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Fašistų Sąmokslas
Pietų Amerikoj.

Ii Ispanijos yra siunčiami 
ginklai ir kareiviai.

Šį panedėlį Valstybės De
partamente Washingtone 
užsiregistravo Aguiaro mar- 
kyzas. Ispanijos monarchis- 
tų agentas, kuris suteikė 
Washingtono valdžiai labai 
įdomių informacijų. Jis sa
ko, kad generolas Franco, 
kuris prašo iš Amerikos duo
nos ir dedasi neva demokra
tijos šalininku, esąs apgavi

te . . .., _ i kas ir melagis. Da 1938 me-
kiečiams kelią per Siriją i 
atakuoti anglus Irake ir Pa-'
lestinoj. O kai anglų oriai- i „0Htto i ffiUetta
viai pradėjo tenai aukuoti " rP Hitkris data?
vokiečius, tai franeuzai ėmė Ukriis “jot šS- 
į anglus šaudyt ir vieną jųj 1 J
orlaivį numušė žemėn. Tai mminKas
atsitiko šį panedėlį.

Ir tuo pačiu laiku franeu
zų spauda pradėjo šmeižti 
Ameriką, kuri yra nusiuntus 
jiems kelis laivus duonos ir 
pieno. Amerika, girdi, jiori 
mus papirkti savo miltais.

Franeuzų Fabrikai Dirbs 
Hitlerio Armijai Ginklus
ROOSEVELTAS SKELB
SIĄS NEPAPRASTĄ PA

DĖTI AMERIKOJ.

Gaudelupos salas. Kai ku
rie šios šalies vadai siūlo 
griebti ir Dakarą, franeuzų 
bazę Afrikos pakrašty, ku
ris yra vos tik 1860 mylių 
nuo Brazilijos pakraščio. 
Jie aiškina, kad jei šitą ba
zę pasiims vokiečiai, tai jų 
orlaiviams pasiekti Pietų A-

Gal tekt Amerikai užimti 
Francuzijos salas, kad jų 

neužbrobtų vokiečiai.
Maršalas Petain, dabarti

nis Francuzijos valdžios 
galva, pereitą sąvaitę paša- meriką bus visai lengva, 
kė per radiją prakalbą, kad 
Franeuzija esanti priversta 
dėtis prie Vokietijos ir iš
vien su ja veikti kaip Euro
poje. taip ir Afrikoje.

Šitokį planą su Hitleriu 
padaręs admirolas Jean 
Darlan. dabartinis Francu
zijos vice-premjeras, žino
mas fašistų šalininkas.

Maršalas Petain sako, 
kad jis iš principo su tuo 
planu sutikęs, tačiau smulk
menos dar nesančios galuti
nai išspręstos, todėl Francu
zijos derybos su Vokietija 
einančios toliau. Tuo tarpu 
gi jis prašo, kad visa franeu
zų tauta jam pritartų.

Kitos žinios sako. kad 
Franeuzija pavesianti vo
kiečiams visas savo laivyno 
bazes .Vidutžemio juroj ir 
Afrikoj, o gal da ir visą sa
vo karo laivyną atiduosian
ti vokiečiams. Francuzijos 
fabrikai busią įkinkyti karo 
pramonėn ir kalsią Hitlerio 
armijai ginklus, darysią 
bombas, statysią orlaivius ir 
tankus. Kaip pirma Franeu
zija ginklavosi prieš fašis
tus, taip dabar ji dirbsianti 
fašistams.

Gi Hitleris už tai prižada 
vaišinti Francuziją kaip ly
gią Vokietijai valstybę, tuoj 
grąžinsiąs Paryžių, o po ka
ro ištrauksiąs iš Francuzijos 
visą savo armiją ir nereika
lausiąs nei kolonijų. Iš tik
rųjų, pirmą po Vokietijos 
vietą Europoje dabar užim
siant jau ne Italija, bet 
Franeuzija.

Šitos žinios sukėlė didelį

Aguiaro markyzas prista
tė Washingtono valdžiai į- 
rodymus. kad Hitleris turi 
įgabenęs Ispanijon 12 savo 
divizijų, ir kad tie kareiviai 
su tankais dabar esą gabe
nami iš Ispanijos į Šiaurės

~ -r. .. - Afriką prieš anglus kovoti.
Ypač Įniršo Francuzijos fa- Gj Ispanilos fašistai esą ga. 
sisUi. kam prezidentas Roo-,benamį į pjetu Ameriką,
seveltas atsišaukė į franeu
zų tautą, patardamas jai ne
pasiduoti nacių spaudimui.

Generolas Charles de 
Gaulle, kuris atsimetė nuo 
Vichy valdžios ir persikėlęs 
Afrikoif pradėjo organizuo
ti franeuzus kovai už Fran-i 
cuziios išlaisvinimą, taipgi'

■ kur Hitleris su Franku orga
nizuoja “penktąją koloną.” 
Jau 8,000 šitų Ispanijos fa- 
tangistų esą atsiųstų į Mek
siką ir Čili. Ir 4 laivai su 
ginklais esą jau išsiųsti iš 
Ispanijos i Retų Ameriką.

Taigi tie žmonės, kurie 
mano, kad Amerikai nėra

___ , Kunigai
Įkūrė Monarchiją.

Italijos faifotą pasiimate

Automobilių Fabri
kai Virsta Arse

nalais.
Jie pradeda statyti tankus, 

orlaivius ir kitokius karoMusų skaitytojai jau žino, 
kad Kroatiją buvo Jugosla
vijos dalis, ir kad Hitleriui 
užpuolus Jugoslaviją, kleri-i hilirt nvarnnnpP atmina
t J,su Kroatijos vadai tuo- m°b,1,S Pr™one..Samina 

o,000,000 vežimų

Naujas Mainierių Streikas 
Atidėtas Vienai Savaitei

kuliški___________________
jau virto Jugoslavijos išda- i J’. 
vikais ir prisidėjo prie už- J 

ris užtai leido:

DABAR STREIKUOJA 
18-KOS PRAMONIŲ 

DARBININKAI.

nerimą Washingtone ir 
Londone. Todėl Washing- 
tone jau kalbama, kad šio
mis dienomis prezidentas 
Rooseveltas paskelbsiąs A- 
merikoje nepaprastą padė
tį, kas reikštų jau kone karo 
stovį, nes išrodo, kad ši šalis 
turės imtis nepaprastų veik
smų. Esąs labai galimas dai
ktas, kad Amerikos laivy
nas turės užimti Francuzi 
jos posesijas vakarų pusru 
tūly, o ypač Martinikos ir

išleido atsišaukimą į francu-,)okio -,„„^„5 iš Europos 
zy tautą, kviesdamas ją ne- dj|(tatoriu arba
klausyti maišalo Petain o ją diktatorių agen
valdžios, bet kovoti uz ,ak arba paprasti neišmane- 
Francuzijos laisvę. . liai, kurje nežino ką kalba 

Gen. de Gaulle turi jau
užėmęs Afrikoj apie 1,000.- 
000 keturkampių mylių plo
ta su 3,400,000 gyventojų.
Maršalas Petain dabar sa
ko, kad jis siusiąs armiją tą 
generolą suimti ir jo užim
tą franeuzų teritoriią Afri
koje paliuosuoti. Bet de 
Gaulle sako nepasiduosiąs.
Taigi gali būti da ir taip, 
kad susidėiusi su fašistais 
Vichy valdžia turės kariau
ti netik su buvusiais savo 

j draugais anglais, bet ir su 
pačiais savo
rie remia 
Gaulle’ą.

tautiečiais, ku- 
generola de

Sovietų Pagalba 
Irakui.

Fašistiška Irako valdžia 
prisidėjo prie Romos-Berly- 
no “ašies” ir paskelbė Ang
lijai kaią. Bet kadangi Hit
leris negali taip greitai duo
ti Irakui pagalbos, tai tos 
pagalbos pasiūlė Maskva 
Žinios sako, kad Irake jau 
pasirodę Sovietų orlaiviai ir 
anglai kelis jų jau sunaiki
nę. Bet tie orlaiviai buvę 
“savanoriai.” Taip paaiški
no Maskvos žinių agentūra 
Tass. Dabar tačiau išrodo, 
kad Maskva duos Irakui ir 
ne “savanorių” orlaivių, nes 
Turkijos sostinėj Ankaro, 
šį panedėlį Sovietų atstovas 
Vinogradov turėjo tuo rei
kalu ilgoką konferenciją su 
Irako atstovu Kamilium 
Džailaniu. Konferencija

Ruošiasi Griebti 
Islandiją.

Londono radijas praneša, 
kad šiaurės Norvegijoj vo
kiečiai koncentruoja savo
kariuomenę ir krauna laivus _________ __________ _
kažkokiam žygiui. . Anglai ėjusi Irako pasiuntinybėj, ir

54.200 ANGLŲ LIKO 
NORVEGIJOJ IR 
FRANCUZUOJ.

Anglijos karo ministeri
jos valdininkas pranešė par
lamentui, kad Norvegijos ir 
Francuzijos ekspedicijose 
pereitais metais anglų armi
ja neteko 54,200 kareivių. 
Francuzijoj anglai turėjo 
437.000 kareivių. Kai Olan
dijos, Belgijos ir Francuzi- 
jos armijos sumuko, ang
lams teko savo armiją iš te
nai gelbėti. Ir nežiūrint at
kaklių priešo pastangų ją 
sunaikinti, anglų laivynui 
pavyko <f84,000 kareivių iš
vežti. iš likusiųjų, apie 40.- 
000 pateko priešo nelaisvėn, 
o apiv 13,000 buvo užmušta.
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mano, kad vokiečiai ruošia 
si pulti Islandiją, kuri iki 
šio karo prigulėjo Danijai. 
Tuo tarpu Stokholmo žinios 
sako. kad Islandijos parla
mentas pereitą penktadienį 
jau nutraukė tos salos są
jungą su Danija ir rinksis 
sau nepriklausomą valdžios 
galvą.

KANADOJ STREIKAI 
NETOLERUOJAMI.

Hamiltone, Kanadoje, pe
reita sąvaitę buvo sustreika
vę National Steel Car kom
panijos darbininkai.’ kurie 
gamina šovinius Anglijai. 
Kanados valdžia tuojau pa
ėmė tą dirbtuvę į savo ran
kas ir kompanijos vadovybę 
pašalino. Valdžia darbinin
kų reikalavimus išpildė. 
Taip bent skelbia spauda.

kas tenai buvo nutarta, 
koma paslapty.

lai-

MUSSOLINIS PRISIPA
ŽĮSTA NETEKĘS 
212,640 FAŠISTŲ.

Mussolinio valdžia Romo
je oficialiai prisipažino, kad 
nuo karo pradžios iki šiol 
italų armija neteko 212.640 
kareivių. Iš to skaičiaus 20, 
250 užmušta. 50,413 sužeis
ta ir 141,977 prapuolė be ži 
nios, reiškia, pateko nelai
svėn.

GELEŽINKELIEČIAI REI
KALAUSIĄ ?0 NUOŠIM

ČIŲ PAKĖLIMO.
Vėliausios žinios sako. 

kad geležinkelių tarnautojai 
nutarę reikalauti pakelti 
jiems atlyginimą 30 nuošim
ti- . j

naudojimą ir Amerikos de
mokratija nenori šito ginklo 
iš darbininkų atimti. Tačiau 
darbininkai turi žiūrėti, kad 
šito jų ginklo nepavartotų 

tikslams

per 
rugpiučio JVO MSS|^^S

tz , 1 ’cf * '£»v * Hitlerio HF StuliflO
Kroatijos KioiTKaiams jstei- vis apje 4 000,- Amerikos pasiruošimas kuriems rupi ne darbininkų

p*ę.ePnvaPSOI?ą ■ 000 karų per metus; bet da- kai ui davė pramonei labai reikalai, bet sabotažas prieš 
valstybę, raąmauaoaami ta žinovai spėja, kad tiek daug darbo, kas savo ruožtu Amerikos demokratiją. Kur 

ejl KrOatlJOS ne£ug „olimo norminti suteikė darbininkams oro- demakratiia buvo snnaikin-

Penkios gelžkeliečių broli- j

puolikų.

proga. ro: 
katalikų 
vaitę m 
Paveličą 
vežtų seno’ 
raliaus Zv< 
gautų tai

mėnesio šis skaičius nutarta ^os taipgI reika* > klastingiems savo
sumažinti 20 nuošimčių, kas

galima pagaminti, suteikė darbininkams pro- demokratija buvo sunaikin- 
nes automobilių medžiaga ir ges reikalauti geresnio atly- ta, kur tik įsigalėjo Stalinas 
mechanikai reikalingi karo ginimo už darbą. Ir organi- ar Hitleris, tenai ir darbi- 
reikmenims gaminti. New zuoti darbininkai ta proga ninkai neteko laisvės. Belgi- 
Yorke yra manoma, kad at- naudojasi. Plieno pramo- ioj, Olandijoj. Norvegijoj ir 
einančiais metais automobi- nėj darbininkai laimėjo po Francuzijoj streikai jau už- 
lių gamyba busianti nukirs- S4 į sąvaitę. Jiems nereikė- drausti. Lietuvoje, Latvijoje 
ta lygiai perpus, būtent iki jo nei streikuoti, nes prezi- ir Estijoje, kurias užėmė 
2,500.000 karų per metus, dentas Rooseveltas stojo jų Stalinas, streikai taip pat 
Pavyzdžiui, Chryslerio auto- pusėj. Tas pats atsitiko ir su uždrausti.
mobilių korporacija, kuri automobilių pramone, kur get Anglijoj darbininkai 
ramdo 86.000 darbininkų, General Motors korporaciia gan streikuoti ir dabar, karo 

turi 1.000 buvo priversta pridėti savo metu. Liaudies astovai Ang- 
dabar 

riausybės
IMS5V UI IV VIU.VC1CI1U lannų ......... „. , ;Ui1Uni4. 1VICZ.1UI fllV kad Ang-

Ir kM dabar ši^ugįsllri dirbs jau 10,000 mechanikų, taipgi nulaužyti ragai Mink- Hja veda sunkiausi apsigy- 
• ni General Motors korporacija stuju anglių kasėjai laimėjo nįmo karą, žmonės tenai tu-
1 stato net 60,000 savo darbi- po $7 j savaitę. Tiesa, pietį- rį Djina žodžio, spaudos, su-

pereitą są- 
tė savo berną 
jon, kad nu- 
Kroatijos ka- 

karuną ir 
kokį nors

ašistą karalių. Pavelič yra 
tas galvažudys. kuris 1934 
metais suoiįanizavo gaują 
savo pakalikų ir nužudė Ju
goslavijos karalių Aleksan-
drą. Romos ktmigai įvertino i ^rtintaTalku 
šitą žmogžudystę kaip dide- 

elną katž

sunu net w,vrvv ©a v v uaiui- v f- v --—r-'-— n pilną žodžio, spaudos.
' ninku P1^ karo mašinU ?a- nili valstW kasyklos vis da brinkimų ir streikų laisvę,

u mybos. Chrysleris ruošiasi nenori pasiduoti ir šią są- Todėl ir Amerikos žmonės
teikė ilm aaJo “tSališU da ir kanuolili dirbtuvę vaitę CIO vadas Lewis vėl taip kalitai stoja už pagalbą 
teike iam BEVo apastausKą kuriai taip pat rei- grūmoja paskelbti anglia- Anglijai.

kės kėliu, o gal ir keliolikos kasiu streiką, bet valdžiai etuM’njritikine. kad
tūkstančių žmonių. pavyko streiką atidėti da čj baisų kara laimės tie, ku-

Kitos automobilių kom- vienai savaitei. Reikia tikę- rje kovoja už laisve, o ne tie. 
panijos pradeda gaminti tis, kad tuo tarpu pietinių kurje stengiasi uždėti žmo- 

submari- valstijų kasyklos bus pri- nijai vergijos pančius. Mes 
priešlėktuvines ka- verstos pasirašyti sutartį su neabejotam, kad demokra- 
ir kitokius ginklus, angliakasiu uniia.

.................. Penkios gelžkeliečių bro
lijos taipgi išstatė savo rei- 

mobilius. Todėl savaime su- kalavimus. Jie reikalauja

ralius Emanuelis paskyrė 
savo pusbrolį fašistą grafą 
Spoleto užimti Kroatijos so
stą. Kroatija dabar bus fa- i ^,11JV"

t? k: tL ! Dieselio motorussistiskos Italijos verge. Jąi„_„c 
valdys itališko kraujo fašis-; , '
♦ no Vn**nliiilrno iv Urmine u . v

Visa tai turės dirbti tie žmo
nės. kurie dabar dirba auto-

tas karaliukas ir Romos ka
talikų kunigai.

Taigi Kroatijos kunigai 
pasielgė su savo tėvyne ly
giai taip, kaip mūsiškiai il
gaskverniai norėjo pasielgti 
su Lietuva po didžiojo karo. 
Jie norėjo užrioglinti ant 
Lietuvos sosto vokiečių 
princą, taip pat ištikimą Ro
mai berną.

t i ja sunaikins despotizmą k 
nušluos visus despotus, ku
riems laikinai pavyko įsiga
lėti Eurojoj ir Azijoj. De- 

prantama, kad automobilių algų pakėlimo, išlaidų ap- mokratijos laimėjimas reiš- 
ffamyba turės labai suma- mokė i imo esant kelionėje ir kja vjSy pirma darbo žmo- 
žėti. apmokamu atostogų. Jų rei- nių laimėjimą. Demokrati-

----------------- kalavimai. žinoma, bus iš- jos laimėjimas reiškia dar-
“ZAM-ZAMO” KELEI- pildyti be streiko, nes Roo- bininkams laisvę organizuo- 

VIAI IŠGELBĖTI. seveltas pripažįsta, kad pra- tjs iaįsvę streikuoti, laisvę
Šiomis dienomis paaiškė- brangstant, tun

io, kad kažkur Afrikos pa- ir darbininku , algos.
ki-ašty vokiečiai nuskandino iDcl T-1? Pnesl"^ p-
Egipto garlaivi “Zam-Zam,” i vykiems bitams . kuriais

Anahl Romhanešis kuris plaukė iš Amerikos i nonma sin'arzyti stieikų lai- nngUĮ Bomoanesis. Rau(Ionoi,; vvę. Streikai vra uždrausti
Kiyžiaus "^darbininkais' i? 1^ Stalinę Hitlerį ir Mus- 
ambutiansais. Ant to laivobo'oja 
buvo apie 120 amerikiečiu il’1!?' ibktatoiiuf,,. todėl ne

buvo manoma., £ah Y"1?! |)rws d.al b,nl.n'
kus ir tokios žiaunos prie-

Lietuvoje Nusileido

Šį panedėlį radijas prane
šė, kad vienas anglų bomba- 
nešis, kuris nakties laiku 
bombardavo Berlyną, pa
klydo patamsy ir. vietoj grį-

apie 
ir iš pradžių 
kad visi jie žuvo su laivu.1o? r v sr O * ♦ ICI I Iv? £<UV V k?U 1C*X V U» , -j 11* • J • 1žti atgal į Angliją, nuskrido Bet Berlynas dabar paskel- sPau?°.s’ kokl3 vartoja dik

Rašant mums šiuos žo
džiui, Amerikoje streikuoja 
18-kos iv a i ri u imoniu» k * v
darbininkai.

Streikai yra vienintelis 
darbininkų ginklas prieš iš-

SAN FRANC1SCOJ NU
MATOMAS STREIKIE 

RI V SUSIRĖMIMAS.
San Franciscos laivų dirb

tuvėse sustreikavo 1700 CIO 
mašinistu, dėl kurių turėjo 
sustoti 11 dirbtuvių su 15.-

1 priešingą pusę. Ilgai skren-! bė. kad visi to laivo žmonės 
dant išsibaigė jo kuras ir jis i esa išgelbėti.
buvo priverstas nusileisti. ” --------------
Nusileidęs jis patyrė, kad NACIAI NUKIRTO ŽMO-
jis yra atsidūręs Lietuvoje. 
Pagal tarptautinį įstatymą, 
jis turėjo but tenai internuo
tas ir laikomas iki karo pa
baigos. Bet bolševikai, ma
tyt, tarptautinių įstatymų 
nežino, nes jie to nepadarė. 
Anglas pasilsėjo Lietuvoje 
12 valandų, nusipirko savo 
jombanešiui benzinos, ir iš
skrido Anglijon atgal.

7,000 ITALŲ PASIDAVĖ 
ANGLAMS.

Etiopijoj šį panedėlį pa
sidavė anglams italų armi
ja. kuri ilgą laiką gynėsi 
Amaba Alaži tvirtovėj. Ši
tai armijai vadovavo grovas 
Aosto, Italijos karaliaus 
pusbrolis. Sakoma, kad iš 
>at pradžios jis turėjęs toj 
virtovėj 38,000 kareivių, 
)et dabar jų belikę jau tik 
7.000. Visi kiti žuvo nuo an
glų ugnies. Etiopijoj esą dar 
30,000 italų kitose dviejose 
vietose.

GUI GALVĄ UŽ RADIJO 
ŽINIAS.

Vokietijos spaudoj pirmu 
kartu buvo paskelbta žinia, 
kad už klausymąsi per radi
ją užsienio žinių ir skleidi
mą tų žinių kitiems, naciai 
nukirto žmogui galvą. Jis 
vadinosi Johann Wilde, 49 
metų amžiaus, ir gyveno 
Tuernberge.

siekti šviesesnės ateities.

Pennsylvanijos lai
neriai Laimėjo 

Streiką.
Padaryta 2 metams sutartis 
ir gauta 10% daugiau algų.

Kietosios anglies kasyk
lose Pennsylvanijoj šią są
vaitę buvo sustabdyti dar
bai, kad privertus kompani
jas išpildyti angliakasių 
unijos reikalavimus. Šitose 
kasyklose dirba apie 100,000 
mainerių, jų tarpe labai 
daug musų lietuvių, ir todėl 
smagu mums pranešti, kad 
tas jų streikas jau laimėtas 
ir sutartis padaryta 2 me
tams. Pagal tą sutartį, vi
siems kietosios anglies kasė
jams pakeliama 10 nuoš. 
alga. Iki šių metų spalių- 
1 d. angliakasiai gaus 71 
nuošimčio daugiau algų, o 

1 d. bus jau 10' 000 darbininkų. Bet daugu- lH) spalių 
NAUJOS PAREIGOS mas darbininkų priklauso procentu.

LA GUARDIAI. prje Amerikos Darbo Fede- Kietoji anglis Amerikoj<
Prezidentas Rooseveltas racijos, kuri sako, kad šis yra vartojama namams šil- 

paskyrė New Yorko majorą CIO agitatorių išprovokuo- dyt, o minkštoji eina fabri- 
La Guardią organizuoti vi- tas streikas esąs nelegalus, kams, geležinkeliams ir lai- 
soj šaly civilių gyventojų nes jis laužo unijos sutartį vams. Minkštosios anglie.' 
apsaugos sistemą. Tuo tiks- su dirbtuvėmis. Todėl šią 
lu visuose miestuose bus sąvaitę ADF unijistai nuta- 
steigiami komitetai, kurie rė visi grįžti į darbą, o jeigu _ A1ur| .7lini 
mokins gyventojus kas da-j CIO streikieriai pastatys sa- 7YTMI *
ryti priešo orlaiviams miestą1 vo pikietus, tai urmu tuos TUOTA 5000 ŽYDŲ.
užpuolus, kaip steigti lavi- nikietusnušluoti. Taigi kilo; Susidėjus Francuzijos

baimė, kad prie dirbtuvių valdžiai su Hitleriu, pereitą 
neįvyktų kraujo praliejimas, sąvaitę buvo areštuota jau 
tarp* dviejų priešingų uni- 5,000 žydų įvairiuose Fran- 
jistų. elizijos miestuose. ___ 4

kasėjai daro ir atskirą su
tarti su savo darbdaviais.

nimosi stovyklas, kaip sau
goti visuomenės sveikatą 
ir tt. La Guardia pasiliks 
Nevv Yorko majoru ir toliau.

R M < • A 1
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SLA PRIPAŽINTAS GE- 
RAI TVARKOMA OR

GANIZACIJA.

SLA organas “Tėvynė’* 
paskelbė apdraudos depar
tamentų raportą apie finan
sinį Susivienijimo stovi. Tas 
raportas atranda, kad SLA 
yra gerai tvarkoma organi
zacija.

Kaip žinoma, iš visų vals
tijų. kuriose SLA yra užre
gistruotas, nesenai buvo su
važiavę i SLA centrą vai-' 
džios ekspertai patikrinti 
knygas, turtą, narių stovi ii 
bendrai visą organizacijos 
tvarką. Revizija buvo labai 
nuodugni ir ji tęsėsi 9 sąvai-i 
tęs su viršum. Ji patikrino 
net kiekvieno nario amžių, 
kiek kuris yra jau Įmokėjęs, 
kiek jam priklauso pomirti
nės. kiek kuris yra gavęs pa-' 
šalpos ligoje ir tt.

Kai valdžios ekspertai da
rė Lietuvių Susivienijime ši
tą reviziją, tai Maskvos 
agentai leido visokius gan
dus per savo “Laisvę” ii 
“Vilnį.” Jie baugino žmo
nes, kad nesirašytų prie Lie
tuvių Susivienijimo, nes te
nai esanti betvarkė, valdžia 
daranti reviziją, kai kurie 
fondai esą jau ištuštėję ir tt.

Komunaciai skleidė tuos 
gandus tuo tikslu, kad pa
kenkus Lietuvą Susivieniji-- 
mui. Jie norėjo Įpiršti lietu- į 
viams savo “penktakojišką”. 
susivienijimą.

Bet valdžios ekspertų pa-
daryta revizija buvo labai 
sveikas Susivienijimui daly
kas. Jeigu pirma kas ir abe
jojo apie SLA stovi, tai da
bar jau visos abejonės turi 
išnykti. Valdžios ekspertų 
raportas narodo, kad SLA i 
centro sekretoriaus ir iždi
ninko knygos vedamos labai; 
teisingai ir kad visi fondai 
sutinka su revizija iki cento.:

SLA centro sekretoriaus 
raporte buvo parodyta, kad • 
nekilnojamų nuosavybių ‘ 
SLA turi už $593.046.67. 
Valdžios ekspertų revizijos 
raportas irgi parodo lygiai 
$593.046.67.

Sekretoriaus raportas pa
rodo morgičių už $467,475.- 
22. Ir revizijos raportas pa
tvirtina, kad SLA ištikrujų 
tiek morgičių turi.

Sekretoriaus ir iždininko 
knygose parodyta, kad 
bondsų SLA turi $736,- 
292.27 sumai. Revizija pa
tikrino visus bondsus ir pra
neša. kad jų ištikrujų tiek 
yra.

Sekretoriaus ir iždininko 
knygos parodo, kad gata- 
vai> pinigais SLA turi 224,- 
082.97. Revizija suskaitė vi
sus pinigus ir atrado lygiai 
tiek.

Moksleiviams ir bedar
biams duotų paskolų revizi
ja atrado duota iš SLA iždo 
irgi lygiai tiek, kiek sekreto
riaus ir iždininko knygose 
parodyta.

Sekretoriaus raporte bu
vo parodyta, kad SLA turi 
$2,036.936.04 turto, ir val
džios ekspertai praneša, kad 
ištikiuiu. turto vra lygiai 
$2,036,936.04.

Pilnų narių SLA turi 15.- 
582. kurie yra apsidraudė 
$7.172.750.00 sumai.

Taigi šis valstijų apdrau
dos departamentų ekspertų 
raportas yra gražus atesta
tas Susivienijimui, bet skau
dus antausis Maskvos agen
tams, kurie savo šmeižian
čiais gandais norėjo padaly
ti didžiausiai lietuvių orga
nizacijai sabotažą.

NESĄMONĖS.

Kunigų “Draugas” norė
tų kad pasauly įvyktų taika,
ii- sako:

“Bet ka* ta taiką duos? Hit- 
Stalinas, Mussolinis,

Churchillas ar. pagaliau. Roo
seveitas ?

“Į tai galima atsakyti, kad 
nei vienas iš .ių. Gali nugalėti, 
laikinai karą sustabdyti, bet 
.ių siūlomos pasauliui santvar
kos dalykų geresnen pusėn ne
pakreips. nes ne tam kariauja
ma. ne tam jų programos nu
statytos.

"Kad užtikrinti pasauliui 
pastovesnę taiką, reikia pa
sauli gydyti. Gydyti ne iš vir
šaus. bet iš vidaus. Reikia su
rasti gerų vaistų. Reikia, kad 
kas tiems vaistams gauti gerą 
receptą prirašytų.

“Tad. Įsigilinkime Į popie
žiaus Leono XIII encikliką 
•Rerum Novarum’ ir i Pijaus 
XI — *Quadragesimo Anno.’ 
Gal ten surasime tą gerąjį re
ceptą jau parašytą ir vaistus 
jau parinktus. Esame tikri, 
kad taip.“

Tai yra gryna nesąmonė. 
“Draugo” redaktoriai turėtų 
pastudijuoti istoriją, o pa
matytų, kad tais laikais, kai 
Romos popiežiai valdė Eu
ropos karalius, karai ėjo 
taip pat. kaip ir dabar.

STALINAS ĮSPYRĖ HIT
LERIO SUKRUVINTAI

AUKAI.
“Keleivyje” jau buvo ra

šyta. kaip begėdiškai Mask
vos diktatorius pasielgė su 
Jugoslavija, ta broliška Ru
sijai valstybe. Piktinasi tuo 
ir “Naujienos,” kurios sako:

“Sovietų valdžia atėmė pri
pažinimą trijų. Hitlerio užka
riautųjų šalių valdžioms, ku
rios nepasidavė Hitleriui: Nor
vegijos. Belgijos ir Jugoslavi
jos. Jų pasiuntiniai Maskvoje 
netenka savo diplomatinių tei
sių.

“Įdomu, kad tarp tų šalių 
yra ir Jugoslavija, su kuria 
Molotovas prieš mėnesi laiko 
buvo pasirašęs ‘draugingumo 
sutartį’ !

“Kuomet balandžio 5 d. 
Maskva padarė tą ‘draugingu-, 
mo sutartį’ su Simovičo vy- i 
riausybė, kuri atsisakė kapitu-i 
liuoti prieš Hitlerį, tai dauge-, 
liui pasirodė, kad Stalinas jau ■ 
atsisuko prieš nacius. Bet 
‘Naujienos’ tuomet įspėjo į

Pranešame apie

IS KRANO

Taipgi Gaunamas? ir Bonkomis

skaitytojus, kad tai yra tiktai 
bolševikiška ‘deainformacija’. 
kurios tikslas—apdumti akis 
pasauliui.

“Taip. iš tiesų, ir buvo. Sta
lino ‘draugingumas’ Jugosla
vijai tęsėsi tik iki to laiko, kol 
Hitleris jos nesudraskė- To
liau* mulkinti publiką nebėra 
prasmės, todėl sovietų ‘fiure
ris’ padėjo ‘draugingumo’ kau
kę i sali.

“Pirmiau jisai tokiu pat bu
du pasielgė su Lenkija, su 
Lietuva. Latvija. Estija ir 
Suomija. Ar dar ir dabar yra 
kam neaišku, su kuo Stalinas 
eina?’’

Ne, komunistams niekad 
nebus aišku. Gali jiems pirš
tu parodyt, kaip Stalinas 
bučiuojasi su Hitleriu, jie 
užsimerkia ir sako: “Nema- 
tom'

JAU IR DR. ŠLIUPAS 
KALĖJIME.

Drg. Stilsonas “Naujoj 
Gadynėj” rašo:

“Iš privatinių, bet patikimų 
šaltiniu sužinojau, kad bolše
vikai Lietuvoje suareštavo ir 
įkalino Dr. Joną šliupą.

Pirmiau Grinių, dabar šliu
pą! Vieną po kitam okupantai 
naikina geriausius kovotojus 
už Lietuvos laisvę! Rodos, 
nors seną amžių respektuotų. 
Kuo jiem gali būt pavojingas 
devyniasdešimts metų am
žiaus senukas šliupas?

Dr-ras Šliupas visados bu
vo karštas Lietuvos gynėjas. 
Maskvos galvariezams tokie 
žmonės yra pavojingi. To
dėl jie ir grūda juos Į kalė
jimus.

PATAIKĖ SAU PER NOSĮ

“Vienybės” redaktorius 
Tysliava išreiškė savo nuo
monę. kad Amerika turėtų 
stot i karą dabar, o ne rytoj 
ar poryt, kada bus jau per- 
vėlu.

Dėl šitos nuomonės “Lais
vės” bolševikai suriko kaip 
verdančiu vandeniu nušu
tinti. Savo laikraščio 113- 
tame numery jie klykia:

“šitaip šaukti už kraujo lie
jimą, už žmonių skerdynę gali 
tiktai išsigimęs parsidavėlis 
imperialistams. Taip šaukti 
gali tiktai mirtinas Amerikos 
liaudies priešas...

“Kiekvienas doras lietuvis 
turi pasipiktinti Tysliava ir

‘Vienybe.’ Turi pasakyti: šalin 
iš musų tarpo karo kurstyto
jai ir troškikai musų sūnų 
kraujo!’’

Bet vos tik vakar Stalino 
< a: mija išvien su Hitlerio 
sanuotomis divizijomis 
m jovė Lenkiją ir liejo jos 
žmonių kraują. Vos tik va
kar to paties Stalino rau
donarmiečiai liejo Suomijos 
darbininkų kraują. Ir abiem 
atvejais “Laisvės” bolševi
kai plojo rankomis ir džiau
gėsi, kad Sovietų “didvy
riai” taip narsiai už Staliną 
kariauja!

Taigi, varydami “karo 
kurstytojus šalin iš musų 
tarpo.” “Laisvės” redakto
riai čia pataikė patys sau 
per nosj.

KURPIAI PYRAGUS 
KEPA.

Pasiklausykit, kaip “Lais
vės” redaktoriai “informuo
ja” savo skaitytojus:

■ “Rcosevelto Administracija 
nepaiso liaudies prieškarinio 
nusistatymo, bet traukia musų 
šalį į karą. Pirmiau kalbėjo 
apie Amerikų apgynimą, vė
liau perėmė Anglijos salas, 
Grenlandiją, o dabar jau kalba 

į apie užėmimą Europoj Azoro 
■ ir Kanariškų salų ir Afrikos 
i pakraščių. Tas aiškiausiai Įro

do, kad Wall Streeto bankinin
kai ir Roosevelto administra
cija nori atvirai karo.”— 

į (“Laisvės” Nr. 113.)

Suprantama, kad Stalino- 
Hitlerio agentai tam karui 
priešingi ir todėl prezidentą 
Rooseveltą šmeižia.

Bet ne tame čia dalykas, 
Čia mes norėjom tikparo- 
dyti, kad komunaciai visai 
nežino ką jie plepa. Azorų 
(ne Azoro) salynas guli ne 
Europoje, kaip jie “aiški
na,” bet Atlanto vandenyne. 
Kanarų (ne “kanariškos”) 
salos irgi ne Europoje, bet 
Atlanto vandenyne, apie 60 
mylių nuo šiaurės vakarų 
Afrikos pakraščio.

Krylovas yra pasakęs, 
kad kai kurpis pradeda kep
ti pyragus, tai jie būna pa
našus daugiau Į pantaplius, 
negu Į pyragus.

Matyt, kad bolševikų 
“Laisvės” redakcijoj irgi sė
di ne savo amato žmonės, 
ieigu jie mato Europoj 
“Azorą” ir “kanariškas sa
las.”

Falšyvos Simpatijos
i Rusijos gyventojų? Ar iš
pultų italams gerbti “galva- 
riezą” Mussolinį. kuris pa
staraisiais laikais jau su
smuko? Kaip žiūrėtume į 

! Amerikos vokiečius, jeigu 
jie imtų garbinti žiauruną 

i Hitlerį? Ar rasite padorų ir 
išmintingą žmogų, kuris 
simpatizuotų despotui ir lik- 
įvidatoriui Stalinui? Tiesa, ir 
plėšiką, jeigu jis tampa su
muštas arba pašautas, gydo 
ir aptarnauja, bet niekas 
jam nesimpatizuoja. Todėl 
butų nepadoru ii* neišmin
tinga Smetonai ir jo susmu
kusiai klikai keršyti; bet ly
giai yra nepadoru ir neiš
mintinga simpatijas reikšti. 
Tik visuomeninės atsako
mybės nenešanti ii* visuome
ninio padorumo neturinti 
žmonės argumentuos kitaip. 
Tik tokie elementai ir ruošia 
sutiktuves, išleistuves, puo
tas ir teikia dovanas smeto
ninio režimo šulams.

Sakysime, jei tas neteisė
tas, žiaurus, žalingas reži
mas su Smetona priešaky 
butų geruoju pasitraukęs, 
ieigu Smetona ir jo šalinin
kai nedarytų pastangų atsi
stoti priešakyje to judėji
mo, kuris bandoma sukurti 
už Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimą, praeitį gali
ma butų pastumti Į šalį ir 
apie ją nekalbėti. Tačiau 
tie, kurie praeitį ragina už
miršti. visu Įnirtimu dirba, 
kad Smetona butų pripažin
tas kaip teisėtas Lietuvos 
prezidentas užsieny, ir kad 
jis turėtų galią tvarkyti val- 

į džios aparatą ir kalbėti Lie- 
į tuvos vardu, kada kils klau
simas apie jos nepriklauso- 
' mybę, rabežius, santikius su 
kitomis valstybėmis ir jos 
vidujinę tvarką. Žmogus, 
kuris ne rinkimais, o intri
gomis buvo Įsiskverbęs ir 
laikino prezidento vietą;

, žmogus, kurio vėliau net Į 
' seimą neišrinkdavo Lietu
vos balsuotojai; žmogus, 
kuris smurtu nuvertė žmo- 
gomis buvo Įsiskverbęs Į 
neteisėtai valdydamas kraš
tą smaugė ir neigė demokra
tiją, imituodamas fašistišką 
ideologiją ir metodus; žmo
gus, kuris sutrukdė konstitu
cijos nustatytą demokrati

Tiems, kam teko matyti 
Antaną Smetoną, jis išrodo 
:ik žmogelis—da gi pusėti
nai mizernas žmogelis. Jie 
nenori tikėti, kad jis galėtų 
buti agresingas, žiaurus, am
bicingas ir sąmokslininkas. 
Savo kalba jis nuduoda nuo
širdų Lietuvos patriotą. Ne
tekęs savo sosto ir galios, at
sidūręs išeivijoj, kur simpa
tijų jis neturėjo, jis jaučia
si susmulkėjęs. Da prasčiau 
jaučiasi jo žmona. Nes ji ir 
jos sesuo Tubelienė buvo 
paskilbusios kaipo “dvi bo
bos,” kurios valdo Lietuvą. 
•Ne sykį buvo gandų ir lietu
vių amerikonų spaudoj, kad 
ne Smetona ir ne Tūbelis 
sprendžia Lietuvos proble
mas, bet jų ambicingos žmo
nos. kurių kilmė yra lenkiš
ka. Kalbomis šis Įtarimas 
buvo skleidžiamas labai pla
čiai. Girdėjosi net tokių pa
sakojimų. kurie netiktų 
spaudai. Susikūrė nemaža 
anekdotų ir humoro.

Žinant, kokias veidmai
ningas, apgaulingas, są- 
mokslingas ir žiaurias prie
mones Smetona vartojo, kad 
tapti Lietuvos valdžios gal
va ir kad joje neteisėtai išsi
laikyti, ir neturint tikrų Įro
dymų, kad jis tai darė savo 
žmonos ir jos sesers mokina
mas, nėra galimybės jų pa
teisinti. Daleidus, kad jis 
buvo diriguojamas dviejų 
ambicingų seserų, prisieitų 
sutikti, kad jis nėra sava
rankus, kad jis neturi savy- 
stovaus charakterio. Tokis 
žmogus yra pavojingas vals
tybei ir neprivalo imtis atsa- 
komingų pareigų.

Todėl Smetoną tenka 
traktuoti kaipo asmenį, ku
ris pats savo iniciatyva pa
darė visus tuos žygius, nuo 
kurių;Lietuva ir jos gyven
tojai nukentėjo ir kurie pa
žeidė Lietuvos ir lietuvių 
prestižą. Dėl to, kad jis iš
rodo menkas ir mizernas, se
nas ir taikus išeivijoj, nusi
vylęs dėl uzurpuotos galios 
ir privilegijų netekimo, nė
ra jokio reikalo dėl jo liki
mo ašaras lieti ir simpatijas 
jam reikšti. Ai- užsitarnavo 
padorių žmonių simpaniją 
Trockis, kuris sykiu su Le
ninu išskerdė tūkstančius

kaip Kompanijoną Eliu 

to pasižymėjusio
PICKWICK ‘ReguEario’ ELIAUS

Tiems, kurie pageidauja 
lengvesnio, švelnesnio Eliaus.

nės tvarkos procesą ir suter
šė Lietuvos ir lietuvių garbę, 
—tas žmogus yra peršamas 
palikti Lietuvos ir lietuvių 
tautos vadu! Jeigu siūlote 
užmiršti praeitį, tai jau aiš
ku. kad ji buvo bloga. Gerų 
dalykų niekas nesiūlo už
miršti. Tuomet pastumkite Į 
šalį ir užmirškite ir tos ne
garbingos praeities kaltinin
kus. Nekelkite jiems ovacijij 
ir nepirškite jų ateities rei
kalams ir problemoms, 

i Tie kaltininkai lenda Į 
priekį, peršasi į valdybą,

, neatsisako nuo uzurpuotų 
titulų ir galios. Jų šalininkai 
ryžtingu darbu ir kerštinga 
propaganda stengiasi šitas 
negarbingos praeities lieka
nas pateisinti. Jie pilni sim
patijos šitoms liekanoms.

{ Smetona ir jo rėmėjai ne
buvo Lietuvos ir jos .gyven
tojų prieteliai. Ir išeivijoj jie 

: turėjo labai mažai simpati- 
j kų. Jais buvo beveik išimti- 
' nai medalių, ordinų ir pen- 
i sijų tykotojai. Ta menka 
saujalė pataikūnų dabar

• stengiasi Įpiršti lietuviams 
smetoninę vadovybę ir gal

• tikisi atgaivinti smetonini 
‘režimą. Jų pastangos nueis 
vėjais.

Netoli visi lietuviai yra 
priešingi Rusijos agresijai. 

■ Netoli visi kovos už nepri
klausomos Lietuvos atsteigi- 
mą. Šitose kovose Smetona 

i ir jo bičiuliai nebus reikalin
gi. Jiems lietuviai niekad 
nepasitikėjo. Savo darbais 
ir reputacija jie pasirodė esą 
neverti pasitikėjimo ir pavo
jingi visuomeniškame gyve
nime. A. M.

KAUNO KALĖJIME SĖ
DI 2,000 POLITINIŲ 

KALINIŲ.
Iš absoliučiai tikrų šalti

nių gauta žinių, kad vien 
tiktai Kauno kalėjime yra 
apie 2.000 politinių kalinių. 
Beveik be jokios išimties, jie 
visi yra lietuviai, dažniausia 
politiniai veikėjai, buvę val
dininkai ir kitoki lietuvių 
šviesuoliai.

‘ Taip pat provincijos kalė
jimuose sugrusta po 4—5 
kartus daugiau kalinių, ne
gu normaliai kalėjimai ga
lėtų kalinių sutalpinti.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

jams! Netarnaukite dirbti* 
nam menui, o bukite realis* 

. .. _ ! tai, dirbkite su visuomene, o
O1 JjU' ine su saujale sektantų, sau 

jale parsidavėlių.

Japonijos Sosto Įp -Jirus
LSS 19 kuopos baaketelis. ciai, kita

Gegužės 3 d. Buzelio sve- sUa» “draugo” Stalino vado- 
tainėje buvo draugiškas vaujama. Nei vienoj tautoj 
LSS 19 kuopos ir jos šimpa- nerasime tokių žmonių, kū
likų banketukas. šis banke- fle rę,fc?ų pavergėjui padė

kų. kad juos pavergė. Tik 
pas mus lietuvius yra tiek 
išsigimusių, tiek sukvailėju
sių žmonių, kurie Stalinų

____ pos. Apart drg. Janus- • vadina “saule,” vadina kad
kių, buvo manoma, kad at- i J18 pavergė musų tėvų kras- 
vyks advokatas Bagočius iš!^* Lietuvius mokytoj us pa- 
Bostono. Bet nei vienas nei liuosuoja iš mokyklų Lietu- 
antras į musų suruošta ban- voJe> o jų vietoje stato ru- 
ketukų neatvyko. Tad buvo < 8«s Valdininkus stato rusus. • 
pasitenkinta saviškiais, ku- Fabrikų vedėjus stato rusus, 
rių buvo virš penkiasdešim-! Vadinas, musų lietuviai yra
ties žmonių. įtik tarnai rusų. o ne savys- __  _____ _________  r___

Vakaro pirmininku buvoitovųs žmonės. KaipRusijos: tako jams, o dėl kišenės—su 
d. J. Glaveckas. Jau gerokai. carai vedė rusifikacijos poli- j visais reikia “dilintis.” Mes1 

tiku užimtuose kraštuose, i sakome profesionalams: 
taip tų pačią liniją veda ir į nustokite rėmę penktakojus, 
Stalinas. O musų papūgos kurie Kko ne tik musų tėvu 
nuo Ten Neik gatvės tik ka
tutes ploja: “Vot, kad tvar
ko, tai tvarko Lietuvą!”

tukas buvo ruošiamas dviem 
tikslais. Piimas tikslas, bu
vo manoma kad drg. J. Ja- 
nuškis pribus su žmona iš 
Europos. Apart drg. Januš-

užkandus. musų pirminin
kas iššaukė visą eilę svečių 
pratarti po žodį-kitą i vaka- 
rieniautojus. Kalbėjo: A. 
Žilinskas, P. Mačys, J. Šal- 
tys. Lukoševičius. V. Zavec
kas, J. Buivydas ir dar keli f Taip, “tvarko... Jeigu rei- 
kiti, kurių pavardžių neteko kia puspadžius nusipirkti, 
suspėti paimti. Visi džiau- tai turi dirbti dvi sąvaites. O 
gėsi, kad LSS 19 kuopai apie batus nei nekalbėk — 
pradeda sektis. Bet toli dar juos tik komisarai nešioja, 
nuo to, kaip ji buvo 20—251 Nurodęs Lietuvos bied- 
metai tam atgal. Tada joje
prigulėjo virš keturių šimtų 
narių. Jos veikimas buvo di
delis. Bet atėjus kairiaspar- 
niams. LSS organizacija su- 
kriko ir kaitų LSS 19 kuopa 
“subyrėjo.” Tiesa, liko ke
liatas narių, kurie nenustojo 
vilties ir laikėsi socialistinių 
principų, nenuėjo su kairia- 
sparniais organi z a c i j ų 
griauti. Jie po kelių metų at
gaivino LSS organizaciją ir 
kartu LSS 19 kuopą.

Po gana gražių prakalbė- 
liu, vakarienė užsibaigė. Bet 
šokiai ir dainavimas musų 
moterų būrelio tęsėsi gana 
ilgai. Vienu žodžiu, vakarie- 
niukė buvo gana šauni, tik 
gaila, kad musų laukti sve
čiai į ją nepribuvo.

LSS 19 kuopos prakalbos.
Gegužės 4 buvo LSS 19

nuomenes padėti, d. Stilso
nas ragino lietuvius, kurie 
myli laisvę, kad jie stotų i 
demokratini frontą. Taip 
pat ir biznieriai, kurie iš var
do stoja už demokratiją, bet 
su skelbimais lenda pas 
penktakoius. duoda jiems 
pinigus. O ių draugai Lietu
voje. kaip J. Šimaitis, Žiug
žda, Jurgis Garšva ir kiti 
brooklyniečiai, kalėjimuose 
pusta ir penktakojų “Lais
vė” juos net “vagimis” va
dina. O juk iie negimė su 
auksiniu šaukštuku burnoje. 
Jie dirbo kriaučių šapose, 
susitaupė centą-kitą, patys 
šapas laikė. Parvyko Į Lietu
vą, susikūrė drobės bendro
vę, davė užsidirbti Lietuvos 
darbininkams litą kitą. Šian
dien jie areštuoti, o brookly- 
niškė “Laisvė” plusta tuos 
žmones, kad iie “vagys,”

kuopos prakalbos Grand j Jeigu bet kuris biznieris, ku- 
Paradise svetainėje. Susirin- ris dabar duoda “Laisvei” 
ko virš penki šimtai žmonių, skelbimus, parvyktų i Lietu
kui ie palydėjo abu kalbėto- vą, jis butų “kapitalistas;” 
ju aplodismentais. • jo sutaupos butų konfiskuo-

Piimutinis kalbėjo d. J.V. | tos ir jis pats i kalėjimą bu-
Stilsonas. Jis pradėjo nuo 
Brooklyno, nurodinėdamas, 
kad demokratiją mylintieji 
žmonės labai nerangus. Jie 
pasikalbėjimuose reiškia 
pasipiktinimą diktatorių 
garbintojams, bet išstoti 
prieš penktakojus aktualiu 
veikimu neprisirengia. Pen
ktakojai visur eina organi
zuoti. O musų demokratiniai 
nusiteikę žmonės organizuo
tumo neturi. To pasekmėje 
daugely musų organizacijo
se rasi Įsiskverbusių penkta
kojų i valdybas ir Įvairius 
komitetus. Būdami komite
tuose. jie varo savo penkta- 
koiišką politiką.

Musų miesto lietuviai tu
rėtų truputi pagalvoti, pasi
klausti save: “Ar ilgai mes 
kęsime tuos šeškus, kurie 
viešai reiškia džiaugsmą, 
kad musų tėvų kraštą pa
vergė sovietiški imperialis
tai? Ar mes jau nesame lie
tuviai, kurie praleistume pro 
pirštus tuos elementus, ku
rie ištikus musų tautos nelai
mei džiaugtųsi, o mes žiūrė
tume ir tylėtume? Aš sa
kau: pabuskime iš miego ir 
pradėkime veikti!”

Kalbėtojas nurodė, kad 
tokio nerangumo dėka nete
ko neprigulmybės: Austrija, 
Čekoslovakija, Lenkija, Da
nija, Norvegija. Luksem- 
burgas. Olandija, Belgija, 
Francuzija, Vengrija, Ru
munija, Bulgari ja, Jugosla
vija, Graikija, Lietuva, Lat
vija ir Estija. Septyniolika 
valstybių jau prarado savo 
nepri k’nusomvbę. Vienas jų 
sumaumojo Vokietijos na

tų patupdyta
Musu menininkai irgi nuo

biznierių neatsilieka. Jie 
šliaužioja apie penktakojus 
o tie paploja per petį: “Vai 
kaip tavo geras balselis!” 
Kitam: “O, koks tu puikus 
aktorius!” To tik ir tereikia! 
Žiūrėk, jau ir penktakojų 
abaze. Tie ji išnaudojo ir 
eik sau. Paskum tokie meni
ninkai nei čia, nei ten jau 
netinka. “Aš kreipiuosi, sa
ko d. Stilsonas, Į meniniu 
kus: netarnaukite penktako-

Venezuelos Prezidentas

Gen. Asaias. kurio atvaizdas 
čia yra parodytas, šiomis dieno
mis buvo išrinktas Venezuelos 
respublikos prezidentu. Jis tuoj 
pasisakė remsiąs Jungtinių Val
stijų politiką.

kurie ne- 
tur net savo tautai pagarbos, 
užuojautom sunkiausioje jos 
valandoje.”

Su musų profesionalais ir
gi yra bėdos. Vienas dakta
ras, kitas advokatas, trečias 
graborius — visiems reikia 
gyventi... Jie skaito save 
pirmeiviais, “plačių” pažiū
rų žmonės. Pažiūrėk į penk
takojų šlamštą, nagi rasi jų 
skelbimus. Kaip kurie duo
da ir savo raštus. Paklausk, 
kodėl jus taip darote? Well. 
sako. reikia su visais “dilin
tis.” Širdyje priešingi penk-

čia parodytas kunigaikštukas 
karalius, kuris da snarglio ne nubraukia, l>et 
karo laivo.

Tsugu, busimas Japonijos 
stovi jau ant

krašto išdavikai, bet liko vi
sos daibininkų klasės par- 
davikai! Jie tarnauja dikta
toriams, kurie piauna galvas 
Europos varguoliams. Kurie —
žudo moteris, kūdikius ir; kietiją mušti ir ją sumušė.” . Tauta yra kaip siela žmo-Ne tik Hitleris, bet irI gaus kūne. Ji turi savo kai 

kiekvienas vokiečių karinin- bą, savo papročius. Ji negali 
kas žinojo po pasaulinio ka- numirti ramiu budu Krem- 

i ro, kad mirtingiausioji Vo- liaus lovoje, o jų priguldyta 
ten gana daug. Kaip kasbe- 
kiečiui mieli kalnai, o toto
riui stepės, taip lietuviui 

jis pasakys. Jis yra daug ge- tą padaryti, reikia talkinin- i miela šiaudų pastogė. Kas 
resnis ir nuoseklesnis kalbė- kų. Mussolinis yra silpnas lietuviui ‘Empire bildin- 

vokiečiams talkininkas. Ja- gas?’ Kas kaukaziečiui Ne-

griauja tūkstančių metų su 
kurtą Europos kultūrą.
F. J. Bagočiau* prakalba.

Senai buvau girdėjęs adv. i kietijos neprietelka yra An-
F. J. Bagočių kalbant. Ši glija. Pirmiausia reikia An- 
kartą specialiai sekiau, ką į glijai užduoti smūgi. Kad
nic Tie vr*-o rlonrr fo liurluftrtl tullrinin. !

tojas, negu jis buvo 20—30 
metų atgal.

Bagočius pradėdamas kal
bėti prisiminė apie save, 
apie savo praeitį. Jis pasakė, 
kad iš pat jaunystės sunkiai 
dirbo, kaip ir visi sunkaus 
darbo darbininkai. Jo tėvai 
nebuvo turtingi ir jam palū
kanų nepaliko. Jis ką pasie- į sūkio.
kė. tai pasiekė savo pastan-! kėjo, nes vokiečiai nuo senai į nedaro tvirta. nedaro galin
gomis ir amerikiečių lietu-i žinojo rusų apetitus: jie|ga. Ateis diena, kada tos 
vių pagelba. Jis ačiavo A-! jiems pasiūlė Pabalčio vals-! tautos pasiliuosuos ir susi- 
merikos lietuviams, kurie j tybes. Rusai pasiūlymą pri- ’ kurs savo židinį. Tai vienas 
iam pagelbėjo išeiti moks- į ėmė. Ir magaryčioms Sovie-: ii- ilgas kelias, bet toje kelio- 
lus ir tapti advokatu. “Šian- tų Rusija šiandien pristato nėję ir musų Lietuvos ateitis 

vokiečiams gazoliną, duoną gludi.
ir kitus reikmenis. O vokie- i “Antras pasiliuosavimo 
čiai daužo Angliją.” i būdas yra tas: jeigu laimės

“Bet. gerbiamieji.” sako demokratinės valstybės. Jei- 
žęs pasitarti su jumis. Sun-; kalbėtojas, “Anglijos nuka- gu jos laimės šį karą, aišku, 
kiuose musų Lietuvos mo- į riavimas Vokietijos ekono- kad visos tos tautos, kurios 
mentuose gatavas pasidalin- • mijos neišriša. Nepaisant, i tapo diktatorių pavergtos, 
ti su jumis mintimis. Aš ne-! kad vokiečiai užkariavo 14 atgaus savo neprigulmybę. 
su milionierius, kaip mane valstybių, jiems žaliosios Bet demokratinių valstybių 
komunistai mėgsta vadinti, medžiagos vistiek trūksta, laimėjimas yra miglotas. 
Mat. jie tuo mano lietuvių • žalioji medžiaga guli So-, Demokratinėse valstybėse 
akyse mano —«—-•_. -— tv-..-   
mažinti. Man
sionalui. vistiek reikia tau- j koje
pinti -centą-kitą dėl ryto- j taip pat yra Amerikoje. Tą tautoms plėšti.

padėtį gerai žino ir rusai.

ponija, iškaldavus 4 metus 
su Kinija, irgi nedaug kuo 
gali padėti vokiečiams. Stip
rusis talkininkas šioje va
landoje, tai Sovietų Rusija. 
Bet ji organizavo demokra
tines valstybes sukriušinti 
vokiečius. Čia reikėjo galvo- 

Mislinti ilgai nerei-,

MES, PHILADELPHIEČIA1, IRGI 
NEAPSILENKEM.

Philadelphia, Pa. į kūmas, kurio draugija vi-
Anadien musu biznierių ’suomet vengė’ Susigriausim Anąnien musų bizniem; ;d .. E .

sąrysys turėjo labai svarbų . į* • < ? . *
susirinkimą: buvo daug " “į™" t
nieny ir nebiznieną, buvo g draugijos negalima j tai

y »a »ražiai
kitokių visokių. pradėjo susigyvent. o dėl

Smetonos bankieto gali iširt. 
i Philadelphijos biznieriai ne

iš Chicagos. Nežinau, ar mes; ęali klausyt “poniučių,” ku- 
supratome, bet vistiek gir-!rjos nežino ką daro. Biznie- 
dėjome ir didžiavomės. kad> j-jų draugija ir privalėtų ru- 
mums tą progą suteikė mu-j pintis tik biznierių reikalais, 
sų storoji sekretorė su savo Nestebėtina, kad savas savo 
mažiuku radijuku, kuriuo neremia.
kaip kada linksmino komu- . .
nistų vaikučius liuoslaikiais. j riideliy ipncų, vistik 
Paskui viena poniutė skaitė ^a?1.3 atsiklaust pilno su- 
iš kokio tai Chicagos katali- sinnkimo ir leist pasisakyt, 
kiško žurnaliuko apie kunig. *a? uz. kas pnes. v įsos di- 
Gedimino šešių šimtų metų šiosios draugijos pasisakė 
sukaktuves. Klausėmės ii Pries P- Ą. Smetoną: nenori 
didžiavomės to kunigaikščio jokių iškilmių daryt,
nuopelnais; manėme, kad parapijos rankas pakra
tai tos poniutės patašyta, i tė- Žiūrėsime, ką bizmenai 
Da koks tai jaunas daktaras savo susirinkime pasakys, 
skaitė apie mediciną. Neži- i Vistik, broliai, kaiu sau 
nau, ar mes jį supratome, norite, bet bankietais Lietu- 
ar ne? j vos neišgelbėsime! Jei p. A.

Svarbių svarbiausias klau- Smetona butų tikras Lietu- 
simas buvo — pasiuntimas vos sūnūs, ir jei jam nerupė- 
telegramos i Chicagą sveiki- tų savo “aš.” jisai pats atsi- 
nant p. A. Smetoną su ge- į sakytų nuo visų tų maskara- 
riausiais linkėjimais. Nesi-! dų, o eitų tiesiu keliu prie 
stebėkit, gerbiamieji skaity- Lietuvos vadavimo. Koks iš 
tojai, kad pas mus visi įsa-; jo šeimininkas ir vadas? Da 
kymai eina iš Chicagos ir mušiui neprasidėjus, jau ji- 
kad mes juos priimame, sai pirmutinis kudašių pa- 
Taigi. ot! Chicagos adv. statęs bėga iš Lietuvos, sa- 
Olis, kaip girdėjau, išskinti- vuosius nelaimėje palikęs, 
nėjo visiems geriems ir išti-! Jei jam rūpėtų Lietuva, ji- 
kimiems tautiečiams raštą, $ai čia Amerikoje darytų 
prašydamas visus kuo skait- pastangas savuosius iš kalė-

Be kitų reikalų, 
mės p. A. Smetonos

klause-
kalbos

munas ir Šešupė? Niekas!
Toji 70 tautų ir tautelių są
junga nėra sąjunga laisvais 
pamatais, bet prievartos są
junga. Kiekviena priespau
da iššaukia liuosybės troški
mą. Ir tos tautos šiandien lingiausia sveikint p. Smeto- jimų gelbėti. Jisai tik demo

ną telegramomis, tad mes. į t alizuoja lietuvius ir veda 
kaipo viernieji paklausėm.' prie suirutės.
Rodos, buvo šitaip: adv

trokšta liuosybės. Ir tas tau
tų mišinys Sovietų Rusiją

dien,” sako F. J. Bagočius, 
“aš esu advokatas. Esu jūsų 
išmokslintas. Ačiū jums! Vi
sada ir visur mielai pasiry-

iaus. Kur kokie vertingi lie
tuvių darbai dirbami—aš 
paaukoju kiek galiu palei 
savo nuožiūrą ir supratimą.
Kaltais paremiu ir pavie
nius žmones. Už prakalbas 
užmokesčio neimu, tik rei
kalauju kelionės lėšų. Vadi
nas, ką tauzina komunistai 
apie mane, yra pigus ir šlyk
štus melas.”

Bagočius paima šių dienų 
Europos situaciją. Jam atro
do, kad Hitleris su Stalinu 
nėra idėjiniai nusitarę pasi
dalinti pasaulį. Jis mano. sų tauta tapo svetimųjų už- Ras norite važiuoti? Už mi- 
kad Lietuvos, Estijos.. Latvi- į grobta. Tai tik musų... Y o- Jijoną, aš tikiu, visas šimtas 
ios ir dalies Lenkijos su j kiečiams anksčiau, ar vė- broklyniškių komunistų ga- 
Suomijos kraštu papuolimas liau, reikės eiti duonos ir ža- lėtų nuvykti į Sovietų Rusi
no Sovietų Rusija, tai rusų; liavos jieškoti į rytus. Jiems ją. ‘ pasiklonioti batuškai 
baimė, kad vokiečiai nepra- f rytai arčiau. Anglija sumu- Stalinui ir parvykti atgal, 
dėtų veržtis į rytus. “Aš,’ • šus, niekas kitas kelio į ry- O prie geru noru, už milioną 
sako F. J. Bagočius. “neimu -.tis.. * —
iš partijinio taskeregio Hit
lerio ir Stalino bendradar
biavimą šitame kare. Aš jį 
imu kaipo istorine išdavą.
Istorija rodo. kad Rusijos 
carai per šimtmečius veizėsi 
prie jūrių. Vokiečiai per 
šimtmečius veržėsi į vaka
rus. Jiems visada buvo 
«kerspainė Francuzija ir 
Anglija. Kaizeris pereitam 
pasauliniame kare padarė 
klaidą ne todėl, kad jis ka
riavo su Rusija. Ne! Jis pa
darė klaidą, kad Angli ją su
kėlė prieš save. Kada Angli
ja išstojo prieš Vokietiją— 
veik visas pasaulis stojo Vo-

Nemanykite. kad Stalinas ir Milionas sovietišku rublių 
tie žmonės, kurie apie iį su- bolševikams,
kasi, nieko neišmano. Jie iš- i Bagočius baigdamas kal- 
mano ir jie dirba dėl savo bėti išsitraukė pundą sovie- 
šalies gerovės, tiek kiek jie tiškų červoncų ir sako: “Na, 
gali. Tą daro kiekvienos ša-! 'Us komunistai, visuomet jus 
lies žmonės. Na, gal rasime sakote, kad Sovietų Rusijos 
tarpe musų lietuvių tik vie-; ekonomija geram stovy, kad 
nūs komunistus, kurie savo jos pinigas yra pinigas, štai,
šaliai vėlina mirtį. Rusas ko
munistas kitoks. Jis siekia 
Rusijai daugiau žemių, dau

as atvežiau pusę 
rublių. Kitą pusę 
turiu namie. Aš

miliono
miliono
aukoju

giau galios. Tik musų tie pa-, jums čia pusmilijonį rubliu 
škustvos džiaugiasi, kad mu- ekskursijai į Sovietų Rusiją^
on tonfo ovaIivmh iii TZ ___ 2-.    l.’O TT* •

tus nepastos.” .... į rubliu—Stalinas ir ekskur- 
“Nereikia, gerbiamieji, sijos laivą galėtų prisiųsti, 

manyti, kad aš tą sekretą ži- Pasinaudokite proga, vykite
nau. Ne! Jį taip pat gerai —milionas rublių jums!” 
žino ir Stalinas ir Moloto- Na, žiūrėsime, ar atsi- 
vas, ir kiekvienas akylesnis lieps nors tuzinas stalincų, 
žmogus. Kiek du imperialis- kurie turi auksinę progą už 
tai bučiuojasi, tiek jie vie- milioną sovietiškų rublių 
nas kitam taiko peilį į nuga- nuvykti į manišką Rusiją 
rą. Tai yra tokia logika, tai Staliną pamatyti. Jeigu jie 
yra tokia išvada.” neatsišauks, tai ką jie čia

“Dabar jus mane klausi- tauškia apie sovietišką rojų 
te,” sako F. J. Bagočius, mums amerikiečiams! Aš iš 
“kaip bus su Pabalčio kraš- «avo pusės siūlyčiau L. Pro
tais ir su Lietuva? Sovietų seikai su draugu A. Bimba 
Rusija susideda arti iš 70 organizuot ekskursiją. Pini-
tautų tautelių. Kitos net pus
laukinės. Kitos jau surusin
tos. kitos dar rusinamos.

gų vra čiela krova. Pasinau
dokite. draugai!

Vytautas Katilius.

sitaip:
Cheledinas, gavęs nuo adv. 
Olio tokią telegramą, pasi
skubino į susirinkimą, o jo 
geroji žmonelė padarė įne
šimą susirinkusiems, kita 
uarėmė, ir telegrama sku
biai buvo išsiųsta Chicagon 
p. Smetonai. Kaip sau nori-

Da nebiznierius.

Kas Mums Rašoma
Komunistiškas LDS neiš

moka pašalpos.

Ačiū “Keleivio” redakci-
te. ^zidenk” kuris "Jai: leįd.° ma" S'3?
savuos u« nalikes bėra i A- ’ lkl S,oL As eSU dldeham 
merik? ' pasisakvti avo n».Yas?'-iO * w‘L
“nuopelnuJ,” verta sveikin-;!1“
ti. Tad mes nebalsavę, ir net
neatsiklausę skaitlingo susi 
rinkimo pritarimo, skubino
me p. Olio prašymą išpildyt. 
Tegrul Smetona didžiuojasi, 
kad ir mes jo neužmiršome. 
Ma jį bala! Jeigu Hitleris 
laimės, tai gal da kai kurie 
iš mus medalių gausime.

prie komunistų LDS, ale 
musų kuopos diktatorius se
kretorius pašalpą man su
stabdė, nors aš jų konstitu
cijai neprasikaltau.

Be “Keleivio” man butų 
labai sunku ir nuobodu gy
venti. Mano moteris kažin 
kur gavus šiandien prisiun-

Mat, musu gerasis pirminin- tė man 2 doleriu, tai vieną 
kas susilaiko nuo balsavimo, dolerį siunčiu “Keleiviui.” 
Užtenka, kad kas įneša, o Tegul laikraštis eina tuo pa- 
kitas paremia, tai ir skaitosi čiu adresu, tai mano žmona 
nutaria. Paskui, po susirin- jį perskaito ir paskui pli
kimo. pas mus prasideda siunčia man jį ligoninėn, 
kalbos, nepasitenkinimai: St. Louis. Mo. Wm. R.
vieni pasiliekam smetoni- i -----------
ninkais, kiti bolševikais ir, Oak Foregt prieglaudoj pri- 
keikdami traukiame kas sau Juozą* Nikas,
namon. Aš taip baisiai susi-,
graudinau, kad nebaigtą su-! Oak Forest (III.) senelių 
sirinkimą palikau.

Už kelių dienų sekretorė 
šaukė “extra” susirinkimą, 
kviesdama tik savuosius iš
tikimuosius. tikruosius sme- 
tonininkus: liet aš, lyg tas

prieglaudoje prigėrė vienas 
inamis, būtent Juozas Ni
kas, pusamžis vyras. Vieną 
dieną jis atsisveikino šu ki
tais įnamiais ir išėjo. Atėjo 
vakaras, bet gulti jis nesu- 
gryžo. Ofise manė. kad jissbpukas. per užpakalines chi n Jo

duris įlindau ir girdžiu: kad . q Hienas Tik ha-duoda tai duoda vėjo sekre- ^^7 d
v ienas senu- 

būtent lietuvis Stasys 
Petrauskas, vaikščiodamas 
apie prieglaudos pradą pa
matė nuskendusį žmogų. 
Davė žinia ofisui. Skenduo
lis buvo ištrauktas ir pasiro
dė, kad tai Juozas Nikas. 
Kiek man žinoma, giminių 
jis neturėio. Buvo vedęs, bet

torkai ta« musų nelabasis 
vice pirmininkas už sauva- 
!išką elgimąsi, kad neatsi
klausus kitų komiteto narių 
šaukia susirinkimą Smeto
nai bankietą rengt. Turbut 
ir čia iš Chicagos įsaky
mas?... Na. tiek to. Sekreto
rė spiriasi, kad būtinai reng- 
ti ir duoti įgaliojimą “po- 
niom“ ir adv. Cheledinui motens Jau miru?- 
važiuot YVashingtonan pa
klaust p. A. Smetoną, ar ji
sai nepyktų, jei jam bankie
tą roošim. Keli už. o keli 
prieš! Sako, be legalio ir pil-

Ignas F. Rainis.

IŠMETĖ IŠ KNYGYNO 
L1NDBERGHO KNYGAS.

Beamvillės mieste (Kana- 
no susirinkimo negalima to- doj) valdyba nutarė išmesti 
kis veiksmas daryt. Esą į- iš viešojo knygyno visus 
nešamas draugijon partyviš- Lindbergho raštus.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MOLOTOVAS PASALINTAS DĖL | 
LIETUVIŠKŲ BATŲ. i

Arba kaip Maskvos agen- žiaus policijai. Bet kadangi 
tai apvogė Lietuvos atsto- išvogti daiktai buvo jau nu- 

vą Paryžiuje. gabenti j Sovietų Rusijos
..wr ♦ .u,,.... ambasadą, o ambasada skai-

w svetimos valstybės teii-’ 
mocrat 6 gegužes laidoje ... . nnliciia neturi!
tilpo įdomus raportažas apie ^4S’kištis tai ii paaiškino 
tai. kaip Maskvos gengste- ™ IE
nai Paryžiuje apvogė Lietu-

i EVOLIUCIJA IR REVOLIUCIJA
RAŠO PROF. V. ČEPINSKIS.

kad čia jau ne jos reikalai., 
Be to, Paryžius buvo jau na-: 
eių armijos okupuotas, o na
ciai juk eina išvien su bolše-

—Labas vakaras, tėve!
—Ai don kėr, Maike.
—Išrodai nusiminęs, tėve. 

Ar atsitiko kas?
—Šiur, kad atsitiko.
-O kas?
—Norėjau isirašyt i Ame

rikos vaiską. bet nepriėmė.
—Tu. tėve. jau persenas.
—Tas tai niekis, Maike; 

dėl senumo butų mane pri
ėmę. ba .metus aš pame
lavau.

—Tai kodėl nepriėmė?

vos pasiuntinį. Visa šita is
torija yra paremta laišku,
kuri šiomis dienomis water-į ■... . . t>„.„ •hm ietis Dr M T Colnev ffa-1 Vlka15’ tai Paryžiaus polici-

* v * * 7i’c rankos šiuo atveju buvovo is Francuzijos. Suglau-{ . . .^ J
dus. jos turinys toks: J Tada Lietuvos pasiunti J

Kai Rusijos armija perei- nys p. Klimas padavė skun- 
tų metu birželio mėnesį oku- Mą Francuzijos užsienio rei- i 
pavo Lietuvą. Maskvos a- kalų ministeriui Vichy mies- 
gentai Paryžiuje tuoj parei- j te. Francuzijos ministeris į 
kalavo, kad Lietuvos pa- į pasišaukė Rusijos ambasa- 
siuntinvs Klimas perduotų Į dos valdininką ir pareikala- 
jiems visą atstovybės turtą, vo pasiaiškinti. Šis paaiški
nęs Lietuva ir visi jos turtai no. kad Sovietų ambasada 
dabar jau priklausą Rusijos nieko nežinanti apie p. Kli- į 
bolševikams. Francuzija ru- mo turto išvogimą. Kai jam 
sų okupacijos Lietuvoj ne- buvo pakištas po nosia Pa- 
nrinažino. bet Hitleris, kaip vyžiaus policijos raportas, 
ištikimas Stalino partneris, kad tuos daiktus bolševikų 
privertė Klimą iš Lietuvos ambasados diplomatai iš- 
atstovvbės pasitraukti. Kli- tikrųjų išvogė, tai Stalino 
mas išvažiavo su Francuzi- diplomatas paraudo ir pri
jos valdžia i Vichy. Bet žadėjo dalyką “ištirti.-’ 
prieš išvažiuojant jis visus. Bet praėjo jau keli mėne- 
privatinius savo daiktus, ?iai. o p. Klimas savo daik- 
drapanas ir namų baldus,.tu da negauna. Tarp tu dai- 
sukrovė i pasamdytą sande- ktu buvo ir nauji p. Klimo 
H. nes išsivežti juos tuomet batai. Todėl tarp Vichy dip- 
nebuvo galima. lomatu dabar yra pasako ja-

Sovietu atstovybės žmo- ma šitokia istorija: 
nės Paryžiuje pradėjo priva-j Išvogtus daiktus Stalino 
tinių p. Klimo daiktų įieško- genf^steriai išsiuntė i Mask- 
ti ir surado tą sandėlį, kuivą. kur juos priėmė Moloto
ve sudėti. Vieną ankstų rv-jvas. kaipo komisarų sovieto 
tą. kol žmonės da miegoio ir; pirmininkas. Jam geriausia

šį prof. Čepinskio straipsnį per
spausdiname iš “Kultūros” žurnalo. 
Straipsnyje aiškiai išdėstyta socia
lizmo istorija ir teorija, o su tais 
klausiniais kiekvienas apsišvietęs 
žmogus turi būti susipažinęs. Prof. 
Čepinskis, nors pats žymus socialde
mokratas, kritiškai nušviečia mark
sistinį socializmą ir nebetiki jo dog
momis.

pasiekta ne revoliucijos, o reformos keliu. 
Jis manė, kad plečiantis darbininkų ir 

; darbdavių švietimui, ir vieni ir antri su
pras, kaip turi būti sutvarkyta visuomenė, 
kad iš jos gyvenimo butų prašalintas bent 
ekonominis skurdas. Jis tvirtai tikėjo, kad 
apsišvietusių darbdavių ir susipratusių

Atgimęs renesanso metu mokslas duoda darbininkų bendradarbiavimas yra gali- 
visą eilę naujų išradimų, iš kurių svarbiau- mas daiktas. Jis pirmutinis davė ir pavyz- 
sias yra garinės mašinos išradimas antroje dį ką gali padaryti sviesuolis daiodavys 
XVIII amžiaus pusėje, šito išradimo reikš-; kapitalistas. Škotijoje, New Lanarke, jis 
mė yra ta. kad čia pirmą sykį žmonijos is- organizavo didelę dirbtuvę, kurioje dirbo 
torijoje žmonės galėjo panaudoti galingas ’ 3000 darbininkų, ir sugebėjo suteikti dar
ganuos jėgas, galima sakyti, neribotam įbininkams toje dirbtuvėje visais atzviĮ- 
darbui atlik; čionai pirmą sykį žmonijos gįais žmoniškas gyvenimo sąlygas. Darbi- 
istorijoje gyvulys ir žmogus, kaipo jėgos, ■ njn.kai. buvo aktingi šitos dirbtuvės daly- 
nustoja reikšmės, o didžiausios reikšmės yial» jle buvo aprūpinto patogiais higiems-
įgija mechaniškas darbas, kurio versmė 
yra įvairios gamtos jėgos arba, kaip šian
dien sakoma, įvairios energijos rūšys. Tai
gi nuo šito laiko prasideda vadinama me
chaninė revoliucija, kuri suteikia visiškai 
naujas formas tuo pačiu metų vykstančiai 
industrijos revoliucijai. Atsiranda būtinų 
žmogaus gyvenimui dalykų kapitalistinė 
gamyba tokio masto, apie kurį praeitais 
laikais niekas ir svajoti negalėjo. Taigi ši
ta mechaninė revoliucija, kuri tęsiasi dar

kais butais. Prie dirbtuvės buvo gerai įren
gta ligoninė irmokyklos darbininkų vai
kams. Nepaisant to, New Lanarko dirbtu
vė davė gerus dividendus, ir jam teko per
duoti šitą dirbtuvę kitiems tik todėl, kad 
kiti darbdaviai, jo konkurentai ir priešai, 
apkaltino jį kaipo bedievį,—nes jis iš tik
rųjų visiškai nevertino veikiančios oficia- 
linės religijos.—ir privertė jį laikinai net 
pasitraukti iš Anglijos. Bet jis nepasidavė 
ir ligi savo mirties darė naujus eksperi-

tik aš mokėčiau angelskai 
pasirašyti, tai lojaris iš ma
nęs butų laik hel.

—O kodėl, tėve. neišmo
kai?

—Apie tai, vaike, dabar 
jau neverta kalbėt. Verčiau 
tu pasirašyk už mane. Ot.1 * • - ,1 *■<*• 4AV/1 £eUIVU\/C V«% liUV^VIV *1 į M** »I tilt X • » VC«111
paimk pentiJi n patašyk pO]jc^o« nesimatė. Maskvos patiko Klimo lietuviški ba- 

diplomatai įsilaužė i tą san-;tai. kūnais us tuoiaus ir an- 
dėlį ir. kaip tikri Chicagos 'davė. Bet Stalinas irgi norė- 
pengsteriai, visą privatini Ho naivu batii. ir kai jis suži- 
Lietuvos atstovo turtą iš- noio. kad Molotovas ii čia 
vogė. ;?r»movė, tuojaus pašalino ji

Lietuvos pasiuntinys pra- iš vietos ir pats apsiskelbė 
nešė apie šitą vagystę Parv- Rusijos premjeru.

prezidentui Ruzveltui gro 
matą. kad jis Įvestų geresni 
parėtką Amerikoj. Pasakyk, 
kad Į vaiską visų pirma rei
kia imti visus bornus ir pijo
kus. o kai bus vaina. tai juosPasakė, kad aš bomas.

O kaip jie galėjo prie pymutinius pastatyti ant ug- 
s išvados prieiti? nies linijos. Tik tokiu spa-

sabu Amerika bus apklvny-tokios išvados prieiti
—Ogi užuodė.
—Ką užuodė?
—Nežinau. Maike. 

uoslė kvapą ir sako: 
dronk. Geriaut!”

—Tai. turbut. buvai išsi
gėręs?

—Koks ten gėrimas. Mai
ke! Tik pante su zakristijo
nu išgėrėm, ir eidamas dar 
saliune paėmiau porą snap
są. kad butu drąsiau.

—Nestebėtina, tėve. kad 
tave išvi -o.

—Kodėl tu. Maike. taip 
sakai? Ar tai girtų i Ameri
kon vaiska nepriima?

—Ne. tėve.
—Na tai

Pa-
"Ju

ta nuo visokių gengsterių.
—Bet tu. tėve. irgi mėgsti 

išsigerti. Tuomet ir tau tektų 
stoti i ugnį.

—Maike. tu gal užmiršai, 
kad aš skaitausi generolas. 
O generolai ant ugnies ne
stoja.

—Dabar aš supratau tavo 
planus, tėve.

—Na. jeigu supratai, tai 
daugiau nėra reikalo ir 
kalbėt.

MASKVOS-BERLYNO SANTIKIAI 
DAROSI VIS GLAUDESNI.

Washingtone diplomatai lerio naudai, 
jau neabejoja, kad bolševiz-; Taigi matome, jog Stali- 
mas galutinai susilies su na-*' nas dėl to tik ir apsiskelbė

ir šiandien ir kuri per šimtmetį padarė mentus nurodyta čia prasme ir parašė visą 
žmonijos pasaulyje daug didesnes atmai- įe1^ veikalų, kuriuose išdėstė savo paziu- 
nas. negu atmainos įvykusios per 1000 me- 1 ras’ kaip tun būti sutvarkyta visuomenė,

NACIAI ŽADA NAUJŲ 
STAIGMENŲ.

Berlyno naciai kalba, kad 
kas čia do pa- pasaulis tuoj susilauksiąs

lėtkas. Maike? Juk Lietuvo- naujų staigmenų, nuo kurių 
je per prizyvą visi nava- užtemsiąs net ir Hesso "pa- 
brancai pasigerdavo. Atsi- bėgimas*’ Anglijon. Vžsie- 
meni
v
nas
Tivškiuo-

cizmu ir fašizmu. S premjeru, kad galėtų sude-
šiomis dienomis Stalinas rinti Rusijos politiką su Ne

pašalino Molotovą iš prem- kieti jos politika, 
jero vietos ir pats apsiskel-' Washingtone nujaučiama, 
bė premjeru. Molotovas nu-i kad Maskvon diktatorius 
stumtas į antraeilę vice-j dabar griebs už gerklės Per- 

— — premjero vietą. Šita permai-Giją.
na labai reikšminga. Kaip į ---------- -—
jau visiems žinoma. Moloto-I ANGLAI SUNAIKIMO 
vas buvo apibaręs Bulgariją, Į JAU 400,000 PRIEŠŲ, 
kam ii įsileido Hitlerio ar-j Anglijos karo ministeri- 
miją ir davė vokiečiams at- jos valdininkas Croft pain- 
virą kelią atakuoti Jugosla- formavo parlamentą, kad 
viją. Kad parodžius Jugo- anglų armija sunaikino jau
slavijai broliškos

kalai butų aprūpinti. Nuo to laiko tas opus ..
klausimas jau nebe gamybos klausimas, mo naudojimą, 
nebe techniškas klausimas, o socialinis Tų veikalų svarbiausias yra “Charakte- 
klausimas, tinkamo visuomenės sutvarky- \ iįo formavimo tyrinėjimai.” Čia Chvenas 
mo ir tinkamo gamybos produktų padali- aiškiai įrodo, kad žmogaus charakteris yra 
nimo klausimas. tų aplinkybių bei aplinkos produktas, kur

Mechaninė ir industrinė revoliucija pa- žmogus gimsta, gyvena ir dirba. Atitinka- 
naikino daugybę smulkių savininkų ga- mai šitam faktui Owenas išdėsto ir savo 
mintoju. nes jie pasirodė nereikalingi, auklėjimo sistemą. Owenas suprato.didelę 
Taigi jie padidino eiles vadinamo proleta-' pačių darbininkų pastangų reikšmę savo 
rialo, t. y. žmonių be jokios nuosavybės, tuviui pagerinti, ir todėl jis buvo karštas 
kurie priversti yra parduoti savo fizinę pa- visokios rūšies darbininkų organizacijų ša- 
įėga, kad užsidirbtų. Dar prieš garinės ma- liniukas. Jis ir šiandien dar laikomas ko- 
šinos išradimą proletariatas buvo skaitlin- peratorių pionierių ir jis pirmutinis savo 
gas todėl, kad surišta su žemės ūkio evoliu- agitacija privertė Anglijus parlamentą pri- 
cija valstiečių ekspropriacija, kuri ypač imti pirmą įstatymą, kuris uždraudė dirbti 
smarkiai pasireiškė reformacijos laikais, dirbtuvėse vaikams ligi 10 metų, o prade- 
smarkiai didino beturčių skaičių. Bet me- dant nuo šio amžiaus apribojo darbo laiką 
chaninė revoliucija, kuri prisidėjo prie 10 vai. Šiandien gal šita reforma atrodo 
proletariato kadrų padidino ir iš pradžios labai keista, nes mums atrodo baisus daly- 
labai skaudžiai atsiliepė į šito proletariato kas. kada vaikas 10 metų turi dirbti 10 va- 
gyvenimą, atidarė jam naujas perspekty- landų, bet Oweno laikais tokių vaikų dar- 
vas ir nušvietė jo gyvenimą nauja viltimi, bas buvo visiškai, neribotas. Bet tuo pačiu 
Ta mechaninė revoliucija panaikino fizi- metu Owenas manė, kad labai daug kas 
nės vergijos reikalą, ir įsigalėjus mašinai priklauso ir nuo darbdavių geros valios, ir 
gamyboje, vergija visuose kraštuose nyks- šis bi-uožas, darbdavių ir darbininkų ben- 
ta. Antra vertus, mašina reikalauja labiau dradarbiavimo,. yra labai charakteringas 
kvalifikuotų darbininkų ta prasme, kad reiškinys net šių dienų Anglijos socializ- 
prižiurėti mašiną, tikamai manipuliuoti su muk Aplamai, visas Oweno veikimas ir jo 
įvairiais mechanizmais gali tik šiek tiek ivi« raštai ir. vadinasi, visas jo socializmas 
techniškai išlavintas žmogus. Kapitalistai pasižymi plačiais konstruktyviniais bruo- 
darbdaviai greitai suprato, kad laikyti ne- žais ir dideliu tolerantingumu. 
išlavintus darbininkus prie mašinų yra ] Jais pačiais laikais gyveno ir veikė kitas 
nuostolinga, todėl jiems pradėjo rūpėti <Udelis utopinio socializmo reprezentan- 
darbinmkų lavinimas. Dar anksčiau darbi- tas, franeuzas grovas Henry de Saint Si- 
ninkų lavinimas ir švietimas rūpėjo idea- mon. Tai buvo labai aukštos kilmės žmo- 
hstams ir filantropams, kuriems ruplio pa- gUS> jo giminė ėjo iš Karolio Didžiojo. Jis 
kelti darbininkų dorą, ir todėl XIX am- gimė 1760 metais, buvo gražiai ir visaša- 
žiaus pradžioje industrijos krabuose. ypač Hškai išauklėtas ir tikras aristokratas. Bet 
Anglijoje, veikia jau visokie šventadieniai laisvė jam visuomet būdavo už vis bran- 
ir vakariniai kursai suaugusiems, nekal- ; gausias dalykas, ir todėl 18 metu amžiaus 
bant jau apie mokyklas vaikams. Kai kapi- būdamas jis meta tik ką pradėto karjerą 
lakstai darbdaviai pradėjo suprasti darbi- Francuzų karaliaus rūmuose ir išvažiuoja 
P1J}kų layuumo reikalą, toi tasai lavinimas Amerikon, kad dalyvauti kovose už Suvie- 
bei švietimas ėmė smarkiai plėstis. Bet čia nytų Valstijų nepriklausomybę, čia jis pa- 
atsitiko ir nemalonus dalykas naudoto- įžymėjo nepaprastu narsumu ir gabumu ir 
jams. švietimas palengvina darbininkų buvo pakeltas į pulkininko laipsnį. Vėliau 
susipratimą ir jų susibūrimą didelėmis or- įjg grjžta Francuzijon ir, prasidėjus Di- 
ganizacijomis visų pirma tuo tikslu, kad Gižiajai francuzų revoliucijai, aktingai da- 
apgintų savo ekonominius interesus. Ilgai-; lyvauja tame judėjime, bet kaipo aristo- 
mui profesinės darbininkų organizacijos i kratas neišvengia kalėjimo. Kalėjime jam 
pradeda suprasto, kad ekonominė reforma teko pralesti daugiau kaip metus. Kalėji- 
be politinės reformos negalimas dalykas. me esant jį aplankė, anot jo paties žodžių, 
ir todėl ima interesuotis politika ir reika-!jo protėvis Karolis Didysis ir pareiškęs 
lauto sau tam tikrų politinių teisių. Pirmai- jam. kad esą labai retos atsitikimas, kad iš 
siais aprašytos čia revoliucijos laikais so- tOs pačios šeimos kiltų ir didelis valdovas 
cializmas dar pasilieka utopinis, bet jo už- karžygys ir didelis mintytojas. Jis. Karolis 
davinys darosi aiškesnis ta prasme, kad jis Didysis esąs laimingas, kad jo šeimoje taip 
stato sau tikslą remiantis mokslu sutvarky- atitiko, nes jo palikuonis, Henry Saint 
ti gamybą ir būtiniausių žmogaus gyveni- Simon, busiąs didelis mintytojas.
mui dalykųĮfadalinimą taip, kad butų pra- ............... ,... •
šalintas išnaudojimas žmogaus žmogumi. , ls kalėjimo. Saint Simonas visis-
kad butų prašalintas visokios rūšies para- -kai pasitraukia iš politinio gyvenimo ir uz- 
zitizmas tarp žmonių. Charakteringi re- s,,I?a išimtinai mokslu ir filosofija. Jisai 
prezentantai šitų laikų utopinio socializmo ^unnko apie save nemažą būrį jaunų ir se- 
yra anglas Robertas Owenas ir franeuzas Pegmo amžiaus žmonių ir sugebėjo yukur- 
grovas Saint Simonas. Odenas buvo labai ti savo mokyklą. Kas jam uz vis labiau ru- 
gabus gamybos organizatorius ir dėka studijose ir filosofijose, aišku iš tų
tiems savo gabumams tajio turtingu žmo- žodžių, kuriais jis kreipiasi jau mirdamas 
gumi. Bet jis suprato didelį žalingumą vi- ’ ‘-y1?11**8 Kausiu ir žymiausių mo- 
luomenės gyvenimui darbininkų naudoji- kinių, Ogiustą Kontą: ”Atsimink, kad be 
mo ir jų tamsumo ir jis įsitikino, kad tasai entuziazmo negalima .gyvenime atlikti di- 
naudojimas išnyks tik tada. kada gamybos <1ekų dalykų. Visą savo gyvenimą vado- 
irankiai, kaip antai; žemės turtai, mašinos, I'avus! tik viena mintimi ir turėjau tik vie- 
susisiekimo priemonės ir k. t. nustos buvę tokslą—uztiknnti visiems žmonėms lai-
piivatine nuosavybe. Bet Oweno įsitikini- J*’J1- g^humų įssiplėtojuną. 
mu tokia visuomenės santvarka gali buti dane imi)

uzuojau- 400,000 priešų, pati visai ne- 
’ praras-

italu ang-
erzimą. ls šitų lai likvidavo 200,000. ‘ 

Molotovo žestų pasaulis su- ---------------

nenu. kai aš stojau i ruskio ny manoma, kad naciai ruo- tos> Molotovas pasirašė su ja daug savo kareiviu
aiska, tai per keturias die- siasi smogti Kur nors naują draugišką sutartį prieš pat dama. Vienu tik iti
įas sumi’om. visą snapsą smūgį. vokiečiu įsiveržimą. Iš šitų lai likvidavo 20O(W

išgėrėm, o kai 
šnarro daugiau nebeliko, tai išdaužėm visu* žvdų lan
gus. Juk reikia. Maike. pasi
linksmint. ba ant vainos gali 
tave užmušt, tai pražūsi 
ta i m neturėjęs.

—Bet Amerika nėr
tuva ir ne Rusija, tėve. Čia $2,000.000 
kariuomenė 
padoriai.
ir kultūringi žmonės, baigę 
aukštus mokslus ir pripratę 
gražiai gyventi, taigi jiems 
su visokiais storžieviais ir 
girtuokliais butų sunku gy
venti.

— Maike. aš ant to neso- 
glasnas.

—Kodėl?
—Todėl, kad tas išrodo totilabai foni.
—Bet kodėl J velti
—Na. tai kaip gi ne. Val-

COLT O DARBININKAI prato, kad tarp Rusijos ir 
LAIMĖJO STREIKĄ. Vokietijos jau perbėgo juo- 

Hartforde buvo sustreika- da katė.

1GNORANTAI SUDARĖ 
VYRIAUSI TRIBUNOLĄ.

I vyriausi Lietuvos teismą

........................... _ is pieinjeio paieigų. o r:ni.n nuvlidnntniii na«kir.
turi užsilaikyti Colt'o fiima gamina armijai premjem apsiskelbęs Štali- ? VoUnttn

Juk tarnauti eina kulkasvaidžius. nas jau išvijo iš Maskvos
■--------------- buvusią Jugoslavijos atsto-

GREEN PATARIA PER- Ivybę, pareikšdamas, kad
Alekse jie vič Burkov. Į šio 
teismo sąstatą įeina ir i 
“diaugas” Micelmacheris.VEST ulb ANG' nel’, lkl?“s<>n,os . Tenka nartebėti. kad aukš-, •. “fv , .valst-v^s ’au "Ife- ėiaudoio tekino nariais pa-

Amensos Darbo tedera- Tai tau aiskiis pataikau- ski[tj im,)nfe kurie niek£. 
cijos pirmininkas Gieen siu- mas Hnlenui. mel nž,.a nieko tur-.
o pervesti sios salies karo, Nonegijos ir Belgijos at- ję Fu teismo dart)uote. I)au. 
laivus konvojaus tikslams stovus Stalinas taipgi išvijo na,.ju va,.n-ajs negalai*
patiems anglams, bet nevar- iš Maskvos, kas reiškia, kad išbraižyti savo pavar-

jų patiems. Taip butų ir tas valstybes jis jau piipa- Tad nenuostabu, kad
mažiau pavojaus į karą įsi- žįsta Hitleriui. ^tovarišč” Valentin Alekse-

Tuo tarpu Irako fašistišką iievič Burkov galės tokiems 
režimą, kuris pakėlė ginklą analfabetam teisėjamsdži<, m !i<», i imt i 'a^k^. UŽ $7300 GAVO $1,000. i p,.anglus. Stalinas pripa- diktuoti savo sprendimus,

mų. No.i. kad rasytusi tik New Yorke, ant Fifth k - ’ * ----- ’
kieri ir mokyti vyrai. Bet jei-

N«»ii. v.« v^.-Lua fcltth žino kaip teisėta valdžią, paremtus GPU žvalgybiniu
wfave- Wpinkė Los rado jai da vienas veiksmas Hit ‘ 

tu am \ainos \isu> gerus 11 §7 pinigų ir grąžino
m<Tviu< ’^ypus, tai kas tada, juos savininkui. Jis davė jai or« nn.icv
uahk*. Maike? Paliks vieni.už laj $1 0(M) radybų.

kų įskundimais.

i (01:131.
Čia tėve. galima su ta- Eldred. Pa.—Penki jauni 

vim sulikti. j banditai užpuolė šio mieste-
siur, Maike, su manim j lio banką, pagrobė $5,000

-ada c.-dima sutikti Jeigu pinigu ir pabėgo.

-The |»wr|M««e of th«- tonoriation skali 
hr Io krlp pro-cne tke Meal* and 
iradlllon» of »ar r»wntry» I'nl*’,d 
Maltu of Imerlea. Io re>«r ils lav»> 
and in«pirr olhor* l« reopt-cl and oIm-j 
Ibem. and la all waj» to aW ia makintr 
thh coaatry croalor and krttor"
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Polemika ir Kritika
KELEIVIS, SO. BOSTON

MANO ĮSPŪDŽIAI IS A. SMETONOS 
APSILANKYMO CHICAGOJE

Pasmerkti Fašizmo Vergijon

TIKRI DESPERATAl,
TIE MUSŲ BROOKLY

NO PENKTAKOJAI.
Su Brooklyno penktakoju 

organu aš nemanau vesti 
jokių polemikų, nes tai bu
tų bergždžias darbas. Kaip 
neįtikinsi tamsios davatkos, 
kad ji klysta tikėdama j Vel
nių bei Dievų, taip neįtikinsi 
ir komunistų, kad jie klysta

vės’’ namo jus kliubiečius Kaip jau visi Amerikos 
špygom badėt. O dabar jus. lietuviai girdėjo, šiomis die- 
jau “pamylote” Kliubų. nomis Chicagos apielinkėse 
kuomet Kliubas išmeta ba-'lankėsi buv. Lietuvos prezi- 
zarui dešimkę kitų “cash.”Į dentas Antanas Smetona. 
Jums visi biznieriai pavirto | Kaip tik jis atvyko į Chica- 
“draugais,” bile tik duoda gų gegužės 2 d., tai nuo to 
apsigarsinimų j jūsų laikraš- • laiko prasidėjo eilė visokių 
tį. Rodos, kožnas myli dole-• iškilmių.

Smetonų. Bet ir tas to nepa
darė.

Tik po mišių buvo sugie
dota “Lietuva, Tėvyne Mu
sų.” pritariant vargonams ir 
orkestrui. Reikia pasakyti, 
kad giedant Lietuvos himnų 
mačiau daug lietuvių šluos
tant ašaras. Nes į 50 metų

iĮ, bet jus, komunaciai. ii- pa- j Pinniausia jisai apsilankė pirmų sykį musų romiški
___ ~ ___~ tį velnių paverstumėt Stali- pas Chicagos majorų Kelly, kunigai, kurie tarnauja Ro-

tikėdami * savo 'stalinė “de- nu* ^k už JI gautumėt kuris iškėlė jam oficijališ- į nios popiežiui ir airišių vys- 
mokratiškumu ” Nors Stali-^°le,'ių. Pas Jus visoks idea- kus užkandžius. Vėliau apsi- kupams. leido sugiedoti Lie- 
nas jau 1938 metais prade- Į*21“?8-. visoks P^STesas ir'lankė su pralotu Krušu pasltuvos himną.
..sa----- - darbininkų reikalai pnklau-1 Chicagos arkivyskupų Sa- Man rodos, kad Lietuva,jo bičiuliuotis su Hitleriu ir 

metai prieš tai iššaudė bol
ševikų partijos vadus, o 
1939 metais pasirašė su Hit-

muelį Štrichų. JTėvvne Musų.” turėtų buti
Tų pat dienų, apie 4 va- i giedama visose lietuvių ka-

__  __ landų po pietų, p. Smetona i talikų bažnyčiose.
leriu sutartį mažesnes Euro- jau susipratęs, aplankė Dariaus ii Girėno Reikia tačiau pažymėti,
pos tautas plėšti, komunistai i ^»u darbininkais irgi tas paminklų, padėjo vainikų ii Fad šv. Jurgio parapijos 
vistiek netiki kad jų Stali- i Pats- Kas duoda nepriso- Į pasakė trumpų prakalbelę. klebonas pralotas Krušas 
nas yra Hitlerio partneris.į tiriamiems komisarams dau-i Žmonių buvo susirinkę prie parodė špygų vadinamai 
Net akliausis gali matyti &*au dolerių, tas “daugiau i paminklo apie pora tukstan- a morik
i__i __ -ii__ i_____ ♦_ _ ’ susini*at/»s-” kiisi milžinu fjis

so nuo dolerio. Jeigu biznie
rius jums paaukoja, pasi
garsina jūsų spaudoje, toks

(’ia parodyti Francuzijos vaikai, kurie geria tiesiai iš skar
dinių Amerikos Raudonojo Kryžiaus nuvežtų kondensuotą 
pieną. Amerika siuntė Francuzijai h- pieno, ir duonos, kad 
tik francuzai nesusidėtų su Romos-Berlyno fašistais, ta
čiau jie susidėjo. Ir šitie vaikai, kurie čia geria Amerikos 
pieną, dabar turės tarnauti Hitleriui.

kad rusiškas komunizmas susipratęs; kas mažiau, tas 
susiliejo su vokiškuoju na-; *rnaz.iau. sus1 pratęs, 
cizmu ir piauna silpnesnėm', Palyginus kunigų ir jūsų 
tautom galvas, tačiau musų komunaeiską biznį, tai vie- 
penktakojai šoka Stalino nas ir pats. Kunigai skai- 
“saulei’’ kazokų ir plusta ki- i * ‘>ru parapijom!.’’ kū

čių.
šeštadienį, gegužės 3 die-

Amerikos kunigų vienybei. 
Mat. šita jų vienybė išsiun
tinėjo visiems Amerikos lie-

na. p. Smetona lankėsi Illi-; tuviams klebonams aplink- 
nois valstijos sostapily, j rasti, kad visi boikotuotų 
Springfieldo mieste. Ten jis Smetonų. Bet Krušas pasa- 
buvo sutiktas 21 kanuoliųi kė iiems. jei jus norite, tai 

Springfielde jis ap- į boikotuokite, bet aš to ne-

jaunystės svajonių sparnais, 
žengė į šeimyniška gyveni
mų, kad sukurti bendrų gy-

6000 DEPORTUOTINŲ 
NEP1L1EČ1Ų VIS DAR 

LAISVI.tus 7^ocialistu«V vadindami duoda pinigų. Komuna-šuviu _ _ _______ .___ __ w w . ...... ...
juos “fašistais.”’ Taip kaip c‘ai neva kovoja prieš religi- lankė Illinois valstijos gu-, darysiu. Vadinasi, pralotas ven,mo židinį ir sudėt kiek Justicijos departamento 
tas arkliavagis čigonas bėg- bet Patys mulkina ir iš- bernatorių. kuris ji malo- Krušas pasirodė savo rūšies sutaupų atcĮciai. .ors slan' viišininkas Jackson įsakė

s ® ---------J..L- • i nviomū /So »» 'imntnn-i _x_, 1______ 1- ____• • filpn Iflll linklintl 111 1X11 n VK-  ___ 1- _ __ t.: - ____ .idamas šaukia “laikvkite va- naudoja darbininkus aršiau į niai priėmė. Čia p. Smetona atskalūnas. Jis pasielgė pa- c,jen «^aH Pakirpti jų jaunys- ana
gi’” taip ir musu penktako- dar ir už kunigus. Jie tik;padėjo vainikų ant Lincolno;našiai, kaip Martinas Liūte- t®8 svajonių sparnai, tačiau j-on gj. Idip 11 musų peilKldKO- -- tncvoiėintoc • 1 ’... -  iin ral ri7iaii0-ti« tnn kas iii _ •

Penkta* Puslapi*

Į PAJIESKOJIMAI
‘ “Keleivio” Redakcija. Ger
biamieji Draugai. Buvau Ame
rikoje ilgus metus, dabar vėl no
rėčiau sugrįžti atgal, bet laikai 
pasikeitė, sugrįžt sunku. Pra
šau gerbiamų draugų įdėt pa- 
jieškojimą į “Keleivį” mano 
pusbrolių. Man gyvenant Ame
rikoje jie vadinosi GEORGE 
(Jurgis) ir JOE (Juozas) DU- 

į RĘSKI. Jų j iešką Pranas Du- 
bickas. Kurie žinote kur George 
ir Joe Dubieka* gyveni, malonė
kit pranešt ju adresus i “Kelei
vio” ofisą, 253 Lroadvay, South
Boston, Marš.

I'ajieškau draugų Tytavėniškių, 
štai jų . pravardės: Juozapu Jodeikio, 
Ignaco ir Domininko Pikčiaus. Stanį, 
siuvo ir Vlado Mažučio, Aleko Rim- 

I kaus, ..prašau atsiliepti; kurie žinote, 
į kur jie randasi, malonėkite pranešti 
! jų adresus. Aš noriu juos atlankyti.

A. J. Mitchell (0>
: 1100 East 25 Street, Tacoma, Wash.

! Pa‘ieškau tėvelio brolio JUOZA- 
i PO DANIELIAUS, vėliausiai, apie 
, 15 mėtų atgal jis gyveno New Yorke,
■ jo apieiinkaje, ar Brooklyne ir jis 
prigulėjo prie šv. Marijos lietuvių 
bažnyčios Nvw Yorke ant Brome st., 
kurioje klebonu buvo kun. J. šešto- 
kas. Prašau ji atsisaukt greitai, nes 
jo brolis Antanas Danielius labai 
sunkiai serga. Kurie žinote kur Juo
zas gyvena, malonėkit greit pranešt 
jo adresą, už ką tariu ačiū. (t)

•. Miss Julia Daniels
11 North Park avė.,

Fond du Lae, Wii.
madien suimti ir uždaryti

----- -----o— ------- . . _____ _ —r ___________  .. . . . koncentracijos stovyklon
iai “Laisvės” 108-tam nu- galvoj3 ir planuoja, kaip iš į kapo ir buvo pavaišintas rįs> kuris parodė špygų Ro- į,e £a*1 džiaugtis tuo, kas jų apje 399 italu ir vokiečių ju- “pakepau
merv nieko daugiau nemato tamsių žmonelių pasidaryti i Springfielde.lietuvių ir mie- mos popiežiui ir viešai sude- ^V°T lininkų, kurie p-a nuteisti
išbuvusios SLA V-to An- ?e,esn-i gyvenimų neva tai ’sto valdininkų. gino popiežiaus Leono X *” —’ - - • • •• • •« .r tunu
skricio konferencijos, kaip “atstovaujant” jų reikalus.; Gegužės 4 d. p. Smetona bulių.
tik “fašistus,” “hitierinin- Darbmmkai jau pradeda su savo žmona nuėjo sv. Jur- Kad Amerikos lietuviai
ku« ” “«metonininkus” ir ki- tuos šarlatanus suprasti, pa- į gio lietuvių bažnyčion, kur kunigai keršija Smetonai ri
tus jiems nekošernus žmo-. į jį pasitiko pral. Kimšas ir i sai be reikalo, tai čia negali

APSIVEDIMA1.

^^3j6' 2^75 deportuoti, bet laikinai bu- aiškinsiu "per laiškątų
savo praeitį praleido sveiki 
ir dirbo savo naudai ir vi
suomenės labui. Aš manau, 
kad Bataičiai savo praeitį

nes Aš gerai pamenu A. Bim- į parapijos komitetas,
Toks tos konferencijos > kaip jis atvyko į Brook-'

šmeižimas yra aklų despera- l.W metais. \ yrąs bu
tu kerštas, daugiau niekas, vo suklypęs. aptriušęs. Bet 
ALF Kliubo susirinkime pasidarė “revoliucionierius 
man teko duoti iš tos konfe- ir “revoliucijų pradėjo 
renciįos raportų. Aš jį da- dąiyti nebloga gyvenimų. O 
viau tokį, kokis jis buvo - k,(* BĮ prikėlė ! Kiek tų

Trockio giraitėj pri-

buti dviejų nuomonių. Juk tinkamai sunaudojo. Baigiu 
demokratinę vai- ir knkiu jubiliatams sekmin-

vo paleisti laisvėn. Ta proga 
p. Jackson paaiškino, kad 
iš viso dabartiniu laiku esą 
6.000 nuteistų deportuoti

J. Lukas,

apsivcdimui merginos 
bet turi but pasiturinti;

Daugiau pa- 
<->

81 Grand st.. < Box 2), 
Brooklyn. N. Y.

GERA PROGA.
80 akerių, didelė 12 kambarių stu-

cvptim®alill het visi iie psa 1’aJaryta 3 šeimynoms ir pilna . \eunKdllU, oet VISI Jie esu PyventojM. elektriką ir vanduo, prie 
llUOSl. nes nėra galimybes kelio, pusę mylios mažas mies-Bet Amerikos kunigų nuvertęs --------------r — . . . --------  — , ... . .. ..

Vienybė yra nutarusi buv. džią 1926 metais, jis visa ^aiPraleistl da likusius gv-.juos išsiųsti. Su vienomis ^S^^iSdteįė^roė'vra’d^vSiZ 
„o jų gunarns ir, valstybėmis dabar nesą su- medžių, ir girios. Kaina $7,000, jnešt 

$1.500. Pamatykite ypatiškai. (o, 
A. Prakuekas, P. O. Terrvville. 

liox 48, PLYMOUTH, ČONN. 
komumrtų — AKERIŲ

! Dalis yra vaisių. Puiki, gerai pa- 
statyta stuba. liarnė ir vištininkat. 
Prie gero kelio, tik viena mylia nuo 
Federalinio vieškelio; 1 Vj myliu nuo

mai. taip kad žmonės pasi- o tai davė Romos bažnyčiai ku® geriausios kloties. : deportuojamų 
stiepdami žiurėjo, norėdami Lietuvoje pelno apie pus- .... to dainininkas lg. Ku-'i įsileisti.
pamatyti jo veidų. trečio miliono litų per me- ,.l lu.n.as padainavo keliatą t---------------

Boikotas matėsi ir per pa- tus. Ir ūžtas visas malones be11,koiP1,s^.dai-i GUD-BAI LIETUVOS
nei pridėdamas, nei atimda- 1’ oc
mas. Bet R. Mizaros vado- „ .r.«’— 7r;? Duinuias niovėsi n per pa- . -* 7~ — noli.i L-oc mikllboi* lokol 1vaujami penktakojai atėjo į >u«jas tiek nekalba b«t mokslą Kai kun. Kaz. Ma- romiškai bažnyčiai, dabar nįhų, kas publikai labai pa-: 
ALP Kliubų susiorganizavę kalba kaip Juozo ir Adolfo • tulaitis įlipo sakyklon sakyt Amerikos lietuviai kunigai
tų raportų atmesti. Jie nepa- ženvbas užglostyt ir savo j pamokslų, katalikai manė, ii boikotuoja. Manas.
jegė to padaryti. Todėl šį akluosius avinėlius prie sa- - ka(j jjg pasveikins p. Smeto- ----
susirinkimų jie plusta per v?s pasilaikyti. Pats sėdi na-į jr palinkės jam viso gero
savo “Laisvę’’ taip šlykščiai, ciu vežime ir saukia: ‘ Ziu-gjoje šalyje. Bet Matulaitis 
kad atrodytų, iog visas ALP rėkite, žiūrėkite socialistai: bandė pajuokti buv. Lietu- 
Kliubas pasidarė “fašisti- susivienijo su naciais. Ger-jvos prezidentų. Jis paėmė

jau apie revo-

NORWOOD, MASS. 

Linksmos sukaktuvės.

Gegužės 4 d.. Lietuvių

MIŠKAMS!

Jubiliatams buvo įteikta' Kaip jua buvo lasyta, ne- 
vertingu dovaneliu. Publi- ?<‘na'-teigtoje miškų komi-
kos buvo virš 100. Malonu :^flato k?™,sa™ .’’askl^ 
buvo pasimatyti su iynnie- ’ kdusauskas. Pne
ėiais, kaip ve: Putriais. Ven- i8,0 Vrlu'° komisai o jo pava- 
graičiais. Matulaičiu. Pas

ms. “Fašistinis” tik todėl, jbiamieji. pasižiūrėkite, ko-: paįyginimą, Ra*įp Biblijoje svetainėj buvo paminėta P 
kad Kliubas buvo nusiuntęs kioj kompanijoj patys esate. į yra užrašyta, kad žydai dėl 11 Bataicių 3o metų pon
savo delegatus i minėtąją 
SLA V-to. Apskričio konfe
rencijų. Jie sako, kad aš 
duodamas iš tos konferenci
jos raportų išvadinęs kliubo 
narius “penktakojais,” “iš
davikais” ir tt. Mano buvo

P. Tiškevičius.

New Yorke Kran- 
giausis Pragyve

nimas.

•avo didelių nedorybių buvo 
i pono Dievo nubausti ištrė- 
: mimu į Babilionijos miestų, 
i Bet. girdi, kaip jie pradėjo 
! pasninkauti ir atgailas dary
ti, tai tada žydų Dievas vėl 
susimylėjęs ant jų ir grąži

nto gyvenimo sukaktis. Ta 
proga vienas dalyvis pasa
kė sekančią, skirtingą nuo 
kitu, prakalbelę: “Didžiai 
delbiami jubiliatai Batai
čiai. nonvoodiečiai ir sve
čiai ! Atžymint gerbiamų

miesto. $1,500. HAN’SON-OSBORN, 
Re?»l Estate. Hart, Oceana Co.. Miclį 
Turime ir kitų: farmų. klauskite.

GERA FARMA ‘
3 mylios nuo miestuko, 175 akeriai, 

yra 40 akerių brangių medžių pušų 
ir aržuolų, kita dalis gera žemė. tin
kanti visokiems javams ir daržo
vėms. Gyvuliams budinkai. fanuos

L-uncLiono i,- UtoU < HŠČ” Ponomariov. kuris jau įrankiai ir derlius. Visas turtas parkauskiene, L mene U kllaib.; . . j . I . • sidu<«la stel»etinai pigiai. Daugiau
Tai linkimus ir svetingi t*iu pasirūpins, kad Lietuvos paaiškinsiu laišku, klauskite. <:;» 
tiečiai. ' ’ miškai plauktų

Poki lis praėjo gražiausioj 
nuotaikoj. Vakarienė buvo 
karališka. Ir taip linksmino
mės iki vėlumos, grojant 
smagiai montėlliečiu orkes
trai. Dalyvis.

duotoiu priskirtas “tėva

ją” Maskoliją.
i “turtinga- Mrs. Z. Adams, BERLIN. M D

PARSIDUODA FARMA

nepludimas. liet raportas iš rinko statistika ir naskelbė ; nęs ju<>s iš nelaisvės. Pana- Bataicių oo metų porinio 
konferencijos, kaip konfe- kuriam Amerikos mieste' ^iai, sak<>, gali atsitikti ir su gyvenimo sukakti, manau, 
rencija nusistatė prieš tuos šiandien vra brangiausi? > lietuviais ir Lietuva. kad netaip jau svarbu, jei
elementus, kurie džiaugiasi darbininko*šeimvnai pragy- Bet man klausant tokio klt®
musų tėvynės nelaime, venimas. Iš tos* statistikos! durno pamokslo, kilo klau- na sykiu tiek a tiek metų, 
džiaugiasi, kad svetimieji pasirodo, kad pirmoj vietoj i rimas: už kųgi Romos baž- 
pavergė musų tevy šalį. ?tovi New Yorko miestas nyčios Dievas turėtų bausti YeSUtsi!f « tl;PXn-2 

Toliau tie desneratai de- Keturių žmonių darbininko Lietuvą ir lietuvius? Juk jie - !alkotaipis, tai stoia įston-
dasi esą ALP Kliubo “prie- šeimynai pragyventi New buvo labai paklusnus popie- j^do^nėra^MimvbėVS" 
teliai, o kiti visi esą ne- Yorke vienus metus prie da-;ziui, buvo duosnųs jo kum- f". -1* "F.?.. .5.

RASEINIUOSE NĖRA
DRUSKOS; SALDAI

NIAI SUGEDĘ.
“Tarybų Lietuva” skel

bia. kad Raseinių koopera
tyve “Dubysa” pardavinė
jami sugedę saldainiai, nuo 
kurių galima susirgti. Ko
operatyve nesą druskos.

Reikalaujam teisingų Vyrų 
ir Moterų

Prisidėt prie gero FOKN’IčIU BIZ
NIO su iki Sl.OIMI. Patyrimo ne
reikia. Darbas geras, pelnas užtikrin
tas ant visados. Nepraleiskit šiitus 
geros progos. Rašykit tuojaus. <:») 

STANTOVS FURNITURE 
ENCHANOE

763S ATLANTIC. BELL. < ALIU.

50 akerių—20 akerių apsodintą 
vaismedžiais—obelys, griušės, pyčės, 
vynuogės, serbentai, avietės; 30 ake- 
riu miško ir ganyklos, nauja 4 ruimų 
stuba, l>arnė ir kiti budinkai, maudy. 
nė. elektra ir telefonas; taipgi išran- 
davoju 4 ar 2 ruimu dėl vasarotojų. 
Vieta. 05 mylios nuo N'ew Yorko pa
lei Hudson rivę. Atvažiuokit arba ra
šykit, savininkas LEON RUBIN

MARLBORO, N. \. (2)

jus ateinat į susirinkimą su- -eka San Francisco, Chica- žmonėms kurčias ir apleido 
siorganizavę atmesti lietu- Detroitas, Bostonas ir 
viu organizacijų konferen- Indianapolis. Pigiausi? pra- 
cijos raportą, tik todėl, kad gyvenimas esąs pietinėse ir 
toji konferencija pasisakė vidurinėse valstijose, būtent i
prieš rusus okupantus? Kad šiuose miestuose: Mobile.!Smetonai į akis spirgino, 
pasisakė prieš Lietuvos par- Kansas City, New Orleans., Būdamas Lietuvos prezi- 
daviku*. kurie Stalinui pa- Denver, Birmingham. Hous-' dentu, Smetona neprileido 
klonus teikia, net “saule” jį ton įr Memphis
vadina? Jus esate kalbėto- _____
jai ir jus kalbėjote
kime. Jus rėžėte ________

kratai susitarę su tautiniu

musu katalikiška kraštų 
nuožmiais bolševikais. Bet 
aš supratau, kodėl kun. Ma
tulaitis taip storžieviškai p.

,kunigų prie valdžios. Juk 
visiems yra žinomas faktas.

/S KRANO IR BONKOMIS

susinn- 
kliubie-

čiams spyčiu po spvčiaus. o

STALINAS UŽGINČIJA • kad 1926 metais peiversmą 
GANDUS. padarė krikščionys demo-

kų jus gavote? Nieko! Jus Paskutinėmis dienomis Kunigai galvojo šitaip: 
savo saldiiežuvavimu huvo jiasklydę gandu, kad j jeJ- perversmas pasiseks, tai 
jsipiršite kliubiečiams. Jie Sonetų Rusija pradėjo kon-jv-jjau mes (krikščionys de- 
gerai ius pažįsta. Jie žino, wpfpio«i savo kariuomenę mokratai) pasiimsinie val- 
kaip ius "rėmėte” kliubų, vokiečius. Stalinas da- ^žių nuo tautininku o jei 
taip kaip jus “remiate” Lie- !uos gandus užginčijo, nepasuks, tai visų kaltę nu- 
tuva. I«rtnOT> Hitlerį | ve£me tautininky. Ta.

Jus sakote, kad toms “ru- ji^ nckoncentmosiųb jokių,--au jį^jo priešingai. Užtai 
pi” kliubo gerovė. Nuo kada ‘®pckų. kunigai ir pyksta ant Smeto-
gi jus taip juo susimninote? nos-
Kaip buvo ALP Kliubo na- AFRIKOJ 167 LAIPSNIAI Kadangi kun. Matulaitis 
mo atidengimas, tai Rokas RAKŠČIŲ.
Mizara nilvo liga “ansirgo” Iš Kairo pranešama, kad 
ir nepasirodė. Kada iš senos Salumo apylinkėj, kur da- 
buveinės ALP Kliubo nariai liar anglai kariauja su fašis- niau. kad užsibaigus mi- 
žygiavo pro jūsų “laisvę” į tais, kaištis siekia 167 lai|>s- šioms, jmts pralotas M. L 
nuosavų namą, tai iš “Lais- niu.

,T.- - • •

nei vienu žodžiu neprisimi
nė, kad mes čia tinime ne
paprastą svečia, tai aš ma-

BOSTONO SKYRIUSAI 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 skelbią mažoms tautoms “laisvę.”
(Iš Kalendoriaus)

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

“KELEIVIS,” 253 BroaduuV, Sa. Bosivu, huss.

TELEFONAS
Wnrc«-«»er—5-4334

81 LAFAYETTF ST, 
WORCESTER. MASS.

Krušas ims ir pasveikins p. H—

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Masa. Tel. SOUth Boston 2271.

.TO • . ,
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TVYoterims Pasiskaityt
Ti Blizgučių Mada Ilgai Nesitęs

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENŽ. ' i

KAS KALTAS. KAD VAI
KAI NUEINA BLOGAIS 

KELIAIS?

Teko matyti gerbiame 
"Keleivio” špaltose Įvairių 
kaltinimų tėvams dėl blogo 
vaikų auklėjimo. Tiesa, kad 
kai kuriems tėvams galima 
ir net reikia pabarimo. Nes 
yra tokių tėvų. kurie vaikų 
visai nežiūri. Kiti vėl blogus 
vaikų pasielgimus užgiria. 
Pavyzdžiui, vaikas parsine
ša koki daikteli. Tėvai kar
iais gerai žino, kam tas dai
ktas priklauso, bet vaikas 
pasako "radau,” na. tai ii 
gerai—"rask” ir daugiau. į 
Vaikui to tik ir reikia. Kitą 
kaną vaikas jau parneša: 
daug didesnių dalykų, ku
riais pradeda ir prekybą: 
vesti. Bet tėvai vaiko nesu- 
draudžia. Dėl to vėliau turi 
daug nemalonumo.

Bet tokiu tėvu labai maža

ninku vaikai išeina i dakta- ’ 
■us ir inžinierius.—Red.)

Pabaigęs mokyklą vaikas į 
žino tik ‘‘futbolą’’ spardyt, 
oet kitur netinka ir darbo! 
dirbt nenori. Na. tai kas to- i 
kiam lieka daryt? Vien tik 
ai pgatvėj laukti praeivio, 

kuriam galėtų kišenes patuš- i 
inti. nes reikia apsirėdyt. ir 
eikia pasportaut. nors mai

stą tėvai duoda.
Parapijinėse mokyklose, 

daugumoj, mokytojauja be- • 
nokslės davatkos, kurios > 
apie pasaulinius mokslus ne-Į 
daugiau žino. kaip degloji 
įpie astronomiją. Ot, apie 
iragarą, apie velnius su li
rom uodegom, apie dan
gaus grožybes, apie dievų 
ustybes ir malones, apie 
runigams dievų suteiktas 
galybes, tai jos ‘‘ekspertai.” 
Tokiose mokyklose vaikams 
prikala i galvas, kad visi

terasim. Daug daugiau yra blogi darbai, pasakius juos 
Tokių tėvų. kurie visai neži- Į kunigui i ausi, jra Dievo at-. 
no, ka jų vaikai daro. arba;’eidžiami. Juo daugiau busi 
kur jie vakarais randasi. Pa- tenaudojamas, juo daugiau 
vvzdžiui. vaikai dar maži. vargsi, juo sunkesni gyveni- 
li’nkę sviedinį (bolę) mėtyt, mo kryžių neši. tuo gražesnę
Čia nieko blogo. Bet prie. ir garbingesnę vietą dangų---------------------------------------
sviedinio susirenka visokiųį ie gausi. O jei padalysi ką PRASIDĖJO MEDŽIOKLĖ 
vaikų, ir didesnių, kurie ma- bloga, pasakyk kunigui ir ANT SVETIMŠALIŲ- 
žesnius pakursto prie blogų • Dievas dovanos, grieko ne- ’e
darbų. Pametę sviedinį vie-; bus. O ypač patiksi Dievui, 500 policmanų Bostone jieš 
noj vietoj, eina Į kitą, o ten: jeigu dolerių kunigėliui ne-
gai jau ne sviedinį mėto, bet i sigailėsi, nežiūrint kaip jie

Paskutiniais laikais pasidarė labai madinga moterims 
puoštis visokiais blizgučiais, kurie vra demonstruojami 
ir šiame vaizdely. Bet ši mada nesuderinama su karo lai
kais. kuomet visokie metalai reikalingi karo kramonei. 
Todėl blizgučiai turės greitai išeiti iš mados ir moterims 
nepatartina juos dabar pirkti.

BUDELIŲ TRAGEDIJA.

savotiškus mitingus laiko. 
Tėvai mano. kad jų vaikutis 
žaidžia, bovijasi. o tuo tar
pu jis ima blogas pamokas 
nuo didesnių. Tėvai ir nega
li to žinoti. Todėl man ro
dos, kad už vaikų blogus

Įgyti. Na. ar galima tikėtis. Pereitą subatą Bostone 
kad šitokio “mokslo” pri- prasidėjo didelė ablava ant 
liumpuotas vaikas butų ge- “pavojingų svetimšalių.”

Tai medžioklei vadovavo 30Įras?

kį užmušė Stalino agentas.
Turimos žinios iš Lietuvos 

tvirtina, kad pamatęs krau
ju paplukdytą ir žudomą 
savo tautą, Maskvos įrankis 
Justas Paleckis irgi pradė
jęs rodyti sumišimo žymes.

Francuzijos komunos va
das ir giljotinos didvyris Ro- 
bespjeras, buvo užmuštas, 

ririštas prie arklio ir ištaš
ytas Paryžiaus gatvėse. Ne 

kitokio galo susilauks ir Ru
sijos liaudies smaugikas, 
Kaukazo bankų plėšikas
Džiugašvili—Stalinas.

Kaip matom, tai budeliai 
nemiršta natūralia mirtimi. 
Arba juos kas užmuša, arba 
nusižudo patys.

; Vokietijos armijai užė- 
Imus Paryžių ir pasirašius 
karo paliaubas, maišalas 
Petain paprašė Vokietijos 
karo valdžią, kad toji leistų 
jam atsivežti iš Paryžiaus į 
Vichy giljotiną ir budelį 
Henri Deiblerį, kuris turėjo 
tūlam prasikaltėliui nukirsti 
galvą. Bet vokiečių karo 
valdžia nepatenkino to pra
šymo, o maišalas Goeringas 
pareiškė, kad giljotina žu
dymas prasikaltėlių esąs 
“perdaug” mandagus bei 
inteligentiškas. Jis siūlė, 

j kad Petain įvestų paprastu 
kirviu galvos nukirtimą, ko
kį naciai įvedė Vokietijoj 
1933 metais.

Taip reikalams susidėjus. 
Francuzijos budelis Henri 
Deibler taip susirūpino ir su
sijaudino, kad jį rado lovoj 
nebegyvą, širdies atakos už
muštą.

Vokietijoj dabar kirviu 
galvas kapoja budelis Au
gustas’ Groebler, kuris Tre
čiojo Reicho budelio parei- 

’ gas eina nuo Hitlerio atėji
mo į valdžią.

Jis eina jau 60 metus, 
gauna karininko laipsnio al
gą ir į metus nukerta kirviu 
mažiausia 50 galvų. Tik pa
skutiniu laiku Groebleris 
ėmęs rodyti idiotizmo žy
mių: visai susenęs, naktimis 
nebemiegąs ir nebesirodąs 
žmonėms.

Savo amatą baigė visišku 
T. . x . . . .. , išėjimu iš proto buvęs Ąust-
Kai atvyko į Ameriką;rjjos t>ucĮeĮįs Karolis Lang. 

prezidentas Smetona, tau-' kuris žudydavo žmones Vo- 
t^Jjkai pasamdė genausi, kietijos koncentracijos sto- 
viesbuti, pirko frakus ir pan- vvklose. Jis dabar nataloin- 
taplius Smetonai, kad ji pa

GELBEKIM DR, JONĄ ŠLIUPĄ.
“Keleivio” Nr. 15 paduo- 

kejo italų ir vokiečių į ta žinia apie baisią Dr. Šliu- 
jurininkų. j po padėti Lietuvoje. Stalino

vagys netik kad atėmė iš 
Dr. šliupo mažos vertės tur
telį, bet atėmė ir pensiją.

Tautininkų protiškas 
išgverimaS.

_........................... . Dr. šliupas daugiau nau-
Panašių pavyzdžių gale- imigracijos inspektorių iš i c]os padarė lietuvių kultūrai, 

riau šimtus parodyti, bet East Bostono, ir jiems į pa- j yjggu kunigai per penkis 
Tik galbą buvo pakviesta dar i Šimtus metų.šiam kartui užteks.

darbus nereikėtų visus tėvus; baigdamas da pakartosiu, i 500 miesto policmanų ir de- 
kaltinti bei smerkti, bet rei- į ųa(| nereikia kaltinti per-i tektivu. Uniformuoti ir civi- 
kėtų kaltinti tas aplinkybes. ------
kurios vaikus prie blogų 
darbu veda. O tų aplinky
bių vra daug. Aš čia bandy
siu bent kelias jų panagri
nėti. Visų pirma, reikia pa
imti domėn abelną visuome
nės santvarką. Pakol musų 
darbo klasės būvis yra sun
kus. pakol uždarbiai maži, o 
pragyvenimas brangus, taip 
kad tėvai vos vos galą su ga
lu suveda, tai argi jie gali 
tinkamai išauklėti vaikus?
Ar jie gali duot vaikams 
nors po keiiatą centų, kuo
met jie eina kad ir sviedinį 
žaist? Ten sueina ir pasitu
rinčiu tėvų vaikai, kurie po 
žaidimo nusiperka “papso” 
ar saldainiu. Skurdžiu vai
kai turi tokią pat širdį ir no- 
uą. bet neturi pinigų. Tas 
juos dažnai ir paskatina 
prie blogų palinkimų. O jei 
vaikas turėtų nors keiiatą 
centų šį-ta nusipirkti, jis va- 
giliaut gal neitu. Ar tai čia 
galima tėvus kaltint? Čia 
i eikia kaltinti visuomenės 
santvarką. Kitas ne mažiau 
svarbos turintis veiksnys yra 

a. Kapitalizmo san- 
kapitaiistams labai 

turėti mokyklą savo 
nes tuo budu leng- 

gallma išauklėti pa- 
kapitaiizmui pilie- 

Viešose mokyklose

į daug tėvus, kurių vaikai nu- lėm drapanom apsirengę 
eina blogais keliais. Dau- valdžios agentai pradėjo 
giau reikia kaltinti netikusį krėsti naktinius kliubus, res-

vykiose. Jis dabar patalpin 
tas į beprotnamį.

Buvęs Lenkijos budelis, 
Adolfas Matejevski, nusišo
vė ir paliktame laiške aiški-

Kunigų pastumdėlis Sme- į “Y* ~ “į“ “tTiVarodo f ak- i 1P/en?s al£os
tona visokiasi budais trukdė’^ čS uT i_ „n..__užtekę, bet nužudytųjų vaiz

daryti didesniu ponu prieš 
Amerikos publiką. Tačiau iš 

Į nykštuko nepadaiysi milži
no. Ir kiek musu tautininkai

Dr. šliupo kultūros veiklą 
Lietuvoje; kunigams reika

las. kad jie ir pantaplių ne
mokėjo nupirkti “preziden
tui” Smetonai. Jo “eksce-

visuomenės surėdymą.
Senas Antanas.

Anksčiau ir Dabar.
Anksčiau žmonės bėdavojo. 
Kad jiems bloga Lietuvoje, 
Kad Smetonos diktatūra 
Paskutinę plėšia skūrą.
Būdavo lauke pilietis 
Vos tik juda susirietęs,
Jei rugiai kada byrėjo,
Jis vistiek nebeskubėjo.

mokvk]
tvarki >i 
svai bu 
globoi, 
viausia 
lankius 
Čius.
daugumas mokytojų būna 
Įvairių politikierių giminai
tės. kartais ir mažamokslės, 
kuriom? luni tik geros algos, 
o ne vaiku auklėjimas. Vai
kai praleidę tam tikrą laiką 
mokykloj, vistiek diplomą 
Gauna, nežiūrint ar išmoko 
ką nors. ar ne. Kapitaliz
mui svarbu palaikyt visuo
menę nežinystėje, nes juo 
žmogų- mažiau žino, tuo jis 
palankesnis vergas savo 
daibdaviui. Užtat mokyklos 
ir viešieji knvgynai taip su
tvarkyti. kad žmogus nega
lėtu žinoti nieko, išskyrus 
“futbolą ” “beizbolą” ir ki
tus sportus. (Ištikrujų taip 
nėra. Kapitalistinėj Ameri
koj yra labai daug progų 
šviestis ir mokytis, reikia tik 
noro. Net paprastų darbi-

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Senam Antanui.— Ačiū 
už pinigus ir už straipsnį. 
Prašome rašinėti dažniau. 
Mockaus paminklo atvaiz
dą įdėtume, bet ant greitųjų 
jo padalyt negalime, todėl 
paminėjimą patalpinsime be 
paveikslo.

Bernardui Dominui. —
Kiek kartų širdis “turi” mu
šti per minutę, tai priklauso 
nuo žmogaus amžiaus, nuo 
jo sveikatos ir nuotaikos. 
Pas naujai gimusį kūdikį 
pulsas muša nuo 140 iki 130 
kartų per minutę. Pas dvie
jų metų kūdikį jis sumažėja 
iki 115—100 kartų per mi
nutę. Pas suaugusį žmogų 
pulsas muša tarp 80 ir 70 
kartų per minutę, o pas se
nus žmones—tarp 70 ir 60 
kartų per minutę. Ramaus 
budo žmonės paprastai turi 
retesnį pulsą, negu “karšta
galviai.” Moteries pulsas ir
gi būna dažnesnis, negu vy
ro. žmogui dirbant sunkų 

_ . _ _ _ , . į darbą, širdis visados plaka
Demokratine čekoslova- grejčiau, negu ilsintis. Tuoj

dai neleidžią toliau gyventi.

laujant. Smetona nuteisė Dr.' iencjįa” negalėjo iu dėvėti. 
Šliupą į kalėjimą uz naikini- Kipk nraleidf

kijos respublika irgi turėjo
t - - T. . , Kiek tie liurbiai praleido i sav° budelį, tūlą Josefą

mą burtų Lietuvoje. j pj^igų Smetonos puotoms; Broumarskį, . kuris . netoli
Nėra reikalo plačiai rašy- i kelti, tai už tuos pinigus Dr.' Pragos turėjo puikią vilą, 

ti apie Dr. Šliupo nuveiktą Šliupas butų galėjęs gerai i gyveno prabangoj, bet jį ra- 
. ...... kultūros darbą tarp lietuvių, i pragyventi metus laiko. Bet savo vilos sode nebegy-
kad šitai medžioklei pada- Jeigu ne Dr. šliupo veikla! apie D-rą Šliupą tautininkai ■ va ir niekam * nepavyko^ iš
lyti jam buvęs duotas iš Amerikoje, lietuvių progre-į nesirūpina. ! aiškinti jo mirties priežas-

toranus, “dainerius,” nakvy
nių namus, pigius viešbučius 
ir kitas panašias vietas.

Bostono imigracijos sto
ties direktorius Mulcahv 
paaiškino vietos spaudai.

po valgio irgi greičiau plaka.
kaip tapti suvienytų 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išsruldyti pilietvbė® įstaty
mai so reikalingais klausiniais »«- at
sakymais lietuvių ir anglu kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ..................................25c

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN. ILL
______  _________________ VALDYBA 19« METAMS.
taip paveiktas, kad metė ^-Jo|4I^S.tt“st^w«ukSS. m 
vo amatą ir neišgyvenęs są- f. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 

UclSlkoi'C 73o Lincoln st., W aukčjjun, 111.
Turkijos paskutinis bude- ra

lis Achmed Ibn. atlikęs 50 Emilija Kernasri*—turtu rašt. 
pakorimų, tą pačią dieną 720 Vine Waukeįsn,.ia. j 
šoko į jurą ir prisigirdė.

aiškinti
Washingtono slaptas įsaky- syvės spaudos, kokią dabar; Progresyviai Amerikos į ties. u , r

Voo iv turjme, gai visai nebutu. lietuviai, imkimės mes patys • Anglijos budelis John
Vyrautų klerikalų spauda, gelbėti Dr. šliupą. Atsi-j Ellis 1923 metate nužudęs;

i kuri šiandien tarp Amerikos kvieskime jį į Ameriką. Ji-! Edith Thompson įenę, buvo

mas. Esą nurodyti ir vardai 
tų asmenų, kurie turi būti 
areštuoti.

sai galės daug pasakyti irBet slaptosios policijos į lietuvių neturi reikšmės, 
biuras Washingtone davė! J parašyti apie buvusią Sme-

Di» bo tiek kiek ka< norėio suPrasti> W šitie areštai nė- j Dabar yra varoma plati tonos diktatūrą ir apie da- 
” ra taikomi tiems svetimša- agitacija uz Lietuvai iais- bartini kruviną Stalino reži- 

liams, kurie nepiliečių regis- i vės atgavimą, net ir aukos i gjma Lietuvoje.
tracijos metu atsisakė užsi-į tam tikslui yra renkamos. ‘ T. J. Kučinskas.
recistruoti. Tie areštai esą Tačiau, ant nelaimės, tos------------------------------- ;-------
atkreipti tiktai prieš sveti-; aukos neina kovai už Lietu- paparčio ir keturios
mu valstybių šnipus, kurie vos laisvę, bet fašistų gelbė- • *■ • viršininkas lenku kilmės

‘ ‘ a •, i -rimui kuria nai Iriak nahnvn OI Neužsitikmtu Vyras: <21 2y- VirsininKdS, leilhų Kilmesyra Įsigave Amerikon nele- jonui, hune nei Kiek nepuvo d5nti Gir5a; m KHida. (4| Kore?_ , „ 
galiais keliate, ir prieš tuos gwesm uz dabartinius Stali-; ta. j? nurodoma kaip žmonės pai- 
jurininkus. kurie Yra pabė-, n° agentus Lietuvoje. ;bSrt£«kV tt.’JrSJT pnetaru8’
ge iš Italijos ir Vokietijos Buvo surinkta dešimts ~ ‘ T---------
laivu, kai Amerika tuos lai- matančiu dnlArių Vilniaus į^^^  ̂A^žio,

Yra žmomas ' dan^ybė straipsniu, juokų, ir tt. Pni-

Ką uždirbo tą turėjo,
0 kai duona nusibodo— 
Dalė su pyragais rodą.
Būdavo: mėsos kam noris, 
Tuoj į tvartą gaspadorius- 
Peilį po kaklu bekonui—
Ir pietauja tartum ponai.
Arba reikia kam lituko. 
Pūdą ratosna įbruko 
Ir važiuoja sau į miestą 
Su ouodvne šviežio sviesto
O atgal namo kai grįžta,
Žmona vyro nepažįsta:
Guli girtas ant vežimo, Havene. Nevv Yorke. Hobo- 
Kažką mykia—pats nežino, kene, Brooklyne. Baltimo- 

rėi. Miamėi. San Francte-
Bet vis skundės, kad taip 

bloga,
Kad kišenė serga sloga.
Ir ant pečiaus susikrovę. 
Minavojo negerovę.

Vat, dabar atėjo čėsai— 
Nėr kalbėt ko apie mėsą! 
Juodos duonos be kortelių 
Niekur gauti nebegali.

Darbą dirbti—jau ne štukos. 
Gulti, kelti—vis švilpukas. 
Toki eudai Lietuve’e 
Buvo tiktai baudžiavoje.

Su nagaika stovi žydas, 
Daužo kuprą be a’ydcs.
Jei prie darbo kurs pavargo. 
Ant to jodo apsižergę.
Tai pajungė musų brolius 
Azijatas, tas maskolius... 
Užu žodį karia, žudo,
Lygiai lietuvį ir gudą.

K. Činčika»-Li«tuvis.

K. Vaitiekūnas — kasieriua,
726 — Sth St., TVaukegan, III.

Baisios komunistų čekos D LaJutS0 kG A^/Vnas.
MARŠALKOS:

budelis Dzeržinski, kuris su K~ ^JlStoSkusL,
- j m , • j- .» -i- i Susirinkimai bma paskutini nedėl-zydu TrocklU išžudė 3 mill- dieni kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų, 

1Rr jonus Rusijos žmonių, buvo.įįg^SstaSw?uSSnknTp' Sth * 
rastas nusinuodijęs, o Troc-; - ... --—----- 1—I----------

vus konfiskavo. pavargėliams. ___________ ,
Tokia pat medžioklė bu- faktas, kad pinigai pasiųsti

vo padanla ir kituose Ame- Vilniaus pavargėliams, bu- ■■ 
l ikos uostuose, būtent: Nevv vo sunaudoti pirkimui skap- s n ir •

lierių ir penėjimui Smeto-, AT BUVO KtfStUS? 
nos agentų. O ar dabar ren-;
kami pinigai nebus sunau- MYTAI APIE KRISTŲ 
doti tam pačiam tikslui? iKnygoie rasite ,e,renda5 apio Krist»

iliustruota. S5 nusl. 2ftc. i

į coi, Seattle, Portlande. Ore.,
; j j- kitur. 1 ; ka’p A'-88'

Worcesteiy buvo iškrėsta Dr. šliupui pinigų į Lietu-, ^tikime įUKristų, todėl turim
daugiau kaip 150 nakvynių vą ££
namu, restoranu ir pigiu negaus, pinigus pavogs nuo pagonu pasakų apie Krist?, 

, viešbučiu bet ar buvo kas Stalino agentai. GenaUSIS ir v*l.vk«i šventes., O dabargimtas Unė.u žinių būdas pagelbsti Dr. šliupui.
dencu suimta 4 žmonės, o tai atsikviesti jj j Ameriką. !-» iv >-*

Hobokene—22. Jeigu aukos renkamos *"*
Keliolika asmenų buvę gelbėjimui buvusių Smeto- ! tai. Galima pauti

suimta ir Bostone, bet tikras no« teroristų, tai nors mažą > *** 
jų skaičius nėra skelbiamai dalį tu pinigų reikėtų pa- 

Visoj šaly per šitą ablavą sk,‘rti Dr. šliupui. Jisai leng
viau užbaigtų savo senatvės

: kaip jisai buvo įdievintas, 
D»

ir kaip

ooMoooooooboeuoo: Noooooeooeooooa

SIELOS
BALSAI

nuimta Jautriau kaio 200 as
menų. Medžioklė eisianti ir 
toliau.

Bostono dienraščiai giria 
J”?‘iciios Departamentą 
Washingtone, kad jis nors 

.^vki susiprato pašalinki pa
vojingus gaivalus iš visuo
menės tarpo. Esą, mes bu
vom perdaug isitikinę i as
mens laisve ir leidom ta lais
ve naudotis net priešingų

dienas.

(“P. A. Ž.”) valstybių agentams.

fct»i 35 ees- 
"Keleivio” afine ar-

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerika Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. D. PILKA. Uefaviu Kalimi Mokytojai* prio
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA 11.00.
DR. D. PILKA, S28 Cotanbus Ave„ Boston, Masa.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslu, 
223 puslapią dydžio, apie 150 {vairią eilią.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES:

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

KAINA TIK S1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekviena)* tarėte aaoooitl savo kaygya* minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs ta kaym pesMIisaits. Pinigas geriaasia 
sipat MMoncy Oiderin.” Popiennias galima siusti papras
tame konverte, bet reikia aiikiai uiraiyti savo ir “Keleivio” ad
resu ir nepamirškit prilipyt at3 centus markę.

-KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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7INI0S iš LIETUVOS
** NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

KAIP VEIKIA LIETUVOJE
NEMOKAMAS GYDYMAS”«’

ATĖJŪNAS RUSAS PA
ŠALINO ŽMONIŲ IŠRINK

TĄ PAREIGŪNĄ.
“Tovarišc’’ Kolosov, Kau

no apskrities kooperatyvų 
organizacinio biuro pirmi
ninkas, praneša, kad jis at
statęs iš pareigų pil. O. Sei
lių. Veliuonos vartotojų ko-

.. . , ,w“ . . . . . . operatyvo pirmininką, nors
Kaip žinoma, bolševikų jog net buvusiųjų savival- qs tik ka žmonių buvo iš- 

propaganda giriasi, jog oku- dybių biudžetus tvirtina rinktas. Pasak šio^ okupanto, 
puotoje Lietuvoje esąs įves- Maskva, be kurios žinios pjj Seilius pasirodęs “kaip 
tas nemokamas gydymas, niekas neturi teisės lėšomis valine žmneii« ”
Dabar gauta iš Lietuvos tie- disponuoti. Taip yra ir su g
sioginių žinių, kaip tas “ne- buvusiąją Kauno miesto sa- REIKALAUJA ŠUNU IR 
mokamas” gydymas atrodo vivaldybe, kuri išlaiko mies- KAČIŲ KAILIU 
praktikoje. Tiesa, kad gy- to ligoninę, štai atsitiko. *
dymas yra nemokamas, jei- kad Kaimo biudžeto Mask- “Maisto bendrovė pa-
gu ligonis gydosi namie, va dar nebuvo patvirtinusi, skelbė, kad nuo dabar ji 
Tačiau reikia mokėti už vai- tad Kauno miesto naujieji pirksianti šunų ir kačių kai
stus. Tuo tarpu už vaistus ponai negalėjo suteikti lėšų ^us- Prie “Maisto” produk- 
yi a nustatytos tokios aukš- ligoninei išlaikyti. Ligoni- *U>. ma5- kačių kailiai
tos kainos, jog eiliniam nėję buvę ligonys tris die- kaip rik įr tinka, 
žmogui jie yra visiškai nė- nas liko beveik be jokiu k)a niekas neatsimena, 
prieinami. Be to. daugelio maisto. Tuomet Kauno vyk- kad Lietuvoje butų lupami 
vaistų iš viso negalima domasis komitetas (buv. sa- šunims ir katėms kailiai, 
gauti. vivaldybe) telegrafu kreipė- Bet susidėjus su “turtinga”

Anie «vdvtoiu oatainavi- Maskvą, prašydamas biu. R^ja. Lietuvoje tuoj neliks
Apie gydytojų paiainavi . skubiai natvirtinti nei sūnų, nei kačių. Ot, ko

mo biurokratiškumą galima 2, v“, . 1 Pa n aunu. - t :ptnvn\ ^monės
suręsti iŠ tokio Davvzdžio Taciau Jokio atsakymo ne- ̂ uĮliaPke. Lietuvos žmones;
spręsu iš 10K10 pavyzdžio. Tuomet ligoninės ad- ,s bolševizmo!
paimto iš Kauno gyvenimo. s . . , ..uc, <xu _______________
Vienoje šeimoje susirgo du nauustracija, katastrofmgos
vaikai, vienas 2 metų, kitas Pa(Įeties akivaizdoje,, pa-
apie 10 metų. Iškviestasis Pra^e’ kad Kauno miestas
gydytojas apžiurėjo dvieju !?uot’* nors avanso- P3®3'
metų vaiką, liau- avansas buvo gautas ir

TOMKUS KALĖJIME 
NUKANKINTAS.

Naujas Amerikos Ginklas

Čia yra parodytas naujos kon strukcijos Amerikos tankas, 
kuris sveria 25 tonus, apginkluotas viena 75 miiiimetrų ka- 
nuoie, viena 50 milimetru, ir penkiais kulkasvaidžiais. To

kie tankai dabar gaminami šimtais.

Berlyne Dabar Yra' ATIMA DARBA 
500 Pabėgusių iš IŠ LIETUVOJ. 
Lietuvos Inteligentų

Lietuviu
Iš okupuotosios Lietuvos 

kad paliuosuo- 
skaičius

koloniją Berly- šauta žinių, kad 
ne sudaro veik išimtinai at- tujų valdininkų 
bėgėliai iš bolševikų oku- kasdien didėja. pač palei- 
puotosios Lietuvos. Lietu- džiami iš tarnybų aukstes- 
viai atbėgėliai yra susispie- nieii valdininkai ii asmenys, 
tę aplink Lietuvos Piliečių pi įklausę bet kuriai lietuvis- 
Sąjungą. Iš viso Berlyne gy- kai organizacijai. Paleistie- 
vena apie 500 atbėgėlių; Ii- ji valdininkai ne tik negau- 
kusieii atbėgėliai apsigyve- na kitoje įstaigoje papras- 
no kituose Vokietijos mies- čiausio darbo, bet jų nepik
tuose. ima net i viešuosius darbus

Veik visi Sąjungos nariai paprastais darbininkais. To- 
yra buvusieji protinio darbo kiu budu nemaža paleistųjų 
darbininkai, tarnautojai, ka- valdininkų eina dirbti pa
sninkai, advokatai, mokyto- dieniais darbininkais, jeigu 
jai, universiteto dėstytojai, tiktai darbo gauna. Kiti gi 
gydytojai, inžinieriai, stu- išvažiuoja į kaimus pas gi

T-, minnc o v oioįr. ovti rruincn ie

Lietuvių Sėklos Ati- bemoksle paskirta 
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ 

INSPEKTORE.duodamos Rusams.
Bolševikų okupacijos P«-±“tieį,Š

dentai ir gimnazistai. Jų 
bendras išsimokslinimas yra 

į tarp keturių klasių gimnazi
jos ir universitetinių laips
nių. Didelė dauguma pragy- 

; vena iš savo darbo. Daugu
mas yra gavę darbo dviejo
se didesnėse Berlyno firmo- 

/se. Apie pusė atbėgėlių dir
ba fizinį darbą, kiti gi dirba 
daugiausia raštinėse. Tačiau 
yra nemaža ir negaunančių 
darbo. Jie sunkiai vargsta

rnines ar šiaip artimuosius. 
Bet ten jų padėtis taip pat 
nepavydėtina,—nors ir turi 
ką valgyti, bet greičiau į- 
stringa GPU žvalgybinin
kams į akis ir dingsta...

Parenkant naujus valdi
ninkus į sovietiškąsias įstai
gas, svai blausia žiūrima į jų 
ištikimumą okupantams. 
Mokslas ir pasirengimas 
darbui nevaidina jokio 
vaidmens. Todėl naujai pri
imtųjų valdininkų tarpe, ir 
net atsakomingesnėse parei

Iš Kauno gauta žinių, kad Sąjunga daugiausia rupi- 
okupuotosios Lietuvos aukš- naši savišalpos reikalais, buė reppnta nau- avansas ouvo gautas n zjžioiė buvo rauta žinių, kad! S1S - a^ronomas ‘tovansc vnuPuMiW1v» ^ctuvus «u*»- naši! t_____________

tačiau w •^ninio vaiko an tokiu budu ligoninės ligo- buv Val«tvbės Tarvbos ben- i Beriozov tapo atstatytas nuo tujų mokyklų inspektorium tent. šelpia nepasiturinčias 1 ?ose> nemaža esama tokiu
riurėti ne«iTmė° nėšio Da” «ys buvo išgelbėti iš bado. dradarbis^ ats. 5 majora« ’pareigy ir patrauktas teis- paskirta kaz-kokia maskolė šeimas su vaikais, remia be- Stalino “saulės” pažibu, ku-
ziureti nesieme nes jo pa- ' aranaibis ats.majoru n, nes skirtas naujaku- Petrovič, į tas pareigas at- simokančiają jaunuomenę, rie vos jsteneia nasirašvti.

^anti gydyti vaikus šie keli pavyzdžiai pa- «nirinin nltirta ka h riams sėklas išdalinęs “buo- vykusi tiesiai iš Maskvos, sušelpia naujai atbėgusius, ToĮę{u ate.a5e.
tiktai iki 3 metų amžiaus! kankama! parodo kaip tik- Ukrų šaltinių ^11^ kad,- ,, Q . u|. Kokios jos teisės ir pareigos k’ “ -------- 1 lokių valdininku atgabe
Kol tėvai surado kitą gydy- roveje atrodo bolševiku maj. Tomkus nenusizudęs, •

išraše

to ją. kuris turėjo teisės ap- taip garsinamas 
žiūrėti vyresnįjį vaiką, šis mas gydymas!’’ 
vargšas spėjo numirti.

nemoka- bet buvo GPU budelių nu- i

GPU ŠNIPAI KONTRO
LIUOJA TELEFONĄ.Pagal naujai Įvestą bolše

vikų Įstatymą draudimui 
nuo ligų, pašalpos išmoka
mos vad. aritmetinės pro- kas perėjusi telefono-tele- 
gresijos sistema. Išdirbę grafo valdyba praneša, ko- 
įmonėje 6 mėnesius, gauna kia tvarka Įvedama, norint 
tarp 10 ir 15 nuoš. gydymo- naudotis telefonais. Riek
si išlaidų; išdirbę 3 metus vienas privatinis telefono 
toje pačioje Įmonėje, gauna abonentas turįs

jos teisės ir pareigos kol jie gauna darbą; teikia!nama darbi net iš Maskoli- 
bolševikinės Lietuvos švieti- paskolas drabužiams Įsigyti, i jos oįJumos.

Geriausia savo vietose yra 
išsilaikę žemesnieji valdi-

Bet taip yra ne vien tik mo komisariate, nežinia, ta- išlaiko vaiku darželi ir kt.kankintas Kauno kalėjime. Į v ta-
Toks pat likimas ištiko žino- KaU?° aMn‘y-. uk"J ™u ‘>ek žinoma, jog si auk-

„„__ 1,_____________ ! komisaras Pusinis savo ra- stujų mokyklų inspektoremajį pamokslininką kun.

J maskolių okupantų ran- , i-jĮ į

Bružika Ir iis buvo nukan-! porte Parodo» kad Kėdainių pati tėra baigusi Rusijo vos 
apskrity, Ariogalos valsčių- tik “narodnają učiliščękintas per tardymus Kauno!.; je, sėklos buvo atiduotos to- 

! kiems “buožėms,” kaip Iva
novas, kuris turi 25 hektarus 
žemės. Tauragnų valsčiuje 
sėklų gavo “buožė” Anisi- 
menko, kuris turi 11 hekta
rų, ir Michail Babachin su

LABAI SUVARŽĖ 
ŽVEJUS.

Tiesa” rašo, kad Lietu
___ ________ ____________________ ____ fmokėd vos pajūrio žvejai reikalau _______________

pašalpos 20—25 nuoš. ir tt. avansą 25 rublių, o Įstaigos Ja pagilinti Šventosios upės ■ 39 hektarų žemės. Be to. 
Aukščiausia norma, kuri iš- ir Įmonės net 200 rublių iš uostą. Be to, žvejai reikalau- į sėklų gavę “buožės” Simon 
mokama sergančiam darbi- anksto, o tiktai po to bus lei- Ja» kad jiems butų leista is-. Michailow, Fiodor Morozov 
ninkui. yra 60 nuoš. nuo gy- džiama naudotis telefonais. Ę . .1 j atvirą jurą. bent; jr kftį jįems panašus. Visi
dymosi išlaidų. Tačiau Įdo- Bet dar reikšmingesnis nuo- ]ki Liepojos uosto, bet sis; jje nišai. Bet vargšai lietu- 
miausia, kad šis komunisti- statas dėl tarpmiestinių pa- klausimas dar kol kas liko j yįaj sėklų negavo, 
nis draudimas pradėjo veik- sikalbėjimų. Visi abonentai neaiškus. : Lietuviams bolševikai pa
ti nuo pereitų metų pabai- turi iš anksto raštu pranešti, . Kaip jau buvo rašyta, pa- i tarįa džiaugtis Stalino “sau
gos, tuo tarpu visi darbinin- jeigu jie norės kalbėtis tek- siemo upių ir juros žvejams j je ”
kų Įmokėjimai nepriklauso- fonu su kitais miestais. Jei- Įvesti labai griežti suvaržy-į ------------—------------------------
mos Lietuvos ligonių ka- gif toks telefonas nebus iš ma\- .Ęe specialaus leidimo, į Lengva# Buda* ,
soms yra nusavinti. Tokiu anksto užregistruotas, tai kuris išduodamas labai sun-i Išmokt Angliškai,
budu darbininkai ir tamau- įuo iš viso nebus leidžiama kiai, žvejai negali toliau į®' Į Rankius reikalin?rausiq žodžiu it 
tojai, per ilgus metus mokė- kalbėtis su kitais miestais, plaukti. Taip pat pneš iš- i
ję ligonių kasoms, dabar Nesunku suprasti, kokiam plaukimą visos valtys stro- i naa gali greitai išmokt kalbėt anglis 
vienu plunksnos brukštelėji- tikslui tokia maskoliška pku iskrečiamos ir apžiūri- į»». Joje teijta netik atskiri žodžiai 
mu yra apiplėšti. tvarka ivesta: mat, GPU tu- ma> ar Jose nėra pašalinių

IX“LSi=,“" ?= C
Lietuvoje teks atsisakyti 
nuo daugelio operacijų, nes 
negalima gauti reikalingiau
sių medikamentų ir vaistų. į

ŽYDELIS KAC REDA
GUOS PANEVĖŽIO 

MIESTO LAIKRAŠTĮ.
Kauno miesto ligoninėje Panevėžio miesto vykdo- 

nesenai buvo toks atsitiki- masis komitetas (buv. savi- 
mas. Pagal bolševikų biuro- valdybė) pradėjo leisti są- 
kratinę tvarką, okupuotoji vaitinĮ laikrašti. Jo redakto-

jaus
Dar niekados Lietuvos 

žvejai nebuvo taip suvaržy
ti, kaip juos dabar supan
čiojo Stalino žvalgyba.

bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors. nu- 
ėtas krantuvėn, pas dakvara, nas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antrr 
padidinta ir pagerinta laida. .Sutaisė
St Miebetaona* ftS ........... S5c
AMŽINOS DAINOS.

Šioje knygutėje telpa 44 geriausių 
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui Kaina .... 15c.

ROKIŠKIO PLŪGŲ FAB
RIKAS NEGAUNA ŽA

LIAVOS.

Rokiškio plūgų fabrikas
“Plūgas.” oficialinėmis ži
niomis, negali normaliai 
dirbti, nes. kaip skelbiama, 
“būna atsitikimų, kad fab
rikui siunčiama žaliava ke
lyje užtrunka net iki trijų 
sąvaicių.”

SVARBUS IŠRADIMAS
TRIJŲ RŪŠIŲ GYDUOLĖS.

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

Ache, Irritations and Hardening of 
tfce Gums. Prašalina dantų skausmą, 
užsivietryiimą, sustiprina smegenis.

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

No. 3. M. J. S. Salve nuo Rheuma- 
tiškų skausmų kojose, rankose, pe
čiuose. sprande, nuo užsišaldymo ir 
etc. Ta mostis tikrai skausmus jums 
prašalins. Reikėtų turėt tos mosties 
kiekvienoje šeimynoje. Nusipirkit 
tuojaus. Atskirų gyduolių dėžutę tik 
SI.00. Siųsdami pinigus adresuokit 
taip: MAT J. ŠVILPA (G)

Miracle Ointment
P. O. Box 1193, Hartford. Conn.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš 
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa 
siektų mus ne vėliau kaip panedč 
ly. Vėliau gauti garsinimai ) tos 
sąvaites numer) nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestį.

DRAUGIJOMIS rengiant pikniką 
ar kitokį parenęima. trumpa prane
šimą patalpinam ui (1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

"Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Magiausio pajieško- 
jimo kaina 65c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotograjlją ir klaust 
kainos.

SROADVVAY. 
MASS.

i ninkai. Bet jų materialine 
| padėtis yra ypač sunki. Pav., 
i vidutinis valdininkas gauna 
; Į mėnesi 175—200 rubliu, 
i tuo tarpu kai sviesto kilo- 
: gramas kainuoja 18—20 
! rubliu. Toks valdininkas vos 
i uždirba per mėnesi porą 
blogu batų, o kol jis pajėgia 
užsidirbti prastą kostiumą, 
turi dirbti 3—4 mėnesius*

į NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knyga įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviui 
Jsigykit tuoj. Didelė knyga, anie 
390 puslapių. Kaina 
Audeklo virinliais ................... S2.S0

•KELEIVIS." 253
SO. ECSTON.

DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos 
linksmos dainos. Apart juokingų ‘‘Da
vatkų Gadzinkos” telpa 30 įvairių 
juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 ............... 10c

NEGALI GAUT LAIK
RAŠČIŲ.

.. . . Lietuvos laikraščiuose da
Lietuva yra tokia “laisva,” rium paskirtas Abelis Kac. pilna piliečių skundų, kad 

jie užsisakę laikraščius, bet
Obelies Žiedo Karalaitė

šita juodaplaukė gražuolė, Mollie I^ee iš Brooklyno. šįmet 
buvo išrinkta Obelies Žiedo šventės karalaitė. Ji čia paro
dyta prisegant obelies žiedą Roosevelto padėjėjui gen. 
Watsonui prie krutinės. Seniui netiek patinka obelies žie
das, kiek graži mergina.

dėl maskolių sukeltos pašto 
betvarkės jų negauną. Kaž
koks A. Gloveckas rašo 
“Tarybų Lietuvoje,” kad jis 
jau kovo 15 d. užsisakęs Va
ri žigirio pašto agentūroje 
(Raseinių apskr.) ŠĮ laik
rašti, bet iki balandžio 8 d. 
negavęs nei vieno numerio. 
Minvtas pilietis rašo: “Da
bar nežinau, kieno kaltė, 
nes pinigus sumokėjau, o 
laikraščio nėra. Jeigu nega
lima gauti laikraščio, tai 
prašau grąžinti prenumera
tos pinigus.”

VILKAVIŠKIO IR FANE 
VĖŽIO KALVĖS NETURI 

GELEŽIES.
Vilkaviškio ir Panevėžio 

apskrities kalvės, kaip skel
bia sovietų spauda, negalin
čios normaliai dirbti, nes 
negaunama geležies. Vilka
viškio apskritis negaunanti 
miško medžiagos, nes keliai 
pasidarė neišvažiuojami, o 
žiemos metu nebuvę apsi
dirbta su visais formalu
mais. Tekę prirašyti popie- 
rio kalnus!

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje apraiosni Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iin pat krikščionių gadynė*.

SmoTėa Lietari? tinyėia

gadynėje kiekviena* turėt* 
gslėa aiškiai aapraati Dievo kavimą. 

tari >71 poatopj. Kaina pouieros apdarais

Ypatingai ___
perskaityt, nes tfk

Knyga didelio fenas...
—100; audimo and. -f 1.2$. Pinigus ralima sipati popierinį dolerį 
arba “Money Orderi". Adreeaokit sekančiai:

KELEIVIS, 2SS Broadw*y, So. Boston, Mas*.

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijocbijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (41 Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Pop ežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas I!. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS Vilt šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint 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 pepieros viršeliais, kaina <1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROAOWAY, SO. BOSTON. MASS.

b
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KODĖL TIE ŽMONES 
TAIP MELUOJA.

Frano Savicko botas sprogo, žmonių

Walwortho mašinšapėj ra-. Rado negyvą lietuvį. VAŽIUOJAM 1 LIETU* J Lietuvių Radio programos, 
do 700 svarų parako. šio antradienio ryte rado V,V DIENĄ! , šeštadienį, Gegužės 24,

Pereitų sąvaitę Wal- negyvų jo paties krautuvė- Vyrai ir moterys, seni, I radio programa per stotį 
u ortho metalurgijos įmonėj lėj Stasiulevičių. Jis per ii- jauni — visokio amžiaus lie-| W0RL. 950 k. nuo 8:30 ry- 
buvo rasta 700 svarų nitro- gus metus laikė smulkių tuviai, ateinantį sekamadie-!to: (1) dainuos dainininkės 
celiuliozos. kuri paprastoj reikmenų krautuvėlę ant E nį, t y. gegužės 25, visi kaip4 iš So. Bostono; (2) muzika.

Street ir kampo 7-th. Mirties vienam sugužės į lietuvis- ' r«___ x=„
priežastis nežinoma, polici- kus “atpuskus.” Lietuviai 
ja daro tardymą ir nieko ne- suvažiuos i Brocktono Fair

kalboj yra žinoma 
Jeir. c • i -r- kaip bedūmis parakas.

šita medžiaga butų sprogusi,

koks varijotas. pasivadinęs vauti. piltas į dvi dideles statines

Massachusetts 
bus tikri

Sekmadienį, Gegužės 25, 
radio programa per tą pačią 
stotį nuo 9:30 ryto: (1) Jo
no Tamulionio orkestrą iš 

Nashua; (2) dainininkas 
Jonas Tamulionis; (3) dai-

Savo bute, Cambridge’- 
uje. nusižudė žibinamuoju 
gazu Mrs. Dorothy Dunbar. 
27 metų amžiaus našlė. Ją 
rado prie atsukto gazo negy
vą jos 8 metų vaikutis, kuris 
užuodęs dujas pabudo vi
durnaktį iš miego.

Tai. TRObridge

•‘VV. Patrijotu,” pliauškia, -smarkus vejas, jura pasidarė -r ant j užrašyti 1887 me- 
kad jis norėjęs surasti “Ke- labal nerami ir musų žvejai lai statinės stovėjo senoj 
leivio’* redakciją, bet redak- ™tare gnzti arčiau pne pašiurėj. Kas, kada ir ko
pijos vietoj radęs tik saliu- kranto. Plaukiant jiems pi o j.jam paraką tenai
ną. Ir išsižergęs ant viso L°ng Islando galą, sprogo pastatė, niekas iš dirbtuvės 
-Laisvės” puslapio jis nurie- gazolinas ir pradėjo deg- Yįr§įninkų nežino. Mene- 
čia ilgą pasaką apie tai. kad n.vlsas botas. Pnspirti ug- ^žeris Healy pašaukė South 
“vesdamas prieš bolševikus me^ I boto galą. z\ejai gos(ono policija, kuri su-
kryžiaus karą ‘Keleivis* su- nu>iplėsė nuo sa\ęs diapa- ^a paraką i savo lai-
smuko." todėl toj vietoj, pa>’ užsidėjo plūdes n »oko nuve^ toliau nuo miesto 
kur pirma buvusi redakcija,: l.vandenį. Jiems teko plauk- jr įvertė jūron.
dabar Įsteigęs saliuna. 'ti P^r. putojančias bangas ‘ ___________

Tuo tarpu visi South Bos- P3^- f Broclttonc sudegė radijo
tono ir apvlinkės lietuviai į ^tiongą, kui karei- aparatų dirbtuvė.
-- L-oa ♦»kroixnViV’ (Viai iuos ištraukė i krantą.! ,zmo, kad Keleivio admi-.antklodėmis ir nu-’ Pereitą sąvaitę Brocktone,

kariuomenės ligo- sudegė buvusi radijo imtuvų, sus policmanui, kodėl ji šau 
dirbtuvė, kuri stovėjo prie kė ugniagesius, moteris at 
715 Centre st.

-Keleivio” admi- viai Juos įtraukė i krantą.J 
nistracija i, redakcija ran- i antklodėmis ir nu-
dasi po numeriu 253 Broad- v. e
vvay. o tas saliunas, apie ku-; mn£- 
ri tas “laisvininkas” kalba,! 
yra po numeriu 249 Broad-• 
vvav. ir “Keleivio” redakci
ja niekados tuo adresu nėra Nors oro biuras pereitą 
buvusi. ! nedėldienį iš pat ryto Įspėjo

Kitas vėl bolševikas pliau-, per radiją visus laivininkus, 
škia “Laisvėj” apie socialis- vpač nedidelių laivelių savi
tų “šermenis.” kurios ivyku- ninkus. kad ateina audra ir 
sios gegužės 4 d. Emery sa- plaukti iuron labai pavojin- 
lėj. Jie tenai “laidoję’’ savo sa, vis dėl to atsirado nema- 
organizaciją. Jis matęs tenai, ža tokiu sportininkų, kurie 
net ir “grabą” ir kitokius to Įspėjimo nepaklausė ir iš- 
nebutus daiktus. Ištikrujų gi niaukė.

ši diena vistiek iwks — nmmke Mllda Anestaite iš 
• i J i • . } yk i Dorchesterio (4) Radio 

o - - . . ,. ar smgtų, lytų lietus. arper-!K „ . . Sten Minkus
Suėmė moterj, kun skambi- Runai graudėtų. ant Brock- K'afteta-- bteP- Mmkus. 

• no ugnies alermą. ton Fair Grounds yra tokios į n* i.
South Bostono ugniage- patalpos, kur lengvai šutei-* ** K i y dūlą UUDUr

siai dažnai būna šaukiami i pa apie 5000 žmonių. Šokių Kainos kyla ir kils. 
tokias vietas, kur nėra jo- selėje gali šokt 1000 porų. Blllonal doleriu pąleisti eirkUiiaci: 
kios ugnies. Policmanas Su- So. Bostono lietuviai turės ' jon paliuosuoja kreditą, žmonės turi 
šinskis aną vakarą pastebė- ,avo busus, pradės išeidinėti '£^“tX“”-.mį”kivinta£!SSy« 
j° moterį, kuri atėjo prie jau nuo 10 iš ryto. am
raudono Žiburio ant rourtn manvt, iu įsvaziuos kelioli- nų visose miesto dalyse 3-jų, 2-įų ir 
ir B gatvių kampo, patrau- ka. Bet tikietus geriausia H-j^S.'ŽSSh. v3&& Sau č 
ke alermą ir nuėjo sau. Kai gyti jau dabar, vien dėl pa- kuriuos galima pirkti pigiomis kaino, 
policmanas ją pasivijo ir pa- rankumo. Tikietas Į abi pusi ™įį^ui1Tngviausio,uls ia>-oiais- pa- 
klausė, kur yra gaisras, ji tik 75c. jje gaunami “Kelei-! i. Lašai gražus 3-jų š«»yaų, « 
pasipūtė ir išdidžiai atsakė: vio” ofise ir pas kitus platin-įXis Si^TuSS:

O kas tau galvoj . Paklau- toius.- * !'• P**1**-*5- atskirai apšildomas, vieta
»- tar _ -s. -i ! K»raŽBi. Labai Keroj ir gražioje vie-I* WorceSteriO busai iseiS i toj. Dorcheštery. Kaiaa tik $5500. 

nuo Lietuviu Piliečių Kliu- j,1 2-» ?*"5_** 12 kamb- £ar“ Š*1* 
Alden Pro- sakė: “Norėjau, tai ir šau- bo, 12 Vernon Street. Daly-* filis dYržasK.infuKt.MVrtik

Ištraukė iš juros 3 lietu
viukus.

Nors oro biuras usnis kilo tuščioj patalpoj, ti. Jųs, girdi, neturit teisės
Ugnis sunaikino ja iki pa- ‘ manęs areštuoti, nes aš esu Penki dideli Kambariai

motu onaSioiic ___ i- •______ 1___matu. 160 metų amžiaus.
‘ Nonvoode ivyko

Dėl atsakančio patarnavimo kreip- 
' kitės prie adv. Gailiaus agentūros • 
, arti Lietuvių svetainės, čia gausite , 
' specialiai prirengtus namų katalio- { 
' gus ir reikale savo automobiliu nuve- Į 

Šime pasižiūrėti veltui.
su visais parankumais

šiurpi štymu apšildomi, visi nau
Apiplėšė degtinės par- i automobiliaus katastrofa jaus} įtaisymai. Parankus i BOSTON REALTY TRUST 

duotuvę. į ant Walpole Street. Auto- vįsais atžvilgiais ir šviesus.! 3,7 r štrrrt
Du ginkluoti banditai už-' mobilis pataikė į vandens Matvti bile laika

puolė degtinės parduotuvę' ?,u^Pa vienas vyras buvo “Keleivio” name. 253 
Pasekmė buvo to- P<> ° < U SUnklai su-

ta diena socialistai šventė kia. kad keturi ar penki lai

žino. kad jokių “grabų” te- iuros. Tarp išgelbėtuiu buvo 
nai nebuvo ir jie nebuvo te- ir 3 lietuvių jaunuoliai, hu
nai reikalingi. tent: Normanas Alekna, 12

Kai žmogus blaivu protu metų amžiaus vyras: Juozas 
paskaitai tas komunistų “ži- Matulevičius, 14 metų, ir 
nias.” tai gaunasi įspūdis. Albertas Kanevičius. 15 m. 
kad žmonės, kurie jas rašo .7 įZ 7 T
ir spausdina, turi but arba Reikalingas Barbens 
girti, arba pakvaišę.

Readvillės Kalvis.

Lietuviu

Kuris galėtų dirbti 2 dienas j są
vaitę ar viena dieną SUBATOJ. Te- 
irul ateina tuoiau. < 1)

LEO SILKINIS
783 Main st, Cambridge.Massachusetts 

Diena.
Ateinanti nedėldienį. 25 

gegužės. Brocktono fėrų 
darže (Fair Grounąs) yra 
įuošiama Massachusetts Lie
tuvių Diena. Jų rengia Lie
tuvos Rėmėjų Draugija, ku
riai priklauso 40 Įvairių or 
ganizacijų.
yra
kratinės Lietuvos respubli- karo- “KO.” ofise.
L-,. - i 253 BROAPM A).ko> atsteigimą^. j south bostone.

Šitos Massachusetts lietu-; . r—-—-~vių šventės programa susi-į PARSIDUODA KARAS
dės iŠ dailiu, muzikos ir pl'a- V. s. Ford.:> t durų sedan gerai 
it. t- i/ - r - 1 atrodo :r jrvras motoras. Matyt įralitKalbu. Kalbės Lietuvos gar- vakarais 203 Athons Street, 
bės konsulas adv. Shallna. i inif_:!17 1 ^ter Street.
SLA prezidentas adv. Bago- j
čiu< ir kiti. Dainuos worces- J 
tei iečių “Aušrelė.” south- }

PARSIDUODA BIZNIS 
IR NAMAS

1 šeimynų namas ir restoranas su 
alum ir vy;iu parsiduoda Cambridge’- 
uje. Kreipkitės "Keleivio" ofisan ar
ba telefonuokit: TKO 1957.

parsiduodaTcafe
Su 7 dienų lsisniu.

Gera ir plačiai žinoma vieta. Biznis 
ir klirio« tik«la<' sreras. Savininka galima matyt: 

i-i - i NEPĖI.IOMIS nuo 10 iki 12 dieną,liepi lKlaU>omo> (lemo- savaitės dienom nuo 10 ryto iki C va-

bostoniečių “Gabija’’ ir 
broektoniečių “Glee Club.’’

Be to. bus bėgikų lenkty
nės. beizboininkų rungtynes 
ir kiti sportai.

Programos pradžia skel
biama 12 valanda.

Billericoj užsimušė Miss 
Mary Hennessev. 50 metų 
amžiaus nursė.
automobilium
medi. i

ton st., išplėšė iš kasos $125. 
pinigų ir pabėgo automobi
lium.

Bigelovv & Downe Co. 
sandėlyje prie A gatvės dir
bant darba buvo užmuštas 

į Malcolm McKeon. 18 metų 
darbininkas. •

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.
Viri Tavorai Brangsta, bet 
pas mus gausit senom kai
nom visokių

Geležies Reikmenn
PI.UMBINGV. Geriaasi*' Rūšies 

PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLU. SIE
NOMS POPIERIŲ. Višakiu reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

FLOOD SUVARĖ 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 4148

gElEs kiekvienu reikalu
PRITARKIT SAVO MYLIMOS MEILEI 
SU SKAISČIAI SPALVUOTOM GĖLĖM 
IR PA LYDĖKIT SIMPATIJA A R B A 
UŽUOJAUTA SU KVEPIANČIOM 

GĖLĖM. Užeikit pas

THE EALT1C FLORIST
502 E. BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Gėles nusiunčiam j bile vietą Amerikoje. Tel. ŠOU 0489Ji važiavo z------------------------- - ------ ------ r---------- -, J

ir pataikė Į

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI 
(insured 
Movers į

Perkraustom 
č.a pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 461S

A. J. NA9IAESY
Real Estete & Insurance

III W. P,RO\PWAY. 
SOČIU BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 09IS 
BES. 2.1 ( HF'T"t T AVĖ,

Jamaica, Plain. Mass.
L- lies. Tel. Arnol«l 1028

1
iIt«tįtI1i
t

NAMŲ SAVININKAI
Dabar kasdien visos Prekės brangsta. Namų pataisymo 
Prekės ir brangsta, todėl nėra išrokavimo laukt kol jos 
pabrangs daug daugiau. Geriausias laikas taisyt dabar.

PAS MUS DAI (i VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 
DA SENA KAINA.

Sienom popiera 6c. Rolis ir brangiau.
Maleva—Varnish—Shella c 90c. ir brangiau.
Aliejus—Tarpentinas—Le ad—Kalcimain—Limc—Plast er 
Lementas—Dratai—Stogą m Popiera—Smala—ringeliai

Viską, kas reikalinga prie taisymo namų, pas mus gau
site žymiai pigiau. Didesnius kiekius pristatome dykai. 
Užeikite pasižiūrėt.

SOUTH BOSTON HARDWAKE, INC.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

: BROADVVU.
Tel. SOL 1756

SO. BOSTON, MASS. 
tarpe D ir E Streets

name.
Broadway, So. Bostone.

South Boston, Mass. ’
Tel. ŠOU 2732

r

Dr. John Repshis
(REPftYSt

LIETUVIS GYDYTOJAS
Vuluuduu: H Ir M

ir
MO M iU 12 ryta.

278 HARVARD 8TRKBT Ibbmb at arti 
CAMBRIDGK.

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

ir nuo 7 iki 8.
392 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—.Back Bay 
328 COLUMBUS AViL,

BOSTON, MASS. 
Valandog: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7432

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYPYTOJA8 
Specialybė: Aki*. VMwi« Uga. 

Ausą, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą.
VALANDOS: nuo 2-4 nao 74

534 BROADWAY. 
SO. BOSTON. MASS.

MASS. LIETUVIŲ DIENA!
Nantas Anglijos Lietuvių. Lietuvos Remčiu Pr-ios Milžiniška 

GEGUŽINĖ—PIKNIKAS. ĮVYKS, SEKMAUIENJ,

25 GEGUŽĖS-MAY, 1941 M.
BROCKTON FAIR GROUNDS, BROCKTON.

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

SLA. HIEZ. 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.
BUSAI IŠEIS 12 vai. dieną. Iš So. Bostono nuo Lietuvių Salės. 

Iš \Vorcesterio nuo Liet. Pil. Kliubo. 12 Vernon Street.
Lietuvy, žinok! Lietuvos Rėmėjų I)r-ja susitvėrė tam, kad prisi

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

YVONNE’S
HOUSE OE BEAUTY

i

Lietuvė Moterų Grožio Kultūros I 
lavinta Ekspertė ’ j

9 EASTERN AVENUE
Dedham. Mass. 

Tel. DEDham 1636

THE NEW WESTINGHOUSE
Electric Re f ri g era t o r

N0W ONLY^^J^A DAY!
NO D0WN PALMINI K

Ii. O • t ' ' ' '■

k J'/

Ik # * Penki skirtingi Šalčiai 
, Penkių rūšių valgiams

ONaujas "Triptoc” Greičio 
Spaustukas Durų Klem
kai greitam atidarymui ir 
tikram uždarymui 

# Chromium aptrauktos 
lentynos, dalis išimama

Pirkit dabar pakol kainos pigios 

PAS JUSV

Edison Shop
ANO KLECTRICAL OEALKRS

ŠIE WE$TiN6NR$E SERUMAI PALEN6VINA NAMŲ BARBA
* Visa Poreelano Valgiam 

Vieta sulaiko rūgštį ir su 
apskritais kampais leng
vam išvalymui

* Jbudavotas IK?frost 
Signalas

* Automatiška Viduje 
šviesa

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. RIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po .

nuo 7 iki 8 vakaro.

l»7 SUMMER STREKT. 
LAMRENCE. MASS.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pmdkarmt 
onotnEttasttA

Ofiso
Noo 8 ryto ild 7

I

Noo 8 ryte iM 12 Ma*

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
H

Specialiau* VyrUką ir
Kraajo ir Otea. 
aaa 18 Hd lt 

2 iU 4. aao 7 « •
IM HUNTINGTON AYM. 

BOSTON. MASS.
Tek

•Tel. 28624 Gyv. 31122

: Dr Joseph A.Goidis
OPTOMETRISTAS

Valaadoa: t iki 12 
nuo 2 iki K 
aua 7 iki •. 

t iki 12
ir

AKIU DAKTARAS 
1 Ištaiso defektuotes akis ir
; mu laiku sugražina ii 
išminuoju įr priskiriu

114
LAWRBNCK, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY 8QUARB. Ra 
BOSTON. Teist Lafayette m* tr** 1

SPBCIAUSTA8 KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

VaL auo P ryt. iki 7 rak. _ 
NedCHom. auo 10 ryto iki L

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth
VuSr

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKU AGENTŪRA 
Kalaus Stebėtinai Pigiau.ruJ_i» ------1 «- -o ą*K^lWt?es 0V

TAIPGI TAISOME Al’TOMORI. 
LIŪS IR TROKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSČIŲ-
Peter Trečiukas ir
Jus Kupečiams — aueininkuL

Tainym Ir dsaaaMrarlm
1 HAMUN BIRUT




