tvarką pradėjo kalbėti ir ja
ponai. kai Stalinas pasirašė 
su jais “draugišką” sutartį 
Kinijos žemėms pasidalinti. 
-Japonijos laikraščiai ją va
dina “nauja pasaulio situa
cija.”

Šita “nauja pasaulio si
tuacija,” kurią vokiečiai va
dina “Grossraumordnungu,” 
numato šitokį pasaulio per
tvarkymą :

Europa ir Afrika tenka
Vokietijai. Anglijos imperi
ja panaikinama. Mussolinis 
tačiau nieko . iš to negauna, 
nes pasirodė esąs ištyžęs 
liurbis ir nemoka kariauti.

do. kad toks ri j iečių rūpestis 
su aukomis buvęs visai nerei
kalingas.’’

“Aidas” tiesiai sako, kad 
“Julius Smetona gerai gyve
na.”

ninkas. o vėliau šitą mintį 
plačiau išdėstė savo knygo
je “Nihilizmo Revoliucija”
Hermann Rauschning. Toj 
knygoj yra pasakyta:

“Europa bus padalinta į Eur
azijos kontinentų koaliciją po 
Vokietijos hegemonija, o Vi
duržemis—po vienos Italijos 
globa; Anglija turės būti iš 
Europos pašalinta ir Į Europos 
problemas negalės kištis; ji 
turės pasitraukti Į savo salas 
bei užjūrio posesijas. Anglija 
turės padaryti tai tuojaus kaip 
tik Francuziją bus sumušta.

“Tokios šalys, kaip Ispanija 
ir Graikija, ineis Italijos Įta
kos sferon. Šveicarijos ir Fran
cuzijos kaipo valstybių nebus.
Jugoslavija bus visa inkorpo
ruota Italijon.“

Ši knyga išėjo iš spaudos 
1939 metų pavasarį, kuomet 
Stalinas da nebuvo susidė
jęs su Hitleriu Į partnerius. _________
todėl Sovietų Rusijai joje žmonių išbugdyta Į Sibyrą, 
nėra vietos. ‘ Italijos vaid- bet Pabalčio gyventoju trė- 
muo tada irgi buvo kitaip mimas tuo tarpu sulaikytas 
numatomas. į ir jie paliekami dar vietoj.

Bet šis karas dalykus pa- tik keli šimtai buvo išga- 
keitė: Stalinas tapo Hitlerio benti. 
partneriu kovoj prieš pašau- Jų ištrėmimas tuo tarpu 
lio demokratiją, o Mussoli- sulaikytas dėl to, kad bolše- 
nis negarbingai susmuko, vikai neturi pakankamai 
Todėl apie Italiją, kaip ver- traukinių. Geležinkeliai da- 
tingą valstybę, vokiečiai jau bartiniu laiku esą užimti 
nekalba; tuo tarpu gi Sovie- mašinų ir kitokio turto iš 
tų Rusijai jau pripažįstama Pabalčio valstybių išvežimu 
teisė gyventi, nors reikia į Rusiją, ir karo medžiagos 
pripažinti, kad Stalinui ski- pristatymu Hitlerio armijai, 
riamas pats prasčiausis Duoną, gazoliną ir kitokias 
“raumas.” būtent, Sibyras reikmenis, kurias Maskvos 
ir Vidurinė Azija—lauki- vos agentai dabar perka A- 
niai kraštai. Išrodo, kad iš merikoj, jie veža į Vladivos- 
Lietuvos ir bendrai iš viso toką, o iš Vladivostoko ga- 
Baltijos pajūrio bolševikai bena geležinkeliais per Si- 
turės kraustytis už Uralo byrą. Rusiją, Lietuvą ir Len- 
kalnų. Nėra abejonės, kad kiją tiesiai į Vokietiją. Do- 
vokiečiai yra pasiryžę pa- nald Day sako, kad šiomis 
imti ir Ukrajiną su derlin- dienomis Hitleris gavo iš 
gaiš jos laukais. Matyt, jog savo partnerio Stalino 
dėl to Japonija dabar pripa- 1,006.000 tonų gazolino sa- 
žino Rusijai teisę pasiimti ir vo “Blitzkriegui” prieš Grai- 
Kinijos išorę Mongoliją, kiją ir Jugoslaviją. O kad 
kad bolševikams butų dau- Maskva neva niurna prieš

apie estų darbininkų krūvi 
nūs susirėmimus su masko
liškais okupantais. Estai 
darbininkai buvo priversti
pasipriešinti ginklu bolševi- . , -
kų pastangoms užgniaužti į į511 muciau?„ia mėtės1 i krau
A tautinę sąmonę8 Taps!„'K? 
miestelyje (tarp Talino j,; ke-, Kūnų nebu\o Sovietuo- 
Narvos) vietiniai darbinin- i y-.Pirklia,. kurie tuomet gal 
kai pavartojo net ginklą ^ztaugesi is puikios apyvąr-
prieš bolševiką kariuomenę1“8’ netun nel P"*"*
dėl to, kad raudonarmietis i neipPini.^
nušovė vieną estą, buvusį , nugr?ovLe-,vlsuf
estu karininka Protestuoda- iaisves kovM ir kltus Uutos estų KarininKą. riotestuoaa paminklus Kai rusu (}arbi- 
mi prieš tai. estų darbinin-; • t , “.7.
kai nutraukė visose Tapo ? ,^ai aiv7. ° nuSr}autl Pa' 
dirbtuvėse darbą. Okupan- sW^ .Tahne Pnes realinę 
tų kariuomenė tuojau apsu- ?imnaz1^ estų
po visas dirbtuves, išstatė Jaunuomenei-. dalyvavusiai 
kulkasvaidžius ir įsakė dar
bininkams tuč tuojau prade 
ti darbą. Darbininkai atsisa 
kė išpildyti panašų reikala-

jaunuomenei,
išsilaisvinimo kare. gimna
zistai apmėtė darbininkus 
rašalinėmis, linijomis ir visa 
kuo. kas pasipynė po ranko-

ko. ir valdžia nekontroliuosvisgi netrukdo ašies propa- ... i • • ,
gandai mulkinti žmones. ’ suuų, neziunnt kūnais ke-

liais jos skleidžiamos: per 
Bei kai anądien spaudoje spaudą, radiją ar judomus 

pasirodė gandų, kad Rusija paveikslus teatruose. Kon- 
duosianti Turkijai ginklų trolė gali but tik tokioms ži- 
gintis nuo Hitlerio gaujų, tai nioms. kurios gali išduoti ar- 
Maskva tuojaus sušuko, kad rnijos paslaptį svetimų vais
tai ne tiesa. Reiškia, jei Hit- tvbių šnipams.
ieris turkus užpuls, tai Stali- ' SaVo kritikams preziden- 
nas savo partneriui kojos Įa?. nenorj burnos uždaryti, 
nepakis. Taigi labai gali- Amerikoje yra pilna demo- 
mas daiktas, kad ir asi jam Rratiia ir valdžią gali kriti- 
pasmeraos. kuoti kas tik nori. “Kas tik

uiti retn r Aini i nesutinka su mano darbais,”IS HITLERIO GAIDŲ. sako, “tas turi pilną žo-
Hitleris dūksta, kad Ame- džio laisvę mane kritikuot.” 

rika nutarė paimti savo glo- §ko negalį pasakyti nei 
bon Grenlandijos salą. ku- Hitleris, nei Stalinas, nei ki
lią us pats raosesi pagrobti įįems panašus diktato- 
karui prieš Amenką. rjaį

Hitlerio partnervs Musso- Demokratija daugiausia 
linis irgi piktai bumba, kad tuo ir skiriasi nuo diktatu- 
Amerika “grobia” svetimas ros, kad piliečiai gali laisvai 
žemes. savo valdžią kritikuoti ir

Stalino klapčiukai “Lais- niekas negali juos už tai 
yej” irgi šoko koliot Jungti- “likviduoti.”

Rytų Azija ir Pietų Paci- 
fikas priklauso Japonijai.

Sibyras ir Vidurinė Azija
(o gal ir Indija) paliekama 
Stalinui, už tai ką padeda 
Hitleriui ir prižadėjo nepul
ti Japonijos, jei ši susiremtų 
su Amerika.

Kanada ir visa Pietų Ame
rika paliekama Jungtinėms 
Valstijoms valdyt.

Taigi tas “Grossraumord- 
nungas,” kaip jis dabar yra 
vokiečių aiškinamas, reiš
kia, kad visame žemės pa
vilny turi but tik keturios do
minuojančios valstybės: Vo
kietija. Japonija, Amerika 
ir Rusija.

Tiesa, šitoks “ordnungas” 
nėra visai naujas dalykas. 
Ir, žinoma, tai nėra Hitlerio 
sumanymas. Tai yra Vokie
tijos mokytu žmonių, filoso
fų. planas. Šitokią idėją dai 
prieš dabartini karą skelbė 
prof. Haushofer, Vokietijos 
Mokslų Akademijos pirmi-

1,1

Lietuvos Gyventojai
Paliekami Da Vie

tose.
Vėliau jie busią ištremti 

Maskolijos gilumon.
Chicagos dienraščio “Tri

būne” korespondentas Do- 
nald Day praneša iš Pabal
čio šitokių Įdomybių:

Pagrobusi pusę Lenkijos 
ir pavergusi Estiją. Latviją 
ir Lietuvą, Maskva buvo nu
sistačiusi visus tų kraštų gy
ventojus ištremti Rusijos 
gilumon, o jų vieton privež
ti tikrųjų rusų. Iš Lenkijos 
ir Galicijos jau tūkstančiai

giau “raumo” Azijos tyruo- Hitlelio žygį Balkanuose, 
se. tai esą tik “dėl svieto akių.”

Vadinas, Romos-Berlyno- 
Tokijo-Maskvos “ašis” jau 
turi gatavą planą pasauliui

MIRĖ PROF. ŠALKAU
SKAS.

pasidalinti, tik jiems reikia Iš pavergtos Lietuvos gau- 
nuveikti pasaulio demokra- ta žinių, kad Kaune mirė 
tiją. Bet klausimas, ar jie prof. Šalkauskas, buvęs Lie- 
galės ją nuveikti? Ar nebus tuvos universiteto rektorius, 
tie banditai suvaryti į ožio Jis buvo 50 metų amžiaus, 
ragų? Da prieš didi jį karą jis buvo

APIE JAUNAJį SME
TONĄ.

vimą. kažkaip pačiupo iš ! n?ls*» Numalšinti mokslei- 
raudonarmiečių porą kui- Jauktas raudon-
kasvaidžių ir stojo atrėmi- anmęmu būrys Kareiviai 
mo pozicijom Maskoliai ?u «inklals rankose jsiverae 
pradėjo šaudyti, o estai irgi į £Pmna2iją. pagrobė po ke- 
atsakė ugnimi. Susirėmimas totą mokinių is kiekvienos 
buvęs gana ilgas, jame už- k,as«s >?: sukišo juos j savo 
mušta apie šimtą raudonai - sunkvezunp Vienas jaunes-
mieėių. Po to į Tapą buvo TrrfeZfaus'šun™
atgabenti rusų sustiprini- ■ Kurios profesonaus sūnūs, 
mai. Miestelis pasijuto visai! *JUV? Įlek susijaudinęs, kad 
izoliuotas, ir kuomi baigėsi ®melS« P?dl“k“ Pa'
kautynės, žinių iš ten ne-! daaSJ- Maskoliai jį čia pat 
gauta vietoje, visų mokinių aky-

Susirėmimų su okupan- 'aizdoje. nušovė. Apie iš- 
tais buto ir Taline ir kitur, ynuosius mokinius jokią 
Švedų laikraščio žiniomis, zĮaiM neturima. Tik gimna- 
daugelyie vietų Estijoje Z>J°? vedovybe gavo trumpą
darbas fabrikuose eina nuo- Pahep%*?
latinėje kulkosvaidininkų įraukti išgabentus mokinius 
kuopu “globoje.” Viename £ 8?ras»> kadangi jie mo- 
fabrike Taline komunistų Į^on daugiau nebeisią 
agitatorius bandė pasakyti 1 kitose mokyklose, ktn tilt 
darbininkams pfakalbą. moksleiviai parode bent ko- 
Staiga jį nutraukė darbinin- įl nepasitenkinimą rusiska- 
kas ėstos, kuris savo žodį Į? okupacija buvo suimtų ir
pradėjo nuo to, kad to laisi !sv,įztV- Įal'n“ VP dau«iau 
vė. kuria rusai “apdovano- kalbama, kad to įaunuome- 
io” estus, yra tik vergija ir ne esantl nugalabinta, 
badas. Anksčiau estų darbi- Taip skamba rimto švedų 
ninkas turėjo pinigų, maisto laikraščio pranešimas apie 
ir pilną laisvę judėti ir kai- okupuotąją Estiją. Šios ži
bėti; dabar viskas atimta, nios yro labai įdomios dau- 
Po tų žodžių estų darbinin- geliu atžvilgių. Pirmiausia, 
ko kalba buvo nutraukta ir jos parodo, kad maskoliai 
rasų kareiviai užėmė fabri- į Estiją atnešė tą patį skur- 
ko patalpas. Raudonarmie- dą. kaip ir okupuotoje Lie- 
čiai išrinko 60 darbininkų, tuvoje. Darbininkai, kaip ir 
pasodino juos Talino uoste į kiti gyventojų sluogsniaį, 
laivą ir išgabeno nežinoma pasijuto uždaryti toje pat 
kryptimi. ’' j bolševikinėje vergijoje, kaip

Darbo laikas daugelyje' ir leriojamame musų tėvų 
pramonės šakų Estijoje esąs krašte. Lygiai tas pats api- 
pratęstas net iki 18 darbo plėšimas eina ir Estijoje: 
valandų parai. Išpildyti vai- viskas, kas rasta vertinges- 
džios užsakymus kitaip esą nio. išgrūsta Bolševikijon. 
neįmanoma, nes rusai išga- ge^ antra vertus, iš švedų 

masinas ]aii<raščio patiriame džiugi- 
į Maskoliją, estams hepe nantj reiškinį. kad taip pat 
naudotis senomis, jau isbro- Estijoje vyksta aktingas pa>- 
kintomis mašinomis, ar pa- gipnesinimas maskolių oku- 
sitenkmti blogomis, rasų at- paHcijai Kai dėl GPU agen- 
gabentomis iš Maskolijos. represijų jos vjsUI- lig. 
Panaši grynai bolševikiška ka tos pačįos: masiniai ares-
Į?nY!n?n<; buvo pavartota jr įčsiuntįmai nežinia 
Estijoje kontorose bei krau- kur žinios, kad okupantai
tuvėse, iš kurių komisarai 
pasiėmė sau naujas rašoma-

išveža net gimnazistuš, pa
sitvirtina ir musų gautomis

baigęs Maskvos universite
to juridinį skyrių, Šveicari
joj gavęs filosofijos d-ro lai
psnį. Jis yra parašęs nemaža“Lietuviu Aidas Brazili- 

joj” praneša, kad A, Smeto-nos sunui, Julijui Smetonai, ^rancuz^
kuris su savo šeimyna apsi- 1 kad nkn
gyveno Rio de Janeiro mies- Tenka pastebėti, kad oku-

nokini™! virdaci civ/H__ pantams tartiaujanti tana*te. neblogai klojasi. Girdi- £oj, lietuviškoj/ spauda nei
“Atvykus Smetonos šeimai vienu žodžiu nepaminėjo 

į Rio, visi ri j iečiai buvo suju- šio didelio mokslininko ir 
dę rinkti aukas pabėgėliams, didžiai lietuvių tautos kultu- 
nes esą tos aukos labai reika- rai nusipelniusio vyto mir- 
1 ingos atbėgusiems. Bet dabar. ties. Šis nutylėjimas dar 
pasirodo, kad jaunasis Smeto kartą vaizdžiai parodo, kiek 
na net gerai gyvena, daug ge- okupantams ir jų pakali- 
riau, negu kuris nors senas lie- kams rupi lietuvių tautos 
tuvis ri.iietis gyvena. Pasiro- kultūra.

sias ir skaičiavimo masine- žiniomis iš užimtosios Lietu* 
les ir ju vieton davė niekam vog Yįgai nesenai buvo Mas- 
netikusias. rusiskas. Oku- ko]jjon išvežti keli jaunuo- 
pantai, taip pat išrankiojo kurįe pademonstravo 
privačiose šeimose ir siuva- p,-^ raudonuosius okupan- 
masias masinas. Įus

Darbo valandas pratęsus.: ’___________
maskoliai nepakėlė darbi- TURį SUNAIKINTI 
ninku atlyginimų. Jų uzdar- en imi ibis buvo padidintas 50-60 W \
nuoš. anksčiau, rusams Esti- Dalias, Tex.—Čia gyvena 
ją okupavus. Po raudonųjų pavargėlis vardu McKnight, 
invazijos visos kainos Esti- turi surinkęs apie 50 
joje pakilo kelis kartus ir re- visokių šunų ir visus juos 
zultate darbininkų pragyve- maitina. Bet miesto sveika- 
nimas pasidarė nepalygina- tos komisija įsakė juos su
mai sunkesnis. Kai kurių naikinti. McKnight kitąsyk 
prekių kainos pabrango net gyveno Floridoj, turėjo 
20 kartų. Už kostiumą, orančių ūkį. keliatą vasar- 
anksčiau kainojusį 50-120 namių turistams ir neblogai 
estu kronų, dabar reikia su- gyvendavo. Bet 1926 metų 
mokėti 600-900 kronų. Au- uraganas visą jo turtą sunai- 
deklinės kelnės darbui, ank- kino. Nuo to laiko jis įtaisė 
sčiau kainojusios 5 kr., da- prieglaudą oaklydusiems 
bar pardavinėjamos už 80 šunims, bet dabar ir tą rei- 
ir 100 kr. Kaina sviestui iš kia sunaikinti.

>
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TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Istorinė Graikijos Sostinė Atėnai

Stonis pardavė biznį.

Vietos lietuviams gerai 
žinomas Chas. Stonis, kuris 
užlaikydavo restauraną 
užeigą, šiomis dienomis pa
sitraukė iš biznio. Jo užei
gą nupirko pp. Urbsaitis ii 
Dumblauskas. taipgi visiems 
pažystami vyrai. P. Stonis 
yra žinomas plačiau negu 
tik pačiame Clevelande. 
Daugelis su juo susipažino

J. K. Mažuknai, SLA vice- 
prez., kurj Jurgelionis yra 
apšmeižęs “bolševiku.” Jei
gu Jurgelionis butų pasiel- 

n gęs demokratiškai ir davęs 
vietos organe Mažuknai pa
siaiškinti, tai apšmeižtajam 
tiek skriaudos nebūtų buvę. 
Clevelandiečiai gerai pažy
sta p. Mažukną. ir pažysta jj 
per daugelį metų. O kurie jo 
neplyšta ypatiškai, tai pa
žįsta iš jo darbų, iš jo pasi

, buvusio SLA seimo šventimo tautos ir lietuvy- 
Clevelande, nes jo užeiga labuL Todėl jie ir reiį 
buvo skersai gatves nuo kja jam užuojautą. Da- 
Lietuvių sales. Kiek pasil- bar pamatė “Tėvynėj,” 
sėjęs, p. Stonis vėl žada eiti kad jjs buvo šmeižiamas ne-
į kokį biznį. teisingai. View «f the city et Athens, Greek Capital city

Policija mokina piliečiu* 
gatvėm vaikščiot.

Policijos departamentas 
daro pastangų apsaugoti 
žmones nuo tų nelaimių, ku
rios įvyksta gatvėse. Ap
saugos direktorius paleido 
daug policistų, kad jie važi
nėtų gatvėkariais ir išlipant 
žmonėms pamokintų juos, 
kaip apsisaugoti einant 
skei-sai gatvis. kad nepa- 
puolus po automobiliu. Nora 
būna ir automobilistų kaltų, 
bet tūlais atvejais ir publika 
būna kalta. Nuo pinuos šių 
metų dienos automobilių ne
laimėse yra žuvę daug dau
giau žmonių negu pereitais 
metais iki šiam laikui.

Demokratai nesusitaiko.

Lietuvių demokratų kliu
be randasi ypatiškumų. Vie
ni nori kitus nužeminti. Vie
ni kitiems nenori lygių tei
sių pripažinti. O tas sulaiko 1 
veikimą. Butų daug gražiau, 
kad visi susitaikytų ir veik
tų išvien.

Poniškumas negardžiai 
kvepia.

Kiek girdėti iš tautininkų 
kalbų, tai ne visi jie pasi
tenkinę tuo, kad Nevv Yorke 
surengtame p. Smetonos pri
ėmimui bankete galima buvo 
dalyvauti* tik parinktai pub
likai. Reiškia, ponai galėjo 
dalyvauti, o jurgiai, kurie

Pagerino dirbtuvę. -vra daug pinigų sudėję Lie- 
_ . _ . _. . x . tuvos reikalams, buvo palik-Brazis Bros. siuvėjų jstai- ti dunl. Musų koi£nijos 

ga, kun siuva vynskas dra- tautininkai tuo nepatenkin- 
panas. modernizavo savo ti Nekuiie iu norėjo su 
dirbtuvę Blažiai daro dide-į Smetona rankįmis pasikra. 
lę apyvartą ir daug patar- tyti bet ncgaIėj0. 
nauja lietuviams. Tai yra
vienintelė tokia didelė lietu
viu dirbtuvė.

Bus vakaruškos.

Prieš Lindberghą.

! Vietos dienraščiuose pa- 
‘ sirodo vis daugiau ir dau- 
' giau atspausdintų laišku nuo

SLA 136 kuopos vakarus- i įvairių asmenų, ir net nuo 
kos įvyks balandžio 26 die- į organizacijų, kuriose reika- 
ną, L, D. salėj. Vakaras bus dujama, kad pulk. Charles 
šeimyniškas, tik nariai ga- ‘ Lindbergh butų paliuosuo- 
lės atsivesti savo draugus, tas nuo titulo, kurį jam su- 
Įžangos nebus. Ši kuopa jau teikė federalė valdžia kaipo 
nepirmu kartu rengia tokias1 gabiam lakūnui. Visi reika- 
vakaruškas. Jos būna labai Jauto jai sako. kad Lind- 
smagios. : berghas elgiasi ne kaip tik-

pasirodyti esąs didelis įvy
kių pranašas. Jis vis ką nors 
pranašauja. Dabar jis skel
bia, kad ateinančiame seime 
SLA nariai “šluos laukan” 
visus dabartinius centro viš- 
šininkus, o jų vieton pasta
tys “gabius tautininkus.” 
kurie “gerai moka finan
sus tvarkyti.” Gaila, kad 
žmonės taip greit viską pa
miršta. Juk Kailius turėtų 
gerai atsiminti, kaip tauti
ninkų vadai buvo finansus 
“sutvarkę” tais laikais, ka
da jie šeimininkavo SLA 
centre.

Karpius apgailestauja ir 
Jurgelionio, kuris buvo pa- 
liuošuotas iš redaktoriaus 
pareigų. Bet Karpius tą patį 
kalbėjo ir apie Jurgelionį, 
kada Jurgelionis dar prie 
“Naujienų” dirbdavo. Reiš
kia, tas vyrukas gali kalbėti 
bile ką, kas tik jam ant lie
žuvio galo užeina. Jis pri
meta ir p. Grigaičiui kokią 
tai naudą iš Susivienijimo. 
Bet kogi Karpius prie Susi
vienijimo plakasi? Ar kad 
nuostolių iš to turėtų? Ne, 
jis turi irgi savotiškų išroka- 
vimų. Jis nori Susivieniji
mui už skverno nusitverti. 
Tai kam čia dar veidmai
niauti. geriau kalbėk taip, 
kaip kad darai.

si troškimas, kad 
laimėtų karą.

Namų statyba brangsta.

Clevelande ir apielinkėje 
namų statybos kainos vis 
kįla aukštyn. Brangsta ne 
vien tik darbininkai, bet ir 
medžiagos kainos eina aukš
tyn. Apie metai laiko atgal 
nedidelį namuką buvo gali
ma pastatyti už penkis tūks
tančius dolerių, o dabar jau 
kainuoja apie penki tūks
tančiai ir pusę. neskaitant 
žemės nei įrengimų. Taigi 
matosi, kad statyba jau ge
rokai pabrango.

Pagrobė $20,000.

Ginkluoti plėšikai užpuo
lė Brink’s korporacijos ko
lektorius ir paspruko su apie 
$20,000. Brink’s firma turi

Simpatizuoja Mažuknai.
Daugelis clevelandiečių 

SLA narių ir pašalinių iš
reiškia daug užuojautos p.

į banką, šį sykį jų 
laukė plėšikai banko name. 
parmušė kolektorius ir at
ėmė pinigus.

Laukia svečių ii Lietuvos.
Jonas Armonas laukia sa

vo šeimynos iš Lietuvos at
važiuojant, ir gal netru
kus jau pribus. Armonas yra 
senas Cievelando gyvento
jas ir veikėjas, bet pastaruo
sius kelius metus praleido 
Lietuvoje. Dabar sugryžęs 
vėl bando gyvenimą iš nau
jo susikurti, bet tai jau nėra 
taip lengva padaryti. Sykį

Viršutinėj vaizdelio daly yra parodytas Graikijos sostinės Atėnų vaizdas. Apačioje mato
si Atėnų uostas. Anglai pasakė, kad jei fašistai numes nors vieną bombą į Atėnus, tai an
glų orlaiviai tuoj ims bombarduoti Romą. Ir iki Šiol fašistai Atėnų da nedrįso paliesti, 
nors patį uostą nuolatos bombarduoja.

žmogų gyvenimas suvargi- atvažiavus draugai sureng- ringai 
na, ima ilgą laiką atsigrieb- tų pokilį, iš kurio gal pasi- 
ti. Jonas Clevelande gyven- darytų kiek naudos pra- 
damas daug pasidarbavo džiai gyvenimo. Girdėjau, 
visiems, todėl butų ne pro- į kad nekurie jau apie tai 
šąli, kad dabar jo šeimynai kalba. Jonas Jaru*.

POLEMIKA IR KRITIKA.

o “Vilnis”

ŽIŪRINT IŠ ŠALIES
I r

“Vilnies” 88-tame nume- vienas pabėgėlis yra “niek- 
ryje L. Prašei ka svaido pur- šas.” Bet ar Pruseika ne pa- 
vais į Francuzijos socialis- bėgėlis? Ar Paukštys ne pa
tus. Esą: bėgėlis? Ar kiti lietuviškųjų

“Ką dabar veikia Fran- bolševikų lyderiukai ne pa- 
į cuzijos socialistų vadai L. bėgėliai? Taigi tegul jie pa- 
1 Blumas ir P. Faure? Faure sako. ko jie bėgo? Ko bėgo 
yra neoficialis Petaino pata- iš savo tėvynės jų šventasis 
rėjas, o Blumas nuėjo gulti į Leninas, Trockis ii’ kiti bol- 
spalius. Kad ir prie šuniškų ševizmo apaštalai? Aš no- 
sąlygų, socialistų vadai vi- rėčiau žinoti, kodėl vie- 
suomet moka prisitaikyti.” niems pabėgti nuo budelio

Kažin, ką “draugas” Pru- turėtų but nuopelnas ir gar- 
seika gėrė, jeigu jis nemato, bė, o kitiems—prasižengi- 

. kad jo “krautė” Amerikoje mas ii- gėda?
i daug “šuniškiau” taikosi ---------
prie sąlygų, negu socialistai Bolševikų “Vilnis” kirši- 
Francuzijoje. Ji net tikrojo nančiu tonu rėkia: “Ameri- 
savo vardo išsižadėjo: jau kos valdžia skiria 40 bilionų 

i nebe komunistais vadinasi, ginklams. Kas užtai užmo- 
bet “pažangiųjų taryba.” kės?” Na, o kas užmoka už 
Negana to, Velykų dieną ginklus Bolševikijoj. kurios 
Bostone Praseikos kamaro- valdžia išleidžia miliardus

! tai jau ir “aleliuja” per savo rublių?
radijo pusvalandį giedojo, ---------
kvietė savo klausytojus po- Andriulis savo “Vilny”

’ teriauti. aiškina: “Lodziui įsakyta
i Ne. Leonai, socialistai pravesti blakautas.” Tai 
i taip šuniškai prie sąlygų ne- skamba lyg ir koks autas pil- 
sitaiko, kaip taikosi tams- nas blakių. O ištikrujų And- 
tos komunistai! liūlio čia norėta pasakyti,

---------- kad Lodzės miestui liepta
Lietuvos pardavikų (ko- padalyti aptemdinimas. Ar 

munistu) suvažiavime Kau- kas neturi seno elemento- 
ne Stalino žvalgybininkas riaus “Vilnies” redakto- 
Snieėkus pasakė: “Mes ve- riams lietuviškai pasimo- 
dame Lietuvos liaudį iš sa- kinti?

‘manotų bakužių...” Čia tai .---------
teisybė. Visos bakūžės iš A. Bimba pasakoja “Lais- 
Lietuvos liaudies jau atim- vės” 88-tam numeiy šitokią 

, tos. I jas susikraustė rau- nesąmonę: ‘ Smetona prili- 
' donai miečiai ir GPU šnipai, po prie musų brolių menše-

----------  vikų ir jie nuo jo negali at-
I Pruseika rašo “Vilny.” sipalaidoti. Jie turi rinkti 
' kad komunistai “visados ėjo aukas savo prezidento užlai-

savo prieš hitlerinį režimą.” Ma- 
“kulturingumą” parodė šiais tyt, Pruseika neskaitė Molo- 
žodžiais: “Plunksnos bandi-:tovo pasakytos prakalbos 
tai, jonvaikiai, padaužos, Rusijos komunistu suvažia- 
banditizmu peršvinkęs *Ke- vimui. Toj prakalboj Sovie- 
leivis,” šnipų maršas, bar-į tu komisaras pasakė: “Ko- 
barai...”

Kymui. ' Kam tokius niekus 
laikraščio redaktoriui pliau
kšti? Juk visuomenė žino, 
kad socialistai niekados nė
ra Smetonos rėmę ir dabar 
jų organizacijos centras vie-

voti prieš hitlerizma yra ne šai paskelbė, kad jie Smeto- 
n. .. ... .. . i tik beprotiška, bet stačiai nos visai nepripažįsta Lietu-
Dt, čia, tai bent kultunn- kriminabška!” Taigi buk at- vos prezidentu. Ir io priim- 

gumas . Tik keliose rasto ?argesnjs> Leonai, ir nekal- tuvėse jie visai nedalyvavo, 
eilutese tiek komumstiskos bėk tokju nesąmonių, kad Tai kodėl Bimba savo laik-

; likęs Lietuvos žmones, atbė-1 ^minties išlieta! Well sulyg komunistai eiti ’ prieš raštyje taip meluoja, ir dagi 
go pas mus jieškoti užvėjos i zm°mų ir kultūra. Komu- jįitleri. nes Molotovas gali pirmam puslapy tą savo me-

A. SMETONOS KLAU
SIMU. o_ F

ir paramos. Bet už ką?!... n.lstuamatas yra tik meluo- pašaukt Maskvon 
rr a o X , ti, veidmainiauti ir kohotis... d X t, 

matyti laikraščiuose prane- Tas pats p. Smetona buvo _ .... įiKviouotas.
Šimų, kad gegužės pradžioj užsimojęs uždėti ant Ame- dabar štai “Vilnies” re

tį Chicagą atvyks pabėgėlis likos lietuvių pasų mokės- “moksliškumas”’
A. Smetona. Girdžiu, meda- čius, bet amerikiečiu oro-

Tenka nugirati
gali

ir busi lą skelbia? Jeigu jau kalbė
ti apie Smetonos “užlaiky-

---------  mą,” tai ši pareiga daug ge-
Lietuvos pardavikai spiau- riau tiktų “Laisvės” redak-

ras Amerikos pilietis; jis 
esąs nusistatęs eiti su Euro- 

ipos diktatoriais. Mat, iš vi-
Pranašas, kuris neatsimena 

praeitie*.
Dirvos” Karpius vis nori' Lindbei-gho kalbų mato-

t__xz <__ ___ _ i ci Įmetimas tari Hitleris

Nežiurint to. kad piano do į tuos žmones, kurie pa- toriams. Juk jie dėjo savo

“rabaksui.” Čių dėl neapgalvotų savo tūkstantis
Well. kad atvyks, tai nie- žygių? *o .

ko naujo ar įdomaus: mes, Aš pats išvaikščiojau kiųįjįfe. _ ad “rinktinė pub- 
praeity esame turėję neina- žiaus kelius Kaune, po visas , a turėtų sunkios muzi- 
ža visokių “kolektorių” iš Smetonos ministerijas, ir "os Bijotis, bet nežiūrint to,
Lietuvos; bet kogi
Smetona čia atvyko 
atvyksta į Chicagą? 
kurie lsikvscšicii
kad p. Smetona atvyko į A- s’”s vos-ne-vos atgavau savo mokslas ir protas—šviečia Cowl. Rašinys užvaldytas: 
meriką kaipo privatus as- užsienio pasą iš Kauno ko- ka*P ta Maskvos “saulė” su “Smetona Hitlerinėj Vokie-

KETURIOS ŠPALTOS PURVO.
‘Laisvės” balandžio ketų sunaikinti “Keleivį” ir 

“Naujienas,” kurie nori, kad 
Lietuva butų nepriklausoma 
ir laisva respublika.

Ir taip per keturias “Lais
vės” špaltas tas sumišęs 
žmogus ar moteris draskosi, 
plūstasi ir rėkia, kad socia
listai nori pasodinti “ant so
sto” Smetoną. Socialistams 
padedąs ir Rooseveltas. nes

muo, p ne kaip kokis oficio- mencJanto ir vidaus reikalų lfeais ūsais. Kūjų Vincas, ti jo j ir Rooseveltinėj Ame 
zas. Tai kokiais tikslais jis ministeriios. Ir ne man vie- f1,-!'' ^au. P3.*’ antrastė yra
važinėjasi iš miesto į miestą nam yra buvę tokie pyragai- MIRĖ ONA DAVALGIENE labai nevykusi, bet tekstas 
po lietuviu kolonijas ir eik- Tipsa randa«i „ «meto- i Norwood, Mas*. da kvailesnis. Kas žodis, tai .
voja pinięūs? Ir kas jam a[>- nos m^aiiais suženklintų Po ilgos ir sunkios ligos, ^?ižtas.kas .s^in-vst .n? įsileidęs tą‘'žmonių sker-
moka kelionės išlaidas? žmonių, kurie nieko bloga Nonvoode mirė Ona Doval- J?elas n prieštaravimas, diką Smetoną į Amenką.

Teko matyti pranešima jo diktatūroj nematė. Gal gienė. po tėvais Atkočiūnai- Smetona buvęs fašistų va-; Smetona, Rooseveltas ir
kad ta« privatus asmuo net yra ir tokiu, ką “senvičiu” tė. 53 metu amžiaus. Palai-^as‘ pasigrobę* valdžią socialistai esą didžiausi 
Kao privatus asmuo nei y rimo 19 a VoKa. smurto pagalba. Bet Lietu- žmonijos priešai, nes jie ne-
ir vainiką padėjo ant tūlo gavo. Tokie dabai jo laukia, dota balandžio 12 d. Velio- socialdemokratai da di- sidžiantria kad Stalino »r- nežinomo kareivio kapo. o Vienas Chicagos “biyčpor-j nė buvo kilusi is Barauciz-d į j .-d J ne^ iie miia užėmė Uetuv^ ^eee- 
čia irgi reikia lėšų addavė ’ valdžfc* resnis esąs k NeS Yorko
“gnnonus. ’ ar ne? Ha qX?onVi -ra. L kontro,ę tautininkams” kad žydu dieXštis “Foruard,”

Negana to, kad p. Smeto- 53^03” jr neišmanėlis sumo- kas sūnūs Andrius, duktė su Anglijos impenalis- nes ir iį leidžia socialistai,
na engė Lietuvos žmones, bai^ss Jeieu tas žmoce- Gerdnita ^e<ervs Salomėja sunaik‘ntu Sovietų Ru- Lietuvos žydai, kuriuos
turi “įrnas akis," kurios ne- utt hT SienėTl^tt “Ke,eiVt< •«»
paiso saimatos. Juk dauge- nukentėjo, tai turėtų žinoti (ienė. vienas brolis Ameri- „ Hžiš pU\k^ pne* JUOS
lis amerikiečių vra buvę pai- nors taiJ ka(1 Smetona buvo k • „ kitas Lietuvoje. " ...Tia„1? ^lkl? "“T?“- keP'?f\,neS
vykę j Lietuvą pasimatyti su tlpiPlTni1K nipyidentas ir smurtu, ai ji buvo jam so- ue komunistai: bet New
savo namiškiais ir sugrįžę vaino tok«s neturėtu hut oer- Likusi šeima dėkuoja vi- eialdemokratų užfundyta? Yorko žydus, kurie leidžia
atgal į Ameriką beveik visi frmnnės io nerinko piems draugams, kurie lankė Vienoj vietoj sakoma, socialistinį laikraštį, reikėtų
guosdavosi, kad tarėjo pa- hlamJS‘ Zm"nf* j”."*™?- iigpne ligoje ir atidavė pas- kad «-=-■-»-----■---= ----------------

ir per-________ _ kutinį patarnavimą lydint neblogitirti įvairių negerumų ir per
sekiojimų iš Smetonos tvar- atcaitvmac “VIENIAI»’ velionę į amžiną atilsi. Smetona nebėgo, bet pasili- 
kos vykintojų. ______ * Nubudęs vyras Liudvikas, ko dirbti su komunistais; ki-

soeialdemokratai yra sunerti ant ilgo jiešmo ir su- 
žmonės, nes jie su kišti į bolševizmo liepsną.

____ _____ ________ Kad iš proto išėjęs bolše-
vykintojų. ................. Nubudęs vyras Liudvikas, ko dirbti su komunistais; ki- vikas fanatikas galėjo savo

Patsai p. Smetona žino “Vilniai” nepatiko Kūjų sūnūs Andrius ir duktė toj vietoj tie patys socialde- haliucinacijoj šitokių daly- 
gerai, kad jisai smurto ke- Vincas ir “Naujienų” ko- Gerdruta.
liu užsisėdo ant Lietuvos respondentas, kam jiedu įT-----------------
žmonių sprando. Žino ir tą, dryso pasakyti tiesą apie ko- ŽODYNĖLIS
kad Amerikos lietuvius par- munistus. apie jų muzikan- iit uetuvukas/ tdS skaitai visą šita jovalą ir be- kad šitokiam purvui “Lais-
vykusius į Lietuvą apdėjo tą V. Bacevičių ir io koncer- i žodžiu ka visai neaišku, ar sočiai- vės” redakcija matė reikalo
visokiais muitais ir pabau- tą Chicagoj. “Vilnies” re- demokratai bėgo. ar ne. Tik pašvęsti net keturias savo

i mokratai lyginami prie šu- kų priklegėti, tai stebėtis ną- 
nų, nes ir jie pabėgę kartu tenka, nes tokie psichopatai 

i su Smetona pas Hitlerį. Per- visada klajoja: bet keista.

domis ir kitokiais savo tvar-} daktoriai už tai išvadino 
kos padariniais, o dabar, pa- j korespondentus “nekultu-

ceresnio kišeninio iodyi««i« Ketuvi®; tiek aišku, kad socialistus laikraščio špaltas!
Kaina ...................................«.*• reikėtų įssaudyt. Ypač rei- Prof. Gnaibo.
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'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

—Sveikas gyvas, tėve!
—Jes. vaike, sveikatos

man labai reikia.
—Ir aš matau, kad šlu

buoji. Turbut. ant vinies už- 
mynei.

—Ne, Maike. bolševikas 
Įkando.

—J koją?
—Jessa!...

' —O kaip tai atsitiko?
—Ogi buvo taip. Maike.

Mudu su zakristijonu už
ėjom i saliuną pašlapint lie
žuvius. Mat, jis gavo pėdę, 
tai norėjo man užfundyt. 
Atsisėdom sau prie stalo 
kaip džentelmonai ir pasi- 
šaukėm alaus po stiklą. Eina 
pro šąli bolševikas ir sako: 
“Na. tai ką. atėjot išsigerti 
už Smetonos sveikatą?” 
Man tas nepatiko, Maike, ir 
aš tuoj užprotestavau. Sa-

baisus dalykai dedas Socialdemokratai Siūlė
IjIETUVOaIE o a i a_* i • i •

Sutvarkyti Gyvenimą Lietuvoje
Žmonės meldžiasi ir prado , dais nevadinkite, dabar mes 
karo, gyvent jau nėra kaip. i visi lygus esam. Užrietę visi

--------- 1 nosis ir smarkauja kaip šu-
Mrs. A. Žibikas, So. Bos- nes. Atvažiavo vokiečių ko- 

tone. gavo nuo savo sesutės misija paimt savo žmonių

(JŲ 1931 METŲ PLATFORMA)

10. Skatinti ir remti pavyzdingą žemės 
ukio trobesių statybą, ypač taikant ją pla
čioms darbo ūkininkų masėms.

~ . . . ,. .. ..... . H. Savivaldybių ir valdžios lėšomis tai-
Geras daktaras «* imperialistiniais siekimais. Ji kelia gne- syti, laikyti ir naujai tiesti kelius, kurių 

Dambris, gaila jo. jis buvo!zt3 balsą prieš konfliktų dilginimą atskirų tinkamumas ir pakankamai tankus tink- 
vokietis ii- rusai jo nenorėjo; taigty.torpe ir prieš taikos ardymą. Jos tiks- las yra pagrindinis laidas žemės ukio pro- 
išleisti, ale jisai vis viena ! !a?—lspiėsti užsienio ekonominę politiką dukcijai plėsti; organizuoti ir plėsti pigus 
važiuoja, nelieka. Labai gai-i ^aisvo lr lygaus savitarpio bendradarbia- jr greitas susisiekimas visu Lietuvos plotu.

? / , , .. .... . . , . ji miškų plotą, užželdinant kirtimus ir
bai daug pas mus privažia- •1" Serus politinius irekonomi- j^uj^ žemės ukiui netinkamas vietas; ap-
ba. daug mus pnyazm nlus ^„tykius su vjsomisvab^beniis. sauį,ti privažius miškus nuo visiško

2. Sudaryti Pabaltijo Valstybių Sąjungą Kinimo.
Jungtines Europos Valstybes demokra- 13. Reguliuoti upių, ežerų naudojimą, 

timais pagrindais ... , atsižiūrint Į bendrus gyventojų reikalus ir
3. Spręsti konfliktus su kitomis valsty- krašto gerbūvį.

(Tąsa)

X. Užsienio politika.
3 laiškus bėgyje kelių dienų; apkainavo jų turtą ir sakė1 . . .......
laikotarpio. Bet laiškai iš- kad už 10 dienų išveš Į Vo-i. Į^ialdemokratija kovoja su fasistmiais 
siųsti sekančiai: vienas va- J-’-x
sario 6 d., antras kovo 9 d., 
o trečias da pirmiau. Kovo 9 
d. laiškas atėjo jau su Rusi
jos bolševikų krasos ženkle
liais. du pirmiau išsiųsti turi 
Lietuvos pašto ženklelius.

štai, ką rašo p. A. Žibi
kienės sesutė:

Labai nudžiugau gavus 
nuo jus laišką, nes paskutini 
laišką nuo jūsų buvau gavu
si spalių mėnesį. Nežinau 
kaip ilgai iš musų laiškai ei- 
na, bet jūsų laiškas iš Ame
rikos ėjo lygiai du mėnesiu.
Tuom laiku iš Amerikos at
ėjo daugeliui pinigų; bet 
visa bėda už Amerikos do
lerį gaunam tik 27 ruskus 
rublius, tai mažai ką galima 
pasinaudoti. Prasto perke- 
liuko suknelė dabar pas mus 
kainuoja daugiau kaip 100 

. rubliu, o vienam palitui pra
sta medžiaga daugiau kaip

gai-
jera*

žmogus ir garsus daktaras.
Rusų žmonių ir vaikų la 

važia
vo, yra pusnuogiai. Vieną

ir Jungtines Europos Valstybes demokra-

negalima nieko matyt, kaip 
kalėjime, langai uždengti.
Medžiagų krautuvių pas 
mus buvo daug, dabar pa
darė tik 4. Vilnonių siūlų 
užsimušus niekur negalima 
gaut. jokio vilnonio krautu-

bėmis tik trečiųjų teismu.
4. Lietuvos valstybės neitralizacijas.
5. Visuotinio nusiginklavimo.
6. Demokratizavimo tautų sąjungos.

14. Prievartos keliu vykdyti reikalingus 
žemės ukiui melioracijos darbus, jei atski- 
: i savininkai jų savo lėšomis neatlieka.

15. Išleisti įstatymą, kuriuo butų atima-

vėse nesimato. Kaip rasai į mų kultūrinės autonomijos,
7. Tautų apsisprendimo teisės ir mažu- mi ir į valstybės fondą perduoti tie priva

atvažiavo tai viską pirko ir 
pirko, be jokio galo ir kra
što.

Aš dar ten pat gyvenu 
kaip žirnis prie kelio. Iš vi
sų jau atėmė, bet iš musu 
da nieko neatėmė, netu
rim nieko. Pas mus dabar 
žmonės smarkiai miršta jau
ni, nes nervai neišlaiko, kad 
ir akmeninė širdis butu ir 
tai traktu, švenčių nėra, bet 
melstis leidžia; per šventes 
visus dirbt varo. Odos pirkt 
niekur nėra. Visam mieste
liui padarytas garsiakalbis. 
<deda ir gieda čiela dieną 
čiela naktį. Neduok Dieve 
kaip anas man daėdė, o jo
kio pažitko nėra. Aš tą lais

tąs ūkiai, kurių savininkai nesugeba tin-

6 šimtai rublių. Ūkininkų 
diktatorium? Kodėl Stali- visi daiktai pigus, tik kiau- 
nas siuntė savo pasius į Kau- lės biskį brangesnės kaip 
ną ir laikė Smetonos pasius pirma, už vieną centneri da- 
Maskvoj? Aš, vaike, nega-,bar moka vieną šimtą 35 
liu išfigeriuot. kas čia su- rublius. Kaip sesutė rašei, 
durnavojo: ar pats Stalinas kad turi senų drapanų, pa- 
pasidarė sumašetšis. ar jo eėdyk man ir mergaitėm, tai 
bolševikams razumas susi- didelė bus mums malonė ir 
maišė, kad pradėjo niekint, dovana. Kad ir pusė bus su
ką pirma garbino. plyšus, tai galėsiu padaryt

—Žinai, tėve. kad tavo mergaitėm bliuziukę arba 
amžiuje sveikiausia butų į apatiniukus, nes pati moku 
politiką visai nesikišti, nes pasiūt. Naujų nepirkit, tik 
tu taip pay klaidingai daly- surinkit senus ir tai bus man kp sesutei riunčiu oro paštu 

rako. kad 2 savaites eis. Da-

8. Vilniaus klausimo išsprendimo ne karnai tvarkyti. •
ginklu ir užgrobimu, bet laisvo vietos gy- 16. Išleisti visiems privalomas instrukci- 
ventojų apsisprendimo keliu (plebiscitu), jas kovai su epideminėmis gyvulių ligo-

9. Klaipėdos krašto autonomija turi būti mis. su gyvulių bei augalų kenkėjais, taip 
saugojama ir vykdoma, ir visi kilę ginčai I)at atrakcijas sėklų, dirbtinių trąšų ir 
turi būti sprendžiami abipusiško susiprati- PasarM prekybos kontrolei.
mo ir susitarimo dvasia.

kau: ‘‘Gal tu norėtum, kad kiau aiškiai, tėve
mudu gertume už tavo Stali- i Olrait. \ aike, tu gali 
no sveikata?” Na. ir žodis.sau elt- 0 as pamislysiu, kiek 
po žodžio prasidėjo lta\o nuomonė verta.
Jis mane

j<» sporas, 
pavadino Smeto

kus supranti, kaip ir bolše- labai didelė dovana. Įdėkit 
vikai. o kai tokie su tokiais ir 2 poras batelių, mažesnius 
susitinka, visada susimuša. į ir didesnius, nes apsiavimų 

—Tai kas čia kaltas. Mai- mažiems pas mus visai nėra. 
ke? 1 lr ieigu turi kokį šeną-seną

—Čia kaltas tamsumas, ' kalnieriu ant žieminio užsi- 
tėve. vilkimo Įdėk. bet naujo tai

—Tai tu. Maike. rokuoji. nesiųsk nieko. Jeigu viskas 
kad aš kreizi? bus ramu. tai prisiųsk sesu-

—Aš savo nuomonę paša- į te nors po Velykų.
(Parašą išleidžiam).

nos pantapliu. o aš jį pava-i VISA EUROPA—NACIŲ 
dinau Stalino pantapliu. Jis! ARSENALAS, 
sako. Smetona daug žmonių ‘‘Nevv York Times” ko- 
sukišo į džėlą. O aš jam sa- i respondentas šią sąvaitę 
kau. kad Stalinas daugiau! praneša iš Vichy. kad naciai 
sukišo žmonių į džėlą negu j esą pasiryžę paversti visą 
po Smetonos valdžia iš viso! Europa savo ginklų arsena- 
buvo. Stalinas, sakau, ir da- lu. Kadangi Rooseveltas

Antrame laiške p. Žibi
kienės sesutė tarp kitko štai 
ka rašo:

“Dabar pasakysiu kaip 
mes gyvenam. Gyvenam sa
vo gryčioje ir turim mokėt 
už savo gryčią valdžiai padi. 
dintą kainą. Kaip jie (su
prask bolševikai) atvažiavo 
ir atėmė iš žmonių visus ge

ruosius ir didelius namus,

. , ... .» . 1' , t?1 .. .* . n _ m 10 rublių. VerKia visi
sau i kumscia ii užsimojo. nalas. iiancuzija ugi tuie- žmonės biedni ir bagoti Bu
kli st man. Ale zakiistijonas kianti piie to pi įsidėti. De miesto burmistras ir 
nutvėrė jam ' “ —’ - —-s-:: •------ lT-'- * ’’už lankos, as,to. naciai iau piadėję įeika- daugybė kitu geru žmonių 
už kitos, ir paguldėm ant Jauti, kad Francuzi.ja pialei- pjjnas kalėjimas ir pilnas 
šlapio flioro. Kai šitaip, tai; stų .ių armiją Ispanijon ata- <altas skiepas. Nevalia nie- 
iis man
įkando 
t i jonu 
kad ji

—Ar tai gražu, tėve. vy- i 3 galėtų

Socializmas ir žemes ūkis.
XI. Žemės ukio politika (programa). ■ Socializmas kovoja su viešpataujančių 
Lietuvos Socialdemokratų Partija palai- klasių ižnaudojamaja nuosavybe, bet ne su 

ko kaimo darbo visuomenės pastangas ūkininkų darbo nuosavybe.
gauti žemės ir ją dirbti. Ji kovoja su reak-' Žemės ukio srity socializmo tikslai: 
cinėmis pastangomis įvykusią žemės refor- 1. Socializuoti miškai turi būti ne kapi- 
mą panaudoti naujiems išnaudojamuoju talistinio pelnininkavimo šaltinis, bet so- 
darbu paremtiems ūkiams sudaryti. cialistinės visuomenės gerbūvio laidas.

Vykdydama žemės ukio politiką. L. S. Jiems valdyti organus sudarys valstybes, 
D. P. derina ją su bendrais Lietuvos ir viso darbo ūkininkų ir darbininkų atstovai, 
pasaulio darbininku reikalais ir su galuti- o c_ , - - iu • - ;niu socializmo siejimu. Artimiausiu savo 2 SUmbų. žeme. ūkiai suvimomeni- 
uždaviniu ji laiko jau esamomis sąlygomis "“S*- k nirmaisiai, ^ializmo vvkdv- 

agrarinės pn>
«-!55 c a6 i j- • i- ... cionaliam visuomeniniam ukiui tvarkyti,

bar pas mus jau šilčiau. snie-L A;. u^Ya. P^dŽĮos ir aukštesnijį tie stambus ūkiai kuri laiką bus išnuomo- 
go mažai, iau diena kvepia i ®vietįm^ kaime lygiai taip pat kaip ir mies- jamį sugebančioms juos vesti darbo uki- 

vasariu. Ačiū Dievui, gal 1 k- dar teikiant reikalingų žemes ninku bendrovėms ar net ir atskiriems dai-
iau sulauksim šilumos. Da-tukįul zinnJ; bo ūkininkams, šių nuomininkų pareiga

2. Be privalomo pradžios mokymo, dir- bus, valstybei ir visuomenei kontroliuo-
bantiems žemes ūky įvesti dar privalomą jant tą ūkį ne suskaldytą, bet visą vienin- 
papildomąjį žemės ukio mokymą. tvarkyti racionaliai ir pavyzdingai, kad

3. Įsteigti žemes ukio mokyklų, pntaiky- g*jos alėtu žinių gauti ir naudos turėti
tų praktiškiems ūkininkų reikalams pada- apylinkės ūkininkai, prisižurėdami ukinin- 
vius jas prieinamas lauko darbininkų, be- ka*vimui ir gaudami prieinamomis sąlygo- 
zenuų ir mažažemių vaikams. mjg gern sėklų, veisliniu gyvuliu, žemei

4 Steigti visiems prieinamų agronomi- dirbti m&nų, tyrimu. ‘ 
nių kursų ir aukštųjų žemes ukio mokyk-' 3 Socializmas propaguos ir rems pačių 
lų; skatinti darbo ūkininkų jaunuomenės darbo ūkininkų savu noru sudaromus ko- 

įbunmąsi į savarankiškai steigiamas orga- ]ektyvinius ukius. kuriuose bus galima pla- 
-Imzacijas praktiškai mokytis įvairių žemės čiu mastu taikyti visos modeminės techm- 

ukio dalykų. jr moksio priemones.
o. Išpiešti agronominis patarimas ir, . . .... .

------- - - 1 4. Prieš darbo ūkininkų nuosavybę so-
. cializmas nesikėsina.

niu patarimu punktai, žemės ukio*parodos.1 Ūkininkai buvo prieš baudžiavos laikus, 
bibliotekos, ekskuirijos ir k.). , Jie gyveno feodalinėj visuomenėj, bu sa-

6. Remti organizacijas, skatinančias v°risku ukiu perejo į kapitalistinę san- 
a‘ plėsti pieno ir gyvulių ūkį. i Taip pat ir į socialistinę visuome-

j 7. Palaikyti pavyzdingus ukius. grudų darbo ūkininkai įžengs kaip savo dirba- 
s- mo sklypo seimininkai. Kaip ir anksčiau

bar surašė musų 3 karves ir 
šuneli, sakė, kad jau reikės 
mokėt už juos po 20 rublių. 
Pas mus ir vokų nėra. ledva 
vieną gavau. Nenamii-šk se
sute parašyk kiek dienų ta? 
laiškas ėjo. Siunčiu oro paš
tu. Sudiev, sudiev* miela se
sute. (Parašą išleidžiam.)

M RINKEVIČIUS NUTEI
STAS 4 METAMS.

ę*nkeričiu*L švietimas (laikinieji kursai, žiemos kursai,
2o metų amžiaus sulenkėjęs bandomieji ir pavyzdingi ūkiai, agronomi- 

zis. Jis ir savo pavardęlietuvis. Jis ir savo pavardę 
rašo lenkiškai—Binkievvicz. 
Pereitą sąvaitę jis buvo nu
teistas nuo 3 iki 4 metu ka-
Įėjimo už Isibriovimą į mer , .««-
ginos kambarį tikslu ją is-|vajymo žemės ukio mašinų naudojimo jpo sklypo šeimininkai. Kaip 
gedinti. Mergina vadinasi punktus. buvusioms santvarkoms keičiantis, taip

8. Padėti ūkininkams įsigyti gerų gyvu- I)at V* socializmui nugalėjus kapitalizmą,
liu. sėklų, mineralinių trąšų. ' (.«• teisiniai ūkininkų nuosavybes

9. Remti ūkininkų kooperatyvinės ga- santykiai pakitęs tik vienu atžvilgiu— 
mybos organizacijas (pieno perdirbimo Jiems naudinga prasme, 
bendroves, gyvuliams ir įvairiems žemės Suvalstybinus bei suvisuomeninus ban-

- - - kus, pramonę ir prekybą, ūkininkai bus
išlaisvinti iš finansinio kapitalo lupikavi
mo. kapitalistinių įmonių ir privačios pre
kybos išnaudojimo. Kapitalistinėj visuo
menėj ūkininkų likimas pareina nuo aklai 

(veikiančių rinkos ir spekuliacijos jėgų. Dėl 
anarchinės gamybos vykstą periodiniai 
kriziai, skurdindami ūkininkų ukius, nie
kais paversdami ilgas pastangas jiems pa
kelti. Socialistinė visuomenė sureguliuos 
visų gamybos sričių veikimą, suderins pra
monės ir žemės ukio plitimą ir tuo budu 
laiduos pastovų žemės ukio gaminių rei
kalavimą.

i Kapitalistinės visuomenės žmonių gal
vojimą ir elgesius valdo pelno besivaikan
čio ukio dvasia. Socialistinės visuomenės 
kūrimosi procese išaugs ir sustiprės žmo
nių interesų bendrumo ir solidarumo dva
sia. Materialiniams veiksniams veikiant, 
išaugs tvirti psichologiniai pagrindai, ku
rie leis plėsti kooperatyviniais principais 
pagrįstą žemės ukio struktūrą. Jau šiais 

: laikais besireiškią kooperatyviniai žemės 
, ukio pradmenys, aukščiau sakytiems veik
sniams veikiant, socialistinėj visuomenėj 
laisvai išsiskleis, išaugs ir apims šiuo metu 

t dar nepaliestas ukio sritis. Solidarus ko- 
operatyvinis darbas leis plačiai naudotis 
žemės ūkyje visais moderninio mokslu ir 
technikos laimėjimais.

’ (Pabaiga.) J . i $ *• '• * • • •• L ««

Florence Gately, Massachu
setts General Hospitalio 
nursė. Ji sako, kad vasario 
9. apie 6 valandą vakaro, 

s nepažįstamas vyras įsibrio- 
vė i jos apartmentą ir pradė-

nnesmtis šitie žus ir nieko nežinom. Viri tinu vyrų. sustatė juos eilėn
čių generolui saliune kelti 
karą?

—Aš. Maike. cerplyvas 
žmogus ir daug galiu nuty
lėk ale kaip mane kas užka
bina. tai iau iukaut. Na. ir 
pasakyk. Maike. kokią tiesą 
iis turi man Smetoną prikai- 

Juk aš nesu Smetono:

klausimai dabar stovi prieš pjašoni Dievo, kad butų ka- 
Francuzijos valdžią, ū'jau’ras, gal bus geriau, 
šia savaite jie turėsią būti _ , , .
išrišti. * I Buvo pas mus balsavi-

_________ ! mas. lakstė jxi namus rusas
VOKIEČIAI JAU BOM- komisaras ir varė balsuot 

BARDUOJA AIRIJĄ. Ikožnam kaime ir visiems

ir liepė tai nursei pažiūrėti, 
ar nei a ios užpuoliko tarp 
iu. Ji įsižiūrėjo Binkevičių ir 
-ako- “šitas.” To ir užteko. 
Polk iia ii tuoi uždare ir pa
davė bvlą teismui. Teisme

grasino kalėjimu, tai visi bi- Binkcvičius teisinosi esąs Vokiec ų orlaivia prade-,^, Ned^ok oieVe tokį visai nekaltas “tu, tt.au puv.y j Neduok Dieve tokį visai nekaltas. Tą vakarą
siot? Juk as nesupo tokia valdžia iis buvęs visą laiką namie, 
geneiold> n bmeto a. nejAmja. kuii puklau>o prašome, kad užkariau- po vakarienės padėjęs moti-
man net medalio pnsiuntę. . Anglijo.*. Tuo budu tie gal- t musėt rai sumazo-ot. indus, naskni
O jeigu ir butų prisiuntęs, 
tai argi čia bolševikų biz
nis?

—Ta< liesa, tėve: čia ne 
!U dalykas.

Ir pasakyk. Maike, ko 
jie taip rėkia dabar prieš 
Smetoną? Juk jų pats Stali
nas darė su Smetona viso
kiu* soiuzus ir agrymentus 
rašė. Jeigu Smetona bolše- 
vikams toks baisus, ui ko
dėl Stalinas pripažino jį 
Lietuvos prezidentu. kai 
|92H melais lis apsiskelbė

važudžiai nori 
pietų Airiją, kad neduotų 
savo uostų Anglijos laivams.

SUBOMBARDAVO SO
FIJĄ

Anglų orlaiviai pereitą 
sąvaitę subombardavo Bul
garijos sostinę Sofiją, kuri 
dabar yra virtusi vokiečių 
armijos stovykla.

Washingtono žiniomis, 
per kovo mėnesi į Jungtines 
Valstijas buvo Įvežta $1 l«,-i 
5R9 342 yertės aukso, n »

/ tų Amerika. Dieve, musėt rai sumazgot indus, paskui 
komunistų paskutinis gyve- skaitės ir nuėjęs gulti. Tą 
rūmas. Katrie kalėjime sė- pati tvirtino jo motina ir jo 
dėjo tai dabar visi yra vai- patėvis Kaminskis, bet pri- 
dininkafc. Visur žydai sėdi, raikintujų suolas pripažino, 
policijoj ir kalėjime visur kad iis kaltas, ir jaunas Bin-
žydai valdininkai. Jie vi-,kevičius turės sėdėti 3—4 
siems dabar sako, mus žy- ’metus kalėjime.

MEM3ER. 
—-'

oru roi.icT
"Tl»* lh«- >lmll
fce l« bel|» preserve the and
traditinii* «»f «,wr umatry, the l atted 
State* «l‘ AiaerieH. I« re»ere it* lj»w* 
and ia*|»ire afher* ta rr«|»eel aad ahey 
fheta. aad ia all way* ta aid ia aiakiasr 
thh ewaa»ry rreater aad hetter"

ukio gaminiams parduoti draugijas).

NEMUNAS PAVASARY.
Nemuno liuosa krūtinė banguoja, 
ilgas jo kūnas tarp kelnų vingiuoja; 
šalčiai prispaudę jam trukdė veikimą,
Jis dabar siunčia ledams prakeikimą.

Jis jau sulaužė tą plutą ledinę,
Pasiliuosavo prislėgtą krutinę.
Neša suskaldęs šaltąsias sunkybes 
Kad jas išsklaidžius po jūrių platybes.

Kriokdamas bėga galiūnas įnirtęs,
Giliąją vagą vargais išsikirtęs;
Liuosas jis džiaugias, jau pančius sutraukęs, 
Krantus bučiuoja, liuosybės sulaukęs.

Pušis ant krantų ir tos jau ramesnes, 
Džiaugias kad Nemuno veidas gražesnis; 
Trankos kaišys jį margiausiais žiedeliais, 
šlamančios girios prakalbins lapeliais.

Nemunas musų, o koks jis laimingas. 
Mylimas, laisvas, keliauja turtingas;
Mirga ,paviršiumi bangos pūtuotos.
Mainosi, žiba šviesiai paauksuotos.

Viliją glaudžia prie savo krutinės 
Ir glamonėja meiliai apkabinęs; 
Vilijos meilė jam širdį gaivina, 
Pa.iiegų duoda, saldžiai suramina.

Jovaras.

e • e



No. 17. Balandžio 23 d., 1941 m.

35fi00 Lavonų Po Au
tomobilių Kutais.
Šiomis dienomis Bostone 

buvo “saugumo konferenci
ja,” kur visokie važiuotės 
ekspertai aiškino kokia bai
si betvarkė viešpatauja A- 
merikos vieškeliuose. Keliai 
pilni automobilių ii* kiek
vienas jų važiuoja kaip jam 
patinka, nepaisydamas jo
kių taisyklių nei patvarky
mų. Visa to pasekmėje— 
krūvos lavonų ant Amerikos 
vieškelių. Šių metų pradžio
je užmuštųjų skaičius buvo 
jau 22 nuošimčiais didesnis 
negu pernai tuo pačiu laiku. 
Jei ir toliau taip eis, tai šių 
metų pabaigoje numatoma 
nemažiau kaip 35,000 lavo
nų po automobilių ratais.. Ši
tokia betvarkė ant vieškelių 
yra didelis pavojus ne tik 
žmonių gyvybei, bet ir vals
tybės saugumui jei kiltų ka
ras. nes ginkluotos spėkos 
negalėtų greitai ir liuosai 
judėti. Šitokia anarchija bu
vusi j ir Francuzijoj, ir ji 
daug prisidė jusi prie Fran
cuzijos žlugimo. Kai armi
jos trokams ir tankams rei
kėjo greitai judėti, tai jie 
negalėjo pavažiuoti iš vie
tos, nes vieškeliai buvo už
sikimšę visokiais piliečių ve
žimais. Taip butų ir Ameri
koje, jei čia kiltų karas, sa
ko susisiekimo ekspertai.

Kauno Gelžkelio Sto
ty Tikra Anarchija.

Miškų valdybos tarnauto
jas Klemas Talkus “Tieso
je” skundžiasi “tovariščio” 
Lochmatovo dezorganizuo
tais Lietuvos geležinkeliais. 
Geležinkelių valdyba priė
musi planą Kauno miesto 
gyventojams malkomis ap
rūpinti, bet šio plano “var
gu ar pusę” įvykdžiusi. Ge
ležinkelių valdyba įvedusi 
nuostatą, kad vagonai turį 
būti iškrauti per 2—3 valan
das. nežiūrint to, ar tai butų 
diena ar naktis. Tačiau sto
tis iš anksto nepraneša, ka
da vagonai atvyks. Po kelia
tą dienų vagonų stotyje vi
sai nėra, o kai pradeda at
eiti, tai užgrūda visa stotį.— 
net po 40 vagonu. Kadangi 
už vagonu stovėjimą reikia 
mokėti pabaudą, o iš kitos 
puse* geležinkelių valdyba 
nepraneša, kada vagonai 
ateis, tai vagonus iškrau
nantieji darbininkai ištiso
mis naktimis turį šalti, lauk
dami kada vagonai ateis. K. 
Talkus paduoda tokius pa
vyzdžius : “Atėję darbinin
kai iškrovimui, ypatingai 
nakties metu, turi laukti per 
visą naktį, o vagonus paduo
da tik »ytą arba tik antrą 
dieną. Pav.. Kaune, vasario 
y d. iki 22 valandos buvo 
oaduoti 26 vagonai. 22 vai. 
Kauno geležinkelio stotis

Molotovas ir Matsuoka

C’ia parodytas Japonijos užsienio reikalų ministeris Matsuo
ka ir Sovietų Rusijos užsienio reikalų komisaras Molotovas, 
kurie per Velvkas pasinešė sutarti Kinijos žemėms pasi
dalinti.

pranešė, kad paduoda dar 
26 vagonus. Musų tarnauto
jai nakties metu pasirūpino į 
darbininkų ir laukė. Taip jie: 
išlaukė iki pat ryto. bet va-1 
gonų nepadavė. Vasario 11, • 
21 vai. Kauno geležinkelio' 
stotis pranešė, kad j tokią 
tai šaką paduoda 36 vago-į 
nūs malkų. Buvo surasti dar
bininkai, bet reikėjo išlauk-. 
ti iki pat ryto 6 valandos.'
kol padavė vagonus.”

- . . 1
Kl. Talkus baigia šiais žo-' 

džiais: “Tokie‘reiškiniai yra 
neleistini tarybinėje san
tvarkoje.” Bet ištikrujų tai 
tokie reiškiniai tik ir yra ga
limi “tarybinėje santvar
koje!”

Lietuvos Žmonės Ne
užmiršo 16 Vasario.
Po nakties pasirodė daug 
vėliavų medžiuose. Daug

žmonių areštuota.
Iš okupuotosios Lietuvos 

gauta žinių, kad nežiūrint 
pikčiausio teroro ir GPU 
žvalgybininkų siautėjimo, 
Lietuvos nepriklausomybės' 
23 metų sukaktis vasario 16 
Lietuvoje daugelyje vietų 
buvo paminėta. Naktį į va
sario 16 d. Kaune, Vilniuje 
ii- visoje eilėje miestų ir mie
stelių buvo iškeltos trispal
vės tautinės vėliavos. Iš ryto 
okupantai pastebėjo iškeltas 
Lietuvos laisvės vėliavas, 
šaukiančias į kovą prieš ma
skolių okupaciją. Trispalvė 
plevėsavo taip pat kaimuo
se. Vėliavos dažniausia bu
vo iškeltos ant medžių. Taip 
įvyko, nepaisant to, kad 

i naktį i vasario 16 d. raudon
armiečiai ir GPU žvalgybi
ninkai visur patriuliavo.

Taip pat okupantai ant 
sienų rado užrašus: “Tegy
vuoja Nepriklausoma Lietu
va.” “Šalin okupacija” ir 
panašiai. įvairiose vietose 
buvo išmėtytos proklamaci
jos, nukreiptos prieš masko
lius, lietuviškas išgamas ir 
žydus.

Ryšium su šiomis demon
stracijomis GPU ėmėsi žiau
rių represijų. Jau vasario 16 
rytą raudonieji žvalgybinin
kai be jokios atodairos pra
dėjo suiminėti žmones. Tose 
vietose, kur rastos tautinės 
vėliavos, proklamacijos ai 
užrašas ant sienų, buvo su
imta daug žmonių, paren
kant juos iš žinomesniųjų 
apylinkės veikėjų. Koks li
kimas jų laukia, šiuo tarpu 
nežinia. Tačiau, kaip ten be
būtų, panašios demonstraci
jos smarkiai pakėlė nelai
mingųjų okupuotosios Lie
tuvos gyventojų nuotaiką.

SUDEGĖ 9 ARKLIAI.

Souderton, Pa. — Paulo 
Fisherio dvare, netoli Sou- 
derteno. pereitą subatą su
degė ai klydęs su 9 arkliais.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš Sing Sing kalėjimo anądien pabėgo keli kaliniai. Bėgdami jie užmušė du sargu, kurie 
parodyti apačioje iš dešinės, ir vienas buvo nušautas jų pačių. Po šešių valandų bėgliai bu
vo jau sugauti. Vieną jų policmanas laiko vaizdelio apačioje iš kairės, o kitą policmanas 
turi apžergęs vaizdelio viršuje iš dešinės. Kairiam kampe iš viršaus parodytas kalinys, ku
ris buvo nušautas.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
(Nuo musų korespondento.)

ninkams daug naudingų į- 
statymų. Yra pensijų fon
das, valdžios žinioje (Se
natvės Pensija), iš kurios 

paliečia lietuvius kiekvienas gauna pensiją se-Lietuviški komunistai Stali- skaudžiai
nui nereikalingi Lietuvoje, ir kitus ateivius. Darbo žmo- natvėje. arba netekęs svei- 

Montcvideo UnKrvaius S111 Pasidarė sunku gyventi, katos. Tik. žinoma, moka-
__ Man teko susinažintiJ sii ° kai kam Pradeda stačiai mos pensijos palyginamai
keliais laiškais, kurie buvo S,a5°.^,aK * akjs žiurėtL Pa menkosTs“ Pieninio 
rašvti i« ni«n Fabrikai darbo netun. nes brangumu. Taip visoje saly-
wSinSonT mun£ > EuroP* n<«aIi nieko Pal’ veikia “Apdraudos Ban- 
komunistams Urugvajuje. ^uatl: durys pra-,kas (valdiškas), tams pn-
Pasirodo, mat. kad tie išrita- deda uzsidaiyti irvisųpir- verstina, užlaiko visus dar- 
mi Stalino klančinkni Rtn'v ma 1S darbo yra paleidžiami bminkus apdraudoje ir isti- 
dę, jog raudonoji armija už- ?tov,al: P“®0 »»ar- kus nelaimingam nuotikiui i

PARSIDUODA FARMA
50 akerių—20 akerių apsodinta 

vaismedžiais—obelys, griušės. pydės, 
vynuogės, serbentai, avietės; :50 ake • 
riu miško ir ganyklos, nauja 4 ruimų 
stuba, barnė ir kiti budinkai, maudy
nė, elektra ir telefonas: taipgi išran- 
davoju 4 ar 2 ruimu dėl vasarotojų. 
Vieta, 65 mylios nuo Nevv Yorko pa
lei Hudson rivę. Atvažiuokit arba ra
šykit, savininkas I.EON RLBIN

MARLBORO, N. Y. <2>

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

----------------------- ! NAUJA VAISTŲ KNYGA
Chicagos tautininkai ren-j SVEIKATA LIGONIAMS 

gia Smetonai priimtuves ge-j pamoųįns but Sveikais. 
gUŽėS 4 d. Vakare. Smetonoj Gydymas visokių ligų šaknimis. 
Žada pasakyti prakalba ku- Augmenimis, Žievėmis. Žiedais. Sėk- 

ėmė Četuvą7p7ad7j0 iwi kiai nukrito, o gyvenimas gydo veltui ir sumoka pusę ri busianti transliuojama ir 5XįriŠtŽŽkg&’iLSS 
Sovietu Rusijos atetovybėn pu dvygubai pabrango, tam uždarbio .....................
Washingtone prašymus, kad ka(1f.įel kas ir turėjo koki Einant Urugvajaus kon- 
atsiustu iipms rnliškui batiką susitaupęs, tai jau stitucija, kiekvienas svetim- 
susies datoTiaTfe ,w.«u netoli «ali 80 i'alis įgyvenęs 15 metų lai-
£tai LietuiJ T^i aS Juodadarbiui darbininkui
kydama į tuos prašymus, So-; negalima išmaitinti savo nate!s,u B,,,eclu su te,sem,s 
vietų atstovybė ir praneša šeimynos, todėl čia eina ir 
musų “stalincams,” kad nie- moterys į pagalbą, jeigu tik 
kas jų Lietuvon nekviečia ir pajėgia ir aplinkybės lei- 
jie tenai esą visai nereika- džia: eina dirbti, tarnauti, 
lingi. Be to, Sovietų atsto- nes vienas tėvas nepajėgia 
vybė dar užtepa per nosį, savo šeimos išmaitinti. Yra 
kad atvykę iš Lietuvos į Pie- ir tokių labai daug šeimų, 
tų Ameriką jie išgyveno po kad viena moteris tik dilba 
keiiata ir kelioliką metų, bet ir palaiko nuo bado visą sa- 
nepasistengė per tą laiką vo šeimyną. Nuo šito labai
sutvarkyti savo asmens do- nukenčia vaikų auklėjimas, mi. lietuviai savo dvasioje
kumentų. Sako. nei jus da- nes jie dažnai būna palikti nerimsta, iie nuolat žvelgia
bar buvusios Lietuvos pilie- gatvės Įtakai. i anapus Atlanto. į Europos
Čiai. nei Urugvajaus. Neturit Urugvajuje veikia darbi- kraštą, kur jie gimę ir augę.
jokių dokumentų, kuriais
galėtumėt įrodyti, kas jus 
esat per vieni ir iš kun šito
kiems gaivalam* Sovietų 
Sąjungą pasų neduoda. Tai
gi dabar tie mūsiškiai Mask
vos bernai bėgioja po Uiug- 
vajaus ištaigas ir nori gauti 
šios šalies pilietybę.

Ir čia komunistai persikrikš
tijo “pažangiečiais.”

i Mes skaitom Šiaurės A- 
merikos lietuvių spaudoje, 

į kad komunistai tenai nusi- 
; kratė tikroio savo vardo ir 
ansikrikštijo “pažangie
čiais.” Tas pats ir Pietų A- 

: merikoje. Matyt, toks buvo 
i duotas įsakymas jiems vi- 
I siems. Užgvrę Lietuvos par- 
i davimą, kaip tikri tautos iš- 
i narnos, jie užsitraukė musų 
i liaudies didelę neapykantą. 

T ietuviai pradėjo vyti juos 
iš savo draugijų ir salių, 
pradėjo boikotuoti jų biz
nius. Todėl, kad paslėpti 
savo komunistišką veidą, 
uems isakvta užsimauti “pa
žangiečiu” kaukes. Bet tas 
dar daugiau juos demaskuo
ja. Dabar jau visi žino, kad 
kaip tik “pažangietis,” tai ir 
I ietnvos pardavikas, Mask
vos bernas.

karai skaudžiai pa
lietė lietuviu* Pietų Ame

rikoje.
Prasidėjus Eurojtos ka-. 

rams. Pietų Amerikoje jau
čiama sunki krizė, kuri ypač |

Kalinių Bėgimas ir Gaudymas PAJIESKOJIMAI

ia gimusiojo, gali dalyvau
ti rinkimuose, būti renka
mas ir tt.., bet ir šiaip nepi- 
liečiams teisės visiškai ne
varžomos ir galima sakyti, 
kad čia dar yra laisviausias 
kraštas ir demokratiškiau
sias visiems lygybė neribo
ta iš visų P. A. valstybių. 

Nors ir laisvėje gyvenda-

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PiLNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ, STATISTI
KŲ. NAUDINGŲ PATARIMŲ, 

lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

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

Kalendoriaus kaina “Keleivio“ Skaitytojams 25 centai
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliais, arki suvyniot kvoterį i popierėli ir Įdėt Į 
laiškų. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

“KELEIVIS,” 253 Broadway, So. Iloston, Mass.
BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Rcad, 
South Boston, Mass. Tei. SOUth BoUvn 2271.

Besikalbant, ne vienas ap
siverkdamas sako, jei taip ir 
tiek butume dirbę Lietuvo- ..... . . „ D , . .. 
je, tai jau butume geresnę ,. Ke,e'™ Red“to»- y- 
Amerika turėie ir iei bolše- biam,ejl įaugai. Buvau Ame- 
vikai nebūt paverk Lietu-Į5°^ il‘us dabar y™-

nebūt pavergę 
elis būt 

sisveikinęs su šiuomi kraštu.
vos, tai daugelis būt jau at..raiau “^žti atgal, bet laikai 

.pasikeitė, sugnzt sunku. Pra- 
į šau gerbiamu draugų įdėt pa- 
! jieškojimą i “Keleivi'’ mano 
pusbrolių. Man gyvenant Ame
rikoje jie vadinosi GEORGE 

Chicagoj 11 gegužės lie- <JlirSis) ir JOE (Juozas) DU-
tnviai minė* Lietuvos Stei
giamojo seimo susirinkimo

Trumpai Apie Viską

21 metų sukaktį. Šituo tiks
lu Demokratijos ir Lietuvos 
Nei riklausomybes Sąjunga 
šaukia vidur-vakarinių vals
tijų konferenciją, kuri susi
rinks 10 valandą ryto. Da
riau* Girėno svetainėj, 4616 
S. Western avė. Kiekviena 
draugija ir kuopa gali siųsti 
kcnferenciion 2 delegatu. 
Konferencija svarstys, ko
kiu budu Amerikos lietuviai 
gali padėti Lietuvos liau
džiai nusikratyti rusų oku
pacijos jungą.

New Yorke balandžio 26 
p. Ona Kubilienė dainuos 
“Rigoletto” operoj. Madda- 
ienos rolėj. Šitą operą stato 
New Yorko italų La Scala 
operos kompanija. Ponia 
Kubilienė turi padariusi su 
ta kompanija kontraktą 
dviem metam.

St. Louis mieste 27 balan
džio komunistai turės kon
ferenciją. Gal siųs pasveiki
nimą Stalinui, kad padarė 
bendrą frontą su Japonijos 
imperialistais Kinijai api
plėšti.

per radiją, pradedant 6:45 «• lotyniškai, ir paaiškiiūnuį kokias
r a i* ! h>ras pydo ir kaip reikia vartoti.Vai. ChiCHgt)S duyllgnt sav- j < Prašau iš Kanados štampu nesiųsti.'
ing laiku. i Kanados doleris dabar tik Š5 centai.> 

Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigti3 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierini doleri laiške. Adresas: (-)' 

PAUL MIKALAUSKAS 248 W. Foiirth St_ So Boolon. Masa.

SVARBUS IŠRADIMAS
TRIJŲ R Iš! y GYDUOLĖS.

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

■'che. Irritations and Hardening oi 
the Gums. Prašalina dantų skausmų, 
užsivietryjimą. sustiprina smegenis. 

No. 2. Miracle M. J. S. Salve. Nuo 
zs, • • zc-i --i senu ir šviežiu žaizdų, vočių, nuoChicagoje (Stevens Vieš- pį|p's> nuo sutrukusiu rankų ir kojų 

ir etc. Turėdami kokius skaudulius ir 
negalėdami prašalint, pabandykit tą 
niostį.

No. J. M. J. S. Salve nuo Rheuma- i tiškų skausmų kojose, rankose, pe
čiuose. sprande, nuo užsišaldymo ir

kio paveikslai. Draugas Ši- vt'\ p ‘"‘f.1'* t,ikrtor oatoniUmoie'n4 
leikis dabai' dirba pi'lt kiekvienoje šeimynoje. Nusipirkit 
“Naujienų ” tuojaus. Atskirų gyduolių dėžutę tik

Chicagoje, automobilių 
katastrofoje, buvo užmuštas 
biznieris Juozas Mileris ir 
sužeisti broliai Jonas ir Vin
cas Grebliunai. Jų mašina 
susikūlė su kitu automobi
lium.

buty) atsidarė Illinojaus ar
tistu kūrybos paroda, kurio
je išstatyti ir buvusio “Ke
leivio” zecerio drg. M. Šilei-

Stoughton, Mass.—Lietu
viškieji komunistai čia pei-! 
sikrikštiio į “pažangiųjų ta-į 
ryba.” Komunistų jau nebe-' 
ra. Palaidojo ir tą vardą.

Petronėlė Lamaargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokiu lijrų. Kurie i 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane- duosiu eera patari-”*
ir busit patenkinti. (3) 1

PET. I.AMSARGIFNf 
1R14 S. Water SU Philadelphia. Pa. Į

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUS AI GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIK RO LIETUVIŠKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine
TELEFONAS
Worce»ter—5-4334

Penktas Puslapis

BESKI Jų jie.ško P’anas Du- 
bickas. Eurie žinote kur Gecrge 
ir Joe Dubicka5 gyv-n * malonė
kit pranešt ju adresus į “Kelei
vio” ofisą. 253 Lroadv-av, South 
Boston, Ala ;s.

Pajieškau mus apielinkvs žmonių 
k •ri?'-' kartu .rrai.ias bažnyčias

•itatėm, Mieškuičių ir Gruzdžių para- 
pi.ionų. Aš gavau nuo tų parapijonų 
laiškus iš Lietuvos. < 7 i

Vincent Jaraminas 
77 \V. 47th st., Nevv York t ity, N. Y'

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda Bekernė arba išsiran- 

lavoja. Yra mikseris ir visi kiti rei- 
calingi įrengimai. 3 karų garadžius, 
1 kambariai gyvenimui. Kaiiia $:i,S0o. 
Norint imt randon už Bekerpę 
nėn. Kjreipkitfs: (8)

20 Austin St., Noruood, Mass.

20 AKERIŲ
Dalis yra vai<;ų. Puiki, gerai pa

statyta stuba. barnė ir vištininkai. 
Prie gero kelio, tik viena mylia nuo 
Pede’alinio vieškelio: !'■> m v iu nuo 
miesto. SI ,500. H A NSON-f >SB< > F: N. 
Real Estate. Hart, Oceaia Co. Mieli. 
Turime ir kitu farmų. klauskite.

$ 1 Jin. 
taip:

Siųsdami pinigus adrc.-uvkit
MAT J. ŠVILPA
Miracle Ointment 

P. O. Bos 1 19::, Hartford, (imu.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, gelt* u- 
galviai ir balt
galviai. Piisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytu Vals
tijų ir į Kanadą. 

GEO.
BENDORAITIS 

.‘.2« Wils»n St., 
A aterbury. t'nnn.

81 LAFAYETTE STM 
IVORCESTER, MASS.

9 9
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ŠIS TAS APIE BUČKĮ.
Kaip jis atsirado ir ką 

reiškia.
Bučkis turi keliatą for

mų ir ne vieną prasmę. Pa
bučiavimas i ranką reiškia 
nagai bą: pabučiavimas į 
veidą reiškia draugiškumą, 
o i lupas—meilę.

Kaip meilės simbolis, 
bučkis išsivystė palygina
mai da nesenai. Bet kaip nu
sižeminimo ir paklusnumo 
pareiškimas jis buvo žino
mas jau ir gilioj senovėj. 
Afrikos laukiniai ir šian
dien dar bučiuoja žemę, pet 
kulią pereina jų vyresnysis.

Dr. Havelock Ellis savo 
veikale "Psyehology

Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEISONIENĖ

Pavasarį Moterys Mėgsta Pasipuošti REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

madon šokiai, tai beveik 
kiekviena jų figūra baigėsi 
bučkiu. Vienas rašytojas sa
ko, kad francuzų karalius 
Louis XII nepaliko Norman
dijoje nei vienos moteriškės 
tepabučiavęs.

Iš Francuzijos bučiavimo- 
si paprotys paplito po visą 
Zuropą. Rusijoj jis virto tie- 
iog epidemija. Caro bučkis 
eiškė pabučiuotam asme

niui aukščiausi oficialų pri
pažinimą. Per Velykas pas 
usus yra mada bučiuotis po 

5 kartus visiems. Atsimenu, 
mano laikais Rygoje studen- 
ai eidavo tą nakti prie sta
čiatikių Soboro ant Alek- 
andro bulvaro tyčia, kad 
"avus progos su gražiomis 

Sex _ sako, kad galima pa-į moterimis prisibučiuoti. Bu- 
stebėti ir pas žemesnius gy-į navimosi orgija prasidėda- 
yunus tokių reiškinių, kurie ■ 0 tuojaus po rezurekcijos. 
labai primena bučki. Pa-j vyrai ir moteris—pažįstami 
vyzdžiui, straigės suglau-j r nepažįstami—ima vieni 
džia savo antenas: paukš-į ^itus i glėbį ir bučiuojasi, 
čiai deda snapą prie snapo.' iaukdami: “Čhristos vos- 
o šuo laižo savo šeimininkui ki-esse !“
rankas. ■ Tiesa, šito bučiavimosi

Lombroso tvirtina, kad j >rasmė turi religinio pobu- 
bučkis esąs kaukaziečių.. -įfįo. Bučiuodamiesi žmonės
t. y. baltveidžių rasės pa
protys: Rytų tautoms jis 
esąs svetimas daiktas. Jo 
manymu, pirmutinis meilės 
bučkis galėjo atsirasti moti-

of i

KELEIVIS, SO. BOSTON

Su pavasariu atgi.ia visa gyvybė. Paukšteliai linksmai čiulba ir sukasi sau lizdus. Paža
liuoja miškai, pradeda žydėti sodai, visa gamta pasipuošia naujais rūbais. Moterys taip 
pat mėgsta pavasarį pasipuošti.

savo kūnai glamonėjant 
dikį.

Tam Samoa salos gyven
tojų bučkio vietą užima 
prunkštelėjimas per nosį. Gi 
polinezijiečiai savo meilę 
išreiškia patrindami nosį į 
nosį. Tą patį daro laplandai 
ir eskimosai. Bučiavimosi yjum 
papročio nėra nei pas japo-1 
nūs. nei pas kiniečius. Vien 
tiktai Europoje ir Amerikoj 
bučkis labai madoje—nors

neva reiškia savo džiaugs- _________
ma. kad Kristus prisikėlė ~ *
(Čhristos voskresse). Bet Kalbėta poterių. Viena kliu- 
iaunieji eina bučiuotis dau- Metė tiek įsikarščiavo, kad 
giausia dėlto, kad tame vra jai. turbut, nei velykines ne- 

į jaučiamas lytiškas smagu- reikės. Po tų ginčų keturios 
i mas.

Taigi bučkio prasmė ne 
vienoda. Ji būna kitokia kai 
?unus bučiuoja motiną, kito
kia kai draugas bučiuoja 
draugą, ir da kitokia kai 
vaikinas bučiuoja merginą, 

čia rupi

kliubietės atsimetė nuo kliu
bo. Velykų Margutis.

GAVO MENESI KALĖJI
MO, KAD NESIDAVĖ 

IŠGĖDINT.
Štai kas dabar darosi ne- 

daugiausia laimingoj musų Lietuvoje

APIE VALGIUS.
Pastabos apie sriubas.

Sriuba yra svarbiausia žmo
gaus valgio dalis. Sriuba, gali
ma sakyt, yra kiekvienų pietų 
pamatas. Tuo tarpu Amerikoj 
įsigyvenus tokia netikusi mada. 
kad sriuba veik nesiskaito jokiu 
valgiu. Suvažiavę Amerikon lie
tuviai taipgi pradėjo sekti ang
lų pavyzdi ir tankiai maitinasi 
sausais valgiais, užgerdami tik 
arbatos arba kavos. Toks mais-

galima išvirt ant syk keliom 
dienom, tik likusi reikia laikyt: 
šaldytuve arba prie ledo.

Sriuba iš citrinos (lemono).

Buljoną reikia turėt jau išvir-! 
tą. Nuplauti šaltu vandeniu puo- j 
dūką ryžių, sudėti i smarkiai j 
verdanti vandenį ir išvirint. Dėl! 
4 žmonių reikia paimti stiklą' 
rūgščios smetonos. įplakt vieno 
kiaušinio trynį, įspaust citrinos 
sunką ir keliais šaukštais karšto 
buljono praskiedus ir gerai iš-.

Paa iškirti mat: Redakcija 
prašo draugų koresponden
tų rašyti rašalu, ne paišeliu, 
ir tik ant vienos lakšto pu
sės. Rašant mašinėlė, būti
nai reikia rašyti ant “double 
space,” kad tarp eilučių bu
tų pakankamai baltos vietos 
redakcijos pataisymams įra
šyti. Po raštais galima pasi
rašyti ir slapyvardžiu, bet 
redakcijos žiniai visados 
reikia paduoti ir tikrą savo 
pavardę su adresu. Į rašinius 
be autoriaus parašo redakci
ja nekreipia jokio dėmesio.

I J. C iš Minden, W. Va.—
Senatvės pensijų Amerikoje 

[yra dvi kategorijos. Viena

SVAJONIŲ PILIŠ7

Teka saulė vainikuota 
! Užu miesto bonių,—
Baltos laumės kelia puotą 
Pilyje svajonių.

Balti perlai žemėn byra— 
Baltos dienos kėlės,
O aplinkui liūdnos svyra 
Peržydėję gėlės.

Tyliai griūna amžių sienos. 
Tolumon sužiurę. 
Nuplasnojo baltos dienos 
Į miglotą jurę.

Vai, neeik, brangi Daluže.
Į svajonių pilį:
Ten gyvena juodas Vylius, 
Jis tavęs nemyli.

Gėlės žydi, gėlės vysta 
Tarp kalnų ir klonių.
Aukso laimė nepražysta 
Pilyje svajonių.

(“P. A. Ž”)

SESUTEI.

pastaroji, šita bučkio pras- kur, anot bolševikų, dabar 
mė vra galingiausia. Ji kas šviečia Stalino “saulė."
dieną jungia milionus lupų Kauno gatve ėjo jauna 7LILL,??7vJvata maišius supilt ta viską į karšta
i vieną daiktą ir milionus mergina, kurią bolševikų Į buljoną. Reikia įdėt virtu ryžiu,

nrinildn saldžiau- laikraščiai vadina M. Pau- ir 'eda P™ Vldurn# llgu’ J,

o tarp semitiškų ir anja- švelnumą ir palieka kiemą. Mergina ėmė gintis
niškų tautų jis vystėsi labai; maloniausių įspūdžių. ir rėkti. Vienam užpuolikui
sparčiai — mes randame, j ‘ vnatingas da- davė į murziną snukį, ant-
kad pabučiavimas burnos n | kirto i dantis.

reikšdavo didžiai garbingą j 
pasveikinimą. Bučkis yra I ™ ,7_.„e? 
minimas taipgi ir lotinų ra 
šilojo Pomponijaus užra 
šuose. kuris
garbingiems

augstiems n 
didžiūnams 

leisdavo bučiuoti sau į lu
pas. mažiau garbingiems— 
į rankas, o mažiausia gar
bingiems—į kojas.

Rašytojas ir dvasiškijos 
kritikas Erasmus. kuris, sa
koma. “sudėjęs tą kiaušinį, 
iš kurio Liuteris išperėjo 
protestonus” — tas Erasmus 
sako. kad atvykęs Anglijon 
jisai radęs tenai bučiavimosi. 
paprotį visur priimtą kaipo 
pasisveikinimą. Kuomet į 
anglo namus ateidavo sve
čias, tai jis pabučiuodavo 
šeimininką, šeimininkę, vi
sus įu vaikus, ir net šuni ii 
katę. *

Pii mutinį meilės bučkį 
ūži asuose randame pas gy
venusį 16-tame šimtmetyje 
Leybordą. kuris davęs savo 
sužiedotinei “bučkį, žiedą ir 
porą kurpių.” Kurpės reiš
kė jo nusižeminimą jai. Žie
do tikslas buvo surišti juodu 
krūvon. O bučkis, manoma, 
buvo meilės antspauda.

Suprantama, kaipo meilės 
išraiška, bučkis galėjo būt 
žinomas
anksčiau, negu 16 šimtme
tis. Nesinorėtų, pavyzdžiui, 
tikėti, kafl didžioji vyrų vy- 
liotoja Kleopatra nieko apie 
bučkį nebūtų žinojus. Bet

bet dviem—tikra 
palaima. Vaikas gauna jį už 

; dvka, suaugęs vvras ji turi 
■ vogti, o senis turi pinigus už 
jį mokėti. Kūdikiui bučkis 
priklauso kaip jo prigimta

Gatvėj kilo triukšmas. 
Pribuvo keli ginkluoti žyde
liai, bolševikų “liaudies mi
licija.” Lietuvaitė mergina 
buvo suimta už “įžeidimą ‘ 
sovietų armijos garbės*’ ii i 
atiduota teisman.

Teismas nuteisė ja visam

Sriubos turi būt daromos ge
rai ir taikomos prie kitų valgių. 
Kad sriuba butų tyra. permato
ma ir be sutrų, reikia ją virint 
ant silpnos ugnies. Smarkiai 
verdant negali susirinkt putos 

! ir sriuba visuomet bus drumsti! 
; ir lyg voratinklių prikrėsta, 
i Kiekvienai mėsiškai sriubai 
pirma reikia

į arba buljonas

tik tiek, kiek reikia dėl tirštu- 
mo. ši sriuba yra gardi.nepapra-! 
sta ir labai lengva padaryti.

Jaučio liežuvis ispaniškai.

jų yra vadinama “Old Age 
j Assistance” ir mokama tik 
piliečiams, kurie pasenę ne
turi iš ko gyventi. Kita va
dinasi “Old Age Benefits.” 
Šitą pensiją gauna visi, pi
liečiai ir nepiliečiai, kurie 
tik dirbdami mokėjo iš savo 
algos tam tikras duokles į 
senatvės fondą. Jeigu drau
gas iki šiol dirbai anglių ka
syklose ir esi jau susilaukęs 
65 metų amžiaus, tai turė
tum gauti “Old Age Bene- 
fitą.” nes iš angliakasių už
darbio kompanijos nutrau
kia tam tikrą mokestį į tą 
fondą. Kiek turėtum gauti, 
tai priklauso nuo to. kiek 
draugo yra į tą fondą įmo
kėta.

Plieno Kalikui. — Raidės 
“OGPU” rusų kalboj reiš- 

i kia: “Obšče-Gosudarstven- 
noie Političeskoje Upravle- 
nije.’’ Tai yra slapta bolše
vikų šnipų organizacija 

Į (žvalgyba) politiniems opo
nentams naikinti.

Wisconsino Fermeriui.—
, Apie tai, kaip padaromi vi- 
[ sokie sūriai, tamsta gali ras- 
[ ti labai gerų informacijų šių 
i metų “Keleivio” Kalendo
riuje.

Viskąžinančiam. —Matyt, 
tamsta savo “žinojimą” įgi- 

[ jai skaitydamas komunistų 
i laikraščius, jeigu sakai, kad 
Trockis “visada buvo kont- 
revoliucionierius ir fašis
tas.” Trockis buvo labai 
veiklus ir karštas Rusijos re
voliucijos agitatorius. Už re
voliucinį darbą jis buvo 
areštuotas jau 1898 metais, 
bet pabėgo Anglijon. Vė
liau sugryžo Rusijon atgal 
ir labai svarbų vaidmenį lo
šė 1905 revoliucijoj. Vėl bu
vo suimtas, nuteistas ir iš
tremtas, bet ir vėl pabėgo. 
Gyvendamas vakarų Euro
poj iki 1916 metų jis visą 
laiką dirbo revoliucijai. 
1916 metais atvyko Ameri
kon, o 1917 metais vėl gryžo 
Rusijon, kai tenai buvo nu
verstas carizmas. Jo kelio
nei dabartiniai lietuviški 
bolševikai tada paaukavo 
net $200 iš LSS iždo. Dabar 
jau jie užmiršo apie tai ir 
vadina Trockį “fašistu.” Su
gryžęs Rusijon. Trockis dir
bo išvien su Leninu ir ėjo at
sakomingas pareigas naujoj 
Sovietu valdžioje. Visų pir
ma jis buvo užsienio reika
lų komisaras ir pasirašė tai
kos sutartį su Vokietija. Pas
kui jis buvo karo komisaras 
ir jam priklauso visas kredi
tas už raudonos armijos su
organizavimą. Jis visą laiką 
buvo dešinėji Lenino ranka. 
Tik Leninui mirus jis susi
pyko su Stalinu dėl vadovy
bės. ir Stalinas jį “likvida
vo.“

Išausk, sesute, aukso juostą, 
Suausk jaunystę savo:
Kai rožėmis žydėjo skruostai, 
Kai vakarais dainavom.

žaliuoja vasara arimai,
Suausk žalumą j uos to n,
Kai liūdesys žydėti ima 
Tada mes pasiguosim.

Tavo daržely žaliuoja rūtos, 
žydi lelijos baltos;
Išausk sau pasakas nebūtas,
Su karaliūnais, karalaitėm.

Musų močiutės juostas audė 
Ir baudžiavoj, nevalioj;
Kuomet jaunyste žydi skruostai, 
Parodykim ką galim.

Parodykim plačiam pasauliui 
žaliųjų nitų žemę;
Suausk, sesute, juostom saulę, 
Nebus dangus aptemęs.

Jonas Kudzma.

Išvirti jaučio liežuvį minkš- : 
tai. nulupti, ištepti jį sviestu 
suplaktu su kiaušinio tryniu,1 
apibarstyti krekių trupiniais,1

padaryt pamatas padėt į keptuvą, įpilt stiklą to 
vandens, kuriame liežuvis virė,' 
pusę stiklo vyno ir mažą dėžutę : 
gry bų. Apibarstyt druska, pipi- 
rais ir tegul kepa karštam pe- 
čiuje kol gerai apkeps. Duodant 
į stalą galima apdėt čielais spir
gintais grybais, bulvėm arba bi
le daržovėm.

Kaip padaryt buljonas.

' Geriausias buljonas darosi iš!
mėsos ir kaulų, vienok gana ge- 

1 rą buljoną galima padaryt iš 
Gal šitas skandalas nebu- vienu tik kaulu. Bile mėsos kau- 

Jaunai merginai įsejes viešumon, jeigu lai tinka buljonui, bile jie tik

kurie atlieka nuo dide-i T “:-**
Liubiancev. Šitas begėdis lio mėsos kepsnio. Keptos mėsos Į nag Vislių pvvnno*.*kuriegy£ 
bolševikas pasirodė labai kaulai duoda buljonui labai ge-;«» išsimėtę »*> vis* iemės įcamoolj? 
nepatenkintas, kad mergi- ra skonį. Buljonas daromas SS
na, kuri gynė nuo raudon- taip: Dėl 6—8 žmonių imama 3 tiek vandens, kad vis* žemę apsem- 
armiečių savo garbę, buvo svarai mėsos su kaulais, arba
nuteista tik vienam mene- vienų tik kaulų. Mėsą ir kaulus po tvano iaodveidžiai. randonveidsiai 

Lietuvos reikia nuplaut karštam vande-

teisė: mylėtojas naudojasi . ... ...
juo kaip privilegija, o veid- rneJie?lu.1 kalėjimą 
mainys vartoja jį kaip prie- Gal sltas bandais
danga. Jaunai merginai , -
bučkis yra viltis, ištekėju- nebutų įsikišęs į tai prokuro-; švieži, 
šiai moteriškei—pareiga, o aduotojas maskolis ; kaulus,
senmergei—labdarybė.

Iksas.

PINIGAI PRIDARĖ NE
SMAGUMU MOTERŲ 

KLIUBE.
Watervliet, N. Y.

siui. Jis išdrožė ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuo* negali

komunistų organe “Tiesoje” ny, užpilt šaltu ir labai lėtai vi-1 atsakytį Joki* kunim*. yra nuosakiai 
Štai truputis žinių iš Wa-i Įspėjimą teismams, kad ši- rinant 20 minutų, nuolatos nu S?Xmi ’k*7 žodiSSi

tervliet. N. Y., apie moterų toks “liberalizmas esąs ne- graibant putas. Paskui sudėt faktas; kas sakinys—tai r.auia* ku
kliubą. 1940 metų gruodžio leistinas. Liberalizmu jisai visus likusius nuo keptos mėsos **
7 d. mes, 11 moterų, susirin- vadina lengvas bausmes. Ji- kaulus, jei jų turit, užvirint, vi-[na ..................................   sfe
kom ir nutarėm įsteigti kliu- =ai sako, kad merginai, kuri sus kaulus ir mėsą išimt, van-; 11 į

bą. Buvo nutarta mokėti kas davė raudonarmiečiui į snu- denį perkošt. sudėt mėsą ir vi- LIETUVIŲ LAISVĖS MY-
mėnesį po 25 centus. Nore- ki. “teismas neturėjo teisės sus kaulus atgal ir pridėt visus i LETOJŲ DRAUGYSTE
damos pasidaryti daugiau 'kirti mažesnę bausme, kaip reikalingus “prismokus:” 1 di- waukegan, ill.
pinigo, mes nutar ėm sureng- vienerius metus kalėjimo.” delį svogūną. 1 pastarnoką (par- valdyba įsu metams. 
ri balių. Balius Įvyko šių me- Tai ve. kas dabar darosi snip), 1 morkvą, selero ir pet- Jos^ Mačiulis pirmininkas.

; ruškos lapelių ir, jei turit na I 906 Prescott St. VVaukejan. W 
P. Sedoravičia — pirm.-pagelbiain..tų saurio 25 ir davė gražaus bolševikiško brudo apnyk _____ r ,

pelno, būtent $254.54. Vis- toi Lietuvoj. Puslaukiniai mie, galima įdėti ir šmotą žalio 733 Lincoln st., w«akėgan, in. 
kas buvo gerai, bet musų atėjūnai užpuldinėja gatvė- pipiro, kelis lapelius (bay Srana Gabris—r.ntariimi rait.
viršininkės nenorėjo dėti se merginas, o ieigu užpul- ieaves), kvepiančių čielų pipiru
pinigu į banką, sakydamos, tosios ginasi, tai prokurorą® ir druskos. Užvirinus, ugnį pri- ?20Vine Pta«sWaukegan, in.
kad kai Amerika įsivels į ’cikalauia ioms metų kalė- sukt. lėtai virint kelias valandas, K. VaiUekana* —kasteriu*,

pasaulyje ^flaugIkarą, tai pinigai banke pra- limo už tai! kad mėsa nuo kaulų visai atsi- 726 —rasos globėjai’ -
puls. Geriau esą laikyti pini- - ------------- skirtų. - D. Lauraitis. K. Ambrozunas.
gus namie. Kitoms tas nepa- Kaip bus gatavas, buljoną vėl MARŠALKOS;
tiko. Balandžio 7 d. buvo i ‘

VERRI JUDAS 
VIETĄ DANGAUS KA- 

LYSTfiJE?
_ _____  ___ ____ v r________ Pas muzulmonus yra legenda,

istorijoj nėra apie tai jokių mokėti darbininkėms, ku- kad bėgant jų didžiajam prana- 
žinių. Ji ios prie musų kliubo nepri- šui Mahometui iš Jeruzalės į

Bučkis ypatingai greitai i pridėdamos padėjo mums Meka. .io verbliudas (kupranu- 
dirbti, o likusią suma išda- garis) atliko tą kelionę ketu- 
linti lygiai vijoms kliubie- riais dideliais šuoliais. Už tokį 
tems. didelį nuopelną tas verbliudas

Dėl šito sumanymo tiek paskui buvo priimtas į dangų 
įsikarščiuota ir sumanyto-! kartu su Ralaamo asilu ir su To

jo privilegiją pabučiuoti be-jįos gavo tiek barti, kad nei [bito šunimi.
veik kiekvieną moterį, kuri kunigas nebūtų tiek baręs,; Taigi ir dangaus 
tik jam patiko. Kuomet įėjo:jei per visus metus nebutųjyra keturkojų.

išsiplėtė ir prigijo Francu-' 
zijoj. Rašytoja^ Montaigne 
mums sako. kad tenai kiek
vienas Žakas, kuris tik galė
jo užlaikyti 3 lekajus. turė-

mitingas ir pasiūlyta ®uma- 
nymas kad iš tų pinigų už-

karalvstėj

... , .. . . K- Peculis, J. Stoškus,reikia perkost ir visus tirštimus 8wirtnlrimai „^i
išmest. Iš to buljono dabar gali- A*ai koino mtmsio, lnX) ▼. po pieta.

LiuosybC* Svetainėje, kamp. 8tk ir 
Adams St*.. W*ukesan. m.ma daryt visokias sriubas. Jo

'BBM

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ PR. p. PILKA, Lietuvi* Kalba* Mokytais* pri*
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF BDUCATION 

KAINA 11.00
DR. D. PILKA, 828 Columbtts Ave^ Boston, Maaa.

AR ATMINSI?-.
Ar atminsi, bernužėli,—
Tylų mielą vakarėlį,

Kurs grėblelį tau išpiaustė? 
Kurs dainavo kaip dalgelė.
Ir lydėjo visą kelią,

Ir žiedeliais kelią siaustė— 
Ar atminsi tą bernelį?

B. Sruoga.

SIELOS
BALSAI

GRAEI0S EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILES:

TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRASI IR TURTINGA EIUŲ KNYGA.

KAINA TIK S1.M.
Aadime apdarais Sl.25.

Kiekriemm turite aapeuNI aure knygyne mkrita knyga. 
Kiekvienas nrnipMc* tk knyn paaMiiaugs. Pinigu* geriami* 
ripat “Mooay Orderiu.” ruptunntas gulimu siusti ti,■>><>?■ papras
tame konverte, bet reikia aiškiai atrašyti vavo ir “Keleivio" ad
rese ir nepamirškit prilipyt aks centu* markę.

-KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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ŽINIOS iš LIETUVOS
** NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

KĄ RAŠO PAdŲ BOLŠEVIKŲ LAIK- 
i BASČIAI LIETUVOJE.

kitų vietų.” Trūksta taip pat 
mineralinių trąšų.

lž Panevėžio apskrities
Lietuvos spauda pateikia oranešama, kad ten jaučia- 

naujų žinių apie pavasario mas didelis sėklos truku* 
sėjos “frontą.” mas.

lž Ukmergės apskrities ą Vazalinskas “Tary-
pranešama, kad valstiečių! b Otavoje” skelbia, kad 
nusiskundžia maišų neture- «• šakniavaisiu sėk-
jimu. 0 Maskolija yra tokia larzoV11* u seK-
i •)‘‘k nuuJ° Jia tr . m esą nemaži kiekiai iš ne
galinga, jog nepajėgia reuu metu t v iš “buržua- 

maišų pateikti, nes ten mai- ij- »» laiku. Trukstanti «ėk- šai naudojamii žmogau, ap- j ^iZuauS “«S-
aiSSS vIutečiams p21- ku«” resPublik«- Bet čia 

, pranešama, kad dobilu,narna maišu nelaukti ir nu- H .. • ■ • i •. - •„epines «,įs vežti dėžė-

SuJdžit P‘kad™TChrauTi 7 <iieny terminas, nes
ūma, a cv»vuvfuuot tuQ bUCĮU nonma pafUOStl

Nebuvo malkų, nėra sėklų 
nei trąšų, bet už tai labai 

daug mitingų.

Vokiečių Žygis Afrikoj

■ -į- -

Stora juoda linija šitame žemėlapy parodo, kaip toli vokie
čiu šarvuotas būrys yra nužygiavęs Libijos pajūriu Egipto 
link. Ties Salumu anglai priešą sulaikė ir dabar tenai eina 
smarkus mūšiai.

Vaikams Nėr Popie- KOMISARAS MICKIS ESĄS JAU 
riaus Mokyklose. ! AREŠTUOTAS.
Lietuvos komunistų parti-' Iš Kauno yra dingęs agro- dantį raide “B.” Kiti Lenno- 

jos organas “Tiesa” deda.nomas Matas Mickis, buvęs Pušinio neatskiria brūkšniu 
tokią žinią: , į žemės ūkio komisaras. Kai- ir stačiai rašo “Leonas Puši-

“Kedainių valsčiaus ko- bama, kad jis esąs areštuo- nis.” Jau iš to galima spręs
tas. - - - -operatyvuose nėra sąsiuvi

nių. nėra popieriaus. Vals
tiečiai teisėtai pasipiktinę. 
Vaikai į mokyklas turi eiti, 

, o sąsiuvinių negauna. • Kė
dainių miesto kooperatyvas 
sau reikalingą popierio kie
kį gavo, o valsčiams negavo, 

į Valsčių kooperatyvų vedė- 
ijai susirūpinę. Iš Kauno ža
da “ryt išsiųsti.” bet kol kas 

I popieriaus nėra. Ar tai ne 
į geriausia pagalba liaudies 
į priešų agitacijai prieš ko- 
i operatyvus?”
į Tačiau pasirodo, kad

M. Mickis dar nepriklau
somos Lietuvos laikais buvo 
žinomas kaipo palinkęs į ko
munizmą. Tačiau nežiūrint 
to, jis buvo valstybės tarny
boje ir net paskirtas Kauno 
apskrities agronomu. At
ėjus bolševikų okupacijai. 
M. Mickis įėjo į J. Paleckio

ti. kad jo pavardė tėra pra
simanyta, o už jos, galimas 
dalykas, slepiasi paprastas 
maskolis Lev Sosnov. kol
chozų ir sovehozų baudžia
vos specialistas.

TELŠIŲ BOLŠEVIKAI 
PEŠASI TARP SAVĘS.

Telšių bolševikų partijos 
vyriausybę kaipo žemės u- sekretorius Bauža rašo savo 
kio ministeris, o vėliau buvo organe * Tiesoj,” kad jo ap- 
paskirtas žemės ūkio komi- skridęs Įstaigos bijančios

‘liaudies oku-

PRADEOA GARBINT CA
RUS IR JŲ GENEROLUS.

Paskutiniuoju laiku oku- 
• puotosios Lietuvos kino te- Kaip 

broliškosios į atruose vis dažniau rodomos

priešai iš 
j puotosios Lietuvos yra pa-

77^ 777 K7 •« • iskiide P° vis4 plačiąją So-
Kūip Dabar Veikia vietų Sąjungą, štai, Mask

vos “Pravda” dar šių metų

jie šią žiemą turėjo gyventi. - ka(J
nekuienamose patalpose.; JbHk u_uuu 
Kultunne sritis šioje apskn- , r . Ankštinill anrai„ ' -. .tyje esanti “apleista.” Jdo-1 Deu£ k kt ? Ž i I™5’ f 1U° -met?.,per kmlmaJ
mu pastebėti, kas dabar, pa-į !,L L“:J’.2-tografus eina filmą, rodanti

“nesuskubo” jų | maskoliškos istorinės fil

Lietuvos Paštas.
veikia

vasario 6 d. (No. 36) rašė. 
“tovarišč” kad visoje Sovietų Sąjungo-

Lochmatovo vadovaujamas: je stinga sąsiuvinių; Putilo- 
Lietuvos paštas, patiriame iš vo rajone už pirmą 1940-41

gal bolševikinius receptus, 
turį rūpintis sėja. Būtent, 
pasak “Taiybų Lietuvos,” 
veikią “mobilizuoti rinkimi
nį aktyvą, mokytojus, prof
sąjungas. komjaunimą, že
mės ūkio darbuotojus.” Ga
lime buti tikri, kad po to
kios “mobilizacijos” sėja at
rodys prastai, kaip lygiu bu
du pereitą rudenį šimtai 
hektarų paliko laukuose su
puvusį derlių.

Kėdainių apskrityje vad. 
naujakuriai jau iš anksto 
namošiąmi, kad žemės ūkio 
įrankių jie “gali ir neištek
ti.” Bloga esą su miško me
džiaga. Čia atsirado “keblu
mų. daug painiavos ir nepa
sitenkinimo.” šitoje apskri
tyje sėja rūpinasi toks “spe
cialistas.” kaip “draugas” 
Žolner, kuris eina bolševikų 
partijos apskrities komiteto 
sekretoriaus pareigas. Dar 
Įdomu pastebėti, kad šis 
“specialistas” skelbia, jog 
visi tie žmonės busią trau
kiami teismo atsakomybėn 
kurie tvirtins, kad ūkininkai 
į kolchozų baudžiavą eina 
ne savo “laisva’’ valia

kyrus žirnius, sėklų iš viso t luSų generolą Suvorovą, ku- 
neturima. Veislinė vasaio-,.js pasižymėjo Kotrynos II

! taikais. Taip pat nufilmuo- 
i . _. ~ tas kjjo ruSy generolo—Ku-

tuzovo gyvenimas, šis gene
rolas kariavo prieš francuzų 
imperatorių Napoleoną. Vis 
dar rodoma filmą, vaizduo
janti rusų carą Petrą Didijį.

Tenka atkreipti dėmesį, 
kad Maskolijoje iš viso reiš
kiasi tendencija susieti da
bartinę bolševikišką Rusiją 
su caristine. Ypač iškeliami 
tie carai ir generolai, kurie 
pasižymėjo kaipo maskolių

ta išimtinai sovehozams, tad 
ūkininkai jų nematys.

Baigsime šią apžvalgą iš
trauka iš “Taiybų Lietu
vos.” kurioj pasakyta: “Vis 
dėlto plano išdirbimas,” jo 
oriėmimas ir socialistinių 
lenktynių paskelbimas dar 
negarantuoja numatyto dar
bo įvykdymo.” Planų tai pa
ruošta. bet planais net Stali
no “saulė” nepajėgia javų 
užauginti!

DIDELI AREŠTAI 
LIETUVOJE.

Telšių apskrities ukinin 
kai skundžiasi, kad jie ne
turį sėklų. Tačiau čia suras
ta paprasta išeitis: “buo
žėms” pavesta pasirūpinti 

• “naujakuriais.” Be to. pra
nešama, kad “buožės” ne
samdą žemės ūkio darbi- 
ninku. Šioje apskrityje pasi 
reiškia ta pati kroniška liga 
kaip ir kitur: nėra statybi
nės medžiagos bei malkų.

Vilniaus apskrityje sėjai 
ruošiamasi mitingais. Jų 
jau buvo sušaukta net 137.
Iš visų tų mitingų paaiškėjo, 
kad kooperatyvai neturi nei 
geležies, nei mineralinių 
trąšų, nei anglies. Nusiskun
džiama. kad ūkininkai nesu
tinką dalyvauti “socialisti
nėse” lenktynėse. Pasak 
oficiozo, “iš visos apskri
ties tik 128 valstiečiai lenk
tyniauja tarp savęs, o kita 
dalis—tūkstančiai — nėra į 
lenktyniavimą įsitraukę.”

“Tiesa” pateikia davinius 
apie pasiruošimą sėjai Ma
rijampolės apskrityje. Pa
sak laikraščio, čia pasireiš
kę bolševikinės “tvarkos” 
žiedai: baigiantis žiemai, 
esą gauta šynų rogėms. Trą
šų reikalu pasireiškę daug 
nerūpestingumo. Koopera
tyvai nepardavinėję, nes— 
jiems nebuvusi aiški kaina. 
Apsileidimo esą ir miško 
medžiagą parūpinant. 448 
“naujakuriai” neturi plūgų.
445—arklių, 440—pakink
tų, 460—vežimų. Kitiems 
654 “naujakuriams” irgi 
daug ko trūksta. Iš Kreke
navos pranešama, kad ten
trūksta reikalingos gele-i___
žies. Pasak laikraščio, “to-Į kartų 
kių nusiskundimų yra ir iš Ikoliu.

GPU žvalgyba suiminėja 
studentus ir buvusius lietu
vių armijos karininkus.
Iš okupuotosios Lietuvos 

gauta žinių, kad GPU žval
gyba paskutiniuoju laiku 
dideliu Įnirtimu suiminėja 
ypač buvusius Lietuvos ka
riuomenės karininkus, stu
dentus ir aukštesniųjų kla
nų moksleivius.

Patikrintomis žiniomis, 
kelis karininkus Į Maskoliją 
išvežė karinė

pas
“Taiybų Lietuvos,” 
teikia tokį vaizdą:

“Su koresponde n c i j o s 
siuntimu pasitaiko kuriozų. 
Pav., ant laiško voko užra
šyta:; “Drg. Butkytei. Zara
sai, Šiaulių g-vė No. 28.” Bet 
su tokiu užrašu laiškas jau 
kelintą kartą pakliūva ne į 
Zarasus, bet čia pat. Kaune, 
į Šiaulių g. Nr. 28. Kaitą ba

kuri pa- mokslo metų dalį vienam 
mokiniui buvo gauta tiktai 
po 10 sąsiuvinių, o reikėtų 
mažiausia po 40—45.

Popieriaus stoka bolševi
kų Rusijoj yra virtusi jau 
chroniška liga. Ta pati 
“Pravda” sako, kad 1939 
metais Sovietų mokyklos sti-

saru. Tačiau šiose pareigose 
iis ilgai neišbuvo. Matomai. 
Mickis greit praregėjo, pa
stebėjęs, į kokią beprotybę 
kraštą stumia Stalino bernų 
daromi eksperimentai. Bol
ševikiška “žemės reforma” 
per trumpą laiką privedė 
dar taip nesenai klestėjusi 
Lietuvos žemės ūki prie be- i do 
dugnės. Taip pat žemės ’ 
ūkio komisariate ėmė šeimi-Į 
ninkauti iš Bolševikijos atsi- i

priiminėti Į tarnybą asme
nis, kurie nėra gavę bolševi
kų partijos rekomendacijų. 
Toliau rašoma: “Partiečiai 
kaltais užsiima tarpusaviais 
ginčais-intrigomis. Pav., 
Rietave ginčų išaiškinimui 
sugaišta net 4 dienos.” Par
tijos nariai neseką net spau-

bastę “tovariščiai.” Žemės 
ūkio komisaro pavaduotoju,- 
t. y. faktinu komisam, buvo 
paskirtas “tovarišč” Žitkov,

MAŽE1KIUOSE BOLŠE
VIKAI NEGAUNA SAVO 

PARTIJAI NARIŲ.
Mažeikių apskrities bol

ševikų partijos sekretorius
nusiskundžia, kad ju veiki- o sis savo ruožtu gauna įsa- trakdo ..ma7J - j. 

kymus is tovanscio Niki- <tino. kuris eina žemes ūkio zaelJos m"u skalelu"
skyriaus padėjėjo pavaduo- amžinos dainos. 
tojo pareigas vadinamoje JoS 
‘LietUVOS bolševikų parti- joms ir dainavimui Kaina .

go 120.000,000 sąsiuvinių, o 
1940 metais pritruko jau net 

ladoja duris, išeinu — jajg.: 247.000,000 sąsiuvinių. Tai- 
kanešys. Jis sako: “Cia'S? nenuostabu, kad popie-,
jums laiškas.” Pažiūriu ad- j "?as Jau piadejc stigti ir | Atrodo, kad M. Mickis, 
resą ir matau, kad ne man, Lietuvos mokykloms, kai tą,kuris buvo laikomas neblo- 

nelaimingą sali apšvietė j gu agronomu, nenorėjo pa- 
“galingojo” Stalino saulė... 'Rankamai žemai lankstytis

---------------- • prieš saVo “pavaduotojus.”
NEPRAŠYTI SVEČIAI SU- i maskoliškuosius “tovariš-

nors gatvės ir namo numeris 
atitinka. Bet miesto pavadi
nimas ant voko aiškiausiai

PAGARSINIJIAI | 
•KELEIVI

imperializmo gynėjai. Tuo j parašytas ir dar pabrauktas 
budu bolševikai siekia įskie-; —Zarasai. Laiškanešiui sa- 
pyti vadinamą “sovietinį! kau, kad čia užrašyta Zara- 
patriotizmą,” kuris betgi j sai. . o ne Kaunas. O laiška- 
niekuo nesiskiria nuo caris- nešis mane klausia: 
tinio imperializmo. i —Cia Šiaulių gatvė?

Keldami į padanges Pet- —Šiaulių...
rą Didiji ir statydami jam —Dvidešimts aštuntas
net paminklus, bolševikai numeris? 
atvirai garbina šį, rusams —Toksai numeris.

ĖDA VISUS MAKA- čius,” tad jau po kurio laiko 
RONUS. i prieš žemės ūkio komisa-

Sovietų Maskolijai oku-'į’*?^ “Tiesoje ir Taiybų 
pavus Lietuvą, vis labiau Lietuvoje prasidėjo piudy- 
jaučiamas įvairių pramonės mas-. Pagaliau, sausiu men. 

■dirbinių trukumas. Oficia- pabaigoje M. Mickisispa- 
liai skelbiama, kad konser-1 buvo atleistas. Oficia- 
vams jau nebebusiančios hmame pranešime buvo pa
vartojamos skardinės, o tik sakyta, kad tai padalyta jo

gal ;ir n^lniusį!’ca” =Tai ką Sa Šate? Vi-Į perinės dėžutės. Mat, fa- lyties prašymu”.

Pabaltijo tautos negali už- sai teisingai užadresuotas, 
miršti, kad kaip tik jis karu Imkite laišką ir dalykite su 

1 prijungė prie anų laikų Ma- juo, ką norite,—tai pasakęs,

merą galima pagaminti Kaip jau buvo pranešta, 
“buržujų” nualintoje Lietu- M. Mickio vieton žemės ūkio 
voje, o “galingoji” Maskoli- komisam paskirtas kažkoks
- „ r TA .. - T- .skolijos visą Baltijos juros laiškanešis numetė laišką ir; ja. nepajėgia skardos paga- Leonas-Pušinis. Kas tai per 

rytų pakraštį, tuo budu pa- nuėjo.”------------------------------- i minti. Taip pat sviestas bu-: vienas, dar galutinai nepa
vergdamas latviu ir estų---------------------------------------- i siąs gindamas Į Maskoliją vyko nustatyti. Reikšminga.
tautas. O gen. Suvorovas Lengvas Budas iąu nebe statinaitėse, o fa-, bolševikų spaudoje jo
buvo tas, kuris dalyvavo Išmokt Angliškai. . nieros dėžėse. i pavardė rašoma nevienodai. į

1 Toliau pranešime sako- Vieni prideda vardą, prade------------------- GPU ž valgy-
ba. kuri veikia nepriklauso- Lietuvos bei[Lenkijos^pada-, reik,linirlausių žodžiu iT makaronu camvba1
mai nuo civilinės GPU žval- hnime 18-tojo šimtmečio oasikaibėiimų ši knvg? sutaisyta taic rna’ ‘y30 v13?4:?“* gamyoa
avbos Nei viena nei kita Pabaigoje, tad lietuvių tau- len’rvai1.ir R"pra.n,tam/‘i’.k,a,tltkiekV? esanti. labai išplėšta.viena, nei Kita e . J . nas gali greitai išmokt kalbėt anglis ! “nravoibalavimn rialfn rif*■teduoda jokios atskaitos tai sis maskolių generolas kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai , paieikalavimo vis dėlto ne- 
‘laisvosios’’ Lietuvos vv- n®ra joks karžygis. bet pa- į**’?” pasikalbėjimai d»p,galima dar patenkinti, nes
riausybei. dalydamos suimi- Pastas rusų imperializmo y™ krautuvėn, pas d.k«r,, pas bar- i raudonarmiečių jguių nepa
nėiimus ir eczekuciias visai vykdytojas. ’£*’& p’8 kr!aufi’ ir LV Sa ' Je^ama pasotinti, o cia dar
liejimus u egi&etvucijdb visai - J ; liku Ištarimu ir gramatika. Antra ; rpibio makaronus vežti «o-
savarankiškai. GPU neran-; Dar reiksmmgas dalykas: padidinta ir-pagerinta laida. Sutaisė jreiMa maKaronus \ezu-o-
da net reikalo painformuoti bolševikai garbina vieliko- St ^k*1*""**1 »*.......... «c-1 vietų Rusijon._______________
Paleckio ir Gedvilo valdžios rusų groboniškają praeitį,
apie savo kruviną darbą, tuo tarpu pavergtajai lietu- 
Viskas atliekama pačių, iš, vių tautai nevalia prisiminti 
Maskolųos atvykusių, GPU savo istorijos. Gedimino,
“specialistų,” ant kurių su- Algirdo, Kęstučio, Vytauto 
rambėjusiu sąžinių gula ne vardai dideliu įniršimu ištri- 
vienos aukos pralietas krau-! narni net iš visų pavadini- 
įas. mų. Bolševikai skelbia, kad

--------- Lietuvos “istorija” praside-
PAGARBA “NENUGALI- danti tik nuo 1940 metų 

MAI” ARMIJAI birželio 15 d., kada raudo
nosios armijos gaujos, rau- 

Lietuvos švietimo komi- donojo caro Stalino įsaky- 
?aro pavaduotojas J. žiugž- mu, užplūdo Lietuvą... 
da išleido privalomą in-

Norint, kad pagarsinimas tilptų i 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDS- į 
LlO VAKARO. Siunčiant per pa3- 
tą, reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siekti} mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
savaitės numerĮ nespėjama patal
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su paga'sinirr.u 
reikia siusti Ir mokest*.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltokĮ parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo ccllo.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žcd|. Sta r. įbes- 
nem raidėm antęaivls—15c. extra.

••Keleivio” prenumeratoriams uč 
pajleškoitmus gimimų ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Magiausio oajieško- 
jimo kaina 65c.

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

•KELEIVIS,” 253 
SO. BOSTON.

BROAOVVAY.
MASS.

’i

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

INKV1ZICIJA. Parašė N. Gusev.
.. . .- , .. - , Pniki naudinjra knypa. aprašyta

rektoriams, kad jie “tinka- katalikų bažnyčios -siautimas ir pra- 
mai” atšvęstų raudonosios XESTna
armijos 23 metų sukaktuves. . . —
Girdi, “mokinių širdyse turi 
sustiprėti pagarba ir meilė; 
raudonajai armijai, atnešu
siai mums laisve ir padėju- į 
šiai nugalėti kapitalistinę i 
santvarką Lietuvoje.” Fede- 
rentai turį vaizduoti raudo
nosios armijos “didvyrišku
mą ir nenugalimumą.”

Lietuvoje kiekvienas vai
kėzas žino, kokią “laisve” 
maskoliai Lietuvai atnešė.
3 kai dėl raudonosios amu
os “didvyriškumo ir nenu
galimumo,” tai taip pat 
ciekvienas vaikas atsimena, 
tokios pilos ji gavo iš suo

mių. nors ių buvo lygiai 60 
mažiau, nekaip mas

kolių.

strukciją visų mokyklų di-

Ar Buvo Kratos?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Kristą 
kaip jisai buvo jdievintas, ir kaip 
*apo Dievo sunumi.

TIKIME | KRISTŲ, todėl turim 
’inoti kaip mvtai apie Kristų ausido- 
-ė. žinosite kaip krikščionys pasisa- 

, .*ino nuo pagonų pasakų apie leistų, 
j Kalėdų ir Vo’ykų šventei, o dabar 

<rikščiorys adina pagonis bedit* 
nais. Atrasite kad net Kibli ia neži* 
'io kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukrvžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- 
*i 111 puslapių. Kaina tiktai 3R cen 
ai. Galima gauti "Keleivio” afise ar

ba pas
T. J. KUČINSKAS.

3312 So. Halsted St,
CHICAGO. TI.L

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje apraiosni Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų ild pat krikKionių gadynės.

Ypatingai 
perskaityt, wm tik

arte "Mosey

KELEIVIS

gadyaija kiekviena* tarėtų 
gslėa aiikiai aaprasti Dievo buvimą.

S71 paslapj. Kaina popieros apdarais 
s galima siųsti popierinį dolerį’ fd. |1.2t. Pinigus gal 

Orsarf. Adiaaookit sekančiai:

PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 11. <11 Jeruzalės bažnyčia. <2) Antijoehijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas U. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

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

gos vardas, KAINA $2.M.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina SUS.

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

----  —Ji-a»-n oraeiio
—1.00; audimo

2S3 Broadway, So. Boston, Mass.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Anglai Bostone

DRĄSUS UŽPUOLIMAS 
ANT HARRISON AVĖ.

South Bostono gaisras pa* 
darė $40,000 nuostolių.
Pereitos sąvaites utarnin- 

įką South Bostone buvo ki- 
. __ . : lęs didelis gaisras. Užsidegė i

Ant Harnson avė. pereitą; General Wool Co. vilnų san-^ 
penkiadieni buvo nepapras-■ kėliai tarp First ir Second • 
tai drąsus užpuolimas. Pa- • streetų. netoli nuo cukemės.i 
ciam vidurdieny, kai mieste Buvo sušaukti visi užniage- 

siai, visa policija, iš ligoni- i 
nių suvažiavo ambuliansai 
sužeistiems ar apdegusiems 
žmonėms vežti. Nuo degan
čių vilnų kilo labai tiršti ir 
juodi durnai, pro kuriuos 

)S-
, ............................... , ____ ______ __________South

dą popiei 
i pini
kalno žinota, kad čia bus pi- Vęjas pUtė nuo miesto j ju- 
mgai. Du plėšikai su atkiš- res, taj Ugnį pavyko likvi- 
tais revolveriais puolė pini- duotk Nuostoliai apskaito- 
gų nešėjus iš priešakio, o ki-

Keturi banditai pagrobė 
$6.100 kriaučių algų.

buvo didžiausis judėjimas, 
keturi ginkluoti plėšikai už
puolė du vyru. kurie nešė iš 
banko $6,100 Murray- 
AVhite firmos siuvėjų al
goms. Pinigai buvo sudėti j
popierini baksą nuo cevery- ’ ^aU(j^ aukštyn baisios liep 
kų ir baksas suvyniotas į ru- * nos lšro<le. kad visas Sout~ 

opierą. Kad neisrodytų Bostonas gali but nušluotas 
!gus. Bet plėšikų jau iš į nuo žemės veido. Bet laimei '

čia parodytas iš Anglijos atvykęs laivyno reikalais Mr. Lovv

Zaleckų duktė ištekėjo.
Pereitą šeštadieni įvyko 

p-lės Eleanoros Zaletskaitės 
su leitenantu Jurgiu Glazau- 
sku (Galės) jungtuvės. 
Eleonora yra vienatinė pp. 
Zaletskų duktė ir labai gra 
žiai atrodę atlasinėj šlėbėj. 
Moterys kalbėjo, kad tokios 
gražios šlėbės da nebuvo 
mačiusios. Jaunavedis yra 
baigęs Massachusetts Tech
nologijos Institutą su inži
nieriaus laipsniu ir dabar 
studijavo dentisteriją, bet 
nepabaigęs turėjo stoti ka
riuomenėn.

Linkime jaunavedžiams 
laimingos ateities.

Lietuvių Radio
šeštadienį, Balandžio 26, 

radio programa per stotį
sų savo šeimyna. Jie žiuri į skraidančius viršum Bostono W0RL, 950 k. nuo 8:30 ry-
orlaivius. iš kurių tačiau nekrinta nei viena bomba.

Pagrobė ir išgėdino 13 me
tų mergaitę.

Bu* radijo valandos 
koncertas.

to: (1) kalbės Y vonne Niau- 
rienė iš Dedham apie grožį 
ir jos užlaikymą: (2) muzi
ka ir dainos; (3) žinios. 

Balandžio 27. per tą pami i $40 000. Netvbury miestely, netoli Balandžio 27 vakara So.

bėgti Harrison dinę sieną ir tik tokiu budu bs ir sustojo. Automobinuje Jonas Tamulionis ir kiti. i utėsChoras iš Bostono vad. 
nvn ir pasuko i išsigelbėjo. j buvo du vyrai. Vienas jų iš-: Bus suvaidinta ir operetė Vai. Minkienei; (3) daini

įlipo, pagrobė mergaitę, įsi-‘“Apkalbos ir Meile.”

lai leidosi 
avenue žemyn ir pa 
Beach streetą. žmonės
dėjo juos vytis ir rėkauti. Neduokit pinigų apgavikam! tiaukė į automobilį, užėmė
Banditai tada pakriko kas- Paskutinėmis dienomis: jai .bumą ir išsivežė į.tankią DIDELIS AČIŪ! Landžius iš So. Bostono
sau ir nubėgo keturiom at- Bostone ir jo apylinkėse j Tenai jie sustojo, abu-į Vardan Nonvoodo Lietu- Steponas Minim*.
skirom kryptim. Bet vienaki pra(jėjo vaikščiot apgavikai į du mergaitę išgėdino, pas- . Namo Benndrovės, *»-'  ----------------—~
jų buvo sugautas ant W ash- prašinėdami visuomenės au-^m išmėtė ls automobihaus nesenai ivv- I nn n nrr iza
ington streeto. Nugabentas kų visokiems “kareivių rei-į11.' nuvažiavo sau. Piktada- ko koncertas nuosavam Va- ! DR. D. PILKA 
į policijos stoti jis pasisakę kalams.” Vieni jų sakosi'11^ nežinomi ir iki šiol ne- taHu dideli a-įu daini .
esąs Genoroso Ciambelli renka pinigus “kareivių lai-įsuimtI- .ninkui Tamulioniui iš Na- •
esąs is East Bostono, bet gy- kraščiui Įsteigti,” kiti renka į „ j , . . ! cfcua, N. H., dainininkėms

pra ninkas Vincent Jenkins iš 
Bostono: (4) kalbės Dr. J.

METINIS IR 35 METŲ SU
KAKTIES BANKETAS
So. Bostono ir Cambridge’aus 

Lietuvių Socialistų kuopų Ban
ketas įvyks Gegužės 4 d. nuo 
6:30 vakare,' Emery Hali, 1436 
Dorchester avė. {prie Fields 
Coraer) Dorchestery.

Prie gardžių valgių ir gėrimų 
su įvairiais prieskoniais, bus 
taipgi dainų ir muzikos; galės 
ir pašokti. Tad, Bostono, Dor
chesterio, Cambridge’aus ir 
apielinkių lietuviai, nuoširdžiai 
kviečiame visus šiame iškilmin 
game Bankete dalyvauti. Visi 
kartu su savo draugais smagiai 
ir linksmai praleisime šventa
dienio vakarų.

Tikietus prašome įsigyti 
iš anksto, už kų rengėjai bus la
bai dėkingi, nes tiksliau galės 
prirengt valgius. Tikietus gali
ma gaut “Keleivio” ofise ir pas 
kuopų narius. Nepamirškit, ge
gužės 4, bukite pas mus.

LSS 60 ir 71 kuopos.

LITHUAN1AN
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TTTOJAI,
(lusured 
Motors)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.

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

. Tel. SOUth Boston 4618

kad su tuo užpuolimu kažin kokiam -‘Yankee Di-! Rado revolven »avo auto- 
nieko bendra neturįs ir nie- vįsįon Fondui." Vyriausybė; mobiliuje.
ko apie jį nežinąs. Bet vė
liau prisipažino kaita 
sakė. kad jo bi " 
co taipgi dalw

Gali pritruki anglių.

nesi.

praneša, kad visi tie pinigų: Readvillės

M. Anestaitei ir R. Mer-ke- 
liutei iš Dorchesterio. Ačiū I ♦ 

pilietis Pen-j taipgi ir vietos orkestrai už ♦- , . - I 'I ruaei nv pungUj ucaknnic? Avn-,Iaipgl u vietos oi Kesu ai uz
kaitas n-pa- , inkėiai yra apgavikai ir ke-į dergast nustebo atėjęs Į sa- į programos išpildymą. Ačiū » 

•oiis Domini- įį jų esą jau areštuoti. vo automobilį ir radęs anti jr publikai už gausų atsilan- • 
vaves šitam ---------------- užpakalinės sėdynės padėtą kvma. Ačiū visiems*!........ .. užpakalinės sėdynės padėtą j fcymą. Ačiū visiems*!

užpuolime. Kitų dviejų jis Gali pritruki anglių. ųevoĮvėrį su trim pilnais pa-j Koncerto komisijos narys '• 
beisi nepažįstąs. \ ienas is Bostono fabrikai ir gele- troniis. Jis padavė tą.ginklą į J. Pakarklis.
jų buvęs kažkoks ~Jimmy; cinkeliai susirūpinę, kad: polidjii. Kas ir kokiu tikslu
kuri* suorganizavęs visą uz- jjemg gajį pritrukti anglių.; buvq tą revolveri jo automo- 
puolima. Taigi policija da- Naujosios Anglijos pramo- biliuh įmetęs, tai pasilieka 
bar iiesko kitų banditų, ku- n- kas gąVaitė suvartoja po giliausia paslaptis.
įie nusinešė ir pinigus. 300,000 tonų minkštosios : ----------------

Murray-White siuvykla, anglies, bet nuo balandžio; I Fort Devens pereitą ne- 
Kurios darbininkams tie pi- pradžios visai jos negauna.' dėldienį buvo suvažiavę 
nigai buvo nešami, randasi Jeigu angliakasių streikas •. 7,600 automobilių. Žmonės 
prie 75 Kneeland st. Vžpuo- tuoj nepasibaigs, galės su-įvažiuoja tenai pažiūrėti sa
limas Įvyko ties 30 Harnson stoti visa karo pramonė, ku- įvo pažįstamų ir giminių ka- 
avenue. ri gamina Anglijai ginklus, riuomenėj.

--------------- i Taigi Hitleris ir čia daug ----------------
Pereitą nedėldienį buvo laimėtu. į Džim Curley vėl žada

komunistų suruoštas Vytau- ‘---------------- i’Tunys” į majorus. Bet jis
to Bacevičiaus koncertas. Charles upėj, ties Cottage' da neatlygino miestui pada- 
Zmoniu buvo daugiausia su- Farm tiltu, policija rado nu-į rytų skriaudų per pirmą ma-
vežta iš kitų kolonijų. Pia- skendusios moteriškės lavo- j joravimą.________________
nistas Bacevičius skambino ną. Ji galėjo but apie 60 me-
neblogiausia, nors. kaip pa- tų amžiaus, apsivilkus mė- 
stebi vienas anglų dienraš- lyną drese ir raudonu svete- 
tis, “jam truko jauslumo.” riu.

Lipant į gatvčkarį ant 
Warren streeto pereitą. Ine- j 
dėldienį automobilis užmu
šė senukę Jennie Myers.į j 
Automobilium važiavo 19 į J 
metų mergaitė.

Reikalinga Bookeeperka

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8.

392 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS AVĖ.,

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį. 

Telefonas: KENmore 7432

ll

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0*48 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

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

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

(

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
, Nuo 9 ryto iki 7 vakar*. 

Seredoaiis:
Nuo 9 ryto ild 12 di*n«.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

YVONNE NIAUKA
Lietuvė Motoru Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mas*.
Tel. DEDhaat 1636

Kuri moka dirbt ant typewriterio 
ir moka Shorthand. Kreiptis pas

KETVIRTIS & CO,
312 Broud«ay. South Boston.

REIKALINGAS DUON- 
KEPIS.

Turi mokėt kepti RUGINĘ DUO
NA IR BULKUTES. Kreipkitės ypa
tiškai ar laišku: Z. (8)

25-3 Broadway, So. Boston, Mass.

TsL TBObridgt 8889

Dr. John Repshis
(REMTI)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Taksdas: 1-4 Ir 8-8 

NadžUsato ir ivaatadiaalab 
M* 14 flri 11 rytai

27* HARVARD STREET 
kaaip. laaua at arti Ctotral «kv. 

CAMBRIDGE, MAS8.

TeL K1R 7119

Padu LneckaslLl.
LIETUVfi GYDYTOJA 

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

SUTARTI.
4*0 BROADVVAY

Cambridge, Ma**.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akių, Vidurių Ligų. 

Ausų. Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
U Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriik* 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.

Valandos: ana 1* iU 12 dienų, 
nuo 2 iki «. nuu 7 iU 8 vakare
18* HUNT1NGTON AVĖ, 

BOSTON. MASS.
Tel. CoaiManealtli 487*.

I
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PLETKOS—PLETKOS—PLETKOS!
Lietuvių Radio Korporacijos 8 metų sukaktuvių

KONCERTAS ir dviejų aktų OPERETĖ 
‘ APKALBOS IR MEILĖ"

įvyks nedėiioj, BALAN DŽIO-APRIL 27, 1941 

MUNICIPAL SALĖJE Broadway, arti G St..
SOUTH BOSTONE.

Pradžia lygiai nuo 8 vakare.

Operetėj vaidina: Jonas Taniu- 
lionis iš Nashua. N. H, M. Anes- 
laitė, Jonas Varnas. O. Kavaliaus
kaitė, M. Dusevičiutė. E. Burbu- 
lienė. J. Krukonis. O. Turauskie-I
ne, Keistučio ir Birutės Choras, 
taipgi Saulutės mergaičių choras 
vad. V. Minkienei.

Koncerte dalyvaus žymi muzi
kos srityje buvusi pianistė, dabar 
artistė dainininkė panele Emilija 
Tataroniutė. Tai bus pirmas jos 
pasirodymas lietuvių tarpe, ir už- 
tikriram kad jos dainavimu busite 
sužavėti.

Tikietų kainos -70c., 75c. ir $1.
Jonas Tamtilioni- K vii čia visus RENGĖJAI.

Gofden Facts! 

BOSTON MUTVAl. LITEomnuurcE compant
nSIS SOv VON tNO ■ HNul^»

TCIITNTNVVy TOr nyry yOOr>!

90LDCN 1OA1
ANNIVKRSARY 1741

Hs puymciits of all kinds to politvboldcrs and bene- 
tkiaries sinte organization totai $33,330,129; lašt year thc 
/mount paid was $1,768,783, or for every business day 
ncarly $6,000.

DividCMls to be distributed to policyholdcrs in 19-il wiil 
be on the šame liberal batis as in 1940.

1891

g£lEs kiekvienu reikalu
I’KITAKKIT SAVO MYLIMOS MEILEI 
SC SKAISČIAI SPALVUOTOM GĖLĖM 
IR PALYDeKIT SIMPATIJA A R B A 
t ž’ (MAUTA SU KVEPIANČIOM 

GĖLĖM. Užeikit j>as

inereased to $91.660,449, a ^ain 
of $4,737,258 during the year. Policybolders number 
291,936, a gain of 11,623.

Ass*fs now totai $15,079,375, a gain for the ycar of 
$937,987.

Uubilltta totai $14,170,279, the greater part of whi<.h 
is the Policy Reservc amounting to $13,477,146 for thc 

. fulhllmcnt of thc policy guarantees. This fund was in- 
crcascd in 1940 by $803,136.

Surplus Fm4< over and above ail reservc requircmcnts 
and obligations. $759,096.

Tb* luceui* «f 4b* CMUpuuy in 1940 was $4,360,805 
and exccedcd disburscrncnts by $954,415.

O* PacambT 31.1140. thc Company held $6,362,553 
in United States Government bonds and for furthcr 
Iiquidity had cash bank balances of $395,000,

IHE B ALT tC FLORIST
502 E BROADWA\

50. BO5I ON, MA55.
Gėlo iiUMuiK ucti į vile v K-ta Amvriko.iv. Tel. ŠOU IMS*

TNC MAR* O» MR8CT0KS
JAY R. BENVOM 

Frcaiuest, Formcr Atty. Gen., Malt,
MERTON L. IIOWN 

Pormcr Com. I**., M*«a.
7ILLARD P. CLARK 

F«rm«r Pro , William»towu Nat.
Bank

HERBERT O. EDCrERTON
For ore r Prcvitfeuc

DASION E. HbLL 
La w rer

FRANK M. MARUI SOV 
F'ormcr Com. ot !■»., Mavt*
LESTER G. HATHAWAY

B&Viflf Ma.baocry

J. LEONARD JOHNSOK 
?re«id«at, MctropulitM Coal Co. 

SLVAAD W. JONĖS 
Pr«a Nr*t«a Tr.»t Cc. 

LEO K. UART 
L.wy«r

*O>ERT LVCE
Mmfer »( CMgrm, IVIV-1V4I

COVAKO C. MANSFIELD
SecnUry m4 Tr.a,ar*r 

JOHN VE. MARNO 
Vk*-Pm., S«»« SiraM Tr..t C». 

VTILLIAM P. McmERSON

(RASK I.. RlCHARDStSN
Vic-Fm . T:.,t

125-tos Sukaktuvės
mm k-l’^Kioiu Mutual 

SuvitUSM Banko AmeriRoj

I«,')«,zitai :»|.Įruošti
įstatymu

i

Tel. 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nno 2 iki 8, 
nuo 7 iki 9.

8eredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKiV DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrųžinu žviesų. Ižsg- 
taminuoju ir priskiriu akinius.

114 Svmmer SteMt,
LAWRKNCE. MA8S.

DR. G. L. KILL0RY
89 SCOLLAY SUUARK, Room » 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVU LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Tel. TRObridge 946*

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTI8T* 
VALANDOS: 9-8 k 7-8

678 Maaaachuaetta Aym^
«PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

1058
’ STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKU AGENTŪRA. 
Kaišas Stebėtinai Pigias.

Dideli pageriniatai Ir 
Hydraalk Brakais.

TAIP'JI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

laniRBYSCIŲ.
Petor Treėiakaa ir
Jaa Kapaėiaaas — karininkai.

Ir
1 HAMUN STRIKT

\ «




