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Nacin Vadas Rudolf Hess 
Pabėgo iš Vokietijos

Graikų Submarinos 
Prisidėjo Prie 

Anglų.
Paviršiaus laivai beveik visi

CIO Ramia Kitą 
Smūgį Karo Pra-

Baisus Įvykis Lie
tuvių Šeimynoj.

JIS NUSKRIDO ANGLI
JON « NUSILEIDO

parašiutu;

Hitlerio įsakė arežtuoti visus 
Hess’o adjutantus.

Šią sąvaitę pasauli nuste
bino nepaprasta sensacija. 

; Iš Vokietijos pabėgo Rudolf 
Hess, nacių partijos lyderis, 
kuiį Hitleris m paskyręs 
savo “įpėdiniu.” Ir, kas įdo
miausia, jis pabėgo Angli
jon; Pereitos subatos Vakarą 
jisai pasiekė Škotiją, iššoko 

< iš satfo orlaivio ir nusileido 
tenaiparašhitu. Dabar jis 
yra suimtas tenai kaip karo 

< belaisvis ir paguldytas ligo- 
y ninėjtnes nusileisdamas nu

silaužė koją. Vėliau jo orlai- 
vis, Męsaėrschmidt Nr. 110, 
buvo rastas sudužęs netoli 
nūo Glasgo w miesto.

Kiek anksčiau Berlynas 
buvo paskelbęs, kad “parti- 

' jee draugas Hess,” kuris se-

nesąntaika ir kad Hitleris 
ruošėsi savo partiją “valyt,” 
kitaip pasakius—ruošėsi sa
vo oponentus šaudyt kaip 
jo partneris Stalinas yra pa
daręs su savais partijos ly
deriais. Hess gerai tatai ži
nojęs, todėl ir pabėgęs. Juk 
geriau būti Anglijoj inter
nuotu. negu Vokietijoj su
šaudytu. O kad Vokietijos 
žmonės ir užsienis nesupras
tų, ką Hesso pabėgimas rei
škia, Hitleris apskelbė jį 
“beprotybės auka.”

Kad Hess nėra išėjęs iš 
proto, tai liudija ir jo pasi
ruošimas šitai kelionei, sako 
anglai. Visų pirma, iš jo or
laivio buvo pašalinta visa 
amunicija, kad jis neimtų 
itartas blogais tikslais. Pas
kui, jis buvo apsirengęs vo-

Graikijos valdžia, kuri 
dabar yra persikėlus j Kre
tos salą, šiomis dienomis pa
skelbė savo laivyno nuosto
lius. Daugiau kaip 30 jos 
karo laivų buvo žiauriai or
laivių subombarduoti, ap
šaudyti iš kulkasvaidžių ir 
nuskendo su kareiviais, ku
riuos mėginta iš Graikijos 
išvežti. Bet Graikijos sub- 
marinoms pavyko pasiekti 
Egipto uostą Aleksandriją, 
kur jos prisidėjo prie anglų 
laivyno.

Ligonių laivai “Hespe- 
ros.” “Polikos,” “Attiki,” 
“Sokrates” ir “Hellenis,” 
kurie vežė sužeistuosius, vi
si buvo sudaužyti ir nuskan
dinti su visais sužeistaisiais, 
gydytojais ir slaugėmis. Tie 
laivai buvo neginkluoti ir

nai ~ progresuojančia
skridęs kažin kur. Jam 

^skrendantturėjusi atsitikti 
kokia nelaimė, nes apie j|

kiečių karo lakūno unifor- • visi buvo apdangstyti Rau- 
ma, kad nebūtų sušaudytas donoio Kryžiaus vėliavo- 
kaip šnipas. Toliau, jis atsi-mįs. Civilizuotų tautų įstaty- 
vežė su savim daug fotogra- į mai draudžia Raudonojo 
fijų, kurios parodo jį |vai- j Kryžiaus laivus atakuoti, 
riais amžiaus tarpais, kad i Bet fašistiškiems barbarams 

Į įrodžius savo asmenybę. Pa- Įstatymai nerašyti. Vienas

gas Hess” tapęs beprotybės 
auka ir jį tenka skaityt jau 
žuvusiu. Kadangi Hitleris 
buvo uždraudęs jam orlai
viu skraidyt, tai dabar esą

Si . .
60 General Motors dirb-

ge sergančią žmoną ir pats

Nuo Karo Pradžios Naciai 
Nuskandino 1450 Laivu

galiau. jei žmogus nesveiko 
proto nebūtų galėjęs Mes- 
serschmidtu iš Vokietijos į

laivas vežė vien tik moteris 
ir vaikus. Fašistai nuskandi
no ir jj. O kurios moterys 
įšoko į jjfeį
ti, tas fašistų orlaiviai iš kul-ešs nėra išėjęs is _______ ______

proto, tai liudija da ir tas į kasvaidžių sušaudė, 
faktas, kad gegužės 1 d. ji-i

Automobilių darbininkų 
unijos (CIO) vadai pasakė, 
kad šį ketvergą jie apskelb
sią General Motore korpo
racijai streiką, uždaiydami 
60 jos dirbtuvių, kurios ga
mina Anglijai apsigynimo 
ginklus, jeigu iki ketvergo ši 
korporacija neišpildys jų 
reikalavimo.. Jie reikalauja 
pakelti visiems darbinin
kams algą po 10 centų į va
landą. General Motore sam
do apie 160,000 darbininkų. 
Visiems po 10 centų į valan
dą, korporacijai reikštų 
$1.040,000 per sąvaitę. * Ji 
nesutinka tiek kelti, aiškin- 
damosi, kad iš viso tiek ne
uždirbanti. Ji siūlo tik po 2 
centu į valandą, o kvalifi
kuotiems darbininkams po 
3 ir iki 5 centų. Ji jau dabar 
mokanti daugiau kaip po 
$1.00 į valandą, ko niekur 
kitur darbininkai negauną. 
Bet unijos vadai nenusilei
džia. Valdžios atstovai daro 
didžiausių pastangų šutai 
kyt uniją su korporacija be 
streiko, nes Jcorporaoja turi 
už$70O,OO(ęOOO karo užsa-
Urte
mas reikštų \dideų pavojų 
valstybės apsaugai.

Ambbridge miestely, ne-' 
toli nuo Pittsburgho, Jono! 
Lukošiuno namuose įvyko. 
baisus atsitikimas. Lukošių-' 
no žmona Marijona senai; 
jau sirgo širdies liga ir nuo 
pereito rudens jau nesikėlė

368 LAIVAI ŽUVO Š|MET 
PER 4 MENESIUS.

iki šiol vokiečiai su italais 
neteko 2,912.000 tonų tal
pos laivų. Vieni jų buvo nu
skandinti, kiti suimti, o da 
kiti patys nusiskandino, ne
norėdami patekti nelaisvėn.

Bet Anglija turi įsigijusi 
daug laivų iš tų valstybių,
kurias vokiečiai užėmė. __________ ____________________

.. šiomis dienomis Anglijos t iš tų 6.000,000 tonų būvu,
iš lovos. Lukošiūnas labai vyriausybė oficialiai paskel-: kuriuos nuskandino fašistai, 
rūpinosi savo žmonos svei- bė savo ir sau draugingų , beveik pusė priklauso npjf- 
kata ir neidavo į darbą, no- valstybių nuostolius ant ju-^ralėms valstybėms. Taigi
rėdamas pats ją prižiūrėti. rių. Pasirodo, kad nuo karo 
Dėl to kompanija visai jį į pradžios iki šiol priešo mi- 
iš darbo atleido. Nežinoda- nos. submarinos ir orlaiviai 
mas kaip-iš to vargo išbristi,! sunaikino iš viso 1450 pre- 
vieną naktį Lukošiūnas pa- kybos laivų, kurie kartu su
ėmė virvę ir sergančią savo! daro 6,078,330 tonų talpos, 
žmoną pasmaugė, kad tuo! šitas skaitlines anglų val- 
budu sutrumpinti jai kan-1 džia paskelbė dėl to, kad tu- 
čias. Paskui nusigandęs sa-lj iziliacijonistai Amerikoje 
vo pasielgimu, nulipo skle- ! tvirtina, jog Amerikos pa- 
pan ir pats pasikorė. Jis bu- galba laivais Anglijai ne- 
vo 59 metų amžiaus, o ji 51. santi reikalinga, nes iš 205 

Šį atsitikimą aprašė “Dai- laivų, kurie šįmet plaukė iš 
ly Citizen,” kurio iškarpą! Amerikos į Anglija, tik 8 
mums prisiuntė drg. J. Kin- buvę nuskandinti, 
deris. ■ Anglijos vyriausybės ra-!

portas parodo, kad per ketu-

vienų anglų nuostoliai suda
ro tik apie 3,000,000 tonų, 
nedaug daugiau kaip vokie
čių ir italų nuostoliai.

Be to. per tą patį laiką 
anglai yra įsigiję apie 
8,000,000 fonų laivų iš tų 
valstybių, kurias fašistai yra 
okupavę, taip kad faktinai 
anglų prekybos laivynas 
šiandien yra didesnis, negu 
jis buvo prieš karą.

Sdanie Sugryžo
. . burge ir pasakė karštą na- Alte ’ Sosto.

ai eštuoti yisi buvę Hesso lei- cišką prakalbą. Bendrai, an-, Buvęs Etiopijos karalius 
tenantai, kūne paruošę jam j glai sako. kad vienintelė Haile Selassie pereitą sąvai- 
orlaivi ir nieko apie tai Hit- Hesso proto liga yra tik na- j tę vėi SUgryžo ant savo sos- 
leriui nepranešę. cizmas. Bet jie mano, kad j ta Kai italai užkariavo jo

Bet Anglijoj Hesso pabe- dabar jau ir ta liga iš jo is-; karalvste iis išgyveno 5 
girnas aiškinamas kitaip, eina. Ir jie tikisi, kad jis ga- ’ pmioraniini. būtJ1S S3’! metus emigracijoj, būtent
Tenai yra manoma, kad na- lės suteikti jiems labai svar- i a no-liim' Tis suo-rvžo sU di 
cių vadovybėj prasidėjusi bių žinių apie Vokietijos ka- < saVQ svįta, su palydo- 

— — - ro planus. Ištiesų, visi pa- j vaįs kurie važiavo asilais
Anglijos rarlamen- šaulio šnipai negalėtų to pa- pasipuošę visokiomis spal- 

tOS SugriOlltOSi s^kyt!, ką gali pasakyti vie-Įvomis. Addis Ababoi buvo

Naciai atkeršijo už Ham
burgo ir Bremeno su

naikinimą.

iVomis. Addis Ababoj buvo
.................................. . ... į didžiausios iškilmės. Va-
Žima apie jo nusileidimą, žiuojant Selassiui sostinės 

uzelektrizavo visą Vngliją. j gatvėmis, etiopai klaupėsi ir 
: . pradžių žmonės nenore-į lenke prieš jį galvas. Addis

nas Hess.

Pereitą sąvaitę anglų .į° net tikėti tam. Pats prem- Ababoj yra nemaža italu
•__ 22—______ x įorac i hnmnill tnvoirt nfi- z • v z •• a i?__aviacija smogė labai sunkų 

smūgį Vokietijos miestams. 
Apie 400 Anglijos bomba-

jeras Churchill turėjo ofi
cialiai paskelbti kraštui pa
tvirtinimą, kad Hitlerio įpė-

r.ešių suardė Hamburgą ir dinis ištikrujų pabėgo iš Vo- 
Bremeną, paskui nuskrido kietijos ir nusileido Ang- 
Berlynan ir tenai numetė į kjoj.
daug bombų. Hamburgo “New York Times” kores- 
uostas buvęs visiškai sunai-i nondentas telegrafuoja iš 
kintas. Londono, kad šitas “prizas

Keršydami anglams už anglams reiškia daugiau ne- 
šitą darbą, pereito nedėldie- gu kad jie butų paėmę tris

gyventojų, bet jie tą dieną 
buvo užsidarę, nesirodė gat
vėse.

Skundžia Komunis
tus ir CIO.

Maskvos agentai sumušė 
du darbininku.

Du Fordo dirbtuvės dar
bininkai Detroite. Paul Pad- 
gett ir Melvin Bartling, iš
kėlė federaliniame teisme 
bylas prieš CIO ir komunis
tų partiją, reikalaudami po 
$3.000 atlyginimo už suža
lojimą. Jiedu sako, kad 
Maskvos agentai iš komuni
stų partijos, kurie vadovau
ja CIO unijai, per paskutinį 
streiką Fordo dirbtuvėse 
sunkiai juos sumušę ir suža
loję už tai, kad jiedu neno
rėję prisidėti prie komunis
tų suorganizuoto streiko.

Šitą žinią praneša Asso
ciated Press. Manoma, kad

Įstatymai Apsaugo
ja Valstybės Priešus

Teisingumo ministeris 
Jackson paaiškino spaudai, 
kodėl Amerikoje taip sunku 
kovoti su valstybės priėfais. 
Perdaug plati esanti laisvė 
visiems, štai pavyzdys: Jus
ticijos departamento; J a^en-

didžiausi sabotažą musų 
uostuose stovinčiuose lai- 

». . . . .... . rr . . t ,, , . vuose. Bet konstitucija rei-
masmistai valdžios prašymą Kai kas gal paklaus, kaip, kalauja. kad kiekvienas pik-
atmetė ir tęsia streiką to- tai gali būti, kad Anglija.; tadaris iki teismo butu pa- 
liau. San Francisco laivų kuri valdo jūres, turi tokių, ieįstas iš kalėjimo, jeigu jis 
dirbtuvėse mašinistų yra didelių nuostolių ant jūrių, užsistato kauciją/ Svetima 
apie 1,700, bet dėl jų strei- tuo tarpu kai apie vokiečių valstybė užstato už toki 
ko turėjo sustoti 11 dirbtu- bei italų nuostolius visai ne- kenkėją kauciją, mes jį pa- 
vių su 20,000 daibininkų. sigirdi? Kas tuos laivus ang— laidžiame ir jis išėjęs varo 
Dirbtuvės turi $o00,000,000 lams skandina? savo pragaištinga darba to-
užsakymų laivams, ir tie lai- Kaip aukščiau pasakyta, fįau kildindamas musų vi- 
vai reikalingi kuo greičiau-; jie skandinami visokiais bu- SUOmenę ir griaudamas vals- 
sia, bet mašinistų streikas dais. Iš pradžių jų daug žu-: įybę Mes turim aiškiu iio- 
sulaikė jų statybą. Amen- davo nuo minų. Dabar ang-^ym^ Sako Jackson, kad i- 
kos Darbo Federacijos pre- lai išmoko nuo minų apsi- į sakymas ardyti musų uos- 
zidentas Green sako, kad saugoti, bet jų laivus dabar i įUOse laivus buvo duotas te- 
šitas streikas esąs visai “ne- skandina orlaiviai ir subma- i legramomis vienu kartu vi- 
legalus.” nes jis priešingas rinos, nuo kurių apsisaugoti ’ siems šitiems agentams. Bet 
unijos sutarčiai su kompa- labai sunku. teisme mes negalim šito iro
nijomis. bet streikieriai to Apie vokiečių ir italų
nepaiso. Streiką suorgani- nuostolius ant jūrių nedaug 
zavę CIO agitatoriai, ko- tegirdim, nes jų laivai atvi- 
munistai. nomis juromis neplaukioja.

--------------- Bet vis dėl to ir jie turi ne-

Streikieriai Atmetė \ rius šių metų mėnesius buvo 
Valdžios Prašymą.

Federalinis valdžios biu-

nuskandinti 
bet 368. 

Prie šito

ne 8 laivai, 

skaičiaus nėra
ras OPM kreipėsi į streikuo- pridėti nuskandinti ar suga-• T • ..4 * - z*   >• J • 1 1 • • IT Jjaučius laivų statybos masi- 

u.VLad jie
dinti karo laivai. Neparody
ti čia ir tie lai vai, kūne per-

karo lanaj staty- i nai žuvo išvežant anglų 
bos, bet tuoj grįžtų darban miją iš Francuzijos. Jeigu 
ir dirbdami vestų derybas sudėti visus nuostolius, tai 
dėl savo reikalavimų. Bet skaitlinė butų da didesnė.

dymo pavartoti, nes demo
kratiniai musų Įstatymai ap
saugoja telegramų paslaptį. 
Aršiausiems musų valstybės 
išdavikams ir ardytojams,

šarvuotas vokiečių divi
zijas.’

nio naktį keli šimtai nacių 
orlaivių užpuolė Londoną ir 
tiek jį bombordavo, kad ir 
parlamento rūmai buvo su
griauti. Susprogdintas vals
tybės muziejus, Westmin- 
sterio katedra ir daug kitų 
istorinių pastatų. Tūkstan
čiai žmonių pasiliko be pa
stogės ir daugybė žuvo po 
griuvėsiais. Ištisi namų blo
kai buvo sugriauti. Per šitą 
užpuolimą anglai numušė 
31 priešo orlaivį.

Tas baisus nacių kerštas 
anglų tačiau nenugąsdino.
Sekančią naktį vėl keli šim
tai britų bombanešių puolėįlš^PARYŽIAUS^BUSIĄ IŠ- 

YDŲ.

BRITAI SUČIUPO DU 
NACIŲ LAIVU.

Australijos ir Naujosios 
Zelandijos skraiduoliai su
čiupo ant jūrių du nacių gar
laiviu ir abudu suėmė. Jie 
vežėsi keliasdešimts norve
gų jurininkų, kurie buvo nu
imti nuo norvegų laivo ir jų 
laivas paimtas kaip karo 
grobis. Dabar tie belaisviai 
paliuosuoti, o patys grobikai 
paimti nelaisvėn.

KINIJOJ VYKSTA LE
MIAMAS MUSIS.

Kinijoj tarp japonų ir ki
niečių dabar eina sprendžia
mas mušis. Japonai esą su
koncentravę geriausias savo 
spėkas atakuoja 1.000,000 

* kiniečių armiją, kuri esanti 
gerai apsikasusi. Jeigu japo
nai šitą kiniečių armiją su
muš, tai karas busiąs japonų 
laimėtas. Bet jeigu japonai 
čia suklups, tai jiems busiąs 
galas. Šiaip ar taip, šis mu
šis busiąs, turbut. jau karo 
pabaiga. Japonija esanti 
taip nuvargusi, kad toliau 
kariauti jau nebepajėg
sianti.

šitoj byloj galės paaiškėti ranrmvra "i““ ™ostcį1!!-Tas ,’ats an‘ jis sako. tarnauja musų tele-
tikroji Maskvos agentu rolė K* LA,VV DIRBTUVĖSE glu vyriausybes raportas pa< telefonas ir paštas,tikroji Maskvos agentų 
tuose streikuose, kuriais sa- 
botažuojama Amerikos pa
galba Anglijai.

Amerikos Darbo Federa- rodo, kad nuo karo pradžios kuriu neliečiamybė vra ap-

Vokietiją ir vėl bombarda
vo Berlyną ir svarbesnius 
priešo uostus bei submari
nu dirbtuves. Vokiečių or
laiviai Anglijon daugiau ne- 
atskrido. Matyt, Stalinas ne
spėjo pristatyt Hitleriui 
daugiau gazolino.

VYTA 125,000 2
Paryžiaus žiniomis, naciš

ka valdžia tenai ruošiasi iš
vyti 125,000 žydų. Išvijus 
žydus iš Paryžiaus, jie busią 
vejami ir iš kitų Francuzijos 
miestų. Paryžius dabar yra 
vokiečių okupuotas.

PER 10 DIENŲ NUMUŠĖ
121 NACIŲ ORLAIVĮ.
Anglai išmoko kovoti su 

priešo orlaiviais, kurie už
puola nakties metu. Per 10 
paskutipiujų dienų jie nu
mušė 121 nacių orlaivį nak
ties tamsoj.

Nors Amerika da neka
riauja, bet 10,000 ameriko
nų jau išvyko Anglijon savo 
noru kariauti.

AMERIKA U2DRAUDE 
ITALAMS RINKTI 

AUKAS.
Federalinė valdžia atėmė 

iš dviejų italų organizacijų 
leidimus aukas Amerikoje 
rinkti. Tokie leidimai buvo 
duoti italams Amerikos ka
ro veteranams ir jų moterų 
organizacijai. Aukos buvo 
renkamos, neva labdarybės 
tikslams, bet italai anti
fašistai pranešė valdžiai, 
kad tos aukos yra vartoja
mos fašistų propagandai 
Amerikoje.
JUGOSLAVAf-pRISIEKE

KOVOTL
New Yorke nugirsta ang

lų radijo pranešimas, kad 
teisėtoji Jugoslavijos val
džia. kuri dabar yra pasi
traukusi užsienin, prisiekė 
kovoti tol, kol iš Jugoslavi
jos nebus išvyti visi oku
pantai. .

cijos prezidentas Green iš
leido atsišaukimą Į laivų 
statybos darbininkus San 
Franciscos uoste, kviesda
mas juos tą streiką tuojau 
atšaukti ir grįžti darban. 
Dėl to streiko užsidarė 11 
laivų dirbtuvių. Green sako, 
kad tas streikas esąs nelega
lus. laužąs unijos sutartį su

STUDENTAS NUŠOVĖ 
MERGINĄ IR PATS

NUSIŽUDĖ.
Clevelando priemiesty pe

reitą nedėldienį rasta auto-

saugota šalies įstatymais.

ŽUVO UŽ $1,055,000 
RAUDONOJO KRY

ŽIAUS DAIKTŲ.
Amerikos Rau donojo

mobilis su dviem lavonais. Klyžiaus pirmininkas Davis 
Buvo nušauta p-e Josęphi- praneša k^d ši organizacija 

2.i,™t3.amz!a«s į Siuntusi išviso už $14.- 
.. .. - Pa,in .D?*Įel. . |.lel?la^lo<HHi,000 medicinos reikme-

kompanijomis ir trukdąs ka- bendradarbe, ir salia jos bu-; nu ane-lijai ir kad už 
ro laivų statybą. vo nusišovęs William Hal-! 05g daiktų vokieiiai

tenberg. 30 metų a>"zwus!nuskandinę. Didžiausis reik- 
studentas is Tulsos umversi-; menu silmĮinvs buvęs 
teto. Jų tarpe gulėjo revol- ■ tas G'raikijon; Tas iaivas i’i. 
\ens. Meigina ^ovo da ne- mjneaį pliekęs uostą Vi- 
senai baigusi Columbijos j duržemio'ju 5 
universitete zurnalizmo mo- J J

NEW HAMPSHIRE GI
RIOS UŽDARYTOS.

New Hampshire valstijos 
gubernatorius pereitą suba
tą pasakė, kad girios toj vai ... Ta- , 1 J
stijoj pasilieka uždarytos, kyklą. Jos tėvas sako,^kad 
nes gaisrų pavojus da ne- ^batos vakarą ji išvažiavo 

automobilium su tuo studen
tu ir nebesugryžo. Tragedi
jos priežastis neišaiškinta.

praėjo.

AREŠTAVO 82 GEMB- 
LERIU.

Lawrence, Mass.—Perei
ta sąvaitę policija čia suėmė

BULGARIJOS POPAI 
MELDŽIASI UŽ HITLERĮ.

a « Bulgarijos dvasiški ja,
82 asmeniu, jų tarpe 3 mo- melsdaniosi už savo karalių 
tens, kūne buvo susirinkę Borisą dabar prideda prie
vienon vieton gemblinti ark
lių lenktynėmis.

jo Hitlerį ir Italijos karalių 
Emanuelį.

ANGLAI SUBOMBAR
DAVO BENGAZI.

Pereito nedėldienio naktį 
anglų laivynas subombarda
vo vakarų Libijoj vokiečių- 
italų užimtą Bengazi uostą.

3 COLIAI SNIEGO.
Maine’o valstijoj, Aroos- 

tooko kauntės šiaurėj, perei
tą nedėldienį prisnigo 2 co
liu sniego. _ _ ,
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KAIP STALINAS PRI
STATO HITLERIUI RU 

SIJOS ALIEJŲ-

Jeigu Hitleris negautu 
aliejaus, visas jo karo me

Kariuomenės Orlaivio Katastrofa

Europos, kad ruošianties
Hitleriui pulti Balkanus.
Stalinas pristatęs savo part
neriui 1,000,000 tonų alie- 

4 i jaus. Ir kaip dabar matome.
chuntas tuojau j “1^™ b«i nei
vietoj. Negalėtų pakilti or- f 
laiviai: negalėtų važiuoti 
tankai: negalėtų išeit i jurų 
submarinai. Be aliejaus su-į 
stotų visa pramonė ir trans-

kiek neperdėta.

NEMATO SAVO PA
NOSĖS.

Komunacių “Laisvė" vėl 
portacija. Be aliejaus Hitle- nusiėmė kaukę ir parodė sa-. 
ris turėtų mesti visus savo vo “penktakojiška” fiziono- 
ginklus. iškelti rankas ir pa- miją. Ji spiaudo vitriolium i 
siduoti. senatorių Peperi. kuris išsi-

Bet Vokietija savo alie- tarė, kad geresnei Amerikos 
jaus neturi. Tai kur ji jo apsaugai nuo diktatorių, 
gauna? Pirma, negu ji pra-į Jungtinių Valstijų laivynas 
dėjo šita karą. ji padarė su 1 turėtų įsigyti daugiau papė- 
Maskva sutartį, kad aliejaus džių, būtent, užimti Islandi
jai duotų Rusija. Kaip atly-’ją, Dakarą, Azorus, Kanarų 
ginimą už tą aliejų, Hitleris salas ir kai kurias kitas po- 
prižadėjo Stalinui pusę Len- zieijas.
kijos ir prie to da leido pasi- Dėl šitokio sumanymo, 
imti Suomiją, Estiją. Latvi- “Laisvė” 110-tame numery 
ją, Lietuvą ir dalį Rumuni- burnoja: ,
jos. Visas tas šalis Stalinas
jau okupavo, išskyrus tik 
vieną Suomiją, kurią jis bu
vo užpuolęs, bet negalėjo 
įveikti.
Hitleris pažadą išpildė 

linas savo pažadą 
pildo ir dabar. Jis 
mechanizuotai nacių
jai Rusijos aliejų. Rusijos Kad Amerikos preziden-, 
gazolinu varomas ir jos te- tas šitos garbės Maskvos , 
palu tepamos Hitlerio maši- diktatoriui neužtemdintų.; 
nos sugriovė jau Olandiją.! “Laisvės” '
Belgiją, Norvegiją, Francu- aiškinti,”
ziją. Jugoslaviją, Graikiją ii merikai --------- ---------
dabar sprogdina Anglijos lingos. įaiku buvo oo9). Šįmet ben-
miestns dras laivu skaičius sumažė-;

Mūsiškiai bolševikai ple-: T.!* • dėl to, kad 50 Jau pasenu- i
pa savo “Laisvėj” ir “Vil
ny, kad jiems esą labai gai-; du kalbėjo senatorius Peper.
la Jugoslavijos ir Graikijos. Kadangi dabar eina kruvinas , • nnrrolint;

Tuo tarpu gi faktas yra toks. karas InritAVllOC !»• L-zvl/viii— i -__ - - ■

KELEIVIS, SO. BOSTON

Pieš VVichita miestu, Kansu valstijoj, anądien sudužo kariuomenes orlaivis, su kuriuo žu- 
r maj. gen. Moody- Vaizdely matosi sudužusio ir sudegusio lėktuvo likučiai.

Jie Kuria ne Socializmą, 
Bet Naują Baudžiavą.

Lietuvos bolševikų vai-1 vienu plunksnos brukštėleji- 
džiai yra duotas iš Maskvos mu buvo pakirsta egzisten- 
naujas signalas—versti Lie-1 cija kaip tik sveikiausiam 
tuvos ūkininkus į kolchozus, ir daugiausia gaminusiam 

! Rusijos pavyzdžiu Lietu-į ūkininkui, nes žemės nuo- 
voje jau yra pruteigte iim- sav>’^ 6° hektarų, kaip 
tai naujų valstybinių dvarų* Pal °^e _tos srities specialią* 
sovefcuzų. Jeigu nepriklau- tyrinėjimai geriausia ti- 
aomos valstybės laikais Lie* ko Lietuvos sąlygoms. . . 
tuvoje buvo užsilikę dvarų, . Fs ^įninku, , turėjusių 

i tai jų plotai niekur nebuvo hektarų, žeme buvo
'«»*»-♦ \v . • v,. , “išdalinta ’ bežemiams ir

vo

dideli Net ir padidinus dva 
rų plotą nuo 80 iki 150 hek 
įtarų, jie nebebuvo tipingi 
Lietuvos žemės ukiui, nes 
didelę didžiumą sudarė ūki
ninkų sodybos. Visoje Lie- x .. . _ . ..

i tuvoje dar buvo keliolika tokio zemes. suskaldymo vi- 
i stambesnių dvarų, kurių slskai nenori, nes tai butų

~~--------V"------- ! Plotai siekė iki 400 hektarų^ Priešinga /generalinei Sta-
apie 170 tonų. Negeriau su^ jje buvo palikti kaipo lmo Unijai. Jų tikslas yra 

kultūriniai ūkiai. Tačiau paversti Lietuvos ūkininką 
talas’ gali daug jų pagamin- paskutiniuoju laiku jie vie- tokiu pat “žemės proletaru,” 
ti, tačiau neturi žaliavos.” • nas po kito buvo likviduoja- ?aiP ,tai, padalyta Maskoli- 
Taip pat vežimu negalima mi, nes jau atliko savo už-J°Je ir kitose maskolių pa-
nasieaminti nes neturima1 davinį- Dar butų praėję keli ;veigtose salyse. Tam pa- 
pasigammti, nes neturima dide*£u Jjvaru: siekti reikalinga ūkininkas
™ a Lietuvoje jau nebebūtų vi- apgyvendinti kaimais, kaip

sai likę. tai P'a Bolševikijoje. Tuo

AMERIKA TURI i nėra geležies plu- ........ ......
329 KARO LAIVUS GAMS ,R KASTUVAMS grandinėmis. Fabrikas ‘Me- kultūriniai ūkiai. 

--------  Iš patvorių išrankioti jau ........
Amerikos karo laivyno visi gelžgaliai,

sekretorius Knox paaiškino „ , .. x
spaudai, kad šių metu ba- Paleckio Tarybų Lietu- 

"Pravedimui šios grobimo landžio mėnesy musų juriu va” rašo, kad Utenos koope- 
politikos senatorius Peper siu- gpėkos susidėjo iš sekančių ratvvas nepagaminęs dau- 
lo paskelbti nepaprastą padėti /kiaukaip 120 plūgų, nes iš '

15 šarvuočių. patvorių išrankiojęs visą ge- į Tokias

geležies. Net ir tepalo nega 
Įima gauti.

mažažemiams. Bet tuo pat 
metu bolševikai sudarė to
kias sąlygas, kad tariamieji 
naujakuriai negalėtų tose 
žemėse įsikurti. Bolševikai

žinias “Tarybų- Bolševikai varo pigią de- tarpu Lietuvos ūkininkai 
skelbdami, kad yra beveik be išimties įssi- 

1 ’ ' vienkiemiais, nes tuo 
ūkininkas galėjo tiks- 

išnaudoti savo 
Todėl bolševikai

pramonės 30 tonų, o reikėtų organizacinio biuro naiys. j steigė. Visoje Lietuvoje su- neleidžia vad. naujaku- 
daryta šimtai valstybinių i riams kurtis vienkiemiais, o 
dvary-sovchozų, kurių plo- grūda juos į kaimus, kurie 
tas užima po kelis tukstan- • pavadinti “grupinėmis sody- 
čius hektarų. Tuo tikslu bu- bomis,” nes tada lengviau 
vusieji smulkus dvarai su- j bus pristeigti kolchozų, 
jungiami ir iš tų plotu suda- j Kaip matome, ir čia bolševi- 
romas vienas milžiniškas!kai stumia Lietuvos žemės 
dvaras. Ar jis vadinamas j «ki atžagareiviškais keliais, 
“valstybiniu ukiu” (sovcho-! t maskolių tipo kaimus. Lie- 
zu),ar kaip kitaip, esmės ne
keičia : dvaras lieka dvaru.

107 nardomieji
žinovai ’n'ori~“iš-!(Pernai buvo 87)«

” kad tos salos A- viso šiandien yra 329
visiškai nereika-' karo laivai _ (pernai šiuomi

I loilrui Kiivt/n *5^01 iimof i

•‘Bet Wall Streeto finansie-
riai nori nauju teritorijų ir ko. naikintuvu buvo atiduok 
lonijų. štai keno interesų var* ta "Anglijai

Tuo tarpu daugiau karo
'(lai

už teritorijas ir koloni Anglijai pervesti, nes visi 
’ • yra reikalingi Amerikos ap- 
1 saugai. Bet dabar yra stato

ma daug naujų laivų, ir kai
Taip šneka lietuviškų tik jie bus pabaigti, Anglija 

“penktakojų” organas. Ir galėsianti gauti daugiau, 
jis kursto “kiekvieną tėvą,” Knox pridūrė, kad apie 
“kiekvieną motiną" ir “kiek- 20 greitųjų torpedlaivių yra 
vieną jaunuolį” šiuos klausi- jau baigiama statyti ir šio- 
mus “apdumoti.” mis dienomis jie jau busią

Bet kas reikia padalyti Anglijai pristatyti. Jie esą 
Rumunijoj buvo pagaminta ‘juos “apdumojus, ’ “Lais- visai naujas jūrių ginklas, 
iš viso tik 63.000.000 bačkų vės” redakcija bijosi atvirai nes jie yra varomi gazolino 
aliejaus, tuo tarpu kai Rusi- pasakyti. Ji mano, kad jos,motorais ir gali lėkti van- 
joj buvo pagaminta 191,- skaito j ai patys susipras ir dens paviršium 60 mylių per 
900,000 bačkų, o Jungtinėse. pradės kelti riaušes prieš valandą. Nuo dabar busią
Valstijose __" 1.098,599,000 Rooseveltą. kuris nori su- statomi da greitesni torped-
bačkų. Jeigu Amerikos pra- mušti Stalino partneri. laiviai. Jie dalysią po <0 
monė taikos metu suvartoja Bet jeigu “Laisvės” penk-.mylių, per valandą. Be to, 
per metus daugiau kaip bi- takojai taip bijosi, kad A- Amerika dabar pradėjusi 
lioną bačkų aliejaus, tai Vo- merika neįsigytų naujų po- gaminti naujo tipo prieslėk- 
kietijos karas, be abejo, su- zicijų savo apsaugai sustip- tuvines kanuoles, , kurios 
ryia daug daugiau. Todėl rinti, tai kodėl jie taip šaudys 5 colių šoviniais. Tai
aišku, kad tuo aliejum, ku- džiaugiasi, kad Sovietų Ru- es4s geriausis ginklas pa-
rio Hitleris gauna Rumuni- sija savo apsaugai užėmė šauly kovai su priešo orlai-
joi. io “blitzkriegas” netoli Lietuvą ir kitas Pabalčio ša- viais.
tenuvažiuotų. Aišku, kad jis lis? ———
važiuoja Rusijos aliejum. Kodėl jie nemato, kad PRIEVARTA VARO ŪKI- 

šiomis dienomis Ameri- Stalino despotizmas pasi- N1NKUS Į KOLCHOZUS.
koje išleistas oficialus ra- r-n/ j’- kartu Bolševikų valdžia pradė-
portas ' * ’’ ” ” ’ -
kietijo
nesi parodo ir Kenus, Kūnais -r-------------- ---- -- kune nenon eiti Kumečiais i
Stalinas pristato Hitleriui ”aių as' -° nemat.°;„ kas kolchozus. Iš pradžių oku-
Sovietų Rusijos aliejų. Dau- daros W Paci|J Pa»osej. pantai skelbė žmonėms,
giausia

kad Gi aikija ii Jugoslavija į tai - jos imperializ-
buvo sugriautos Hitlerio 
mašinomis, kurias varė ir te-, 
pė Stalino aliejus.

Tiesa, kaip Hitleris už
ėmė Rumuniją, jis gauna 
aliejaus ir tenai: bet Rumu
nijos laukai ne kažin kiek 
tos medžiagos duoda. Kaip 
parodo U. S. Bureau of 
Alines raportas, 1938 metais

tai nerimsta 
grobti sau.“

kailyje ir nori

Elektra yra Jusu didelis Vis-Amerikoniškas tarnautojas.
Ji apsaugo jus maistu—padeda apsaugot jūsų šeimynos 
sveikatą. Štai kodėl verta būt užtikrintam kai perki šal
dytuvą! Jus skolingas sau ir savo šeimynai pamatyti pa
garsėjusi naują 1941 Frigidaire. Tai Vis-Amerikoniškas 
maste rpiece ir grožės daiktas. Kodėl neužeit jo pamatyt 
šiandien.

FRIGIDAIRE
DUOS JUMS VISUS ŠIUOS PARANKUMUS, 

EKONOMIJĄ IR PASITIK£JIMĄ
* Si per-Powered Meter-Mi*er 
- Naujas Vieno Šmoto Plieno

Kabinetas
* Didelė Vieta Sušaldymui
s Automatiška Šviesa Viduje
* Pigiau kainuoja Operuot 

išimama Lentyna Didesniam
Maistui

» Stikliniu Viršų Hydratoris

® Extra Lentyna—viena dau
giau negu kituos šaldytuvuos

’ Didelė Porcelano Mėsai 
Sudėti Tasa

’ Dvigubai Lengvesnė 
Duickube Taše

tuvos ūkininkas jau nuo 
baudžiavos panaikinimo 
ėmė steigtis vienkiemiais. 
Ypač tuo atžvilgiu daug bu-

kaipjį bevadintum.
Mums ™ žinomi atsitiki- adarvta „epriklausčmos 

ma kad i tokius sovietinius > u f ^bės laikais,
lot t r t mno rivomcj mmmo. e 1

kada kaimai—tas baudžia-

vo" “MII ?inai ’» kad ūkininkai esą atleidžia*kiečiai gauna per Lvovo į mi nUQ vigokių skoiy ir mo.
miestą Galicijoj. Kaip žino- Bimba “aiškina" savo pa- kesčių. Dabar gi gauna pra- 
ma. Lvovas stovi prie Sano j rapijonams, kodėl Stalinas nešimą, kad tuojaus užsimo- 
upės. kuri dabar atskiria ru-, pašalino Molotovą iš prem- ketų mokesčius už pereitą 
sus nuo vokiečių. į jero vietos. Tik pasikiausy- laiką, nors tuos mokesčius

Raportas sako, kad trau- kit, kaip “Laisvės” redakto- jie yra iau senai užmokėję, 
kiniui su Rusijos aliejum bė-,rius argumentuoja: Bolševikai yra sugalvoję ir
gu Lvovo kryptim dieną ir ..,kj .jol Molotovas ėjo dvi kitokių gudrybių prieš uki- 
naktį. Kiekvienas traukinys ]abaj svarhias p.ireigaP> bu. nmkus, nepasiduodančius

tent, Sovietų Sąjungos Komi- spaudimui. Susovietintos į- 
sarų Tarybos pirmininko ir įtaigos, juos visokeriopai 
Užsienio Reikalų Komisaro. ^P^^Žia.^
Milžiniški darbai, milžiniškos Kaip Žinoma, ir pačioje 
pareigos.” Maskolijoje ūkininkai nesi-

dėję į kolchozus buvo apde- 
i P3?, „bolševikus viskas darni sunkiais mokesčiais, 
i “milžiniška." Todėl savai- kol pagaliau visi “laisva va
rne turi būt suprantama, kad Ha” parsidavė i kolchozų 
ir vyrai, kurie tokius “milži- baudžiavą.
niškus” darbus atlieka, turi------------------------------------
būt “milžinai.” ŽODYNĖLIS

ištikrujų pasauly daba!
yra trys milžinai : Mask- įs.ooo žodžių, i^bai oarankus turėt
voi___ SbdinMS ir Molotovas! kišen-ri*- Gražiai apdarytas, dirbtine*®J Oiaiin<tfe II AIO10l()\d. . „įm-g. Jgo puslapių. Parankesnio ir 
o Brooklyne — Antanas

‘ kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” 
Kaina ...................................... .. tl.00

susideda iš 24 vagonų. Į ku
liuos telpa po 50 tonų alie
jaus.

Perėję per Sano tiltą į vo
kiečių pusę, tie traukiniai, 
esą įvedami į šoninius bė- j 
gius, kur yra įtaisyti elekt- i 
ros iėga varomi siurbliai ir 
kitokie prietaisai aliejui per
pumpuoti į vokiečių tankus.
J tris valandas vokiečiai per
pilą visą traukinį, ir tuščias 
traukinys vėl jn’įžta į Rusi
ją, o jo vieton įneina jau ki
tas pilnas.

Amerikos laikraščių ko- 
respondentai nesenai rašė iš Bimba.

Ser999f

t h i ' <

/-'AT ELECTRfCAL DFALERS AND

Edison Shops
J. .^ BOSTON COmpanyBOSTON C O m p a N Y

! valstybinius dvarus įjungia- 
' mi ne tik buvusiųjų dvari- 
; ninku, bet ir gretimų ukinin- 
' kų žemių sklypai. Tokiu bu
du sovehozinių dvarų plotai 
yra didinami net ūkininkų 
žemių sąskaiton. Ūkininkų 
interesai paaukojami naujo
jo dvaro interesams. Tuo 
tarpu kai nepriklausomos 
Lietuvos laikais įgyvendin
toji žemės reforma siekė 
dvarus suskaldyti ir paten
kinti bežemių ir mažažemių 
troškimus, tai bolšių že
mės reforma siekia priešin
go tikslo — pristeigti milži
niškų dvarų su tūkstančiais 
hektarų žemės. Tad ir čia 
bolševikai suka istorijos ra- 

!tą atgal: skirtumas tiktai 
tas, kad baltųjų carų laikais 
didieji dvarponiai vadinosi 
Vasilčikovais, Naryškinais, 
Vierovkinais ir tt, o dabar 
į tokius pat dvarus sodinami 
činovninkais “tovariščiai” 
Nagaikinai, Jankeliovičiai 
ir jiems panašus.

Viena yra aišku: bolševi- 
į kai dvarų ne tik nepanaiki
no. bet pristeigė naujų dva
rų ir tai dar lotojo amžiaus 
tipo, kada dvarai užėmė 
tūkstančius hektarų.

Kokią reikšmę okupantai 
reiškia dvarams, geriausiai 
įrodo tas faktas, kad arti
miausiu laiku ruošiamasi i- 
steigti net specialinį komi-

vos palikimas—buvo beveik 
visiškai išnaikinti. Dabar 
bolševikai visą pažangų 
ūkininkavimą sustabdo ir 
vėl grąžina baudžiavos lai
kų kaimus.

Bet bolševikai siekia dar 
tolesnių tikslu, būtent, per 
“grupines sodybas” prieiti 
prie kolchozų. Ūkininkai, 
pagal bolševikų užmačias, 
verčiami išsižadėti savo at
skirų žemės sklypų ir sody
bų ir juos sujungti į bendrą 
ūkį (kolektyvinį ukį-kolcho- 
zą). Tuo budu ūkininką sie
kiama paversti tikru prole
taru. pririštu prie bendros 
žemės, kuri jam nebepri
klauso. he teisės savaran
kiškai šeimininkauti. Fak
tinai laisvieji Lietuvos ūki
ninkai, jeigu bolševikams 
bus duota laiko kolchozus 
įvesti, bus paversti bau
džiauninkais, kurie tarnaus 
Kremlio despotui-raudona- 
jam carui Stalinui ir jo pa
statytiems “činovninkams.”

Vasario 19 d. (pagal se
nąjį kalendorių) suėjo ly
giai 80 metų. kaip rusų car 
ras Aleksandras II paskelbė 
baudžiavos panaikinimo 
manifestą. Tai buvo 1861 
metais. O 1941 metais rau
donasis caras-samozvancas 
ruošiasi pavergtoje Lietuva-

uriatą valstybiniams dva-! Įvesti naują, ir dar baises- 
rams (sovehozams) admi-į^ baudžiavą kolchozus.

Sovchozuose — valstybi-nistruoti.
Dar didesnį akių dūmimą

: bolševikai varo, kad jie ap- 
; dalinę žeme bežemius ir ma- 
: žažemius. Tikrovėje bolše- 
! vikams rūpėjo parengti dir
vą naujos formos baudžia- 
vai-kolchozams. Tam tiks
lui reikėjo iš ūkininkų atim
ti nuosavybę. To bolševikai 
pasiekė, paskelbdami visą 
žemę valstybės nuosavybe, 
t. y. nusavindami žemę iš 

i ūkininkų. Toliau, iš visų uki- 
! ninku, kurie turėjo daugiau 
kaip 30 hektarų, žemė sta
čiai buvo atimta. Tuo budu

niuose ūkiuose — Lietuvos 
laukų darbininkai baudžia
vą jau eina... V.

AMERIKA STATYSIANTI
12 MECHANIZUOTŲ 

DIVIZIJŲ.
Amerikos karo departa

mentas yra nusistatęs iki šio 
rudens pastatyti 12 mecha- 
zuotų divizijų. Jos busian
čios aprupintis tokiais tan
kais, kokius vokiečiai varto
jo francuzų Mažino linijai 
sutriuškinti ir kokiais jie da
bar suplojo Jugoslaviją.
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KAS SKAITO, BAiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

Gegužės Pirmoji. Į cijoj delegatas, ir nuosekliai
šįmet New Yorko mie^i^^klSom^k 

Gegužės Pirmoji buvo ga"a j DemokrS GvSmo kon- 
skyste demonstracijomis.1 “ren^0JeJ

čia Gimė Buvęs Prezidentas Wilsonas

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPBIKU

Komunacių spauda rašo. 
kad demonstravo virš 70 
tūkstančių. Bet “New York 
Times” ir kiti laikraščiai 
priskaitė tik 18—22 tūks
tančiu žmonių. Veikiausiai 
nedaugiau ir buvo. Tik “gry
nieji” komunistai išmalda
vo į gatves, nes tokios uni
jos, kaip International La- 
dies Garment Workers uni
ja, Amalgameitų unija ir ki
tos stambios unijos atsisakė 
Gegužės Pirmąją švęsti. At
sisakė todėl, kad per pasta
ruosius kelis metus bolševi
kų Rusija, nacių Vokietija 
ir juodmarškinių Italija pa
vertė Gegužės Pirmąją mili- 
tarizmo demonstracijomis. 
Maksvoje tą dieną buvo de
monstruojamos armotos. 
tankai ir orlaiviai. Tai yra 
žmonių skerdimo pabūklai, 
kuriais visi susipratę darbi
ninkai biaurisi. Tokių de
monstracijų pasėkoje šian
dien turime barbariškiausį 
karą.

Kada Pirmoji Gegužės ta
po paversta militarizmo die
na, o militarizmas yra tautų 
pavergimo priemonė, tai 
New Yorko darbo unijos ir 
nutarė nuo tokios šventės at
sisakyti. Užtai ir demon
stracijos New Yorke buvo 
skystos.

Lietuvių kriaučių 54 sky
rius šjmet irgi nutarė Pir
mos Gegužės nešvęsti. Tie
sa, jis paliko šventimo rei
kalą pačiom dirbtuvėm išsi
spręsti. Jeigu kurios nori. lai 
švenčia, o jeigu ne—gali 
dirbti. Pralaimėję musų lo- 
kale mušj, penktakojai gy
rėsi vistiek išvesią siuvėjų 
dirbtuves demonstruoti. Bet 
iš trylikos dirbtuvių jiems 
pavyko išvesti tik dvi, bū
tent. Diržio ir Karvelio dirb-

ši buvusio Amerikos prezidento VVilsono gimimo vieta randasi Stauntono miestely, Vir
ginijos valstijoj. Anądien ji buvo paaukota valstybei kaip tautos šventovė. Dešiniame 
vaizdelio šone matosi prezidentas Rooseveltas sakant prakalba.

kas ten nutarta ir kas mano
ma ateityje veikti. Penkta
kojai nerimauja. Kaip kurie 
jų daro d. Tiškui obstrukci-i 
jas. Kliubo pirm. Ch. Krei-J 
venas (penktakojis) tyli iri 
triukšmautojų nestabdo. Bet 
Tiškus išdavė raportą taip Į 
korektingai. taip gerai, kad! 
geriau negali nei norėti.

Po raporto, tuojaus atsi-; 
stoja Rokas ir pareiškia:!
“Raportą išklausėme ii- duo
du įnešimą j| atmesti, nes jo' 
priėmimas įneš į ALP Kliu
bą blėd|.” Visi penktakojai' 
sušunka: “Paremta! Parem 
ta! Paremta!”

Prasideda disku s i j o s. j 
Penktakojai rėžia “spyčius” 
ir aiškina, kaip dabar po! 
staliniška “saule” Lietuvoje'
“gera” žmonėms gyventi.
Kaip Lietuvos liaudis 
“džiaugiasi” ir “dėkoja! 
draugui Stalinui” už “išlais- i rolai pasielgė lygiai taip, valstybės bus paklupdytos, 
vinimą” Lietuvos iš Smeto-; kaip Lenkijos Smigly-Rydz arba patys banditai beplėš- 
nos jungo. Jeigu, girdi, mu- ir lietuvių A. Smetona. Mušj darni silpnesnes tautas su
sų Kliubas priims tą Tiškaus pralaimėję—dui per duris!” smuks. Tada tautos tikrai

LIETUVIŲ ŠELPIMO KO
MITETO PRANEŠIMAS.

raportą, tai užsitrauks ko 
munacių rūstybę ir ALP 
Kliubui bus kaput. Sveiko 
proto žmonės tik šypsosi iš 
tokių penktakojiškų kalbų. 
Keli Stalino agentėliai ims, 
mat, ir suboikotuos ALP 
Kliubą! Tikri komedijan- 
tai. daugiau niekas...

Bet Kliubo pirmininkas 
jų pusės žmogus ir nieko ne
sako penktakojams, kaip šie 
daro demokratiją ir laisvę 
mylintiems lietuviams ob
strukcijas.

Kalba visa eilė ALP Kliu-

bus paliuosuotos.
Mano buvę kamarotai nu

tilo. Juos lyg kas prislėgė.
Net komunistai juokiasi 

iš savo “vadų.**
Teko susitikti keliatą eili- Tik po geros pauzos jie pra 

nių komunistų kriaučių, ku- bilo: “Reikalai prasti ir nie-! 
rie sako: “Ar tu girdėjai, kas negali pasakyti, kas bus į 
kaip musų vadai pialaimėjo rytoj.”
ALP Kliube vainą?” , T DarOdo

“Ne,” atsakiau aš jiems. Aas paloao’

SMETONIŠKAS KERMOŠIUS.
Šiomis dienomis Chica- valdovai bus da gyvi užsie- 

gon atvyko Antanas Smeto- nyje. ar bus išmirę. Jeigu se
na. Tai yra tas karjeristas ir nis Smetona numirtų, dėl to 
avantiūristas, kurio Lietu- Lietuvos atsteigimo proble- 
vos gyventojai niekad nėra ma nei kiek nepasikeistų, 
išrinkę savo prezidentu, ta- Žinojimas, kad jis vis da 
čiaus jis tokiu vadinosi ir spiriasi vadintis “Lietuvos 
vadinasi. Tuoj po Lietuvos prezidentu” ii- ryžtasi jon 
pasiskelbimo nepriklauso- gr|žti kaipo krašto galva, 
ma valstybe valdžios rinki- jei nepriklausomybė butų 
mų nebuvo ir Antanas Sme- atsteigta, sėja skrupulus, 
tona pavartojo įvairias sche- inakciją, pesimizmą. Po bu
mas prezidentu tapti. Vė- vusio pasaulinio karo Lietu- 
liau, kada vyko rinkimai, vos delegacija buvo už tai- 
Lietuvos gyventojai pastų- kos konferencijos durų tik 
mė jį į šal|. Nepajėgdamas dėl to, kad Lietuvos Taryba, 
teisėtu ir demokratiniu keliu kurios pirmininku buvo 
prasimušti, jis suorganizavo Smetona, iki pat karo pabai- 
konspiratorių kliką, kuri gos vis taikėsi prie Vokieti- 
banditišku ir uzurpatorišku jos. jos hercogą buvo numa- 
budu nakties laiku, prašali- čiusi skirti Lietuvos karaliu- 
no teisėtąją valdžią ir užko- mi ir skelbė Lietuvos suriši
te Smetonos jungą ant Lie- mą “amžinais ryšiais” su 
tuvos gyventojų. kaizeriška Vokietija. Jokios

Šitas teisėtumo ir demo- iš seniau užsilikusios val- 
kratijos priešas visą laiką džios nereikėjo kad gauti 
pataikavo Rusijos, Italijos ir nepriklausomybę Lenkijai, 
Vokietijos diktatoriams. Jis Suomijai. Vengrijai, Čeko- 
studijavo ir imitavo jų me- Slovakijai, Lietuvai, Latvi- 
todus. Jis dievino jų ideolo- jai.’Estijai ir kitoms. Pasa- 
gijas ir griebėsi įvairiausių ka apie buvusios valdžios 
priemonių jas įskiepyti Lie- kontinuitetą dėl nepriklau- 
tuvos gyventojams. Ypač somybės atgavimo yra iš- 
itališkasis fašizmas buvo ir misiąs. Apgalėtų valstybių 
pumpuojamas ir praktikuo- valdžių kontinuitetas užsie- 
jamas. Viskas buvo daroma ny yra vartojamas tam, kad 
demokratijos paneigimui ir jos galėtų tvarkyti da neuž- 
išnaikinimui. Uždaręs visas griebtas jų kolonijas ir pa- 
politines partijas, net ir kui- bėgusios kariuomenės dalis, 
turines organizacijas, jis i- Lietuva tokios padėties ne
steigė savo partiją ir sutvar- turi. Palaikyti kontinuitetą 
kė krašto saugumo jėgas (tęsimą) tokios valdžios, 
vien tik savo režimo saugu- kurios nei Lietuvos gyvento- 
mui. jai- nei jos išeiviai neapken-

šitas banditizmo keliu pa- tė, yra plėtimas baimės, kad 
siskelbęs save prezidentu ta valdžia neatstovaus tin- 
asmuo; šitas mussolinizmo, karnai Lietuvos taikos kon- 
hitlerizmo ir stalinizmo imi- ferencijoj; kad ji vėLgiiš
tatorius; šitas teisėtumo, Lietuvą valdyti, 
žmoniškumo ir demokrati- Tie. kurie kaip užkerėti 
jos priešas spruko i užsieni spiriasi pripažinti Smetoną 
“sveikatos reikalais.” paves- Lietuvos prezidentu ir mo
damas prezidento galias ir šia jam puotas ir sutiktuves 
pareigas kitam pareigūnui, kaipo Lietuvos valstybės 
kada rusai atsikraustė Lietu- galvai ir tautos vadui, tiks- 
vą užimti. Suomija, Norve- liai ar netiksliai kenkia ne- 
gija, Belgija, Lenkija, Fran- priklausomos Lietuvos at- 
euzija, Graikija, Jugoslavi- steigimo reikalui. Jie duoda 
ja ir Olandija gynėsi nuo progos Stalino agentams 
agresijos. Jos pralaimėjo ir skelbti, kad visi tie. kurie 
jų valdžios emigravo | sveti- dirba už nepriklausomybės 
mus kraštus. Smetonos vai- atsteigimą, yra pasiryžę 
dytoji Lietuva neparodė nei grąžinti Smetonos režimą, 
krislelio pasipriešinimo. Jis Atmeskime Smetoną ir jo 
atsisakė nuo savo galios ir kliką, ir bolševikų burnos 
pareigų ir išdūmė į jam kaž- užsidaiys.
kodėl svetingą Vokietiją. Ir Pats Smetona, atsidūręs 
dabar iis skelbiasi esąs demokratiškiausioj šaly, da- 
“Lietuvos prezidentas.” Ti- bar ir pats prabilo apie de- 
kra. teisėta, demokratiška mokratiją ir laisvę. Jau jis 
prasme jis tokiu niekad ne- deda vainiką ant Lincolno 
buvo ir nėra. kapo—to demokratijos pio-

Pas Lietuvos gyventojus nieriaus. kuris skelbė, kad 
ir Amerikos lietuvius butų valdžia turi būti liaudies, 
vieningas ūpas. vieningas pačios liaudies rinkta ir liau- 
antagonizmas Sovietų agre- d žiai tarnauti. Jis jau šu- 
sijai, vieningas pasiryžimas kauja “valio už Jungtines 
nepriklausoma Lietuvą at- Valstijas ir prezidentą Roo- 
atsteigti, jeigu joje butų gy- seveltą,” nes visas pasaulis 
vavusi demokratija. Pikti- žino. kad Jungtinės Valsti- 
nasi lietuviai Sovietų agresi- jos su Rooseveltu priešaky 
ja, bet nesigaili jie ir smeto- išėjo gelbėti demokratijai ir 
ninio režimo griuvimo. ; kovoti prieš agresija. 

Išskyras Smetonos paka- Niekas netiki, kad Smeto-

Lietuvių šelpimo Komitetas 
prašo mus paskelbti jo gautas 
sekančias aukas:

J. Bacevičius iš Rockfordo, 
III., aukavo .........................$10.

Kieofas Jurgelionis iš New 
Yorko ...................................... $8

Po $5 aukavo: Juozas Garšva. 
X. Strumskis. A. Mikalauskas 
(visi iš Brooklyno), adv. F. J. 
Bagočius iš Bostono ir P. Grei- 
čaitis iš Grand Rapids, Mich 
V iso ..... • * ...... $30

Po $1 aukavo: J. A. Kazlaus 
kas iš Frackville, Pa., A. M

kad yra net 
ir tarpe pačių penktakojų 
tokių, kurie penktakojiškai 
politikai nepritaria. Bet jie 
bailiai: jie neturi drąsos pa-

vŽį"‘ta£ie stojo' dalyvauti ?av? vadukams, kad
SLA penkto apskričio šauk- eikite sumins seko piauti, o Augunas, Jurgis šliakys, Jurgi: 
toje konferencijoje tai pra- nemulkmkite mumis. Viena j Spurga, A. Jankauskas, visi 333

Vienas jų sako:
“Kada mes pas kriaučius 

priešneatsilaikėme lietu-

bo veikėjų, kurie nurodo, dedant nuo A. Bimbos ir Jle demokratiją,* SLA kuopos nariai iš St. James
kad penktakojai ALP Kliu- baigiant ‘Laisvės’ šlaviku, kitą dieną pnes demokrati-; L. I.. S. Bulota iš Silver Creek, 
bui kuriantis per “Laisvės” visi jie iš musų juokėsi, kad -ia- dieną uz Lietuvos Pa.. Ona Račkauskienė iš Los
langus špygas rodė Kliubo mes kriaučių lokalo susirin- nepriklausomybę^ kitą die- Angeles, Cal., A. J. ir M. Ber- 
demonstrantams. Bet penk- kime buvome lepšės ir nieko ?a Pnsladuskas Stalinui notai ir U. Liutkienė iš Grand 
takojai sako: “Jeigu jus pri- nesakėme, tylėjome. Esą, f. a\ kad paglemžė musų Rapids, Mich., J. Kaulaičiai, A

fnves MatulVo dirbtuvė lr ei imsite tą raportą, ALP Kliu- jeigu butume paaiškinę, teva kraštą. Atrodo, kad tie Maliauskas, K. Tutlis, Z. Saba 
tuves. iviaiuiio unotuye n gi, galas’” kaiu Stalino ^aulė Lietuva >mones eina lyg akli. grabą-; liauskas, S. šaltmieris, J. Aba-nedirbo, bet ne del to. kad bu. galas........  _ . kap, Stelnio saule# J liodamierf neži. ■ visj B Rumfordo, ,
tai buvo Gegužės Pirmoji, o 
dėlto, kad Matulio uošvis 
mirė ir pirmą gegužės dieną 
jį laidojo. Dešimts dirbtuvių 
dirbo. Jei tuo mastu matuoti 
54 skyriuje penktakojų “jė
gas,” pasirodys, kad jie tiek 
nusišpicavo savo kailiamai- 
Piškafe šokiais ir garbinimu 
Stalino “saulės.” nuo kurios 
užtemo visas Lietuvos žmo
nių gyvenimas, kad musų 
lokalo jau nepajėgė įkinkyti 
| savo “pasirodymo” šventę.

Kriaušiai supliekė “Lais
vės” redaktorius.

Gegužės 2 buvo A. L. P. 
Kliubo susirinkimas. Penk- i
takojai žinodami, kad į pa
prastus susirinkimus susi-

J. Ambrazaitis yra gana ‘apšvietė.’ kaip dabar ten nooamiesi uz tvoros ir nezi- ris, visi iš Rumfordo, Maine
nuotaikus žmogus, bet neiš- ‘gerai gyventi’ darbinin- no kur Jle ema ir ko Jle non’ Vlso _....................................... 516
kentė ir jis: “Na, kam jus kams, tai kriaučių lokalas Tiesa, jie po tų nepasise- P° 50 centų aukavo: A. Dūlis
tokius niekus tauškiate? jus nebūtų į konferenciją dele- Rimų griežia dantimis per iš st- James. L I., J. Vidugiris,
niekados nebuvot ALP gatų rinkęs. Bet štai, ‘Lais- “Laisvutę,” plusta visa svie- A- Janušienė. J. Norušas, J. 
Kliubui nuoširdus ir nesate vės’ ‘generolai’ atėjo | ALP ta. Bet kas iš to? Kaip F. Glodienė, S. šopienė ir F. Saba- 
nuoširdųs dabar. Jeigu jus Kliubą patys ir drožė spy- Vaitukaitis ALP Kliube pa- Hauskienė. visi iš Rumford, Me.
atėjote į jį, tai tik tuo tikslu, čius. Aiškino staliniškos sakė: “Istorijos lapas atsi- Viso..................................... $3.50
kad įpiršti ALP Kliubui sa- saulės šviesumą. O kas iš- vertė jau kitas, ir iis jau ne Įvairus asmenys......... . $1.20
vo politiką. O kas liečia ėjo? Pišššš!’’ _ už komunacius kalba, bet ųž^- lš organizacijų:
Lietuvą, jus taipgi perdeda- J Ąg f J^nis buvusiems savo mus socialistus, kurie kovo- stamford, Conn. lietuviu ko
te. Jeigu b?t kuriam iš jūsų frentams nurodžiau, kad Jam? už. demokratiją, už lai- ]onija per p. J. Pocių ir Taruli, 
Amerika pasiūlytų vykti į pėdžia penktakojų ne- žodi, uz geresni rytojų, kurių pasidarbavimu tie pinigai■ — A* m A C _ - - - - * *■ — lite o « I « I Iv

. , ---------------, “ — įuussuiiiuui u nuuiiitui ouo .. . . -----
rinktumėte penkių metų ka- liūdnesnis, negu Judošiaus ?los «len°s; ateina SaIas W-1 Grand Rapids, Mich., SLA 42
Įėjimą, o ne sovietišką Lie- bučkis Kristui. Stalinas su- Į* Amerikos organizuotų;k i5 iždo............... $soo
tuvų. Kalbate mums tokius jaudė Kominterno kūrėjus, lietuviu. Jeigu taip. tai lais-
dalykus, į '-iriuos jus patys seniausius bolševikus, ap- vf mylintieji žmones turėtų' =*■ •,anKS- ■* ‘ - Kp-
netikite.” sako J. Ambra- kaltindamas juos “parsida- daugiau susiburti į krūvą ii

. . . zaitis. “Bukite vyrai ir ne- vimu” Hitleriui JaDoniiai ir tiems kruvinų diktatūrų gar-
renka nedaug kliubiečių, su- i gązdinkite mus tuo, nuo ko Mu-«oliniui NesDėio nužu- bintoiams parodyti duris iš teri-'
simobilizavo savo vaiską at- nėra jokios baimės. Aš |ne- dytujų kraujas atšalti, kaip lietuviškų organizacijų.
mocli T iflilivne lolci-ae ir rio. ’_misi________     4.2 - -- ' - -mesti Lietuvos laisvės ir de- gy Tiškaus 
mokratijos gynimo konfe
rencijos raportą. J susirinki
mą atėjo Rokas Mizara, Do
mininkas šalomskas ir Jo-

raportą priimti tag pats Stalinas pasirašė 
su pagyrimu, kad gerai ir broliškumo sutarti su Hitle- 
teisingai išdavė. . rju jr kitais galvažudžiais.

Kada eita balsuoti, nagi Tai juk didžiausia niekšys- 
už raporto priėmimą 22 bai- tė. kokia tik žmonijos istori-

Vytautas Katilius.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

Gerbiamas “Keleivio” redak
toriau! Ačiū, kad siuntinėjot 
man iki šiol socialistini darbo 

kuris visuo-

iš iždo..............................  $5.00
Nanty Glo. Pa., šv. Onos Mo-

Draugystė ................ $5.00
! VVyoming, Pa., SLA 267-ta
kuopa .................................. $5.00

St. Louis, Mo., SLA 363-čia
i kuopa .................................  $5.00
i Brooklyn. N. Y.. SLA 242
kuopa .................................. $5.00

i Viso surinkta............$123.02
i Surinktos aukos

likus, medalininkus ir jėgos 
ir diktatorių garbintojus, kū

no? ideoloeriia ir būdas butų 
pasikeitę. Visi yra linkę ma

nas Siuiba. Nepartiniai kliu- 0 p,-ie§ raportą—18 bai- joje yra žinoma! Tiesa,
Pe.nktako->ai ty? penktokojai bando tą išda- žmoniu iaikraStį. kuris risuo-, surinktos aukos siunčiamos

nes “Sinerolli” Slengs pntekstb Domi- vystę paslėpti, išdildyt iš met rašo teisybė ir paduoda tik- ! Europą ir naudojamos tiktai
dnv^ėin k nurodv .šal?.mskas1 žmonių galvų. Bet nesiseka ! ras žinias Su “Keleiviu” aš ne- dėl Lietuvos okupacijos ir bol-
mus «avo “vaSkii ” kafo idiUOd? in<;s,msį’. kad . bando kaip kada bumte- manau skirtis> todėl ir vd siun. Sevikų Uranijos nukentėjusiems

vaiSKU1’ .Jį31*5 į klausimą atmesti ant visa- lėti žodi kitą ir pneš Hitle- z:., užmokesti visiems metams lietuviams šelpti.
atakuoti Lietuvos nepnklau-! ” Tas net gana bešališ- » i FUt tik tndėl knd ?ron-;2 , metams,
somybės ir demokratijos gy--1 ^ana. t^;sa k Bet tik toael, kad zmo- 5|aikj su tevu reikia palaikyt Lietuvių šelpimo Komitetas

nabnkT viena — rukvmiu .Ka<?T reaa?I<f 5noniS neapgausi. Jie mato. Iietuviy darbininku duoną 430 ir tur‘ teis* nnktl
Sa stemuiilnto...” ifeS?S?o Ne- Lietuvių M* Ke-
duoda stemulianto, 

“Ačiū,” atsakė
ibas sako neva svietą “mo- Hitleriu pasibučiavęs Stali- 

senyvas kindamas,” o nežino pa-nas pavergė: Estiją. Latvija,

čių laisvą Lietuvą. Bet nuo 
visų gavo atsakymą: “Ne.”

Pralaimėjus penktako- nu, tik palūkėkite. Tas ban 
jams muš| su lietuviais, jų ditizmas, kuris šiandien

Priėjus prie raportų, atsi- “generolai” tuojaus apleido vyksta Europoje po tautų 
stoja d. Tiškus, buvęs SLA' svetainę. Artimi penktako- “liuosavimo” priedanga, eis 
penkto apskričio konferen- Jams kalbėjo: “Musų gene- tol, kol arba demokratinės 

I • •

žinau kaip kam, bet man tei la- mitetas taiP P*1 tarpininkauja 
bai nepatinka, kad atėjūnai ma- draugijoms ir atskiriems asme- 

žemę ter- nirns’ persiųsdamas per savo ry- 
į sius Europoje patogiausiomis 
'sąlygomis aukas lietuvių šelpi- 
mo organizacijoms.

TTM ! Visiems aukavusiems ir au-
1VI9 AlAsUa. į kas renkant pasidarbavusiems

Brocktono apylinkės bat- nuoširdžiai dėkojame, 
siuviams pakelta 10 nuošim- Lietuvių Mpimu Komitetas, 
čių algų. Į ”07 W. 30th st.. New York, N.Y.

rie kiekvienai galiai lanks- k?d 1,.s Pa^k^s bėdon 
tosi. lietuviai buvo ir yra veidmainauja. Visi nuosir- 
priešingi smetoninei ideolo- dus darbuotojai uz nepn- 
gijai ir io režimo atsteigi- k auf0IP?,s ^Ietu}’os 
mui. Jie nenori matyti jo ma 5^kste trok?ta; kad *s 
priešaky to judėjimo, kuris joliriskas avantiunstas. tas 
ryžtasi Lietuvą atsteigti. Jis M^ohnio, Hitlerio ir Stali 
ir jo saliiiinkai siekiasi tą ju
dėjimą monopolizuoti ir sto
vėti io priešaky, kad mo- T. , ,. . .
mentui atė jus vėl Smetona ’!1S ^ka^d? silpnina je 
galėtu gijžti Lietuvon kaipo. ^as; kunJ)8 vielJingai 
prezidentes ir atsteigti ten;febt.‘.MZ nepriklausomybės 
tautininku režimą. Jų apeti-1 K.
tai ir ambicijos yra žinomi Uhicago, III

no diktatūrų sekėias pasi
trauktu iš arenos. Jis drums
čia lietuviu tautas gyveni-

«

iš praeities. Jų schemas ir 
planai yra aiškus. Reikalin
gumas turėti valdžią užsie
nyje yra kvailiems vaikams

PASIBAIGĖ TROKMANŲ 
STREIKAS.

Bostono laikraščiai pa-
zabova. Yra aišku, kad jei skelbė, kad trokų vežiku 
Vokietija karą pralaimės, į streikas Maine’o valstijoj 
daugelio šalių nepriklauso- jau pasibaigė. Jis tęsėsi 2 są- 
mybė bus atsteigta. neatsi- vaites ir dėl io buvo be dar- 
žvelgiant ar jų buvusieji bo 1,600 vežikų Bostone.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
imas 

Maikio su Tėvu
i Išvažiavimas į Kanadą Imi* 

vimui legalizuoti.

Klausimas: Aš nelegaliai 
atvykau i šį kraštą. 1932 m. 
apsivedžiau. Mano žmona 
ką tik išsiėmė “pirmas pilie
tybės popieras.” Dabar turi
me du vaiku. Ar aš galiu nu
vykti i Kanadą ir tenais pra
šyti vizos atvykti iš tenai j 
Suv. Valstijas?

Atsakymas: Ne. Nekvoti- 
nę vizą Kanadoj gali gauti 
tik Amerikos piliečių vyrai 
ir moterys. Kadangi tamstos 
žmona turi tik “pirmas po
pieras,” tamsta priklausai 
prie anuos pirmenybės kvo

vį. Visi ateiviai, kurie atvy- Į 
ko nelegaliai prieš birželio į 
3 d., 1921 m., ir kurie nėra j 
kriminališkai nusikaltę, gali 
legalizuoti savo buvimą pra- į 
šydami užsiregistravimo 
certifikato. Tam tikslui var-: 
tojama blanka žinoma kaip 
Form 659. Reikia pasiųsti 
piniglaiškį ant $10 ir dvi f o- J 
tografijas.

Ar neištekėjusi motina gali 
reikalauti vaikui pagelbos?;

Klausimas: Neištekė jusi > 
motina su trijų metų vaiku
čiu dabar reikalauja

as Reikia Žinoti Pava
sarį Apie Sodą

OBELIŲ GRĘŽIKAI, PIKČIAUSI 
SODŲ KENKĖJAI.

(Pabaiga iš pereito num.)

sode įsigalėti. Jungtinių Valstijų agrikul- 
' siu

—Sveikas gyvas, tėve! —Na, tai gerai ir sakyt.
—Šiur, Maik. kad aš svei- kaip žinai. Kaip jiedu numi- 

kas. Sveikas kaip krienas. rė. tai Lozorių aniuolai pa- 
—Bet krienas dažnai bu- «mė iš.dumpų ir be keliniu 

na sukirmijęs, tėve. todėl to- ‘u gražiausia muzika j dan- 
ki palvginima nevertėtu da- §'aus karalystę nunešė: o tą 
rvtj ‘ ‘ ‘ bagotynų. ką šilkuose buda-

—.Maike. jau tu tuojaus >’° pasipuošęs, velniai i pek- 
pradędi man pamokslą sa- nujojo.
kyt. Bet ar tu žinai, kad aš —Bet ar tėvas žinai, kad

New.
Yorke pašalpos. Ar ji gali 

tos. Jeigu turi užtektinai pi- į ^ip vadinamos mo-
nigų ir žinai, kad Lietuvos jtinos PensiJos •
kvota nėra išsemta, tai gali; Atsakymas: Taip, jeigu 
išvykti i Kubą ir tenais pra- * visuomenės labo departa- 
šyti vizos. Tamstos žmona; mentas reikalą ištyręs pri
guli išpildyti Form 575, kuri i pažins, kad jos vaikui ge- 
parodo. jog ji buvo legaliai'riau yra pasilikti jos globoj.
ileista i Suv. Valstijas nuo-! ---------
latiniani apsigyvenimui. Ko- i Nežino, kokiu laivu atvyko, 
kius dokumentus aplikantas
privalo turėti išgavimui vi 
zos i Suv. Valstijas, tamsta 
gali rasti •informacijų kny-

Klausimas: Kiek laiko at
gal aš jums parašiau laiška 
prašydamas informacijų a-

sutėje “How To Bring Re- P*e ^a?v^; ant kurio as atvy- 
latives and Friends to theikau 1 ^ew ^otką is Ham- 
U. S.”, kurią galima gauti; bu.r^°.1913 metP įugpiučio 
už dešimtuką iš Common mėnesį. Atsakydami man. 
Council for American Uni-;]1?8 pada vėtė vardus trijų 
tv, 222 Fourth avė., Nevv \ įaiva* kurie atvyko i Nevv 
York City. Yorką taipe rugpiučio 12 d.

ir rugpiučio 15 d. tais me-; 
tais. Bet man tik svarbu su
žinoti ant katro laivo aš at- 

, vykau, o ne žinoti vardus vi- 
;su laivų, kurie tuom laiku 

prašiau ir, atvažiavo.

Padavė neteisingas infor 
macijas apie šeimynišką 

padėtį.

Klausimas: Aš
gavau “antras popieras”; ~ ± •1935 m. Tuom laiku buvau i Atsakymas: Gailestauja- 

me, jog tų informacijų nega-ešu vyresnis ir galiu tau pa- kunigai parašė t, giesmę
sakyt: sarap. . . , tamsiems žmonėms apgau- U 1 įgalima gauti tik iš valdžios

nesužinotu apie tai, aš pra-iUHJgracijos' įekoidų, aiba iš—Nepyk, tėve, kad aš dinėti? 
truputi pakritikavau tave. —Vad ju myn. Maike?
Kritika labai sveikas daik- —Kunigai parašė tą gies-

Ji v eikia taip kaip vais- -am tikslui, tėve, kad 
tas. Kaip gera^ vaistas lsgy- tamsus žmonės butų paten- 
do žmogaus taip kriti- kjnti savo skurdžiu gyveni
mą išgydo jo ydas. mu ir tikėtųsi gauti už tai . • • tarnvhai Ka aš dabar

—Bet ar tu nežinai. Mai- Han<ran« karalv«t#> Ret kn clJOs? tarnybai. Ką as dabarke ka Stalinai padaro «u .an?au\ Karalystę. r> t ku turju Pairti? Aš nenoriu but Ke. Ka ouuiiias pauaro su n patys skursti nenori. Į 
sa\ o komisarais, katrie pra- kumpus miegoti jie neina.
deda jį ant kntikų imti . Pa- jje miega minkštose lovose. Atsakymas: Tamstos rei- 
Mato prie sienos ir sulikvi- sai džiai valgo ir gražiai kalas parodo, kaip pavojin- 
duoja. Lžtai, y’aike ir Fru- iengįagj. jje nenori gyventi ga ir neišmintinga yra duoti 
se!ka biiojo i Maskvą va- taįp ^ain Lozorius gyveno, neteisingų informacijų po 
žiuoti. kam ; talinas anais jje gVVena taip kaip tas tur- priesaika. Kadangi tamsta 
metais prisiuntė jam pa-.^ius gyrveno. Ir velnių jie ne- prigavingai gavai “antras 
yiestką O ar tu mislini, kad sįhijo, nes žino, kad raguo- popieras,” jas nuo tamstos 
Kiti balsiai važiuotų . Ve, gali atimti. Geriausis išėji-
busiuenijimo . prezidentas "_vįWiminut Maike Vš mas dabar tamstai prašyti. 
Bagočius siūlo jiems nulijo- -VT- i - tamstos nilietvbe nanai-na , ubli„ ant šipkorčių. kad P?™*™- ka»’ «“ tas ~ SųT«StS. jffiS

važiuotų Stalino saulei pa-_____________________ __ zacijos autoritetai elgsis su
„,.7 . . tamsta žmoniškai ir nenorės
Siūlo Bimbimams bausti už kreivą prisiegą.

Kaslink tamstos vyro, pa

nesužinotų 
šiau pilietybės popierų tėvo! 
pavarde ir slėpiau faktą, 
jog buvau ištekėjusi. Bet 
“mano gerieji draugai” tuoj 
pranešė apie tai naturaliza-

sikloniot. ale nei vienas ne
turi atvosos. žino, matai, 
kad Stalino barščiai netokie 
gai dus. kaip Amerikos bif- 
<tiu: o jeigu tik pradės kriti-

rekordų Hambui g-Ameri
can Line, kuri tamstą atvežė 
Į šią sali.

Valdžios rekordai dabai 
nėra prieinami nei mums. 
nei kitiems pašaliečiams: 
tik valdžios tarnautojai gali 
egzaminuoti tuos rekordus, 
o mes nesame valdiška Įstai
ga. Laivų kompanijos rekor
dai laikomi Hamburge, Vo
kietijoj, tat suprantama, kad 
mes ir prie tu rekordų nega
lime prieiti. Mes galim teik
ti tik tokias informacijas, 
kokių tamstai persiuntėme 
pirmame laiške. Mes pasiun
tėme vardus laivu, kurie 
tamstos paduotu laiku atva
žiavo i Nevv Yorką. Mes ti
kėjomės, jog tamsta galėsi 
iš tų vardų atsiminti laivą, 
ant kurio atvykai, šimtaiMilioną Rublių.

Brooklyne anądien k: ___ ~
kuoi. kad negardu, tuoj bus bėjo SLA prezidentas adv. tima šąli, kur jis galėtu gau- . ..
kaput, laigi matai, vaike. Bagočius. Kad parodžius, paprasta imigracijos" viza. Senatve* pensija New Yor-

, taiiina iam ' kuogreič’iausia ižm«niV galėjo atsiminti tu- 
anądięn kai- išvykti iš Suv. Valstiją Į ar- t’ėdami tokią įnfotmaciją.

turos departamentas tuo tikslu pataria 
vaismedžius malevoti. Sako, reikia atkasti 
žemę apie medžio šaknis, nuvalyti purvą, 
nuskusti palaidą žievę, ir storai ja aptepti 
maleva. Malevojama ne visas medis, o tik 

kartais net truputį po žeme. Pataitė įsikni- kokia pėda aukščiau žemės ir kokie 3—4 
sa savo galva po žeme, pragraužia tenai coliai po žeme. Kai maleva išdžius, tada 
žievę, paskui apsisuka užpakaliu žemyn, į- atkastą žemę sukast atgal.
spraudžia savo dėtį į prakąstą žievę ir pa- Maleva patariama vartoti iš baltojo švi- 
deda kiaušinį. no jr sėmenų aliejaus <white lead and lin-

seed oil.) Tas reikia daryti anksti pavasa
rį, pakol vabalai da nepradėjo spiestis.

Galima ir kalkėmis storai medį aptepti. 
Kalkės pigiau atsieina. Bet bėda. kad lie
tus jas greitai nuplauna ir medžio žievė 
vėl pasilieka be apsaugos. Taigi geriau 
vartoti malevą.

! Be to. sode reikia iškirsti ir sudeginti vi
si pasenę medžiai. Ir iš pavasario reikia 
; plaistyti apsilapojusi sodą tam tikrais 
nuodais. Tam tikslui geriausis purškalas 
yra arsenate of lead. Nuo jo stimpa visi 
kenkėjai.

Aukščiau buvo kalbama apie apskrita- 
galvį gręžiką, nes jis turi apskritą galvą. 
Bet yra da ir kitokios rųšies gręžikas, kurio 
galva plati ir plokščia. Todėl jis yra vadi- 

j namas plokščiagalviu gręžilpi.
! Jis skiriasi nuo apskritagalvio gręžiko 
i tuo, kad atakuoja tik tą medžio šoną, kuris 
; atkreiptas Į saulę. Jis dažniausia atakuoja 
į silpnus medelius, kurie buvo nesenai per- 
; sodinti arba nusilpę dėl perdidelio vaisių 
[derliaus. Stiprių ir greitai augančių me- 

Išsiperėję jauni gręžikai todėl pinną va-. džių jis nepažeidžia, nes greitai augdamas 
sąrą beveik visuomet pasilieka arti žemės, medis jį pasmaugia.
Sekančią vasarą jie jau gręžia medžio ka-Į Plokščiagalvis gręžikas atakuoja visus 
mieną aukštyn, pakol išsivysto į pilną va- medžius ir krumus, bet daugiausia mėgsta 
balą ir išlenda laukan. i iš eilės šiuos: obelis, kriaušes, pyčes, apri-

Kova su tuo brudu sunki. Tam tikslui kotus, slyvas, vyšnias, serbentas, valakišką 
reikalingas smailas peilis ir plonutė viela, riešutą, topolį,^ gluosnį, kaštoną, buobą, 
kurias galuką reikia užlenkti ir padalyti r žuolą, šermukšnį ir klevą.
kabliuką. Be to, reikia truputį vatos ir bon-; šis kenkėjas labai paplitęs miškuose, ir 
kūtę chemikalo vadinamo carbon disul- todėl arti miško pasodintas jaunas sodas 
phid, kurio galima gauti vaistinėj. Susidė- tikrai bus to priešo užpultas. Dideli rudi 
jus tuos dalykus į kokią dėžutę, reikia eiti vabalai atlekia iš miško ir deda savo kiau- 
ir apžiūrėti kiekvieną vaismedį. Apie šak- šinius ant jaunų medelių žievės saulėto šo- 
nis reikia truputį atkasti žemę ir pažiūrėti, no pusėj. Viena pataitė padeda apie 100 
ar nėra kur žievėj skylės, iš kurios byra iš- kiaušinių į vieną vasarą.
kirmijusios medienos miltai. Tokioj vietoj ! Bet plokščiagalvis gręžikas savo kiauši- 
reikia truputį žievės peiliu išplauti ir įkisus; nju tajp giliai neslepia, kaip apskritagal- 
per iškirmijąsią skylę ploną vielą ištraukti vjs j 2ieVę jisai visiškai nesiknisa. Jis de- 
knrnėlę. Jeigu vielos galas bus truputį uz- ,įa juos paprastai tarp žievės plyšių ii- su
lenktas. tai kirmėlė įssitrauks. Is pradžių* trūkimų, o kaliais ir visai ant paviršiaus 
tas darbas gal nelabai seksis, bet greitai prilipina. Į 15—20 dienų tie kiaušiniai išsi- 
prie jo įprantama. ; p^j jr jauna kumelaitė įsigraužia tiesiai iš

Jei kirmėlė pertoli jau nuėjus ir pasiekti kiaušinio i medžio žievę.
jos nebegalima, tuomet imama truputį va-; Todėl sodinant jaunus medelius patarti
ms, suvilgoma aukščiau minėtu chemikalu, na apsaugoti jų kamienus nuo saulės. Įkal- 
ir įkišama kirmėlės uivan. Skylė užlipina- i ta žemėn lenta iš pietų pusės uždengs me- 
ma šlapia žeme. Pasidaręs iš to chemiką-' <jeli savo šešėliu, ir tie vabalai savo kiauši- 
lo gazas pripildys visą skylę ir numarins' nių ant jo nedės. Bet geriausia jaunus me- 
kirmelę. 'džius numalevot balta maleva (white

Žievės peiliu prapiovimas medžiui nepa-, iead). Tas reikia padaryt tuojaus, kaip tik 
kenks, nes tokios žaizdos greit užgi ja. j medžiai baigia žydėti, nes apie tą laiką va-

Bet vartojant tą chemikalą nevalia ru- 'balai jau pradeda dėti kiaušinius, 
kyli pypkės ir reikia laikytis toli nuo ug- i Galima taipgi aprišti medelių stiebus 
nies. nes jis smarkiai eksplįoduoja. Į popiera arba audeklu iš senų maišų. Bet

Tai tiek apie kovą su tais kenkėjais, j toks aprišimas turi siekti žemę ir iš apačios 
kuomet sodas jais užsikrečia. Bet kitas, ir' apkastas. Vabalų spietimui pasibaigus, 
lengvesnis kovos būdas, tai neleisti jiems aprišimas reikia nuimti.

Kaip aukščiau sakėm, suaugę šitie ken- 
savo kiaušinius deda arti žemės, o

Paveikslėlis 3.—įsidėmėkit, kaip suaugusi 
pataitė, prispaudusi savo dėtį, leidžia kiauši
nėli i obelės žievę palei pačią žemę. Ji čia 
truputėlį padidinta.

, , • i -,-i .• , - paprastą imigracijos vizą.kad vyresni kntikuoti ne- ko verti bolševikų rubliai.
valia. kuliuos dabar Stalinas Įve- Darodymas metų.

—Aš žinau, tėve. kad Sta- dė Lietuvoj, kalbėtojas išsi- . . ii;te nranesti kokie vra rei-
linas bijosi kritikos. Bet už traukė iš užpakalinio keliniu Klausimas: Neturiu gimi-j pianesu, KOKie yra rei . - - ' •• • ,,, .. . uzįp«*K«iiiiiy Kalimų mptviku n man dabar kalavimai senatvės pensijaiTai gi na> u ii t\ ai ko?, nei a, kiseniaus pluoštą červoncų metukų o man dabar, v«vL-rvted nėia kas parodytą jam (čenoncas—10 rubliąt it reikia darodyti savo metus ®at. Yorko valstijoj? 
yda=. sako Į komunistus: “Na, jus Kaip galiu tai daryti? j Atsakymas: Aplikantas,

—Ai don kėr. Maike. ką komunaciai. jus sakot, kad Atsakymas: Metų daro- prašydamas senatvės pensi- 
tu šr.^ki bet kritikos ir aš Sovietų ekonomija geram dvmui gali pristatyti "bet ko- 108 New Yorko valstijoj, tu- 

Valstijų pi-
ziau jums parodyt pusę mi- tus, kaip apsivedimo leidi- liečiu. Turi but išgyvenęs 

butų kas negerai. liono rublių, o kitą pusę mi-|mą, ligoninės rekordą ir pa- Nevv Yorko valstijoj
—O ar Tėvas manai, kad liono turiu da namie. Katrie1 na’šiai. " žiausia penkis metus iš

viskas gerai? štai. švarkas iš jūsų norite važiuoti Į So- ______
sulamdytas. Kej.urė susivė- vietus'savo batiuškai Stali-, Ateivi«i. kurie „ejagaliai 
lūs. kelines neprosjrtos-ar nuipasiKion.ot.as šitą pus-. >t |,o ie 192,
taip v ražu? minom aukoju jūsų ekskur-

-.Maike. aš prosytų keli- sijai, o jeigu reikės, pridėsiu Klausimas: Aš 
nių nenoriu. * " ir antrą pusę. Už milioną' pradžioje 1918 m. kaipo ju- ga ligoninės priežiūra

—Kodėl? įublių, rodos. Stalinas galė- reivis, ir per Uis metus dir-
—Todėl, kad man rupi tų jums ir specialų laivą ši- bau čia prie laivų, ir kurie 

dūšios reikalai, ne kuno. tai ekskursijai prisiųsti. Tai- plaukė Į West Indies. Nuo 
Aiškiau pasakius, aš noriu gb katrie norite važiuoti—, 1921 m. Velykų aš pastoviai 
j.»at

tvr.ai neikudžia?”" ' nepakėlė rankos.
Nausa. Tu gal girdėjai

Tokią giesmę apie du broliu, CHICAGOJE APIPLĖŠĖ 
kuriu vienas buvo Lozorius į

ko valstijoj.

Klausimas: Ar man nega-

nemvhu. Man nepatinka ir stovy, kad Sovietų pinigas jjus esmens dokumentus, n bwtl 60 meti 
tas tavo piritas, ką vis rodo yra pinigas, štai. aš atsive- kurie parodo žmogaus me- ’^riyalo būti Suv. 
i mare. tartum pas mane žiau jums parodvt pusę mi-: tn« kain atsivedimo leidi- liečiu. Turi bu

ma
is pas

kutiniu devynių metų. Ši 
pensija duodama tik tiems, 
kurio patys neturi iš ko gy
venti. Ir sveikata turi būti 

atvykau tokia, kad žmogui reikalin-

Ateiviai atvykę prieš 
liepos 1 d., 1924 m.

zatektiYilansaus karalystė milionas rublių jus#” įgyvenu New Yorke. Ar ga- neie^n™M23^. raS 

—Ar -uprosjlom kelinėm Be.V'}el vle.nas komunaeis. liu tapti Amerikos piliečiu? mėnsi]Įrai toukiau> ka(ia
Atsakymas: Taip, bet pir- galėsiu legalizuoti savo bu

rna turi legalizuoti savo sto- vimą, kad galėčiau tapti A-

KAPINES.
ii ant dumpų miegodavo, o; Chicagoje atsirado rake- 
kitas buvo bagotyrius ir au- tas gėlėmis nuo kapinių
K>o paiociuose gyveno, pro- 
sytom kelinėm kadrilį šok
davo.

—Žinau, tėve.

vogti. Nuo vienų jos vagia
mas. kitiems parduodamos. 
Policija sako, kad per metus 
pavogta už $100,000 gelių, j

MEMBER

OI R toi.ICT
"Tli* fturpoie „f th<- *l»i»ll
be Help pre*er,e Ibe M«*«N nn<l 

«< »«r eoimtry, Ibe I'slted 
State* »i tmeriea. In re»ere it* law> 
aaS iavpirr nlheo ln re*p<-rt an4 nb*y 
tbesk aml ia all way« ta aW ia aialtiau 
tbh eeaalry rreater aa«l better”

merikos piliečiu. Ar teisybė, 
kad dabar tokia proga yra 
duota?
Atsakymas: Teisybė. Kon

gresas priėmė įstatymą, ku
ris teikia ateiviams, kurie 
nelegaliai atvyko į Suv. Val
stijas prieš birželio 3 d., 
1921 m. privilegiją regulia- 
rizuoti savo stovį. Ta privi
legija dabar praplėsta taip, 
kad apima ir tuos, kurie at
vyko iki liepos 1 d.. 1924 m. 
Reikia tik įrodyti šiuos da
lykus :

(1) jog atvykai prieš 1 d. 
liepos. 1924 m.
(2) jog gyvenai Suv. Val

stijose be pertraukos nuo to 
atvažiavimo. <

(3) jog esi doro budo.
(4) jog nesi paskirtas de

portavimui.
Aplikacijos užsiregistra

vimui reikia jiaduoti arčiau
siam imigracijos ir natūrali
zacijos ofisui, ant form 659. 
Sykiu reikia įdėti money or
derį ant $10 ir dvi fotogra
fijas. Common Council, 222 
Fourth avė., New York City, 
mielai nusiųs platesnių in
formacijų ant pareikalavi
mo. FLTS.'

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Kiek Vokietijos militariz- tojamas fontaninių plunks- 

mas yra pavergęs Europos nu viršūnėms. Viena jo un- 
gyventojų įier dabartinį cija kainuoją apie $250. 
karą? Platinos uncija kainuoja

Apie 150,000,000. 1 apie $100, o aukso uncija
1 J___ L (apie $30.

Ar gali Amerikos laivai 
gabenti karo medžiagą ka-! 
liaujančioms valstybėms? i

Ne. negali, nes tai drau
džia Amerikos neitralumo 
įstatymas. Bet tą įstatymą 
galima apeiti, paskolinant 
arba išnuomuojant Ameri-1 
kos laivus kariaujančioms 
valstybėms.

Kodėl Smetona susirenka 
pieno viršuje?

Todėl, kad smetona yra 
riebalas, lengvesnis už pie
ną. kuris susideda daugiau
sia iš vandens.

Kiek Jungtinių Valstijų 
valdžia mano surinkti mo
kesčių ateinančiais metais?

Apie $12.667,000,000.

Kas yra Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus galva?

Prezidentas Rooseveltas.

Kuris yra brangiausia pa
sauly metalas?

Radiumas. Viena jo unci
ja vertinama apie $2,000.- 
000. Sekantis brangiausis 
vra iridiumas, kuris yra var-<

Ar tiesa, kad perkūnijos 
metu surūgsta pienas?

Ne, perkūnija neturi pie
nui jokios intakos. Vasarą 
pienas surūgsta greitai dėl 
to, kad oras būna šiltas, bet 
ne dėl perkūnijos.

MIESTO VALDININKAI
SUIMTI PLĖŠIANT 

BANKĄ.
Putnam. Conn.—Pereitą 

nedėldienj čia buvo suimtas 
policijos viršininkas ir mies
telio valdybos pirmininkas 
Ralph Brearlev, šteito poli
cininkas Martin ir farmeiys 
Krzemien. Juos suėmė plė
šiant vietinį banką.



PAJIEŠKOJIMAI

Norvegiją ir Belgiją taipgi 
pripažįsta Hitleriui.

Iš Maskvos atėjo labai
šiu0 Varaujoje ..A"!?1““*8 Da, to ^edcya-^7ain^anei'Uesanaoms 

vena apie 2,000 lietuvių. Jų;ciją išleido savo mėnesinę tenai j ^lavij 
dauguma čia gyvena dar: apžvalgą. kurtoj parodo, b. Norvegijos atetovylŽms, 
nuo prieškarinių laikų, bet i kad šių metų kovo menesio kad j pareigos jau ^jhai- 
nemaža yra ir pabėgusių is pabaigoje Jungtinėse Vals- ė fr j(£ £
pavergtosios Lietuvos nuo tijose buvo dar 7,o52,000 vaIstybiy val.du Į^ti. 
bolševikų teroro. betobitpo pne darbo buvo Apie ži j

Varšuvoje gyvenų lietu- 46 875,000 žmonių Stalinas tuojaus painfoma'
viai tun ir savo draugiją su Nuo 1940 metų kovo me-! vo ir nartnPH Hitleri }■<**> “T* JlbUV° ™ki šio1 3.000,000 dar<°£^°XS S
1905 metais. Tuo pačių var- bininkų gavo darbo, ir šiuo labai nudžiUgo ir jų spauda 

»ani-as- pja^aj rašo kad šituo žings
niu Stalinas palaiminęs Hit
lerio annijos laimėjimus.

nanų Washingtono valdžia da- i Suprantama, Stalinas ki
ro pastangų, kad visi. kurie! taip Jr negalėjo pasielgti,

du ji oficialiai veikia ir da- ‘ laiku dalbai eina nepapras- 
bar. Draugija turi lietuvišką tai gerai, bet nežiūrint to, 
parapiją ir chorą ir savo gy- vis dar yra milionai žmonių, 
dytoją, kuris nemokamai kurie darbo negauna, 
rūpinasi draugijos
sveikata.

Minkštosios anglies kasyklų streikas jau užbaigiąs. Maineriai laimėjo po $7 į sąvaitę. čia 
parodyti streiko vadai, Philip Murray ir John Lewis, o iš dešinio šono stovi pietinių ka
syklų atstovas Putnam. Lewis džiaugiasi, kad streikas laimėtas. Bet ji laimėti daugiau
sia padėjo savo spaudimu prezidentas Rooseveltas.

“Keleivio” Redakcija. Ger
biamieji Draugai. Buvau Ame
rikoje ilgus metus, dabar vėl no
rėčiau sugrįžti atgal, bet laikai 
pasikeitė, sugrįžt sunku. Pra- 

iu gerbiamų draugų įdėt pa- 
jieškojimą į “Keleivi'’ mano 
pusbrolių. Man gyvenant Ame
rikoje jie vadinosi GEORGE 
(Jurgis) ir JOE (Juozas) DU- 
BESKI. Jų jieško P'anas Du- 
bickas. Kurie žinote kur George 
ir Joe Dubicka’ gyvena, malonė
kit pranešt j u adresus į “Kelei
vio" ofisą. 253 Lroadv-ay, South 
Boston, Ma?..

Draugijos nariai yra jvai- tik gali dirbti, butų prista 
raus išsilavinimo ir užsiėmi- tyti prie darbo. Tuo tikslu 
mo. Apie 30 nuoš. narių yra manoma įvesti 24 valandų 
inteligentai, kiti gi daugiau- darbo parą ir visuose fabri- 
sia fizinio darbo darbinin- kuose dirbti trim permai- 
kai. Draugijos narių tarpe nom.
yra ir pasiturinčių bei šiaip Tikrojo bedarbių skai- 
labiau įsigyvenusių asmenų, čiaus Amerikoje niekad nie- 
Pav.. p. Mordas Varšuvoje kas nežinojo, ir vargiai kas 
turi vieną gražiausių ir di- žino dabar. Kai Amerikos 
džiausiu kavinių. Joje dabar Darbo Federacija skelbia, 
gauna darbo apie 100 žmo- kad kovo mėnesy bedarbių 
nių, daugiausia lietuviai, buvo 7,552.000, tai National 
Valiukevičius taip pat gerai Industrial Conference ran- 
yra įsitaisęs lietuvis ir, kiek da tik 6,142,000 bedarbių, 
galėdamas, paremia, draugi- Taigi skirtumas yra apie 
ją ir atskirus lietuvius. Var- pusantro miliono. 
šuvoje yra ir žinomas far-
maceutąs prof. Kibirkštis. 
Jis prieš tris mėnesius Var
šuvoje įsteigė gydomųjų žo
lių bendrovę “Rūtą.” Be to, 
Varšuvoje yra dar keli lie-

VILNIAUS NAČALNIN 
KAS NESUVALDO SA 

VO “NERVŲ ”
“Tiesa” įsidėjo visą straip-

nes jis pats taip pat yra už
griebęs kelias valstybes, jų 
tarpe ir musų tėvynę Lietu
vą. Jeigu jis pripažintų, kad•
Hitlerio okupuoti kraštai 
gali turėti Maskvoje savo
teisėtas atstovybes, tai jis tu- 10,000 GYVENTOJŲ PA 
retų pripažinti, kad jo rau- ’ LIKO BE GYDYTOJO, 
donamiečių užgriebtos ša-; ..T b Lietuva” piane 
lys taipgi gali turėto savo at- j kad faul a & NaGmies 
stovybes uąneny. Bet Stali- £,io va!sži tusrįs ic 10 
nas negali to pripažinto. Jo gyv,.^ 'pasiliko bc bolševikų 
čekistai jau išnaikino visas gydytojo. Anksčiau čia bu- “Skalbyklos 'Pirmyn 
lietuvių organizacijas Lietu- vo gydyt„jas Mejer Epštein, rektorius Aleksandras Krik- 
voje, panaikino net pati Lie- jjs uįgjmanį persikelti i štanonis yra chroniškas gir- 

Prtkerkdami didesnj miestą. Pirmiausia tuoklis. Jis labai blogai ei- 
Jal t.1. . 13-tą numep, jjs paprašęs penkioms die-gmsi su tomis darbininkė-
, beteisiui aieštantui, ir jie noms atostogų sergančio mis. kurios kartu su juo 
! neriasi iš kailio stengdamie- br0jio

Aš, Kazimieras Laurenčikas. pa
jieškau savo brolio Antano ir -Juoza
po LAURENCIKŲ ir tetos Olės Lu
koševičienės, Prašau brolių ir tetos 
atsiliepti, kurie žinot kur jie randa
si, malonėkit pranešti jų adresą, už 
l.ą busiu labai dėkinsras. (9)

K. laurenčikas
Patrick, Sask., Canada.___ J - r

Pajieškau draugų Tytavėniškių, 
štai jų pravardės: Juozapo Jodeikio, 
Isrnaco ir Domininko Pikčiaus, Stani
slovo ir Vlado Mažučio, Aleko Rim
kaus, prašau atsiliepti: kurie žinote, 
kur jie randasi, malonėkite pranešti 
jų adresus. Aš noriu juos atlankyti.

A. J. Mitehell (0)
1409 East 2-5 Street. Tacoma, Wash.

TIPINGAS DIRBTUVĖS 
VEDĖJAS.

Tiesa” pi aneša kaip dir-

niui, tasai atsakė: ‘Čia ne ta
vo dalykas.’ Po to Krikšta- 
ponis su Žvirbliu eidavo

Pa'ieškau tėvelio brolio JUOZA
PO DANIELIAUS, vėliausiai, apie 
i‘> m-'tų atgal jis gyveno New Yorke, 
jo apielinkėje, ar Brooklyne ir jis 
prigulėjo prie šv. Marijos lietuvių

adresą, už ką tariu ačiū.
Miss -Julia Daniels

14 North Park avė.,
Fond du Lac, Wis.

APSIVEDIMAI.

KETINA “PAPUOŠTI” i 
VILNIŲ.

“Oficialiai skelbiama, kad
Vilnius busiąs rekonstruo- *■
tas. Ta rekonstrukcija pasi-.. x . ____ Kaune aplankyti, neina girtuokliauti. Joms jis t Tn , .: i Pajieškau merginos arba našlės be

si užslopinto visą lietuvių paskum telefonu pranešė, grasina darbo stovykla, ža- eįįš\to K^edtos SkšI S'k“
judėjimą užsieny Smaugda-atostogas prajiįįnęs. 0 da paliuosuoti iš darbo, iš- « “ tuo j^ Katedros alks-
mas Visokiais budais savo ;s „k- ofe4c«v/rr»n vadina ‘smptnnininkemis ’ ir -’e OUSldnClOS pastatytos ra, uždirbu ir gerokai pasiturintis.naveretu tautu dvasia yf.hau \r ls/i^ atsisakė gn-vadina smetonminkemis, n «dideiės Lenino ir Stalino Tunu pinigų Jr daug pirčių. esu
pavergtų tautų avasią, iau ztl Apskrities sveikatos slopina darbo našumo keli- tt. i.nksmaus
donasis Maskvos rlpsnnus , . S . _ . . .....__ _____ i.j____ ______i__ statulos.
turi

... snj apie Vilniaus miesto
tuviai gydytojai, dentistai, vykdomojo komiteto pirmi- 
advokatai, kunigai (is viso ninką “draugą” Vitą. Šis so-i 
penki) ir šiaip įvainų lais-vieniškasis burmistras kiek-itams . ..
vujų profesinių inteligentų. vieną p,oga rodąa nerv,,s.; kalu buvo rašyta ir sveika- komisariatas to nepralei- klale Rusijos iungo Iietu.

Tenka pastebėtu kad dir- SU juo nieko negalįs padą.; « tos apsaugos komisanatui, dzĮ«. . viai' tą paminklą nuvertė,
bančiujų uždarbiai yrama- ryti net jam primatytas sek- Ma °Je talw bet iš ten jokio atsakjTno šiuo metu dcalbykloje Nuvel/jie h. u sta.
ži. o pragyvenimas gana retomis “tovansc’ Fedo- i 1<,u_________ negauta. Mat. tame komisą-dingo daug baltinių: trūksta liru lei holševikai'da spės*
brangus. Draugija gi neiš-renko. Laikraštis ypač pasi- NinTI« ITill IfK JII riate, kaip ir kitose bolševi- per 8.000 stukų baltinių. Ką 
gali iš savo lėšų visų netur- piginęs, kad “draugas” Vi- kinės Lietuvos įstaigose, sė- padare direktorius? Jis lie
tingųjų lietuvių paremti, tuo "iškaitąs net su bolše-; * di Mejerio.:Epšteino tautie* pė. darbininkei Virbalienei
tarpu paramos iš niekur ne- vi\ partijos pareigūnais,i Jacksonvillėj federalinis čiai. todėl jie ir gydytojui į- atnešti žirkles ir sukirpti pa
gauna. Draugi ios didžioji tuo lafPu kai “nervų rody- nrisaikintuių suolas atrado taisė Kaune geresnę vietą, klodes pusiau. Be to, buvo 
išlaidu dalis eina lietuvių mas neleistinas partijos va-i kaltais 20 Italijos jurininkų.

s budo. Kurios mylėtų švarų 
prisių- 

laišku se- 
JO j 

Mass.

merginos
arba našlės, bet turi but pasrtutinti;' 
aš ir turiu nuosavybę. Daugiau pa
aiškinsiu per laišką. (2)
J. Lukas, SI Grand st., (Box 2), i 

Brooklyn. N. Y.

juos pastatyti.

RUSIJOJ
IRAUS

NĖRA POPIE- 
LAIŠKAMS.

invalidams. tarpusaviems dovaujančių darbuotojų at 
lenkų kariuomenėje, šelpti, žvilgiu.”

Draugija nepraleidžia 
progos paminėti lietuvių 
tautinių švenčių. Ji labai 
gražiai paminėjo Vasario 
16-tają.

kurie sunaikino savo laivą 
Confidenza.” Da 38 italai

-----------------fašistai laukia teismo už
KAIP SEKASI GAILIAU-: “Ircaniios” suga d i n i m ą. 

SIU SOVCHOZUI. Bausmė bus paskirta visiems 
Babtų rajone bolševikai; kartu.

Gailiausių dvarą ir

GERA PROGA.
S0 skėrių, didelė 12 kambarių stil

iuj, padaryta 3 šeimynoms ir pilna 
gyventojų, elektriką ir vanduo, prie 
gero kelio, pusę mylios mažas mies
tukas, S mylios didelis miestas Wa-

kad vienas t( hurv. Didelė liarnė, yra daug vais- 
T . I įvedžių, ir girios. Kaina $7,000, ĮnestLietUVOS S1.5OO. Pamatykite ypatiškai. (0> 
Ma<koH- I’rakuckas, D. O. Terrvville.~ u I I5ox 4S. PLYMOUTH, CONN. vienam Kauno----------:__ _____

didelė drobė — kino ekra 
ras — iš 8 gabalu susiūta, 

i Direktorius ja sudraskė, pa- 
•dare iš to kėlias paklodes ir 
pasakė darbininkėms: ‘Su
lenksime ir pasakysime, kad 
tokias davė.’

“Vieną syki skalbyklos 
naktinis sargas 
5r prieglaudos

Gauta žinių, 
ir ų kai įninkąs, 
atšauktas atgal 
ją, parašė 
pažistamam laiška. Tačiau

iš
i

DARBININKAI BOIKO
TUOJA BOLŠEVIKU
“LIAUDIES UNIVER

SITETUS.”
Oficiozas “Tarybų Lietu

va” nusiskundžia, kad dar
bininkai pradžioje noriai 
užsirašydavo į liaudies uni
versitetus klausytis paskai- 

bet vėliau sistematingai

PARSIDUODA FARMA

paėmė
įsitaisė tenai savo sovchozą, • 
tai yra, sovietišką dvarą.
Dabar pačių bolševikų laik-Į Lietuvos gyventojai nesi-
raščiai rašo, kad tame jų žavi tomis “palaimomis.” skaičius mažėjo.’ Darbi- 

OUolikuS, sovchoze esanti didžiausia kuriomis apibėrė okupantai, ninkai, pastebėję, kad tuose
. .. betvarkė. Dalis nupirktos Jau esame rašę, kad Lietu- universitetuose iie mulki-

Kai atsiianda nauji karo salietros dėl administracijos! vos ūkininką visa laiką rei- nami “genialiojo Stalino 
budai užpuolimui, tai visuo- ir darbininkų neatidumo iš-,kia įtikinėti, kad jis turi ap- nepaprastais laimėjimais,” 
metjitsiranda nauji budai ir tirpo. Neprižiūrėtas obelai- sėti laukus, auginti gyvulius, pradėjo tokias agitacines 

apsirūpinti trąšomis ir tt paskaitas boikotuoti.
Anksčiau, kol nebuvo bolše- . ... tc,
vikų. ukiniinkas pats žinojo, 300 RUBLIU UŽ SENUS

Išmoko Naikinti 
Naktinius Už-

ŽMONĖS NENORI DIRBT 
ATĖJŪNAMS.

šis “laiškas” parašytas ne 50 skėrių—20 akerių apsodinta 
ant laiškinio popieriaus, bet 'aismedžiais-ebelys, griušės, pyčės.

stačiai ant išversto i kitą pu- 
Karininkas at
kari iis ,, „ į

,_____- i J- neS bū Hudson rivę. Atvažiuokit arba ra-
bininka Žvirblį, nešant vog- Kurijo j jis negalįs gauti įaiš-įkit’ savuArTBOKo°N R>U

Cerpavičius se konverto. 
darbininkė sinrašinėia.

vynuogės, serbentai, avietės; 30 ake
liu miško ir ganyklos, nauja 4 ruimų 

i stuba. barnė ir kiti budinkai, maudy- 
i nč. elektra ir telefonas; taipgi išran-

tUl'ejes Oavoju 1 ar 2 ruimu dėl vasarotojų, 
i -- -i - , . ... ... ., ' *■ (Vieta. 65 mvlios nuo New \orko pa-Stasikonvte pastebėjo dar- parašyti toki laiška. nes'

RUBIN
(2)tas malkas. Kai Cerpavičius 

pranešė apie tai Krikštapo-
kinio popieriaus.

apsigynimui. Iš pradžių vo- tęs nugriaužė zuikiai. Buvu- 
kiečiai puolė bombarduoti šiame dvare įrengti šiltadar- 
Anglijos miestus iš oro die- žiai išnaudojami tik pusiau. . .
nos metu. Dienos šviesoj to- švaros reikalas labai aplei-ikad jam reikia ir laukus se
kle užpuolikai gali pridaryti gtag. 1 - -
daug daugiau nuostolių, ne

BATUS.
ti, ir gyvulius auginti, ir trą- “Tarybų Lietuvoj”

... 4.4 i Trlofoo V <7 tr V in

Petronėlė Lamsarsri^nė
TTsiaiVnn visokia® LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES mio visokio ligii. Km-r 
•■rtrito kokius T>o<sv<'ikii"nrts. k^eioki- 
*ės na« mane- duosią gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (31

PET LAMSAROTEN’a
ĮSI4 S. W«ter St_ Philadelphia. Pa

gu nakties metu. nes jie ma
to kur mėtyt bombas. Bet 
angį * tuoj pritaikė apsigy
nimą ir per vieną dieną pra
dėjo numušti po 100 ir dau
giau priešo orlaivių. Tuo
met vokiečiai pradėjo nak
timis pulti. Tamsoj negali
ma užpuolikų matyt ir gin
tis nuo jų buvo daug sun
kiau. Bet palengva anglai ir 
čia pritaikė naujus budus. 
Per visą kovo mėnesį jie nu
mušė tik 47 naktinius už
puolikus, o per balandžio 
mėnesį tokių užpuolikų bu
vo sunaikinta jau 84, beveik 
dvygubai daugiau.

PASALINO 70 LIETUVIŲ 
ADVOKATŲ.

Iš okupuotosios Lietuvos 
gauta žinių, kad šių metų 
kovo 15 d. pašalinta iš advo
katūros apie 70 lietuvių ad
vokatu. šalinami visi lietu-

WALL STREETO TŪZAS
r .....

20 AKERIU
Dalis y’-a vaisiu. Puiki. «>•<—:«i pa

statyta stuba. ba-nj ir viš‘i”in! ai. 
Pri" gero kebo, tik v?“ra Pivba n’’o

miesto. HANSON-OSBOP.N.
'Peal Es’ate. Hart. Ocestoa Co

yra
šų pirktis ir tt. j idėtas kažkokio Vilijampo- r

į Tas pats reiškinys pašte- «ės gyventojo skelbimas. Jis Ko t 
|bimas pas Lietuvos darbi- riulo pardavimui senus sa-,^ E .ntp H?rt ()c Cn M 
ninkus. Nors dabar “nebe- vo batus. Prašo 300 rublių. Turime ir kitų ramu. klauskite, 

i ra eksploatatorių,” “dirba-
nma ne ponui, o sau," bet vis 

dėlto Lietuvos darbininkas 
tos visos “naudos” nemato, 
štai, “Tarybų Lietuva” nu
siskundžia, kad buvę numa
tyta pai*uošti 9,000 kvalifi
kuotų darbininkų, o į kursus 

I įsirašę tik 2,500 žmonių, 
į Girdi, dėl to visi užsimoji- 
į mai busią “tik iš dalies te- 
’ įgyvendinti.” Bet toliau pats 
; laikraštis rašo. kad kursuose 
! darbininkai neaprupinami i 
' nei įrankiais, nei žaliavomis, 
j Taip pat kiti laikraščiai nu- 
įsiskundžia, kad darbininkai 
Į iš kursų bėga. nes jie neap- 
įu pi narni stipendijomis; be 
to, nematą įrankių, tad pa
mokos esančios tik teoreti- 
1Jeigu dar atsiminsime, 

tokiose “teoretinėse”

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

BOSTONO SKYRIUSA1 GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. 

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ, STATISTI
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ.

lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

Hitleris skelbia mažoms tautoms “laisvę.’’
(Iš Kalendoriaus)

Kalendoriaus kaina “Keleivio” Skaitytojams 25 centai. 
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata, arba pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoteri i popierėli ir Įdėt Į i 
laišką. Kanados pašto ženklelių prašomo nesiusti, nes ne 
galim jų suvartok /.dresuoti taip:

“KELEIVIS,” 253 Br&aav.ay, So. Bcsioa, Maaa.

nes.
\ViIliam Martin, kuris kaip Lad 

viai advokatai, kurie vienu Wall streeto biržos pirminin-' pamokose darbininkams ka- 
ar kitu budu dalyvavo Lie- kas gaudavo $45,ooo algos per: jama į galvą, jog jie esą “iš
taros visuomeniniame bei metus, šiomis dienomis įsirašė. laisvinti” ir nuvesti į “rojų,” 
kultūriniame gyvenime, armijom kur gaus tik $21 perlai suprasime, kad žmonės 
Tarp pašalintųjų advokatų mėnesį, čia jis parodytas pasi- nenori but |>er akis mulki- 
nėra nei vieno nelietuvio. rašant aplikaciją narni,

TELEFONAS 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST, 
WORCESTER MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mau. TeL SOUth Boston 2271.



Beitas Puslapis No. 20. Gegužis 14 d^ 1041 m.

Moterims Pasiskaityt
AT CTTVT>TTT TVADVA

Moterys Šventė Motinos Dieną

§1 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

SENOVĖS PIRŠLYBOS.
Laukinių žmonių papročiai.

Senovėje buvo vartojami 
visokie budai pačiai Įsigyti. 
Ji buvo parduodama, perka
ma. vagiama iš pasalų ii 
grobiama smurto keliu. Vė
liaus seni tėvai susieidavo ii 
nutardavo savo vaikus ‘*ap- 
ženyt." Kartais tokios ‘'pirš
lybos" Įvykdavo da “jauna
vedžiams" negimus. Jei vai
kas užaugdavo be tėvų. tai 
tuomet jo giminės parink
davo jam busimą žmoną. 
Meilės tuomet niekas nežiu- 
įėdavo. Visų pirma seniai 
žiūrėdavo, kad jų dukters 
vyras ar sunaus pati butų iš 
“geru namų" ir netingėtų 
dirbti. Mergina turėjo tu
rėti “kraiti," arba “pase
gą." kuris turėjo būt maž
daug lygus vaikino turtui. 
Lietuvoje tie papročiai lai
kosi iki šiai dienai. Jeigu 
vieno ūkininko sūnūs veda 
kito ūkininko dukteri.

kuomet jos išeidavo tenai 
uogauk ar grybauti.

Moterų vogimas atspindi 
net ir dabartinėse musų liau
dies piršlybų apeigose. Pa
vyzdžiui. yra užsilikęs dar‘ 
;oks paprotys: atvažiavus 
tas nuotaką piršliams, mer
ginos paslepia ją po antklo
de gličios kampe ir šitaip 
dainuoja:

Girdžiu atjoja
Sveteliai per lauką.
Ko jus. broleliai.
Reikalaujat ?
Ar mus seselės
Pageidaujat?
O mes neduosim
Savo seselės...
Aišku, kad daina čia kal

ba apie tuos laikus, kuomet 
jaunas, gražias merginas rei
kėdavo ištikruju slėpti il
ginti nuo užpuolikų.

Per vestuves Lietuvoje 
vra mada ir šaudyti. Visa

, tą1 į tai primena kova—kova su- 
tėvai tun iai duoti ir arkų, n 
kelias karves, ir audeklu, ir

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos moterys pereitą nedėldieni šventė Motinos Dieną didesniu atsidavimu, negu ka
da nors pirmiau- šiame vaizdely parodyti trys atskiri pavyzdžiai, kaip tą dieną buvo 
puošiamas i gėlėmis motinos pagarbai.

AR IS TIESŲ YRA WILKES-BARRE 
MIESTE LIETUVIS MILIONIERIUS?

“Tėvynės” 15-tam nume-ilywoodo judžių korporaci- 
ry tilpo aprašymas su PetroĮjois neparduoda filmų jo- 
Margie atvaizdu, kuris prisi-! kiems kitiems teatrams, tik 
rašęs prie SLA 115 kuopos‘ Camoford Amusement kor- 
ir apie kurį M. Kupris prira- i poracijai. kuri turi padarius 
šė labai didelių komplimen- tokią sutartį. Yra keli labai 
tų; būtent, kad p. Margie menkučiai privačiai teatrė- 
esąs Luzernės apskričio Pro- liai, kurie gauna paveikslus
thonotary ir jo priežiūroje 
dirbą 175 klerkai, jų tarpe 

; 20 lietuvių. Be to, p. Margie 
: esąs Scranton’o miesto 
, Standard Bretving Co. savi
ninkas ir jam priklausą 
daug teatrų ir viešbučių. Jis

labai nežymius ir senus. To
dėl, jeigu p. Margie ir butų 
tokių teatrėlių savininkas, 
tai jie labai mažos vertės. 
Pennsylvanijos valstijoje 
kiekvieną užeigą, kur alų ir 
degtinę pardavinėja, vadina

esąs vertas tarp 2-3 milionų “Hotel.” čia tokis vardas
' dolerių. Korespondentas priimtas. Tai gali būti, kad 
taip daug persūdė savo rasi-; ir p. Margie turi kelis na- 
nį. kad beabejo ir p. Margie mus, kui- rendauninkai laiko
galėjo sušilti apie save skai
tydamas. Parašyti ant po
pieros, kad žmogus vertas

alaus ir dektinės biznį, tai 
pagal “Tėvynės” korespon
dentą jis yra daugelio “vieš-

ristą su žmonos gavimu, 
nors šiandien žmonės tų da
lykų prasmės jau ir nesu
pranta.

Kitur daina parodo, kad 
kartais pati motina ragina 

, . .. ... savo sūnų susikviesti drau-
gadynės papročių atspindis. apsiginkluoti ir joti sau 
Tarp laukiniu ir šiandien i
meilė neturi jokios reikšmės i~yipcia • 
piršlybose. Sakoma, kad Ja-p 
vos saloje patįs jaunieji ne-' 
tui i jokio balso savo vedy-: 
bų klausimu. Viską atliekai 
jų tėvai. Ant Sandwich salų j 
nuo tėvo priklauso vaikų Į 
gyvybė ir mirtis. Tėvas te- į 
nai gali apvesdinti savo su-į 
nų su kuo tik jis nori.

Moterų vogimas.
Kur šitokių papročių se

novėj nebuvo, kur vyras už
augęs tui ėjo pats susirasti 
sau moterį, tenai ėjo imty
nės ir kova su kitais vyrais.
Jeigu prie vienos merginos 
meilindavosi du vyrai, tai 
be muštynių neapsieidavo.
Vietomis buvo mada jauni
kiui išlaikyti tam tikrus kvo
timus. kurie susidėdavo iš 
labai sunkių pareigų. Pama
tinis principas čia buvo. ži
noma. tas, kad jeigu vynas 
nori vesti moterį, tai jis turi 
parodyt, jog jis galės ją ap
saugot ir užlaikyti. Nekitaip 
yra ir musų laikais. Jei mo
telis turi du vyru. kurie var
žosi dėl jos rankos, tai ji ati
duos ją tam. kuris išrodys 
jai drąsesnis ir stipresnis.
Tai vra senas, senas savęs 
išlaikvmo instinktas.

kitokiu dalykų. O kartais 
jaunikis reikalauja, kad io 
merginos tėvai ir pinigais da 
primokėtų;

Tai vis da necivilizuotos

apskričio Prothonotary turi 
savo priežiūroje 13 darbi
ninkų. iš kurių yra vienas 
lietuvis. Kad Luzernės ap
skritys yra didesnis už Lac- 

į 7” . ; kawannos, tai tiesa, bet ne
jaučiu kieme mergužėlę, ■ kuomet visos energingai dir- mos. Kimšti reikia nepilnai, nes . ra Įęa,^u didesnis. Kad

2-3 milionų dolerių, yra la-Į bučių” savininkas, 
j bai lengva. ' p Margie yra pakeitęs sa-
; Ištikruju p. Margie yra! vo lietuvišką pavardę. Jo ti- 
i Luzernės apskričio Protho- i kroji pavardė yra Petras Ri- 
' notaiy. bet kad jo priežiu- marčikas. Jis turi seserį, ku- 
j roję dirbtu 175 darbininkai, ri tarnauja už gaspadinę pas 
iš kurių net 20 lietuvių, tai į Ędwardsvillės kleb. G. In- 
jau netiesa. Lackawannos čiūrą. Jis turi ir kelis bro-

sutruks. Kepti reikia i 
sočios vien atminimais visos karštam pečiuje valandą ir

pačios pavogti. Ir jos sūnūs Te as pernakvosiu...

Antram kieme švogerkelę:j bome. šiandien turime būti kitaip 
Te aš jaunas josiu, Į sočios vien atminimais viso ’

išsiblaškė. Nuolatiniai zur pusę.

Draugeliai mano, 
Brolužėliai mano, 
Imkit visi plinteles 
Su savim drauge.
O kaip mes prijosim 
Prie uošvelio dvaro, 
Šausim kartužiu 
I uošvelio dvara.

Anglijoj pirma įvykdavo 
piršlybos ir puota, o paskui 
buvo tėvų ruošiama kova, 
nors ir netikra, o tik dėl for
mos. Pa= rusus gi paprastai 
vicų piima įvykdavo užnuo- 
limas. Jaunikis surinkdavo 
bui į savo draugi1 ir užpulda
vo merginos tėvų namus. 
Jeigu užpuolikams pavyk
davo merginą pagrobti ir 
nrdvežd. tai paskui jau jau
niki- prašydavo los tėvų su
tikimo ia vesti. Jeigu sutiki
mą gaudavo, tai tuomet bu
vo ruošiama didelė puota.

Buvo laikai, kuomet ir 
musų Lietuvoje vyrai užpul
davo i’ pagrobdavo moteris, 
šita aiškiai parodo užsiliku
sio^ iš tų laikų liaudies dai
nos. Pavyzdžiui, Z. Aleksa 
savo knygoje “šeimyniškas 
Lieti vių Gyvenimas Juške
vičiaus Dainose” paduoda 
senovės musu liaudies dai
nele. kur tarp kitko sakoma:

b atėjo tris mergelės
Tų uogelių rinkti.
Ir atjojo tris berneliai
Tų mergelių imti.
Ką gi šitie dainos žodžiai 

reiškia?
Jie reiškia, kad seniaus 

Lietuvoje “berneliai” joda-

lius. kurie esą gabus vai
kinai.

Rašėjas šios korespon
dencijos neturi jokių blogų 
norų prieš p. P. Margie, ir 
jei P. Margie nori vėl kandi
datuoti į tą patį urėdą Lu
zernės apskrity ir jam reika
lingi balsai, tai manau kad 
neatsiras nei vieno lietuvio 
kuris prieš ji balsuotų. Bet 

lietuvių, tai jau kitos tautos j ar nebūtų buvę jam svei- 
reprezentacijos ten visai ne- kiau, jei korespondentas bu- 
turėtų. Ir visgi 26, tai ne 175. tu mažiau tų milionų pri- 
Be to. p. Margie nėra jokio ■ skaitęs, nes kartais balsuo- 
bravoro savininku Scranto- Į tojai pasako, kad milionie- 
no mieste. Čia yra Standard riams ir taip gerai gyventi.
Brewing Co. bravoras .kuris redaktorius

į turi pardavęs akcijų keliems;,

jau ir butų du kartu dides
nis. tai p. Margie priežiuro- 

j ie galėtų būti 26 darbinin-
Vienos margi patalėliai. zėjimai nupuldė veiklesnėm Iš to, kas aukščiau pasakyta įęaj q jeigu iš jų butų 20 
Antike čilieti m-iorralt-ali-ji • ' Jr-nirriim nnm t/ilisiii t-niLti bus aišku, kad vėdarai fali būt l,Antros šilkų priegalvėliai; draugėm norą toliau veikti, bus aišku, kad vėdarai gali būt 
Pasitrauk, mergyte, Jos nepakęsdamos nuolati- daromi tik tenai, kur yra sker-
Leisk man išmiegoti... nių kolionių ir užsipuldinė- džiamos kiaulės, nes jiems rei- 

Lietuviu liaudis šiandien Jimų visai‘pasitraukė nuo kalingas šviežias kraujas ir žar- 
kad ir dainuoja šitas dainas, veikimo. . . m>s- fal yra uklnlllklį valgls-
bet nesupranta ju reikšmės.'. ^es visos jums dekuo- ______ - —
Negalėdami suprasti, ką Ja!g. uz 3US>» telsm8? ,ss1' JUOKAI. 
dainos žodžiai reiškia, musų reiškimą. ~
žmonės tankiai juos iškrai- Draugiškai, . _ „ KADA HITLERIS MIRS?

ir keitėsi P°- Tuo budu kartais susiga- i . T . anene. Hitleris nuėjo pas čigonką,
Vėliaus dina labai brangi musų isto-' Suardę irMnu]n^1'1" kad ši pasakytų jam, kaip ilgai

rijai medžiaga. Bet nežiu- Moterų Balsą,. dabai jis gyvens. Čigonė paklojo kor
dai- norite uždrausti mums i tas ant stalo, pastudijavo jas ir

Laikai keitėsi, 
piršlybų papročiai.
užpuolimų jau nereikėjo da . . . ... .
ryt, nes merginą galima bu- riRt kaip tos dainos įskrai- 
vo turguje nusipirkti už stik- pytos* visgi jos parodo, kad 
lą degtinės. Tik pasiklausy- vedybų papročiai Lietuvoje 
kit. kaip vienoj dainoj moti- ėjo maždaug tokiais pat ke
na ginasi:

Vakar turguj buvau. 
Su ženteliais kalbėjau, 
Dukrelę pažadėjau... 

Arba:
Vakar gėriau,
Girta buvau,
Dukrelę pažadėjau...
Šitaip pažadėta mergelė 

dažnai verkia 
skundžiasi:

Ką tik buvau
Besprogstanti,
Besirpstanti...
Ir aprinko 
mane jauną...
Ir paskyrė
Ma vietelę...
Ir paskyrė
Ma berneli...
Dažnai ii to bernelio nėra 

nei mačiusi, todėl išmeti
nėja :

Ką tu. močiute, padarei?
Mane iauną nudavei
Vž to šelmio bernelio,
Kur nei karto nemačiau,
Nei vardelio nežinau!

Ai ba:
Ką tu. tėve. padarei?
Mane jauną išdavei
Vž tuo
Kur nei

liais. kaip ir kitose šalyse: 
išpradžių moteris buvo už
puolamos ir vagiamos, vė
liau jos buvo parduodamos 
ir perkamos, o da vėliau jau
nuosius tėvai supiršdavo. 

“Teisingas Patarėjas.

Maiie tm«i kiek akcuu t,ėmėsi tuo- k* M’ KuPris P3*
UU isk^ Kaink ?eat™ : raš8- 0 todan«i M‘ KuPris
Ui viskas. Kas imk teatrų SLA n5 k s pirmi.
tai Luzernes, Lackawannos >. , organizatorius ir

-v------ .. ,— -------, ir Schuvlkill apskričių teat-S1^8’ - ?;?aniz.aloPVs. ir
nate kerštu. Nešumykit per- —Tamsta mirsi ant žydų rų monopoli turi Camoford ,7*t° aPPKllc’° Pirmininkas, 

~ ~ AmusemeVCorporation, ši ^rius^S Sytfe“
korporacija apie 4 metai at-j Tairf TvisSs būna S’ 
gal supirko risus minėtuoy J £ ’
apsknciuose teatrus ir uz-j - A ____
mokėjo $22.000,000.00. Ho-

apie tai ir prisiminti, grąsi- sakp:

daug, nes čia ne Rusija. Sta- šventės 
lino “saulė” čionai dar ne- Hitleris krūptelėjo:
sviecia: A. Liutkuvienė.

APIE VALGIUS.
KAIP PADARYT VĖDARUS.

Tūlas laikas atgal tilpo šiame 
skyriuje pageidavimas, kad ku
ri nors iš musų skaitytojų pa
aiškintų, kaip yra padaromi vė
darai. Iki šiol gavome jau porą

KOMUNISTĖS GRĄSINA 
KERŠTU.

Teisingai pasakyta, kad!
ir dainoj tik to niekas nepeikia, kas paai5kinirau Viena ją prisiuntė 

nieko neveikia. Na ir kas ga- Petronclj Bdskienė iš Rhine 
li apie tokius žinoti, kuru
visuomeninėj veikloj neda
lyvauja ir bėgančių klausi
mų /negvildena. Tokių už
duotis yra tik užgimti ir nu
mirti, tai viskas. Yra ir to
kių, kurie patys nieko nau
dingo neveikia ir norėtų už- • 
drausti tiems, kurie sulyg 
savo išgalės rūpinasi ir gvil
dena visuomenės klausimus. 
Štai. aną dieną susitikau se
ną draugę, kuri dabar yra, 
karšta komunistė. Ji save 
vadina “darbininkių klasės 
nare.” Ji mane Įspėjo, kad 
aš sustočiau lašinėjus Į “Ke
leivio’’ Moterų Skyrių. Ji 
sako. buk aš “šmeižianti” jų 
partiją ir galinti už tai susi
laukti keršto. Koks bus tas 
kerštas, ji nesakė. Kaip iš-

lander. Wis.. o antrą parašė S. 
i Sheput iš Weehawken, N. J. 
\ Talpiname pirmutini, nes jis 
' lengvesnis.

Pagal šį receptą, vėdarams 
padaryt reikalingi šie daiktai:

3 svarai miežinių kruopų.
10 svarų bulvių.
5 svarai burokų.
3 svarai morkų.
2 svarai pastarnokų.
3 svarai cibuliu.

—Ant kokios žydų šventės? 
Kada ji bus? Kokią dieną?

—Mano kortos neparodo die
nos,—aiškina burtininkė.

Hitleris liepė jai kortas su- 
maišyt ir burti iš naujo. Ji pa
klojo kortas ant stalo antru 
kartu, bet ir dabar jos neparo
do dienos. Hitleriui reikalau
jant. ji bandė trecią ir ketvirtą 
kartą, pagaliau sako:

—Penas Hitler, diena ne 
svarbu. Kada tu ne mirtum, tai 
vistiek bus žydų šventė.

ABUDU MELAGIAI. 
Paimtas bolševikų kariuome

nėn žydas išgirdo, kad rytoj jų 
pulkas turi eit prieš finus, 

i —Ui, dabar tai bus kaput 
bėdnam žydelis—kalba sau vie- 

i nas Joškė. Paskui nuėjo jis pas 
komisarą ir prašosi, kad jį pa- 

į leistų namo. nes jis gavęs tele- 
j gramą, kad jo jauna pati mirš
tanti.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalinzransin žodžio b 
pasikalbėjimu ši knvgr? sutaisyta tair 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie 
nas grali ereitai išmokt kalbėt anrliš 
kai. Joje t«*lna netik atskiri žodžiai 
bet •'ieli sakiniai, pasikalbėjimai dar

W. A. Meškunas.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL

VALDYBA 1941 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas,

Prescott St. YVaufcerian. III.
F. Sedoravičia — pirra.-pagelbinin.,

733 Lincoln st.. Waukejran, III.
bo jieškant. važiuojant kur nors, nu-. Stisana Gabris—nutarimu rast. 
ėjus krautuvėm pas dakvara. nas bar i 730 McAlister avė., Wauke<tan, IB- 
i^skuti pas kriaučių ir tt Sn fone En,nija Kernagis—turtų rašt.

,r. Antrs į Vine Place, Wankegan, 111.
padidinta ir paeennta laida. Sutaisė _ .. . 1
St Micbelsopas t>i,si os .... 35* K Vaitieknnas — kasimus.
__________________________________ 726 — Sth St., Waukegan, III-

“ , KASOS GLOBĖJAI
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS ■ D. Lauraitis, K. Ambrozunas, 
KITOS APYSAKOS: j MARŠALKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras: (2) Žv- K. Pečulis, J. Stoškus, 
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korėk- Susirinkimai būna paskutinj ped«-
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai- idienj kofno mėnesio. l?>0 v. po niefl, 
kai tiki j visokius prietarus, Į Liuosybės Svetainėje, kamp. Sth 'ir 
burtus ir tt. K»ina ........................ Ific i Adams Sts- TVsukeean. OI.

SIELOS
BALSAI

2 ryšuliai salierų.
Kruopas reikia išvirti, bulves. —Meluoji, šunsnuki!—-sako 

sutarkuoti ir nusunkti sausaikomisaras.—Aš tavo pačią ge- 
burokus, morkas ir pastamo- ra* pažįstu ir ji man rašė, kad 
kus taipgi reikia sutarkuoti, bet ^ave pirmutinį pastatyti prieš 

finus.
žydelis pridėjo du pirštu prie i 

ausies ir sako:
—Ui, vąše brodije, ar aš gale ' 

kalbėt netaip I 
kaip kareivis su komisarėm, ale 
taip kaip žydelis su žydelem?

—Gali!
—Ui, pons komisares, mes 

abudu esam šunsnukis ir abudu 
melagis. Aš pačios visai neture.

sunkti nereikia. Cibulius ir sa
lierus reikia smulkiai supjaus
tyti ir paspirginti su taukais. į
Taukus nusunkti ir jų nedėti,

, . . . . .. , bet spirgučius sudėt. Visa tai; su7va®e brodije
lodo, tai visas jų lizdas yra sumaj§yt su kruopom ir bulvėm,

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugelio spalvuotu puikią paveikslą, 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairia eilią.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekviena* tarėte sava knygyną aiiaėta knypi.
Kiekviena* nanipirke* t« kayn paaMiiaaga. Piaigaa Rerinanla 
*is*t "Money Orderiu.” Popiarinia* galima dusti tiesinę papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti *avo ir "Keleivio” nd- 
resy ir nepamirškit prilipyt až3 centus markę.

"KELEIVIS”
25S BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

šelmiu bernuzeliu, „a.emtas vien pavydu, šmei- 
•1 kartą nemačiau. z,mais n- kerštu, kuomet vi- piri) kiekir sukimSt , 

Tas bernužėlis būna netik kitos darbminkų partijo? žarnas. žarnos turi būt jau iš
šelmis, liet kartais ir senas. ;inaJ'an^ 1’aI?*i?n.uz_7e,p0* kalno paruoštos, gerai išplau- 
Tuomet ir vėl mergelei ten- k’^tiją, tai tų issigimelių bu- tos užpjjtos Sajtu su<jytu Van- 
ka ašaras lieti: H norėdamas atsilaikyti, (jenju jr naj(U turj mirkti, iš

eneKiasi grąsinjmų ir kers- rvtQ jos turi but 
< o. Neišmanėliai, jus ! Grą- vandeni0
m mais ir kerštu jus nieko 7__________
neat-ioksite. Štai, pasiskai- 

Lietuvos berneliams vi- ištrauką is laiško nuo 
suomei geriau, negu merge-/’.’“1’;”1 P^Įadelphiečių kū
lėms. Tie šelmiai mėgsta su r:c buvo pirmutinės LMPS 

■r “Moterų Balso veikėjos:
“Mylima Drauge—
“Jūsų strainsni ‘Keleivio’!

Motei ų Skyriuje su drau
gėm perskaitę palikom liūd
nos prisiminę tuos laikus,

Kad seselė verkė, 
Vai. verkė, verkė, 
Kad už seno davė.

mergelėmis ir minkštoj lo
voj pagulėti, o paskui jas 
pamest. Pas mergelę i>er- 
nakvot, tai daugiausia išsi
platinęs sportas. Ir liaudies

vo į girias “mergelių” vogti, dainoj bernelis giriasi:

AMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutė.ie te,m 44 reriausip

.Tnvam dainų. Jo« tinka deklamaci- ir tada kemsą- 5r KahMI .... 1Re.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lfctavis Kaltai Mokytoja* orte 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA 1100
DR. D. PILKA, 528 Cofambus Ave„ Boston. Mass.
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Lietuvos Darbinin- 
kams Atimta Teisė 
Pasirinkti Darbą.

Jie tapo pririšti prie vienos 
vietos, kaip tikri bau

džiauninkai.
Lietuvos darbininkai jau 

ir formaliai yra prirakinti

ŽINIOS iš LIETUVOS
, NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

KODĖL KARTU SU BOLŠEVIZMU 
EINA BETVARKE IR SUIRUTE.

Yra žmonių, kurie negali dis. sienas nurašinėtos krei- Pr?e ?avo darbo vietų. . Ko- 
suprasti, kodėl Sovietų Ru- da, baldai per dulkes ne- ^^^rų taiybos pirmininkas

KELElVjS^SO.JBOSTON

Fašistų Padarytas Sabotažas

J

sijoj nėra tvarkos. Bet Lie
tuvoje bolševikams įsigalė
jus irgi suiro tvarka, ir 
jų laikraščiai parodo, kodėl 
ji suirio. Štai, Paleckio val
džios organas “Tarybų Lie
tuva” rašo. kad Juliaus Ja
nonio vardo popieriaus fab
rike esama daug betvarkės. 
Yra žmonių, kurie “nepra
leidžia progos išsigerti, dar
ban ateina įsilinksminę, 
mėgsta vėluotis darban ii 
visiškai praleidinėti be rim 
to reikalo darbo dienas.”

Vilniaus “Lino’’ fabrike, 
kaip rašo tas pats laikraštis, 
“neretai darbas susitrukdo 
dėl nepristatymo reikalingų 
mašinoms dalių-dalelių. ku
rias reikia gauti iš Mask
vos,” nors tų pačių dalių bu
tų galima gauti Vilniuje.

Kauno stiklo fabrike 
“Aleksotas” darbininkai 
skundžiasi, negauną specia- 
linių darbo drabužių, be ku
lių darbas stačiai neįmano
mas. Taip pat neturi piršti
nių, dėl to susipiausto ran
kas. Fabriko direktorius 
“draugas” Rubinšteinas pa
reiškė, kad jis kas antrą die
ną skambina į aukštesnes į- 
staigas “ir vis dar drabužių 
negaunama.” Net fabriko 
nakties sargas žiemos šalčių 
metu nebuvo aprūpintas šil
tais drabužiais.

Kauno lentpiuvės, pava
dintos ruso čkalovo vardu, 
vienas darbininkas turi vež
ti piuvėnas nuo gaterio į kie
mą. Bet, kaip rašo “Tarybų 
Lietuva,” jam nustatyta to
kia aukšta minimalinė dar
bo norma, jog “jis dirba ne
paprastai įtemptai, šlapias 
nuo prakaito, bet norma vis 
tiek lieka neįveikta.”

Tekstilės fabrikas “Dro
bė,” kaip skelbiama, vasa
rio mėnesio gamybos planą 
išpildė tiktai 88 nuoš. Tai 

, Įvykę dėl nuolatinio dažų 
l trukumo. Dažai tain dažnai

{išsibaigia, jog kai kuriomis 
dienomis tepagaminama tik 
32 nuoš. normos.

“Inkaro” gumos fabrike, 
kaip rašo pačių bolševikų 
laikraščiai, esą prastas rei
kalingų medžiagų tiekimas. 
Neprigaminta pakankamai 
padu kaliošiams, nes laiku 
nepristatyti reikalingi suo
džiai. Taip pat lietaus paltų 
trukumo. Dalis sausio mėn. 
gamyba susitrukdė, nes nėra 
reikalingos manufaktūros.

Iš to, kas aukščiau pasa
kyta, motome aiškiai, kad 
bolševikai nemoka tvarkyti 
pramonės, todėl pas juos ir 
viešpatauja amžina suirutė 
ir visko stoka.

Dabar pasiklau s y k i m
“Tiesos” apie dezorganiza
ciją Lietuvos geležinkeliuo
se, kuriuos “tvarko” atsiųs
tas iš Rusijos bolševikas 
Lochmatovas. Anot “Tie
sos,” nešvara ir netvarka ge
ležinkelio stotyse esąs “kas
dieninis reiškinys.” Toliau 
rašoma: “Kaišiadorių gele
žinkelio stotis yra tikras mė
šlynas. Prie Kaišiadorių yra 
klijų fabrikas, kuriam kau
lai yra reikalingi kaip žalia
va. Atvežti kaulai išverčia
mi prie pat stoties ir dvokia, 
pro šalį praeiti negalima. 
Tas “malonus” kvapas 
sklinda po visa miestelį. Tuo 
tarpu klijų fabriką su sto
tim jungia geležinkelio lini
ją ir galima butų sutvarkyti 
taip, kad vagonai butų tie
siog pristumti su kaulais 
prie pat fabriko kiemo, kaip 
tas jau buvo daroma. Alba 
paimsim Baisogalos geležin
kelio stotį. Čia įėjęs į vidų 
amžinai rasi nešluotas grin-

mato dienos šviesos. Stati
naitė su užrašu “Šviežias 
nevirintas vanduo” dažnai 
visai tuščia, o geriausiu at
veju vanduo yra bent tris 
dienas pastovėjęs ir tokio

M. Gedvilą išleido Įsakymą, 
kuriuo nuo šių metų balan
džio 1 d. Lietuvos darbinin
kams privalomai išduoda
mos darbo knygelės, kaip 
tai yra ir likusioje Bolševi

skonio, jog visai negalima • Gijoje. Darbo knygelės at- 
io gerti. Dar gudriau pasiel- š spausdintos maskolių ir bė
gė Šeduvos geležinkelio sto- į tuvių kalbomis, o taip patvi
nęs administracija. Jinai vi-! F1 Įrašai daromi maskoliškai 
-ai pašalino statinaitę su j ir lietuviškai. Toje knyge-
vandeniu, esą. žmonės puo-į ®Je ^ur 4arjm1”"
dūkūs vagia!” H„hn hp tn visi narhn

“Tarybų Lietuva” rašo,
kad Dukštuose kasdien turė
tų būti suvartojama po 
2,000 kilogramų duonos, o 
pagaminama tik 1,000 kilo
gramų. Reiškia, kad Dūkšto 
gyventojai kasdien suvalgo 
vieton vienos duonos riekės 
tik pusę! Nr. 84 ta pati “Ta

kas dirba, be to. visi darbo 
vietos pakeitimai bei kiti į- 
rašai, liečią darbą. Be to
kios knygelės darbininkai 
niekur Į darbą nebus priima
mi. Tad šios knygelės yra 
savo rūšies baudžiauninko 
dokumentas, be kurio dar
bininkas niekur darbo ne
baus.

Šis vaizdelis parodo sudaužytą italu laivo “Coiorado” ma
šineriją. Tai italu fašistu sabotažas. Kuomet fašistai pa
juto, kad Amerika gali paimti ju laivus šios šalies uostuo
se, jie pradėjo tuos laivus ardyti, šis laivas stovėjo San 
Juano uoste, Puerto Rikoj. Parodytas čia vyras yra Jung
tinių Valstijų pakraščių sargybos tarnautojas.

SOVCHOZAI “PROGRE- DVORNINKAI NEGAU- 
SUOJA” VĖŽIO ŽINGS- NA ALGŲ.

NIU. į Raseiniuose buvo susirin-
Lietuvos žemės ukio ko- kę bolševikų nusavintųjų 

misaras davė pasikalbėjimą namų sargai. Jie nusiskun- 
spaudai. Pasak jo, sovcho- dė sunkia savo padėtimi, 
zuose
rio sėjai

kad Sovietinė Lietuvos spau-
Kauno priemiestyje Vili- fIa. aPie .šia® 
iampolėje nuo kovo 29 d. i kaiP° a)?^ diliausią darbi- 
iki balandžio 3 d. nebuvo ™
galima gauti žibalo, miltų iri^ak. . . £
cukraus. Pasak laikraščio. į ^.rezI.a» kad tai busią ti g - 
negeriau ir su ‘Maišto’

krautuvėmis. Parduotuvės S00.mo®v >
neaprupina pirkėjas jautie-: Pabėgėlius iš v i nos jm 
na n,P«a ” i nes i kitą. Tai busiąs tikras

Tokia vra tikrovė atvaiz- į darbininko atestatas. Ypač Jto paties ofidozo knygeles “Tatyb, Lieto

bų Lietuvos!”
Na, tai kodėl valstybės ir i 

visuomenės reikalai yra pa
vesti tvarkyt tokiems igno- 
rantams. kurie nieko apie, 
tai neišmano?

rybų Lietuva” rašė,

voje giria “tovarišč” A. Si-
i mov, kuris paskirtas “laisvo
sios” Lietuvos darbo komi
saro pavaduotoju vieton 
“draugo” V. Micelmache- 

,, i rio. Pasak šio maskolio, 
. i . paklaus j «cĮar|)0 knygelė kaip veidro- 

gal skaitytojas. Nejaugi dvje rod*s vieno ar kit0 
Lietuvoje nėra žmonių, ku-' J {bJ(>to/nlJopelnOg socia- 
ne galėtų tuos reikalus tm- Hstinei įaWy&j. parodys 
kaimau sutvarkyti? tikrąjį jo darbo kelių.”

Taip, tokių žmonių Lietu- šios “darbo knygelės” y- 
voje yra. Bet bolševikai jų;ra viena bolševikų prie- 
nepnleidzia. štai. “Tiesa” |moniy prirakinti darbinin- 
pranesa, kad ūkininkai is- j kus prie darbo vietos, o taip 
rinko naują Žagarės pieno pat kontroliuoti ju “atsida 
bendrovės valdybą, bet i įima”
“Pienocentro” vadovybės
bolševikai tų rinkimų nepri
pažino. nes išrinkti buvę 
“buožės.”

Vadinasi, pieno bendro
vės vadais turi būti ne tie, 
kurie savo pareigas galėtų

Stalino režimui.
Liet Inf. Biuras.

AKMENĖS VALSČIUJE 
ĮSTEIGĖ LENINO 

DVARĄ.
Lietuvos bolševikų laik-

n.«nc «t»v • nranp5a lesi d AkrrtP-tmkamai atlikti, bet tie, ku- ia?cldl Paneša, ka d Akm
v____ nes valsčiuje jau įsteigtas

kolchozas, tai yra. bolševi-rie priklauso komunistų par- 
tijai, nors pieno pramonėj 
jie butų didžiausi glušai.

Tai ve, kodėl kartu su 
bolševizmu eina betvarkė ir 
suirutė!

GYVULIŲ DAKTARUS 
MOKINA MARKSIZMO:

kų valdžios dvaras, kuris 
pavadintas Lenino vardu. 
Tame dvare bolševikų ku 
mečiais pastatyta 16 beže
mių šeimynų.

Ar gi neapgaudinėjo bol
ševikai žmonių, kuomet jie 
skelbė panaikinsią visus

Kauno veterinarijos kur- dvarus ir visus bežemius ap- 
suose įvestos’ ir marksizmo rūpinsią žemėmis? 
pamokos, kurias dėsto “to- Bežemiai kaip buvo taip 
varišč” Kaširin. Ką mark- jr pasilieka, o vietoj senų 
sizmas turi bendra su kūme- dvaiu bolševikai steigia 
lių ar kar ių sveikata, to. naujus, nes “kolchozai” nė- 
turbut, nei pats Marksas ne- ra niekas daugiau, kaip bol-
galėtų išaiškinti. ševikų dvarai.

doie, Lietuvos bolševikams, 
kažkaip patiems pasidarė 
nebepatogu kartoti nudėvė
tas frazes apie “meno su
klestėjimą.” Todėl dabai 
diena dienon pasigauta kita 
tema: “Kodėl
ratai
esnačios sudarytos visos są
lygos kurti! Tačiau lietuvių 
rašytojai nieko nerašo ir 
tiek. Išrodo, kad jie strei-

pasiruošimas pavasa- Sargai laiku negauna atlygi-•
jai vykstąs nepatenki- nimo. Balandžio mėn. dau-ivintoJ Lietm°J uždrausti...

Lietuvos Rašytojai “Sustreikavo.”
Lietuvos bolševikai, kiek-, Tačiau P. Cvirkos tipo iš- 

viena proga kartoję apie i sigimėliai jieško kitų prie- 
“nepaprastai sukietėjusi me- žasčių, kodėl rašytojai nuti- 
no gyvenimą,” atėjus raudo- lo. Bet ir jis priverstas prisi- 
nosios armijos maskoliams pažinti, kad lietuvių rašyto- 
ir mongolams, dabar staiga jų dauguma formavosi kito- 

; pakėlė didžiausią triukšmą, je pasaulėžiūroje, bet ne to- 
! kad lietuvių rašytojai nieko įe, kurią vergiškai garbina 
nebekuriu. Pavarčius sovie- jis pats. P. Cvirka pareiškė, 

i tinėje Lietuvoje leidžiamus kad Maskva jam buvusi už- 
■ vad. literatūros ir meno žur- sakiusi išleisti lietuvių rašy- 
: nalus. matome, kad jų pus- tojų almanachą, tačiau “tik 
i lapių didžiąją dali užpildo iš poros draugų gavome ke- 
į Įvairių maskolių straipsnių liatą eilėraščių.” Matyti, tik 
i vertimai apie “genialųjį” pora atsiprašant literatų su- 
Leniną ir “dar geniališkes- gebėjo nukalti eilutes apie 
ni” Staliną. Taip pat valsty- Staliną. Dai- Įdomesni L. 
binė leidvkla leidžia Įvairių Dovydėno pareiškimai. Pa-
Stalino, Kalinino ir kitų so- sak io. “esą sunku šiuo metu 
vietiškujų “literatų” šlamš- pradėti rašyti, nes kįla abe- 
ta. Lietuviškieji leidiniai te- jojimų, ar gerai ir teisingai 
užima menkiausią vietą, bus parašyta.” O abejoji- 
Net dienraščiuose retai be-!mus nesunku iššifruoti: ar 
užtinkami rašiniai, kurie1 parašytas dalykas atitiks 
bent iš tolo galėtų preten-į “genialiojo” Stalino genera- 
duoti i grožinę literatūrą, ilinei linijai...

Tokios padėties akivaiz-*----------------

nieko nerašo?”

CIBULIZUOTA KAUNO 
MIESTO VALDŽIA.

Kaip jau buvo rašyta, 
Kauno miesto vykdomojo 
komiteto pirmininku (bur- 

lietuvių lite” aistru) paskirtas “draugas” 
Girdi A. Šiman. jam sekretorium 

’ priskirtas “tovarišč” Šermu- 
šenko, o šio pavaduotoju 
paskirtas įeik Šmuilov. Kaip 
matome, lietuviškojo Kauno 
šeimininkų kompanija nedi
delė, bet pakankamai cibu- 
lizuota.

* y v ,7 o
šomis. Esą net tokių sovcho- sario mėnesius, tuo tarpu,, 
zų. kuriuose balandžio pra- kaip rašo “Tarybų Lietuva.” j straipsniai, r 
džioje nebuvę dar iškulti “nrae-vvenimui lėšos reika- anketos ir tt. Kai ki 
javai.

KETVIRTAS PAVADUO
TOJAS GEDVILAI .

Kažkoks Jonas Mikėnas; 
paskirtas sovietų Lietuvos 
komisarų tarybos pirminin- i 
ko pavaduotoju. Tokiu bu
du M. Gedvilą, komisarų

menesius,
uošiamos

pragyvenimui lesos reika- anketos ir tt. Kai kurie atsa- 
lingos kiekvieną dieną.” kymai yra gana budingi. 
Sargai pareiškė, kad jie ir Pav., P. Cvirka, priklausąs 
ligšiol nežiną, kada gausią maskoliškųjų okupantų pad- 
atlyginimą už atitarnauta laižiu ketegorijai, stačiai 
laiką. pastatė klausimą: “Gal neli-

__________ ko apie ką rašyti, nebėra
PIRMA IŠSIMAUDYK,

PASKUI ATSIGERK 
DULKIŲ.

O temų?” Be abejojimo, kiek-

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

PABĖGĖS NUO OKUPANTŲ.

Čia yra parodytas Belgijos fi
nansų ir karo ministeris Camil-

REIKIA 400 RUSŲ MO
KYTOJŲ.

“Tarybų Lietuva” skel
bia, kad pavergtoje Lietu
voje stinga 400 mokytojų 
maskolių kalbai dėstyti. Ar 
tai reiškia, kad Lietuva ne
bus rusinama?

TAURAGĖS SUKILĖLIAI
NEGRĮŽTA LIETUVON.

Patirta kad Belgijoje gy
vena keliatas lietuvių. Keli 
jų yra dalyvavę 1927 metų 
Tauragės puče. Tačiau nei 
vienas jų negrįžta okupuo- 
tojon Lietuvon.

KAUNE PASIKORĖ TEI- 
SĖJAS VAITONIS.

Patilta, kad sausio mėne-
k Gutt, kuris pabėgo užsienin. Kaune iš desperacijos pa
kai naciai okupavo jo tėvynę, si korė buv. Vyriausiojo Tri-

dlonnmic nf<VrirIn nr. __ _____________•šiomis dienomis jis atskrido or- Į bunolo teisėjas Vaitonis, 
laivių Amerikon, ši nuotrauka Velionis buvo laikomas vie

nas geriausiųjų lietuvių tei-■padaryta išlipus jam iš lėktuvo 
New Yorke. rininkų.

»« « « s, a « , , • S, s.
» * * e k *.*
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Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
adroin istraci jon nevėliau PANEOS- 
LiO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pas!i:st Iš anksto, kad pa
siektu mm ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai ♦ tos 
savaitės numerį nespėjama patal- 
p:nt.

Norint, kad garsinimas nesu«l- 
triikdyttj. sykiu su paga.-sinimu 
reikia siusti ir mokestį.

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

Už pa j Ieško]‘mus darbininkų, par- 
tfavimes Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodi. Stamdes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

••Keleivio” prenumeratoriams už 
paieškosimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Magiausio pajieško- 
jirr.o kaina 65c.

Norint paj ieško? su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

••KELEIVIS.” 2R3 SROADWAY. 
SO. BOSTON. MASS.

vienas padorus lietuvių ra- 
■ šytojas atsakymą i ši klausi
ma tikrai turi. Rašyti bututarybos pirmininkas, gavo “Tarybų 

jau net ketvirtą pavaduo- kad Alytaus mieste esąs la- apie ką, net dangun šauktis 
toją. bai aktualus švaros klausi- reikėtų dėl okupantų barba

mas. Nors miestas išsistatęs riško siautėjimo pavergtoje 
smėlynuose, tačiau purvyno Lietuvoje! Tačiau visa tai 
jame yra tiek pat, kaip ki-i užgniaužta GPU budeliu.

SVARBUS IŠRADIMAS

Lietuva” rašo,

TRUŲ RUSIŲ GYDUOLĖS.
Užpatentuotos U. S. , „ » . , . . , . . .

N®, i. Nuo Dantų Gėlimo, for Tooth tuose bolševiku nušeiminin- Todėl lietuviu rašytojui me- 
kautuose miestuose. Pasak ko kito nebeliko kaip nasy- 

užsivietryjimą, sustiprina smegenis. laikraščio, kai purvynas viai pnesmtis okupacijai ir 
pradžiyg taJ pakiĮs patylomis išlieti savo širdies
debesys. 7 skausmą kuriniuose, kurie

__________ 'dabar negali buti spausdi-i
NĖRA POPIERIAUS MO- : narni.
KYKLU VADOVĖLIAMS.

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

No. S. M. J. S. Salve nuo Rheuma- 
tiškų skausmų kojose, rankose, pe
isuose. sprande, nuo užsišaldvmo ir 
etc. Ta mostis tikrai skausmus jums 
orašalins. Reikėtų turėt tos mosties Ua viešai sklllldŽiasi, kad ji 
kiekvienoje šeimynoje. NusinirKit ,. .. «i
tuo jaus. Atskiru gyduolių dėžūte tik negalinti gauti reikalingo 
$1.00. Siųsdami pinigus adresuoki popieriaus kiekio, reikalin- 
taip: oSSr.Ž (6) go vadovėliams išleisti ir są-
P. O. Box 1193, Hartford. Conn. ‘ siuviniams pai'UOŠti.

Lietuvos valstybinė leidy-

■<E8

AR ROMOS
piežius yra Kristaus 
Vietininkas?KOKIUS DIEVUS ŽMOI 

GARBINO SENOVOE?
Knyfoje aprasoki Dievai, pradedant nuo saules 

garbinto jų iki pat krikščionių gadynes.

Senovė* Lietuvių žmyėių

Ypatingai dabartinės kriMčianyhc (radynt jv 
perskaityt, nes tik tada gaiė» aiškini supranti

kiekviensH turėtų 
Dieve tuviais.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapi. Kaina popieros apdarais
~ 1.00: audinio apd.—$1.25. Pnigtts galima siųsti pepierinj doleri 
arba "Money Orderj”. Adrusuokit -ekanėiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mas*.

PARAŠĖ KUN. VALADKA4
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijocbijos bažnyčia. 
(S) 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 vra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną? Francuzijai 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių anie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

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

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

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO’’ KNYGYNE
! 2S3 BROAOWAY, SO. BOSTON. MASS.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO, BOSTON No. 20. Gctužės 14 <L IMI m.

KOMUNACIŲ DEMONS- i Maskvos, ar iš Berlyno, jis 
TRACIJA NEPAVYKO. ; nežinąs.

--------  ' Po jo monologo turėjo
Buvo atsivežę grabe “užmu- kalbėti keli Stalino ir Hitle- 
stą kareivį,’* kuris atsistojęs rio agentai, bet policija tą jų 

pasakė monologą. į penktakojišką demonstraci- 
Pereitą nedėldienį ant uždarė, paaiškindama, 

Boston Common buvo įtai- ^ad leidimą jie buvo išsi
gyta labai kvaila demonstra- ėmę tiktai prakalboms saky- 
cija “prieš karą.” Ją suren- ti, o ne vaidinimus statyti su 
gė vadinamas “Youth Coun- grabais, suraišiotom galvom 
cil” (jaunimo sovietas) ir ir kiršinančiais plakatais pu- 
“Peace Council” (taikos so- bliką erzinti. Kadangi to- 
vietas). Tai yra organizaci- kiems dalykams jie leidimo 
jos, kurioms vadovauja iš neturėjo, tai visas šitas jo- 
pasalu Stalino ir Hitlerio markas yra uždaromas, 
agentai. Kvailas tas komu- Ir galvas nuleidę komu
nacių jomarkas buvo dėl to, naciai išsiskirstė.
kad jo rengėjai perdaug . ---------------
šiurkščiai parodė savo ne- • Sužeidė 3 mergaites, 
apykantą demokratijai, bet į Ant L ir Third gatvių 
nei žodžiu neužsiminė apie kampo pereitą nedėldienį 
Romos-Berlyno-Tokijo-Mas- buvo sužeistos 3 mažos mer- 
vkos diktatorių “ašį, kuri gaitės. kurios žaidė ant šąli- 
sui uošė šitą karą ir naikina į gatvio. Atsitiko taip: jaunas 
silpnesnes tautas vieną po; vaikėzas ilipo i svetima au- 
K1. '. . ; tomobilį ir paleido jį. Auto-

Štai, kuo šita komunacių ‘ mobilis šoko ant šaligatvio 
demonstracija buvo keista: jr pataikė ant tų mergaičių. 

. Norėdami padalyti į pub- Vienai buvo nulaužta ran- 
liką didesnio įspūdžio, jie kūtė, kitai sužeistas nugar- 
pasisamdė New Yorke kaž- Raulis, o trečiai apdraskytas 
kokį aktorių, aprengė jį ka-i veidas. Visos trys airišiukės.
reivio uniforma, apraišiojo______ *-----
galvą, kad išrodytų kaip su-, S\vanipscott’e pereitą ne
kruvinta. paguldė tą vyruką dėldieni sudėstė A. Johnso- 
j grabą ir atvežė su grabu į no vištidė su 500 vištų. Ug- 
šitą mitingą. Grabas buvo nagesiai pribuvo laiku, bet 
pastatytas aukštai, J<ad is nebuvo vandens, 
publikos matytųsi. Tuomet 
iš grabo atsikėlė suraišiota 
galva kareivis ir pradėjo 
rėžti monologą: “Aš esu pe
reitojo karo nežinomas ka
reivis. Aš buvau nusiųstas, 
kariauti už demokratiją ir 
atidaviau savo gyvybę už ją.
Aš buvau užmuštas. O kur 
yra ta demokratija? Dabar 
kapitalistai rengia kitą tokią 
skerdvnę ir jie ruošiasi jus 
skersti už demokratiią... Ar 
jus eisite mirti už Wall ;
Streeto bankierius?...”

Sakant iam tą monologą, i 
komunaciai pradėjo kelti 
aukštyn plakatus su užra*- 
šais: “No Convovs!” “No!
More Vknotvn Soldiers!” i 
“Get Out and Stav Out ofi 
War.” į

Pabaigęs savo monologą, 
tas “užmuštas” “nežinomas 
kareivis’’ nušoko nuo plat- 
foimės ir norėjo pasislėpti, 
bet policiia jį ten pat sulai
kė ir pradėjo klausinėti, kas 
jis per vienas, iš kur ir kas 
jam davė kareivio unifor
mą? Jis paaiškino, kad jis 
esąs John C. Seymour, akto
rius iš New Yorko. Jis buvęs 
pasamdytas ir atvežtas čio
nai suvaidinti “dramatišką 
monologą.” Pinigai jam bu
vę užmokėti iš kalno. Čia 
buvęs jam tik uždarbis, ir 
daugiau nieko. Jis dirbąs už 
pinigus. Ar tie pinigai yra iš

Išdaužė mokykloj 130 langų
Roxbury jauni chuliganai 

pradėjo smarkiai daužyti 
mokyklų langus. Dearborn 
pradinėj mokykloj išdaužy
ta net 130 stiklų. Ir policija 
jokiu budu negalėjo chuli
ganų suimti, nes kai vieni jų 
daužė langus, tai kiti stovė
jo ant kampų ir, pamatę po- 
licmaną. tuoj duodavo žen
klą ir piktadariai išbėgioda
vo. Pagaliau keli policma- 
nai persirengė civilėm dra
panom ir pradėjo mokyklas 
saugot. Ir pereitą nedėldie
nį jie sučiupo už apykaklių 
10 jaunų kriminalistų, kurie 
buvo pradėję svaidyt akme
nis į Dearborn mokyklos 
langus. Areštuoti piktada
riai prisipažino, kad visi jie 
yra tos mokyklos mokiniai. 
Tokius chuliganus reikėtų 
išvesti į vieša aikštę ir gerai 
nuplakti rykštėmis.
Lietuvių Radio Programos.

šeštadienį. Gegužės 17 d., 
progiama per stotį WORL, 
950 k., nuo 8:30 ryto: (1) 
kalbės Dr. Jonas Repšis iš 
Cambridge: (2) dainininkė 
Elena Repšienė. (3) pianis
tė Edith Repšiutė.

Sekmadienį, Gegužės 18, 
radio programas per tą pa
čią stotį, nuo 9:30 ryto : (1) 
Joe Venners orkestrą iš So. 
Bostono; (2) Norwoodo 
Vyrų Grupė. Step. Minkus.

Reikalingas Barbens
Kuris galėtu dirbti 2 dienas Į sa

vaitę ar viena dieną SUBATOJ. Te
gul ateina tuojau. < 1 (

LEO SILKINIS
783 Main st„ Cambridge.

Senatorius Tobey kalbėjo 
prie Hitlerio svastikos.
Nevv Hampshire valstijos 

senatorius Tobey. atkaklus 
airys ir mirtinas Anglijos 
priešas, pereitą nedėldienį 
kalbėjo ant Boston Common 
ir apsiputojęs lojo prieš An
gliją, prieš prezidentą Roo
seveltą, prieš Harvardo uni
versiteto rektorių Conantą ir 
bendrai prieš visus, kurie re
mia Anglijos karą prieš Hit
lerį. Jo pasiklausyti buvo 
susirinkę apie 4,000 žmonių, 
labai menka audijencija se
natoriaus prakalbai, ir dau
gumas jų buvo aiškus 
“penktakojai,” nes pliauš
kėdami delnais jie rodė kal
bėtojui savo pritarimą. Jų 
tarpe atsirado tokių karštų 
Hitlerio patriotų, kad. sena
toriui Tobey šmeižiant An
gliją ir prezidento Roose
velto administraciją, jie nu
piešė estrados priešaky di
delę svastiką. Ir Tobey kal
bėjo prie svastikos gana il
ga laiką. Vėliau pastebėjo 
tatai policiia ir uždengė 
Hitlerio emblemą Amerikos 
vėliava. Bet senatorius To- 
bey prie Amerikos vėliavos 
buvo visai ne vietoj.

Sustabdė laivyno statybą 
South Bostone.

South Bostone valdžia 
stato didelę dirbtuvę didie
siems karo laivams taisyti. 
Prie to darbo dirba 1,100 
WPA darbininkų ir 200 ci- 
vil Service specialistų. Be to, 
valdžia pasisamdė apie 
1,000 unijistų karpenterių. 
minininkų ir plumberių. Tie 
tuojaus pareikalavo, kad 
valdžia pašalintų iš darbo 
visus savo specialistus ir vi
sus WPA darbininkus, o pa
sisamdytų visus unijistus. 
Kai niekas su tuo reikalavi
mu nesiskaitė, unijistai pa
skelbė streiką ir metė dal 
bą. Unijos vadai tuojaus 
buvo pašaukti į Washingto- 
ną pasiaiškinti.

Bostono advokatas Ar- 
nofsky nuteistas 5 metams 
kalėjimo užtai kad pasisavi
no savo klijentų pinigus.

PARSIDUODA CAFE

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

ir nuo 7 iki 8.
392 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

BASS. LIETUVIŲ DIENA!
Naujos Anglijos Lietuvių, Lieti vos Rėmėju Dr-.ios Milžiniška 

GEGUŽINĖ—PIKNIKAS. ĮVYKS. SEKMADIENI, .

25 GEGUtĖS-MAY, 1941 M.
BROCKTON FA1R GRCUNDS, BROCKTON.

Gegužinės programa susidės iš kalbų, dainų, muzikos ir sporto. 
KALBĖS LIETUVOS GARBĖS KONSULAS ADV. SHALLNA, 

SLA. PREZ. ADV. F. J. BAGOCIUS IR KITI
Dainuos trys chorai: “Aušrelės’’ choras iš Worcesterio, Gabijos 

iš So. Bostono, ir Brocktono lietuvių Glee Club choras.
SPORTAS: Loš So. Bostono ir Cambridge'aus sportininkai. 

ŠOKIAMS GROS J. DIRVELIO ORKESTRĄ.
BUŠAI IŠEIS 12 vai. dieną. Iš So. Bostono nuo Lietuvių Salės. 

Iš IVorecsterio nuo Liet. Pil. Kiiubo, 12 Vemon Street.
Lietuvy, žinoki Lietuvos Rėmėjų Dr-ja susitvėrė tam, kad prisi

dėti prie Lietuvos ir brolių gelbėjimo. Mes prašome visus geros va
lios lietuvius stoti į Lietuvos ir lietuvių gelbėjimo eiles. Taipgi kvie
čiame visus lietuvius dalyvauti GEGUŽĖS 25 D- lietuvių dienoj. 
Atminkite brangus lietuviai, kad jus savo dalyvavimu prisidėsite 
prie vargstančiu musų brolių gelbėjimo. RENGĖJAI.

Ant Dover streeto tūla 
Annie Bilinsky nušoko nuo 
nlatformės po elevated 
traukiniu ir buvo sunkiai su- 

, žeista. Ji norėjo nusižudyti.
1 ■
Į Wilmingtone policija už
tiko vagių sandėlį, kur buvo 
sukrauta 8100,000 vertės 
vogtų daiktų.

GROSERNĖ
ir šaltu mėsų krautuvė greitam par
davimui. Ten pat yra kambariai gy
vent. Renda pigi. pragyvenimas už
tikrintas. Kapitalo daug nereikia. 
Atsišaukit greit, nes savininkas iš
važiuoja prie valdžios darbo. Klaus
kit: PL S. (£»)

253 Broadway, So. Boston. Mass.

Y V O N N E’S
HOUSE OF BEAUTY

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS AVĖ.,

BOSTON, MASS. 
Valandos; Ryte ir pagal sutartį. 

Telefonas: KENmore 7432

Su 7 dienu laisniu.
Gera ir plačiai žinoma vieta. Biznis 

geras. Savininką galima matyt: 
NEDĖLIOMIS nuo 10 iki 12 dieną, 
8ųvaitės dienom nuo 10 ryto iki 6 va
karo, “Kcl.” ofise,

253 BROADVVAY,
SOUTH BOSTONE.

PARSIDUODA KARAS
V. 8. Fordas 4 durų sedan, gerai 

atrodo ir geras motoras. Matyt galit 
ivaka'ais 203 Athens Street, dieno
mis 317 Dorchester Street. (1)

Pirk Namą Dabar
Kainds kyla ir kils.

Btlionai dolerių paleisti cirkuliari- 
jon paliuosuoja kreditą. Žmonės turi 
daugiau pinigų, moka didesnes ren- 
das ir todėl namų savininkams yra 
patogesnės sąlygos.

| Dabar dar turime didelį pasirinki
mą visose miesto dalyse 3-jų, 2-jų ir 

! vienos šeimynos namų, su garažais ir 
be, nuo Bankų ir Valdžios H. O. L. -C. 

i kuriuos galima pirkti pigiomis kaino- 
iinis ir lengviausiomis išlygomis. Pa- 
i vyzdžiui:

1. Labai gražus 3-jų šeimyaų, 15 
kamb. imi vantomis ir visais moder
niškais patogumais, prieš ir užpaka
lio piazais, atskirai apšildomas, vieta 
garažai. Labai geroj ir gražioje vie- 
toi. Dorchestery. Kaina tik $5500.

2. 2-jų šeimyaų. 12 kamb. garu šil
domas, arti South Bostcno beach’iu, 
didelis daržas. Kaina tik $4500 ir tik 

į $450 į mokėt.
3. 6-ių šeimynų, po 6 kambarius su 

' voniomis, pečiais, šiitu ir šaltu van- 
: deniu, labai parankioj vietoj prie 
; Broadnay, kaina tik $5000.

Dėl atsakančio patarnavimo kreip- 
ikitės prie adv. Gailiaus agentūros 
i arti Lietuvių svetainės, čia gausite 
i specialiai prirengtus namų katalio- 
‘ gus ir reikale savo automobiliu nuve- 
, Šime pasižiūrėti veltui.

; BOSTON REALTY TRUST 
į 317 E Street,

South Boston, Mass.
♦ TeL ŠOU 2732

Revere miestely buvo ras
ta ant kelio automobiliaus 
užmušta žilagalvė moteris. 
Niekas nežino kas ji ir iš 
kur.

Dorchesteryje, po Nr. 14 
Mallet st, pereitą nedėldie
nį pas italą Zaganni sudegė
arklys.

Tek TEObridga MM

Dr. John RepsUs
(REP8T8)

UETUVI8 GYDYTOJAI 
Tibuduu: 14 Ir M

N'1 mnTio u nK--’

278 HARVARD f 
karnų. lamas et arti 

CAMBRIDGE.

TeL-KIR Utį

Failin LnedotlLl.
LIETUVĖ GYDYTOJA 

VALANDOS: nuo 2-4 ir M
SEKMADIENIAIS PAGAL 

SUTARTI.
400 BROADWAY

Cambridge, Mano.

G E LES KIEKVIENU REIKALU
PRITARK1T SAVO MYLIMOS MEILEI 
SU SKAISČIAI SPALVUOTOM GĖLĖM 
IR PALYDĖKIT SIMPATIJA ARBA 
UŽUOJAUTA SU KVEPIANČIOM

GĖLĖM. Užeikit pas

THE BALTIC FLGRIST
502 E. BROADVVAY

SO. BOSTON. MASS.

fĮ 1^—7-- 7

\\ f/

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių. Vidarių Ligų. 

Ausų, Nusies ir Gerkite.
Vartoja vėliausios konstrukdjoa 
X-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas 21324 | 

MEDICINOS DAKTARAS

C.J.M1K0LAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWB£NCE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers >

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.______________ _

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

Tel. SOUth Boston J618
1 SUFFOLK 

DOWNS

Važiuokit *EL
Skubotas, tankui, važiavimas pc

Mavrrick Stotį tiekiai į grandytam).
FĖRAS l<»c.

Gėles nusiunčiant į bile vietą Amerikoje. Tel. ŠOU 0489

YVONNE KIAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultoms 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENLE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636 J

Tek 8OU MM

DAKTARAS

J. L. Pasakarms 
omtemsru

OfiM valandai:
Nm 9 ryto ibi 7 vaksra.

ScrčdoiitiB *Nm 9 ryto U U dtanų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii LaatatrsM

Specialiatas Vyriikų b____
Ligų, taipgi Krauju Ir Odas. 

VateadM: m 19 H 12 dtanų 
■se 2 iki 4, m 7 W 8 tobsa 
180 BUNT1NGTON AVK.

BOSTON. MA88.
TeL

į A. J. N AM AUSY :
• Reai Estate & Insurance }
} 4!4 W. RROADM’AY,
» SOUTH BOSTON. MASS. } 
) Office Te!. So. Boston 0948
• BES. 231 CHESTNUT A VE-. ♦

Jamaica, Plain, Mass.
Bes. Tel. Arnold 1028

• _ - ______ _______________________ t

Willys 4 Durų Sedan $665
F. O. B. Toledo Kitokie priedai—extra.

PLA1NSMAN MODELIS WITH OVERDRIVE 
PADARO DAUGIAUSIA MYLIŲ ANT GALIONO

SI WII,LYS AMERICAR KARU NUVAŽIUOSI 29.06 MYLIAS SU GALIONU GAZO.

Tai karas, kuris laikys jums ilges melus ir jo inžinas 
per ilgus metus duos jums patenkinamą smagumą.

Willys Americar turi vietos visai justi šeimynai, jis pa
tenkinamai gražus ir neprilyginamai smagus kelionėje.

TĖMYKIT! NEPALYGINAMAI JO ŽEMĄ
KAINA-SPEEDWAY COUPE TIK f

Pamatykite tą stebuklingą karą greičiausiai kaip galite. 
Mes galime pristatyt jums bile j kurią vietą visoj Naujoj 
Anglijoj. Norint daugiau informacijų iš tolimesnių vietų 
klauskite laišku.

Boston Street Garage

SUFFOLKfl

Norint “ELI AUS kuris yra ELIUS”
!

•TeL 28624 Gyv. 81182

i Dr Joseph AJSsiJu 
OPTOMETRISTAS

aadoo: 8 iki lt 
NO 2 iki 8,

7 iki 8.
ir asaRsras U

AK«U DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akb ir tinka
mu laiku augrųiinu Moaų. I*o<- 
žeminuoju ir priskiria akiaton

114 Smaracr StTMl.
LAWRBNCB. MA8S.

DR. G. L KILLORr
60 SCOLLAY SQUARB, Roeaa 81 

BOSTON. Telef. Lafayette 2871 
arba Sūiaaraat 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVU LIGŲ.

VaL nuo • ryt, iki 7 rak. kasd 
bedėtam, nuo 19 ryto fld L

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

STUDEBAKEB AUTONOEIUV 
IR TROBŲ AGENTŪRA.

PETER PILVINIS
119 BOSTON STREET,

Tel. GEN

tVII.LYS SALES & SERVICE
SOUTH BOSTON

Namų Tel. COL 9*57

Nepriimkit Pavaduotojui
TAIPGI TAISOME AUTOMOM- 

UUS IR TROKUS VISOKIŲ 
raniRBYSCIŲ.

Peter Trečiukas ir 
Jot

Tabym E 
I




