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Gandai apie Rusų-Vokiečių 
Karą Esą Hadų Propaganda

MASKVA SU BERLYNU 
VEIKIA IŠVIEN.

jo stotis, kuri vadina save 
“Gustof Siegfried No. 1 ’* 
Hessas su tokia propozicija 
ir Anglijon nuskridęs.

Bet anglai mano, jog visa 
tai daroma tuo tikslu, kad

Stalinas bijosi karo su Hit
leriu, todėl atiduos viską 

geruoju.
Iš visų Europos sostinių I Anglija nesiruoštų daugiau 

pereitą sąvaitę pradėjo lėkti Į apsigynimui, kad vokie-
žinios, kad vokiečiai ruošia-1 čiams butų lengviau ją už- 
si pult Sovietų Rusiją. Jiems! pulti. Ir kadangi anglai ne
esanti reikalinga Ukrainos Į nori vokiečių žodžiams tikė- 
duona ir Kaukazo aliejaus ti, lai vokiečiai pradėjo leis- 
šaltiniai. Pradėjo eiti gan-lti gandus, kad jie vieni pa
dai. kad vokiečiai turi jau tys ruošiasi pulti Rusiją ir 
sutraukę apie 2,000,000 ka- Į tuo tikslu jau traukia savo 
reivių Rusijos pasieniu ir armiją prieš Staliną, 
kad vieną armiją jie iškėlę! Kuomet gandai apie ta- 
Suomijoj. Sakoma, kad Šuo-lriamajį rusų-Vokiečių karą 
mjj°j jau uždaryti pašali-J lekia visom pusėm tartum 
niems žmonėėms geležinke-| varnos, tai tuo pačiu laiku 
liai ir kad valdžia patariusil pradeda aiškėti, kad šiomis 
Helsinkio moterims ir vai-J dienomis tarp Hitlerio ir 
kams išvažiuoti iš miesto. J Stalino buvo padaryta nau- 
Rumunai taipgi pradėję or- ja bičiuliška sutartis, kuria 
ganizuotis Besarabijai iš So-J Stalinas pasižada duoti sa- 
vietų atsiimti. Į vo partneriui duonos ir žiba-

Tuo pačiu laiku skelbia- lo kiek tik jis galės. Yra net 
ma, kad Rusijoj paskelbta žinių, kad Hitleris siusiąs 
visuotinė mobilizacija ir I Rusijon vokiečius ekspertus 
raudonos armijos štabas sutvarkyti žemės ūkį, pa- 
įuošiąsi apsigynimui. Pats!greitinti žibalo gamybą ir 
Stalinas karui su Hitleriu Į pagerinti geležinkelių susi- 
sąs_priešingas, bet genero-1siekimą. Ir gali būti, kad tai 

Į yraJikra tiesa. Stalinas žino, 
nos armijos vadai stoją už i kad jo armija negalėtų prieš 
karą. . Į vokiečius atsilaikyti, todėl

Nors Maskvos spauda ofi- J jis atiduoda jiems viską ge- 
cialiai šitas žinias užginčijo, I ruoju.

Įšaldė Visus Vokie
čių ir Italų Turtus.

Peteitos sąvaites pabaigo
je prezidentas Rooseveltas 
įsakė įšaldyti visus Jungti
nėse Valstijose esamus Vo
kietijos ir Italijos turtus, 
šiuo įsakymu taipgi įšaldo
mi visų okupuotų šalių tur
tai, kurie iki šiol da nebuvo 
įšaldyti. Prie tokių šalių pri
klauso: Albanija, Austrija, 
Čekoslovakija, Dancigas ir 
Lenkija.

Keturiolikos okupuotų 
valstybių turtai buvo jau se
niau įšaldyti, jų tarpe ir Lie
tuvos. Pirmiau įšaldytų tur
tų buvo apie 4 bilionai 
500 milionų dolerių.

Vokiečių ir italų valdžios 
turėjo čia kreditų apie 
$400,000.000.

Italijos fašistai tuoj pa 
skelbė, kad visi Amerikos 
turtai Italijoj taipgi įšaldo
mi. Vadinasi, kaip tu man, 
taip aš tau.

Sudaužė Da Vieną 
Nacių Karo Laivą.

Pereitą sąvaitę anglų or 
laiviai užklupo Norvegijos 
pakrašty vokiečių vadina 
majį “kišeninį šarvuotį” ir 
smarkiai jį oro torpedomis 
sužalojo. Tas laivas plaukė 
iš Vokietijos palei Norvegi- 

pakrašty į šiaurę- Matyt, 
jo tikslas buvo skandinti 
prekybos laivus, kurie gabe
na Anglijai pagalbą iš Ame

. i j -i. ~ i ,. .. ... , . irikos. Tokių “kišeninių šar
bet pripažino, kad vokiečių Vokiečiams taipgi nebūtų Vokietija turėjo
armija keliasi iš Balkanų į jokio įsskaithavimo skelbti'- • »-• —±
šiaurę. j Rusijai karą, kuomet jie ne- _____ _

Daugiausia žinių ar gan-Į gali vienos Angluos nuveik-1 buvo uždrausta statyti. Jie 
dų apie tai eina iš Švedijos ti. Tegul sau Rusija būna ir J sunkiai apginkluoti, bet už- 
5-ostines Stokholmo ir iš Tur- istyzus,bet visgi ji labai di-J^j lengvai šarvuoti ir labai 
kijos sostines Ankaros. An- dėlė salis. o geležinkelių Ui- ^1^. Vieną jų. “Grafą 
karos žiniomis, vokiečiai esą n mažai, taip kad vokie- §pee anglai sunaikino 
įsitikinę, kad Sovietų Rusi- čiams tektų naudotis dau- 11939 metais Pietų Amerikos 
jai sutriuškinti jiems reikia giausia orlaiviais. Gi sutrau-l^ųj^^y Antras riogso or- 
tik b sąvaicių laiko. Rusijos kus visus orlaivius pnes Ru- |laiviy bombomis suardytas 
karas su Suomija aiškiai pa-1 siją, Vokietija pasiliktų | F'paircuzijos uoste, o dabar
rodęs, kad raudonoji armija apsaugos iš Vakarų pusės. ir trečias tapo sudaužytos, 
yra tešla. . kur jai gręsia didžiausis pa-

Bet Anglijoj ir Amerikoj vojus nuo anglų aviacijos, 
nelabai norima šitiems gan- Aišku, kad vokiečių genera- 
dams tikėti. Kaip Londone, I linis štabas šitokios rizikos 
taip ir Washingtone mano-J nedarys, ir todėl dar sykį 
ma, jog visi tie gandai apie Į aišku, kad šitie gandai apie 
rusų-vokiečių karą yra nie- vokiečių ruošimasį pulti 
kas daugiau, kaip Berlyno ir Sovietų Rusiją yra kamu- 
Maskvos propaganda. Josjfliažas tikriems jų tikslams

M1L10NIER1Ę ŠĮ 
KARTĄ NEBUSIĄ

Kapitalistų pelnai apriboti,
mokesčiai dideli.

.*
Iš pereitojo pasaulinio ka

ro Amerikos kapitalistai pa
sidarė milžinikšų pelnų. At
sirado 600 naujų milionie- 
rių. Bet šį kartą Roosevelto 
administracija žiuri, kad iš 
kiašto apsaugos darbų nie
kas nepralobtų. Pavyzdžiui, 
per pereitą karą cukraus 
kaina buvo pakilusi iki 24 
centų, ir tas cukrus dar bu 
davo parduodamas su malė 
su neišvalytas; dabar gi cu- 

ir krus parduodamas po 6 cen
tus svarui. Vario kaina per 
pereitąjį karą buvo iškelta 
iki 30 centų svarui, ir val
džia tiek už jį mokėdavo. 
Dabar gi vario kaina nusta
tyta tik 12 centų svarui.

Bendrai, orlaivių ir ginklų 
fabrikams dabar duodama 
tik apie 4 nuošimčiai uždar
bio, gi laivų statybos firmos 
gauna vos tik 3% pelno. Ir 
ant tokių apribotų pelnų yra 
da uždėti dideli mokesčiai. 
Todėl kai kurios kompani
jos jau praneša savo šėrinin- 
kams, kad šįmet jie nesiti
kėtų didelių dividentų. Nors 
dirbtuvės i dirba dieną ir 
naktį, bet-pelno šįmet busią 
mažiau, tdlgM pereitais me^ 
tais, nes šįmet dalį pelno rei
kėsią išmokėti darbiniu 
kams didesnėmis algomis, o 
kitką valdžia atimsianti mo
kesčiais. Dėl to ir Waf 
Streeto “stokai” per šį karą 
nekila. Pavyzdžiui, Ana 
conda vario kompanijos Še
rai per pereitą karą buvo 
pakilę iki $175, o dabar 
parsiduoda po $27. Bethle 
nem plieno kompanijos Še
rai tuomet buvo po $400, 
šiandien tik apie $70. Atėjo 
laikai, kada kapitalistai jau 
negali milionų iš karo da
lytis.

SIRIJOJ PRASIDĖJO
KRUVINOS KOVOS.
Vichy valdžios francuzai 

Į Sirijoj pradėjo atkaklų karą 
prieš buvusius savo drau 
gus anglus ir “laisvuosius 

Įfrancuzus.” Anglai tikėjosi
tikslas esąs susilpninti Ame- pridengti. O tikrieji ju tiks- Damaską ir Beiruto
likos pagalbą Anglijai. Mat, lai. tai užpuolimas ant Ang-I^rasallt 
j • , ___ j-_____r Isita žinia ne da nebuvo savojei vokiečiai pradės veržtis Ii jos.
Rusijon, tai aiškus dalykas,!
kad jie negalės atakuoti An- ANGLŲ LAIVAS IŠGEL- 
glijos. O jeigu taip. tai Ame- BĖJO 35 AMERIKIEČIUS.
AngH>l^^LuiTgalb,|,„15>as1iI'?d.0- ™

šitą žinią jie da nebuvo savo 
tikslo pasiekę. Anglai neno
ri tų miestų bombarduoti 
kad priešai nesukiršintų 
prieš juos arabų. O kai ang-

Vm not eiroikiama Vori i ^°® ^Vo “Hobin Moor” j ja, tai įsitvirtinę tenai Vichy 
nori?Švitri žmonės yra TS lai" prancūzai nepasiduoda. Mie-

ir Spn vą nuskandino vokiečiai Sto apyplinkėse eina gana
anglais ir išvien piadeti ka- pietų Amerikos pakrašty. | kruvinos kovos
ią pnes Sovietus. Uz tokių viena valtį su žmonėmis ra-

do ant.įuri« .Brazilijos lai-| VOKIEČIU “BUNDO" PI- 
nesso saiinuiKai ir visa vo- va§, Q kųag Įris valtis sunn-
kiecių aviacijos vadovybe. J ko anglų laivas, kuris dabar 
šitokius gandus skleidžia* -------

KELI ŠIMTAI ORLAIVIŲ 
BOMBARDAVO VOKIE

TIJĄ.
Londono žiniomis, keli 

šimtai Anglijos orlaivių pe
reito nedėldienio naktį 
smarkiai bombardavo Vo
kietijos pramonės centrus 
Ruhro klony. Buvę numesta 
keli tūkstančiai tonų bombų. 
Viena orlaivių banga lėkusi 
po kitos ir sprogdinusi fab
rikų miestus, kurie pavirtę 
ištisa gaisi*ų jura. Vokiečių 
bombanešiai tuo pačiu laiku 
bombardavę Angliją, bet jų 
užpuolimas buvęs silpnas ir 
daug nuostolių nepadaręs.

VOKIEČIŲ “BUNDO 
NIGAI SULAIKYTI.

...................... Prezidento Roosevelto į-
neva W v.kieaių

nkoj. Šitos 3 valtys išbuvo Amerikoje, kartu buvo su- 
blaskomos ant junų 13 die- laikyti ir Amerikos vokiečių 
nų ir buvo vėjo išvarytos 11 “Bundo” pinigai. Bundinin- 
Atlanto vidurį

NACIAI KONTROLIUO
SIĄ SOVIETŲ PRAMONĘ

Kuomet didieji nacių ir 
komunistų bubnai muša 
“trevogą,” kad tarp Rusijos 
ir Vokietijos gali kilti karas, 
tai tuo pačiu laiku tarp Mas-

BOLIVUOJ REZIGNAVO 
VYRIAUSYBĖ.

Bolivijos respublikoj pe- 
kvos ir Berlyno eina slaptos Į reitą sąvaitę atsistatydino 
derybos tampresniam susi- visas ministerių kabinetas, 
artinimui. Žinios sako, kad Į Ryšium su tuo, pranešimas

pinigai.
I kai turės parodyti, iš kokių 
šaltinių jie savo pinigus gau
na ir kokiems tikslams juos 
išleidžia.

IŠRADO GINKLĄ PRIEŠ 
TANKUS.

VOKIEČIŲ BELAISVIAI
KANADOJ GAUNA 

DOVANŲ.
Paimtus karo nelaisvėn 

vokiečius anglai siunčia Ka- 
nadon. kur jiems yra įsteig
tos kelios stovyklos. Tų sto
vyklų viršininkas pulk. Ste- 
hem praneša, kad vokiečiai 

belaisviai gauna daug dova
nų iš Jungtinių Valstijų. Tas 
dovanas sir ;ia daugiausia 
naciškos organizacijos, to
kios kaip “Bund” ir kitos.

. . Londono žiniomis, anglai
Stalinas jau sutikęs įsileisti sako, kad “kairiojo sparno išradę “mirtiną ir nemato- 
vokiečių technikus sutvar- elementai planuoją revoliu- mą” ginklą tankams naikin- 
kyti ir vvsti Sovietų Rusijos cinį sukilimą.” Aiškesnių ti. Jis esąs labai paprastos ir 
pramonę. | žinių nėra. _ | labai lengvai padaromas.

MASKVOS AGENVhS IŠ
VAŽIAVO IŠ TURKUOS.

Iš Ankaros pranešama. 
\ad Maskvos ambasadorius 
išvyko iš tenai namo. Tos 
velionės tikslas nežinomas.

Prezidentas Rooseveltas 
Išvijo 170 Nacių Agentų
LIEPĖ UŽDARYT 24 VO- sus Vokietijos ir Italijos tur- 

KIETIJOS KONSULATUS tus šioje šalyje ir konfiskuo-
.. .. . .. . . „ . ti Danijos laivus, o dabar ir
Jie velke c. kaip .rupų or- vW Vokietijos agentai išve- 

ganizacijot centrai. jami. Bet Italijos konsulatai 
Šį panedėlį prezidentas ir visokios agentūros kol kas 

Rooseveltas pareikalavo, dar paliekamos. Spauda aiš- 
kad Vokietijos valdžia tuo- kiną, jog Italijos įstaigas 
jau uždarytų visus savo kon- kontroliavo Hitlerio agen- 
sulatus, visus “turistų biu-

Areštavo Alumino 
Unijos Vadą Martiną
Jis buvo nuteista* už gink
luotą plėsimą ir neturėjo tei

sė* išvykti i* Ohio ribų.
Pereitą sąvaitę Clevelan- 

de buvo suimtas Paul Mar
tin, kuris buvo suorganiza
vęs alumino dirbtuvėj strei
ką kad pakenkti orlaivių ga
mybai. Areštavo jį dėl to, 
kad turėjo išvažiuoti į Wa- 
shingtoną, paaiškinti dėl 
alumino dirbtuvėj stręiko, 
kurį jis buvo sukurstęs, o iš
važiuot iš Ohio valstijos jis

būti vietos policijos pne. genturag ir tuojaus atsiimtų
ziuioj. į jstaigų vedėjus bei tar-

Kai dabar jį areštavo, tai j nautojus. ‘ 
umino darbininkų unijai Tas įsakymas palieiia 24

pamate, kad tikroji šito JMį Vokietijos konsulatus Jung-
vado pavarde nėra Martin,; tinėse Valstijose ir nemi-
bet Mehringer vokietys ir ž!au kai 170 Hit,erio 
kad jis yra tikras plėšikas, tu
1931 metų rudenį jisai gink-• ‘New Yorke buvo «Vokie- 
luotas užpuolė ir apipiešė! informacijų Knygynas,”

^autuynmką ^ris taip pat vra uždaro- 
Carlą Millmgą ir uz šitą uz-1 mag 
nuolimą buvo nuteistas: * , . xOhio valstijos kalėjiman Washingtono valdžia pa

tai, todėl likusios be vadų 
jos daug šunybių negalė
siančios čia padaryti, ir to
dėl jos tuo tarpu neuždaro
mos.

Amerikos spauda speku
liuoja klausimu, kokia bus 
Vokietijos reakcija dėl šito 
Amerikos žingsnio. Kai ku
rie mano, jog Vokietija pa
reikalausianti, kad Amerika 
uždarytų savo konsulatus 
Vokietijoj.

nuo 10 iki 25 metų, bet išsė
dėjęs 8 metus buvo išleistas

darė griežtą žingsnį tik po 
to, kai Justicijos Departa-

po policijos priežiūra. Tuo- ™.ent?. aJentai ,su.ri"ko1,a?' 
met jis pakeitė savo pavai-!klus. Pūdymus, kad Vokieti- 
dę. prisiplakė prie darbinin-!^o?.,k.onfa a^a?’ turistų blu
kų uniios ir pasidarė tikras '1?1’lr kltos.« l^0? vla 
jos “diktatorius.” Musų ko-tnleka? duug13^ kaip šnipų 
respondentas iš Clevelando!“1^.1112^?08 “"fra1.. Pen" 
tvirtina, kad Martin-Meh- kt0S10s kol,0“«s Į“?“1-. lr°- 
ringer yra komunistu iyjdynmi esą tokie aistajs tr jie 

J J j esą tokie gausus, kad jokiais
___________ | paaiškinimais nei pasiteisi-

• nimais jų nenuneigsi.
Vienu žodžiu, tie Hitlerio 

agentai čia varė tokį darbą, 
kuris Vokietijoj nebūtų pa
kęstos nei vienos dienos.

Amerikos spauda šitam 
prezidento Roosevelto žing
sniui karštai pritaria. Ji tik

REIKALAUJA SUMA-
ŽINT AUTOMOBILIŲ
GAMYBĄ PERPUS.
Karo Departamentas iš

siuntinėjo automobilių fab
rikams pageidavimą, kad jie 
sumažintu automobilių ga-
mybų iki pusės, nes jų ap^įfetauja; kad tie šnipu 
chanikai ir medžiaga labai „Į,Hsli n<.h„įn ,lMarvti 
reikalinga orlaiviams. Tuo
pačiu laiku pranešto ir plie
no fabrikams, kad jie tuo
jaus sumažintų skardos ir 
kitokios medžiagos gamybą 
automobiliams.

“KARIAUSIM IKI ŽŪSIM
ARBA LAIMĖSIM.”

Tokį atsakymą Anglija su 
savo dominijomis ir sąjungi
ninkais davė į vokiečių 
skleidžiamą propagandą 
apie taiką. Su Hitleriu ne
dali būt jokios taikos, pasa
kė parlamente Anglijos 
premjeras Churchill. Esą. 
mes kovosim “until life is 
šone or vietory is wone.” 
Tokio nusistatymo esančios 
visos Anglijos dominijos ir 
devynios anglams draugiš- 
<os valdžios, kurių šalis lai
kinai yra okupavusios Hitle

rio gaujos.

NUMUŠĖ 14 NACIŲ OR
LAIVIŲ.

Birželio 12 dieną anglai 
nušovė 11 vokiečių orlaivių, 
eurie atakavo Maltos salą 

netoli nuo Italijos, ir 3 vo
kiečių orlaivius numušė ju-

lizdai nebuvo uždaryti anks
čiau.

Tik pereitą subatą prezi
dentas liepė “užšaldyt” vi-

VALDŽIA KONTRO
LIUOS KOMUNISTŲ 

FONDUS.
Šį panedėlį per radiją bu

vo paskelbta iš VVashingto- 
no žinia, kad užsaldžiusi vi
sus fašistų ir nacių turtus, 
Washingtono vyriausybė 
nutarusi paimti savo žinion 
ir visus komunistų fondus. 
Kaip rodos, komunistai tū
lės duoti Justicijos Depar
tamentui smulkią atskaitą, 
parodydami, kas finansuoja 
ių spaudą ir kitokią veiklą. 
Spėjama, kad jie turės paro
dyti, kas jų laikraščius skai
to. kas juose savo biznius 
skelbia ar kitokiais budais 
juos remia. Gal reikės paro
dyti, kas apmoka komunis
tų agitatoriams keliones, 
kas rengia jiems prakalbas, 
kiek jie iš viso surenka pini
gų, kiek išleidžia ir kokiems 
tikslams. Paaiškės visi 
“penktakojai.”

Milžiniški Užsaky
mai Ginklams.

Washingtono informaci
jomis, kurios viešai nėra 
skelbiamos, valdžia esanti 
užsibriežusi išleisti gink
lams 45 bilionus dolerių. Iki 
šiol užsakymų duoto “tik” 
už $18,000.000,000. o išpil
dyta jų tik už $7,000,000,- 
000. Taigi fabrikai turėsią 
išpildyti dar $38.000,000.- 
0< vertės užsakymų. Mano
ma, kad šitai ginklavimosi 
programai užbaigti reikės 
da kokių trijų ar ketverių 
metų laiko. Per visą tą laiką 
Amerikos fabrikai turėsią 
dirbti pilną laiką, dieną ir 
naktį. Darbo busią visiems, 
kas tik mokės ir norės dirbti, j 
Iki šiol Amerikos pramonė! 
tik ruošėsi karo gamybai J

DETROITE LIKVIDUOTI 
2 STREIKAI.

Pereitą sąvaitę federali
nės valdžios pastangomis 
Detroite buvo sutaikyti 2 
streikai ir 5.000 darbininkų 
sugryžo darban. Bahn Alu- 
minum & Brass kompanijos 
dirbtuvėj, kuri gamina orlai
viams ir submarinams dalis, 
streikas tęsėsi tik pora die
nų ir jos 4000 darbiniinkų 
sutiko grįžti darban, nes 
valdžios taikymo komisija 
prižadėjo prižiūrėti, kad jų 
algos klausimas butų teisin
gai išspręstas jiems dirbant. 
Taip pat sugryžo ir 1,000 
Detroit Steel Products kom
panijos darbininkų, kurie 
buvo išstreikavę jau 5 są
vaites.

• v r -vi TURKIJA PASIRAŠĖ SU- gaminosi reikalingų Įrankių fART) SU RUMUNIJA, 
ir mašinų, darė reikalingų 1
pakeitimų dirbtuvėse. Nuo Berlynas praneša, kad 
dabar gi ginklų ir orlaivių Turkija ir Rumunija pasira- 

. gamvba jau eisianti visais “aliejaus sutartį.” Runni-
ron netoli nuo Sirijos. Patys Į ffaraTodėl Anglija dabar nUa duosianti Turkijai alie- 
anglai šitose kovose piaradę (jaučiasi jau daug stipresnė, j<ttis. Bet kur Hitleris gaus 

negu buvo pirmiau, ir todėl aliejaus. Berlyne nepasako, 
apie taiką su Hitleriu ji vi
sai nenori kalbėti. Ji yra pa- 
siryžusi jį sutriuškinti ir su
naikinti vokiškąjį militariz-

4 orlaivius.

AFRIKOJ ANGLAI PRA-
DĖJO OFENSYVĄ.

Iš Kairo atėjo žinių, kad 
šią sąvaitę anglai tenai pra- mą sykį ant visados. Ji tiki 
dėjo ofensyvą. Mechanizuo-: si padaryti tatai su Ameri-
tas jų skyrius nužygiavo 40 
mylių pirmyn ir paėmė Ca-
puzzo tvirtovę.

kos pagalba. Amerikos or
laiviais anglai tikisi suardy-
ti visą Vokietiją.

AUSTRALIJA ŠAUKIA
19 METŲ JAUNUOLIUS.
Australijoj paskelbta, kad 

šaukiamiems naujokams 
amžius sumažinamas nuo 20 
iki 19 metų. Australija pri
stoto daug kareivių Angli
jos armijai Vidurio Rytuose,
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AR GALIMA PANAIKIN
TI KARUS?

Tūla Edith R. Homer pa
rašė vienam Bostono dien
raščiui straipsni apie tai. 
kaip panaikinti karus ir už
tikrinti pasauliui pastovią 
taiką. Jos receptas yra toks:

'Kad užtikrinti pasauliui 
pastovią taiką, reikia panai
kinti priežastis, kurios karus 
gimdo, būtent: savimeilę, go
dumą ir neapykantą.”

Kitas to paties laikraščio 
skaitytojas, Frank S. Wood. 
norėtu žinoti, kokiu budu 
galima butų tatai padaryti. 
Jis klausia:

"Panaikinti savimeilę, go
dumą ir neapykantą, tai reiš
kia panaikinti žmogaus pri
gimti. Kokiu budu galima bu
tų tatai padaryti, neišnaiki
nant pačios žmonių rasės?”

šis pilietis sakosi esąs jau j 
78 metų amžiaus žmogus,, 
matęs daug karų ir girdėjęs 
labai daug “receptų” ka
rams pašalinti, bet nei vie
nas jų karų da nepašalino, 
dagi nesumažino karų pavo-; 
jaus.

Tai yra tikra tiesa. Kuni-; 
gai sako, jog karai kila dėl ■ 
to, kad pasaulio valdonai ! 
“atsitolino nuo pono Die- 
vo.” Bet kai pasauli valdė: 
kunigai, tai jie vedė karus: 
“Dievo garbei.” Romos po
piežiai organizuodavo kry
žiaus karus “pagonims” nai-1 
kinti, o vėliau, kai Romos, 
katalikų bažnyčia skilo, tai 
tie “pono Dievo” garbinto
jai pradėjo piautis tarp sa- j 
vęs- ‘ i

y ra idealistų, kurie tiki,! 
jog karai išnyks kai žmonės S 
daugiau sukulturės, kai auk- i 
ščiau pakils apšvieta ir mok-i 
slas. Bet gyvenimo faktai i 
parodo, kad juo daugiau 
žmonės kulturėja, juo dau
giau kila apšvieta ir moks
las. tuo baisesni darosi ka
rai. .

Rusijos bolševikai manė, i 
kad karą galima sustabdyti ■ 
nusiginklavimu. Jeigu netu-' 
rėsi ginklo ir nebusi savo; 
kaimynui pavojingas, tai jis 
tavęs nepuls, jie aiškino. Ir: 
todėl 1917 metais, kai su
griuvo caro valdžia, jie pra- ’ 
dėjo agituoti, kad rusų ar-i 
mija mestu ginklus ir eitu 
iš apkasų namo. Ir armija 
paklausė. Kareiviai paliko 
savo ginklus karo lauke ir į 
nuėjo bolševikų prakalbų 
klausytis. Kas tuomet atsiti
ko. visi jau žino. Vokiečiai! 
užėmė visa Ukrainą, visą 
Pabalti ir butų užėmę visą 
Rusija, jeigu bolševikai ne
būtų tuojaus pasirašę paže-į 
minančios taikos, atiduoda
mi priešui derlingiausius' 
Rusijos laukus ir pramonin-' 
ginusius miestus. Tik alian-^ 
tam« karą laimėjus vokie- ’ 
čiai buvo priversti iš Rusijos' 
pasitraukti.

Dabar Rusijos bolševikai 
jau nesako, kad nusiginkla-j 
vimas yra geriausia apsauga 
nuo karo. Priešingai, jie sa-! 
ko: ginkluokimės ir gink- 
luokimės. kad niekas nedrį
stų mu« užpulti. O besigink-i 
luodami jie pradėjo jau ir 
užpuolimus daryti, pradėjo; 
.grobti kitų tautų žemes.

Taigi, nežiūrint kaip karų 
priežastis aiškintume, vis- , 
tiek reikia pripažinti, kad; 
svarbiausis jų akstinas yra. 
pati žmogaus prigimtis. O 
prigimti išnaikinti negali-! 
ma, neišnaikinant paties 
žmogaus. Gal butų galima 
ją pakeisti, bet iki šiol da 
niekas nėra suradęs tam bu
do. Todėl išrodo, kad kol 
žmonės žemės paviršy gy
vens, jie visuomet taip sa
vęs karia us.

TEISĖJUI ŽIURIUI PIE*
TŲS KAINAVO $79.

“Sandara” rašo:
"Vienoj oficialėj sueigoj, a- 

part Lietuvos prez. A. Smeto
nos ir Chicagos miesto majo
ro E. Kelly dalyvavo dar ke
liolika kitų asmenų. Jie suval
gė pietus ir išsigėrė po vieną, 
kitą čerkutę. Pabaigoj viešbu
tis patiekė sąskaitą ant $79. 
Ją apmokėjo teisėjas J. T. Zu- 
ris.”

Well. tokius pietus galima 
ilgai atsiminti...

ARGUMENTAS SU LIET
SARGIU.

Jei tikėti “Sandaros” re
porteriui, tai Chicagoj buvo 
toks atsitikimas:

“Prie tautiškų kapinių boi 
ševikai buvo pradėję dalinti 
savo agitacinius lapelius. Vie
na moteriškė greitomis peržiū
rėjusi tą lapeli, pastebėjo da
lintojui: "Tu neskleisk mela
gysčių apie Lietuvą, nes čia 
ne vieta’.

“Bolševikas tuomet pavadi
no ją darbininkų priešu, ponų 
čebatlaiže ir pan. Tuomet mo
teriškė apsuko syki lietsargi 
ir binkšt tam i galvą.”

Vadinasi, argumentas 
su apčiuopiamu priedu.

KL JURGELIONIO LAIK
RAŠTIS.

i
Nevv Yorke pasirodė “Tė-i 

tynės Balsas.” kuris sakosi 
busiąs “teisybės, meilės ir 
žmoniškumo mėnesinis laik
raštis.” Ji leidžia p. Kl. Jur
gelionis. buvęs “Tėvynės”. 
redaktorius.

Nors p. Jurgelionio orga
nas žada skelbti teisybę, 
meilę ir žmoniškumą, pir
mutiniame jo numery šitų 
dorybių beveik nesimato. 
Beveik visi keturi puslapiai 
pašvęsti savęs teisinimui ir 
SLA viršininkų kaltinimui. 
Čia jau ne meilė ir žmoniš
kumas, bet kova ir kerštas.

O kai dėl teisybės, tai 
kiekvienas ją supranta ki
taip. Jurgelionis mano, kad 
teisybė jo pusėj, o Mažuk
na—kad jo.

DARYDAMI KRATAS, 
GPU AGENTAI APVA

GIA ŽMONES.
Iš Lietuvos gauta žinių, 

kad GPU agentai, darydami 
kratas ir suiminėdami lietu
vių inteligentus, naudojasi 
progomis pavogti vertinges
nius daiktus. Mums yra ži
nomi atsitikimai, kad kratų 
metu GPU agentai pasiima 
laikrodžius, amžinas plunks
nas, žiedus, fotografijos 
aparatus ir tt. Visi tie daik
tai sudaro Maskolijoje di
džiausia retenybe, tad GPUc. «. v
agentai pelnosi, vogdami jų 
pasirinktų aukų daiktus.

LORDAS HALIFAX

Lordas Halifax, Anglijos am
basadorius Amerikai, kuriam 
Columbijos universitetas šiomis 
dienomis suteikė teisių daktaro 
garbes laipsni.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Riaušės Prie Orlaivių Dirbtuves

Šis vaizdelis parodo buvusias riaušes prie North American Aviacijos dirbtuvės Ingle- 
vvoode, Cal. Policija laiko suimtą komunistą, kuris einančiam dirbti unijistui pramušė ak
meniu galvą. Vėliau riaušės pasidarė da didesnės, ir kai policija negalėjo tvarkos atstatyti, 
buvo pašaukta federalinė armija ir visus pikietus nuo dirbtuvės pašalino. Tuojaus po to 
visi darbininkai sugryžo darban.

PRIEŠVALSTYBINIAI GAIVALAI BUS 
SALINAMI IS DARBŲ.

Unijos Teismas Teis 
Komunistus.

Šiomis dienomis galuti- Į 
nai paaiškėjo, kad streikus Į 
krašto apsaugos darbuose 
kursto vadinamieji “penkta- 
kojai,” kurie nori pasitar
nauti demokratijos prie
šams. Veikliausi iš jų yra 
komunistai. Jie buvo sukurs
tę streiką North American 
Aviacijos dirbtuvėse Cali
fornijoj ir paskui Amerikos i 
Alumino kompanijos dirb-j 
tuvėj Clevelande. Tuos 
streikus pasmerkė net CIO 
unijos viršininkai, nes jų tik
slas buvo ne darbininkų bū
klės pagerinimas, bet krašto 
apsaugos darbų programos 
ardymas. Tai buvo aiškus 
maištas prieš valstybę. To
dėl Washingtono valdžia į- 
sakė kariuomenei tą komu- 
nacišką “pučą” orlaivių 
dirbtuvėj likviduoti. Kai tik 
kariuomenė atidarė North 
American Aviacijos dirbtu
vę ir CIO viršininkai su
spendavo streiko kurstyto
jus, darbininkai tuojau su
gryžo darban. Darbininkų 
teisės apsaugotos ir jų reika
lus atstovauja unija.

Alumino streikas Cleve
lande taipgi komunistų bu
vo sukurstytas prieš unijos! 
nusistatymą, bet tuoj buvo 
likviduotas, nors čia apsiei
ta be armijos intervencijos.

Po šitų įvykių Justicijos 
Departamento viršininkas 
Jackson pareiškė, kad ko
munistai. naciai ir jų “sąke- 
leiviai” yra aiškus “penktos 
kolonos” agentai, priešvals
tybiniai gaivalai, ir dabar 
valdžia pradėsianti su jais 
kovoti kaip su tikrais vais-: 
tybės priešais.
" “New York Times” ko-! 
respondentas Louis Stark 
praneša iš \Vashingtono ir 
kokiu budu valdžia ruošiasi 
tą kovą vesti. Jis sako, kadį 
▼isi priešvalstybiniai gaiva-j 
lai busią salinami iš darbų, l

Sovietų Rusijoj bolševikai. 
senai jau turi įvedę “juodus 
sąrašus” neištikimiems dar
bininkams. įtrauktas i tokį 
sąrašą darbininkas Sovie
tuose negali niekur darbo 
gauti. Taigi Amerikos vai-1 
džia planuojanti įvesti pa
našius sąrašus patiems ko
munistams.

Bet kadangi Amerikoje 
vra Wagnerio įstatymas, 
kuris draudžia fabrikan
tams šalinti darbininkus, 
kurie veikia unijose ar kurs
to streikuoti, tai prie Justici
jos Departamento busiąs į- 
steigtas tam tikras biuras, 
kuris seks ardomąją komu
nistų veiklą ir kiekvieną 
šios šalies priešą įtrauks į 
“juodąjį listą.” Tas listas 
bus įteiktas dirbtuvei, kur

tokie priešvalstybiniai gai
valai dirba, ir jie bus iš tenai 
pašalinti.

Šitokia procedūra apsau
gos dirbtuves nuo atsako
mybės prieš Darbo Santikių 
Tarybą, kuri saugoja Wag- 
nerio įstatymą. Jeigu paša
lintas komunistas paduos 
tai Tarybai skundą, kad 
dirbtuvė pašalino jį iš darbo 
“už darbininkų organizavi
mą.” Taiyba galės tokį 
skundą atmesti, paaiškinda
ma, kad jis buvo pašalintas 
valdžios įsakymu, kaip vals
tybės priešas.

North American Aviaci
jos įmonėj (Los Angeles 
priemiesty) tokie komunis
tai ir naciai jau pašalinti iš 
darbo. Kompanija pašalino 
juos armijai reikalaujant

“New York Times” Wa- 
shingtono korespondentas 
mano, kad šitokia procedū
ra tarnaus ir unijoms kaip 
nurodymas išbraukti iš savo 
narių tokius asmenis, kurie 
bus valdžios įstaigos apkal
tinti kaip priešvalstybiniai 
gaivalai ir pašalinti iš dar
bų. Unijų viršininkais tokie 
žmonės tikrai jau negalėsią 
buti.

Amerika Neturės 
Kur Dėti Duonos

Numatomas 910,699,000 bu
šelių kviečių derlius.

Washingtono Agrikultū
ros Departamentas praneša, 
kad šių metų birželio 1 d. 
kviečių laukai šioje šalyje 
išrodė nepaprastai gerai ir 
žada 910,699,000 bušelių 
derlių. Panašus derlius A- 
merikos istorijoj esąs buvęs 
tiktai 5 kartus.

Per paskutinį dešimtmetį 
vidutinis kviečių derlius 
Jungtinėse Valstijose yra 
buvęs tik po 747,507,000 bu
šelių metams.

Jungtinės Valstijos turi 
dar apie 385.000,000 buše
lių atlikusių kviečių nuo ke
lių pereitų metų. o jei šįmet 
numatomas derlius dėl ko
kių nors priežasčių nesuma
žės, tai šią vasarą Amerikos 
aruoduose bus apie 1,300,- 
000,000 bušelių kviečių, gi 
šalies gyventojai per metus 
suvartoja tik apie 700.000.- 
000 bušelių. Taigi Amerika 
neturės kur dėti savo duo
nos.

KONGRESAS RUOŠIASI 
ATOSTOGOMS.

Jungtinių Valstijų Kon-, 
gresas žada išsiskirstyt 2 
mėnesių atostogoms nuo lie
pos 1 dienos.

“Iškarkim visu* penktako- 
jus ir išvykim komunizmą,” 

šaukia darbininkai.

Associated Press praneša 
iš Newwarko, N. J., šitokią 
žinią:

United Automobile Wor- 
kerių (CIO) 365-tas lokalas 
suspendavo 10 savo narių ir 
išrinko septynių teisėjų teis
mą jiems teisti. Teismas bus 
birželio 27 d.

Renkant teisėjus, unijis
tai šaukę: “Iškarti visus 
penktakojus!” “Išvyti iš 
unijos komunizmą!” Ir pa
našiai.

Prie šito lokalo priklauso 
apie 7,500 darbininkų, ku
rie dirba dviejose Bretvste- 
rio orlaivių dirbtuvėse. Jų 
pasipiktinimas prieš komu
nistus kilo dėl to. kad sauja- 
lė Maskvos agentų pradėjo 
kurstyti darbininkus mesti 
darbą, idant Anglija nega
lėtų gauti orlaivių kovai su 
Hitleriu.

Brewster Aeronautical 
Corporation turi dvi orlaivių 
dirbtuves, vieną Netvarke, 
antrą Long Island Cityje.

Long Island City dirbtu
vėj komunistų agitatoriams 
pavyko kai kuriuos darbi
ninkus sukurstyt ir pereitos 
sąvaitės pradžioje apie 50 
žmonių viename skyriuje 
metė darbą. Bet savo “lai
mėjimais” kom u n i s t a i 
džiaugėsi neilgai, nes unijos 
lokalas tuojau tą jų sabota
žą likvidavo ir po 90 minu
čių vėl visi darbininkai 
dirbo.

Dabar kurstytojai bus tei
siami. Jeigu unijistų “džiu- 
rė” pripažins, kad komunis
tai kurstė streiką norėdami 
pasitarnauti svetimai valsty
bei, tai visi jie bus pašalinti 
iš unijos, o paskui da ir Jus
ticijos Departamentas galės 
paimti juos nagan kaip 
“penktos kolonos” agentus. 
Bet pašalinimą iš unijos lo
kalas turi užgirti dviem treč
daliais visų narių balsų.

Tai yra da pirmas toks A-; 
merikoj atsitikimas, kad pa- i 
čių darbininkų organizaiija, j 
ir dagi CIO skyrius, imtųsi 
tokiu griežtų žingsnių prieš 
streiko kurstytojus krašto 
apsaugos darbuose.

Unijos lokalo vice-pirmi-i 
ninkas Charles Kerrigan pa
sakęs laikraščių reporte
riams, jog lokalas dėsiąs vi
sas pastangas, kad iššluoti 
iš savo tarpo visus penkto
sios kolonos pėdsakus, visus 
svetimų valstybių agentus, 
visu? komunistus, kurie sa- 
botažuoja krašto apsaugos 
darbus.
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Aš Tau Rašysiu ir Girsiu Sovie
tus, Bet Tu Suprask Priešingai

Taip sako laiškas, išneštas 
iš Lietuvos kontrabandos 

keliu.
Lietuvių bolševikų laik

raščiai Amerikoje dažnai 
skelbia laiškus iš Lietuvos, 
kuriuose giriama bolševikų 
tvarka Lietuvoje. Iš pa
skelbtų pagiros laiškų, jei 
kas moka skaityti tarp eilu
čių, galima išskaityti ir visai 
ką kita., būtent, kad rašiusis 
bolševikų tvarka yra nepa
tenkintas.

Po lietuvių kolonijas kla
jojantis bolševikams dirbąs 
pijanistas karts nuo karto 
paskelbia bolševikų “Lais
vėje” iš tėvo gautus laiškus. 
Vienam iš paskutinių tarp 
kitko rašoma: “Kol gali, va
žinėk po pasaulį. | Europą 
nėra ko skubėti. Sugrįši kai 
pasibaigs karas.” Tėvas la
bai atsargiai nori įspėti sū
nų, kad nepadarytų klaidos 
ir negrįžtų į Stalino rojų: 
“Kol gali, važinėk po pa
saulį...”, o kai grįši, daugiau 
važinėti nebegalėsi, nes bol
ševikai nieko į užsienį neiš
leidžia. Kitaip tariant, sugrį
ši į Lietuvą, kai karai pasi
baigs, tai ir bolševikai jau 
bus iš Lietuvos išvyti. Ne 
karų bijo jo vargšas tėvas, 
bet bijo, kad sūnelis nepa
pultų į bolševikų nelaisvę, 
kaip iis pats kad yra pate
kęs. Juk jei jau Lietuvoje 
taip gera ir muzikai reika
lingi. tai tėvas galėtų patarti 
grįžti per “plačiąją tėvynę.” 
Vladivostoku pradedant.

Pianisto tėvas yra moky
tojas. vadinas, žmogus apsi
švietęs ir moka teisybę mas
kuoti keliais bolševikams 
palankiais žodžiais. Bet 
kaip su kaimiečiu? Jis ir 
verkdamas rašo, kad “pas 
mus dabar nauja valdžia ir 
viskas yra gerai, tik viskas 
pabrango, batai kur pirma 
kainavo 30 litų, dabar kai
nuoja 200 rublių, o uždar
biai mažai tepakilo...” Mu
sų bolševikiukai pasigauna 
žodį “gerai,” ir džiaugiasi it 
kvailys geležėlę radęs. Deja. 
kiekvienas bent kiek mąs
tantis žmogus supranta, ką 
tas “gerai” reiškia, jei vis
kas baisiai pabrango, o už
darbiai mažai tepakilo.

Yra dar ir kita žmonių 
rūšis, kurie norėdami savo 
šeimas bei gyvybes išsaugo
ti, arba šiaip bolševikams 
dėl tarnybų ar ko kito įsi
teikti, giria bolševikų san
tvarką kaip įmanydami, 
nors širdyje ir verkdami. Į 
musų rankas yra patekęs 
vieno tokio “pagirtino” laiš
kas, kurį per sieną išvežė 
vienas repatrijuojamas lie
tuvis liuteronas, o jau iš Vo
kietijos oro paštu atsiuntė į 
Ameriką rašiusio broliui. 
Dėl laiško autentiškumo nė
ra jokių abejonių, tik gaila, 
kad dabartinėmis sąlygomis 
negalime skelbti nei laišką 
rašiusio nei gavusio pavar
dės. pirmajam nepakenk
dami.

štai kas ten rašoma:
“Aš senai galvojau tau 

laišką parašyti, bet nesugal
vojau kaip, nes teisybės tau 
parašyti negalėjau, nes cen
zūra nebūtų praleidus ir aš 
pats bučiau įkliuvęs ten kur 
daug tokių mus žmonių sėdi 
ir nežinia ar jie dar gyvi ar 
mirę. Dabar gavęs nuo ma
nęs šį laišką skubiai parašyk 
man, kad laišką gavai nuo 
manęs jau visi metai ir ra
šyk, kad džiaugies dabarti
ne mų< valdžia ir girk sovie
tus, nes kitaip ir priešingai 
mane įkliudysi ir man bus 
labai blogai, taigi, reikia 
viską rašyti priešingai ir 
melu, ne* kitaip pa* raus nei
na ir tik tokia pa* mus tiesa. 
(Pabraukimai musų. —L. P. 
K.) Aš manau, kad tą pa

tvirtins ir šio mano laiško 
persiuntė jas, bet tu neskelbk 
Amerikoje, kad tokį laišką 
tau parašiau, nes agentų to
kių, kurie viską pranešinėja, 
yra visur, taigi, buk atsar
gus. Dabar bent dalelę šiek 
tiek tikros tiesos pasakysiu.

“Užėmus Lietuvą Sovie
tams, bolševikai daugelį 
tarnautojų ir šiaip žmonių 
suėmė ir jų gal daug gyvų 
jau nėra—nukankinti, arba 
mirė iš blogo maisto, nes kas 
pas mus papuola į kalėjimą, 
tai maža vilties, kad grįši, 
abelnai žmogus šunio never
tas. Vokiečiai savo žmones 
atsiima į Vokietiją, bet vyk
sta ir mus žmonės, kurie ga
li įrodyti, kad yra iš Vokie
tijos kilę, pavyzdžiui, kaip 
N. N. (Pavardes neskel- 
biam.—L. P. K.), kuris taip 
pat išvyksta, šį laišką taip 
Dat įduodu vienam iš išva
žiuojančių ir jis apie mane 
parašys tikrą tiesa- Daug 
mus žmonių bėga slapta per 
sieną į Vokietiją, bet iš jų 
daug nušauja arba pakliūva 
į Sovietų rankas. Senus tar
nautojus beveik visus atlei
do arba atleis ir palieka 
iuos be jokio aprūpinimo. 
Liks tarnauti tik išgamos ir 
išdavikai. Aš pakol kas li
kęs. bet kaip ilgai, nežinia; 
gal toliek iki kitus išmoky
siu. Daug musų kariškių iš
bėgo į Vokietiją, bet kiti žu
vo ties siena, bet jie bėga su 
ginklais ir jeigu mato blo
gai. tai bent su kulkosvai
džiais ir bolševikų išžudo ir, 
kaip girdėti, tai gana daug. 
Patįs bolševikai atrodo, kad 
nieko nematę geresnio ir 
mažai išmano; jie atvykę 
pas mus patys sako. kad pas 
mus maža Amerika, nes pas 
mus iš pradžiit buvo visko 
pilna. Jie patys apsirenge, 
parsigabeno savo žmonas ir 
jas aprengė, bet mus vis 
vadina ‘buožėm’. Yra iš jų 
ir atvirų žmonių, pasisako, 
kad pas juos nieko gero nė
ra. Vargsta ir kenčia jų, o 
dabar ir mus kraštas, nes at
ėjo mus tokiais padalyti. 
Atėmė iš didesnių ūkininkų 
žemės dalis ir atidavė ki
tiems, bet ir tie gavę žemės 
nesidžiaugia, nes mato, kad 
tvarkos nėra. Dabar pas mus 
tik agitacijos ir kinas, bet 
tie ir kinai tik reklamuoja, o 
gyvenimas priešingai. Mes 
visi laukiam kokio išgelbėjU 
mo, bet iš kur. nežinom. Iš 
manęs taip Dat atėmė turtą, 
bet skolų kiek ant jo turė
jau, reikia pačiam sumokėti,

“Pas mus kalba, kad A- 
merika lietuvius atsiims, tai 
yra duos mums kokią kolo
nija Kanadoje ar kur kitur.

“Šį mano laišką duok pa
skaityti giminėm, tik ne
skelbk kas jo autorius. Tuo 
ir baigiu rašyti. Taigi, susi
rasi nėki m, bet ką aš tau ra
šysiu oficialiais laiškais, ma
nęs netikėk, bet visai prie
šingai ir manau, kad supra
si, o pats džiaukis laiške, 
kad mus atėjo užstoti ir pa
ėmė i savo globą sovietai ir 
man lisok buti jiem* paklus
niu ir taip toliau... (Pabrau
kimai musų—L. P. K.). Mes 
visi sveiki. Rusai labai daug 
kariuomenės pradėjo pas 
mus traukti, šiandien šį laiš
ką išveža i Vokietiją. Viso 
gero. 1941 m. kovo 12.”

Kaip iš laiško matome, šis 
žmogelis bolševikų ir jų 
tvarkos nekenčia, bet laiš
kuose gira bolševikus ir dar 
liepia, kad jo brolis iš Ame
rikos iuos girtų ir patartų 
buti paklusniu... Tai ve, ko
kiu budu atsiranda vienas 
kitas bolševikams “palan
kus” laiškas iš Lietuvos, ku
riais “I>ai«vė” ir “Vilnis” 
taip džiaugiasi.

Liet. Piliečių Komitetas.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIAAMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kriaučių unijos prezidentą*; Mes čia esame Ameriko- 
S. Hillman pasakė prakalbų je. Musų šių dienų admini-

New Yorko kriaučių akti- 
vistams.

stracija su prezidentu Roo« 
seveltu priešakyje seka įvy
kius Europoje gana aty
džiai. Roosevelto nusistaty
mas yra toks. kad reikia ne 
tik organizuoti ir tvirtinti

Birželio 4 d. Rand School 
name buvo New Yorko 
kriaučių veikliausiųjų narių
susirinktoas. kuriame kai- darbo kjek ga]i.

V!?!. 'r3"3 r "t” i-a 3’ ma reikia gerinti ir darbi- 
galima sakyti, neliete kilau-; njnky sąlygas, taip kad žio
čių industrijos, bet liete ypa- ; * 5 ?j
tingai kero industnjosstov, ^ /^kratas esąs? bet 
it tai ptautinę padėti. šimtų kartų geriau gyvenus

Kai bet kurioj industrijo- negu darbininkai gyvena to
je šiandien prasideda strei- j talitarinėse valstybėse. Dar
kai, tai aš tuos streikus tai-1 bininkas turi žinoti, kad jis 
kau, sako Hillmanas. Ar ge- eina ne už tuščią demokra
tai ar blogai aš juos šutai- tiją kovoti, bet kad jis eitu 
kau, tai aš kaltas. Mano tik- j pasiryžęs ginti savo ekono- 
slas yra. kad kuo daugiausia minį ir politini gyvenimą
darbininkų susiorganizuotų 
į unijas. Roosevelto admini
stracija irgi pageidauja, kad 
kuo daugiausia darbininkų 
susiorganizuotų į darbo uni
jas. Mes šiandien visi su-

taip kaip gynė Amerikos lai
svę šimtas jienkiasdešimts 
metų atgal.

i Kas šiandien, sako Hill- 
, manas, aiškina jums, kad 
| Ameriką reikia

Potvinio Apsemtas Miestelis Pennsylvanijoj

::

.. , ••••
Nuo didelių liūčių šiomis dienomis patvino Monongahelos upė Pennsylvanijoj. užliedama 
daug miestelių ir farmų. šiame vaizdely matosi apsemtas Elizabetho miestelis apie 30 
mylių nuo Pittsburgho.orantame kad kur tik nebu !Ameriką reikia sulaikyti 

piantame. kad Kur tik nebu-, Amerikos “niekas
vo stipraus ir vieningo dar- ’
bininkų judėjimo, ten 
Įėjo fašizmas. Fašizmas,
keltei^Krmas^^kSi^'rai^’1'® visoki aSentai ir sako: dėjo didžiausias pastangas Šautiną—jis 
±Mvti Sininkui^^'?Fabrikantai labai geri, kam jį išmokslinti; jis taip pat ir priklaus 

jums streikas; Jie duos dėkojo giminėms, draugams cius. 
jums visko ir be streiko.” Ii ir pažįstamiems, kurie atėjo
atsiranda silpnadvasių, ku- į jo banketą pagerbti jį. 
rie pradeda tą mintį sėti Bankietui pirmininkavo 
tarpe darbininkų, kad fabri- Tarno Vaitukaičio sūnūs, A. 
kantai geri, kad jie duos vis-; Vaitukaitis, kuris viename 
ko, tik mes nesiorganizuo- universitete profesoriauja, 
kime. Bet ką mes tokiems
agentams ir silpnadvasiams

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Kaip Montevideo komunis- tikrojo vardo ir vėliavos, ku

ri reiškia Stalino vėliavą ir 
Stalino vardą.—Stalino vis
kas. Stalinas reiškia dau
giau, negu milijonai pasau
lio darbininkų! Štai kodėl 
stalinistai už Staliną atiduo
da visą pasauli.

Prieš karą, ypač baudžia
vos laikais, vienas bajoras

tai šventė Gegužės Pirmų

Montevideo miestas yra 
Urugvajaus sostinė, kur yra 
nemaža komunistų, tačiau 
paskutiniais laikais jie pra
dėjo dangstytis jau kitokiais 
vardais. Tas įyškiausia ma
tėsi šįmet per Pinuos Gegu
žės šventę.

Pirmą Gegužės dieną ko- buvo daugiau vertinamas, 
munistai šįmet savo vardu negu 10 kaimiečių; vienas 
čia visai nepasirodė. Jie su- kunigas daugiau, negu 15 
lindo po įvairių sindikatų ii mužikų. Jų parašas ir paliu- 
nepartinių organiz a c i j ų dymas teisme atsverdavo 
skraiste, ir demonstraciją nuo 10 iki 15 mužikų parašų 
surengė tų organizacijų var- bei liudininkų, žodžiu sa- 
du. Bet oratoriai buvo dau- kant, kunigas ant svarstyk- 
gumoje komunistų lyderiai, lių daugiau svėrė, negu mu- 
kurie savo kalbose smarkiai žikas su kumele, vežimu, pa
kritikavo Anglija ir Suv. čia ir vaikais.
Valstijas, bet nei vieno pro- B vis d , kj k , 
testo nereiškė pnes Hitlerį. Stalinas_nesvėrė tiek nei 
Gal todėl ir komunistinę ve-
liavą su kuju ir piautuvu ko- jiek dau^. caras nesvere
munistai patys sarmatinosi 
nešti per 1-mają gegužės. Jų 
demonstracijose jautėsi pa- 

ir prislėgtas ūpas. 
nešaukė “te-

supiudyti darbininkus tarp 
savęs. Šitoje srityje fašis
tams padeda komunistai. 
Kada darbininkai ima piau
tis, tada fašistai žvejoja sau 
pritarėjus. Jie pradeda sėti 
antisemitizmą, kaltinti žy
dus ir tt.

Kada jau darbininkų vie-
Vytautas Katilius.

nybė apardyta, orgamzaci- pasakome? Mes pasakome:; 
jos silpnos, tada hitlerimn- į “jeįgu tu nesi darbdavio pa- i

jis atmokės sumą 
Įklausančius nuošim-

Rep. Vyt. Ramunėlis.

MANCHESTER, CONN.

Svetainės Bendrovė atžy
mėjo 10 metų savo gyva

vimo.

Gegužės 25 d.

i.Musų draus* a. i.iutkuvienė Popiety, apie3val..de-:
dalyvavo socialistu bankiete. kuria monStiaVO anarchistai, An- 
nesenai buvo surengtas Bostone ,-x a i-a. • • i- -ii .i
LSS X-, metų sukakčiai paminėti, titotahtannio Komiteto var- 
ir, sužavėta nepaprastai gražia to dU, Smarkiai kritikuodami 
bankieto nuotaika ir
tenai kalbomis, parašė 
ma socialistams.—Red.]

kai pradeda 
“šturmin inkus”

viešai savo 
organizuoti.

samdytas agentas, 
amžinas žioplys.”

tai esi i 
Taip ir)

Kalbant apie Staliną, ko
munistui reikia nusiimti ke
purę. Demonstrantas.

KIEK KAINUOJA RADI
JO VALANDOS.

Federalė susisiekimo ko
misija savo raporte Kongre- 

kad vakareįstai graz.a io _ sui pranesa ^art vakare vie-
LTSST k<!mun!stus .uz./aslzn?«'?• na radijo valanda ant Na-
« , ..„k..,- mlmą lr „esjgatiedami taip a , BlOadcasting Co. me-

™ i.«= drenai Pat,.ka,c,« z,j:!zlų P“- lynojo tinklo kainuoja $8.-
karžv^i^k. Sar i° !mPenall™ul: .Jlems 240, o ant raudonojo tinklo
Karžygiai, užu laisvę zmo- solidarizavo batlistai ir —— ~ - - - J -nuo. $10,780. Columbia Broad-

. . niu bekovojai Darbo minių komunistų partijos atskilusi L,-/; ima 410|t . -r k a- Viet0?lie' skriaudžiamųjų teises ginti Rolševikų-Leninistų Lyga, a Sanda $ ’
tu\ių sales bendiov e minėjo jųg nenustojat. Su tvirta vii- priklausanti prie IV-tojo in-
^v? metl^ sukakti. Tuo čia, su šviesia minčia nešate ternacionalo. 
tikslu buvo suruoštas banke- darbo

LOtVELL, MASS.
A«^-i*aIęą nuo komunistų 

pradėjo augti lietuvių 
kliubas.

Lovvellio DLK Vytauto 
Tr,iubas apsivalęs nuo pa-

, „ . . . -------žmonėms apsvietima
tas su prakalbomis ir muzi- _į bakūžes tamsias, į dirb- 
... Programa prasidėjo tuves troškias, kur skriau- 
himnais. 2 v. popiet. Tvar- džiami vargšai dejuoja...

. •• j •’ -w.vcoc bendiovės piimi- Nors sinndicri tHFDC
gerai sekasi, nes ji randa jau tai, tai jie yra amžini žiop- ; raudonavusių narių, ėmėsi ninkas K. Bočys. Vedamąją VTa daug oaklvdimu ka 
iškalno paruostą dirvą. To-,liaij Musų šalis nesirengia:intensyvaus darbo dar dau- kalbą pasakė SLA prezi- Įrukd0 mūsiškiu veikimą,
kiom metodom Hitleris uz-, nįeko užpulti, bet rengiasi ■ giau padidinti narių skaičių, dentas adv. Bagočius, kuris įet sulauksim aušros ir švie-
kariavo: Austriją, Cekoslo- tvirtai gintis, šiame kare Eu-: kurie bus tikri Lietuvos su- Manchesterio lietuviams vi- «e«nės dienos__ vienybė ua-

”...................... - nųg Tam darbui pasiryžo ?uomet patinka. Kadangi įlins" nrisDaudima
kiekvienas Kliubo narys. Ir šiose iškilmėse buvo daug ” Už metų-kitų. po sunkių
šiandien darbo pasėkos jau miesto valdininkų, tai adv. vareu išsiblaivvs skliautai

Kai tik dirva būna priruošta! dabar yra. Jeigu tie žmonės, 
—tada Hitleris ateina su ar- i kurie “mažina” Ameriką’ 
mija. Tada Hitlerio armijai pavojų nėra Hitlerio age’.i-'

Vakare, apie 10 vai., pra
sidėjo Socialistu Partijos

i Tie tinklai turi po kelias
dešimts radijo stočių. 

Lietuviški radijo pusva-
lv

demonstracijos. Kalbėjo Dr.[landžiai moka tarp $35 ir 
Frugoni, Argentinos Sočia- i ^^0, nes jie transliuojami ne

vakiją, Lenkiją. Daniją,; t opos ir Azijos diktatorių 
Olandiją, Noiyegiją, Belgi- niekas nepuolė, bet jie puola 
ją, Francuziją, Bulgariją. }r naikina kitas valstybes. 
Jugoslaviją ir Graikiją. Kol Amerikos ir Vokietijos ka- 
kas jis negali užkariauti An-. ras priklauso ne nuo Ameri- 
glijos, nes ten darbininkų ĮęOS? bet nuo Vokietijos. Jei- 
frontas vieningas. , Ten nėr vokiečiai nepuls Ameri- 
kcmunistai, nei fašistai dar-;kos Amerika neužpuls Vo- 
bo masių nesudrumstė. Uz-, kietijos, ir tegul visokie pa
tari sunkiausiuose karo mo-1 cjfistai nelieja dėl to ašarų, 
mentuose Anglijos darbi- (Tggyj neklaidina Amerikos 
ninkija stovi kaip kieciausis publiką, tegul netrukdo A- 
plienas priešu diktatorius! merikos pasiruošimo apsi
ūtai, todėl ir čia Amenkoje gynjmui. Jeigu diktatoriai 
mes turime dėti kuo didžiau-; užpuls mus nevieningus, ne
šiu pastangų, kad darbo uni- prisirengusius gintis, tai mes 
jos užimtų kiekvieną indust- pralaimėsime, taip kaip pra
riją, kiekvieną fabriką! laimėjo daug Europos vals- 
Tvirtos darbo unijos, tai tybių. Mes prie to negalime 
svarbiausia musų šalies ap- dasileisti. Mes kuo pilniau- 
sauga nuo diktatūrų. Tai gja turime pasirengti ir pasi- 
pirmutinė apsigynimo n- dktį priešą, kuris grasina vi- 
nUa- sam pasauliui.

Musų salioj ! S. Hillmanas ragino uni-
jus, sako Hillmanas. T es , jjstus budėti ir buti ant sar- 
yra žmonių, kūne Pa'£: gybos darbo unijose, kad vi- 

nemato. Jie pasįtiki gokj agentai, prisidengę 
Atlanto ./andenymo p ociu. .<kairio^ nea^

19ir?1’„^ * tūkstančių my- d t darbininkų vienybės, 
lių ir Hitleris jo nepersoks. N-ekados neb * tain reika- Bet šiandien 4 tuk^mčių £ngk ddarbininkų vienybė, 
mj hų plot^ raiškia tik 7 va-kajp - reikalinga dabar, 
landų skridimą. J 14 valan- vienybėie yra musų galybė 
dų nuo New Jorko Jferly- Hillmanas. ir tuo pa
ną nulck.a muuj or aivia . O gjbaigė susirinkimas.
ar jųs manote, kad iš ten ne- ______
gali atlėkti? Gali! Musų At- , .w. ____ . .
lantas ir P&cifikas yra taip F- Vaitukaičio sunu* Alfir- 
kaip francuzų Mažino lini- “**’ jau <**ktaras. 
ja. Francuzijoje visokie pa- Birželio 7 vakarą ALP 
cifistai, visokie Hitlerio a- Kliubo svetainėje jaunam 
gentai aiškino, kad Francu- Algirdui Vaitukaičiui buvo 
zijai jokio pavojaus nėra, tėvų suruoštas pagerbimui 
nes ja apsaugoja Mažino li- jo bankietas. Bankete daly- 
nija. O kas atsitiko? Mažino vavo virš 200 žmonių. Prie 
linija tiek reiškė, kiek eiga- skanios vakarienės ir gėri- 
reto durnas! O ji nereiškė mėlių buvo ir kalbų. Kalbė- 
nieko todėl, kad Francuzi- j0 Bajoras, J. V. Stilsonas, 
joje nebuvo stipraus ir vie- J. Buivydas, J. Draugelis, A. 
ningo darbininkų judėjimo. Žilinskas, K. Michelsonas.
O nebuvo jo todėl, kad ten Jie visi kreditavo Vaitukai- 
jį griovė komunistai ir fašis- čius. kad būdami darbo 
tai iš vidaus. Tas nevienin- žmonės, jie dirbo prie kriau- 
gumas darbininkuose ir čių ir išleido dukterį Geno- 
parbloškė Francuziją. Mes vaitę į mokytojas, o sūnų 
esame tų įvykių liudininkai. Algirdą i daktarus. Ant pa

lįstu Partijos delegatas A- 
mėrico Ghioldi ir kiti, smar
kiai kritikuodami visas dik
tatūras. Ir čia pat klausė: 
kodėl Stalinas nuėjo su Hit
leriu, kurio triumfas reiškia 
mirtį ir vergiją darbo kla- 

? Piihlikii šaultA- “Aalin i

per visą tinklą, o tik iš vie
nos kurios nors vietinės sto
ties, ir tai iš menkesnės.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

P. Rusevičia, 
Road. Victoria. B.

651 Dupplin 
C. mums pri-

kos skyrių. . Mums, lietuviams, tas reiš- parašytų eilių. Aš tas eiles Kiek pas ka dalyvavo pu-' ..naknr
Jaumeji atletininkai yra kia didelę garbę valdininkų deklamavau ‘Philadelphijoj blikos? ‘ ‘

užsimoję įkurti sporto kam- akyse, kad mes turim tokių švenčiant “Kovos” 10 metų Komunistai sako. kad pas 
barį, nore su smulkiais spor- gerų kalbėtojų, kurie gerai sukaktį, ir dabar tą mintį juos buvę 40,000. anarchis
to įrankiais, ir skaityklą, supranta sios šalies santvar- pritaikau prie LSS 35 metu tai — taip pat 40,000. 
kur galima butų gauti pa- ka ir politiką. Tik gaila, kad sukakties )
siskaityti žurnalų ir laikraš- tuoj pabaigęs savo kalba ‘ a Liutkuvier
čių. Tas užsimojimas gal but adv. Bagočius apleido Man- ’
greitai bus įvykdytas, nes (chesterį, nes turėjo skubėtu^ ONA JABLONSKAITĖ 
Kliubas tun atliekamų pa- < Massachusetts valstijos UnT GAVO $5150 -
talpų ir padės finansiškai. (tuviu Dieną. . , ki v 50,000 žmonių.

Antras gana naudingas j Toliau musu bankete kai- tu amžiaus "mokytojai ka^^oinunisrat'ValinS 
te ■**! majoras, jegis- pį^Mo, Me... .bm-o ap- >^ i^S vengU ^vo

Leiskite pasakyti teisybę: 
pas juos visus dalyvavo tik 
pusė tiek, kiek jie patys sa
ko. Pas socialistus buvę apie

mas, tai pakeitimas Kliubo liaturos atstovai ir policijos skundus viena laivu komua-
vardo. Prieš 20 metų, kada; valdininkai. Kalbėjo ir lie- 'nija reikalaudama $200,000 I4 v*Ninnq
sis Kliubas susitvėrė, jis pa- tuviai svečiai, B. Vedeikis iš atlyginimo už padarytą jai ,S R‘AWAUUa-
sivadino DLK .Vytauto Kliu- Hartfordo ir J. Gerdauskas “gčdą ir skausmą.” Ji tvirti- Toronto lietuvių ir čekoslo-
bo vardu. Bet iki šiol niekas, iš Berlin, Conn. Taipgi kai- no. kad nuėjus jai pažiūrėti vakų bendras piknikas,
kitaip jo nevadino kaip Lie- j bėjo ir vietinių draugijų at- to laivo, vienas jo tarnauto- Rirxpl;n 99 d Tnmntn Up
tuviu Piliečiu Klnihas. nors i stovai. Jie įteikė ir piniginiu ia«s ja užpuolęs nedorais, . .

dovanų. Dalyvavo visož S pripažTno ,r “M.°'akų C. C. F.
Manchesterio draugijos ir jai $5150. P kuolx>si nngla 'S'aziavimų
Hartfordo Lietuvių Ukėsų __________

oficiališkai jis to vardo ne
turėjo.

Atsiskyrę komunistėliai 
nutarė įkurti sau atskirą 
kliubą ir pavadino jį Lietu
vių Pašalpos Kliubu. Bet ii 
jie savo vardo nevartojo, o 
vadinosi “Lietuvių Piliečių 
Kliubu.”

Kadangi musų Kliubas 
gyvuoja jau 20 metų ir vi
suomet buvo žinomas kaip 
Lietuvių Piliečių Kliubas, o 
komunistai šitą vardą pavo
gė, tai mes nutarėm doku- 
mentališkai šitą vardą įtei
sinti kaip oficialų musų 
kliubo vardą, ir tas darbas 
jau padalytas. Jį atliko 
kliubo įgaliotas naiys B. 
Peslikas. Kliubo nariai tuo 
labai patenkinti ir labai dė
kingi Peslikui už jo pasidar
bavimą.

Kliubo vadovybė prane
ša. kad dabar Kliubas atmo
ka pinigus, kurie buvo pa
skolinti kempę perkant. 
Nuošimčiai už tas paskolas 
bus mokami tik iki 1941 me-

Kliubas.
Banketas buvo puikus. 

Panelei M. Zorskaitei vado
vaujant. jaunos mergaitės 
sudainavo keliatą dainelių. 
O kas norėjo, galėjo prie 
geros orkestras ir pasišokti.

Bendrovė gerai tvarkosi, 
namas jau išmokėtas ir visas 
vidus jau įrengtas. Visa tai 
kainavo bendrovei virš $17,- 
000. Mat, kur vienybė, ten 
ir galybė. Mažas skaičius 
lietuvių vieningai dirbda
mas atliko didelį darbą.

Dalyvi* A. B.

STATO $50,000,000 PLIE
NO ĮMONE.

Iš Pittsburgho praneša
ma, kad U. S. Steel Corpo
ration ruošiasi statyti už

SVEČIAS Iš BRAZILIJOS

(pikniką). Išvažiavimui vie 
ta paimta ytin graži ir pato
gi. šokiams yra gera platfor
ma, o laike šokių gros links
ma čekoslovakų muzika. 
Bus bufetas su šaltais ir kar
štais užkandžiais.

pas mus nauja tvar
ka, žemelę purename, kuri skai
tosi valdžios nusavinta, nes vi
sos žemės, miškai ir vandenys 
paimta valdžios nuosavybėn, o 
mums kol kas palieka ją puren
ti. Praėjusiais metais, 'pačiam 
Įkarštyje,* musų visą ūkį buvo 
įtraukę į sąrašą visiškai atimti, 
bet kol kas da leidžia gyvent. 
Nors visas tas musų sklypas su
sideda vos iš 33 margų.

Toks mus dabar gyvenimas... 
Būtinai reikalingu prekių ne
gauname. Prasti batai kainuoja 
300 rublių, medžiagai rūbams 
pasakiškos kainos ir negalima 
gaut, bet už žemės ūkio gami
nius labai pigiai gauname. Už 
rugių centnerį 9 rub. 50 kap. 
(centneris—100 svarų), kviečių 
14 rub. Tai apie batų ar leostiu-' 
mo įsitaisymą reikia užmiršti. 
Žiema buvo pusėtinai šalta, die- 

į na iš dienos apie 25 šalčio ir di
delės pūgos. Tai mus taip ir 
kankina visokie negalavimai. 
Tik viena saulė šviečia... Tai

Programoje bus ir Įvairių švogeruk Petruk pas mus tokios 
pamarginimų, lenktynių ir navvnelės. Kitokių rašyt nega- 
tt. Visi Toronto ir apielinkių laiškus patikrina. Tamstos 
lietuviai yra kviečiami šia- tėčius gavo nuo jūsų laišką, lai
me piknike dalyvauti. Išva- škas kelyje išbuvo pusę metų.
žiavimo vieta visai arti mie
sto, vos 9 mylios. Važiuo-

čia yra parodytas Brazilijos 
spaudos departamento viršinin
kas. S. B. de Hollande, kuris

$50,000,000 naują plieno šiomis dienomis atvyko j Jung- tesusirenka ant kampo 
imonę plienui gaminti. Ji • tinęs Valstijas. Sakoma, kad jis Queen st W. ir Gorevale av. 
busianti statoma Pittsburg- buvęs čia pakviestas Valstybės lygiai 1:30 valandą popiet, 
gho priemiesty Homesteade. Departamento. 1 Rengėjai.

Be to pranešu, kad pas mus 
laikraščiai negaunami. Tėvas

jant Bloor st vakarų link Į ‘ užsiprenumeravo rudeny “Vals- 
5-tą kelią, važiuoti iki Sum- 
merville Market. Čia suktis 
po dešinei ir važiuoti iki til
to. Tiltą pervažiavus, suktis 
į kairę ir tuoj privažiuosi 
pikniko vietą, nei pusės my
lios nevažiavęs. Vieta bus 
atžymėta atatinkamu užra
šu. Neturintieji savo karų.

t iečių'* laikraštį, pasakė gaus 
tik kovo mėnesy, tai gyvenam 
be jokių žinių. Turim radijų, bet 
tas nieko nepraneša, tik agi
tacija kad dabar viskas labai 
gerai. Turėjom su tėveliu me
džioklinius šautuvus, tuos at
ėmė. Neduoda leidimo nei tą 
niekniekį laikyt. Labai prašau 
parašykit mums laišką ir kana- 
diškų naujienų. Viso geriausio 
linkime visi. švogeris (pravardę 
išleidžiam).
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Pasikalbėjimas ] 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike 1...

—Sveikas gyvas, tėve 
jau tave paleido?

—Kad manės niekas ii

MUSŲ BIZNIERIAMS PASISKAITYT.
Musų biznieriai mano, 

kad unija reikalinga tik dar
bininkams. kurie dirba dirb
tuvėse. Jiems tenka strei
kuot. kovot už trumpesnes19 * ' * •

ar kaip biznio išlaidą?
Tuos dalykus turi aiškiai

žinoti kiekvienas biznieris, į 
bet retai kuris žino.

Jei musų biznieriai butų ■
daibo valandas, už geresnį susiorganizavę, jie galėtų 
atlyginimą, todėl jie turi but pasikviesti tinkamą žmogų. j 
gerai organizuoti. Biznie- kad kartas nuo karto duotų 
riai tokių reikalų neturi. Jie tokiais klausimais paskaitų. < 
dirba patys sau, streikuoti Jie galėtų daug ko išmokti 
nėra prieš ką, todėl ir orga- ir galėtų savo pelną padi- į 
nizaciia jiems nereikalinga, dinti.

Bet jeigu biznieris šitaip . Pabaf mūsiškiai biznie- 
galvoja, tai jis kaip tik ir pa- . stengiasi pridaryti.
rodo, kad jam reikalinga oi- *“«““> Pel"° l“k<‘ldi™; 
ganizacija. Jis parodo, kad yteteĮ-kitu centu kainas. O
jis da nesupranta savo rei- stoką praktika yra pati blo- 

r giausia. nes zmones tada ne- i
Biznieriaus reikalai yra b?in? P38 Toksi

kur kas platesni ir sudėtin- bizniems kaltina lietuvius, , 
gesni, negu darbo žmogaus kad jie.eina plikti pas sve- 
reikalai. Visų pirma, biŽlie- timtaucnis. Bet pilkėjų ne;
ris atlieka Ki svarbų pa- «?llma ka Įtm‘L P.irk^31

Pi-ie vlsuomet pirks tenai, kur: 
pigiau.

Kad biznis gerai sektųsi, 
tai kainas reikia mažinti, o; 
ne kelti. O kad kainas butų 
galima numažinti ir pelnas į 

tai biznieris; 
turi savo prekes pirkti pi-Į

lai navimą visuomenei 
dabartinės ekonominės sis
temos, miestai be biznierių 
visai negalėtų egzistuoti, 
štai tik mažas pavyzdis.
Bulvės auga Maine’o valsti- , ...
joj. Ar galėtų darbininko ^nukentetų
v * * a • VT VT įlipi C*19TZ\žmona važiuoti iš New Yor-
ko i Maine’o valstiją, kuo- Pa.u;.Gl P.^311 «3 ™3 nus‘- 
met jai reikalingas pekas Plr.taU?kant celais vago-! 
bulviu? Jai viena kelionė ?ais visiems susidėjus. č.a 
kainuotų apie $15-$1S. *.veHelkallnga organiza-.
Dabar gi ji nusiperka peką C1JA' : H „alėtu tur~.i 
bulviu savo mieste -už 30 yrgamzacija gatų.tuie 

tik kiaušinius, ale ir sviesta centu. O kas tas bulves par- D išlavintą Pnkeją. uii>da-; 
išvežė, ir lašinius atėmė, ii vežė‘ iš Maine’o valstijos? bot^ nnkos b^metrą ir 

Ar • tai neprisipažįsta kad jie va- Biznieriai.
įgys. O tu. sakau, dėl kelių Tą pati galima pasakyti 
kiaušinių eimyderį darai, apie pieną, sviestą, mėsą,

nelaikė. ISakau, šėm an ju! .Jei bu- cukrų, duoną, čeveiykus ii
—Žmonės kalbėjo, kad tum tikras dimikratas. sa- net "apie tabaką ir snapsą.

policija buvo pasodinus tave kau, tai magaryčioms da ir Jeigu nebūtų 
belangėm j šnapso pakeleivingam žmo- kiekvienas iš mus turėtu va

-O ’ ’ - - -

kamų fluktuaeiją. Kainos, 
matote, nėra pastovus daly-i 
kas: čia jos pakila, čia vėl 
nukrinta, ir taip amžinai 
fluktuoja. kain juros pavir- 
šis. Pritvre biznieriai tą 
fluktuaeiją labai daboja i,: 
perka tik tada, kada kainos—O kas tokias pletkas gui užpundytum. Žinok, sa- žiuoti tų daiktų pirktis tenai, '"L. im

■eidžia? Ant sūdo paduosiu! kau. kad aš einu iš Musų- kur jie gaminami, arba turė- Drekes niffiau V na/*
—Be juoko, tėve, kur gi Čiužės šteito. taigi gali pri- tume apsieiti be jų. id

lu buvai prapuolęs? įimti kaip svečią, o ne kaip Dabar biznieriai aprūpina dauįįau kostumeriį j, įi
labai ilgą ke- 'agi. visuomenę visais jai reika- v;ia
Kol sugryžau. —O ką jis ant to atsakė? lingais daiktais. Už šitą pa- p

padnackai visiškai nuplyšo. —O jis. vaike, nei kiau- tarnavimą, žinoma, jiems
—Ar galima paklausti, syt nenori. Sako, ai don ker lieka centas-kitas pelno. Bet 

kur taip toli keliavai? iš kokios tu peklos eini, ale kai kada jie daugiau skurs-
—Buvau nuėjęs Į Mišių- mano kiaušinių negali vog- ta, negu darbininkas, kuris

—Turėjau 
lione. Maike. Amerikos Pilietis.

gano steitą.
—Gal norėjai

Mich įganą ?
—-Jessa.
—O ką tenai veikei*.’
—A.r gi tu. Maike. neskai

tei gazietose. kad ant Bačiu- man ded 
no faunos tenai buvo susi- tos, o jo

ti. Veidiminut. aš jam sa- dirba dirbtuvėj. Jų pelnas 
pasakyt i kau: Dievas ne tau vienam apribotas, nes kiekvienas 

tuos kiaušinius davė. ale vi- vis stengiasi parduoti pa
sienis. O jis kaip šoks ant kės kuo pigiau, kad patrau- 
manęs su kuolu: šarap. sa- kus daugiau kostumerių. Iš

iu big fui!ko.

EVOLIUCIJA ir revoliucųa
RAŠO PROF. V. ČEPINSKIS.

(Tąsa)

šitie trukumai marksizmo ir aplamai so
cializmo galima prašalinti tik išsprendus 
visą eilę didelės reikšmės visuomeniniam 
gyvenimui problemų, kaip antai: nuosavy
bės problemą, pinigų ir kredito, adminis
tracijos ir tarptautinių santykių problemą. 
Netik utopinis socializmas, bet ir marksiz
mas ligi šiol pasitenkindavo bendromis 
schemomis visuomenės tvarkos ir nemėg
davo, nes. nesugebėdavo, gvildenti aukš
čiau nurodytų problemų. Ir šiandien tos 
problemos ne tiktai kapitalistų, bet ii* so
cialistų neišspręstos. Juk socializmas labai 
daug kalba apie viso pasaulio proletarų 
solidarumą; juk darbininkų Internaciona
las buvo jau itin galingas prieš didijį karą, 
o vienok tasai darbininkų solidarumas pa
sibaigė 1914 metais tuo, kad, įvairių kraštų 
proletarai ėmėsi skaldyti vieni kitiems gal
vas. Vienu žodžiu, proletarai pasirodė to
kiais pat siaurais ir menkais miesčioniš
kais patriotais, kokiais buvo jų naudotojai 
ir vadinami viduriniai visuomenės sluoks
niai.

Socializmas daug įr plačiai kalba apie 
žemės, žemės turtų, susisiekimo priemonių 
ir panašiai nacionalizaciją, ir mano, kad 
jeigu tik tuos turtus, nacionalizuoti, tai ir 
atsiras reikalinga grupė žmonių, kad tin

rinkę musų 
rie aorinko 
karalium?

—Žinau, žinau.
—Tai ir aš buvau 

numaklenes.

PER DIENĄ VOS TIK UŽ
DIRBA 1 SVARĄ 

DUONOS.
Okupavę Lietuvą, bolše

vikai vienus inteligentus 
areštavo, o kitus pašalino iš

( ___ darbų ir neduoda iš ko gy-
..... Kiaušinius tų kelių centų, ką jie uždir- Yel^ta Vpač okupantai kerši-: 

ėda ne Dievas, ale viš- ba. jie turi užmokėti nuomą J? buvusiems šauliams, ku- 
ios man kaštuoja pini- už krautuvės patalpą, turi P? buvo paruošti kovai uz

tautininkai, ku- 
Smetona savo

tenai

gą. Na. ir pradėjo kabintis, užmokėt už telefoną, 
kad aš jam užmokėčiau už elektrą ir taksas valdžiai, 
tuos kiaušinius, o jeigu ne. Kai biznieris visas bilas ap- 
tai iis nuvarysiąs mane pas moka. jam pačiam kaltais 
šerifą. Aš pinigu neturėjau, nieko nelieka, o kai kada ir 
Maike. tai iis pristatė mane bilų jis neįstengia apmokė-

— Pėkščias? prie darbo. Turėjau tris die- ti. Dažnai būna taip, kad
—šiur. kad pėkščias. Juk nas malkas piauti. Ir valuk žmogus sudeda savo pinigus 

aš savo locno armabilo ne- to pavėlavau į tautininkų į biznį ir turi bankrutuoti.
turiu. seimą. Fabriko darbininkui su

—Na, o kain tau Smetona —Na. tai dabar eik įssi- tokia rizika netenka susi-
ratiko? Juk teko susipažin- miegot, tėve. nes matau, kad durti. Tačiau 

nuvargęs esi.ti. ar ne.
— Taigi tain išėjo. Maike, 

kad ne susipažinom.
—Kodėl?
—Pervėlai nuėjau. Buvo 

jau t o vDų ceremonijų,
cigarg.-d’u radau daug prirū
kyta. Ale čyn cigarai. Ma
ut. tenai butą “Sandaros’’

IRAKAS ŽADA NUBAUS
TI MAIŠTININKUS.

»

DAINA IŠ TĖVYNĖS IŠVAŽIUO
JANČIO.

• • : > f
Sudiev, tu brangi man tėvynė, 
Sudiev taip mylima šalis.
Sudiev, jus broliai nusiminę 
Ir ašarotos seserys!

Gal dar sugrįšiu ąš prie jūsų 
Atgulti ant tėvų kapų,
O gal kažkur svetur supusiu, : 
Palaidotas tarp svetimų.

Ir ten antrame krašte svieto 
Kas mane mirusį lankys? •
Kur rūtą kvepiančią ar mėtą 
Ant mano kapo pasodys.

Jei tik sparnuotis giesmininkas 
Ten mane vargšą apgiedos.
Ir vėjas rudenio švilpikas 
Man švilpiniuos laike audros. • •t.

Lietuvos laisvę. Tik dabar 
pašalintuosius inteligentus 

varvtibolševikai pradėjo 
prie miškų darbų, nes Lietu
vos girias okupantai smar
kiai naikina. Tačiau miškų 
darbininkams vra nustaty- 
tas toks žemas akordinis į 
atlyginimas, kad tik stiprus; 
ir įpratęs prie sunkaus dar
bo. žmogus vos pajėgia per) 

pusantro i. , . . . . dieną užsidirbti 
darbininkai lubH0. Tai yra lygiai tiek, į 

savo reikalams prje bolševikų kainuoja; 
svaras duonos.

turi unijas 
ginti, o musų biznieriai ne
turi.

Taigi laikas butų biznie
riams suprasti, kad jiemstiv Irako premjeras Jamal ai . .tlk Madfai paskelbė Bagdade laIP.Pat reikalinga organi

per radiii. kad maištinin- ^c«a sa™ "»*«*>?» P"1.1' 
kai. kurie buvo nuvertė tei- Jl«™s reikalinga vienybe ir
sėta Irako vvriausvbe ir pra- solidarumas, kad nekenktų 

' 1 vieni kitiems, bet remtų vie-redaktoriaus, ba iis ruko to- ... , -. „ . ... , \it-m mi
kius. ka tris už nikeli. Ir pri- ^a!a l),ler> į kitus

-rLn.-.rt* buirk tinkama: nubausti. Bet patssniaudvta. akurat kaip 
“Sandari»s" redakcijoj.

—Reiškia, veltui savo ko
jas varginai. Reikėjo išeiti 
a n Ksciau.

Aš. Maike. iš namų iš
ėjau gerai, ale vienas farme
rys sumarudijo man čielas 
tris dienas.

—O kaip tai atsitiko?
—Ogi šitaip: einu ameri

kancku plentu ir žiuriu, kad 
prie medžio prikaltas sainas 
ir užrašyta: “Eggs.’’ Po tuo 
samu.

Be to, musų biznieriams 
reikia mokintis ir lavintis.vvriausis kaltininkas. Raši-

das a]i Gailanis, kuris buvo . ......
pagrobęs Irako valdžia i sa- Amerikonai bizmenai. ypač 
L rankas, jau pabėgį Ira- tombesnieji^ paprastai yra 
nan. mokyti žmonės, baigę biz

nio kolegijas, specialistai sa-
“INTELIGENTIŠKAS” vo sl ‘V’’ V?1 ir uįtu|i savo 
PLĖŠIKAS APIPLĖŠĖ organizacijas, laiko konfe-

BANKA cencijas ir suvažiavimus.
***" 'ruošia paskaitas ir nuolatos

Biidgeport, ( onn. — Pe- lavinasi, tyrinėja naujus me- 
reitą savaitę ginkluotas plė- todus.
šikas čia užpuolė Morris o mūsiškiai biznieriai

...... . _____ Banką ir pagrobęs dažnai j,-procentu nemoka
____ prie medžio pridėta pinigų pabėgo. Žmo- išskaičiuoti. Pavyzdžiui, biz-

kiaušiniu. O aš jau buvau kurie jį matė. sako, kad nieris X turėjo per sąvaitę 
pusėtinai išalkęs. Apsižiurę- -1?? lu,’^Les .“kibai inteligen- §350 apyvartos ir padarė

kainai varytų nacionalizuotą gamybą. O 
kur garantija, kad pastatyti ar išrinkti dar
bininkų atstovai protingiau ir padoriau va
rys šitą gamybą, kaip kapitalistai ir jų gru
pės? Čia tas pats kaip ir su parlamento at
stovais. čia dar reikia surasti tinkamus rin
kimo budus, kad ar į parlamentą ar į įmo
nės komitetą patektų visų pirma kompe
tentingi žmonės; reikia išaiškinti, kokie 
turi būti tų išrinktųjų santykiai su visuo
mene ; reikia nustatyti jų atsakomybę ir jų 
iniciatyvos ribas ir panašiai; vienu žodžiu, 
reikia išspręsti administracijos, arba egze- 
kutyvos problemą. Be to, kalbant apie že
mės ir jos turtų nacionalizaciją, kila klau
simas, ar tie žemės turtai, sakysim anglių 
kasyklos arba naftos ištekliai, yra tik tos 
ar kitos tautos nuosavybė, ar gal visų tautų 
nuosavybė? Juk jeigu negalima pripažinti, 
kad šitie turtai butų privatinių grupių nuo
savybė, tai taip pat negalima pripažinti, 
kad jie butų nuosavybe tos ar kitos tautos 
rrba valstybės. O šitaip klausimą statant, 
kila didelės komplikacijos ir jau net pasi
piktinimas didelių kultūringų valstybių 
socialistų tarpe. Antra vertus; labai keistai 
atrodo, kad kraštutiniai socialistai griežtai 
stoja už kokios nors barbariškos tautos, 
kaip rifkabilai. tokių žemės turtų nuosa
vybės teises, kurie yra reikalingi visos 
žmonijos gyvenimui.

Pagaliau, pinigo ii* kredito problemos 
irgi nėra išspręstos, šitie dalykai susidarė 
tokios pat spontaninės evoliucijos keliu ne
sąmoningai, kaip ir kitos ekonominės ka
tegorijos. Pinigų vertės svyravimai ir kre
dito komplikacijos be galo sunkiai atsilie
pia į plačiųjų masių gyvenimą. Reikalingi 
kolektyvai, kad šituos svyravimus ir kom
plikacijas kas prašalintų; reikalinga su
tverti pasaulinę valiutą, reikalinga sutvar
kyti kreditą taip, kad gamyba galėtų plė
stis pagal reikalą; reikalinga aprūpinti 
darbu visus ir atlyginti už tą darbą pini
gais stabilizuotos vertės. Tai yra labai 
svarbus dalykai žmonių gyvenime.

Istorija rodo, jog per visas buvusias re
voliucijas tik tiek ląiiiiėta. kiek tų revoliu
cijų buvo gerai apgalvotų ir smulkiai išna
grinėtų problemų išspi*ęsta. O kada revo
liucijose buvo keliamos neapgalvotos pro
blemos. tai ir revoliucijos jų neišspręsdavo 
ir viskas pasilikdavo taip, kaip buvo. Tai
gi, kalbant apie socialinę revoliuciją, rei
kia ruoštis prie jos nagrinėjant opias vi
suomenės problemas. Reikia galvoti apie 
tai, kad ta socialinė revoliucija butų ne 
spontaninė, fatalinė. o sąmoninga. Jei ki
taip. tai ta socialinė revoliucija realizuos 
ne socialistinę tvarką, o duos tik griuvė
sius. ;

Pastaraisiais laikais labai daug kalbama 
ir socialistų tarpe apie didelę reikšmę re
voliucijai gerai organizuotos, susipratusios 
ir doros mažumos, ir tikima, kad tokia ma
žuma. atsidavusi visuomenės reikalui, lais
va nuo visokių egoistinių motyvų, gali at
likti socialinę revoliuciją, primesti masėms 
naują tvarką ir, primetus tą tvarką, tinka
mai išauklėti tas mases. Faktas yra, kad 
tokios mažumos turi didelės reikšmės evo
liucijos procese, taip pat kaip turi didelės 
reikšmės atskiri nepaprasto gabumo ir ne
paprasto dorumo asmenys. Individualinis 
pasišventimas, atsidavimas ir gabumas yra 
dideli dalykai evoliucijos procese. Bet ma
nyti. kad tokia organizuota mažuma gali 
įvykdyti socialinę revoliuciją ir įkurti nau
ją tvarką, yra. tokia pat iliuzija, kaip ma
nyti, kad nesusipratusios plačios masės pa
sižymi nepaprastomis kūrybinėmis jėgo
mis, nors ir paslėptoje formoje. Socializ
mas visų pirma yra didelis konstruktyvinis 
planas visuomenės gamybai sutvarkyti ir 
už darbą atlyginti, šitam planui realizuoti, 
be abejojimo, labai naudingos ir brangios 
yra aukštos doros, plataus išauklėjimo ir 
didelės energijos žmonių mažumos. Bet 
taip pat tebėra būtina sąlyga, kad mokslo 
šviesa ir dora prasiskverbtų į masės; kad 
simpatijos, draugiškumo ir solidarumo 
emocijos tose masėse pakeistų pavydo ir 
neapykantos emocijas ir, pagaliau, kad tos 
masės suprastų, jog ir viešpataujančių ir 
pasiturinčių tarpe esama naudingų žmo
nių. Jeigu šitos sąlygos bus išpildytos, tai 
tada galima tikėti į socialinės revoliucijos 
laimėjimą.

Sudiev, jaunuomenė jausminga,
.Nebeišvysiu gal tavęs,
Sudie, gamta tu abejingą,
Gal nebedžiuginsi manęs.

Sudiev jums, tėviškės tankynai,
Kur dengėsi seniaus tėvai,
Kai nepakviesti čia kaimynai
Juos gaudė, kaip avis vilkai.

Sudie, paukšteliai—čiulbuonėliai!
Ar jus išgirsti teks man kur?
Ir jus, mergaičių žolynėliai—
Gal nekvepėsit man svetur.

Ak. sopuliai krutinę remia,
Nuo skausmo plyšta net širdis!
Ir, kad tėvų apleisiu žemę,
Svetur ar dusia bepajėgs?

Gal. kaip ligonis, vis vaitosiu
Kančių gi niekas nesupras.
Ramumo trokštu ir jieškosiū,
Vienok širdis jo nesuras.

MAN NEREIKIA

(Dabar labai dainuojama daina Lietuvoje.)

Man nereikia turto, anei kapitalo— 
••Laimės” mus tėvynėj nesimato galo.
Kur tik pasisuksi, komunizmas žydi. 
Mongolas lietuvį j “turmą” palydi.

Už Lietuvos laisvę garbinam Staliną,
Jis lietuviu turtą žydeliams dalina. . 
Smetonos paveikslų akys išbadytos,
Josif Džiugašvili tenai pakabytas.

Jei netinka oras—bloga pasidaro,
“Pataisyt sveikatą” Sibiran išvaro.
Mes dėkingi Juozui už jo gerą širdį.
Musų tautos himno nieks jau nebegirdi...

i 1 •

Mus tauta mažutė, bet jau padidėjo— 
Tūkstančiai mongolų čionai prigužėjo. 
Džiaugėmės mes lenkus iš Vilniaus išviję, 
Dabar užkariavom “matušką Rusija.”

t
Turim Džiugašvili—Staliną ant sosto.
Jis musų tautelę su nagaika glosto.
Vistiek mes lietuviai stokim j komuną, 
Garbinkim Stalino raudoną karūną.

PERDIDELIS ARMIJAI.

vKad nieko aplinkui nesi
mato. tai prisidėjau į kiše
nių n 1 mu. Tik išgirdau, 
kad atsiveja farmeiys su 
r ’oiu ir pradeda rėkti, kad

■j. tiška” išvaizda.

VALDŽIA PAĖMĖ LIE
TUVOS LAIVĄ.

Laikraščiai praneša, kad 
kartu su kitais svetimu vals-

326 pelno. Koks čia bus pro
centas uždirbtas? Ar. dau
gelis mūsiškių biznierių at
sakys? ' Štai chicagietis Victor Kar-

Arba imkim tokį pavyz- pu*, kurio net armija nepriima 
dį: biznieris Y nusipirko <’ėl jo nepaprasto ūgio. Jis yraaš jo farmą apvogęs. Na, ko-

!• ;a ė’;: vagy stė, sakau, kad lybių laivais. Jungtinių Vai- naują cash registerį ir už- >1* coliu aukščio. Jis
paėmiau pusę tuzino kiausi- stijų valdžia paėmusi ir bu- mokėjo 3250. Kaip šitą su- »egali gauti nei pakankamai ii- 
niu. Lietuvoj, sakau, bolše-jvusį Lietuvos laivą ‘ Deriny- mą įrašyti į knygas: kaip 8°s lovos, nei gatavu dra-

:! v j paėmė iš ūkininku ne- 1 ithirinin ” nuostolį, kaip investmentą ė’’””' I I
(Pabaida)
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Pasiskaičius P. Klimo Lietuvos Istoriją
P. Klimas. Lietuvių tau* 

tos istorija. I tomas—nuo se
nų senovės( ligi 800 metų. 
Su paveikslais ir žemėla
piais. Rankraštis.

Ne kartą gyvenime atsi
tinka, kad žmogus, sąlygų 
verčiamas yra studijavęs 
vieną sritį paskui gyvenimo 
buvo įstatytas į kitas vėžes, 
o iš pamėgimo ėmėsi darbo 
dar trečioje srityje. Taip y- 
ra atsitikę ne su vienu ir pas 
mus: Ne toli jieškodami, ga
lime, paimti nors P. Klimo 
pavyzdį. Studijavęs jis yra 
Maskvos universitete teisių 
mokslus. Jau bestudijuoda
mas, kaip ir kiti jautresni

voje 1474-77 m.” (Kaune, 
ir kt. Be to. dalyvavęs jis yra 
Švietimo ministerijos išleis
toje ir A. Šapokos redaguo
toje “Lietuvos Istorijoje” 
(Kaune, 1936 m.), apdirb
damas joje nepriklausomo
sios valstybės atstatymą ir 
nepriklausomojo gyvenimo 
laikotarpį.

Įsitraukęs tokiu budu į Is
torines studijas, P. Klimas 
nesitenkina betgi kokiu vie
nu laikotarpiu ar atskirais 
darbais. Jį intriguoja gana 
drąsus žygis: patiekti lietu- 
vos visuomenei platesnį 
bendrą Lietuvos istorijos 
veikalą. Toks veikalas, jo

ano meto moksleiviai, gyvai spėjimu, gali pareikalauti 
yra dalyvavęs prieškarinėje arti 10 tonų spaudos darbo. 
Vilniaus spaudoje. Didžiojo Musų istorija ligi šiol yra 
karo užkluptas Lietuvoje, rūpinęsi daugiausia lenkai 
jis gyvai dedasi prie ano me- ar jų įtakoj dirbę lietuviai, 
to Vilniaus lietuvių politikų ivsai ir vokiečiai. Ir viso- 
grupės ir aktyviai dalyvauja kiais tikslais, dažnai sveti- 
visuose darbuose, siekian- mais ir priešingais mums. 
čiuose atstatyti Lietuvos ne- Todėl į musų istorijos raš- 
priklausomybę. Patampa tus svetimųjų yra įnešta 
Lietuvos Tarybos nariu, fak- daug dalykų, neišlaikančių 
tinai redaguoja 1917 metais bešališkos istorinės kritikos, 
įsikūrusį “Lietuvos Aidą,” Jaunieji musų jau nepri
rašo visą eilę raštų, kurių klausomosios gadynės isto- 
ano meto kultūrinis ir politi- likai yra suskubę įnešti į 
nis. darbas pareikalavo, musų istorijos tyrinėjimus 
Tarp kita ko parengia jis nemaža šviesos, kuri leidžia 
tuomet: (1) Skaitymų kny- mums teisingiau suprasti ne- 
gą lietuvių kalbos pamo- viena musų praeities daly- 
koms: (2) Lietuva, jos gy- ką. Bet tai tik pradžia. Kol 
ventoiai ir sienos: (3) Rus- bus atliktas maždaug visas 
sisch-Litauen. Statistisch- musų istorinės kritikos dar- 
ethnographische Betrach- bas. pareikalaus dar nema- 
tungen ir k. Jau vėliau, ka- ža laiko.
rui pasibaigus, P. Klimas Todėl rašyti jau dabar iš- 
parengia spaudai, su atitin- tisą Lietuvos istorijos veika- 
kama įžanga, dokumentų Ją yra drąsus pasiryžimas, 
rinkinį iš kovų meto už Lie- reikalaująs didelio atsidėji- 
tuvos nem iklaus o m y b ę mo, kiuopštaus darbo ir kar- 
(franeužiškai: “Le deve- stos meilės pasirinktam už- 
loppment- de Fėtat lithua- ’ daviniui. Bet toks darbas 
nien,” ir vokiškai : “Der yra gyvai reikalingas ne tik 
VVerdegang dės Litauischen musu jaunajai kartai, bet ir 
Staates”). | bendrai musų inteligentijai.

lo veikalai, kuriais autorius 
naudojasi, rodo, kad P. Kli
mas yra įdėjęs į savo darbą 
daug kruopštaus triūso. 
Analyzuodamas proistorės 
bei kalbotyros faktus ir se
novės raštus, autorius elgia
si labai atsargiai, dalyda
mas savo išvadas. Jis jas vi
sada pamatuoja ir vengia 
tuščių tvirtinimų. Skaityto
jas, sekdamas autoriaus 
protavimus ir išvadžioji
mus, neturi pamato šį kartą 
rūstauti ant jo, kad šis laužo 
iš piršto savo tvirtinimus. į

Kokios gi aktualės nau
dos gali turėti tokie šiuo me
tu žilos senovės tyrinėjimai, 
kuomet negailestingas ka-( 
ras yra perbloškęs mus ir pa
vergęs mus nelaimėn?—gali 
kilti nevienam klausimas. į

Man rodosi, tatai turi di-

^2 Vienas Jūrių Milžinas Amerikai

štai da vienas super-drednotas, “Scuth Dakota,” slinka iš amden, N. J., laivų dirbtuvės 
i jurą. Nelabai senai du kiti panašus šarvuočiai buvo nuleisti j vandeni, būtent “North 
Dakota” ir “Washington.” čia parodytoji plaukiojančioj i tvirtovė neša !) kanuolės po 16 
colių, ko neturi joks kitas karo laivas pasauly.

dėlės naudos kiekvienam 
lietuviui, kurio tėvynę dabar 
terioja bolševikai. Beskaity-į 
viTtoutos^oriS^kaityto^ Moorą” N U- P?
vių tautos istonją. ^Kaityto- • žinią apie jų likimą ir nuro-:
jas lietuvis jsitikms, kad jis skandino Vokiečiai, dysią vietą, kur jie randasi, 
nėra iš akmens išspirtas ir į —---- i kad kiti laivai galėtų juosi

TĖVAI ŽIAURIAI KAN
KINO VAIKĄ.

Belmonto gyventojai vi
durnaktį pašaukė policiją ir 

ipasakė, kad italo Aucella 
garaže labai vaitoja vaikas. 
Pribuvus policija rado gara
žą užrakintą, bet vaikas gar
siai vaitojo. Policija duris 
išlaužė. Pasirodė, kad vai
kas buvo pririštas už rankų 
ir kojų prie geležinės lovos 
springsų. Jis yra tik 5 metų 
amžiaus. Tėvas su motina 
teisinasi, kad jiedu tą vaka- 
įą buvo išėję į miestą, bet 
išeidami palikę vaiką lovoje 
namie, kaip reikia. Kokiu 
budu iis pateko į garąžą ir 
kas iį pririšo tenai, jie “ne
žiną.” Policija šitai pasakai 
netiki, nes vaikas buvo ga
raže užrakintas ir raktas bu
vo pas tėvą.

KAJIEŠKOJfMAI

TEISĖJAS ATSISAKĖ 
TEISTI ŽMOGAUS UŽ

MUŠĖJĄ.
Štai pavyzdis. kokių beša- taj

Mateušas J. Švilpa, Jono sūnūs, pu- 
j iešką u trinnnių Meiluškių sodžiaus, 
Traškunų parapijos. Visų mano (ri
minių prašau atsisaukt. Aš turiu iš
radęs ir užpatentavęs svarbias gy- 
droles trijų rūšių. Galima padaryt 
milionų dolerių biznį, dirva plati; bet 
aš esu vienų vienas, man reikia tei
sintų pagelbininkų. Atsišaukit grei- 

Mat. J. Švilpa. (7)
P. O. Box 1103, Hartford, Conn.kad jis turi ilgą, seną ir gar- Pereitą sąvaitę rašėm, i paimti, bet niekas tokios ži-; iišku gali but teisėju. ‘ Tūlas — -

bingą praeiti, ne blogesnę kad Pietų Amerikos vande- nios nėra gavęs. Hovvard Iiavmond 21 metu Pajieškau draugo petro šalte-
j“ “T!?, r ** lr nyse buvo nuakandintas i Po dviejų sąvaičių Brazi- amžiaus vaikėzas, ’važiuoda: X: !S^.^£3E«rtS» SS
. Ja ai .H?" Jungtinių Valstijų laivas nijos laivas netikėtai vieną mas automobilium neleisti“ j’s ran<*as’" malonėkit pranešt jo

tis. įs tos istorijos patirs jis,“Robin Moor.” kurio žmo-'valtį pamatė ir jos žmones nu gieitumu, užmušė Broek- °
tarp Inta ko kad jo probo-j nės turėjo gelbėtis valtyse, I išgelbėjo. Apie tris kitas vai- tone tūlą Lavvtoną. Užmušė 1142 N
ciai jau mažiau, ia nUo 2000,ir iš keturių valčių tiktai vie- tis su žmonėmis nėra jokių i,- nesustojęs pabėgo. Tai y-!
rafvietX ną -?gnbej<?i- POid?'lej’JiSą' ?iniy-. JoS’ matyt’ bus Jau la laba> sunkus prasižengi-, APSIVEDiMAl.___
P vaicių Biazi h jos laivas. Jau žuvusios. mas. Policija užmušėją su-į Noriu susipažinti su dora našle ar

Chicago. Ilk

vena (tik senosios jų gyven
tos teritorijos buvo daug 
platesnės!), kad jie buvo

pirmutinėj žinioj buvo spė- šituo vokiečių elgesiu A 
jama. kad šitą laivą bus nu- merikos spauda ir visuome- 
skandinęs vokiečių subma- nė baisiai pasipiktino.

gavo ir pereitą sąvaitę Jis Lvvenim? Prašau rašyti taip: (4
buvo pastatytas prieš teisė- j p. v., p. O. Box 166, Devon, Conu.
ją D. O’Connellį. Prokuro
ras pareikalavo, kad užmu
šėjas tuojaus butų nubaus
tas. Bet teisėjas atsisakė jį 

brolį 
nedėl-

jau ramus sėsliai ir dirbo sa-; rjnas, bet tikrų įrodymų da
vo žemę daug genau, anot nebuvo Tuo tarpu Hitlerio SVIESTO KILOGRAMAS 
senųjų rašytojų, negu nevne- agentai naciai ir jų talkinki- JAU 30 RUBLIŲ.
na germanų paderme, tebe- kai komunistai pradėjo skel- Paskutiniuoju laiku mas-į teisti. Esą, aš turiu 
klajojusi dai tuomet iš vie- bti, kad tą laivą nuskandinę kolių okupuotoje Lietuvoje, daktarą, kuris pereitą 
tos i vietą. anglai, “norėdami suversti žymiai pakeltos maisto pro- dienį Brightone buvo auto-

1 1 4. 1 • • 4. ‘ 1 *1* ~ 4. • J

J ieškau vietos ant farmos
Aš noriu padirbėt nesunkiai be už

mokesčio ir už tai gaut pragyvenimų, 
ir kambarį. Ram toks vyras reikalin>- 
gas, parašykite. Geriausiai mylėčiau 
pas našlę. W. I.

253 Broadvvay, So. Boston, Mass

I iatiivie irall «n nukalta f-j--- ’ .--- ,'7”'?"".--- ---------- Hanvttuc mauMu pi.7-Y.iv..Į u..s.Kv..t: uuw auvo- VAŽIUOJU KANADOS
Eiietu k g upe bedą ant vokiečių ir ispro- ouktu kainos. Pav., sviesto: mobiliaus suvažinėtas ir da- antanas piliai r AS. Vilniaus-

tefeiu Statomu bSitaS V°-°v v A™e,r.ikos ka,ą kilogramas dabar kainuoja j bar jo gyvybė pavojuje. Prie • fSS.££
rėkiu kilu rau ų d u pnes Vokietiją. iau 30 rubliu, cukraus 20 ru- šitokiu aplinkybių man esą.i Toronto miestų pas: seserį itfnt vaka-

•.'•to.rji'' Bet dabar jau yi-a atvežti bliu ir tt. netinka teisti nusikaltėlį'
P. Klimo istorijos I-sis to- Brazilijon nuskandintojo Okupuotoje Lietuvoj kai-'Tarp visų tų darbų,! norinčiai turėti platesnį ben- . _ ___ ,r___ ,________ „__

dar karo metu, P. Klimas drą Lietuvos istorijos pazi- mas nemaža sviesosj }ajvo kai kurie žmonės ir vir- nos palaipsniui Įvirinamos 
randa laiko ir savo mėgia- nimą. ^išminkai. Juos tuojau pasiti- yU likusios Bolševikijos kai-

cijų. Rurie iš mano giminių i? drttu- 
; gų turite Ranadoję giminių ir norėtu-

-...... —------ - -- j-- r-------  < t* ..rrucrro BolŠeVlkijO!
moms istorinėms studijoms, “Lietuviui — sako visai j J vie ą S u « k° tenai Amerikos konsulas, nomis kur jos visa laika bu-!
į kurias jis toliau vis labiau teisingai d. Klimas savo I-jo neciandas žinias, .Kurios; ir ^shingtonas jau turi ofi- Vo žvmiai aukštinamos? Pir-į 24 
pasineria. Kami vos besi- tomo prakalboje —Lietuvos _buvo lifftstol pas jvainus au- ciaIų raportą apie to laivo ma laika maisto produktu. DUOTA PIRMENYBĖ, 
baigiant, P. Klimas skaito^orija turi nusekti iš amžių į toj tusjsmetytos. Jis pei iei- nuskandinimą. Faktai yra kainos okupuotuose Pabal- Gamybai tvarkyli biuras 
Lietuvių Mokslo Draugijos'"himos tą lietuvių tautos■ dzia jas pei kritikos pnzrną kokic; tjjo krajtuosc b(lvo ,iktos
suvažiavime, o paskui tuoj' kelia, kuriuo ji priėjo šių ir tssijoja is jų \ įsa, as ga j “Robin Moorą” užpuolė žemesnės, bet dabar einama 
ir skyrium išleidžia “Lietu-< Hienų būti. K*in iv koriai aireti reikšmes ....... ..
vių senobės bruožus” (Vii-pintuvių tauta

kui is taip pat vra žmogų su-; k'ad as įi** pamatyčiau, ateišųu- 
_.r,T • . _. , kitę tuojaus. As patarnausiu kiek-vazinejęs. Ir teisėjas perda-' vienam, a. Piiesky, 102.3 West-

vė šita bvlą kitam teismui. i minster Hill Rd.. West Fitchhurę, 
- - ! Mass. Kanadiečiai, kurie mane pažį-
-------------------- : statė ir nerėtumėt kokių nors žinių.

LAIVU DIRBTUVĖMS i X;4ulį4 ^v1*' ,krei^s-'adresu: rrank \ mskas, ttoa Pundas 
st., \V. Toronto. Ont.

:mzius
dien tokia

grupe,
geios vanos zmomų. reikaIavimą išpildė. Vokie-: mėnesis iš mėnesio vis la
kui i pasiimtų leisti, A:aj Dei-žiurėio dokumentus hian nrariorin nristijyti. nos

Dau-
truk-

•pvi
o pagaminti.

niuje, 1919 m. L 
Stojęs po karo Lietuvos

užsienių tarnybon, iš pra- ° 
džių užs. reikalų ministeri-'aO 
joje, o paskui eidamas Lie- J16*. 
tuvos pasiuntinio pareigas101®’ .. x. .. . .. .
iš pradžių Romoje, o po to i ?al,,.,,as»!nt.! tlktal ‘yineto- 
Paryžiuje, P. Klimas nenu- ^as ’letuvls- 
stoja
nio
studijų, mskeioęs jis yra IS!*.* _ . . ~. . '• ilptu būti nradėtas ®pausdin-'tu studiiu bo iau minėtoio' ”netl visas bis žinias, kurių *®U1 DOU -Prūsam JJe nutare glta jalvą g
Jirhn ania Liotnvns «onnho hvteikia proistorės mokslas,^1’ Dabar ruošiamas yra an- kjn(j. Davė tik 30 minučių'be to. maisto produktai di-iti 
dnrho senobe lilldymai. tras tomas, kuriam ves. me- ,ajko „uleisti vaItjs iy žmo1!,,c|jajs kiekiaį ižvežami| M

Baigianties 30-' “galingojon” sovietų Rusi- 
okiečių subma-' jon.

(OMPl patvarkė, kad 24 j Re,kali"Sas Darbtninkas 
i . ,• 1 , 1 • •' lorht ant farmos. <,ali atsisaukt itlaiVŲ dirbtuvės, kurios da-'senas žmogus, bile tik mokėtų melžti 

fpi! karves. Bill Ahromas (71
R. 1. Box S7. Canton, Mich me-------------------------------------
Reikalingas Darbininkas
Ant Parmos, gera mokestis ir už

laikymas. Atsišaukite'greit. Platesne- i nių žinių suteiksiu laišku. (-1)
Adam Balukevicz

R. 1, Custer, Mich.

sunai-; raudonarmiečiu
darbo apie Lietuvos senobę., 
dar šiuos atskirai išleistus Į ka.° 
darbus:
valstybės apžv

atskirai išleistus kaibos liudymai. senovės l,as loma-’ Kūnam vva me ialko nuleisti atskilai geistus i dziapi yra jau parengta. nėms <usė«ti
Istorine Lietuvos 11 į01;1... ,asyj°.’ai- P Klimo nlunksna vra ži-i ne.m\?Uhe\n-mžvaloa” r Kau. Visa savo tvnnejimu darbą r. Mimo plunk, na yra z , tai mmutei, vi
“Mu«u kovos dėl *utoriu« iliustruoia iskasinių n<orna: JIS raso vi- rjnas paiejdo

kovos aei ___ • * siems suprantamai. Jo isto- ; i„ne, 1922), “Musų kovos dėl 
Vilniaus” (Kaune, 1923), 
“Ambrozio Contarini, Ve
necijos ambasadorius Lietu-!

naveikslais. žemėlapiais, se- sj$ms suprantamai. Jo isto- 
nuiu autorių tekstais. įi ijos tomai, kartą išleisti.

Pabaigė Laivininkystės Mokyklą

rinas paleido torpedą, kuri
DR. JOSS KĖSINOSI NU- 

SIŽUDYT KALĖJIME.
Cituotieji knygoje moks- kLv JnuTntiSS^ite bm^n^ Ka^[greičiau laivas! Bath, Me—Pereitą sąvai-j Juo. .. 

------------------- ---------  knygynų lentynas, jie bus.nugkę?jy vokiečių subman-’tę čia kėsinosi kalėjime nu- lakūnai.

pataikė
sprogo,

į laivo vidurį ir j 
išplėšdama laivo j

bespėja

ORLAIVIŲ LINIJA TARP 
KANADOS IR ANGLIJOS.,

Londone leidžiamas ma- Į 
gazinas “Aeroplane” rašo, 
kad tam Anglijos ir Kana
dos greitu laiku busianti ati- 

šarančiu.Įdaryta orlaivių linija.Jos sto 
šiapus Atlanto busianti 

ntreale. Susisiekimui bu
sią vartojami Jungtinėse 
Valstijos^ statomi keturių 
motoru Boeningo konstruk- 
ciios lėktuvai, žinomi kaip 
“skraid omos tvirtovės.” 

operuosią Amerikos

Parduodu arba Mainau
MIESTE ANT NAMO

320 akerių, pilnai įrengta pienine 
farma. 75 akeriai apsėta. Gera juod- 
žemė, kurioj auga visokie pasėliai. 
Geras vanduo, elektriką, geri keliai, 
arti prie miestelio, bažnyčios, mo
kyklų. (6>

MATT. DII.LEN’BURGH 
R. E. I». No. 2. CARNEV. MICH.

PARSIDUODA DRUC- 
STORIS

laibai geroj vietoj, biznis toj vietoj 
varomas per 20 metų ir daroma ge. 
ras biznis. Parsiduoda labai pigiai.

S. Markūnas (4)
3110 Irafayette st.. Rridgeport, Conn.

South Karolinoj* kongresmanas Hare įteikia dipmma savo sii- 
nui Johnui, kuris baigė lai\ininkystė* mokykla N« v Yorke 

Vidury matosi vico-admirolas Amlnovs

grobstomi ir skaitomi.
D-ras J. Šaulys.

Lugano,
1941 m. bal. 30 d.

nas suvarė į jo šoną da 30 
į šūvių iš savo kanuolės. Lai- 
; vas tuoj nuskendo ir vokie-

i

FRANCUZIJĄ PRADĖJO 
SPAUSTI ŽYDUS.

i Vichy valdžia išleido nau
jų įstatymų žydams spausti. 
Nuo dabar žydai bus taip 
pat suvaržyti neokupuotoj 
Francuzijoj. kaip iki šiol jie 
buvo spaudžiami nacių oku- 
puotoj Francuzijoj. Vichy 
valdžia aiškina, kad bus 
vaižomi dėl to, kad buvęs į 
susektas jų sąmokslas truk
dyti Francuzijos susiartini
mą su Vokietija. Paryžiuje 
iki šiol buvo 140.000 žydų. 
Apie 12,000 jų jau sugrusta 
į koncentracijos stovyklas.

Einant naujų įstatymu, 
žydų advokatų ir gydytojų 
gali but nedaugiau kaip 2 
procentai. Universitetuose 
negali but žydų daugiau 
kaip 3 procentai.

i čių submarinas pasinėrė po 
vandeniu. Ant jūrių liko 4 

Į valtys su žmonėmis. Jų ka- 
, pitonui vokiečiai buvo sakę

sižudyti Dr. Merrill Joss, ku 
ris yra areštuotas dėl savo! 
žmonos nužudymo. Laukda
mas teismo, jis kalėjime 
persipiovė rankų gyslas ir 
be mažko nemirė nuo krau- 
japludžio.

KAMPINĖ KRAUTUVĖ
Ant rentlos. Gera vieta, arti teatro. 

Kreiptis pas. 1’. A. JATUL S) 
S’13 Washington st., Stoughton, Mass

Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

iYPUOLES nuo visokių ligų- Kurio 
orite kokius nesveikumus, kreipiu
os pas mane: duosiu gerų patarimų 
.r busit natenkinti.

PET. LAMSARGIENE 
IMU S. Watrr St, Philadelphia. Pa.

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite "Naujienas“.

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraitis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagąh $6.(W. Chicagoje ir Europoje—$A00. 
Moncv Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Sutipatini mui kopiją patiųtima otlluk

■BSSSSSBaBSBBBBIHHBaBBBaHBHHMBMB
J

NAMŲ SAVININKAI
Dabsir 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.
Malcva—Varnish—Shella c 90c. ir brangiau.
Aliejus—Tarpent i nas—Le ad—Kalcimain—I.imv—Plast er 
Cementas—Uratai—Stogą m Popiera—Smala—Bingeliai

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

SOUTH BOSTON HAKDIVAKB, INU.
JONAS KLIMAS,—VRPf-JAS

322 uKOaI’^ aI, 
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Beita* Puslapis

Moterims Pasiskaityt
A ▼ -M. ar d7"V"DTTT TVADVAŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHFISONIENĖ.

B A U B LYS
J. LAPĖKAS

Dusetų apylinkėje yra mai nusijuokus, vėl dingo 
čiauniaus ežeras, kuri is vi- ežero gelmėse, 
sų pusiu supa plačios pelkės čiauniaus gyslose kraujas 
ir miškai. Gražus būna čiau- sustingo; jis manė. kad jo 
nius pavasario vakarą, kada mylimoji Gražytė nuskendo, 
visa gamta išsipuošia. o eže- Ir jis nieko nelaukdamas šo
ras prisidengia paslaptingos ko i vandeni gelbėti Gražy- 
ukanos debesėliais. Tiktai te. Jam beplaukiojant, ap-
aplinkiniu pelkių 
jai tęsia savo koncertą; o 
ežere, kaip našlė ant savo 
vyo kapo. vaitoja baublys.

Da mažas būdamas, mėg
davau sėdėti ant smėlio kal
no ir svajodamas klausytis 
aplinkinių pelkių gyventojų 
koncertų. Labiausia man 
patikdavo žiūrėti i ežero 
spmdanti paviršių, apsuptą 
žalių krūmų ir miškų vaini
kais.

Svki tenai man besėdint.

gyvento- kabino ji graži laumė, ir 
abudu dingo ežero gelmėse.

Po kelių dienų ežero ban
gos išmetė i krantą papuoštą 
lukštų lapais čiauniaus la
voną.

Labai nusiminė Gražytė 
netekusi savo mylimo berne- 
io, išblyško jos raudonas 
veidelis, ir nuo ašarų parau- 
lo jos žvdrios akelės. Ji išti

b b \ v> • • • • '•
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Kaip Apsirengti Važiuojant į Laukus

sas dienas ir net naktis išbū
davo prie ežero, ir žiūrėda
ma i ežero palšas bangas, 

prie manęs priėjo mano kai- meiliais žodeliais šaukdavo 
mynas senelis Kuzma. Tai ?avo berneli. Bet i jos mei- 
buvo labai senas senelis, ku- p;us žodelius nieks nieko ne
lis mokėjo daug pasakų, atsakydavo, tik vakarais 
Labiausiai jis mėgdavo pa- ežere vaitodavo baublys, 
šakoti visokius atsitikimus Vieną pasavario vakarą, 
is savo kareiviško gyvenimo. įa(}a užgeso linksma, šviesi 

Kuzma atsisėdęs tylėjo, ii saulutė, Gražytė sėdėdama 
retkarčiais traukdamas iš ant ežero kranto užsnūdo, 
pypkės durnus, vis žiurėjo Į Nubudusi pajuto, kad jos 
ežerą. Alan apnvko jo tvla visas kūnas drebėjo nuo šal
in aš* ii paklausiau: ‘ ‘ į čio, ir nuo rasos buvo drėg-

—Seneli’ Pasakyk, kas Jos plaukai. Žiuri i menu- Afrikoje yra rasta ežeru, 
ten ežere taip liūdnai vai- i -1? apšviestą ežerą ir mato |ęUrje turi savotiška vandens 
to ja? ; uz nendryno palaidais plau- spalvą. Vienas keliautojas

-Jis tylėjo ir žiūrėdamas Į kais mergaitę kuri pindama amerikietis užėjo Afrikos 
ežerą, traukė savo jau užge- vandens lelijų vainiką, gįjumoje ežerą, kuris turi 
susia pypkę. NusispiovęsJ dainavo: gražiai raudoną spalvą. Tas

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jaunos miestų moterys ir merginos per visą sąvaitę laukia > ubą tos arba vadinamo “week- 
eido.” kad galėtų išvažiuoti i laukus. Bet laukuose netinka jų miesčioniškos drapanos. Girio
se. byčiuose ir farmose drapanos turi būt palaidos ir iš pigios, bet stiprios materijos, čeve
rykai turi būt žemom kurkom ir storos odos. šiame vaizdely yra parodyti trys kostiumų pa
vyzdžiai. kurie labai tinka važiuojant i laukus.

MARGUMYNAI.
KEISTI EŽERAI.

Pradėjęs eiti 200 metų prieš 
Kristaus gimimą, jis be per
traukos ėjo iki 1912 metų, 
kada valdžios buvo uždary
tas. Kuriam laikui praslin
kus, jis vėl buvo pradėjęs 
eiti. bet
vėl uždar

JUOKAI.

dedamus pypkę i kišenę, jis 
prašneko:

—Blogi bus metai žmo- i 
nėms. Mirs žmonės, nes bau
blys žmogišku balsu vaitoja.; 
Aš jau tai gerai pastebėjau:, 
jeigu baublys baubia gyvu-į 
io balsu, tai tais metais gy-

PRIE ŠLU BO.

Kunigas.— Pana Brigyta. da
bar prieš Dievo stalą turi paša- gįje gamintas judomujų pa 

t 12 metų atgal jf ir k-vt teisybę, ar eini už Liudviko veįyu filmas su lipančiais 
arė. ” * į iŠ liuoso noro, ar ne? į i orą “fakirais,” klausinėja

į Davatka.— Dvasiškas tėveli, amerikiečių, kaip jie tatai
GYVIEJI MEDŽIAI. ’iei^ Jau reikia tikrs> teisybę padaro? Indijoj niekas to- 

: nasakvti. tai nasakvsiu. ioc- ei- Vb, nirlon-ti

Kaip Faidrai Lipa Virve į Orą?
— ■ I

Amerikoje, turbut, nėra torius tada pradeda ta virve 
tokio žmogaus, kuris nebu- lipti aukštyn, ir jis ištikrujų 
tų matęs teatruose, kaip In- ja lipa, nes ji gerai ištempta 
dijos fakirai lipa vii-ve į orą. ir viršutinis jos galas būna 
Išmeta virvę į orą, ir ji atsi- drūčiai prie medžio šakos 
stoja kaip kuolas. Nors vir- ar prie balkio pririštas, nors 
šutinis jos galas išrodo nie- paveiksluose to nesimato. O 
kur nepririštas, tačiau faki- paskui, kai filmą nueina la- 
ras lipa ja aukštyn, ir ji lai- boratorijon, tenai tuos pa
kosi. Jis lipa, lipa ir galų ga- veikslėlius taip užtušuoja, 
le išnyksta ore. Virvė tada kad vėliau rodant filmą ant 
nukrinta žemen. ekrano išrodo, jog palipėjęs

Žmonės žiuri j tas štukas j orą žmogus išnyksta kaip 
ir nežino, ar tikėti savo aki- durnas. Tai yra fotografijos 
mis. ar ne. triksas, daugiau niekas.

j Bendrai yra toks įsitikini- ="~—......... ------ -
■ mas. kad judomuose paveik
sluose tokie dalykai gali būt 

i padaryti kokiomis nore gud
rybėmis, bet pačioj Indijoj 
i fakirai tikrai gali virvę už- 
! hipnotizuoti, kad ji niekur 
i nepririšta stovėtų stačia 
! kaip koks stiebas.
| Yra net knygų parašyta, 
j kuriose kalbama apie tos 
! virvės paslapties neišaiški- 
namumą. Profesoriai, ke
liautojai, Rytų tyrinėtojai 
yra nemaža ir paskaitų apie 
tai perskaitę. Pasakos apie 

i “lipamą virvę” yra pasako- 
! jamos tarp Europos baltvei- 
' džių jau ištisus šimtmečius, 
i bet faktas yra toks. kad iki 
: šiol da nėra buvę nei vieno 
; europiečio, kuris butų savo 
akimis matęs Indijos fakirą 
lipant virve į orą. Faktas 
yra toks, sako magazinas 
“Life,” kad patys Indijos 
gyventojai, pamatę Ameri-

$250,000 KOSTIUMAS.

Modelistė Audrey Harper de-
čiuči liuli, mano mylimas ežeras, anot keliautojo, at- j pasakyti, tai pasakysiu, jog ei-, įm “triksų” negali padaryti, konstruoja Atlantic City mau-

bemeli! ‘ rodo kaip didelis klanas į Gyvajame pasaulyje yra: nu už jo dėl to, kad jis yra pir- net apsukriausi fakirai tuo dyklėse naują maudymosi kos-
— * * ~~" ' *•......... ' - - - tiumą, kuris yra išsiuvinėtas

kad ta brangiais akmenimis ir esąs
Ramiai miegok ežero 

gelmėse.
Ir skausmai negels tavo 

širdelės.
Gražytė surikus, “Tu lau

me ’ Atiduok mano berneli!'

kraujo. Tas pats keliauto- £aPa daug keistuolių me- mutinis vyras, kuris pakalbino stebisi, 
jas pasistengė sugauti ir žu-, A___ n . __ mane ženytis. Kito laukti neno- i Taigi pasirodo,
vų is to ezei 
dė esančios 
raudonos.

ro, kurios pašilo-1,. Amerikoje džiung-; rėjau, ba ir taip ilgai jau ken- “lipamą virvę” žmonės yra vertas !
taip pat tamsiai miškuose randama labai i tėjau. Sakau tikrą teisybę ir te- isivaizdavę tik iš pasakų.

Pietų Amerikoje yra eže- svirusios.vuliai krinta, o jeigu jis bau 
bia žmogaus balsu, tai žmo
nėms buria nelaimę, 
baublys buvo žmogus. j

v * . r. • L-i-it- i iš ežero gelmė
baisus Juokas- kad net yra išaiškinta. Pasirodo, kad kos skubiai nusileidžia, pa- 

nZ i Murpuliai perėjo per seną juose yra Įvairių priemaišų, griebia gyvį ir meta aukš-
neų pasakoti apie baublį j kurios vandens spalvą ir tVn i savo šakų tankmę. Iš

Labai senai, kad net n _jr man pačiam teko gir- keičia. čia jau gyvas nebeišeisi. Ša-
zmones ne. ea -, keliatą sykių naktį bai- Bet to, Pietų Amerikoje kos taip suraizgys. kad tuo- 

a.1PaL.°.s ‘i sus juokas, —pertraukiau randasi nedidelė upelė, ku- jau tenka uždusti ir likti 
valde musų krašto, šioje pu- . . . ri yra tuo įdomi, kad jos pu- maistu tam medžiui.

—Tai mat, vaikeli! Čiau- sė vandens vra žalios spal- v 
I nius virto baubliu ir visų va- Yos o kita puse rausvos spal- _sarų jis verkia laukdamas VM.’ Svarbiausia, kad "tos ar£
Gražytes vėlės: o Gražytes upės vanduo bėgdamas ne- ~. . . ’ . P . A-
vėlė virto lakštingala ir miš- susimaišo. bet puikiausiai
ko tankmėje verkia, čiauš- bėga kiekviena atskirai, 
kia. nesulaukdama savo my-

’iuolė i ežerą, norėdama lau- ių, kuiių spalta \ioletinė, Bet tas medis vietiniu yra
Ąjat mei atkeršyti uz mirti sa\o giaziai žalia, o pasitaiko net vadinamas “plėšiku 

* ■ nelaimingojo bernelio. ir juodo'
nuskam-

$250,000.

nrovne mndi'e Tio " V ' — ; *civk IMAS, Romanas. Ta knyga yragi «*zus metus. uis nėra anie- gul pats ponas Dievas būna ma-.Tikrovėje joks fakiras nėra versta į visas kalbas, todėl kad yra
lis. jo Šakos gana Žemai nu- no svietkas virnrt nro lvoini aprašyta apie Ryma. Lietu-- ® sMVLR.as>. j tokia virve Į Olą lipęs, vgiai viskas vertimas yra lengvas ir gra-

! kaip niekas nėra skraidęs 1&°9, PUsL
i “skraidomuoju kylimu” ar--------------------- .--'L—_U.

»» Rašto Istorija. Pagal A. B ScTinitzerj
sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 

paveiksluose įmonės rašyti išmoko, kokiu badu iš-

Jeigu
tik kas nors gyvas atsiranda 

Kai tl2 ežerų spalva pO tuo medžiu, tuojau jo ša-

ADVOKATO PAREIGA.
Teisme vienas banditas sako' ba karpetu. 

kitam: “žiūrėk, i teismą atėjo; Judomuose dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau- 
lUK^Ufc ja jr Chicago, 1S05, pusi. 304.

senesnieji 
mena. dar

sėje ežero, ant šito kalno, 
gyveno kaž koks Čiaunius. 
O kitoje ežero pusėje gyve
no medžiotojas Žvirblys. Jis 
turėjo gražią dukterį—Gra
žyte.

Čiaunius ir Gražytė daž- į 
nai susitikdavo, ir būdami! 
jauni, pamylo vienas antra 
Bet Žvirbly
Čiauniaus. m čiaunius nedri

l -’imo bernelio.
’ i “g-L Nespėjo jis baigti savo 

neapke e į Dasaj-os kaj nuskambėjo 
nedri- s ’pelėdos ar apuoko pragariš- 

i kas juokas. Tai buvo ištikroso prašyti Gražytės rankos.
Vakara s Čiaunius laivelyje, b feus. juokas Xutilo peIė. 
peumeiaa^ per ežerą w | da bet JaMas u , stamMjo 
aam, Zvirbi e gricioje vis, ;
užmigdavo, (iiazyte eidavo 
paežeim susitikti su savo 
mylimu Čiauniu.

Vieną kartą jis persikėlęs} 
per ežerą, ilga laika vaikš-i. * *• • I
čio jo ežero krantais, laukda-1

ir man kraujas 
jo šalo.

GERAI ŠIUOS DALYKUS 
ŽINOTI.

lapus nugręžia į priešingą laiškų nuo moterų » 
pusę. Kai tik nustoja groti. | “Matyt, neužmokėjai joms už

tas advokatas, kuri mes ap-; istiklTlju tokius
kraustėm. Bus blogai; jis prieš. padaro, bet jie ir yra tik Aod;>rv+» - ......................... <2so
mus liudys.” ‘ “triksai,’’ o ne tikrovė. Prieš lietuvių LAISVAS MY-

Antras plėšikas: “Nebijok, aš; fotografo aparatą aktorius Į.ETOJ U DRAUGYSTE
ji pasamdžiau, kad jis mus išmeta oran virvę ir ji tuoj waukeg4N ill
gintų.” i išsitempia. Dalis tos virves VALBYBA 1M1‘ MCTAMS

--------------- : būna nudažyta tokia spalva, Jos Mačiulis _ pirmiRinknSt
UžVAžIAVO. i kuri fotografijoj nesimato. 006 preseott st \vaukagan. m

i Tlinoc i marivin oaleti ar ant F- Sedoraviėia — pirm.-pagelbinin.. Vienas koncertą dainininkas ’**t . Z j į. • i a. 733 Lincoln st, Waukcgan, Iii. 
norėjo kompanijoj pasigirti sa-,k?kl° balkl° darbininkas tą Su^na Gabna—nutarimu rašt. 
vo r.rri; Virvę Užtraukia Siulu auks- '30 McAlister avė., VvRUK.-gan, TU
\O populiarumu. Girdi, kur tik , nritvirtina Emilb« Kernagis—turtų rašt.
aš koncertavau, iš visur gaunu įVy __ y._ >_____ ! 720 Vine Place, Waukegąn, I1L

Bet judžių kamera būna K Vaitiekūnas — kasteriąs, 
taip nustatyta, kad to, kas 726 — «th st., Waukegan, m. 
yra viršuje, nesiekia. Kad D
išrodytų, jog visa tai daro- i 
ma po* “atviru dangum,” K

KADA IR KUR PRADĖJO medis vėl gryžta į seną pa- burrją/’ šoVė jam kitas.
EITI PIRMUTINIS LAIK- egįr jdomus medis kurisĮ ŽODYNĖLIS

* nuolat verkia. Tas medis lietuviškai - angliškas is S kiek toliau už virvės nupie-
Nėra abejonės, kad kiek- randamas Afrikoje. Nors jVoSo^žį.’ tufe ®ja ant marskos dangų. Ap-

vienam laikraščius skaitan- butų ir karščiausia diena, kjšenyje.^^Gražiai apdaryta.^ dirbtine sirengęs fakiro kostiumu ak-
čiam žmogui yra Įdomu ži- bet medžio lapais
noti, kur ir kada buvo išleis
tas pirmasis laikraštis. Pir- _

laikraščiu laikomas Be lo’

bAo‘ii s^ura’ puslapiu. Parankesnio ir 
Ucgd geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu 

kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.” 
[ Kaina .......................................... $1.00

randami medžiai
senojoj Romoj lefetas vartų y™ tabąįgna-. v. v
“Actą Diurona.” .Jis išėjo SSinU Ar BlIVO KlistOS?
daug metu pnes Kristaus •bh1- kad zninnt | t v irmeni
gimimą ir buvo ranka rašo- "! su.sl<lar° lsPudls! .k®d MYTAI APrc KRISTŲ 
mas vaškuotose lentelėse. d.a"« žmonių suaugę J vieną K.„įe i^d,, Kn,,,

Vietą t. y.. Vienas prie kito. k*ip buvo Jdienntao, IT kaip

‘ašaros” ir krinta žemyn.

muoju

Sumaišyk 1 šaukštuką imbie
ras mažytes, bet nesulau-iro (ginger). pusantro šaukštu
ke Priėjęs piie Žvirblio SO-{ko sausos muštardos. pusantro ^rnrbnv^nailZdinama Tų medžių pasaulyje yra la 
u\bos, us švilpė lakstutes • šaukštuko druskos ir du šaukš-.8Jau nebuvo spau. dinama. , . axa:
baLeliu, bet veltui: savo nu- tu miltu: apibarstyk šituo misi- kaip tik impeiatonaus įsa- __------------------- ------------ --
mvlėtos nesulaukė. Žvirblio į niu veršienos steika ir apmušk, ktmai, paskyrimai ii kito- 
gričioie visi ramiai miegojo tuomet steika spirgink. Bus la- ki* vyriausybės patvarky-

Tame laikraštv nieko dau-

KASOS GLOBĖJAI 
Lauraitis, K. Ambrozunas.

MARŠALKOS:
Peėulis, J. Stoškus.

Susirinkimai būna paskuVnį nedėl-
dienj kožno mėnesio. 1 :<M) v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kan.p. šth ir 
Adams Sts ft’avkeiran. Iii

visi ramiai
ir Gražytė savo mylimo sere-1 bai gardus, 
padų negirdėjo. Jis liūdnas 
ii usimąstęs grižo i -avo lai- Porkčapsai 
veli, kuri jis buvo 
na m i škė< nend ryne. 
prie nendryno, jis

bus daug gardės 
palikęs ni, jei juos kepant pabarstysi- 
Priėjęs nie salierų druska (ceiery saltj. 
pamatė kurios galima gauti už kelis cen

tus beveik kožnoj grosemėj.

SIELOS
BALSAItapo Dievo sūnumi.

TIKIM F. J KRISTŲ, todėl tarime
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventėt, o dabar 
krikščionys ndina pagonis bedie- 
trtais. Atrasite kad net Bibliia neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 

ukryžiavotaa.
MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu

ną tiktai 35 <

Buda*
kymai. Tas laikraštis buvo limokt Angliikai. 
nepaprastai brangus ir jį ga- "į
Įėjo skaityti _tik turtingieji ri 1

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

i

nas gali greitai išmokt kalbėt angliš 
kai. Joje telpa eetik atskiri žodžiai 

.... ... , . . bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai darKiek Vėliau. būtent apie bo jieškant. važiuojant ker nors, nn-
200 metu prieš Kristaus gi- ^s krautuvėn P„s dakvara. n„s bar

................... , ” ’.oaskųtj. tas kriaučių »r ’t Sn fone-
mimą, Kinijoj irgi pradėta išku ištarimu ir g-nmatika. Antr»

nedidinta ir pagerint* laida Sutaisė 
St Miebelsone.- »*ual. ........ 8T»

Romos patricijai.

savo laivelyje mergaitę, ku
li pynė-ayo kasas. Jis susto- --------- leisti laikraštis, kuris buvo
:(* pHŽimčjo. ii Kcpunt Tnsknronus kus^rolčj. hicR pHMHŠlls musu
am pasiiooė. kad tai jo my- smaigyk peiliu iki kaulo ir pri- dienų laikraščiui. JĮ taip pat 

Nusišypso- dvs savotiskiau ir kitoks bus leido Kinų valdžia, bet šalia 
savo Įvairių dekretų, talpino

---------  ir pamokinančių rašinėlių.
avienos, su- Pradžioje tą laikraštį taip

tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pat

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halited St,

CHICAGO. II.L.

limoii Gražytė. Nusišypso- dvs savotiškiau 
jes pamanė sau: “Aš ią pa- skonis, 
gąsdinsiu.” .Jis tylomis pri 
eina ? rie laivelio. Staiga ji Kepant šlaunį

«MNM«

). ;'-tumia nuo kiauto, n jL maigyk ją pt*iliu iki kaulo ir pri- jmt rašė kinai ranka. Bet to- 
Įšoka i laiveli. kamšyk į tas skyles česnako. Jei Jįau tas laikraštis tobulėjo.

Tuo laiku mergaitė klinkt česnako neturi, tai palaistyk.........................-----
i vandenį i’- gana toli nuo jo mėsą franeuzišku sosu (French
iškilusi ant paviršiaus. links- dressmg).

4

kol atėjo Į pilnai tobulo laik
raščio formą. Ir jis išgyvavo j 
daugiau kaip 2000 metų.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbų 

SUTAISĖ PR. P. PILKA, Uetnvių K«thm Mokytoja* prie
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA H M.
DR. D. PILKA. 528 Columbut Avė., Boston, Mass.

Kiekvienas turėtų supuuM tave knygynų minėt* knyga. 
Kiekviena* nutpirkea t* knyrų paaMitenga. Pinigu* geriausia 
siųst "Money Orderiu.” Popiannius galima siųsti tiesiog nupras
tame konverte, bet reikia aMkiai užrašyti savo ir "Keleivio" ad- 
resų ir nepamirškit prilipyk UŽ3 centus markų.

“KELEIVIS”
283 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

oooaooooooaoaooeoooooooaoaoooooaaoooooeooooooooi k.

t
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ŽINIOS iš LIETUVOS
*“ NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

KOLBL PRIE BOLŠEVIKŲ PASIDARĖ 
TOKIA SUIRUTE LIETUVOJE?

Surado Labai Maiai >
Beraščių Lietuvoje.'

----------  . Į
Bolševikų agentai nuo pir- i 

mos okupacijos dienos ėmė j 
aušinti burnas, skelbdami 
“kapitalistinės” Lietuvos 
kulturinį “atsilikimą” ii 
nepaprastai aukštą kultu-

Anglų Apsupta Sirijos Sostine

Dėl pasidariusios Lietuvo- j 
je suirutės daugiausia kai- Amerikos lietuviams ge
tas, žinoma, sovietiškas biu- į rai yra žinomas “Lietūkio” 
rokratizmas: mažiausis rei- vardas. Tai buvo Lietuvos 
kalelis turi eiti per visokius; žmonių prekybos koopera- 
“planavimo biurus,’’ kur vis- tyvas j j valdė lietuviai. Da- 
kas labai ilgai užtrunka ir j bar tą koop. ii- visą žmonių 
susimaišo. i turtą pasiglemžė žydai ko-

Bet nemažiau prie tos• munistai. Buvę “Lietūkio” 
suirutės prisidėjo ir tas fak- • direktoriai lietuviai A. Ged- 
tas, kad visi prityrę vedėjai j yydis u* J- Toliušis tapo are-
iš valstybės įstaigų tapo pa- * ^uo^.ir nezmia kur įsgaben-

- - u. Šito kooperatyvo vadu

džiausią betvarkė ir suirutė, kalbėti apie neraštingumo;
likvida-'

šalinti, o į ju vietas susėdo 
žydeliai arba atėjūnai rusai, 
kurie visai nemoka tokių 
reikalą tvarkyti.

Kad Lietuvą dabar valde 
ne lietuviai, tai užtenka tik 
pažiūrėti, iš kokių gaivalų 
susideda komunistų partija, 
kuri dabar yra vienintelė 
Lietuvos šeimininkė.

Jau buvo laikraščiuose ra
šyta, kad nesenai buvo susi
rinkusi Kauno bolševikų or
ganizacijos vadovybė. Kaip 
praneša Paleckio “Tarybų

ir mažaraštingumo 
vimą “išlaisvintoje” Lietu- i 
voje.

Dabar “Tarybų Lietuva” i 
paskelbė oficialinius davi-Į 
nius apie surašytą beraščių 
ir mažaraščių skaičių, f tą 
skaičių įeina visi gyventojai 
iki 50 metų amžiaus. Beraš
čių pasirodė tik 181,263 
žmonės, arba nepilni 6% vi
sų Lietuvos gyventojų. Gali
ma paabejoti ir šių skaičių 
tikrumu, nes bolševikams 
tupėjo parodyti “kulturinį

KELEIVIS, SO. BOSTON

TURĖJO ŠVĘSTI KRUVINOSIOS 
“ČEKOS” SUKAKTĮ.

Ne visiems yra žinoma, 
i kad Lietuvos bolševikai tu- 
i t ėjo švęsti kruvinosios “Če-

GPU jai tekę likviduoti “di
versantus ir šnipus,” o kaip 
vidaus reikalų komisariatas

yra atsistojęs Jonavos žyde
lis Epštein, o darbininkų bei 
arnautojų samdytoja pa
gilta kažin kokia Sora Ru- j Lietuvos atsilikimą,” tad jie 
binčik. Per šitos žydelkos, bus, be abejo jimo. keliais I 
ankas eina visų darbininkų j nuošimčiais skaičius padi-; 
samdymas, ir todėl buvusio Į dinę.

Bet jeigu ir sutiksime su 
bolševikų agentų paskelb
tais skaičiais, tai nepriklau
somoji Lietuvos valstybė 
gali didžiuotis savo atliktais 
darbais švietimo srityje. 
Tenka atsiminti, kad prie 
maskolių carų Lietuvos gy
ventojai buvo laikomi di- 

įam kooperatuvui, bet džiausiame tamsume. Nu- 
‘Lietuvos planavimo biu- j vertus Nikalojaus jungą ir 
ui,” o tas savo ruožtu siun- paskelbus nepriklausomybę, 
Ha tuos užsakymus “Sovie- beveik trečdalis Lietuvos 
tų Sąjungos planavimo biu- gyventojų buvo beraščiai, 

ar-v . • n , rui.” Eidami per visokių ; Per 22 nepriklausomo gyve-
iTL1 | biurokratų rankas tie užsa- į nimo metus Lietuva yra pa-

kymai dažnai paklysta arba i siekusi, kad beraščių nuo- 
usimaišo ir pasidaro di- i šimtis nuo 30 su viršum yra 
džiausią betvarkė ir painia- ] nukritęs, net pačių bolševi- 
va. Patys bolševikų laikraš- kų daviniais, iki nepilnų 
čiai nesenai rašė, kad šven- 6% vyresniosios kartos žmo- 
čionėlių kooperatyvas užsa- nių, kurie nebegalėjo lanky- 
kė vinių, o jam prisiuntė žą- • ti Lietuvos mokyklų, 
sies plunksnų! Bet dažniau-, Tad bolševikai, surašyda
ma būna taip. kad užsakius mj beraščius ir paskelbdami 
kokį daiktą, reikia išlaukti tos statistikos davinius, iš- 
kelias sąvaitės. o kartais net i davė, to patys nenorėdami. 
Jr mėnesius, ir galų gale nie- geriausią liudijimą nepri- 
ko negauni. klausomosios Lietuvos mo-

Todėl nestebėtina, kad kykloms. Jos per 20 metų 
Lietuvos žmonės dabar ne- buvo bebaigiančios likvi- 

Krau- duoti cariškosios Maskolijos
_ - ... ...... visai tuščios, paliktą analfabetizmą.monese partija neisitviitinu- VietoJ- rekiu janguosc su. p 
si. Via eile Įmonių kuriose L, ; jr ki*u Rrem.
turime viena ar du nanus, liaus žuIu paveikslai? 
arba jų visai nėra. Paimsime1

“Lietūkio” kooperatyve da
bar yra jau daugiau kaip 50 
procentų žydų. Lietuviai pa
šalinti. Viršininkai jau visi 
be išimties yra žydai ir ru- 
Įai.

Norint ką nors iš to ko
operatyvo užsisakyti, užsaLietuva, toje konferencijo- ki •’reikia duoti ne 

je lietuvių liaudį atstovą- ’ -- v 
vo šie “tovariščiai”: Poz- 
dniakov. įeik Meskup, Mo-] 
rozov, šupikov, Paraščenko,
Rudakov, Gladkov, Šimą- ] 
nas, Ivanov, Sovostianov.
Mik<
lis, Rikalin. Minajev, Guš- 
čin, Kvaracej ir Michalevs- 
kij.

Šitie žydai ir maskoliai 
sudarė ir konferencijos pre- 
zidijumą

Kitą dieną komunistinio 
jaunimo organizacijos cent
ro komiteto sekretorė “drau- 

nusiskun- 
dė mokytojais, kuriuos rei 
kią “auklėti.”

b “liaudies sunus” įeik 
Movšovič Meskup pasakojo, 
kaip “progresuoja” komu
nizmas Lietuvoje. Štai jo I gaH nieko nusipirkti, 
žodžiai: “stambiausiose i-iųjVėS stovi

pramonę, čia daug kas šlu
buoja. Lenktynėse darbo 
pakėlimas dažnai buvo pa
siekiamas gaminių kokybės 
sąskaiton. Prekyboje irgi ne

TARP LATVIJOS KOMU
NISTŲ PASIDARĖ 

PIOVYNĖS.

' kos” jubilėįų. “čeką” buvo i ji likvidavusi “trockistų-bu- 
baisioji teroro organizacija Įchariniečių gaujas.” Tačiau 
bolševikų Rusijoj. Vėliau ji i “draugas” Baranauskas ne
buvo pavadinta OGPU. o da paminėjo, kad Stalinas lik- 
vėliau—GPU. Ji areštuoda- vidavo taip pat Jagodą ir 
vo ir žudydavo žmones, ku-' Ježovą. kurie po Dzeržins- 
rie tik pasirodydavo neišti- kio vadovavo šiai šlykščiai 
kimi bolševikų diktatūrai. įstaigai. Dabar vidaus reika- 
Ales piktindavomės Smeto- Jų komisariatas, perėmęs 
nos žvalgyba, bet prieš Stali- Čekos ir GPU pareigas, turi 
no “Čeką,“ ji buvo tik pete-isavo atskirą kariuomenę, 
liškė prieš kraugeringą hi-į kurios vienintelis darbas tė- 
jėną. ra “likviduoti” visus tuos

Ir štai. šitos kruvinosios ■ žmones, kurie negarbina 
šmėklos sukaktį Lietuvos “mylimojo” Stalino. Ši ka-
komunistai turėjo švęsti 
kaip pagal bos ir džiaugsmo 
vertą įvykį.

Pereitų metų gruodžio 
mėnesį sukako 23 metai 
kaip ta žiauri šnipų organi
zacija buvo įsteigta, ir Ma; 
kva įsakė, kad ši sukaktis 
butų švenčiama ir okupuo
to] Lietuvoj. Lietuvos bolše- 
vikėliai, matyt, šito visai ne 
sitikėjo, tačiau gavę “uka-
zą.” turėjo jį pildyti.

i
----  1 Vilniaus teatras buvo pa-
bulvių. Elgiamasi lygiai taip skelbęs, kad bus vaidinama 
pat, kaip negrų kolonijose Hauptmano veikalas “Prieš
Afrikos gilumoje. Ten nuo Saulėl>dĮ, bet vėliau pa- 
,. , - , - skelbe, kad to vaidinimo ne-kiekvienos negro galvos rei- bus nes t? vakara teatre ,u 
kalaujama suvežti paskirtą }įs būti “iškilmingas posė- 
dramblio kaulo kiekį ar ki- dis” čekos 23 metų sukak 
tokį vietinį produktą. Tokią čiai pažymėti.
pat mokesčių sistemą įvedė Kaune čekos sukaktis taip 
pavergtoje Lietuvoje ir mas- pat buvo paminėta valstybės 
kolių okupantai, tik kaipo teatre. I prezidiumą buvo iš- 
norma imama ne gyventojų rinktos visos raudonosios 

] galvų skaičius, bet žemės Lietuvos viršūnės su gene- 
plotas ’ ralgubernatorium Pozdnia

Ši nuotrauka parodo vaizdą iš Sirijos sostinės Damasko 
per arabų “švento Kylimo” atlaidus. Dabar anglai su “lais
vais franeuzais” turi Damaską apsupę ir tikisi greitu laiku 
jį paimti. Miestą gina Vichy franeuzų valdžia, kuri parsi
davė Vokietijai. Anglai nenori Damasko bombarduoti, kad 
nenukentėtų civiliai gyventojai.

ŪKININKAi APDĖTI NEPAKELIA-
MAIS MOKESČIAIS.

Turi mokėti okupantams 
duoklę ne tik pinigais, bet

ir produktais.

Kaip jau buvo rašyta, bol
ševikų valdžia Lietuvoje iš
leido visą eilę “ukazų,” pa
gal kuriuos lietuvių ūkinin
kai turi atiduoti okupan
tams dalį savo derliaus. 
“Ukazais” įsakoma atiduoti 
ne tik javus, bet ir galvijus, 
pieną, sviestą, vilnas ir ki
tus gaminius.

Tenka atsiminti, kad pi
niginiai žemės mokesčiai y- 
ra palikti ir net žymiai pa
didinti. Dabar šalia šių pini
ginių mokesčių yra įvesta 
dar vad. natūralinė duoklė.

Lietuvos gyventojų pade- Lovų ir Iciku Meskupu—
tis yra dar blogesnė, negu Adomu pnesakyje. Prane-
Afrikos negrų. Kaip ten be- S1.reų apie Čekos veiklą darė
butų, bet baltieji užkariauto- V1<^aus reikalų komisaro pa-

aar vau naiuraune auoKie neša Afrikos negrams vaduotojas “draugas Ba-
uar vau. naiuraune auoKie. zacįįa įr kultūra Tuo ranauskas, kuriame jis nu-
M.S SZ, ^olKtat^koli^ rodė, kokias "svarbias ir

pareigas ėjusi
mokesčių išrinkimo priemo- ^rPu mongoliškai-maskoliš- o.jirujn{ra 
nė. Visose kultūringose vai- j L^J1 okupantai Lietuvą nori g ■ momento
stybėse egzistuoja tiktai piJ^ygmti. su basku ų, mord- :v-na5^u,°20

įuomene taip pat saugoja
Lietuvos pasienį, kad nei 
/ienas lietuvis nepaspruktų 
s raudonojo “rojaus.”

Kaip žinoma, budelio
Dzeržinskio seseriai oku
puotosios Lietuvos žmonės 
turi mokėti net pensiją. Tuo 
arpu Dzeržinskio laikais 

Čeką yra nuvariusi i kapus 
šimtus tūkstančių žmonių 
(kai kas skaičiuoja net. kad 
aukų skaičius siekia kelis 
milionus). Vien GPU, kai 
buvo sufabrikuota maršalo 
Tuchačevskio, lietuvių gene
rolų Putnos ir Ubarevičiaus 
bylos, sušaudė kelias dešim
tis tūkstančių karininku. 
Tuo tarpu jų nusikaltimas 
tebuvo tas, kad jie siekė šu
kavimo su Vokietija, nois 

jo kelių metų “išmintinga
sis” Stalinas padarė tą pati. 
Čeką ir GPU buvo likviduo- 
os do to, kai jų vardas pasi

darė visuotinio pasibaisėji
mo sąvoką. Tuo metu Stali
nas flirtavo su demokrati
nėmis Vakaru Europos vals
tybėmis. todėl iis paaukojo 
GPU, kad išdildžius šį bai
sųjį vardą. Bet vidaus reika- 
u komisariatas, perėmęs 

GPU pareigas, ištikimai ei
na senomis pėdomis. Tą pu
odo ir kruvinas teroras, 
si viešpatavęs okupuotoje
Jetuvoie kur šimtai lietu- 

žuvo arba 
kuriuose 

maskolių kalėjimuose.
L. 1. B.

S S MokS-lvinVir kitu laukiniu klajok- Lai jos priešakiu atsistojęs 
n^uat mokese,ai. Mokės-, p lenkų bu^hsFehk^ Dzer- .

anJk' btvi^S Pūdomi .nežiniačiai natūra (daiktais) yra 
imami tiktai labiausia atsi
likusiose negrų gyvenamose 
kolonijoje. Taip pat yra ži
noma. kad dar viduram-

___________ žiais užkariautų kraštų gy-
VISI LAIKRAŠČIAI ANT j ve.ntoJai turėdavo laimėto-
VIENO STALINO KUR- Hui mokėti duoklę (kontn- 

PAL1O. puciją).
Dabar tokią kontribucijąMokytojas J. Kutra “Ta- 

lybų Lietuvoje” skundžiasi, 
kad sovietinė spauda “pasi- 

Gauta žinių, kad Latvi jo- darė per daug vienoda. Vie
niškas tvarkoje. Paimsime ie iš komunistų partijos pa- nas laikraštis nuo kito labai 

geležinkelius. Buvo laikas, šalinti keli žymus latvių ko- maža kuo besiskiria. Dėl to, 
kada Kauno geležinkelio munistai. Jie esą kaltinami prenumeruodamasis vieną 
stotyje buvo tiek daug neiš-prockizmo nukrypimu. Ypač kurį iš laikraščių, nebema- 
krautų vagonų, kad greit ne-1 didelė nesantaika viešpatau- tai reikalo prenumeruoti ki 
butų buvę vietos pravaziuo-įla tarp Latvijoje buvusių tą.”
ti keleiviniams traukiniams. | komunistų ir tų latvių komu- “Taiybų Lietuva” rašo 
Daug kur nacionalizuoti na
mai palikti be priežiūros, ne-1 
širupinama švarumu, nemo-i 
karna butų nuoma.”

Taigi lietuvių tarp Kauno 
komunistu kaip ir nesimato.
Toj partijoj figūruoja tik 
Icikai, Maušos, Ozerovai ir)

(

maskolių okupantams turės 
mokėti ir Lietuvos ūkinin
kai : suvežti

nesitvčiojama, kaip iš Lietu . .. „ „ ,
vos gyventojų. Už apiplėši- perkūnija. Baranauskas 
ma ir negrišku mokesčiu i- skundėsi, kad Čeką uzsieny- 
vedimą Lietuvos gyventojai bui-usi šmeižiama, bet tai 
turi dar siųsti padėkas “ge- netun pagrindo. Čeką likyi- 
nialiajam mokytojui ir te- danisi savo veiklos pradzio-
vui draugui Stalinui...” ‘‘sJ)^ku^antus ir Lalta-
______ __________________ : gvardiečius, vėliau kaipo

PAPARČIO IR k R! I RIOS
\IVOS APYSAKOS:

(lt Koiižsitikint.is Vyras: 02) Žv- 
lint’ Giria: Klaida; N) Kow>k-
'a. Jose nurodoma kaip žmonės pai
šai tiki i visokius piio’arus. 
Snrtr?« ir f f IC-Un* lfw*.

SVARBUS IŠRADIMAS
TRIJV RVŠIV GYDUOLĖS.

Užpatentuotos U. S.
jaVU, bull'iu. U ^uo Dantų Gėlimo, for Tooth

., J Achc. Irritatiens and Hardcninsr ofmeSOS, Vilnų, sviesto ll* tt. »]10. Gums. Prašalina dantų skausmą.
Normos taip pat nustatytos Užsivictryjimą sustiprina ^smegenis.

1 * ' \o. 2. Miracle M. J. S. Salve. Kuo
šviežitt žaizdų, vočių, nuo 

ruo sutrukusiu rankų ir koū) 
, .v , . . , 7 ir etc. Turėdami kokius skaudulius ir

Visai neatsižvelgiama į tai. ’ nera'ėdatni prašalint, pabandykit tą 
ar ūkininkas augina gyvulių. s s Sa!ve nuo Rheuma.

pe
nio ir
jums

pačiu .primityviškiausiu bu- ,senų ir 
du, buierit, nuo žemės ploto. .,>i,cs;

ar ne; ar jo žemė susideda tišku skausmu kojose, rankose.
,’s crnalvrm Viiririrco sprande, nuo u žs i šaldymoj 1S K.lll€iynŲ, KUriUOSC tegali* rpa tikrai skausmus ju

Lyrię ' j^ų lalką syye* kad laikraščių administraci- ma užauginti bulvių ar gri- nrašaims. Reikėtų turėt tos mosties 
no Maskolijoje. Jie Latvijos įos role dabar sumažėjusi. - - - - - - - - . 1-io ^n:TYivnni«i
komunistus vadina “trocki- Visą laikraščių platinimo

darbą ]>erėmusi Maskolijos 
firma “Sojuzpečat”

, . _  •- ,♦ . • _i... kiekvienoje šeimynoje. Nusioirkitkių maišelį, Visą Oku- tuojaus. Atskiru gyduolių dėžute tik

ninkais.”

INKVIZICIJA. Parašė N. Guscv.
Puiki naudinga knysra. aprašyta 

katalikų bažnyčios siautimas ir pra-
Ižia reformos. Su daugeliu puikių 
paveikslu. 215 misi...................... «t <*<•

LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo j, 
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma

tulaitis, Antra, peržiūrėta ir page
rinta laida. Kaina ......................... 25c.

Suimti Kaip Šmugelninkai

čia yra parodyti Pan-American užjūrio orlaivių linijos tar
nautojai, kurie buvo suimti New Yorke kaip šmupelninkai. 
Juos kaltina šmugeliavus platiną. Iš kairės parodytas Re
ne E. Mezenen, o iš dešinės—Fred Mario.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY'

Norint, kad pagarsinimas tilpti] 
ORBIT, reikia priduoti garslntmg 
adminlstracljon nevėliau PANEOS- 
LlO VAKARO. Siunčiant per pat- 
tą, reikia pasiųst Ii anksta, kad pa. 
siektų mus ne vdtiau kaip panedi- 
ly. Vėliau gauti garsinimai t tea 
sąvaitės numeri nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas 
trukdytų, sykiu su pagarsinime 
reikia siųsti Ir mokesti.

ORAUCIJOMS rengiant pikniką 
ar kltokj parengimą, trumpą prane* 
iimą patalpinam u< 11.06. Ui dldea. 
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleikojlmua darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 3c. ui tad). Stambes- 
nėm raidėm antgalvta—ISe. eatra.

-Keleivio” prenumeratoriams už 
pajltžkollmvs giminių Ir draugų, kai
na le. už žod]. Mažiausio sajisike- 
jimo kaina 05c.

Norint pajleikot su pareikštų 
reikia pasiųst fotografija Ir kišimi 
kainos.
"KELEIVI*,” 3M iROAOVVAV. 

•O. BOSTON, MAS*. I

pantams nesvarbu. Vis vien 
turi atvežti ir gyvulių, ir 
pieno, ir vilnų, ir javu. ir

Siųsdami pinigus adresuokit
MAT J. ŠVILPA (6) 
Miracle Ointment 

P. O. Box 1193, Hartford. Conn.

$1.00. 
taip:

AR ROMOS

Kristauspiezius 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert's XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., be.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.

WORCESTER. MASS.

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

SKYRIUS I. Aiškinama laikai if aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 11. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. 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. IS9« m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoiiuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

Knyga apie 230 poslapių, didelio formato; spaoda aiški.
.Vadimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

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

REV.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu: 
M. VALADKA, R. D. 2, DALTON.
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Taipgi galima gaut tų knygą nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.253
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Vietinės Žinios
Dinamitas neįveikia 

bildingo.

Olandijos kunigaikštis nu- Legijonierių piknikas.
mato karępabaim kilai. Pereių nedėldienį Brock. 

i. metai*. tono pajr Qroun(js parke bu-
i Pereitą savaitę Bostonan vo lietuvių legijonierių pik-
atvyko Olandijos kunigaikš- nikas. Žmonių prisirinko ne- 

į tis Berrfhardas su savo žmo- maža, bet neteik daug. kiek 
na Juliana, Olandijos sosto buvo Lietuvos RėmėjųNorwoode bu* prakalbos.

\’orwoodo Lietuviu Pilie-'-ipėdine- Juos oficialiai pri- Draugijos piknike. Šis par- 
Watenow„o arsenale „u- ėhĮ. Massachusetts guber- kas musų žmonėms nelabai

tarta nugriauti vienas senas savo salės skolas, todėl nori 
triobesvs, kad io vietoje bu- iškilmingai sudeginti morgi-
tų galima pastatyti tinka- čius. Tuo tikslu ateinanti 
mesnį. Bet jis pasirodė toks nedėldienį, 22 birželio. Ben- 
stiprus. kad jo negalima su- drovė rengia prakalbas savo 
ardyti. Jau 4 kartus dėjo po salėj, 13 St. George avė. 
juo 100 svarų dinamito, ir Kalbės Lietuvos garbės kon- 
nors jis labai pasvyro ant sulas adv. A. O. Šalna ir 
vieno šono. tačiau laikosi vi- “Keleivio” redaktorius S. 
sas krūvoj ir dinamitas ne- Michelsonas.
gali jo suskaidyt. Jis pasta- Be to. Bendrovė įsigijo 
tylas iš plieno ir cemento, naujas Amerikos ir Lietuvos 
Aišku, kad vokiečių bombos vėliavas, todėl ta pačia pro- 
tokio triobesio irgi nesuar- ga bus ir tų vėliavų priėmi- 
dytų. Į mas.

------------------  ' j. Prakalbos prasidės 2 va-
Nelaimė East Bostono ■ landą popiet Įžanga nemo-

tunely. karna. Kviečiami vist
Sumnerio tunely, kuris;----------------

jungia Bostoną su East Bos-' Vokiečių konsulas Scholz 
tonu. šį panedėlį įvyko ne-: juokauja.
laimė—susikūlė Uokas su į Vokietijos konsulas Her- 
busu. busu vazia\ o -8 South gholz Bostone sakosi 
Bostono merginos į Lymno nepaisąs, kad prezi-
siusapę birbti, o troku Dor- dentas Rooseveltas liepė už- 
ehesterio žy delis Kushner jarytį visus nacių konsulą- 
veze mėsą. Pastarasis buvo tug Kaj -.į pane(jėlį nuvyko 
sunkiai sužeistas ir jo trokasj ji laikraščiu reporteriai 
visai sudaužytas. Tunelio „QC;r2iro«ti
trafikas buvo sustojęs apie
30 minučių.

Streikuoja elevatorių ope- 
ruotojai.

Pereitą savaitę Bostono 
ofisų bildinguose sustreika
vo elevatorių operuotojai. 
Unija mėgino suorganizuoti 
generalinį streiką, kuris bu
tų palietęs 50 ofisų bildingų 
h apie 250 apartmentų na
mų. bet darbą metė tik 14 
triobesių tarnautojai. Strei- 
kieriai reikalauja po S2 ti* $3 
daugiau algos į šąvaitęK'‘ąp:- 
mokamų atostogų ir iSgoš fi
goje. ,. . .

» • - hS
Policijos kulipka nukrito 

ant lovos.

pasiteirauti, kaip jis jaučia
si. jis stengėsi nuolatos juo
kauti ir net garsiai kvatoti. 
Bet tuo pačiu laiku jis ner
viškai trynė rankas ir visas 
virpėjo. .

Profesoriaus našlė iškrito 
per langą.

Pereitą savaitę iškrito per 
^angą nuo penkto aukšto ir 
vietoje užsimušė Mis. Nam- 
?y Toj, 71 metų amžiaus mo
teris. Jos vyras, kuris dabar 
:au yra miręs, buvo Harvar
do universiteto profesoriuj. 
Ji gyveno Cambridge'u
Anksti rytą ją rado ant šali-j 
eutvio negyvą pieno išve

džioto jas.
t 
1

natorius Saltonstall. Vietos patinka, nes perdaug plika 
spauda atsiliepė apie juos vieta. Į vakarą daugybė 
labai prielankiai. “Herai- žmonių iš čia nuvažiavo 
das” savo editoriale sako: Montellon į National Parką, 
mes juos sveikinam ne dėl čia žmonėms geriau patin
to, kad jie karališkos kil- ka, nes miške.
mės, bet dėl to. kad jie at- ’ ---------------
stovauja kultūringą tautą, Da vienas lietuvi* advokatas 
kurią dabar yra pavergęs!
vokiškas nacizmas. Žiurėda-

Susituokė.

Pereitą nedėldienį South 
Bostone susituokė Jonas 
Mažukna su Frane Ambro- 
zaite. Abiejų jaunuolių tė
vai yra laisvų pažiūrų žmo
nės ir leido vaikams tuoktis 
kaip jie nori. Mergaitė norė
jo imti šliubą bažnyčioj, nes 
čia būna gražesnių ceremo
nijų. Todėl šliubas įvyko su 
ceremonijomis. .1 i

VVell, laimingo jaunave- f 
džiams gyvenimo!

buvęs.

M.

Dr. John Repšius
(REPSYS t

UBTVVM GYDYTOJAS 
Vateadm: H b M 

Nndšliemls Ir tvemtodteriris 
am IS M 12 ryto.

27S HARVARD STUKT
. lama et arti Central okv. 
CAMBRIDGE.F10M SILENCE

George S. Vasil, 24 metų
mi į iuos mes vaizduojamės amžiaus jaunuolis, lietu-
vi«a Olandijos Harnli kuri'viams gerai žinom<> R' Vasi’ dXr y?a Jpn^' n^i liaus supus, toigė Northea^ 

žiauraus barbarizmo jungą. ern Universitete teisės mok
slą ir gavo Bachelor of Law,

irinklno iCum La™**, ^ipsnį. Bet 
g jaunas VasiUus neketina ad-

Jų čia buvimas parodo, kad
ne veltui Amerika 
• * t
JaSKnnioaikštis išsireiškė vokato Profesijos praktikuo- 
u-fTi u™- „SSiti. Jisai tarnauja National
jWu eS&UvrtSStP Shawmut Banke ir žada tos 
oi Uj-?de'? el ,8“^rPl! tainvbos laikytis, nes tenai 
Olandiion. Jo manymu, ka- ;- . ^tikrintą alga.
ras pasibaigs^ ateinančiais. Vyremvsis R. Vasilijus 
metais. Vokiet.m Šukiui^ - karo mokyklą
sianti, nes tos-ištekliai bai- w p. >e
giasi ir viduje jau praside- i T______
ięs smukimas.

Flynn atrasta* kalta*.

Suffolk superior teismo 
džiurė šį panedėlį atrado 25 
metų amžiaus airį Johną ’ 
Flynną kaltu nužudžiusį 40 
metų amžiaus Edithą Ro-’ 
setti, penkių vaikų motiną. | 
Rašant šią žinią, teisėjas da* 
nebuvo jam bausmės pasky
ręs.

Xttsl«itt»i«ji kalbos - žado 
dėl Italai aars'priežasči* a- 
pie rimtos vyra ir motėm 
Naujoje Anglijoje, pasidėkit- 
jaut išradimui tam tikra te- 
strameato, vėl sali kalbėti...

Sis stebėtinas instrumen
tas buvo išrastas Bell Tele- 
pbnne Laboratorijose ir da
bar išdirbamas Westem E- 
leetric Kompanijas. Koope
ruojant visa širdimi New 
Engiami Telepbane Compa- 
ny Medikaliam Departa- 

' meatai. kada pacientui rei- 
_ Ida įdėti į gerkle kalbėjimo 

instrumentas, jie nevien jį 
pritaiko, bet sykiu ir nuro
do kaip jis tori būti

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

ir ano 7 iki 8.
392 BROADVVAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 132S

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS AVĖ.. 

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį. 

Telefonas: KENmore 7432

Apiplėšė ir pašovė krau
tu vninką.

Roslindalėj du ginkluoti 
banditai užpuolė armėno 
Mugridijano krautuvę, iš
plėšė iš kasos $24 pinigų ir 
išeidami iš krautuvės peršo
vė savininką. Banditai grei
tai susėdo į automobilį ir pa
bėgo. Sužeistas armėnas iš
sivijo paskui plėšikus, šauk- 

ir ant šali-

Lietuvių Radio programos.

šeštadienį, birželio 21. 
radio programa per stotį 
WORL, 950 k. nuo 8:30 ly
to. (1) Kalbės d-ras J. Lan
džius iš So. Bostono;. (2) 
muzika ir dainos; (3) žinios.

Sekmadienį, birželio 22, 
radio programa per tą pa
čią stotį nuo 9:30 ryto: (1) 
Royal Serenaders orkestrą 
iš Brightono; (2) Keistučio 
ir Birutės radio choras vado-

Puikiai apvaikščiojo sidab
rine* vestuves.

Birželio 8 d. Malvina ir 
Ramoldas Usevičiai apvaik
ščiojo 25 metų sukaktį sa
vo r vedybinio gyvenimo.
Sandaros Kliube Montelloje . A ,T ... ,. 
buvo surengtas puikus poki- vaujant V. Mmkienei.. 
lis, kuriame dalyvavo apie 
200 svečių. Svečiai linkėjo 
Jųbilįantams ilgiausių metų 
ir geriausių laimių. Ramol- 
ciai jautriai priėmė svečių 
linkėjimus-ir dėkojo už atsi

Tiems, kurie neprisirdi, 
kuri* girdėjiutas yra aaea- 
kesnis negu normaliai— siū
lome naudotis telefono am- 
plifierį. Sis prietaisas gali
ma prijungti prie telefono 
bile kokio instrumento ir su
jungimas yra tokia, kad jį 
galima pakeisti prie kiekvie
no telefono, kurį naudoji ir 
girdėti normaliai.

šie telefono industrijoje 
produktai yra tikrai pažy
mėtini. dėlto, kad jie yra la
bai naudingi. Taipgi telefo
no geras patarnavimas kiek
viena diena taip-pat yra at- 
žymėtinas ir naudingas.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akiu. Viduriu Lig* 

Aus* Neries ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparat*
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BR0ADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

3tep. Minlcus. IEV EIILMI TEIEFMH S TEIESUH CS

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet* 

nuo 7 iki 8 vakare.
1*7 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

3 Kambariai ir Stora*
Randa pigi, matyt galima nuo 6 

vakarais.
5'/. G rintes street, So. Boston, Mass.

EiniiiNi
damas pagalbos. 
gMvip st^nukoj Žmpųės nurv lankymą įtjų sidabrines ves- 
vęžė -jį ligonįhęp.- z . tiives. Fokilis užsibaigė gra- 

7“ i į- mūšio j nuotaikoj. Svečia*.
plėšike, bi k------------- ---

KAS RADO?
Suėmė garažo

Charlestowno policija su- .
riėiinm Iri.ekt faduo u Pereitą nedėldiem ant 

.Vi >ockton Fair Grounds, lie- 
1 ien^ ga azą ■ legionierių piknike,

- - ant suolo darže kai-;

amžiaus.
! Du Kanados žvejai atvežė 

Somervillėj pereitą nedėl- Bostonan pilną troką lašišų 
dienį policija vijosi pavogtą! (salmonų) iš New‘Bruns^ 
automobili ir šaudė. Viena pvicko provincijos. Jie pada-
kulipka įlėkė per langą Į 
Brownų namą prie 64 Dart- 
mouth st.. prašvilpė vii-šum 
lovos, kurioj gulėjo Brow- 
nas su žmona, kirto į veidro
dį ir atšokus nuo jo vėl nu
krito ant lovos.

rė 576 mylias į 17 valandų.

Pereitą savaitę automobi- 
ių nelaimėse Massachusetts 
valstijoj buvo užmušta 16 
žmonių.

kaliiierių. Kalnierius 
žjTnus. susideda iš 8 mažų 
kailiukų, ir viena akutė 
^kirtinga. Kurie radot, ma
lonėkite giąžinti. bus tinka
mai atlyginta. Mrs. Paulina 
Sabet, 253 Broadway, So. 
Boston, Mass.

YVONNE’S
HOLSE OF BEAUTY

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterp Grožio Kultūros 

lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
TeL DEDbam 1S34

.1.J :!
LI TH4J A NI A N 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTO1AI 

(Insur-d 
Moversi

Perkraustnni 
čia pat ir j to 
Įima* vietos

Saugi priežinra. kaina nneinmi 
32* RROADWAY.

SW>. BOSTON, MASS. 
Tel. BOUtb Boston (SIS

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryta iki 7 vakaro.

4m •vxaaP^OaaW •
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. bea J. Podder

šio panedėlio vakarą 
Roxburyje traukinys užmu
šė darbininką Colemaną 
Landy. kuris dirbo prie gelž- 
kelio bėgių.

Bostono universitetą šį 
pavacarį baigė 1264 studen
tai. jų tarpe keliolika lietu
viu.

Roxburyje pereitą nedėl
dienį savo namuose sudegė 
su dviem dukterim tūla Te- 
resa Carrazza.

ii

r

u
Specialistas Vyriėk* ir Motoriiks 
ilgų, taipgi Kraujo ir Odos.

ase 1* Hd 12 
2 iki 4, ano 7 iki 5 

1M IIUNT1NGTON AVR~ 
BOSTON. MASS.

TeL

Jūsų Pasirinkimui DU Puikus Alės

Naujai Supažindintas

PICKWICK
•’iaiaats" ale

Tie, kurie mėgsta 
lengvesnį šviesesnį Ale,

ras tinkamiausiu 
PICK WICK “LIGHT” Ale

atr
r

TeL 28624 Gyv. SUSI

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
am 2 iki 5, 
am 7 iU •. 

Barodom^S « 12

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akte ir 
tnu laiku sugrstinu 

►ju ir
114

LAWRBNCE, MASS.

DR. G. L KILLDRY
SS SCOLLAY SQUARE. Rooas » 

BOSTON. Telef. Lafayetto 2S71 
arba 8omerset 2044-4 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo t ryt. Ori 7 rak. ka 
Nedėtiem, nuo 10 ryto iki 1.

Pagarsėjęs

PICKWICK
"REGULAR'Ale

4. J. NAMAKSY
Real Esate • Ii

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0048 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jnmaic* Plrin, Mnan.
Res. Tri. Arnold 1028

Senai mėgstamas tų, ku
rie reikalauja stipresnio 
Ale, kaip skoniu, taip 
pat ir pačiu alumi.

BAY YIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

PICKWICK
"ALE tho, is ALE"

. t.- H rr ..

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kt

Dideli
Pteton. 
ri ir

TAIPGI TAISOME AUTOMOBt- 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

MD1RBY8ČIŲ.
Prier TrsBekas Ir

k 1 9 1 4




