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PREZIDENTUI DUODA
MA NEPAPRASTAI DI

DELE GALIA

Jis galės imti dirbtuves, lai
vus, geležinkelius, žemę ir 
kitokią piliečių nuosavybę.

Pereitą sąvaitę preziden
tas Rooseveitas paskelbė ne- Į 
paprastą šalies padėtį ir ne
ribotą karui pasiruošimą. 
Karingoj savo kalboj jisai 
pareiškė, jog atėjo laikas 
jau ir Amerikai veikti. Tarp 
Anglijos ir Vokietijos dabar 
prasidėjo kova už Atlanto 
vandenyno kontrolę. Šita 
kova yra ne tiktai Anglijos, 
bet ir Amerikos kova. Ame
rika turi kovot ir kovos už 
iuriu laisvę. Ginkluotos A- 
merikos spėkos jau turi už
ėmusios atatinkamas pozici
jas. iš kurių ta jūrių laisvė 
gali būt ginama. Bet kad ta 
kova butų laimėta, jon turi 
būt įkinkyta visa Amerikos 
pramonė, visi jos kapitalo 
ištekliai ir visos darbo spė
kos. Streikai, neprivalo klas
to apsaugos darbųtrUkdj 
Ginčus taip darbirįnkų ir 
darbdavių privalo risti beša
liškas šalieitei8m»8.;f

Tai tokia. suglaudus, bu 
vo o. Roosevelto dėklaraci 
ja pereitą sąvaitę. 1

Gi šią sąvaitę Kongresan 
jau via įneštas bilius, kuris 
duoda prezidentui galios 
rekvizuoti visus privatinius 
turtus, kurie tik bus karo 
gamybai reikalingi. Einant 
tuo bilium, prezidentas ga
lės paimti valdžios kontro- 
len kiekvieną dirbtuvę, 
kiekvieną įmonę, kur pasi
rodys streikas ar kitoks dar
bo trukdymas. Jis galės pa
imti geležinkelius, laivus, 
orlaivius, vandens kelius, 
žemės plotus ir bet kokią 
privatinę nuosavybę, vistiek 
ar ji bus kilnojama ar nekil
nojama.

Už rekvizuotus turtus val
džia paskirs teisingą atlygi
nimą pagal savo nuožiūrą. 
Bet jeigu savininkas ar savi
ninkai manytų, kad jiems 
daroma skriauda—kad jų 
turtas veltas daugiau negu 
valdžia užmoka—-tai jie ga
lės paimti 75 nuošimčius 
valdžios nustatyto atlygini
mo, o paskui galės per teis
mą jieškoti daugiau.

Einant šituo bilium, prezi
dentas turės galią rekvizuoti 
ne tiktai stambiąsias pramo

nės įmones, bet ir tokias 
smulkmenas, kaip virtuvių 
puodai ir kitokie namų apy
vokos daiktai, jeigu alumi- 
nas ar kitas metalas, iš kurių 
jie padaryti, bus reikalingas 
krašto apsaugai.

Washingtone kalbama, 
kad tuoj bus “įšaldytos” vi
sos gyvenimo reikmenų kai
nos ir visos darbininkų al
gos, taip kad nebūtų jokio 
pagrindo streikams.

Kai kurių daiktų gamyba 
bus visai sustabdyta. Kiti 
bus gaminami tik karui. 
Valdžia darys dideles alie
jaus atsargas, kad nepri
truktų gazolino orlaiviams, 
kuomet prasidės Vokietijos 
sprogdinimas. Todėl gali
mas daiktas, kad šventadie
niais bus uždrausta ir auto
mobiliais važinėtis. Žmonės, 
kurie įsitaisė aliejinius pe
čius namams šildyt, turės 
pirktis anglis. Todėl kietųjų 
anglių kasyklos turėsiančios 
labai daug darbo. Atgysią 
visi mainerių apgyventi ap
skričiai.

Namų statyba turės susto
ti; nes karo pramonei bus 
reikalingi visi amątiiinkai ir 
medžiaga. Vario,1švidb, vi
nių, malevos ir plieno visai 
nebus galima naujiems na
mams gauti.

Vienu žodžiu, Amerikoje 
šiandien vyksta didelės per
mainos. Visur bus valdžios 
kontrolė, griežta tvarka ir 
disciplina. Nes ištyžusi ir 
palaida valstybė juk negali 
kovoti su priešu, kuris veikia 
kaip kokio aparato mecha
nizmas.

NACIAI SPROGDl- 
NA AIRIJĄ.

Katalikiška Airija yra 
griežtai nusistačiusi prieš 
protestonišką Angliją. Dėl 
to ji neduoda anglų laivams 
naudotis ir savo uostais. Ai
riai katalikai tuo budu labai 
daug padeda Hitleriui. Bet 
jo orlaiviai vistiek subom-

RUS NUVEIKIA 
MASINOS”

Taip pasakė Australijos 
ministeris pirmininkas Ro
bert Menzie, kalbėdamas 
apie anglų nepasisekimą 
Kretoje. Anglai buvo pri
versti trauktis iš Graikijos, 
o dabar vėl iš Kretos, ir tai 
vis dėl to. kad jie tenai netu
rėjo tokių mašinų, kokių tu
rėjo priešas. Vokietys nėra 
viršžmogis; jis nėra nei stip
resnis, nei drąsesnis už ang
lą ; bet jis turi daugiau maši
nų. “Musų kareiviai, bom
barduojami iš oro ir atakuo
jami mechanizuotų priešo 
divizijų, nešaukia ‘pasiduo- 
kim!’ Jie šaukia: 'duokit 
mums mašinų!’ Todėl mes 
turim statyti mašinas. Jei 
mes pagaminsime nors pusę 
tiek mašinų, kiek jų turi Vo
kietija. mes sumušime ją iš 
oro ir sukaposime ant saus- 
žemio.” sako Australijos 
valdžios galva.

Sako, Hilmanas Kur
stąs Streikus.

AFL mašinistų unijos pir
mininkas Harvey Brown pa
sakė senato komisijai strei
kams tirti, kad Sydney Hil- 
mano atstovas pakurstęs 
streiką Vultee orlaivių dirb
tuvėj Califomijoj. Tas strei
kas buvęs suruoštas prieš 
Amerikos Darbo Fedaraci- 
jos uniją, kuri ruošėsi išva
lyti iš tenai komunistus. Tai
gi išeity, kad Hilmanas ar jo 
atstovai gina komunistus. 
Tuo tarpu gi komunistų lai
kraščiai šmeižia Hilmaną 
kaip “kapitalistų agentą” ir 
pikčiaus} “reakcininką.”

Hilmanas yra siuvėjų 
amalgameitų unijos pirmi
ninkas ir buvęs CIO organi
zacijos vice-prezidentas. Iki 
šiol jis buvo žinomas kaip 
socialistas. Dabar jis yra pa
skirtas į karo gamybai vesti 
Biurą kaip organizuotų dar
bininkų atstovas.

KERŠTINGA ŽYDŲ AR
MIJA LUPA FAŠISTUS.
Pasirodo, kad anglai turi 

suorganizavę žydų armiją, 
kuri dabar valo Etiopijoj 
užsilikusius Italijos fašistų 

bardavo Airijos sostinę. Pe- Į lizdus. Toj armijoj esą žydųv a • a 1 • a. * •’r •_ y va »vreitą subatą į Dubliną buvo 
numestos iš oro 4 bombos, 
kurios 27 katalikus užmušė 
ir 80 sužeidė, be to, sugriovė 
keliatą namų. Vokietijos

iš visų Europos kraštų, is 
kurių jie turėjo bėgti nuo fa
šistų. Jie esą apginkluoti A- 
merikos šautuvais ir kulka- 
svaidžiais. Toj armijoj esą

KOMUNISTAI SU JAPO
NAIS MUŠA KINIEČIUS.

Japonijos žinių agentūra 
“Domei” praneša oficialiai, 
kad Šansi provincijos pie
tuose japonų armija sumu
šė 200,000 kiniečių, ir kad 
šitam japonų žygiui padėjo

Irako Karaliukas 
Pabėgo.

Fašistai irkomunisUi taipgi

Fašistiškas Irako diktato
riukas, Rašid Ali, buvo pa
kėlęs maištą prieš anglus ir 
pradėjęs šaukti visus arabus 
į “šventąjį karą” prieš britų 
“imperializmą.” Jo tikslas 
buvo atimti Iš anglų žibalo 
šaltinius ir pavesti juos Hit
leriui ar Mussoliniui. Bet ka
dangi Irako armija silpiia, 
tai Stalinas tuojau prisiuntė 
fašistui Rašidui savų specia
listų, pavadinęs juos 
noriais.’

Fašistai Neteko Jau 
561 Laivo.

Anglija oficialiai skelbia, 
kad nuo karo pradžios iki
gegužės mėnesio vidurio fa- _____

VISŲ PIRMA TURI BŪT so 561 laivo, kartu 2,873,- SUNAIKINTAS HITLERIS 
000 tonų talpos. Vieni jų
buvo nuskandinti, kiti suim
ti. o da kiti patys nusiskan-' 
dino.

Iš to skaičiaus Vokietija

Anglai Paskelbė Visam 
Pasaulini Savo Tikslus

mušta. Bet Edenas apie tai 
visiškai neabejoja. Hitleris 
turi būt sunaikintas ii* jis bus 
sunanikintas, sako karingas 
Anglijos ministeris. Ir pasi
gailėjimo Vokietijai negalės 

Anglijos užsienio reikalų daugiau buti. Praėjusio

Tuomet visoms pavergtoms 
tautoms bus sugrąžinta 

laisvė.

prarado me lai^ kurių 61jnjsf į Anthony Eden šimtmečio laikotarpy ji jau
s srsffir “į*-penkis se -iu-

Italijos nuostoliai esą 215 !*S. ***
laivų, iš kurių 39 suimti, o tug“sava- 

Irakan atskrido iš
Rusijos būrys lakūnų, tankų; nusiskandino 
operuotojų ir orlaivių me- • Be to da buvo vienu ar ki- 
chanikų. Bet nežiūrint šitos j tu budu likviduoti 38 kitų 
Stalino pagalbos, anglai Ra-1 šalių laivai, kurie tarnavo 
šido kariuomenę sumušė ir] fašistams.
apsupo Irako sostinę Bagda- • Anglai sako. kad jų pačių 
dą. Matydamas, kad bus nuostoliai iki gegužės mėne- 
riestai, Rašid Ali pabėgo šio vidurio esą 1443 laivai.’
Persijon. Kaip tik jis pabė- kurie kartu sudaro 5,961,004 
go, tai tuojaus iš Bagdado talpos tonus.
išlėkė Mussolinio pasiunti- -----------------. # lai esą tokie*
nys su savo štabu, o pakulį SH«cfcČ KomumetuS i.lngiįja' siekia taikos 
vanoriai” ir Stalino “sa-j FaWŽJOS Darbuose. paremtos Roosevelto idea-

Irako kariuomenės kari- < Komisija prieš-valstybinei J?jį; Jhi
ninkas atėjo su balta velia-, veik a. tirti perzmrejo Phi- džio ir spaudoss jaisvę į’]ais. 
va pas anglus ir paaule dą-, ladelphijos komunistų par- vę nu0 v*į^kios

176 nuskandinti arba patys -

“Ekonominės
nauja. Jis įvardijo 5 punk- ir politinės musų taikos są- 

Svarbiausis ir pirmu- lygos bus tokios,” jis sako, 
čiausis tikslas yra Hielerio “kad šitokio vaidmens Vo- 
sunaikinimas. Paskui seks kietija ateity jau nebegalės
visoms pavergtoms tautoms vaidinti.” 
nepriklausomybės atstaty- Bet kitoms tautoms jis ža
rnas. Išgirdę šituos tikslus, da kuo plačiausią laisvę, 
žinoma, grieš dantimis ir Matyt, anglai yra tvirtai 
Hitlerio talkininkai komu- įsitikinę, kad Amerikai pa- 
nistai, nes jų Stalinas irgi dedant jie tikrai galės Vo- 
yra pavergęs keliatą silpnų kietiją parblokšti. Tuomet,
tautų.

Suglaudus, Anglijos tiks-
žinoma, bus suvaryti į ožio 
ragą ir visi Hitlerio partne
riai: Stalinas, Mussolinis ir 
Matsuoka.

BAISUS GAISRAS 
JERSEY CITYJE.
Manoma, kad ugnį padėjo 
svetimų valstybių agentai.

Pereitos subatos vakarą 
Jersey City vandens fronte« TT* • :e_

ryti taiką. Tuojau buvo pasui tijos rinkimų peticijas ir su-t « Vokieti ia turi būt na 
rašytos karo paliaubos ir su-i sekė, kad daugybė komums- t t‘ j t ki I>OziCiia kad 
sidarė iš keturių žmonių ko- tų, kurie yra tas peticijas Sados Kau
mitetas. kuris pasiėtnė laiki- į pasirašę, dabar dirba vai- :■ nasaidin tail«>« j ei sey vnv varniena nume
norios Irakovyriausybės pa- džios darbuose. Philadel- kilo gaisras. Visų pirma pra
eigas. GreSs laiku bus su-j phijos laivyno dirWbV5se ši- - hSvJ
daryta pastovi vyriausybė.' tuo budu susekta 83 Stalino sandėlis. Bematant ugnis
Visi Irako aliejaus šaltiniai agentai. Frankfordo arsenu- J* k užtikrinti nasan- Pliekė Erie gelžkelio stotį, 
pasilieka anglų kontrolėj. į le 40. ir 157 kituose valdžios . g. , • valiutos nastn užliepsnavo javų magazinas

Taigi nacių, fašistų ir ko- darbuose. i ir ir keturios laivų prieplau-
munistų sąmokslas prieš an- -----1—*: *»■>«*•
glus niekingai susmuko.

. Be to; .114 tų demokrati. 
jos pnesų dirba miesto 
transportacijos sistemoj, 5 
tarnauja elektros įmonėj, 
kuri tiekia karo pramonei 
energiją, 12 yra mokytojų

VOKIEČIAI SUNAIKINO 
TRIS KRETOS MIESTUS.

Graikijos ministeris pir- - . . , .
mininkas Tsouderos, kuris 6 -vra įsiskverbę j laikraščių 
dabar randasi kažin kur an- i ^RpUftuves ir dirba pne 
glų teritorijoj, pranešė savo w£
atstovybei Londone, kad . šitie faktai buvo priduoti 
Kretos saloje vokiečių oriai- J Washmgtoną ir manoma, 
viai visiškai sunaikinę Ka- visi komunistai bus iš 
nėjos, Kandijos ir Retimos
miestus. Jie tiek juos___  .
bardavę, tiek sprogdę. kad agentai.
akmeir KileeSXni°- IŠGELBĖJO 100 “BIS- 
g« ^naikinimo^S,TO- MARKO” JURININKŲ, 

kus ir moteris, kurie bėgo iš Anglai praneša, kad jie

ir pastovų 
užsiėmimą, 

kad nebūtų daugiau depre
sijų ir nedarbo.

4. Išplėsti šitą tvarką ir į 
Tolimus Rytus, kuomet ki- 
nų-japonų karas pasibaigs.

5. Anglija garantuoja pa
ramą Sirijos nepriklauso-

ikurtimybei ir padės įkurti vie
ninga arabų pasaulį.

Šiuos idealus Anglija ga- P***15^ 
5,7 -ės ivvkdyti. žinoma, tiktai M agentai.

Kiv^bS Xwš tada- kai Vokietija bus su-

kos. Gaisras siautė ištisą 
naktį ir buvo likviduotas tik 
nedėldienį popiet. Liepsnos 
prarijo daugiau kaip 400 gy
vų galvijų stokjarduose ir 
daugybę javų, kurie buvo 
sukrauti Anglijon siųsti. Ap
skaitoma. kad ugnies pada
lyti nuostoliai sieks $25,- 
000.000. Yra įtarimas, kad 
ugnį pakišo svetimų avlsty-

VEL PRADEDA BOM
BARDUOTI ANGLIJĄ.
Pereitos sąvaites pabai

goje ir šios sąvaites pradžių-
Išblaškė 100 Hitle

rio Agentų. ...... .... ..
x. T i • o . jevokieciuorlaiviaivelpra-..-v. New Jemey valsdjoj, Sus ^ėjo mėtyt bombas į Angli- 

bombarduojamų miestų, fa- išgelbėję 100 vokiečių iš nu- ^ex. aP/kn5r’. Pere1^ ^vai- jog mjestus< per dvi paskuti- 
šistų orlaiviai šaudė iš kui- skandinto “Bismarko.” Kiek nes sąvaites. kol vokiečiai
kasvaidžių. - - - .........................-...........-.. ......... .įčių užklupo nacių “Bundo” ane-lus ir m aikns

guloj kareivių, tikrų žinių /Ur. bu\° sVsi.l??Kę Kretos saloje, jų orlaiviai vi-
nėra. Gandai sako, kad jų JpP H^eiio agentų,jr isbla- gaj neSn-odė. Tas verčia ma- 

kad jiems trūksta vie-

iš viso buvo “Bismarko” į-

FRANCUZA1 ŠAUDO _____ ____________ ,___ .
ANGLŲ ORLAIVIUS. galėjo buti 2,400. nes “Bis- juos 1 visas puses
Anglu orlaiviai pereita markas” buvęs ne 35.000, km konfiskavo daugybę jų 

bet 50.000 tonu iuriu milži- atsišaukimų, knygelių, svas-

Pas-

pauda tuoj paskelbė, kad apie 40 nuošimčių arabų iri sąvaitę du kartu bombarda- *** S#’000 tonų jūrių milži- J JĮ- ių^ svas-
iinjos sostinę subombarda-j 60 nuošimčių žydų. vo italu laivus Sfavn uoste. nas* 4? nuskandintas anglų J U-Airijos sostinę 

vę anglai. Bet airiai surinko 
bombų skeveldras, ištyrė, ir 
pasirodė, kad tai buvo Hit
lerio Vokietijoj pagamintos 
bombos. Airiai dabar nu
siuntė Berlynan protestą. Ir 
reikalauja atlyginimo.

AMERIKOJ MOKINSIS
8,000 LAKŪNŲ ANG

LIJAI.

vo italų laivus Sfaxo uoste,. . .. , -nn ,
francuzų Tunisijoj. Laivai: Hood turėjo l,o00 zmo-

nyti,
no iš dviejų: arba gazolino, 
arba lakūnų, o gal ir abiejų.

Kinijos komunistai, kuriems j sekretorius Stimson prane- 
Stalinas dabai* pristato gink-; šė spaudai, kad nuo birželio
lų. Kai japonai sumušė 93- ’ ------2 -------
čią ir 98-tą Čiang Kai-šeko
armijas, tai komunistai puo-

Aeropla
ne ' praneša, kad vokiečiai

1 pradėjo statyti bombane- 
šius tolimam skridimui—to- 

; kius. kurie galėtų atlėkti A- 
merikon ir be sustojimo 

; grįžti atgal. Todėl šitas ma- 
Jungtinių _ Valstijų karo gazinas įspėja Ameriką, 

kad jos miestai Atlanto pa-

5.AKO, VOKIEČIAI BOM- gavėjo už 2 mylių nuo mie-;nul Įgulą. 
BARDUOSIĄ AMERIKĄ. į sto. Į anglų orlaivius pradė- 

Anglijoj leidžiamas avia- jo šaudyt francuzų artilerija 
ir juos puolė francuzų orlai
viai. Negana to, franeuzai 
iškėlė ašti*ų protestą prieš

cijosk’’ magazinas

krašty butų gerai apsaugoti

NUBAUDĖ DAKTARŲ 
DRAUGIJĄ.

Federalinis teismas Wash- 
ingtone nubaudė American

tokios fašistiškos medžia
gos. “Bundo” vadai buvo 
įspėti, kad daugiau jie ne- 

į drįstų mitingų daryti, nes

PATARIA MŪRININKAM 
NESTREIKUOTI.

AFL mūrininkų uni.ius
visi busią areštuoti ir de|>or- v»dovybė išleido atrišau ki
tuoti Vokietijon. New Jer- 1 s?'’0 narius, kad jie da-

anglus. Francuzijos valdžia Medical Associationą $2,- 
pasidarė jau aiški fašistų: 500 pabauda, o jos skyriui 
talkininkė. iColumbijos Distrikte uždė-

----------------- jo $1,500 pabaudą užtai,

lė tas Kinijos armijas iš už
pakalio ir atkirto joms kelią 
pasitraukti atgal.

Taigi Maskvos diriguoja
mi Kinijos komunistai da
bar jau veikia išvien su ja
ponais, kurių tikslas yra su
naikinti Kinijos respubliką.

1 dienos šioje šalyje pradėjo nuo oro atakų, 
lavintis Anglijos lakūnai. Iš 
pirmos dienos įstojo 550 300,000 MOTERŲ GAMI-
aviacijos mokinių. Sekan- 
čioj grupėj busią jau 3,0001 
mokinių, vėliau da 1.000.'
Per metus busią paruošta; kad Vokietijos naciai yra į 
8,000 lakūnu. Visi jie esą kinkę ginklų gamybon 300.- 

000 moterų. Sovietų Rusijoj

NA FAŠISTAMS GIN
KLUS.

Associated Press praneša,

Anglijos piliečiai. Juos la
vins šešios armijos mokyk
los ir septynios priv atinės, i vos į bjauriausius darbus.

moteiys taip pat yra įkinky-

750,000 FARMERIŲ BAL
SUOJA VALDŽIOS 

TALKĄ.
Wa«hingtono vyriausybė 

pavedė patiems farmeriams 
nubalsuoti, ar jie nori, kad 
valdžia

kad vedė propagandą prieš 
daktarų ko-operatyvą.

sey legisliaturon busiąs įneš
tas bilius, kad duotas “Bun
dui” čarteris butų atšauktas 
ir ta “penktakojų” organi
zacija visai uždaryta.

NELAIME PHILADEL- 
PHIJOS MIESTE.

Philadelphijoj pereitą są
vaitę susikūlė ugniagesių 
trakas su gatvėkarių. Ka-

bartiniu laiku netrakdytų 
darbo nereikalingais strei
kais. ši unija turi 80,000 na
rių. Prie jos priklauso ak
mens ir plytų mūrininkai ir 
tinkuotojai.

ANGLAI PRAŠO AMERI- 
KOS PIENIŠKŲ DAIKTŲ.

Anglijos maisto ministe
ris Woolton kreipėsi į Ame-

AMERIKOS MAISTAS
PASIEKĖ ANGLIJĄ.
Pereitą subatą Anglijon tastrofos pasekmėj buvo su- rikos gyventojus^ prašyda- 

nustatytų kiek jie pribuvo iš Amerikos laivas daužytas naujas gaisro inži- mas juos taupyt pieną, sme- 
gali kviečių šįmet parduot,: su maistu. Be kitų daiktų, jis nas, suardytas gatvėkaris ir toną. sūrį, sviestą ir cuki*ų, 
ar ne. Referendumas prasi- atvežė 1000 tonų miltų,' sužeista 12 žmonių. O gaiš-, kad daugiau tų produktų 
dėjo pereitą subatą. Wash-J 4,000,000 kiaušinių ir 120.-ro visai nebuvo. Gaisrinį galėtų gauti Anglija. Viv- 
ingtone manoma, kad 37- 000 svarų sūrio. Tai buvo aliarmą užsuko ištvirkęs 10 nas laivas su Amerikos mai- 
niose valstijose balsuos apie i pirmutinis maisto laivas iš metų amžiaus vaikas. Jis stu pereitą sąvaitę jau pasie- 
750,000 farmerių, kurie au- Amerikos einant “lend- norėjęs pamatyt, “kaip inži- kė Angliją. Jis nuvežė kelis 
gina kviečius. _ A įlease” įstatymu. _ _ * I nai važiuoja.” _________ a dėsėtkus. tonų sūrio.
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3 APŽVALGA 3
NUMATOMA “SMETO

NOS DIKTATŪRA“ 
AMERIKOJE.

Pereitą sekmadieni, bir
želio 1 d., pas p. J. Bačiuną, 
Taboro Farmoj, turėjo nyk
ti slapta tautininkų konfe- 
teneija. dalyvaujant pačiam 
‘tautos vadui.“ Ji turėjo bū

ti slapta pilnoj to žodžio 
prasmėj, prie uždarų durų ir 
stropiai saugojama, kad jon 
nepatektų tokie žmonės, ku
rie paskui galėtų paslaptį iš
plepėti.

Ryšium su tuo konspiraci
nio pobūdžio mitingu mums 
teko gauti tikrai sensacingų 
informacijų.

Vyriausis tos sueigos tiks
las esąs — sudaryti Lietuvos 
vyriausybę su Smetona prie
šaky. Jei musų gautos infor
macijos yra tikslios, tai esąs 
jau gautas Valstybės Depar
tamento sutikimas leisti to
kiai vvriausvbei naudotis ir • «
Lietuvos turtais, kurie dabar 
yra Amerikoje “įšaldyti.“ O 
tokių turtų čia esą daugiau 
kaip $5,000.000. Amerika, 
be abejo, greičiau leistų tuos 
kapitalus suvartoti čia susi
dariusiai “Lietuvos vyriau
sybei,“ negu atiduotų juos 
Rusijos bolševikams.

Nėra abejonės, kad to
kiam tų kapitalų suvartoji
mui pritartų ir plačioji mu
su visuomenė, jei kalbamoji 
“Lietuvos vyriausybė“ butų 
sudalyta plačiais demokra
tiniais pagrindais, o ne vie
nų fašistuojančių tautinin
kų, kurie visuomet buvo ir 
pasilieka Hitlerio ir Musso- 
linio diktatūrų garbintojai.

Bet sprendžiant iš tų in
formacijų, kurios yra mus 
pasiekusios, išrodo, jog tau
tininkai neketina kitų sro
vių kviesti. Jie nori Lietuvos 
pinigais pasinaudoti vieni 
patys. Sandariečių veikėjai 
nebuvo i šitą konferenciją 
kviečiami. Net tautininkas 
Dr. Vencius negavęs pakvie
timo: o jis juk pirmutinis 
Smetoną New Yorke pasiti
ko ir savo namuose balių 
jam iškėlė, kur Klinga tiek 
daug “rupūžių“ paleido.

Šitokia smetonininkų po
litika yra nepatenkinti net il
tie. kurie Smetonos diktatū
rą Lietuvoje rėmė ir yra ap
dovanoti jo medaliais. Vie
nas tokių žmonių pasakė: 
“Jei pavyktų p. Smetonai ir 
apie ji susispietusiems vei
kėjams tuos kapitalus paim
ti į savo lankas, tai turėtume 
Smetonos diktatūrą ir Ame
rikos lietuvių išeivijoj.”

Turėdami milionus dole
rių savo rankose, be abejo
nės, tautininkai galėtų šu- 
mvt. Visų pirma, galėtų su
stiprėti jų spauda, kuri da
bar jau baigia bankrutuoti.

Toliau, jie galėtų pasiža
boti ir SLA su 15.000 narių.

Bet jei tautininkai ištik
tųjų mėgintų tokią “Smeto
nos diktatūrą” Amerikos 
lietuviams uždėti, tai jie la
bai sustiprintų bolševikus. 
Tūkstančiai organizuotų A- 
merikos lietuvių, kurie da
bar smerkia Lietuvos oku
pantus, tuomet stotu oku
pantu pusėj, kad Lietuvon 
negalėtų sugrįžti Smetonos 
režimas.

ciją komunistų partijoj buvo 
1,641 narys. Taigi nuo to 
laiko, kai]) raudonoji armija 
užėmė Lietuvą ir savo dur
tuvais pastatė komunistus 
valdžion, iki 5-to suvažiavi
mo prie jų partijos prisirašė 
vos tik 863 bolševikai, ir tie 
patys ne lietuviai, bet žydu
kai ir iŠ Rusijos atsibastę vi
sokie gaivalai.

Tai yra labai džiuginantis 
reiškinys, nes jis parodo, 
kad musų liaudis Lietuvos 
pardavikams nepritaria ir 
prie jų partijos visai neside
da. Ir kai tik raudonoji ar
mija bus priversta iš Lietu
vos pasitraukti, tai lietuvių 
moterys šluotomis išlups 
bolševikus iš savo krašto.

SIRIJOS KARIUOMENĖ 
DEDASI PRIE ANGLU.

Amerikos laikraščių ko
respondentai praneša iš Pa
lestinos, kad Sirijos čerkesai 
pameta francuzų “imperin
ių” armiją ir didžiausiais 
būriais keliasi per Jordano 
upę į Palestiną, kur jie prisi
deda prie anglų ir “laisvųjų 
francuzų“ armijos. Ties 
Haifa pereitą sąvaitę per
ėję į Palestiną tiek daug 
Francuzijos kareivių, kad 
vietos gyventojai buvo net 
nusigandę, manydami, jog 
francuzai atėję anglų iš Pa
lestinos vyti.

Sirija yra arabų ir čerke
sų apgyventas kraštas Ma
žoj Azijoj. Seniau ji prigu
lėjo Turkijai, bet po pirmo 
pasaulinio karo aliantai at
skyrė ja nuo Turkijos ir pa
vedė francuzams globoti. 
Todėl iki šiol tenai ir stovi 
francuzų armija, kurioj tar
nauja daug arabų ir čerke
sų. Kai dabar Francuzijos 
valdžia susidėjo su fašistiš
komis valstybėmis, tai ji lei
do vokiečiams užimti orlai
vių bazes ir Sirijoj. O kai 
anglų orlaiviai pradėjo tenai 
vokiečius bombarduoti, tai 
francuzu armijos vadas lie

orlaiviu 
Čerkesai tuo 
Vokiečiu jie baisiai neken
čia. todėl ir eina dideliais 
būriais anglų pusėn.

ne anglų šaudyt.
pasipiktino.

LIETUVOJE TIK 2,500 
KOMUNISTŲ.

Kiek komunistai turi Lie
tuvos liaudy pritarimo, tai 
geriausia parodo jų partijos 
“gausumas.“ Nelabai senai 
Kaune nyko “penktas Lie
tuvos komunistų partijos su
važiavimas.” kur tos parti
jos sekretorius Sniečkus ra-. 
portavo. kad to suvažiavimo 
metu Lietuvos komunistų 
partija turėjo 2.501 narius, j 

Į;įT Liętuvos okupa-

Sparnuota Vokiečių Armija Puola Kretą

sis vaizdelis parodo Kretos salą. kurion buvo persikėlusi Graikijos vyriausybė su likusia 
armija. Dabar ši sala jau ve kiečiu rankose. Jie paėmė ją iš oro. Per dvi fijvaites be palio
vos j u kareiviai leidosi tenai parašiutais ir sklandytuvais tartum paukščiai. Vienas naciu 
sklandytuvas matosi ir šiame vaizdely. Tai yra paprastas orlaivis, tik neturi motoro. To
kiu lėktuvu m įkabina ištisą traukini ir vienas stiprus aeroplanas juos traukia. Kai juos nu
veža kur reikia, jie atsipalaidoja ir nusileidžia.

LENKAI ORGANIZUOJA ARMIJA 
AMERIKOJE.

Šaukia vyrus nuo 18 iki 40 
metu amžiaus.

Lenkai tikisi, kad po šito 
karo jų tėvynė vėl bus lais
va. Ir jie tam ruošiasi. Ang
lijoj jie turi sudarę savo val
džią su gen. Sikorskiu prie
šaky ir turi tenai apie 40,000 
vyrų armiją, kuri padeda 
anglams. Anglai labai giria 
lenkų lakūnus.

Dabar iš Anglijos yra at
vykusi lenkų misija organi
zuoti armiją ir Amerikoje. 
Misija apsistojo Windsoro 
mieste. Kanadoje, ir tenai 
formuoja “ginkluotus lenkų 
vienetus“ (“polskie jed- 
nostki zbrojne”).

Misija išleido karštą atsi
šaukimą, kuris yra siuntinė
jamas ir platinamas tarp 
lenkų Kanadoje ir Jungtinė
se Valstijose, kviesdama vi
sus lenkus tarp 18 ir 40 metų 
rašytis savo noru. Ji užtikri
na, kad Jungtinių Valstijų 
piliečiai, įsirašydami lenku

armijon Kanadoje, neprarasi 
savo pilietybės Jungtinėse 1 
Valstijose.

Savanorių pragyvenimui 
Kanadoje lenkų valdžia mo
kėsianti po $1 į dieną pra
gyvenimui.

Savanoriai imami visam 
karo laikui. Jie aprengiami 
Amerikos kariuomenės uni
forma. tačiau paženklinta 
tokiais ženklais, kokius ne
šioja lenkų kareiviai Angli
joje.

Kanadoj lenkų savanoriai 
bus apmokyti ir paskui bus 
išvežti Anglijon. Išvykus iš 
Kanados, užlaikymą jiems 
duosianti Anglija.

Vėliau lenkų valdžia su 
savo armija tikisi jau galė
sianti iš Anglijos persikelti 
Lenkijon.

Lenkai kalba apie atsta
tymą nepriklausomos Len
kijos respublikos plačiais 
demokratiniais pamatais. 
Naujoj Lenkijoj nebusią nei 
ponų. nei ubagų. Jų vadas

Sikorskis esąs nuoširdus de
mokratas ir dėl savo “kairu
mo” buvo iš Lenkijos iš
tremtas.

Toks buvo ir Pilsudskis, 
kol nebuvo valdžios balnan 
atsisėdęs.

VISKO PO BiSKį
37,500,000 žmonių prie 

darbo.

AVashingtono žiniomis, da
bartiniu laiku šios šalies 
pramonėj, neskaitant žemės 
ūkio, dirba 37,500,000 žmo
nių. Giliausios depresijos 
laiku. 1933 metų kovo mė
nesy. dirbo tik 26,381,000 
žmonių.

$1,200,000 okupuotų kraš
tų pabėgėliams.

Amerikos Raudonas Kry
žius yra paskyręs $1,200,000 
Lenkijos, Norvegijos, Belgi
jos ir kitų okupuotų kraštų 
pabėgėliams šelpti. Pašalpa 
teikiama tiems, kurie pabė
gę iš savo tėvynės į svetimas 
šalis neturi iš ko gyventi.

KODĖL SUSMUKO NAUJOSIOS 
ANGLIJOS PRAMONĖ?

Naujoji Anglija per dau
gelį metų buvo Amerikos 
pramonės avilys, čia stovėję i 
didžiausios vilnų, medvil- j 
nes ir šilko audinyčios. čia = 
buvo didžiausi odos ir avali-! 
nes centrai. Čia buvo stipri 
drapanų siuvimo pramonė. i

Dabar visos šitos pramo- ( 
nės baigia jau nykti. Turtin-1 
giausios kitąsyk kompanijos 
jau subankrutavo, arba išsi
kėlė kitur, šiuo laiku darbai 
Amerikoje eina labai smar
kiai. Dar niekados šios ša
lies istorijoj nebuvo tokio 
darbymečio, kaip dabar. O 
tačiau jeigu pervažiuosime 
per Naujosios Anglijos mie
stus, tai pamatysime eilių 
eiles užkaitais langais dirb
tuvių. Vienos jų jau visai 
tuščios, mašinerija išgaben
ta kaip laužas, o kitos maši
nos dar tebestovi ir rūdija. 
Kitąsyk čia zvimbdami su
kosi mašinų ratai, ūžė stak
lės, žviegė piuklai, kalė kū
jai, žmonės gamino visokias 
reikmenis visam kraštui ir 
pelnė sau duoną. Dabar gi 
nyku ir tylu. tik vorai rezgia 
savo tinklus ir gaudo muses, 
nors ir tų jau nedaug teliko.

Pramonei nykstant, turė
jo augti ir bedarbių armija, 
štai oficialus samdos rekor
das, kuris parodo, kaip spar
čiai krito darbininkų skai
čius nuo 1919 iki 1939 me
tų:

1919 metais Naujosios 
Anglijos fabrikuose dirbo 
1.351,000 darbininkų.

1929 metais—1,098,000.
1933 metais— 798,000.
1939 metais— 953,000.
Taigi per 20 metų po pa

saulinio karo. 400,000 dar
bininkų Naujoj Anglijoj ne
teko darbo. O gyventojų 
skaičius per tą laikotarpi 
paaugo visu milionu, būtent, 
nuo 7,401,000 1920 metais 
iki 8.437,000 1940 metais.

Tiesa, depresija buvo jau
čiama visoj šaly, bet giliau
sia ji buvo Naujoj Anglijoj. 
Šis Amerikos kraštas negali 
pilnai atsigauti ir šiuo metu. 
Čia susmuko ne tiktai fabri
kai, bet ir geležinkeliai su
bankrutavo.

Kokios yra to priežastys?
Vermonto valstijos kon-

gresmanas Plumley, kuris 
tas priežastis tyrinėjo, at
randa jų keturias, būtent:

1. Naujoji Anglija geogra
fiškai yra pertoli nuo šalies 
gyventojų centro, kitaip pa
sakius—pertoli nuo rinkos, 
kur reikia vežti gaminius 
pardavinėti.

2 Naujosios Anglijos pra
monė turi parsivežti žaliavą 
savo gaminiams ir paskui 
išvežti gatavus produktus. 
Transportacija brangiai 
kainuoja ir suėda visą pel
ną. Gi kainų savo gami
niams Naujoji Anglija ne
gali pakelti, nes jos konku
rentai, kurių fabrikai pasta
tyti patogesnėse vietose, ga
li parduoti pigiau.

3. Nuo 1917 metų trans
portacija Naujoj Anglijoj 
pabrango apie 100 nuošim
čių.

4. Čia perbrangi ir elekt
ros energija, kuri reikalinga 
mašinoms varyti.

Vienintelė viltis Naujajai 
Anglijai atsigauti esąs St. 
Lawrence upės kelias, kurį 
AVashingtono valdžia ir Ka
nados vyriausybė yra nuta
rusios pravesti iš Atlanto į 
Didžiuosius Ežerus. Tuo tik
slu turi būt kai kur pagilin
ta St. La\vrenee upė ir pra
kasti nauji kanalai. Pra ve
dus šitokį kelią. Naujajai 
Anglijai butų prieinama pi
gi transportacija ir daug pi
gesnė energija, nes ryšium 
su tuo vandens keliu yra ma
noma pastatyti didžiausią 
pasauly įmonę elektrai ga
minti, ir šita elektra butų la
bai pigi, nes ją gamintų 
vandens jėga.

Bet šitam vandens keliui 
yra labai stipri opozicija. 
Jam labai priešinasi geležin
kelių kompanijos ir privati
nės elektros korporacijos.

AMERIKOJE BUS DIDE
LI MANIEVRAI.

Jungtinių Valstijų pie
tuose šį rudenį bus didžiau
si karo pratimai, kokie tik 
yra kada šioje šalyje buvę. 
Juose dalyvaus tūkstančiai 
kareivių, šimtai tankų ir or

laivių. Karo spėkos bus pa
balintos pusiau: viena pusė 
atakuos, kita ginsis.

į*
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p-°— PICKAATCK
IŠ KRANO 

kaip Kompanijoną Eliu 
to pasižymėjusio

PICKWICK ‘Reguliario’ ELIAUS
Tiems, kurie pageidauja 

engvesnio, švelnesnio Eliaus
TAIPGI GAUNAMAS IR BONKOMIS

t
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KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NKPBASO

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIAAMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į
IŠ CLEVELANDO PADANGES. Fasistiskas Saliutas Amerikos Vėliavai

Ne visi velniai juodi, ne visi; Niekam nenaudingi ginčai, 
ir lauksi blogi. Bevartydamas įvairius

Tautininkai nepatenkinti, laikraščius, užtinku ir “San- 
kad nekurie lietuviai tariasi daros” 14 num., kuriame 
su kitomis tautomis kai ku* telpa pranešimas iš musų
riais bendrais klausimais, o kolon 
ypač kad yra tariamasi su 
lenkais. Bet kas čia blogo?
Juk reikia suprasti, kad tu
rėti ryšius su kitomis pa-

kolonijos. Rašo p. J. Bra
zauskas. Jis užsirūstinęs ant 
p. J. Mažuknos. Iš to rašto 
išrodo, kad Brazauskas ir 
SLA 14 kuopa išgelbės Su

vergtomis tautomis, mums, sivienijimą nuo įvairių bėdų 
gali būt labai naudinga. Jei-' ir abelnai labai pasitarnaus
gu karui pasibaigus visos 
tautos reikalaus nepriklau
somybės, tai ir lietuviams 
bus lengviau laisvę atgauti. 
Tiesa, lenkai buvo musų pa
vergėjai. bet ne visi. Yra ir 
lenkų demokratiško nusista
tymo, ir jie vergijai neprita
ria. O ar nėra ir musų pačių 
tarpe tokių lietuvių, kurie 
neapkenčia demokratijos? 
Taigi reikia žiūrėti i dalyką 
iš visų pusių.

Yra labai keistų žmonių. 
Vienas clevelandietis prasi
žengė trafiko taisyklėms ir 
policistas jį sulaikė. Tuomet 
jis paliko automobilį ir lei
dosi bėgti. Negalėdamas jį 
pasivyti, policmanas jį šovė 
ir sužeidė. Vėliau pasirodė, 
kad šis vyrukas buvo nuo 
draugo pasiskolinęs auto
mobilį ir laisnį ir bijojo are
što. Žinoma, negerai yra va
žiuoti paskolintu laisniu, bet 
už tokį menkniekį būti pa
šautu yra daug blogiau. Mat. 
kas kepurė, tai protas. Poli
cistas teisme pasakė, kad jei 
butų žinojęs, jog jis tik dėl 
to bėgo, tai nebūtų šovęs. 
Bet manė, kad jis bėga pa
daręs kokį kriminališką pra
sikaltimą.

<’ia yra parodytas senatorius Wheeler (su baltu koiėiumu) ir Charles Lindbergh, kurie 
atiduoda fašistišką saliutą Amerikos vėliavai. Tiedu vyrai dabar pasidarė veikliausi ‘‘Ame
rica First Committee” agitatoriai. Jie draskosi ir rėkia, kad Anglijai nereikia duoti pagal
bos. tegul Hitleris ją :«muša. Į jų prakalbas susirenka beveik vieni komunistai ir naciai.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
LSS 19 kp. susirinkimas. Bimba šaukia, kad prieš 

Gegužės 23 buvo LSS 19 j»°» vedamu “teroras/’ Su- 
kuopos nepaprastas susirin- l,ras^’^e. mat,_yia n doleri- 
kimas. nes reikėjo rinkti nių “terorų.’ Tiesa, jis tiki-
LSS*Centro" Komflteų. s£i- galėsiąs ir “tero-
rinkime dalyvavo nemaža V--3' tizmok^ig jam skau-
narių. Einam LSS Centro ^,al: JelS? “*P- tal kam 
Komiteto rinkimams, dau- dolerių .au
giausia balsų gavo senieji (Juos devyni. Kut 

.Centro Komiteto nariai. !,.m«as’ ten «• pagunda nu-
i Birželio 15 d. kuopa ren- ?u° S?lln0 "®s,“?os
gia išvažiavimų i Kasmo- b”1!0®- Lai menševikai su 
-- \ \t^i- trockistais ir kitais ima

tuos dolerius! Kam jums,
visai lietuvių tautai. (Susi-; 
vienijimas jokių bėdų netu
ri.—Red.) Man pažįstant; 

i p. Mažukną ir pažįstant p.
Brazauską, ir žinant SLA 14 
kuopos veikimą, darosi net: 
liūdna žiūrėti, kad jie taip i 
nereikalingai puola p. Ma-; 
žukną. čia yra niekas dau
giau, kaip tik partivišku- • 
mas. Daugelis gerai žino. 
kad p. Mažukna tarnavo Su
sivienijimui ir dirbo lietuvių 

į tautai dar tada, kuomet Bra
zauskas dar ir negalvojo 
apie kokį nors veikimą. Man 
taipgi yra gerai žinoma, kad'
SLA 14 kuopa daro savo ta
rimus ir rašo įvairius protes
tus, kada susirinkimuose te
dalyvauja anie 20 ar 30 na- i . T oo ,
lių, o kuopa turi virš 250 na- East High mokykloj yrą| Jį§ CBICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO konferencijos, komunaciam
nų. Na. taip galima kalbėti duodami vakariniai kursai. -------------- 'č°au mSfe Brooklyno organizacijose
visų narių vardu? Kodėl na- įvairiose mokslo sakose. Va-, Pulkininkas K. Grinius gys, atplėšė seifą ir pavogė minėtoje dienoje. nepavyko konferen c i jo s 
riai nelanko susirinkimų, tai karines pamokas lanko la-j “Naujienų” piknike. pinigų bei čekių $1,000 su- Industrinė komisija refe- dal ba sutrukdyti. Dominin-

eiaus parką, Great
L. I. Komisija pranešė, kad . ... , ,.
kalbėjosi su p. Kasmočium. ynieji stahncai. pinigai
kurio skelbimas eina komu- !.ei^a^ingl. 
nacių laikraštyje. Kadangi aliPate . Dvarų ne
visi Lietuvą mylintieji lietu- P?1 ^at^, 5 rT*

• viai yra nusistatę penktako- 1
• jų spaudos neremti, tai jei- ^'zuaziskų dolerių *.

p Kasmočius laikys skel- Rar??t ^d Paskui
ibimą penktakoju spaudoje, Pa™stumete kapitalistais ir 
į LSS 19 kuopa turės atšaukti P’ arastujnete komunaciska- 
savo parengimą io darže. }a Įjekaltj >ę. Mažiau gausi-

|Bet p. Kasmočius komisiją e doleni*.77 buslte sc*vresni 
■ užtikrino, kad tai ne jo skel- komunaciai. .
Ibimas, o “biurės.” Ir jeigu . Ttesa. yra ir musų bizme- 
i lietuviai nemyli penktakoju nų labai sk^ų. Pavyzdžiui,
: ir ju spaudos, jis pasisteng- SjĮumbkis. leb 
siąs ta* skelbimą sustabdyti. -ldejo > Bimbos gazietą
Tad išvažiavimo komisija sk,eJbl^
varo darbą pirmyn ir p. Kas- ^et. ®.tai P°.SLA Penkto Ap- 

- .— r skricio sušauktos draugijų

čia jau kitas klausimas.

Daugiau kaip 700 vaikų 
pasitraukė iš vidurinių mo
kyklų neužbaigę mokslo ir 
nuėjo dirbti į dirbtuves. 
Mat. dabartiniu laiku visi 
yra užinteresuoti doleriais, 
o ne ateities gyvenimu. Ro
dos, čia tėvai turėjo geriau 
pagalvoti, nes visiems yra

-------- i žinoma, kad šiais laikais
Pasklido gandai, kad Cle-! sunku yra gyvenimas pasi- 

velando mokytojų tarpe at-l^Yti, jeigu jaunuoliai nėra 
siranda nemaža tokių, kurie neį vidurinės mokyklos uz-

bai daug mokinių. Mokyto
jus apmoka WPA 
lanko nemaža.

rusų Įsi
veržimų Lietuvon. baigėsi susirinkimas.

armija Komunaciai pirma šoko tan- 
verkia dolerių.

žinoma, kuo-

ma, užpyko ir parugojo 
“Laisvės” štabui. Tada tas 
pats D. šalomskas padaro 
jau Strumski “progresyviu 
biznierium” ir atsiprašo, 
kad padaręs klaidu. Esą.

skleidžia mokinių tarpe ko- 
munizmą.Todėl mokyklų ta- 
įyba pradėjo šitą propagan
dą tyrinėti, ir jei sužinos,

baigę.

gavau
Rašo:

Šiomis dienomis 
laišką iš Lietuvos, 

kurie mokytojai tokią pro-1 “Tikiu, kad tamstos iš laik- 
pagandą varo, tie bus pa-p^to matote, kas ir kaip 
traukti atsakomybėn. Ištie- nskas pas mus yra. Man ge
sų, jeigu tokie žmonės ma
no. kad komunizmas yra; 
toks naudingas, tai kokiems 
galams jie čia ir būna? Te
gul važiuoja pas Staliną!

Clevelando majoras pa
miršo daug reikalingų dar
bų atlikti, o tik užsidegė, 
kad miestas pirktų savus 
gatvėkarius ar busus. Jeigu 
ponas majoias duotų mies
to gyventojams tokią trans- 
portaciią, kaip jis duoda iš
matų išvežimą, tai visi turė
tų pėkšti eiti, ar automobi
lius pirkti. Well, kiti rinki
mai parodys ar žmonės jam 
pritaria.

nau, kad savo laiške nieko 
nerašysiu apie dabartinę 
Lietuvos padėtį.” Iš to jau 
galima suprasti, jog Lietu
vos žmonės bijosi, kad jų 
laiškai nepatektų į GPU šni
pų rankas.

Šiltam orui užėjus* visas 
veikimas, apsistojo. Visos 
draugijos ir draugijėlės iš
važiuoja į laukus piknikauti. 
Laukuose žmonės mažiau 
politikauja, o daugiau links
minasi.

Clevelando trafiko 
mėse šįmet žuvo
nės, tai yra trylika daugiau, Griniaus sūnūs. Chicagos 
negu jiernai per tokį pat lai-į lietuviai jau iš skelbimų ži- 
kotarpi. įnojo, kad šitas svečias iš Rusijos bolševikų

r,. ... T „ , . (esąs jau 42 metų
TT Biznieriai J- Kvederas n tačiau jis išrodo 
V. Brazis atidarė nauja uz- jaunas Vvras 
eigą po numeriu 1620 E. 66 J / .*
Street. Geru pasekmių! i Supažindindamas 

- ------- * su pikniko publika
Mirė Mykolas Radauskas buvo nepaprastai daug, u,r., . „ , ~ . . . tuoti “buržujus,” jų tarpe ir

nuo 5713 Linvvood avė., su- “Naujienų” redaktorius pa- . • dn.ies bolševikai taip- geraj žinomus brooklynie 
laukęs vos 58 metų amžiaus, aiškino, kad Grinių šeima ? ren§ia. Pac1^ čius: Žiugždą. Šimaitį, Stri
Paliko žmoną ir vaikus. senai jau yra susijusi su mu- dl.en?’_ Garšvą ir kitus, tai

džiaugsmo šokius, venKianojai visną pauaio.
moca vadina Bet kain man siunte "saulei” Stalinui pa- Neduosi pinigų busireak- 
mogą vaciina. Bet Kaip man j . užėmė cijomenus, smetonminkas,
išrodo, tai bus tik paprastas -veihmimus, kact jis uzeme bucharinietis troc-
Diknika® kur žinoma galės musų tėvu kraštą. Kada at- iasktas; oucnarinieus, tioc 

_ F , 1K • -7*’ zinoma’ gaie^ ahmai nradėin «avo “tvar- Cistas ir dar bala žino kas.
•L -v 1,1't. ' 4 .but lr "»» smur- i iSnii vvMnti mel Bet davei “Laisvei” skelbi-

su pikniko publika, kurios tas prieš Lietuvą. M Letuvoje vykinti, arės- tuoiaus
; . tuoti “buržujus,” jų tarpe n• ar cioieii-Kiią, tuojaus

vilnies bolševikai taip- ! gerai žinomus brooklynie- Į1} Padarai: progresyvis 
i rengia pikniką tą pačią čius; Žiugždą. Šimaiti, Stri- bizV1?nu^,1J, .sus*Piatęs dar- 

senai ,au yra susijus! su mu- fLeną .Tie žinoma, s^mą, Garšvą ir kitus, tai Teisybe BagMius
•’ • J tris kartus ura uz didįjį;“Laisvėje” A. Bimba tuos brooklyno prakalbose sake:su tautos kovomis už laisve.

Iš pranešimų matosi, kad 
pulk. Griniaus atsilanky
mas į Chicagą sukėlė daug 
entuziazmo lietuvių tarpe. 
Žmonės jaučiasi, kad turi 
tikrą demokratijos atstovą 
savo tarpe. Gal butų nau
dinga. kad pulk. Grinius ap
lankytų ir kitas lietuvių ko
lonijas.

Karolis Požėla, važiuoda
mas iš vakarinių valstijų, 
buvo apsistojęs Clevelande 
pas Jarus ir sakėsi važiuo
jąs į Californiją savo biznio 
reikalais.

Nuo šių metų pradžios iki 
šiam laikui iš Cuyahoga ap
skrities pašaukta kariuome
nėn apie 8,000 jaunų vyrų. 
Birželio mėnesį bus pašauk
ia dar anie 700.

Policijos kapitonas Savage- 
; Savickas, ištarnavęs virs 28 Adv. Chesnulis pranašau- metUs, padavė ?e?ignaciją.

ja, kad demokratai laimės 
rinkimus ateinantį rudenį. 
Clevelando Lietuvių demo
kratų kliubas taipgi darbuo
jasi (lolitikos dirvoj. Adv. 
Chesnulis stovi arti demo
kratų viršūnių ir nemažai 
su jais dirba.

Sako, turįs kitokį planą atei 
čiai. Savickas yra lietuvis, 
bet mažai kur dalyvauja. 
Gal todėl, kad yra vedęs su 
svetimtaute.

Darbai Clevelande žymiai 
pagerėjo. Darbas jau nesun-

« « ku «auti’ ° yP3^ jete11
Pas mus yra geraSirdžių i ^us moka kokį amatą. Mais- 

žmonių. štai, vienas meda- jr kitos reikmenys pusė- 
liuotas kavalierius paauka- tinai pabrango.
vo penkinę p. Smetonos var- _______
durių proga, o kitas kava- SLA 136 kp. nutarė su- 
lierius tuoj pradėjo skatinti, rengti didelį bankietą atei- 
kad ir kiti aukotų. Bet pats nantį rudenį. Salė jau pa
raginto jas nenumetė savo,imta. Mat, kuopa švęs savo 
penkinės. 25 metų jubilėjų.

Lietuvą, ir jau laisvoj Lietu- 
Mirė Magdalena Tarnu-'voj vadovaujant, 

liunienė nuo 10312 Y ale i Tais pačiais keliais, eii 
ave; Ji buvo jau 8o metų j jo sunus? pulkininkas Gn- 
amziaus. Liko duktė, Della^jyg j,*s jrgj nuo jauni,

’ dienų dirba atsidavęs už lai
svą ir nepriklausomą Lietu- . 
va. Kai po didžiojo karo be- Z! ,:ene’ 
ikuriančią Lietuvos respub-

1 moteris

Vilchinskienė.
Jonas Jaras.

KENOSHA, WIS. 

Gerai eina darbai.

Darbai Kenoshos mieste

SIOUX CITY, I0WA. 
Palaidojom Domicėlę Žibienę.
šių metu gegužėm 24 d. persi

jokie vagys, bet geri žmo- zja’ bet. fašistina,
nės. Tais “Laisvės” šmeiž- ?mętonina. Buvo—ir dug- 
tais pasipiktino net ir artimi nas ,1SPUVO ls musų komu-
komunistų šalininkai. Ir naci0- 
kaip nesipiktinti? Negana Vytautas Katilius.

Tinti' ’^yrė su šiuo pasauliu Domicėlė kad atėmė parvežtą iš Ame- TAVO TIK ti
įklausomą Lietu- -------’ rikos turtą; negana kad pa- U2 $7’519 GAVO T,KVelionė baigė 60-tus

metus ir gana gerai atrodė, bu-
lika pradėjo pulti ir plėšti v° J“*’™"’ b"'1° ir 
bermontininku, lenku ir bol- mo,eris' Pakuti",“s

. . . ... . ; ševiku gaujos, jaunas Kazys «*»>
dabar eina labai gerai. Dir-įCrinjį^o i savanoriu ar- b'tura;' "Pera<'.,Jas *'!' <ų>en' 
ba VISOS dirbtuves, kai ku- mi> rank -c įinti dikso įdegimo ir po pastarosios
nos po 10 valandų i dieną ir Lietuvos; laisve operacijos uz dviejų dienų mirė.
subatomis visą dieną. Dar-' . *’ . Gaila draugės, nes buvo plačių
bininkai uždirba per sąvai-1 f/3”,1 . j Pu^bką ir pats J pažiūrų moteris, įdomaudavo
tę nuo $47 iki $66. Jeigu ii- Pu*7‘ yP.niu,s‘ ,aiP sv^l3?’ skaitymu, ypatingai mėgdavo
gai taip eis, tai darbininkai, Jls kalbėjo labai švelniai ir “Keleivį,” atmindavo net kelis
kurie moka taupyt, galės atsargiai, kad nieko neuž- metus atgal rašytus “Keleivy-
truputį pasidėti ir rytojaus j?3įsitikinęs, ie" įdome nius straipsnius, ir
dienai. j karui pasibaigus visos progai pasitaikius vis sakyda*

Gegužės 22 d. pas mus dabar pavergtos tautos bus vo; “Atsimenat, ką ‘Keleivis’( 
buvo didelis viesulas su per-! ir kad Lietuva rašė?” paiiko dideliame liūdesy ^ musu biznierėliai par-
kunija ir lietumi. Daug di-į JaĮP savo 'yra Joną žiba, sūnų Adol- vyktų į Lietuvą, tai jie taip

pat butų areštuoti ir įkalinti,

sodino juos į kalėjimą, liet Exmore, Va.—Pereitą są-
vvrZi/ivne miicu nnnbtu. V5111Pintini iŠ NPVVmagaryčioms musų penkta- vaitę atvyko čionai iš New 

kojai per savo šlamštą ėmė Yorko turtinga šeimyna ir 
tuos žmones dar “vaginti!” užėjo restaranan papietauti.

Po pietų teisinga tarnaitė 
rado ant stalo paliktą jų pi
niginę su $7.519 ir sugrąži
no. Už šitą savo teisingumą 
ji gavo tik $1.

To jau buvo perdaug!
To pasekmėje prasidėjo 

prieš komunacius gana rim
tas bruzdėjimas. Mėginama 
švariems musų lietuviams 
biznieriams išaiškinti komu- 
nacių žalingus darbus Lietu
voje. Mėginama įtikinti mu
sų biznierius, kad jie susi
prastų ir neduotų jokių skel-

• Atsimenat, ką ‘Keleivis’ i komunaciams. Nes jei-
* ____  i •_ •_ • ______

dėlių medžių išvartė su šak-; klausomybę. Tačiau po da- fą ,r daUg artimų giminių Sioux 
nimis. kai kuriuos ant stogų kartinio karo Lietuva jau cjty’je. palaidota sri bažn.vtinė- 
užvertė. gonkas nulaužė, j n®kus tokia, kokia buvo mjs apdgCinis.
porčius sutriuškino, šaligat-' Pnęs karą. Ji bus demokra- ilsėkis, drauge, lai būna tau 
vius suardė. Sutemo kaip vi-'^n® respublika.^ Nors Spc* lengva Sioux Gitv žemelė! 
durnaktį ir lietus pylė kaip tonos vardo svečias neminė- u. Mack.
iš riedro. Moterys manė,11°» tačiau davė suprasti,
kad jau pabaiga svieto at-'*58” smetomzmo 
ėjo. K. C. Bra

“era” Lie-
ituvoje jau mirė kartu su 
Smetonos pabėgimu.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

ISA DOR Ll BI\

o brooklyniškė “Laisvė” 
magaryčioms apskelbtų juos 

j dar “vagimis,” taip kaip 
i apskelbė: Žiugždą. Šimaiti,
Garšvą, štrimą ir kitus. Da
lis biznierių švyluoja. Kiti 
jau sumažino apgarsinimus 
per pusę. Drąsesni jau iš
traukė skelbimus visiškai, o 

i kiti ištrauks vėliau. Tai to
kia kova eina su komuna- 
ciais Brooklyne.

Iš skelbimų yra laikraš
čiui biznio. Pajuto musų 
penktakoįai labai skaudžiai mistas IsAdor U***”" t**8**® P»- 
ant savo kišenės, kad “bur- skirtas preaidento Rooscvelto 
žujai” jau neduoda jų ka-,patarėju. Jis yra Sidney Hilma- 
zionai gazietai dolerių. J™ padėjėjas.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI • ANGLIŠKAS TU 

ANGLIŠKAI • LIETUVIŠKAS, telpa 
18.000 žodžip. Labai parankas turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skara, *
i^jS04^^uSSfl"KS5^ lietuvių bendrovė., Ignui Rainiui.—Svajonių
K>ln* ............................... kuri verčiasi pardarinėda- svajonėlių apie pavasarį, va-
-o. s. S." arb. SltaiMnė Iškilmė. «» nam,J ,^w.u^ >r ™dcn! nespauBd.iroi-

Vim akto l,b*i jimkinsat 24 25 naktį į. tos bcndio-
Ir geras nanrta»vmui Kaina .... ISc VČS krautuvę įSlbflOVė va-

A. L. Rimkui.—Prie pro
gos tamstos straipsnis tilps

Apiplėšė lietuvių įstaigą.
rje. Gražiai apdarytas dirbtine' ChiC3goje yT3 gerai Žino- xr0*eĮ~, Skvriuje 
, 160 poslapių. Parankesnio ir ma Peopfe S FUTOltUTe Co. MOleni oKyriUJC.

vardu lietuvių bendrovė., Ignui Rainiui.-

• • • • u «
Z Kt y i

me, nes jos labai nuobodžios 
ir tuščios.

• • • . ♦ , • n v * • • T

Laikraščiai rašo. kad ekono-

■ H* * X* MA
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RUSŲ REVOLIUCIJOS ISTORIJA

Carizmą nuvertė Kerenskio. Kerenskį nuvertė bolševikai. 
Bolševikus likvidavo Stalinas. Dabar palauk.-’.m ir pažiū
rėsim. kas likviduos Staliną.

'Daržovių Ūkis Neblogas
Pragyvenimui šaltinis.

Amerikoje yra jau nema* 
ža lietuvių ūkininkų, bet ne 
visiems sekasi ūkininkauti. 
Nesiseka daugeliui dėl to, 
kad mūsiškiai bando vesti 
ukj tokiu pat budu, kaip Lie
tuvoje : sodina bulves, sėja 
avižas ir kviečius, laiko viš
tas. kelias antis, porą žąsų, 
augina paršų ir laiko karvę 
ar kelias. Prižiūrėti kiekvie-

kais. Paverskim jj daržovė
mis ir gausime pinigų.

Mokant ūkininkauti, A- ' 
menkoje galima pasidaryti 
iš žemės visai gerą pragyve- į 
nimą ir visuomet turėti savo į 
pastogę. Ūkininką ir vai-į 
džios mokesčiai nespaudžia

evoliucija ir revoliucija
RAŠO PROF. V. ČEPINSKIS.

(Tąsa)

Karolis Marksas pirmutinis aiškiai pa
brėžė, kad nauja visuomenės tvarka gali 
būti realizuota tik tada, kada šitą uždavi* 
nj pastatys sau plačiosios darbininkų ma- 

Karolis Marksas buvo iš turtingos ir

čia parlamento veikimo dauguma. Žodis 
“diktatūra” pavartotas čia Markso tik to
dėl, kad turėta galvoje, jog susipratęs pro
letariatas užmes savo nusistatymą ir valią 
kapitalistams, o sakinys “socialinė revoliu
cija” pavartotas todėl, kad turėta galvoj 
pakeitimas iš pagrindų nuosavybės santy
kių bi ...........................................

ses.
riek daug'lriek* iiTsuaudžia inteligentiškoržydų šeimos ii- galėjo visa- _____.
miesto biznieri Mat vai- ■ šarkai išsilavinti. Dėl savo revoliucinės tyje ir sąryšy su šituo pakeitimu panaiki-
džia vra to isitikinimo’ kad nuotaikos jis negalėjo pasilikti savo tėvy- namas naudojimas vienų žmonių grupių

ną paukšti, gyvulį ar javą 1^: Jokiai dirba ir nėJe Vokietijoje ir priverstas buvo emi- kitomis. Anot Markso, socialinė revoliuci-
‘ reikia daryti vis atskiras žy-; „X”“1 ,,uU! i gnioti į Angliją. Londone, Britanijos Mu- ja atstatys tikros nuosavybės santykius ta
gis. reikia vis kitokio paša-1 j.(„v.,, „mslitm iš i,, ziejuje. Marksas visų pirma rado tokias są- prasme, ltad kiekvienas darbininkas, kinis 
o, kitokių Įrankių ir tt. Įsi- ! reikalauti U ’ JM! lygas ekonominėms, socialinėms ii- is- toje ar kitoje formoie dalyvauja turtų ga-

' =-------- ... j:-------- --------------- ia-------„„ —L-- ------il-* "lyginimą, kad iš paga-

būtinų gyvenimui dalykų gamybos sri-

taisyti kiekvieną daiktą rei
kia daugiau pinigo ir viso

ks savo ekonominėms, socialinėms ir is- toje ar kitoje formoie 
nėms studijoms, kokių jis negalėjo ras- myboje, gaus tokj atlytonnėms

Daržovių pramonė Ame- ti niekur kitur. Antra veltus, anksčiau
kius Įrankius vartojant su- brikoje yra labai didelė, bet i minėtos mechaninės ir industrinės revoi 

ek da negal
naudos būna mažiau, negu nai patenkinti, nes miestu

pa- mintų turtų jis galėtų suvartoti jų tiek, 
liu- kiek kokių jam reikalinga jo pilnam žmo-

ieikvoja daugiau laiko, o; vistiek da negali rinkos pil-Į cijos pasėkos už vis ryškiau ir smarkiau niškam pragyvenimui. Atstačius tikros

augmant vienos rusies 
vulius ar javus.

Anglai Pasitraukė 
iš Kretos.

Neteko 13.000 kareivių, bet 
fašistų žuvo 20,000.

Pagaliau anglai pasitrau
kė ir iš Kretos salos, kur jie 
buvo 'Us i kraustė iš Graiki
jos. Kova dėl Kretos siautė 
13 paių be pertraukos. Salą 
nuolatos bombardavo 1.000 
priešo orlaivių. Anglai čia 
orlaivių neturėjo. Vokiečiai 
mėtė savo kareivius Kreton 
iš orlaivių ir siuntė greitais 
laiveliais. Anglu laivynas 
tuos laivelius nuolatos skan
dino. Anskaitoma. kad fa
šistų šitoj kovoj žuvo nema
žiau kaip 20.000. Be to. ang
lai numušė ir sunaikino apie 
250 iu orlaivių. Galų gale 
angiai nutarė pasitraukti iš 
tos «alos, nes ii arti Graiki
jos. iš kur priešo orlaiviams 
lengva atlėkti. Anglai sakosi 
išvežę iš čia 15.000 savo ka
reivių. -Jie nuvežti Egiptan 
vos gvvi. nes nevalgę ir be 
poilsio. Daug sužeistų, kru
vinu. Tūkstančiai anglų dar 
palike salok Vokiečiai sako
si paėmę 13.000 jų nelais
vėn.

STREIKAS AR 
SABOTAŽAS?

BISMARKAS” BUVĘS
50,000 TONŲ LAIVAS.

Iki šiol buvo manoma, 
kad naujas vokiečių šarvuo
tis “Bismarck.” kuris sunai
kino didžiausi anglu laiva

reiškėsi Anglijoje, ir kai Marksas atvyko nuosavybės santykius bus atstatyta ir tikra 
gy- gyventojai pradeda vis dau- ! Londonan 1849 metais, jau Anglijoje bu- individualinė laisvė.

giau ir daugiau vertoti savo vo organizuotas darbininkų judėjimas. g^int Simono tvarkoie nėra iokio aske-
U laikas Amerikoje vra , , . — , — ■ , , . . , • 1^ z. .m..y — \ ir tizmo, jokios paniekos kūniškiems daly-labai svarbus faktoriii, 'nes ,yn.T daugiau daržovių darbininkų asociacijų (trade.uiuonų) ko- lalmg- Saint Simono visuomenės tiksli 

iis kainuoja pinigą, piam- su darbdavis Įstatymą. _laiduoti kunui ir dvasiai hai-monišką iš-

giau. negu gaus. už padary- S^rSLFli^i prikla^^bšS V° vi?UOIn«.nfe prieky, pastatyti mokslo
darbą, tai tuojaus įly- Tai £5^kZKtopĄiMoKĮ® SrJSfflT* 4*"

Saint Simonas giliai Įsitikinęs, kad ta

tau jo
si i skylę. yra gt^ fai ma p0 stikliniu mo ir profesinių darbininkų organizacijų, į

Todėl apsukrus Amerikos stogu, kur žiemos laiku prie- Iš to kontakto išaugo tai, kas šiandien va-
ukininkai, ypač arčiau dide- varta auga salotai, tomeitės dinama mokslišku socializmu 
lių miestų, gamina tik tokius ir agurkai. Ir šita pramonė džiai yra surištas su Markso

“Hoodą,” turėjo 35.000 to- produktus, kuriuos galima duoda labai gražaus pelno, nomine istorijos interpretacija, v f c* f c* • v • •
nų talpos ir 1,500 kareivių brangiau parduoti. Jeigu pa- nes žiemos laiku daržovės narna materialistine istorijos interpretaci- j ajiKiejimo Keliu. oamt oimonas.jau, Kaip n 
įgulą. Dabar gi paaiškėjo, sėsi lauka kviečiu, tai iš ak- brangios. ja. Ir pirmam savo ekonominiam “Politi-i Xa?os įmonių ir tur-
kad “Bismarkas” buvo 50.- 
000 tonų drednotas ir turėjo 
2.400 kareivių Įgulą, iš ku
rios anglai išgelbėjo tik 100.
Taigi pasirodo, kad “Bis
markas” buvo didžiausis ju- ,jau sodinti 
rių milžinas pasauly, ir todėl, kviečius sėti.

ro galėsi gauti vidutiniškai Tačiau apie šiltadaržių 
avie $30. Bet jeigu kviečių ukj reikia gerai nusimanyti, 
vietoje pasodinsi saldžiųjų Čia būtinai reikalingas kelių 
kornu. tai iš akro galėsi gau- metų patyrimas.
>i $300. Todėl aišku, kad ge- nžra ,.eikalo žia

ne£u aiškinti, kad lengvas, smė-
nestebėtina, kad jis taip ■ ' Romai' priklauso pvie juodžemis >Va geriau-;
ovoitai loouotnnn i - - , -Z šia dirva daržovių ukiui.gi eitai nudaužė 4_,000 tonu daižoviu, kuriu labai daug T ♦ *
“Hooda.” Bet visgi anglai cU vario ia dideli miestai Taigi ka» įuosia^i eit farme- 
jam užtai nedovanojo ir jj, uxa t0,a a,ael1 ml« al- liauti, turėtų pasiimkit vie- 

Kitos daržovės da geriau tą su tinkamu dirvožemiu, 
apsimoka, negu komai. Ąk- Be to, reikia žiūrėti, kad bū
ras salierų, cibulių ar būro- tų gero vandens ir kad butų 
kų kartais duoda iki $1.000. io per apskritus metus. Rei- 

Geras pajamų šaltinis yra kia visados turėti galvoje 
ir kopūstai. Kopūstus prade- tas faktas, kad be vandens 
da sodinti daugelis ukinin- negali nei žmogus gyventi, 

kurie verčiasi iš pieno, nei augmenys augti. Van-

kos ekonomijos kritikos” veikale ir pa- P^l^tmto tarpe. Jis Apeliuoja
grindiniam “Kapitalo” veikale Marksai ne individus ir jų gru-
stengiasi Įrodyti, kad visuomenės evoliu-, ^.s s.kePriškai ziun Į masių socialinę 
cija nulemia ekonominių santykių evoliu- kurybą: jis: net prilygina masių veikimą 
ciją, kad visuomenės struktūra visur ir vj.il^rversmo metu giorgstamos medžiagos 
suomet yra funkcija tų santykių, kurie Taigi Samt Simonas ne revoliu-
viešpatauja ekonomikos srityje ir kad visa CIoni®r,us» o reI°rBiab>nus.
ideologija yra tik viršutinis aukštas antį Reikia vienok pasakyti, kad paskuti - 
veikiančių ekonominių santykių. * iriais savo gyvenimo metais Saint Simo

nas. tarytum jieškodamas efektingesnių irIšeidamas iš šito principo, Marksas savo
pagrindiniame jęikale įrodo tam tiktą 1faa vis ūbižu ir labiau jieškoti kontakto 
ekonominių santykių evoliucijoje tenden^ proIeteriatu iv pabrėžia didelę reikšmę 
ciją. būtent, nusavinimą u-. sustkoncenba-,Įo^ttizuoti darbi£įttkų visuomenės idea! 
ylmą turtų mažumos.rankose. Greta susi- pagįėktj. , *
tuo nuolatiniu nusavinimo procesu auga ir - „
stiprėja antagonizmas tarp nuosavybes ir' ; Nemaža reikšmės žmogaus suvisuome- 
dai’bo, ir aštrėja tarp jų kova. Darbininkai i ninimo procesui Saint Simonas suteikia ir 
ima suprasti savo skurdo ir vargų tikrą j religinei nuotaikai.. Apie tokios religinės 
priežastį, ima organizuotis kovai už savo; nuotaikos reikšmę jis kalba savo “Atnau- 
geresnę buitį ir tampa ilgainiui “klasiškai į jintoje krikščionybėje”; saint-simonistai šį 
susipratusiais darbininkais.” šitą procesą' veikalą gerbė taip pat, kaip krikščionys 
Marksas aiškiai matė Anglijoje ir kai kur i Bibliją. Saint Simonas tvirtina, kad oficia-

«- U- . •• • -V .V, -........ as norėčiau. Kad ūkis butu prie gero kelio. kitur- Taig! Ma.r.ksa? manė, kad ekonomi- i line bažnyčia, užsikrėtusi viešpatavimo li-
taf Uashington ir .\orthĮkiekvienas lietuvis ukinin- Geriausia yra tokia vieta, Pės.evoliucijos išvada visam pasauly gali ga, užmiršo pagnndtm Imkscionybes daly- 
Carohna. Amerika stato, ka? kuris verčiasi iš pieno, kurią nuo šiaurės vėio užsto- būti »,k viena. Is vienos pusės n^kaitiinga !ką—vwų zmoftių brolybę. Šita brolybe pn-

!šimet pasisodintų bent pusę ja Netolimas miškas ar kapite lįstų darbdavių k lasė valda  ntiispę- i . Z?“0,™eIį“
akro knnnrin koinoc totą ir techniškai suorganizuotą pasaulio tvarkoje. Is šito biolybės principo, sako

v ir- 'd gamybą, o iš antros pusės skaitlinga ir ga- .Saint Simonas, “turi būti išvesti visi doros. daUžovTmo'lvilgįnfe S kad ronkantiesuėta ^kiub, linžą susipratei darbininkų klasė Tokia d^a^Viri žmoi^s^rivalo žiuiėti vienas
Chicagoje buvo toks atsi- pj je ju neręjjęja tiek darbo, visu pirma reikia žinoti, ko- ‘ P.a^ls’ an°t Ma kso. būtinai užsibaigs so- .l P « . o

tikimas. Studentas Richard ’ [-iek Jprie Rjtų daržovių. Pa- kiam tikslui tą ūki naudosi- ?? SUS!FvT' ! Sutra^nį S?,nt Simono teoriją gali-
‘ ‘ tusi dai bininkų klase paims į savo rankas ma pasakyti, kad nauja visuomenės tvarka

visą būtinų žmogaus gyvenimui dalykų ga- bus paremta industrijos parėjimu iš priva- 
mybą, gamybos ir susisiekimo priemones; tinių į visuomenės rankas. Tuo pačiu laiku 
visa tai kapitalistų klasei bus nusavinta, o privatinė nuosavybė pasilieka galioje var- 
gamybos ir susisiekimo priemonių savinin- to jant visuomenės gamybos produktus, 
ku taps visuomenė, arba, konkrečiai kai- Kiekvienas visuomenės, narys privalo dirb- 
bant, valstybė, kuri tą visuomenę repre- ti pagal savo gabumus ir išgales ir gauna 
zentuoja. Vienu žodžiu, Markso socialinė atlyginimą pagal jo suteiktą visuomenei 
revoliucija panaikins privatinį kapitalą ir jiatarnavimą.

valstybin> arba Visuomeninį Ano, sjmono 
Kapiiauiuuą. , , . tvarkyto ir organizuota taip, kaip armija,

Socialinės revoliucijos sėkmingumas paliekant galioje autoriteto ir laipsnių tra-
bus proletariato diktatūros užtikrintos. Bet diciją. Gamybos vadovybe nustatys kiek-

gerai. Bet jeigu darbininkus kokim tinkamos žemės dar- kadangi proletariatas sudalys visam pa- vieno patarnavimo vertę visuomenei ir pa
keikia samdyti, tai padary- žovėms—lengvo juodžemio, šauly daugumą, tai šito proletariato dikta- skirs kiekvienam atatinkamą atlyginimą.

’ - ’ ” ’ ’’ turą bus daugumos diktatūra, ir todėl ji iš Bet silpna pusė saintsimonizmo. kaip ir ki-
esmės skirtis nuo visokių diktatūrų, buvu- tų utopijų, yra ta, kad neaišku, kokiu bu
siu pasaulyje praeitais laikais, ir nesiskirs du bus sudaroma šito gamybos vadovybė.

pati sunaikino.

AMERIKA PABAIGĖ 
TREČIĄ DREDNOTĄ.
Šią su batą Camdene,

N. J., bus nuleistas jūron 
naujas 35.000 tonu karo lai-; ų

, T • , SoU-^h Pa’ į Laikydami karves jie turi duo reikalingas netik gyvy- 
varau. lai bus jau tre-; o mėgj0 0 kopus- bei ir sveikatai, bet ir švarai

via< diednota> dviejų me- tams mėšlas tai kaip mielės palaikyti.
nešiu įtarpy. Nesenai j pyragams. .j Reikia taipgi žiūrėti, kad
lokio nat tipo buto pastatj-, rpo(įel norėčiau, kad

vas. pavadintas 
kotą'

du karo laivynu, vieną At- 
iantui. antra Pacifikui.2
TĖVAS PERŠOVĖ SUNU.

Nežiūrint Amerikos Dar
bo Federacijos reikalavimų, 
kad -u-tieikavę laivų dirb- Aman parėjo 
tuvės? r/išinistai grįžtų dar- mėgino ilisti 
ban. streiką-: vis da tęsiasi, maji kambarį per langą, 
Cisi darbininkai nori dirbti, kad namiškiai negirdėtų, 
bet sauialė mašinistų, kuri Dėt tėvas išgirdo ir pamatė 
yra geriausia apmokama, prieš langą žmogaus 
streikuoja ir dėl to 11 dirb- Senis susuko: ”K«is čia 
tuviu su 15.00b darbininkų \ aikinas neatsiliepė. .Many 
net’a'i dubti. Tos dirbtuvės damas, jog tai vagis, senis 
tu-i $500.000.000 užsaky- Aman paėmė revolveri ir 
mu ka>o laivams. Laikraš- paleido 3 šuvius. \ aikas bu
čiai sako. kad tai esąs komu- v° mirtinai sužeistas, 
nistu ir nacių suorganizuo
tas sabotažas. Streikieriams 
esą slanta labai gerai apmo
kama' kad tik neitų dirbti ir 
Anglija negalėtų gauti rei
kalingu iai laivu.

SCHMELINGAS ESĄS 
DAR GYVAS.

Kitąsyk pagarsėjęs Ame
rikoje vokiečių 
kas Sehmelingas 
nauja vokiečių armijoj ir 
šiomri dienomis jisai buvo 
patekęs anglų nelaisvėn 
Kretos saloje. Vėliau žinios 
sakė. kad jis kėsinosi iš ne
laisvės bėgti ir buvęs nušau
ta--. Bet dabar vokiečiai pra
neša. kad jis esąs tik sužeis
tos i: gulįs ligoninėj.

greitesnių kelių . savo idėjoms realizuoti,

vėlai namo ir vyzdžiui, sodinant tokius me. Jei auginsime vištas ir 
savo miega- daiktus, kaip morkos, būro- pardavinėsime kiaušinius.

kai ar salierai, ridikučiai ar , žemės rūšis svarbos neturės, 
cibuliai, juos reikia suru- nes lesalą vištoms vistiek 
šiuoti. švariai numazgoti, reikės pirkti. Prastesnė že- 
sudėti į vienodus “bunčius” mė pigiau kainuos, o vištos 
ir kiekvieną “bunčių” suriš- vistiek kiaušinius dės. Ku
li. Nors tie daiktai greitai riant pieno ukj, reikia jau 
parsiduoda ir visuomet turi žiūrėti, kad butų tinkamos 
gei a kainą, bet prie jų reikia žemės ganyklos ir kad butų 
pridėti nemaža darbo. Jeigu gyvuliams prieinamas van- 
ukininkas turi savo vaikų. duo. O jeigu norėsime steig- 
kurie gali tą darbą atlikti— ti daižoviu ūkį, tai pasijieš-

i

AUTOMOBILIŲ KATAS
TROFOJ SUDEGĖ 6 

ŽMONĖS.
Kalamazoo, Mich. — Pe

reitą subatą netoli nuo čia 
susikūlė 3 automobiliai. Su
dužus visiems vienon krū
von, užsidegė palieta 
linas ir 6 jauni žmonė

tas pelnas teks išmokėti al
gomis. Todėl kam tenka 
darbo rankas samdyti, tas 
daugiau laimės gaminda- 

t mas tokius produktus, ku- 
gazo- Į riems reikia mažiau darbo, 
sude- • Sodinant kopūstus prie

Bet kas jau turi žemės nu
sipirkęs. tas turi pats prie
jos taikytis. Nore žemę visa- nuo"parlamentarinio režimo su nulemian- *»»•»•

pakeisti, bet tai reikalauja tug rejkės gyventi, o iš far- riausia. Mažesniam sklypui1 DRUSKININKŲ LIETU* 
daliu darbo „ es, Viaio- mos pj js negaK. mažjau ma. yiAI REIKALAUJA LIE-

plgiJU 11 naUGin tikutis Jm nradA. i*_ _ j_ 22_________ 1__ j„..kumštini!)- sė miltinai. Katastrofa įvy- \ „ieno ūkio, juos' galima ‘ap- ĮC* S'SVic camtM "P* d?ug ,ei Sau darbo, bet jis duos TUVIO MOKYTI
daba, tar- ko <'ėl to, kad vienas vaike-! žiūrėti atliekamu nuo pieno nem pfieš iŠ spK P-e.ant ^giau derliaus, negu didelis H “Taiybų Lietuva

zas stengėsi pralenkti du ki
tu automobiliu.

NUSKANDINO 28 LAI
VUS IS AMERIKOS.

Kongresas gavo informa 
cijų, kad nuo karo pradžios 
iki šiol vokiečiai nuskandi
no “tik” 28 laivus, kurie ve
žė iš Amerikos pagalbą An
glijai.

laiku ir “ekstra” darbo ne
reikės samdyti.

Kornams irgi nereikia 
i daug darbo. Juos pasodinti 
• ir apkaupti galima masino- 
tmlo Pavfiti iii nm-pilčia. 1

liamies "kS Su^S Toi pi^."^ bmn&MTS D.S
nanties. Kas gei įausta toj vo uRį truputj ^^3. prastos žemes plotos. 1 a p pra.

miesi sužinoti kur savo pro- P*1 »’ «> gyvuliais. šo tuojau pat Įvesti mokyk-
duktus galima brangiau karvė suės tiek pat, kiek ur^gę lietuvių kalbą. Druski

ai- kito,’ žemėj tarpsta, tas 
reikia ir sodinti. Pasižvalgę 
vasaros metu J>o kaimynų 

tuojaus galėsimemis. Ravėti jų kiąv pastebėti, kurie javai ar dar
Aš čia j»aminėjau tik ke- žovės toj apylinkėj geriau-

lias daržoves, bet jų galima šia auga.
pasirinkti ir daugiau. Pavyz- Baigdamas noriu pasaky-

parduoti ir kur galima nusi
pirkti sau reikalingų daiktų 
pigiau, tai pasisėkimas turė
tų but užtikrintas.

Ir da vienas svarbus daly-
džiui, rinka visada reikalau- ti da vieną žodį tiems, kurie kas. kuri būtinai reikia pa- 

įja tomeičių. asparagų, špi- galvoja apie ūkininkavimą: brėžti, tai štai kas: nežiu- 
nako, Bruselio kopustukų, niekados nepirk farmos sko- rint kokius produktus mes

PALEIDO DUGNAN DI
DELĮ 11 ALŲ LAIVĄ. TRETI KETVERTUKAI.

dvieju savaičių laikotarpy, nis, bet dažnai nueina nie- sjirgos, nes per pirmus me ji tun’ but kuo ge-

gera, ir tiek pat reikės pri- Į ninkuose, ligi šiol dėstomoji 
dėt prie jos darbo, bet pieno į kalba buvo rusu, nors šioje 
bus mažiau, negu iš geros > vietoje maskolių visiškai 
karvės. Todėl viena gera;nėra. Tad šioms sritims 
kaivė visados išeis pigiau iri esant sovietų Baltgudijoje 
naudingiau, negu dvi ptas- į buvo varomas lietuvių gy-
tos. Tą patį reikia pasakyti 
ir apie vištos: pigiau ir nau* 
dingiau išeis , laikvti 50 viš
tų kurios padeda po 120 
kiaušinių per metus, negu

ventojų rusinimas.

TURKIJOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Pereitą nedėldienj Turki- 
ląikyti 100 vištų, kurios pa-, jos pietuose buvo smarkus 
deda tik po 80 kiaušinių. žemės drebėjimas, per kuri 

Amerikos Pilietis.! žuvo apie 20 žmonių.
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Prezidentas Skelbia Nepaprastą Šalie* Padėtį

Štai, Kokių Lietuvių Farmerių Esama!
SPRINGFIELD, ILL. (tyti nėra šakių, viską reikia

. {rankomis dirbti, o žiurkių 
. Kitąsyk buvęs mamerys. galybės. ką ui turi butj 

vienas lietuvis tapo karcem- atsargus, kad nepaimtum už: 
ninkas, biznierius ir isto žiurkės, kad neperkąstų 
praturtėjo, ponu topo. Tun rankom
461 ekerio farmą; be to. ton. Gyvuliai daugiausia mėsi- 
ri 10 akrų zemes^ pne pat nors yra ir melžiamų
Springfieldo, o pačiam mie- karvių. Keliatą galionų pie
šte tun kelis blokus ir kelia- no vežasi j storą parduot, gi 
tą namų, uz kuriuos gauna. jfkusį išskiria, Smetoną pasi- 
nemaza rendos. Turi ir bu- jma o liekanas kiaulėms, 
cemę. kur parduodu mėsą yiedrai * kuriuog melžia, 
nuo savos farmos, ir kiek karves> tiek surūdiję, kad 
pieno, kunonnspektoi iai ne- nekur jy dugnuose yra sky- 
mato. Tuos namų . tą turtą j jų tos gkylutės užlipdy-

koznam rodo, pasako- smaja ar kokiu tai juodu, 
ja, didžiuojasi. Bet manęs tepalu, bet užlipdytos iš lau-į 
tie dalykai neinteresavo to- ko pusės. «dėl g^mo." , 
dėl ir dabar nežinau, kiek , j . !
jis tų namų turi ir kokios jie . TokJ Pien% parduoda pi- į 
vertės. Daugiau interesavau- 2?eF,u kompanija, n
si jo farma, ir apie tai noriu Springfieldo lietuviai jį per- 
ciii kalbėti kfl...ciaKcuųęu. ...... , Stebėtina, kad tai gali da-

Tų visų turtų savininkas jyt ir sveikatos departamen-
yra apie 60 metų žmogus ir tas neužeina. - į
turi didelį svorį, todėl, sako- Kadangi Springfielde 
ma, daktarai patarę jam va- dirbtuvių kaip ir nėra. tik 
žiuoti į Coloradą. bet gaila anglies kasykla, ir ta pati 
pinigu, turto leist dykai, vasaros metu dažnai užsi- 
kaip jis pats sako. Todėl, jis ^aro. tai tuomet lietuviai ei
tum- kišenius pilių pnsidė-' na ant farmos dirbti pusdy- 
jęs, ryja jas ir taip tęsia die- kiai. Nelaimingiausi yra 
ną po dienos. Pilės, mat, Springfieldo lietuviai sene- 
daug nekainuoja. Bet ir jjaj Yra tokių, kurie neturi 
sveikata nuo jų negerėja, pilietiškų popierų, tat pri
tartais užeina taip bloga. vergti ant minėtos faunos

{MIRUSIUS BEGERBIANT 
i UŽMUŠTA 150 GYVIEJI.I
i Gegužės 30 dieną buvo
Memorial Day. Tai Ameri
kos šventė įnirusiems-, pa
gerbti. Bet Associated:' ęress 
praneša, kad pev tąjartfitę 
automobiliai užmušėMoO 
žmones.

Pa-Ieškau Mrs. KazimteruF^fEK- 
KELtENftS. gyveno Rrijrhtoti. 'Mass. 
Prašau atsiliepti, kurie žinot kur ji 
randasi, malonėkit pranešti jos ad
resą Mrs. A n na West d)
S Scharff avė, San Jose,

APSIVEDIMAI.

Čia yra parodytas prezidentas Rooseveltas, kai jis skelbia nepapra ėą šalies padėti ir neribotą karui pasiruošimą. Esant 
tokiai padėčiai, įstatymai duoda prezidentui nepaprastos galios. Jis gali paimti valstybės reikalams visus šalie:* gele
žinkelius, visą pramonę ir visus darbininkus padaryti valdžios tarnautojais, kurie negali streikuoti ir trukdyti valsty
bėm darbu. f

ĮDOMUS LAIŠKAS IS LIETUVOS. “Iš politikos mums negalima 
nieko rašyti, bet mes čia vi.Uiek 
šį-tą parašome. Laiškai yra cen
zūruojami, todėl gali but, kad

Nauja knygelė apie pi
lietybę.

Common Council fol 
American Unity išleido nau
ją knygelę apie pilietybę, 

Ho\v to Become a Citizen
kad niusų turtuolis negali ir dirbt maistą ir 25 centus £ * 
kvėpuot, jį smaugia “cioki- j dieną. Kapoja dygliuotus ’ ’ j,
na,’ kaip jis sako. Tai tuo- medžius ganykloj ir degina.
met privemtas kreiptis pne Dirba už taip mažą mokestį, 
gydytojo, ir tas vėl pataiso. bet savininkas vistiek ap- 
atgaivma. _ žiuri, suskaito, kiek medžių

Tą didelę farmą dirba vi- Per dieną nukirto. ■ '' 
si samdvti darbininkai. Tai ve, kas dedasi tarp 
Samdo iu’daug, jeigu pigiai turtingų ir beturčių lietuvių 
gauna. Vieną samdo ant me- Jungtinėse Valstijose.^

Stasys Simutis, ilgametis gi. Vieno arklio padegimas (pa- 
“Keleivio” skaitytojas New kaustymas.—Red.) kaštuoja 15 ...... . . . .
Hampshire valstijoj, prisiuntė rubliu, neskaitant užmokesčio al® a>. ,r nepasj s.
mums labai įdomų laiškų, kurį už kalvio darba. Mes -rašome numeri _______ ,
jis gavo iš savo namiškiu Lietu- “Pipiru vienas lotas kaštuoja "» of the United States.” Ji pa-

tą; tas turi but vedęs, turi 
turėt visus savo rakandus, 
vieną karvę, vištų ir da al
gos gauna, kiek sulygsta— 
apie $40 per mėnesį. Kuo
met lietuvio su šeimyna ne
gauna. tai samdo svetimtau
čius.

K. Rugienius.

NAUJI RŪPESČIAI NAU 
JIEMS LIETUVOS 

PONAMS.

Ke
leivyje.”

Išleidus asmeniškus sveikini
mus, laiškas skamba žodis žodin 
taip:

“Brangiausis dėdėle, mes la
bai norime žinoti, ar tamsta iš 
mu:»j laišku negavai dar nei 
vieno? Kai pinigus mums iš
siuntei, mes rašom jau trečią 
laišką. Vienas laiškas buvo pa 
rašytas tamstai

80 kapeikų. (Rusiškas lotas yra 
32-ra svaro dalis.—Reti.)

“Savų pinigų jau nebeturi
me. Yra įvesti rusiški rubliai; 
litų jau mažai besimato; visftas 
skaitoma rubliais.

“Valdžią turime tarybišką 
(sovietišką), nes Lietuvą dabar 
valdo tarybos (sovietai).

mums laiška paminėk šita nu- . . » . ». • •_ - J lasyta anglu kalba ir kai-mer , tuomet-mes zmou.me, kad < «««
ii jravote Kita karta narašvsi- nuoJa 2oc- Adresas: 222 j} gavote. rūtą Kartą parašysi p .. v y rk p:*,
me daug daugiau ir plačiau...” . ’’

“BISMARCKAS” AMERI
KOJ KAINUOTŲ 

$52,500,000.

Amerikos laikraščiai svar-

Raudonas Kryžius išdalijo 
$26,000.000.

Amerikos Raudonas Kry
žius pi aneša, kad iki šių me-

Bolševikai Lietuvoje turi 
naują rūpesti: atėjo pavasa
ris. Atrodytu, kad tuo tiktai 

Lietuviai ten dirba neve- reikėtų džiaugtis, bet Bolše- 
dę, ir patys turi virtis, skalb- vikijoje nesidžiau giama
tis; savininkas atveža iš sa- Mat. reikia vesti atkaklią su fotografijos įdėtos. šis įaiš 
vos bucernės mėsos, cibulių, propagandą, kad ūkininkai ‘ 
tai tie vargšai verda, kepa ir —apsėtu savo laukus. Todėl 
taip gyvena. Nežinau, ar visoje okupuotoje Lietuvoje 
muilo jis jiems duoda, ar šaukiami mitingai, laikraš-

“Tiesa. kad naujoji valdžia sto klausima, kiek Vokieti- 
bežemiams davė žemės, o ma- jai galėjo kainubti jos nau- ,5- reiKmenų

. kada laukėme žemiams pridėjo. Bet daugelis jausis ir smarkiausis ^upu^os^^nSSn  ̂kt

pinigų. Nesulaukę, rašėme tam- ta '* duotąsias žemes jau meta ir laivas “Bismarck,” kurį pe- •• Graikiios ir I«oanrio« 
štai, kad pinigai neparėjo. Ant- « nebenori, nes reikia mokėti reitą sąvaitę anglai paleido " ?ventoiu ’ ' 3

savy- jūrių dugnan kaitų su 1,30(1 ______i ras laiškas buvo parašyta:* tam- v,sokius mokesčius, o nuosav 
štai kada pinigus gavome. Ma- bes nėra, nes žemė yra valdžios, ar 1.500 jurininkų. Vokiečių 
tyt,. jie buvo kur užkliuvę, ar “Taigi ir mes jau nebeturime valdžia niekad nėra paskel- 
labai ilgai ėjo. Tie laiškai buvo jokios nuosavybė:* nes valdžia busi. kiek jis jai kainavo: 
rašyti 1940 metų rugsėjo ir

. gruodžio mėnesiais. Buvo ir mu-

kas jau trečiai.
“Mes tamstoms neapsakomai

dėkojame už pinigus. Tėvelis 
musų pervažiavo daug daktarų. uJ„ ». . . . . musų pt-i\<tzia\u oaug naiviai une, bet atiodo, kad per me- Cruose rašomi ilgiausi straip-i ir vi -d nėnasvėik^ta tai turini 

tas jie nėra plovę drapanų ir niai per radiją sakomos ra- ,ate: !sfelkl„ jr"|rflljgai
patys nesiprausę. landomis trunkančios kal-

Kam bariuose tinkas vie- bos ir tt. Ir visa tai tik todėl, 
tomis iškritęs nuo vandenio, J<a<t įkalbinus ūkininką at
neš lyjant visur bėga, plepa “kti tokj paprastą ir savai- 
vanduo; visur drėgna, puvė- me nato_rakj ^ak’^: t^aiP 
siais dvokia. Visi kambario laukų jsėjimą. Ūkininkams 
rakandai pajuodę ir supuvę: mitinguose pakišamos rezo-
keptuvės ir visi kiti indai Uncijos apie ‘ socialistines 
tiek seni. sudužę, kad mies- lenktynes sėjos metu, garbi- 
to išmatose galima rasti ge- ^ami ‘ stach ano viski meto- i 
resnių. dai ir panašiai.

Kiti visi farmos t’iobesiai , , .
butu geri, dar nauji, bet jo tpunus prievartos keliu siu aties planais pastatyti, be tf.l€.nus p.’ieXal ,

bai reikalingi.
“Gyvenimas niuui nekoks; 

tik vargstame, ir daugiau nie
ko. Vargstame vienos moterys, 
nes nėra darbininko. Išlaidų la
bai daug. mokesčiai brangus, be 
to, daug kaštuoja daktarai ir

FORDAS PAKĖLĖ AUTO
MOBILIŲ KAINĄ.

paėmė viską i savo rankas. bet Amerikos laivų dirbtu- Pareikalavus darbinin- 
“šimteriopai geriau buvo gy- vėse tokie laivai skaitomi vi- kams daugiau algos. Fordas 

venti nepriklausomoj Lietuvoj, dutiniškai po $1.500 už to- buvo priverstas pakelti savo
negu po ruso valdžia. Visas žmo- ną. Taigi 35.000 tonų laivas automobilių kainą $15. 
nių turtas dabar via surašytas čia kainuotų vidutiniškai 
ir ūkininką:* negali nei men- $52 500,000.
kiaušio gyvulėlio niekur padėti Žinoma, prie nacių dikta- 
be valdžios žinios. Onos Vokietijos darbininkai

“Nors laidžia yra išrinkta via apmokami daug pras- 
neva is vietinių žmonių, liet visi čiau negu Amerikos darbi- 
įstatymai ir Į:*ikymai eina iš rinkai, ir Vokietijos darbi- 
Alaskvos. įlinkai negali streikuoti.

“Visi Lietuvos miestai ir kaip Amerikos laivų darbi- 
miesteiiai yra pilni rusų kariuo- ninkai streikuoja. Todėl rei-' 
menės. kia manyti, kad tas • laiva

patie;
^?ŽLa^2Xl‘,7.,:.,htainL‘^ i’er’io ralima įsivaizduoti, 
tai apsunkina darbininkus. • - . . n__ _Bet kas paiso darbininko? '.'^s,.k'lh.a?.

1 vi bolševikai, artėjant pava-
Gyvuliams šerti ir pakra- sariui.

“Man žemes nepridėjo, nes tiek daug Vokietijai nekai- 
vaLstai. be kuriu negalima aps?-. Arėjau 10 hektarų. Kurie visai navo, kiek jis yra skaitomas 
eiti. (šitie žodžiai parado, kadjnieko tai tiem:* davė Amerikoje.

j komunistai meluoja, buk Lietu-H10 hektarus davė tik dirbti, • • » «
. i voje esą* įvestas “nemokamas!Jjct ne »«<’^vybėn. Žmonės ne Smetona nusipirkęs dvarą. . 

Atsiminus, kad jau perei- j gy(|vmaš”.-Red.) įtuljokios nuosavybės—viską Kiek anksčiau buvo žinių.
“Sunkiausia yra tai, kad «ia-ipasiima.vaWžla- -kad Antanas Smetona nu-

bar Lietuvoje viskas baisiai pa-Į , Kunigams algų dabai jau py ko vieną dvarą Brazili- 
si J m Išmoka n- žemes pne klebo- joj, kur dabar apsigyveno jo

1 iiiiu rhtiliVsi f iV rv» lrotftuPlK _________ ___•__________ ________ Z ____
„aranW Vita ‘SL’SSfi? •<"»«- .«*■» Imta nusi

JC

Sugryžo iš Pietų Ašigalio

Vaizdelio vidury parodytas viee-admimlas Byrd su kitais 
savo ekspedicijos* nariais, kurie šiomis dienomis sugryžo 
Bostonan iš ilgos savo kelionės į Pietų Ašigalį

pirkti: Didžiai pabrango drabu-! "ilu Pn-’ko tik po :1 hektarus. cUnvg ?u geima. Dabar gi pa
žibi. batai ir kitos prekės. Į Kunigai dal»r nebeturi jokių, f k| jdo gandai, kad kitą dva-!

įima* dūdele, kaip tamsta į Melrikų danma. taipgi l,a p, Smetona nusipirkęs
rašai, kad Amerikos laikraščiai j ,sJk"n«’^onnt gauti (Michigano valstijoj, netoli

nuo p. Bačiuno ūkio. Tie pa-, 
lys gandai sako, kad p. Sme
tona planuoja sudaryt Ame
rikoje “Lietuvos vyriausy
be” ir išgauti čia “įšaldytus” 
Lietuvos turtus, kurių esą 
daugiau kaip 5 milionai do
lerių.

‘į metriką, dabar reikia kreiptis 
į valdžią ir užmokėti 5 rublius.

** Laikraščių daugybė uždary
ta. Eina tik vieni komunistų

rašo. kad pa:* mus viskas ne
svietiškai brangu, tai ištikro jie 
nei kiek nemeluoja, bet rašo tik- 

, rą teisybę. Pas mus viskas tiek 
į brangu, kad nieko negalime nu-' laikraščiai- Visi pirmiau^ buvę 
: sipirkti. Tokių laikų mes da ne-j Lietuvos laikrtašciai išnaikinti, 
j buvome Lietuvoj matę, kad dra- ^srn<’0' ^ad turėsime gyventi 
panos butų tokios brangios. Mo- [ la*P ^a,P Rus*j°j gyvena, 
teriški bateliai 130 rublių! Taip 
pat ir vyriški, žodžiu, negirdėta 
brangybė.

“Žiemiška.-, moteriška:* paltas 
arba kailiniai kainuoja 600 rub
lių. O vasariškas prasčiausius 

i medžiagos, kuris prie Smetonos 
: buvo 30 litų. dabar yra 120 
’ rublių.
i “Prasčiausio šilko metras kai

nuoja 55 nibliu:i Vyriški batai 
, su aulais—190 rublių.
; “Moteriškų ilgų kailinių pa- 
• siuvimas—120 rublių. Vyriškas: 
j paltas—100 rublių. Tiek ima i 
< siuvėjai vien tik už pasiuvimą, 
į ‘Geležis taip pat knisiai brau-

SLA 2-ro Apskričio 11-tas Metinis

DIDELIS PIKNIKAS
Sekmadieny, Birželio-June 8, 1941
VOSE PAVIUON, MAYNARD, MASS.

Programa bas įvairi ir tariniaga.
Susidės iš kalbų, dainų, muzikos ir sporto

Kalbės SLA grot. adv. P. J. Ragoėias. SLA iždo globėjai S. Mar
kas ir SLA 2 apskr. pirm A. KriaariaKs.

Dainuos "Aušrelė*" Choras iš Marresterra ir "GahijecT Choras 
iš S«. Bostono. Grieš IMRVEI.IO Orchestra iš H’orcestcrio.

Kviečiame SLA narius ir bendrai visus Mass. lietuvius dalyvauti 
šiame šauniame išvažiavime. Visi—jauni ir seni turės progą links
mai laiką praleisti.

PASTARA: Rusai į pikniką išvažiuos iš visų didesnių mitstų 
nuo Lietuvių Kliubų. Paklauskit pas vietos kuopų komitetus.

KVIEČIA RENGMAt

A V A 't" T ' '-V\
• •«•... , v

'V** •*»■*» A" "O"'

Noriu susi|iažinti su dora našle ar 
i mergina, kuri myli rimtą šeimynišką 
[gyvenimą. Prašau rašyti taip: <4
i P. V., P. t). IJox liiii. Pevon, Conn.
į Reikalingas Darbininkas
[ ? nt Karmos, jrera mokestis ir uz.
I laikymas. Atsišaukite trreit. l'lates- 
: i-.ij žinių suteiksiu laišku. (4)

Adam Balukevicz
K. i, Custer, Mictt.

i Reikalauiam teisingų Vyrų 
ir Moterų

i Prisidėt prie sero KOKNIČIV BIZ- 
i\U> su S-'iilO iki $1.000. Patyrimo ne- 
į reikia. Darbas seras, pelnas užtikrin- 
[tas ant visados. Nepraleiskit šiltos 
' soros progos. Rašykit tuojaus.

STANTON’S FURNITURE 
ESCHANGE

76.48 ATLANTIC. BELL. f ALI F.

GERA FARMA
mylios nuo miestuko, 175 skėriai, 

via 40 skėrių hranuių medžių pušų 
ir aržuolų, kita dalis gera žemė, tin
kanti visokiems javams ir daržo
vėms. Gyvuliams budinkai, farmos 
įrankiai ir derlius. Visas turtas par-: 
siduoda stebėtinai pigiai, baugiau 
paaiškinsiu laišku, klauskite. <:»)

Mrs. Z. Adams. BERLIN. Mi». ;

’ PARDUODU NAMĄ 1
SU šlORL'.

Dvieju karu garadžus, gražioj vie
toj. Priežastis pardavimo mano vyro 
mirtis. Ant kitų paklausimų duosiu 
atsakymą per laišką arba telefonu.

Tel. Greenport. 542 <3/:
303 Bridge st., Greenport, L. I., N.\u

PARSIDUODA DRUG- : 
STORIS

Laitai geroj vietoj, biznis toj vietoj, 
varomas per 20 metų ir daroma ge-i; 
ras biznis. Parsiduoiia labili pigiau: 

S. Markūnas 14) j!
300 1-afayette st.. Bridgepott,-Conr;:

PARSTOJODATŽ^R-i
Su 7 dienų laisnįĄ.' ’' • !’

Gera ir plačiai žinoma vieta. Bizniai 
eeras. Savininką galima 'matytį; 
NEPĖI.IOMIS nuo 10 iki 12 dienai; 
sąvaites dienom nuo 10 ryto iki 0 va
karo. “Kel.’' ofise.

253 BRPA!>WAV,
SOUTH BOSTONE. »

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

J Y PUOLĖS nuo visokių ligų. Kurie 
orite kokius nesveikumus, kreipki- 
'•s nas mane: duosiu gerą patarimą 
r busit entenkinti (S)

PET. LAMSARGIENG 
1X14 S. Water St_ Philadelphia. Pa.

sS».š>...

-f

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

PLA1NSMAN MODELIS WITH OVERDRIVE 
PADARO DAUGIAUSIA MYLIŲ ANT GALIONO

SU WIIXYS AMERICAR KARI: NUVAŽIUOSI 

29.06 MYLIAS SU GALIONU GAZA).

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

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

TĖMYKIT! NEPALYGINAMAI JO ŽEMĄ 5!59S 
KAINA—SPEEDWAY COUPE TIK j

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

Boston Stukt Garjue
PETER PILVINIS

119 BOSTON STREET,
Tel. CEN 92ŠS

WILLYS SĄlJEs ji SOt'KF

• SOU TH BOSlOn
Z-.ąuių Tel. OOL Wa7

C
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Moterims Pasiskaityt
f
n Žaidimui KUR DINGO MIRTIES SPINDULI Ar?

Jau

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEISONIENĖ.

MOTERĄ GALYBE.
kelipraėjo Keli mėnesiai jų pirmesnių vyrų išdėvėtą 

laiko kaip “Keleivio” Mote-: gyvanašlę. Kodėl? Todėl, 
ių Skyriuje buvo iškelta? kad ji mokėjo prie jo prisi- 
gana svarbus klausimas, lie- laikyt ir padalyt ji savo ver
čiantis labai jaunas ženy- gu. Ji piie jo taip prisišliejo, 
bas. Rodos, tuo reikalu ture- kad jam nebeliko kito gar
iu susidomėti visos motinos bingo išėjimo. Ji pavanojo 
ir plačiau per spauda tą visus savo gabumus ir gam- 
klausimą išgvildenti. Bet tos dovanas, todėl ir laimė- 
kur tau! Tas šauksmas nu- jo. Jei ji butų norėjęs pa
skambėjo taip kaip balsas vergti koks vyras ar partija, 
pūsčioję. Aš nesuprantu, jis nebūtų pasidavęs, 
kodėl jaunu mergaičių mo- . ". . .
rinos rirai tuom nestote.e- A?' n.e todeį.kad to 
suoja. dagi neatkreipia j tai
jokios domės. Nejaugi jos 
nesupranta, kokia skriauda
būna netik tom jaunom mer
gaitėm. kurios dar nesu- 
brendusios ir svieto nepaži
nusius Įstoja Į moterystė^ 
padėti, bet kartu ir tiem 
mažiem vaikučiam, kuriuo: 
tokios jaunutės motinos at
neša i ši pasauli, visai nesu
prasdamos ir nemokėdamo' 
kaip savo vaikučius užau
ginti. Apgailėtinas padėji
mas jaunos mergaitės, kuri 
pati dar nėra pilnai užaugus 
ir subrendus, o jau pririšta 
prie vato ir vaikų. Ji nori iš
eiti su jaunimu, pažaisti, pa
silinksminti, gyvenimu pasi-

pasauli? Jei nevaldo, tai ga
lėtų valdyti, jei tik panorė
tų. Net ir šliubą duodamas 
kunigas sako. kad vyras ei
na i moterystės stoną, nes 
žino. kad susituokus moteris 
bus jo bosas ir jis turės jos 
kiaušui.

Moteris visuomet turi dau
giau kantrybės ir ryžtingu
mo. negu vyras. Likusi naš
lė. ii savo vaikučių neaplei
džia. bet kaip Įmanydama 
stengiasi juos išmaitinti, ap
rengti ir užauginti. Čia ji 
daug vargsta ir aukojasi. 
Na. o ką didžiuma vyrų da
ro moteriai mirus? Jie savo 
nuliudusią širdį saliune ra
mina. Aš žinau viena toki

Kostiumai Maudymuisi

Iš kairės parodytas maudymosi kostiumas mėlynai:*, raudonais ir baltais dryžais. Vidury 
matosi liuosas kostiumas žaidimui. Iš dešinės* parodytas kitas maudymosi kostiumas; jis 
yra vienos spalvos, bet gerokai iškarpytas, kad kunas gautų daugiau saulės* spindulių ir 
kad geriau patiktų vyrams.

Prieš karą buvo kalbama šiną, bet nekuomet nedary- 
ir rašoma apie “mirties siu. Aš dabar rūpinuosi su- 
spinduliuS.” Dažnai girdė- rasti būdą apsaugoti civili- 
davom, kad tie “spinduliai” zaciją. kuri. atrodo, eina at
busią paleisti darban sekan-! gal, o ne į priekį.” 
čiam kare. Jais busią naiki- Dr. Longoria gimė Ispani- 
nami priešo orlaiviai, sprog- joje. Iš profesijos jis yra gy- 
dinami laivai ir tt. Kai Vo- jdytojas ir fizikas. Žmogus 
kietijos giliose nukrito iri gana turtingas, nes gavo 
žuvų Amerikos lietuvių la-1 $6,000,000 už išradimus
kūnai, Darius ir Girėnas, tai 
musų žmonėse buvo susida
ręs stiprus įsitikinimas, kad 
Daliaus ir Girėno orlaivį 

i vokiečiai sunaikinę “mirties 
spinduliais.”

į Nors Amerikos karo de- 
pailamento ekspertai ir kiti 
panašių dalykų žinovai ne
syk) bandė pasakas apie 
/‘mirties spindulius” neigti 
i bet žmonės vis kalbėjo ir 
i net laikraščiai dažnai rasė. 
• kad tokie “spinduliai” tikrai 
i yra išrasti. Y pač šitos kalbos 
i sustiprėjo, kai laikraščiai 
: paskelbė, kad aparatas 
į “mirties spinduliams” ga- 
! minti esąs jau išrastas ir A- 
j merikoje. Jį išradęs Cleve- 
j landė tūlas Dr. Longoria. 
j Tai buvo da 1933 metais, 
i Buvo rašoma, kad tas Dr. 
j Longoria buvo net pasi- 
; kvietęs būrį stebėtojų, pa

elektriniu budu sulieti krū
von metalus.

JUOKAI.
JIS NORI “NEPAPRASTO” 

DAIKTO.
Jonukas gyvena Kaune, o jo 

dėdė—kaime. Jonukas sumanė 
paprašyti dėdę atvažiuoti vieš- 
nagėn ir. rašydamas laišką, jį 
šitaip užbaigė:

“Atvažiuok, mielas dėde, pas 
mus, būtinai atvažiuok. Mes iš
eisime į stotį tave pasitikti. O 
kad lengviau butų atskirti iš ki
tų tarpo, tai gerai butų. kad tu 
turėtum su savim dideli kum
pį”...

Dėdė parašė Jonukui šitokį 
atsakymą:

“Mielas Jonai! Dėkui už pa
kvietimą į Kauną, ale tą kumpį 
tai negalėsiu nusivežti, nes vi-

džiaugti, bet iau negali, ne? .... , .,
turi namus apžiūrėti, vvrui '"PĄ, balnine pei naktį griauto LMPS. Tąsyk jų mo- 
valgi pagaminti ir kūdiki kazyriayo. o jo mažas sune- terys turėjo kur lavintis ir 
prižiūrėti? Po metu kitu ji i15 ^.leJ° P°,?talu; k?k& vakarais laiką praleisti. Pri- 
jau atsidžiaugia tokiu gyve- F?1?-™5’., ToklVexų vaikai gulėdamos prie pažangios

pradėti iš naujo ir sutverti 
tokia stiprią * organizaciją.

LIETUVAI.
Verkiu naktį, verkiu dieną: 
Tu Lietuva mano miela,
Koks likimas dabar tavo.
Kada rusai viršų gavo!
Nevalia rašyt teisybės.
Nėra teisių nei lygybės, 
Atėjūnų tamsi gauja 
Musų žemėj viešpatauja-.

Ona Bakas.

, sunka sutirštėtų. Dabar jau šu 
j tini galima bus duoti stalan. 
i Tai nebrangus, bet labai svei- užtnuša bile gyvį, UŽ jos pa 
i kas*, maistingas ir gardus vai- SlSlepusį 
• gis.

, . - .. sus musų kumpius suvalgė ne-
t odęs jiems tą baisuj) savo: prašyti svečiai, kuriu dabar pil- 
išradimą ir paaiskmęs, kad i „a Uetuva stottes mu.
jo išrastuoju aparatu s.un-įdll lėtuva viens kj ^int! 
cianu spinduliai gali užmuš- taj a. tau ataineJtj su
u .. 1 e®an^i zmo8V*. savim pakelį makorkos, o pyp.
betkad jie pereina per gana tai a- nusivešju tog

.storą aliumnumo sieną ttida nenaciomdizavo •

jieškodama linksmesnių ir - kalėjimą, 
apystovų ir “gud taimų.” Jei Geras, doras ir veiklia;
tokia pora ir nepasimeta, tai moteris gerbia visas pašau- kurios niekas negalėtų suar- 
laimės ir santaikos vistiek lis. Jų stonas yra išaukštin- dyti.
jau negali but. Jų gyveni- tas. Jos nekelia kepurės nei Lietuvės moterys vertos 
mas pasidaro tikra pekla. O prieš vyrą. nei prieš Dievą, papeikimo, už neveiklumą, 
tai vis ačiū motinoms, kūno? .Jų rankose gyvenimo vairas, “Keleivio’ . leidėjai davė 
leido iaunoms dukterims te- tik jes turi lavintis ir mokėti vietos moterims išreikšti sa 
keti. Ką tokios kvailės gali vairuoti.
nusimauni apie pareigas ii Motery 
at
deda
ma; _
kiai. baliai ir teatrai, negu,ja skaitytis. Jos galėtų sulai- kos pirštų suskaityti. Ar tai pasako, kokio norėtų, todėl ne- 
viituvė. puodai ir vaikai. įyti karus ir išgelbėti žmo- gražu jums. moterys, kad galime ir formulės paduoti. Ta- 
Turėtų but išleisti įstatymai, n’iją nuo tų baisenybių, ku- vyrai turi atlikti jūsų užduo- čiau galima pasakyti, kad aiš
kiu ie draustų mergaitei te- rios šiandien pasauly "siau- tį ir rašyti Į Moterų Skyrių, krymui daryti reikalingi tam 
keti nesulaukus 20 metų am- čia. Jos galėtų tai padaryti, kaip ir as dabar darau? Su- tikri prietaisai, kurie nemaža 
žiaus. iei tik jo< visos savo gabu- sipraskit, meskit visokius kainuoja, ir reikia nemaža ledo.

Moters, moters! Jei jus mus, spėka? ir gudrumą niekus, negaudykit vėjų, ne- Pakol viską supirksi. tai pasi- 
kiek nor« pažintumėt save. pakreiptu gerojon pusėn, lankykit saliunų, neleiskit darys tiek išlaidų, kad tas ais- 
tai ius žinotumėt kokia ga- -Jos isteigė “Motinu Dienos” brangaus laiko kortų losi- krymas niekad neapsimokės. Ir 
ivbe "ius turit Jeigu jus nors švente: jos baigia"padaryti mui arba šiaip plepėjimui, vistiek gero afc&rymo namie 
dešimta dali savo prigimtos gala “sužeistu širdžių” rakė- Lavinkit save ir savo vaikus, nepadarysi, nes tam reikalingas 
galvbės suvartotumet ge- tui: iu kova" prieš linča iš- naudokitės visais jums gam- patyrimas. Daug pigiau ir pa
rems tikslams, tai šiandien gelbėjo* gyvybę ne vienam tos suteiktais gabumais ir rankiau išeis nusipirkti gatavo 
pasaulv butu visai kitokia įuodveidžiui; todėl jos gale- gudrumais. Stengkitės pa- aiskrymo.
tvarka*. Gera moteris gali su- tų ir kitus milžiniškus dar- daryti geresnį pasaulį . sau. 
tvarkyti ir ant kojų pastaty- bus atlikti. javo vaikams ir draugams,
ti kad ir žemiausia nupuolu- Lietuvės motervs turėtu Lavinkitės ir dirbkite, kad 
sįvyrą: ii gali jo blogus mesti visokį partvviškumį atemantl ^^ų karta butų

vo nuomones, apkalbėti sa- 
galėtu sukurti to- vo reikalus. Davė joms at-

NORVEGIŠKAS “FAAR I 
KAAL.”

x .. ,. , PAS DAKTARĄ.
Bet kur tas išradimas yra j 

dabar? Kodėl jo niekas ne-1 —Pasakyk, daktare, kas rei 
vaitoja dabartiniame kare? kėtųdaryti svoriui sumažinti?

~ valgyto . i i ta t 1 —Reikia valgyt daržoves irSakoma, kad Dr. Longo- vaisius
Į “Faar i Kaal” norvegu kalboj [**a taJl savo išradimą sunai- —o kada JUOS valgyt:
reiškia “avieną su kopūstais.” kmęs, nes nenorėjęs, kad jis vajgįt ar po valgio?

1 Norvegijos vice-konsulo žmona, butų vartojamas žmonėms ------------------
; ponia. S. Klingenberg, rašo . .. . .. A ..'PAVOJINGA TOKI DALYKĄ
1 “New York Times’e,” kad nor-'.. Ar ištikrujų Jis turėjo tok) SAKYT.APIE VALGIUS.

KAIP PADARYTI NAMIE i vegai gamina šita valgį šitokiu išradimą padaręs, ar ne. tik-; 
“AISKRYMĄ”? i budu: i *¥zim^ nėra, nors laikras-

i Astuoniems žmonėms ima
V!ena musų skaitytojais Bai- svarus menties (fėoulder) ir

Tamsta pasakyk
, čfai” kurie mėgsta skelbti vi- savo žmonai, kad ji nesirūpintų 

sokias sensacijas, ir vėliau kad truputį nedagirdi. Tai yra 
tvirtino, kad toks išradimas paprastas senatvės ženklas.”

Vyras: “Daktare, tamsta

Daktaras:

sukapoja maždaug j 8 porcijas. ...... .
Paima dvi galvas šviežių kopus- irtikrujų_ buvęs padarytas, 
tu. Jei galvos didelės, užteks Šiuo atveju jie paskelbė JS- 
pusantros. įtob neva paties išradėjo

Paspirgina mėsą ant sviesto, pareiškimą:
kad gražiai pagelstų. Užpila \lsai gabias daiktas,
pusantros kvortos verdančio ^ad kas nors kitas suras tam 
vandens, uždengia ir virina pus- tikrą elektros srov ę, kui ią MYTAI APIE KRISTŲ
antros valandos. j aš naudojau. As pats ją SU- Knygoje rasite legendas apie Knatu,

Tuomet supiausto kopusius į ^au netyčiomis ir nei kiek 
8 gabalui* ir sudeda į mėsa. Įde- nesididziuoju tuo atradimu, tikime j kristų, todėl turim, 
da druskos kiek reikia, * porą Spindulys randasi vienoje 
šaukštukų čielų pipirų, pabarsto

pats jai šitą dalyką pasakyk.’

Ar Buvo Kristus?

randasi ------- - . c
j. i. i • • • -T re. žinosite kaip knkSčionya pasisa-

neištirtu tankiai virpančių vino nuo pagonu pasaka apie Kristą,
truputį miltais ir virina dar dvi Migi™! jrityje X spindulių. krik'ščionys ndina pagonis bedie- 

JiS užmuša be skausmo, be Viais. Atrasite kad net Biblija neži-ir Duse valandos, (čia, žinoma, ... v. . -. . v.v,a.
kalbama apie senos avies mėsa. deginimo, paverčia kraują į ka*
Amerikoje , aviena parsiduoda į*Wtl As galėčiau , MYTAI APĮt KąiSTy boa, ty
jannų aviii,-todėl taip ilgai virti: ls naujo padalyti tokią ma* gaod -Ketorio- afue sė
jai nereikia.) IKAIP TAPTI SUVtENTTV ,

Paskutinį pu;M.alandį verda VAlŠTIJV PILIEČIU? . . T. J. KUČINSKAS,
atidengtą. Kartas nuo karto ap-1 m^'su’^k^Sš TlauSSTis3312 So. Halsted St,

ŠuTInys iš avienos.

šešiems žmonėms Teikia pa
imti l1^ svaro avies mėntie*

2 šaukštu sviesto.
3 puodukus verdančio van

dens.
2 svogūnu.
Pusė šviežio kopūsto.
3 morkas.
Druskos, pipirų ir miltų., 
Supiaustyk mėsą, pasudyk, 

ir pavoliok

geresnė, sveikesnė ir laimin
gesnė. A. L. R.įpratimus pakeisti gerais, ir vėl jungtis 

dorais ir pavyzdingais dar- organizaciją.
bai^. jei tik ji to norės ir kad “siršės pakirto jusu iai tisinę ivinTiNnę TRA 
stengsis, nes didžiumoje vy-į darbą. Ir vyrams gaila su^ JAUN°S<^dIJA 

Dar

i vieną stiprią 
Labai gaila.

rai nori moterims įtikti, jų 
klauso ir joms nusileidžia.
Vyras gi išdykusios mote- 
5 ie-' nepataisys, nes ji jo ne
klausys. nenusileis ir nepa
rduos. Kuo daugiau jis jai 
kali>ės ir mokins, tuo ji dau
giau priešinsi*, nes toks jau 
vra moters prigimtas būdas.
Bet gabios ir apsukrios mo
tei ys vatus suvaldo. Jos tu- 
tėtų pareikalauti ir tokių 
įstatymų, kurie uždraustų 
jaunųjų santuoką.

Taip. moterys turi daug 
prigimtos Įtakos vyrams, tik 
ne vi-os moka tuo naudotis.
Pavyzdžiui, paimkim kad ir 
tą pačią Simpsonienę. Ji sa
vo Įtaka ir gudrumu nutrau
kė nuo sosto Anglijos kara
lių ir. nepaisant didelių kliū
čių i* opozicijos, tapo jo 
žmon- ir Anglijos kunigaik
štienė. Nebuvo tai meilė, nes 
karalius galėjo gauti pasau
ly gražiausią ’r visai nekal
tą mergaitę, kurios lupos da Mergina bučiuoja savo vaiki- 
neragavo nei pirmo bučkio. kuris baigė karo laivyno 
Tačiau jis pamėgo ir vede akademiją Annapdyje. Mary “jaunų 
už save senesnę ir jau dvie- lando valstijoj. jog? j

PASVEIKINIMAS

verčia ar pamaišo, kad nepri
sviltų.

Jeigu iš karto viskas nesusi- 
valgo. tai galima pastatyti šal
tai kitam kartui. Atšildytas 
“Faar i Kaal” esąs da geresniu.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

- WAUKEGAN, ILL

' sakymais lietuvių
Antrs peržiūrėta 
’sidą. Kaina .

ir anglu kalbos*, 
ir pagerinta

CHICAGO. ILL

vienas tragingas įvy
kis, kuris patvirtina, jog jau-
namečiai neturėtų tuoktis. _ ___ _
Pereitą sąvaitę Toronto mie- pabarstyk pipirais 
ste. Kanadoj. 20 metų moti- miltuose. Tuomet paspirgink ją
na, Mrs.. Burnett, eidama ant sviesto, kad parustų iš visų v*ir»vn* uranus 
gatve susibarė su savo jau- pus;ų. Tada sudėk supiaustytun Jos Ma/inlis _ nin„įninI»s; 
nu vyru delei verkiančio 10 kopūstus, morkas, svogūnus, Presėott St. Wsukeg»n. tu 
mėnesių sūnelio, kuri vyras lruputj česnako ir šutink ant p-Sedoravičia - m™-rmgelbfobu,
nese. v .via* mėgindamas silpnos ugnelė:* iki pasidarys guzam rūtai'nu rait
kūdiki nutildvti, išmetinėjo minkšta mėsa. Paprastai, išver-, McAlister *ve., vsukegan, Tn 
motinai, kad jis alkanas, to- tja per 2 valandas. Kai šutinys
dėl verkia. Patarė jai sėdėti bus gatavas, nusunk skistimą į g v«Mdt«nas — kOTitrim. 
namie ir geriau jį prižiūrėti, atskirą indą, įplak truputį mil- 726 — sth st. w«ukesan. m 
Tas motiną taip suej™?; tų. mpilk atgal į puodą ir lėtai D uur^t^°V aSSŽJtmm. 
riad Ji pagriebus kūdikį ls pavirink kelias minutes, kad MARŠALKOS:
vyro rankų sušuko: “AŠ tau-----------------------------------------K. Pečulis, J. Stoškus. ’
paiodvsiu kaip aš ji prižiu- INKVIZICIJA. Parašė N. Ousev. Susirinkimai būna paskutini ne<Mt* 

T.. puiki knyga, aprašyta dieni kožno mėnesio. ls» ▼. po pietą,
lesiu—Ziuiek. Ii tai šaky- kataliku bažnyčios siautimas ir pra- Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th Ir 
(lama ii tėškė savo mažvti 1 džia reformos. Su daugeliu puikiu 1 Adams Sta. W«okegan. Tik 

, ’! . . . • j- • paveikiu. 21B nusi.akmeninį gatves grindinį, 
užmušdama jį ant vietos.
Pribuvus policija ją tuoj 
aieštavo ir uždarė kalėji
man. Dabar jos laukia be
protnamis arba amžinas ka
lėjimas, o gal ir mirtis ant 
kai tuvių už žmogžudystę. ,

Ar dar reikia didesnės 
ženybų” tragedi

... si.oo

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta A»«rftM Lietuviams Mokytis Kalbą

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvi' Kalbos Mokytojas arto 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA 1100.
DR. D. PILKA, S2S Cofanbva Atml, Boetan. Matė.

aam

...y
• •

SIELOS
BALSAI

GRAH0S EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugelio spalvnotp peikiu pareflodp, 
223 poslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES:

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

KAINA TIK S1.M.
Audime apdarais $1.25.

Kieky Imas 
Kiekvienas

tame konverte, bet 
re«u ir nepamirRdt prilipyt

siusti 
ir*5^

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

pras-

• * *
• e • e e « •
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ŽINIOS iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

BIAURUS KOMUNISTŲ SĄMOKSLAS 
PRIEŠ LIETUVIUS.

Pikietų Sumuštas Darbininkas

Nutarė j valstybe* tarnybą 
priiminėti tik žydus, lenkus 

ir rusu*.
Iš visiškai tikrų šaltinių 

esame patyrę, kad Lietuvos 
bolševikų partijos centro 
komitetas su komisarų tary
ba yra išleidęs slaptą in
strukciją valstybinių įstaigų 
kadrų skyrių viršininkams, 
kad valdininkais į įstaigas 
pirmon eilėn butų priimami

sudaro net daugiau pusės vi
sų tarnautojų. Pav., buvu
siame Lietuvos Banke, kuris 
dabar paverstas maskoliško
jo valstybinio banko konto
ra. 70 nuoš. visų tarnautojų 
yra žydai. Toks pat vaizdas 
prekybos, pramonės, sveika
tos ir kituose komisaria
tuose.

Kaip jau sakyta, šalia žy
dų proteguojami lenkai,

žydai, o antroje eilėje—len-; ypač pabėgėliai iš Lenkijos 
kai. Lietuviai laikomi bolše- Į gilumos. Mat, būdami Lietu- 
vikiniam režimui nepatiki-; Vai svetimi, jie paklusniau 
mais. • vykdo okupantų valią.

Tokiomis aplinkybėmis _ .. , , ,
nenuostabu, kad okupuoto- ,^3^l3}1» . ^a.r Pn‘ 
sios Lietuvos valstybinėse ~ Maskolijos, atsiųstus
įstaigose (o privatinių įstai- . tovariscius, kurie visose 
gų nebeliko) nepaprastai ®ma instruktorių,
didelį nuošimtį sudaro lietu- viršininkų ir komisarų pa- 
vybės priešai. Yra visa eilė vaduotojų pareigas, 
įstaigų, kuriose tie priešai Liet Inf. Biuras.

Lietuviškas Krivicku^^ buvusią lie- ____ f TUVOS RESPUBLIKĄ.
Nesenai Amerikoje^ buvo Sovietiškame “parlamen- 

nužudytas (ar nusižudęs) te„ Maskvoj? nesenai

bėjo trys Lietuvos komisa- 
Sniečkus, Gedvilą ir

Įsidėmėkit žemėj gulintį vyrą. Tai William Frohwein, 46 
metų amžiaus darbininkas, kuris važiavo Amerikos laivy
no troku j laivu dirbtuvę Oaklande, Cal. Jį užpuolė ir su
mušė komunistai pikietai. Jie pramušė jam galvą ir nulau
žė vieną koją. čia apie ji stovi kiti darbininkai, kurie prie 
streiko nėra prisidėję.

JUODO METALO LAIK- 
į RODELIS KAŠTUOJA

1000 RUBLIŲ.

Gauta tikrų žinių, kad 
maskolių okupuotoje Lietu
voje iš rinkos yra visiškai iš- 

;nykę laikrodžiai. Jeigu ku
rioje krautuvėlėje dar gali-' 

• ma laikrodį sužveioti, tai 
reikia gauti specialinį pre
kybos komisariato leidimą.

■ Paprasčiausias iuodo meta- 
į lo rankinis laikrodis kai- 
! nuoia tarp 800 ir 1.000 rob- 
i lių, kas oficialiniu kursu su- 
Įdaro 160—200 dolerių.

Parker firmos plunksna
kotis kainuoja 800 rublių 

! arba 160 dolerių. Bet. aišku, 
i ii galima kai kada užčiupti 
tik vad. “juodojoie biržoje,” 
nes krautuvėse plunksnako
čiu nėra. Net už paprasčiau
si Pelikan firmos plunksna
kotį. jeigu kur jį dar galima 
gauti, mokama 200 rublių 
arba 40 dolerių. Toks 
plunksnakotis nepriklauso
mos Lietuvos laikais kai
navo 12—15 litų.

Visa tai parodo, kad So
vietu Rusija galvatrūkčiais 
darda į bankroto bedugnę. 
Jos pinigai jau nebeturi ver
tės.

ŽYDAI IR RUSAI—TIK
RIEJI LIETUVOS 

VALDONAI.

TIES JONAVA SUSPROGDINTAS 
TILTAS PER NERĮ.

Jį suspogdę patys raudon
armiečiai dėdami po tiltu 

minas.

Lietuvos Infoimacijų Biu
ras gavo iš tikiu šaltinių ži
nių, kad ties Jonava yra su
sprogdintas plento tiltas per

besuskubs įvykdyti savo kri
minalinių sprogdinimo bei 
masinio žmonių išžudymo 
planų.

MITINGAS DĖL PRAKIU
RUSIO PUODUKO.

at-Nerį. Esą suimti keli asme-. “Tarybų Lietuvoje" 
nys, kuriuos kaltina susprog-' vaizduojama, kaip veikia 
džius tiltą sabotažo tikslais. į Šiaulių “Maisto” fabrikas.

Bet bolševikų laikraščiai!Ten, *8 ^ajig nenormalu- 
nieko apie tai nerašo. Kaune i Darbininkai neturi ne 
kalbama, kad tiltą susprog- avalynes, bet ir žiurstų, 
dę patys raudonarmiečiai i Paskirtasis darbininkų ko
pei* savo nemokšiškumą J mitetas apie valandą lai-
Mat, bolševikai dabar deda]^° P«sedziavo dėl kiauio 
minas po visais Lietuvos til-, .Ir ^el netinkamo
tais, nes jie yra įsitikinę, kad !n^° ^eriamam vandeniui 
laimėjęs karą prieš Angliją, laikyti. Fabrike dar esą 
Hitleris tuoj ims vyti juos iš daug priešiško elemento, 
Pabalčio valstybių, tai jie kuriam turis outi-griežčiais 
nori but pasiruošę traukda- 5131 užkirstas kelias.
miesi sprogdint visus tiltus, i —---------------------------------
Nemokant bolševikams tokiĮ Lengvas Budas 
darbą saugiai atlikti, Joną-j Iimokt Angliškai, 
vos tiltas buvo sugriautas'

Karkins reikalingiausių žodž.ų irpirma laiko.
m • 1 . V • - I__ Ji 4* oufiu..va;i;ai, nau v.c-Taip pat gauta Žinių, kad Į ąa.« gali greiia; išmokt kalbėt ar.glij- 

okupantai prieš traukdamie- -Betik
S1 1S Lietuvos, yra numatę bo jieškant, važiuojant kur ners, r.u- 
susprogdinti ne tik tiltus, i ėjus krautuvėj pastara, jv.sbar-
, ,r. S. , . zdaskutj, pas kriaučių ir it. t>u fona-bet ir fabrikus ir kitus svar- :iškc ištarimu ir gramatika. Antra 
besniuosius pastatus. Oku- S?dįįi.n‘*,ir Paginta laida. Sutaisė 
pantai viešai kalba, kad jie,-------------------------------------

i aasikal'iėjimu Ši Senyva sutaisyta taip 
i lengvai ir suprantamai, kad kiekvie-

buvęs Stalino šnipų organi 
zacijos (OGPU) generolas e
Krivickis. Lietuviški bolše- \7 ' . T • • k jvikai “Laisvėj” ir »viUly» Venclova. Jeigu ,au būdam,

ATIMINĖJA GRUDUS 
IŠ ŪKININKŲ.

Paleckio
stengėsi užginčyti, kad Kri- ?f.aun® . sltl?. p!jvu va P™moJa tiems ukinin
viekis buvo OGPU genero- shauz“)a pnes Stallno,lko* ku™ ne“»ri įduoti
las. Jie tikrino, kad šita šni- "ą:. tol gallma !?1ViUzdąotl, okupantams savo grudų. To-

net “pavaišina taiybų vai- Nors dėl žmonių akių Lie- 
džios atstovus.” * tuva turi neva savus komisa- 

“T h T ’ t Anot tos pasakos, melo rus, tačiau Maskva skiria 
larynų įlietu- įrumpOS kojos; toli su juo tiems komisarams “pava

ra tiems ukinin- duoto jus” ir tie “pavaduoto-
•_ _ a •! _ • •• T • _ s

nenueisi.

prieš bėgdami iš Lietuvos, ; 
sušaudysią ne tik visus poli
tinius kalinius, bet ir visus 
kitus ‘buržujus,”

Reikšminga, kad paskuti
niuoju laiku daugelis žydų 
stengiasi, kaip pajiegdami, 
iš Lietuvos išvažiuoti... Bi- 

ukio i josi, kad naciai jų tenai ne-

NEBŪK ŽILAS
ISRODYK 10 METU JAUNESNE

Lietuvosjai" yra tikrieji 
diktatoriai.

Pavyzdžiui, žemės
“GERIAUSI PROFESO-

nn nrtrani-zaniia tnkin virsi. ^inuru,,^ jie lojo kius ūkininkus bolševikų or- RIAI” LIETUVAI RUSINT
nVnku'neturinti i prieš nepriklausomąją Lie- ganas vadina “sabotažnin- spauda komfaaro Pušinio “pavaduo.; įžkiuptų.

o 1 • •- tz * • tuvą Maskvoje, kur už storu kais, dvaunmkais, buo- kaj artimiausiu laiku t°Ju Yra ls Rusijos atsiųs- Tačiau Lietuvos gyvento-
Bet štai, iš Kauno ateina <7 4 ’. J ’ * žėmis” ir grūmoja žiaurio- i88?* . artimiausiu įaiKu faa M1SSQC Tic vairia

žinių, kad Lietuvos vidaus rau- , okupuota^ Uetuva ^vyk-
reikalų komisaras A. Guže- donas,s caras. Lzteks panų- kurie Ptanib žeraValdžiai. 
iėius yra paskirtas GPU net; tok,ą ištrauką is Gedvi- dallgiausia tuv. dvarinin- '

kokiais šuniukais

pulkininku. ^Taigi turėsime 1° kalbos: “Per pusantrų J^į^ėgina išsiaddnėU.'aiš- yra'Tteiystas *žy<£
jau ir lietuviškų “Krivickį.”, metų bus padalyta daugiau kinasi ngetu,.j d ir niausn Kauno universitetas hj

Okupacijos niadžioie Gu 2T ?UV? P*’ šiai. Jeigu kurie gėudus lau v,a atslpsta v,sa elle
, uhupacijos piaazioje uu- dyta kapitalistinėje Lietuvo- anvcčiau Dardavė sušėrė 
zevicius buvo Gedvilos pa- j/ npr 2n mptllv* “TVano-as” anKSVau Paraave’v. ®useiedėiėiu ir abudu sodino i ka- ir pe!i ' i ..urau^as gyvuliams ar panašiai, tai
aejeju n aouau soaino j Ka .Venclovas, tarp kita ko, pa- dahar nri’valo reikiamus kie- 
lejimus Smetonos valdžios reį§kė- “Visas kultunnis gv- pnvaio renuamus Kie-
tarnautoius Vėliau Guževi- • v - . U1_“ kius nupirkti, nes uz parduotai na u lojus. veiiau uuzevi vemmas burzuazmeje Lietu- tn<? o-rudus vra
cius buvo paskirtas vidaus voie stačiai geso ” Per kelis , -r susenu? ^a.us. 
reikalu komisaro ir Maskva u i- •?• - i •• anksčiau paėmę pinigus.įeiKaių* Komisaru ir MasKva bolševikines okupacijos me- n-madi^ stambiu žemval- 
pnsiunte GPU viršininką np«;1)ą nflcak in “ian iwkn Yauge11 zemvai-
Gladkova iam i “nava- J.0’ dzių, nenorėdami parduoti
UriaciKovą jam į pava tokle milzmiski pasikeiti- „„u,,, tlx wna„svbės nu-toSki^s”",mai-a^ *™p™?me-ttKSSTūS.
vSSs StouS buvo?S?,nku buvo netg,sva* kai nepardavė grudų ir šian

tas rusas Žitkov. Jis valdo į jai tikisi, kad rusai bus taip 
visą Lietuvos žemę. ; staigiai užklupti, jog jie ne-

Prekybos komisaro Gre- i —- --------------------------------- ■
gorausko “pavaduotoju”

s Plak-

jau yra atsiųsta 
“geriausiųjų”
kurie dėste “leninizmo- -5 
marksizmo mokslą.” Tarp 1S p ~tįirįininku 
jų yra tokios “įžymybės,” rasto virsmmKU 
kaip “tovariščiai” Švistų- rftonov Q ekspedicijai 
no v, Kuiojedov, ^aptuc^ m*. va(jovauja rusas Vinokurov.

SVARBUS IŠRADIMAS
TRIJŲ RUŠIV GYDUOLĖS.

Užpatentuotos U. S.
Gelžkelių viršininku pa- No i- n uo Dantų Gėlimo, for Tooth proieSOrių, „I t Acne, Irritations and Hardeniių; of•-kirtaS maSkollS Locnmatov tj.e Gums. Prašalina dar.tų skausmų,

užsivietryjimą. sustiprina smegenis.
t-i-a at ^‘°* “* M*rac‘e j- S. Salve. Nuo 
yra ai- sena ir šviežiu žaizdų, vočių, nuo 

siųstas iš Rusijos žydas Cha- r,uo brukusiu tankų ir kojų

Koselev ii kiti, aiiuv yi. ▼. Vidaus reikalu komisarą tiškų' škausmū 
Kudirkos, Merzavcevai... GuževičiŲ valdo - ’

Stebuklingos Gyduolės Kurios Pa
naikina Žilintą, Piaųkų slinkimą ir 
l’Jiiiskimas. Šias jryduoies privalėtą 
turėt kiekvienas, kuriam žyia, slec- 

ir etc. Turėdami kokius skaudulius ir: ka. arbs pleiskanuoja plaukai. Jos 
nesėdėdami prašalint, pabantlvkit ta *als° žilus plaukus koki fcu-
mostį. ‘ * * ^o, bet nėra dažas. Nėra nieko už

No. S. M. J. S. Salve nuo Rhenma- j»s geresnio iki šio! išrasta. Specialia

Maskolijoje, kur lankė GPU 
kursus. Parėjęs stažą pas

joti. dien daug kur drėgnuose ru
Jeigu jau “buržuazinėje” šiuose ir duobėse randasi di- 

prityrosi čekistą Gladkovą, Lietuvoje visa kultūra tikrai deli kiekiai supuvuvių bei 
dabar Guževičius iš karto igeso, tai netenka stebėtis, suplėkusių rugių. Tai esąs 
pakeltas į GPU pulkininkus, kad Sibiro stepių baškirai, paprastas išsisukinėjimas. 
* •*.'_. v . .... « kirgizai, čeremisai ir kitokie bet “buožės” neturį užmirš-

Pries kuri laiką Gladkovo mongOĮaį atvyko į okupuo- ti, kad su “sabotažninkais 
vadovaujama Lietuvos GPU Įa ją Lietuvą Venclovos mo- cerem o n i j ų nedaroma.” 
įstaiga atsiskyrė nuo vidaus k kultūros! Tenka pastebėti, kad grudai
reikalų komisariato ir buvo atimami iš visų tų ūkininkų,

t pavadinta vidaus saugumo Dar pacituokime tokią is- kurfe įsibrovus
komisariatu, kurio pnešakin trauką iš Venclovos kalbos: • T?ptnva turėio daugiau 
atsistojo pats “tovarišė” “Jeigu buržuazinėje Lietu- kaip Vtei
iGladkov, Guževičius pasili- voje negailėjo lesų gremez- ae Lietuvos ūkininkai dabar 
ko vidaus reikalu komisaru, diskam valstybinių įstaigų pave!-«ti “sabotažninkais ” 
bet nesutraukė ‘ ryšio su ir slaptosios policijos apara- H , /. . , v ’
GPU. Užsivilkęs GPU pul- tui sukurti, tai kultūriniams 0 nelabai senai da bolse- 
kininko uniformą, Guževi. reikalams būdavo skiriamos vikai gyrėsi, kad nuvažiavus 
čius toliau atlieka lietuvių menkiausios sumos.” Tenka jų žandarams atiminėti gru- 

. sodinimo į kalėjimus ir kito- pastebėti, kad dabar oku- dų, ūkininkai pasitinką juos 
kį teroro darbą. puotoje Lietuvoje yra lygiai “labai draugiškai,” atiduo-
._L________________________ , į astuoniais komisarais dau- da savo gludus “su didžiau-

,• giau, negu buvo ministerijų siu džiaugsmu” ir dažnai da

kojose, rankose, pe- supažindinhnui pasiūlome didelį $2.00 
Stalino čiuese. sprande, nuo užsišakJvmo ir pake!’ už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 

, . . . ,, etc. Ta niobis tikrai skausmus jums ; sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai
zvalgvbmmkas Gladkov. ! prašalins. Reikėtų turėt tos mosties patenkintas, jums pinipai bus sugrą- 

Tain-i čvrlai ir ruoni dnhtir kiekvienoje šeimynoje. Nusipirkit žinti. Reikalaujame agentų.1 «llgl ZVUai ir lu&ai U<Įuai tuojaus. Atskiru trvduoiių dėžutę tik VAI ORTONF HFRR Cfl 
yra tikrieji Lietuvos šeimi-j $1.00. Siųsdami pinigus adresuok it • ’ AL.Vl\ i Ulic. *1L.IXL> L.L/., 

“Tiesa” nusiskundžia, ninkai. Lietuviai turi jiems !teiP: mat j. švilpa oo
kad Panevėžio mokyklose bernauti.
Lenino portretas pakabintas 
be rėmų ir atrodąs, kaip pa
kartas.

Kunigams Lietuvą val
dant mokyklose buvo kabi- -

NEPADORIAI PAKABIN
TAS LENINAS.

ŽYDELIAI VADOVAUS 
STATYBOS DARBAMS.

Taiybų Lietuva” prane
ša, kad šįmet Vilniuje irnarni popiežiaus portretai, į£.une buįa statoma dautr 

o bolševikams užviešpata- VlTS “gala
vus, kabinami Lenino ir ban- ,,ų Rusiios orivažiavo
kų plėšiko Stalino abrozdai. £ neprašytu P “svečių” 
TSt.Vr.iin visus rpikptn iš- neprasjių ^vecių

Lietuvos duoną valgyt, taiIštikrujų, visus reikėtų 
versti į šiukšlyną. “svečiams” reikia irtiems 

patalpų.
Bet statybai vadovaus ne 

lietuviai, o cibulizuoti “to
variščiai” Lev Ziman, Jan-

PIRŠLYS SUVADžIOTOJAS.
Vieno veiksmo Komedija. Parašė

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai.
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauįa 2 vyrai ir keį Terespolski. MaUŠa Elin 
2 motervs. Abu veikalėliai vienoie . .... .. J,
knygutėje. Kaina ........................ 2Se. 1P kiti JlPinS panaSUS.

Miracle Ointment j P- G. B<JX 305. Clinton. Ind.
P. O. Cox 1133, Hartford. Conn.1 'SseK UO-SO'J ’<>S ‘-<RMpKo^a f:2o

AR ROMOS

piezius y™ Kristaus 
Vietininkas?

GRYŽO Iš EUROPOS
i nepriklausomos Lietuvos 
laikais, neskaitant visokių 
komitetų, trestų, valstybinių 
prekybų ir tt. O kai dėl slap
tosios policijos, tai kur Lie
tuvos žvalgybai lygintis su 
GPU! “Draugas” Venclova 
skundžiasi, kad kultūri
niams reikalams buvusios 
skiriamos menkiausios su
mos; bet tų “menkiausių 
sūnų” užteko net stipendi
jai “draugui” Venclovai. 
Kaip matome, pinigai tikrai 
buvo be reikalo išmesti!

RUSU KALBA BUSIANTI 
! “LABAI REIKALINGA.”

“Taiybų Lietuva” rašo, 
kad į okupacinę raudonąją 

Nathan Wentworth, Ameri- armiją imami Lietuvos gy-
kos draudimo kompanijų sąjun- ventojai busią mokomi mas- 
gos direktorius, kuris šiomis kolių kalbos, nes ji busianti 
dienomis sugryžo iš Europos, “labai reikalinga.”
Jis tyrinėjo tenai draudimo or- Gal okupantai tariasi lie- 
ganizacijų veiklą ir tvarką. tuvių kalbą visai uždrausti?

pagarsinimaĄ
•KELElVrNorint, kad pagartlnlma* tilptų GREIT, reikia priduoti garsinimą administracljon nevMlau RANEDE- LlO VAKARO. Siundant per paltą, reikia paslųet U anktto. kad pa. •lėktų mes ne vėliau kaip panedl- ly. Vėliau gauti garsinimai | to* sąvaitė* numeri nespėjama patalpint.Norint, kad garsinimas netual- trukdytų, sykiu au pagarsinimu reikia siųsti Ir mokcslj.DRAUGIJOMS rengiant pikniką ar kiloki parengimą, trumpą pranešimą patalpinam ut Sl.00. Ut dtdse> nlus garsinimus skaitoma nue colle.

Ut pajletko<’mus darbininką, 
davimus Ir kitokius smulkiu*Simus, kaina te. ut tod|. gtambes- nčm raidėm antgalvls—19c. šatra.••Keleivio” prenumeratoriams ut pajleikoilrr.us giminią ir draugą, kai. na 1c. ut todl. Magiausio pajlstke. jimo kaina ė5c.Norint pajletkot su paveikslu, reikia pasiųst fotografiją Ir klaust kainos.••KELEIVIS.” 2S3 SROAOWAV. »O. BOSTON, MAS*.

IS KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

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

BROCKERT BREWING C0.. Ine

PARAŠĖ KUN. VALADKA

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

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

KIEKVIENAM LIETUVI U L kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žai«lų ir tam- 
sinitnų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230
Audimo virieIMs,' 

gos vardas, KAINA
Tvirtais popierua viršeliais, kaina 11.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygų noordyta kaina ir

>ių, didelio formato; spauda aiški.
raidėai įspaustas kay-

TELEFONAS •1 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boatou, Mate. TaL SOUth Boaton 2271.

i

•KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROAOWAY, SO. BOSTON. MASS.
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Aštuntu Pwlapii KELEIVIS. SO. BOSTON

VISI | MAYNARDĄ.
SLA Apskriti* ruošia 

didelį Birželio 15 d. 
Ateinantį nedėldienį, bir- Brockton Fair

į Dariau* ir Gi* duot amerikiečiams daugiau’
rėno pagarbai iškilme.. P™*08 PasideAuot dėl tųĮ 

nuskriaustų salių. Todėl tą

želio 8 d., Maynai'de bus di* 
delis piknikas. Jį rengia di*

1941 m.
Grounds, įftįjkį.'

mai atžymėti legionierių

Brocktone, Stepono Daliaus Lietuvių legijonieriai už-

BUVO SUOMIJAI ŠELPTI kad jie dirba sau ir džiausią lietuvių organizaci- no rengia nepaprastas iškil- nėfe^atiauthnoir oararnos
gali daryt su savo darbo vai- ja Massachusetts valstiioi.! mes nairerbimui žuvusiu mu-! JLKOMITETO MITINGAS. 

Rusų apiplėšti Suomijos gy
Šiais kas iiems netinka Ir u pag^bitnuižu^iųmu-^ jfc Betuvj
štonti GPU IninaMn nener t’e£‘ SI^ 2;1?8, ApskrĮtis. sų didvyny-lakunų dalyvaudami įvairiuose '

ventoiai kenčia dideli varsa P ?Į. Tai bus jau 11-tas metinis; ir Girėno. menkoniškuose11"**.ĄpskrKįo s«skridis tarp ža-i ,>ro„,J™5T

Lankėti viešnia ii Wi»- 
consino.

Šį panedėlį “Keleivio” į- 
staigoj lankėsi draugė Vik
torija Lenovich iš Superior, 
Wis. Ji atvyko čia sutvarky
ti savo dėdės nekilnojamą 
turtą ii* užtruks ilgesnį laiką.

M.

Dr. John Repšiu*

Suomija kenčia didelį namų neprapuola, kaip tai įjojančiu medžių, po atviru i 
vargą. Kaip demokratinė, yra Lietuvoj, Latvijoj ir Es- dangum, 
respublika, piieš karą ji bu-i ti joj.
vo tvarkoma darbininku ko- - --------------

Mes lietuviai kaip praei
tyje taip ir šią vasarą turėsi-a • « • v • •

operatyvų. Visi javų maga
zinai. moderniški miltų ma
lūnai. gyvulių skerdyklos, 
pieninės ir kitos gyvenimo 
reikmenų Įmonės buvo dar
bininkų ko-operatyvų ran
kose ir jos buvo sukoncent- 
i notos daugiausia šalies ry
tuose. kur įsiveržė bolševiku » *• 
armija. Per karą priešo or
laiviai
ii4
ir kaimai rytų Suomijoj bu-; reiškiame:

MASSACUSETTS LIETU
VIŲ DIENOS 

REZOLIUCIJA:

Bet Maynarde yra ir pui- me v*s°d^ iš\ažiavi-
kus pavilionas. piki salė ir'™^
didelis bufetas, kur galima budzltt platumus kaip Įe- 
ir nuo lietaus pasislėpti, jei
gu oras pasitaikytų šlapias.

Piknike bus kalbų, dainų, 
muzikos ir sporto. Kalbės

gionieriai surengia bus tik 
tai vienas. Čia matysite uni- 
foimuotus legionierius po 
tvarkinga komanda atlie-Mes, Massachusetts lietu- o «.«»*/*»

viai. ištikimi U. S. piliečiai. §la prezidentas adv. Bago- priderančias ir tam tin- 
suvaziavę gegužės 25_d’ čius, 2-ro SLA Apskričio i ceremonijas prie lįę-

pirmininkas A. Kriaučialis ’uv***. bakūžes, pagerbi- 
- mui Danaus ir Girėno. Čia

girdėsite ir pasigerėsite pa
garsėjusio Stepono Dariaus 
militarinio beno maliodijo- 
n«. Beno orkestrą grieš ang-

d.,
1941 m. į Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass.. 
ir išklausę pranešimą apie 

tas Įmones sugriovė i okupuotą Lietuvą, tukstan- 
udegino. Ištisi miesteliai • tinės minios akyvaizdoj pa-

ir kiti
Dainuot pasižadėjo net 

du chorai: worcesteriečių 
“Aušrelė” ir southbostonie- 
čių “Gabija.” Be to,vo sunaikinti." Apie 150.000 j Kadangi Sovietų Sąjunga Itoviškus šokių

seimvnu pasitraukė i salies j buvo pasirasiusi su Lietuva - \Vorcesterio kurmius kad ptenkmti musų
viduri be nieko. Visas jų tur- į sutartis 1920 ir 1939 metuo- Tikimasi labai daug uub- Jaunma ir senesnius. Dai
ras žuvo. Reikėjo įkurti g>-; se. kuriose pripažino Lietu- jikog r nuos Worcesterio moterų
venimą iš naujo. O Suomija i vą kaipo nepriklausomą

parengi- 
paraduose,, ir pri

mena musų didvyrio Stepo*

<*KP»Y*>
UBTUTU GTDTTOdAd 

▼abadv: H Ir <4 
MHtatob lr •vaeiadtaeMa am II U U ryta.
tn HABVABD 8TBBBT 

7am*a oi. arti CaMrel <
CAMBB1DGH, HABB.The Baltic Florist

Puikus lietuvių gėlynas, 
čia galima užsisakyt viso- 

;P°*ĮJuam reikalui gėlių prieina
ma kaina. Savininkas to gė
lyno yra Steponas Minkus.

DR. D. PILKA
no Dariaus vardą. Be to, le
gionieriai stengiasi pagelbėt 
beturčiams, nors svarbesnė
se šventėse kuom nors ap
dovanojant

Tokį kulturinį ir labda
ringą darbą jokia žmonių 
grupė negali atlikt be visuo
menės pagalbos. Jūsų atsi
lankymas į šias iškilmes bus 
geriausia parama legionie
riams ir duos daugiau ener
gijos musų darbuose.

įžanga į parką 25c. Prie 
įžangos bilieto bus duota 
brandus išlaimėjimas. Auto- 
mobiliaus parkinimo vieta 
veltui

Kareiviai, jūreiviai ir mi-

Ofiso Valandos: ana 2 ild. d
ir ana 7 iki S. 

302 BROAOWAY
sa BOSTON. HAS& 

Telefonas: SOUth Boston 132*
Pirk Namą Dabar

Kaino* kyla ir kil*.
Bilionai dolerių paleisti cirkuliaci- 

jon |<aliuosuoja kreditų. Žmones turi 
daugiau pinigų, moka didesnes ren- 
das ir todėl namų savininkams yra 
patogesnė^ sąlygos.

Dabar dar turime didelį pasirinki
mų visose miesto dalyse 3-jų, 2-jų ir 
vienos šeimynos namų, su garažais ir 
be, nuo Bankų ir Valdžios H. O. L. C. 
kuriuos galima pirkti pigiomis kaino
mis ir lengviausiomis išlygomis. Pa
vyzdžiui :

1. Labai gražus 3>jų šeimynų. 15 
kamh. su vantomis ir visais moder
niškais patogumais, prieš ir užpaka
lio piazais. atskirai apšildomas, vieta 
garažui.* Labai geroj ir gražioje vie
toj. Dorchestery. Kaina tik *55**.

2. 2-jų šeimynų. 12 kamb. garu šil
domas. arti South Bostono beach’ių, 
didelis daržas. Kaina tik $4500 ir tik 
$450 įmokėt.

3. 6-ių šeimynų, pa 6 kambarius su 
voniomis, pečiais, šiltu ir šaltu van
deniu. labai parankioj vietoj prie 
Broadusy. kaina tik $5000.

Dėl atsakančio patarnavimo kreip
kitės prie adv. Gailiaus agentūros 
arti Lietuvių svetainės, čia gausite 
specialiai prirengtus namų katalio- 
gus ir -reikale savo automobiliu nuve- 
šime pasižiūrėti veltui.
BOSTON REALTY TRUST

317 E Street,
South Boston, Ma»*.

:Tel. ŠOU 2732

Ligoninės ofisas—Back Bay 
328 ČOLUMBUS AVB^

BOSTON. MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal nutartį.

Telefonas: KENmore 7433

TEL. ŠOU 3713

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių. Vidutin Ug*. 

Anau, Naaiaa ir Gerklių.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-BAY Aparatų.
VALANDOS; nuo 3-4 ana 7-t

$34 BBOADWAY.
SO. BOSTON. MA8S.

He-choras po vadovyste p. 
len Chenis.

litarių organizacijų nanai 
unionformuose bus įleidžia- 

Čia bus proga susipažinti mi veltui. »
Giedra ar lietus, iškilmės 

nes yra didelė svetai-
tuotom priekabėm, Lietuvą na. Stanley Mesk su žmona supažindinama asmeniškai tjmčiaLsvečht * ;

dalykai nu- į okupavo ir sunaikino jos su- įr Zigmantas Yocis. Ta pro- vienos kolonijos svečius su Vardan šios orcanizaci- ■gą pečiai, aplankė r Ke-i kitų kolonijų svečiais, jo.“k4X. 
leivj. Jie apžiurėjo Kelei-• dziu. tai bus Naujos Angli- j j. Roman
yio“ spaustuvę ir stebėjosi jos lietuvių;tikras suėjimas.* ‘ ’ komandierius.
kaip Keleiviečiai gali isia.- lg d , j. Lėky,

ni metai kaip musų tėvų ša-: 
lis, Lietuva, tapo pagrobta

neturtinga šalis. Žemė ne- ‘ Respubliką, pilnai etnogra- 
derlinga. Ir tos pačios nema- ’ finėse jos sienose:

“Keleivį” aplanke New 
Yorko svečiai.

šiol.
į Taip buvo

šviesti anądien bostoniškio i verenitetą;
Suomi iai šelpti komiteto mi-j Kadangi Sovietų. Sąjunga, 
tinae. Kalbėjo Suomijos rėš-į okupavus Lietuvą, uždarė 
publikos ministeris Hjalmar' spaudos, žodžio ir organiza- 
Prokope. kuris nupiešė li&ari cijų laisvę, sudemoralizavo 
liūdna Suomijos žmonių pa- I kulturinį ir ekonominį jos 
dėti. ‘Jiems reikia ne tiktai i gyvenimą, kankina, kalina 
duonos, bet ir sėklų laukams t ir žudo niekuo nekaltus Lie- 
Įšėti. Jų namai bombomis tuvos. piliečius, tai tebūnie 
sugriauti dar ne visi atsta- j nutarta:
tvti. Žuvę gyvuliai da neat-Į Protestuojame ir smerkia- 
auge. Jiems reikalingai dide- i me kruviną imperialistini 
lė pagalba. [Sovietų Sąjungos žygį prieš

į Kaž kas buvo iškėlęs į taikią ir niekuo nekaltą Lie- 
klausimą. ar nebūtų buvęįtuvą. . o .
šiandien Suomiją! geriau, S Reikalaujame, kad bovie- 
ieigu ji butų pasidavusi rau- tų Sąjunga laikytųsi 1920

Tdefaaas 31334 , 
MEDICINOS DABTABAS J

C. J. MIKOLAITIS 1
Valandos: nuo 2 iki 4 po .__

nao 7 iki 8 vakaru.
1*7 SUMMEB 8TBEBT. 

LAWRENCE.

1939 sutarčių, ištrauktų sa
vo kariuomenę iš Lietuvos ir

donajam Rusijos imperializ
mui geruoju? Mitingo kal
bėtojai paaiškino, kad ge- nesikištų į jos vidaus reika- 
riau nebutu buvę. nes tos ša- i lūs.
lvs. kurios' pasidavė priešui j Dėkuojam U. S. p. prezi- 
be karo, kaip Estija, Latvija i dentui Rooseveltui už nepn- 
ir Lietuva, šiandien yra da ’ pažinimą Lictuvas okupa- 
daugiau nelaimingos, negu j cijos.
Suomija. Suomija šiandien Mes, lietuviai. U. S. pilie- 
kenčia tik ekonomiškai, bet čiai, pasižadam visomis jė- 
jos žmonės turi pilną laisvę; i gomis stovėti ir dirbti už 
iie gali organizuotis, kalbė- Lietuvos ir Amerikos demo- 
ti. rašyti irskaityti kas jiems kratinių respublikų san- 
patinka—niekas i iu sąžinę s tvarką.
nesiknisa ir nevaržo. Tuo! Ši rezoliucija buvo pasių- 
tem u kitose Pabalčio valstv- ria i autoritetingas Jungti- 
bėse. kurios okupantu jun- nių Valstijų Įstaigas ir spau- 

’ nesinriešino, žmonės iri Pirm. A. Kriaučiali*,

kyti tokį laikraštį be aukų ir 
be šauksmų pagelbos. Fra- 
nas Yocis yra Masphetho 
Lietuvių Piliečių Kliubo vi
ce pirmininku, ii’ kaip jis pa
reiškė tai kliubiečiai “Kelei
vį” myli ir jo pastovumą 
Lietuvos klausimu stato 
aukštoj pagarboj. Atsisvei
kindami, kaip atmintį nusi
pirko knygą .“Kokius Dievus 
žmonės Garbino Senovė
je?” Svečiams ir Maspetho 
lietuviams keleiviečiai pa
linkėjo geriausios kloties.

Reikalinga* Dreiveris
Ant Troko išveiiuot Puon*. Turi 

turėt draiverio laisnį. Algą susitarsi
me. Gasparas Svelnis 

163 I Street, So. Boston.

Puiku* Kambary*
Ruimingas, aplinkui medžiai, vie

nam vyrui. Išrandavoju labai pigiai. 
Matyt galima bile laiku.

Mrs. A. Mikalauskas Siiitc 6
253 Broada-ay, South Bostone.

adjutantas.

Rusijos komunistų. Kad pa-1 Watertowne lieja milžinis- 
siliuosuoti; iš tos vergijos ka* kanuole*.
kaip mes lietuviai, taip ly- Watertowno arsenale, kur 
giai musų . kaimynai latviai dilba nemaža Bostono lietu- 
ir estai, dedam visas pastan- vių, kanuoles yra liejamos 
gas. Tam tikslui, New Yor- po 70 pėdų ilgio. Jos yra 16 
ko gubernatorius p. Lehman, colių kalibro, sveria po 200 
paskelbė proklamiciją pa- tonų ir vežamos ant 24 ratų. 
skirdamas batelio 15, kaip Jos yra skiriamos pakraščių 
Pabaltijo VaJstibių Dieną ir apsaugai.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI- 
<Insured 
Mcversl

Perk raustom 
čiu put ir į to 
limas vietas

Smigi priežiūra, kaina prieinamu 
324 BROADWAY. 
un BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 441$

TaL 8OU
DAKTABA8

J. L. Pmokamu
OPTOMETRISTAS

Ofise vai
Naa » ryto iki T

Naa • ryte iki 13

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

gui
ekonomiškai buvo apiplėšti, i 
ir politiškai pavergti. Darbi-1 
ninkams net streikuoti už-i 
drausta. O išnaudo jimas j

Kasin. J. Dvarecką*.

Lietuvių Radio programos.
šeštadienį, birželio 8, ra-

biauresnis negu pirma buvo. j įį* pei
I aisva spauda panaikinta.' . • .į! n^°.
Visa žemė iš ūkininkų atim- ’ (1 llralbes Dr. J. Landžius iš 
ta. Gvvuliai taipgi naciona-;S°: (2) muzika ir
iizuoti. Ūkininkas turi gal- damos. o ,
viius auginti, bet ne jam jie Sekmadieni, buzelio 8 d., 
priklauso: iis negali jų nei *adl.° piogiama pertą pačią 
parduoti, nei mėsai papiau- ^721’. 
ti. Ir ji* nega'i prieš tai pro-.
testuoti, nes bus apskelbtas*
“buože" ir “liaudies priešu” 
ir galės būt sušaudytas.

Suomijos darbininkai 
šiandien nors tiek laimin-

nuo 9:30 ryto: (1) 
Juozo Strazdo Orchestra iš 
Jamaica Plain: (2j daini
ninkė Ona Kavaliauskaitė 
iš Dorchesterio (3) daini
ninkas Jonas Vainas iš So. 
Bostono. Step. Minkus.

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.
Visi Tavorai Brangsta, bet 
pa* mu* gausit senom kai
nom visokių

Geležies Reikmėm
PI.IMB1NGV, Geriausios Rūšies 

PEXTŲ. ALIEJŲ. STIKLŲ, ŠIE- 
XOMS POPIERIŲ, Visokią reikmenų 
prie Elektros. Visokiu reikmenų ii
jŲ.MOS.

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
- 628 T!R0adway

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 4149

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

««»_

YVONNE NIAUKA 
Lietai'*- M'.lrru <>roži<* Kultūros 

Lavintu Ekspertė 
S EASTEfc.. A E? I E 

Dcdhnrū, Mass.
Tel. DEDhar.i 1636 I*

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 DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 

DA SENA KAINA.
Sienom popiera 6c. Kolis ir brangiau.
Maleva—Varnish—Skelia c 90c. ir brangiau.
Aliejų*—Tarpentinas—Le ad—Kakimain—Lime—Plaster 
( ementas—Dratai—Sloga m Popiera—Smala—Stogeliai 

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

SOUTH BOSTON HARDWARE, INC.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

uroaDua),
Tel. ŠOU 175b

SO. BOSTON, MASS. 
tarpe D ir E Streets

Dr. Leo J. Podder
tt

Spadaliatas Vyriškų M 
lK,taipgi“ ‘Kraujo ir

naa 1* M 13 
ana S iki 4. ana 7 ttl •
18* HUNTINGTON AVK.

BOSTON, MA88..
T<

Tel. 38*34 Gy*. 31132
DrJoseph AjGaŪis

OPTOMETRISTAS

AKIŲ DAKTABA8 
IžCaiao defektuotai akto k 

laika am ” —

_____• iki ltam 2 ild B, 
am T fld *. 

2 M 12

114
LAWBKNCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
*0 SCOLLAY SąUABB,

B°8T^a SamnaCttlSi 

SPBCIAU8TA8 KRAUJO miBTO 
IR NERVŲ UGŲ-

Val. auo • ryt. iki 7 trak. baa
--------  1* ryto Bd 1

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

414 W. BSOADWAT. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tai. So. Boaton M4* 
RE8.3SlCHgn’NUTjAVBn

Res. TaL Arnold 1*82

BAY VBEW 
MOTOR SERVICE

SOUtk

ton
8TVDBBAREB AUTOMOBILIŲ 

IB TBOKŲ AGBNTUBA.'‘•r—-sr
TAIPGI TAISOMI AUTOMOBI- 

LIŪS IB TBOKUS VISOKIŲ 
MDIBBTSCIŲ.

I RAMUN SIUBT




