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Rusai Neteko 2233 Tankų 
ir Prarado 4100 Orlaivių

Nepaprasti Bolševi
kų “Laimėjimai.”

Rusai Išlupti iš VU- 
niaus Krašto.

VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ 
JAU 780 MYLIŲ RUSI

JOS GILUMON.

Mūšiai eina jau
lenską. Rusai stengiasi už* 

kirsti priešui kelią j Maskvą
šį panedėlį vokiečių karo 

vadovybė paskelbė smulkų 
raportą apie savo žygį prieš 
Sovietų Rusiją. Sprendžiant 
iš to raporto. Hitlerio “blitz- 
kriegas” prieš Staliną eina 
stebėtinu greitumu. Per 5 
dienas vokiečiai sudaužę ar 
paėmę 2,233 rusų tankų, su
naikinę 4,107 orlaivius, pa
ėmę visus svarbesnius pasie
nio miestus, tvirtoves, paė
mę 40,000 bolševikų nelais
vėn ir nužygiavę 180 mylių 
Maskvos linkui.

Maskva skelbia priešin
gus pranešimus. Ji sako, kad 
rusai visur naikina vokiečit, 
šarvuotas brigadas, visur už 
kerta priešui kėlią ir-tti .Bet 
tuo pačiu laiku Maskva pri
sipažįsta, kad Lvovas; Brest- 
Litavskas, Gardinąs, Lųc 
kas, Minskas, Vilnius. Dvin 
skas, Liepoja ir Jęįti miestai 
jau vokiečių cahkbaė. Ma-

Ties Šiauliais jie 
vokiečius ir patys pabėgo.

Pereitos sąvaites pradžio- 
kurios jau kelintą dieną je Maskva buvo pasigyrusi 
bando prasimušti, bet vokie-dideliais ‘‘laimėjimais” Lie
čiu armijos replės su kožna tuvoje. Esą, vokiečių armi-
valanda vis kiečiau ir kie
čiau užsiveržia.

“Neskaitant baisių kruvi
nų priešo nuostolių pirmo
mis karo dienomis, į musų 
rankas per 5 dienas pateko 
daugiau kaip 40.000 belais
vių, suskaityta jau daugiau 
kaip 600 paimtų kanuoliu ir 
daugybė kitokio grobio. 
2,233 tankai buvo paimti ar
ba sunaikinti. Tarp jų buvo 
sunkiausio tipo, sveriančių 
po 52 tonus.”

aplink Smolenską, toli nuo 
Minsko. Pro Smolenską eina 
geras kelias į Maskvą ir vo
kiečiai tuo keliu veržiasi 
Rusai stengiasi juos čia su 
laikyti.

VVashingtono žiniomis, 
Sovietų Rusija turėjo ne 
daug daugiau kaip 4,000 ka 
io orlaivių. Jeigu ji ištikro 
tik tiek jų turėjo, ir jeigu vo- 
viečiai sako tiesą, kad 4,107 
tusų orlaivius jie jau sunai 
kino. tai reikštų, kad rusų 
armija aviacijos jau nebetu 
ri. Ir ištikro vokiečiai tvirti 
na, kad rusai “iš oro jau iš
mušti.”

Vokiečių vadovybės ko
munikatas baigiasi šiais žo
džiais:

“Kruvinieji musų priešo 
nuostoliai yra baisus. Dau 
gybė priešo tankų buvo su
naikinta. Vien tiktai mūšy 
apie Dubną mes paėmėm 
250 priešo tankų ir daugybę 
kanuoliu, jų tarpe 42 di 
džiausio kalibro.

“f rytus nuo Baltstogės 
mes turim apsupę geležies 
lanku dvi priešo armijas,

Suomija Paskelbė 
Rusams Karą.

Suomija buvo paskelbusi, 
kad į rusų vokiečių karą ji 
nesikiš. Ir ji griežtai laikėsi 
neitralumo. Nežiūrint to, 
bolševikų orlaiviai pradėjo 
bombarduoti Suomijos mie
stus. Suomijos valdžia pa
reiškė Maskvai protestą. 
Maskva žadėjo atakas su
stabdyt, bet raudonieji or
laiviai vistiek nesiliovę bom
bų mėtę. Tuomet Suomijos 
prezidentas paskelbė, kad 
Suomija turi gintis nuo už
puolikų ginklais. Ir Suomi
jos kanuolės tuoj pradėjo 
bolševikų orlaivius šaudyt. 
Kelioliką jų jau nukirto že
mėn. Dabar bolševikai bijo
si suomių ir jau mažiau juos 
puola, _

Rusai Sumušti Ties 
Rava Ruska.

Vokiečių išleistas praneši
mas sako:

Pereitą nedėldienį vokie
čių armija užėmė Lvovo 
tvirtovę ir iškėlė Vokietijos 
vėliavą. Po to, vokiečių šar
vuočiai leidosi į Ravą Rus- 
ką. 40 mylių į šiaurės vaka
rus nuo Lvovo. Rava Ruskos 
apylinkėj įnsai atkakliai 
priešinosi, nes. turėjo čia su
traukę labai daug tankų. 
Kėli šimtai jų tankų buvo 

■r
ta. Be to, vokiečiai čia pa 
ėmė 42 naujas rusų kanuo- 
les. Visa rusų divizija buvo 
apsupta ir sunaikinta.

Paliko Bremeną
Liepsnojant.

Darydami iš eilės septy 
nioliktą ant Vokietijos už 
puolimą, anglų orlaiviai 
daugiausia bombardavo 
Bremerhafeną. Cuxhafeną, 
Oldenburgą, Dunkirką, Ca 
lais ir Bremeną. Anglai mė
tė bombas į tuos miestus iš
tisą naktį. Dienai brėkštant, 
atskrido kita orlaivių banga 
ir bombardavimas prasidėjo 
dienos šviesoje. Anglai pri
sipažįsta netekę 12 bomba- 
nešių per šitą žygį. Bet Bre
meną jie palikę liepsnojant

RUSŲ ORLAIVIAI BOM 
BARDAVO VENGRIJĄ.
Iš Budapešto pranešama 

kad birželio 26 d. netoli nuo 
to miesto buvę pastebėti dų 
rusų bombanešiai. bet veng
rų orlaiviai tuojaus juos nu 
vijo. Skrisdami atgal tie ru
sų bombanešiai apšaudę iš 
kulkasva i d ž i ų keleivinį 
traukinį, vieną keleivį už 
mušdami ir du sužeisdami. 
Šiaurės Vengrijoj bolševiki, 
orlaiviai numetė keliatą 
bombų į Kasos miestą, už
mušdami 5 žmones ir sužeis
dami keliolika. Vengrija ap
skelbė Rusijai karą.

AMERIKA VĖL SIŲS
FRANCUZIJA! ALIE

JAUS.
VVashingtono žiniomis, 

Amerika vėl pradės siųsti 
aliejaus franeuzų reikalams 
šiaurės Afrikoj. Pradėjus 
Vichy valdžiai talkininkauti 
vokiečiams Sirijoj, Amerika 
buvo aliejų Francuzijai su
stabdžius. Dabar buvusi pa
dalyta su Prancūzija nauja 
sutartis, kuriai pritarusi ir 
Anglija, _

ja, kuli nuo Įsručio veržėsi 
Kauno ir Šiaulių kriptimis, 
buvo skaudžiai sumušta ir 
išblaškyta. Viena šarvuota 
priešo kolumna ties Šiauliais 
buvusi visiškai sunaikinta ir 
300 vokiečių tankų sudau
žyta. Kita gi tankų kolum
na, kuriai pavyko prasilauž
ti per rusų eiles, tapusi iš už
pakalio atkirsta nuo savų 
pėstininkų ir ją reikia, esą, 
skaityti taip pat jau žuvu
sia. Rusai da pasigyrė pa
ėmę 5.000 vokiečių nelais
vėn.

Bet vos tik paskelbus ši
tuos “laimėjimus,” Maskva 
tuoj išleido kitą pranešimą, 
kad rusai pasitraukė iš Kau
no ir Šiaulių apylinkių, ir 
kad dabar pro Šiaulius vo
kiečiai žygiuoja Rygos 
kriptimi.

Amerikos žinių komenta
toriai juokiasi, kad tai esąs 
“nepaprastas rusų laimėji
mas.” Jie “sumušė” priešą ir 
paskui patys leidosi bėgti.

Išnaikinta*
frontas Pabalti joj.

Šį panedėlį iš Berlyno 
pranešama, kad Pabaltijoj 
jau išnaikintas visas bolševi
kų frontas n* išblaškyti jų 
būriai jau pradeda krikti. 
Raudonarmiečių frontas čia 
buvęs tiek sudaužytas, jų 
susisiekimas tiek suardytas, 
kad rusų vadovybė jau ne
begalinti su buvusiais savo 
pulkais susižinoti ir apie jų 
likimą nieko nežinanti. Vis
kas, ką Maskva apie saviš
kius čia sužinanti. tai esą tik 
iš vokiečių pranešimų.

Vokiečiai šios sąvaites 
eradžioje paminėjo tik svar
biuosius miestus, kuriuos jie 
paėmė į kelias dienas. Lie
tuvoje paimti: Šiauliai, 
Kaunas, Vilnius. Lyda ir Ba- 
ranavičiai; Lenkijoj: Lvo
vas, Brest-Litovskas, Balt
stogė. KoĮnas, Gardinas. 
Dubno ir Lucko tvirtovės; 
Latvijoj: Dvinsko tvirtovė ir 
miestas, ir Liepojos uostas; 
Baltgudijoj: sostinė Mins
kas.

Suėmė 29 Įtartinus 
Šnipus.

Pereitą subatos vakarą ir 
naktį federalinės valdžios 
agentai New Yorke areštavo 
29 asmenis, kurie buvo nu
žiūrėti kaip svetimų valsty
bių šnipai. Jų tarpe buvo ke
lios moteiys bei merginos. 
Septyni suimtųjų prisipaži
no kaltais, bet kiti sakosi 
esą nekalti. Jie pastatyti po

Mūšiuose su Bolševikais 
Kaune Krito 3000 Lietuvių
VOKIEČIAI PUOLA LE

NINGRADĄ.
Einant “Keleiviui” spau- 

don, telegramos iš Maskvos 
sako, kad vokiečiai išvystę 
stiprų puolimą prieš Lenin-

PALIUOSUOTI VISI PO
LITINIAI KALINIAI.

Birželio 26 d. iškilmingai 
buvo palaidoto* sukilimo 

aukos.

kaucija, kuri iš viso siekia,gradą. Viena jų kolona ei- 
$425,000. Jų byla paskirta' nanti iš šiaurės nuo Mur- 
nagrinėti liepos 15 d. ! mansko, o kita laužiasi iš

--------------- ! pietų nuo Dvinsko. Tuo pa-
AMERIKA ŽADA SOVIE- čiu laiku penkios šarvuotos 

TAMS PAGALBĄ. Į vokiečių divizijos nuo Min- 
Valstybės Departamentas i sko laužiasi Maskvos kry p

Buvęs “Lietuvos Žinių” 
korespondentas Ancevičius 

3 j praneša iš Berlyno, kad nu- 
vertę bolševikų valdžią, lie
tuviai tuojau atidarė Kauno 
ir Vilniaus kalėjimus ir pa-
liuosavo politinius kalinius.

Washingtone painformavo timi. Bolševikai sakosi ata- į ^buvo^suėme ' ir^nespė^e 
Sovietų atstovą Umanskį. kuoją vokiečius iš oro. Ber- Ma<.koliion išgabenti 
kad jei Rusija nori pagal- * lynas praneša, kad žygiuo- ' . / ..
bos, tai ji turi paprašyti. A-jąnt vokiečių armijoms Le-> Šitą žinią gavo Naujie- 
merika tuomet svarstys, ko- laiingrado ir Maskvos krypti- uos. .... 
kios pagalbos ji galėtų ru- išį panedėlį nardomieji Kaune betuyių sukimas 
sams duoti. Ginklų ir oriai-! nacių orlaiviai sunaikinę da P1 ie® bolševikų diktatūrą 
vių neduos, bet duonos ir!280 rusų lėktuvų. prasidėjęs tuojaus. kaip tik
batų alkaniems ir apiplyšu- ---------------- pasigirdę pirmutiniai karo
siems rusams Amerika gali LAIVU DIRBTUVĖJ AT- šūviai tarp rusų ir vokiečių, 
duoti. Bet Amerikos vyriau-: ŠAUKTAS STREIKAS. Tą pačią naktį jau pradėjo 
sybė pažymėjo, jog šitokia Kaip tik Hitleris užpuolė į o/’gaHįZiiotis jauny vyi-y bu- 
Dagalba anaiptol nereikštų. Sovietų Rusiją, Amerikos Į laĮ: . V s, Jo
kad Amerika rems komuniz- į komunistai tuojaus pakeitė į ^.al!a!'1.0Jc,ats.1.. ® paslep- 
mą. Komunizmas turi būt kavo nusistatymą ir nutarė b ^nklaL Susižinota su lie- 
naikinamas taip pat kaip ir 5 remti šios šalies pastangas
nacizmas. ; padėti Anglijai, kuri kariau-

------•----------  J ja su Hitleriu. Išrodo, kad
NELAIMĖ ANGLIŲ KA- streiku karo pramonėj ko- 

SYKLOJ. munistai čia jau nebekurs-

Susižinota su lie
tuvių korpusu raudonoj ar
mijoj ir lietuviai tuojahs 
puolė raudonarmiečių gar
nizoną Kaune. Okupantai 
tuoj buvo nugalėti ir nugin
kluoti. Bet tuoj pribuvo dau
giau maskolių ir jie žiauriai 
puolė lietuvius. Tuomet 
Kauno gatvėse prasidėjo 
baisiai kruvina kova. Lietu
viai tačiau paėmė viršų. Ma
skoliai bėgdami norėjo iš
sprogdinti Kauno tiltus, bet 
negalėjo, nes ant tiltų jau 
buvo pastatyta lietuvių sar
gyba su kulkasvaidžiais.

Paėmę i savo rankas Kau
no miestą, lietuviai. tuojaus 
paskelbė per Kauno radiją, 
kad bolševikų valdžia jau 
nuversta ir jos vieton susida - 
rė laikinoji lietuvių valdžia 
su pulk. Škirpa priešaky. 
Gen. Raštikis paskirtas kra
što apsaugos ministerium, 
Ernestas Galvanauskas—fi
nansų ministerium. Rapolas 
Skipitis—vidaus reikalų mi
nisterium.

Praėjusį ketvergą. birže
lio 26 d„ Kaune buvo iškil
mingai laidojamos sukilimo 
aukos.

Sakoma, kad kovose su 
į bolševikais krito 3,000 lietu
viu ir 6,000 sužeista.

į *•
i Dabar bolševikai jau iš- 
I vyti ir iš Vilniaus ir iš kitų 
Lietuvos vietų. Lietuva, ži- 

dabar bus po nacių 
kontrole. Jei Anglija su A- 
merikos pagalba karą lai
mės, tai vokiečiai bus pri
versti iš Lietuvos pasitraukti 
ir tada musų tėvynė vėl bus 
laisva. Bet jei karą laimėtų 
Vokietija, Lietuva taptų jos 
provincija.

Rusus Sumuš Per 
3 Mėnesius.

* jbolsevikams iini- 
i bėgti.

mgTOho valdžios eks
pertai yra tos nuomonės, 
kad rusai negalės ilgiau lai
kytis, kaip 3 mėnesius. Jie 
mano, kad šį rudenį bolševi
kų Rusija busianti jau pa- 
klupdyta. Nors karą prade
dant ji turėjo daugiau žmo
nių ir tankų negu Hitleris, 
bet ji neturėjo ir neturi mo
kytų strategų. Rusai karei
viai mušasi narsiai, bet jų 
kova nelygi, nes vokiečiai 
daugiau išmokslinti ir daug 
gudresni. Bet už vis svar
biausia, tai gerai išlavinta 
vokiečių vadovybė.

Vienintelė bolševikams 
viltis išsigelbėti nuo katast 
rofos, sako Washingtono 
ekspertai, tai bėgti kiek tik 
jie gali, kad vokiečiai jų ne
apsuptų ir nesunaikintų.

Vienintelis

Amerikos žinių agentūra 
“United Press” praneša 
kad išmušę bolševikus iš 
Lietuvos, vokiečiai pasuko 
Latviją, kur paėmė Dvinsko 
tvirtovę ir Liepojos uostą 
labai svarbų atramos punk 
tą rusų laivynui.

AMERIKA GAUSIANTI
DAKARĄ IR MARTI- 

NIKĄ.
Washingtone kalbama 

kad Francuzijos Dakarą Af
rikoje ir Martinkos salą A- 
merika galėsianti gauti be 
karo. diplomatiniu keliu 
Wash ingtonas pripažįsiąs 
“laisvųjų franeuzų” vadą 
generolą Degolį (de Goulle) 
kaip teisėtą Francuzijos val
džią. atiduosiąs jam “užšal
dytus” Amerikoje Francuzi- 
ios kreditus ir laivus, o gen. 
Degolis užleisiąs Amerikai 
Martinikos salą ir Afrikos 
Dakarą.

RUSAI TURĖJO DAU
GIAU TANKŲ, NEGU 

VOKIEČIAI.
Washingtono žiniomis, 

prasidedant šiam karui, ru
sai turėjo 48 tankų brigadas, 
kas esą dusyk daugiau negu 
vokiečiai turėjo. Bet kovos 
orlaivių rusai turėjo tik apie 
4.000, tuo tarpu kai vokie
čiai turėjo 6,000. Dabar vo
kiečiai sako, kad jie sunai 
kino jau kone visus rusų or 
laivius ir sudaužė apie 2,300 
tankų. Mat, vokiečių maši 
nos daug geresnės ir daug 
teriau išlavinti kareiviai. 
1 ūsams bėda, kad jie neturi 
avinto proto.

SMETONIENĖ NUSILAU
ŽĖ RANKĄ.

“Sandara” praneša, kad 
viešint p. Bačiuno Tabor- 

armoje ponią Smetonienę 
ištikusi nelaimė. Lipdama 
aiptais ji paslydusi ir kris

dama nusilaužiusi renką.

PABĖGO GEN. GAMELIN
Pereitą sąvaitę Francuzi

joj pabėgo iš kalėjimo gene
rolas Gamelin, buvęs alian- 
tų karo jėgų vadas. Jis buvo 
suimtas kartu su buvusiais 
premjerais Daladieru, Rey- 
naudu ir Blumu už paskelbi
mą Vokietijai karo ir visi 
iie iki šiol sėdėjo kalėjime 
laukdami teismo.

HITLERIS ŠAUKIA VISĄ 
EUROPA PRIEŠ KOMU

NISTUS.
Hitleris paskelbė Rusijos 

komunizmui “kryžiaus ka 
rą” ir šaukia visą Europą, 
kad duotų tam karui karei
vių—kad ir nedaug, bet kad 
tik visų šalių uniforma daly 
vautu su naciais. Italija, Is
panija, Slovakija. Vengrija 
ir kitos šalys jau davė arba 
ruošiasi duoti uniformuotų 
savo žmonių šitam “šven
tam karui.” Ispanijoj falan- 
gistai j'au atidarė biui-ą sava
norių korpusui organizuoti. 
Ispanijos užsienio reikalų 
ministeris Ramon Suner pa
reiškė, kad “Europos civili
zacija turi būt apvalyta nuo 
rusiškojo raugo.”

Indiana. Pa.—Šį panedėlį i tys. Laivų statybos dirbtu- 
rtetoli nuo čia įvyko sprogi-f vėse streikas jau atšauktas, 
mas anglių kasykloj', kuri Tuo streiku buvo sulaikyta 
priklauso Rochester & Pitts- laivų statyba.
burgh Coal kompanijai. Ne-i ----------------
laimėj sužeista 18 žmonių iri VALYT ATLANTĄ TUO- 
16 kitų buvo užberta, kurių į JAUS, SAKO KNOX. 
likimas da nebuvo žinomas Amerikos karo laivyno 
šitą žinią rašant. : sekretorius Knox šį panedė-

___ ___________ . Ii pareiškė, kad dabar esąs
KARO PRIEŠAMS STATO l)ats geriausis laikas apvaly- 

STOVYKLAS. ti Atlantą nuo vokiečių pa-
Naujoj Anglijoj atidary- rojaus, ir Amerikos laivynas 

tos jau 2 stovyklos tiems, ku-' turįs pradėti šitą darbą tuo- 
rie nenori stoti armijom aiš-• jaus, nelaukdamas iki Hitle- 
kindamiesi, kad jų sąžinėmis sumuš Rusiją ir vėl turės 

laisvas rankas laivams skan-esanti priešinga karo tiks
lams. Viena stovykla atida
ryta New Hampshire. o kita 
Massachusetts valstijoj. Pe
reitą sąvaitę tenai patalpin
ta jau apie 200 karo prieši-

dinti.

VALDŽIA STATYS 75,000 
NAMŲ DARBININKAMS.

Prezidentas Rooseveltas
ninku. Jie koncentruojami, parejkaiaVo, ka(j Kongresas 
tose stovyklose, kur seniau j paskjrtų da $300,000,000
stovėjo viešųjų 
darbininkai.

darbų CCC

PADEREWSKIS MIRĖ.
Pereitą nedėldienį Nevv 

Yorke mirė Ignas Paderevv- 
skis, pasaulinės garbės len
kų pianistas. Jis buvo jau 
susilaukęs 80 metų amžiaus. 
Koncertuodamas po visą pa

naujiems namams. Numato
ma pastatyti dar 75.000 nau
jų namų darbininkams, ku
rie dirba ginklų ir amunici
jos pramonėj.

NORI IŠALDYT AUTO
MOBILIŲ IR PADANGŲ 

KAINAS.
VVashingtono žiniomis, 

šaulį per 60 metų, Jis buvo:kaįnoms tvarkyti Biuras nu- 
pasidaręs mijionus dolenų, taręs rekomenduoti Kongre- 

~ sui, kad butų išleistas įstaty
mas automobilių ir padangų

bet viską 
reikalams.

išleido Lenkijos 
Po karo jo širdis

busianti perkelta į Varšuvos kainos įšaldyti/ Visu auto-
katedrą, kur ilsisi taip pat 
pasaulinės garbės lenkų 
konųiozitoriaus Chopino

LENINGRADAS SUBOM
BARDUOTAS.

Žinios sako. kad vokiečių 
orlaiviai smarkiai bombar
davo Leningradą. Po visą 
miestą kilę gaisrai, daugy
bė namų sugriauta.

AMERIKOSLAKUNAI
VYKSTA KINIJON.

Laikraščiai praneša, kad 
daug lakūnų rezignuoja iš 
Amerikos armijos ir vyksta 
Kini joti veikti prieš japo
nus. m

mobilių ir padangų (tajerų) 
kainos turėtų pasilikti to
kios, kokios buvo šių metų 
birželio 16 dieną.

MICHIGANO VALSTIJA
PASIRUOŠUS PRIEŠ 

PENKTAKOJUS.
Michigano valstijos vy

riausybė praneša turinti 10,- 
500 miestų, apskričių ir val
stijos policininkų kovai su 
“penktakojais.”

RUMUNIJOSVALDŽIA
IŠSIKĖLĖ IŠ SOSTINĖS.
Pradėjus rusų orlaiviams 

bombarduoti Rumunijos so
stinę, rumunų valdžia išsi
kėlė kitur. _ —

CHICAGOJ SAVICKUTIS
NUŠOVĖ 3 ŽMONES.
šį panedėlį Chicagos po

licija sugavo Bernardą Sa- 
vickuti, 17 metu amžiaus 
šv. Kazimiero mokyklos mo
kinį, kuris prisipažino nušo
vęs 3 žmones mirtinai, o ket
virtą sužeidęs.

Apsaugos darbų \ ede.iai 
sako, kad orlaivių gamyba 
jau sumažėjo ir toliau da 
daugiau sumažėsianti, nes 
trūksta medžiąeos,
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JIE JAU RYJA SAVO 
ŽODŽIUS

jos nenaikindami: mūšiai 
šiandien butų ėję pačių rusų 
žemei.

Kijevą Kitąsyk Valdė Lietuviai

Mūsiškiai komunistai try- 
linka susiriesdami tvirtino 
lietuviams, kad Sovietų oku
pacija “apsaugojusi" Lietu-' 
vą nuo karo pavojaus. Gir
.ii. pirma Lietuvos žemę bet: - 1 
kas galėjęs užpulti, o dabar.: džia 
Kai ‘galinga

STALINAS KASĖ DUOBĘ 
DEMOKRATIJAI, O BOL

ŠEVIKAI įgriuvo.
metais Stalino val-

suvaidino šlykštu ir • *
Sovietų Są- ? kartu pragaištingą vaidme- 

junga “priglaudė“ ją prie ni. Viešai ji vedė derybas su 
savęs, tai jau joks imperia- demokratinėmis valstybė- 
listas nedrįstąs savo nagų mis prieš fašistų valstybių 
prie jos prikišti. bloką, o slapta tarėsi su fa-

Taip pasakojo visi komu- šistiška Vokietija prieš de- 
nistų kalbėtojai, taip rašė jų. mokratines šalis.
“Laisvė" ir “Vilnis.” Ir taip ' Kol Maskvoje ėjo dery- 
jie plepėjo vos tik vakar. bos su demokratijos atsto

vais. tai ir mūsiškiai komu
nistai. nežinodami klastin
gojo Stalino planų, stojo vi
somis keturiomis už Sovietų 
Rusijos susiartinimą su An
glija. Franeuzija ir Lenkija.

Bet Stalinas padarė sutar
ti su Hitleriu, ir Maskva 
tuojau pradėjo atakuoti de-

šis vaizdelis parodo Ukrainos sostinę Kijevą, ant kurio dabar eina vokiečių ir rumunų ar
mija. Miestas stovi prie Dniepro upės. kuri priduoda jam ypatingo grožio. Kijevo praeitis 
labai audringa. 1240 metais ji buvo užėmę mongolai ir beveik ligi pamatų sugriovė. Gi 
1320 metais Kijevą užkariavo lietuviai ir išlaikė ji savo kontrolėj iki 1569 metų, o paskui 
ji užėmė lenkai, kurie išlaikė ji savo rankose iki 1654 metų. Po 1917 metų revoliucijos bol
ševikams sudemoralizavus rusų armiją. Kijevą užėmė vokiečiai; tai buvo 1918 metų kovo 
2 dieną. Tų pačių metų pabaigoje Kijevą paėmė revoliucinė Ukrainos armija, o sekančiais 
metais ji užėmė jau baltagvardiečiai. 1919 metų spalių mėnesi bolševikai baltagvardiečius 
iš Kijevo išmušė, bet 1920 metais prarado jį lenkams. Bolševikų generolas Tuchačevskis 
lenkus sumušė ir Kijevą vėl atsiėmė, bet Stalinas vėliau geli. Tuchačevski sušaudė. Da
bar išrodo, kad Kijevas teks vokiečiams.

O ką jie sako dabar?
Dabar “Laisvė*’ (Nr.148) 

laso šiai ką:
"BarbarišKas Vokietijos ir 

ltaliios fašizmas padarė kri
minališką užpuolimą ant darbo į 
žmonių tvarkomos ir taiką my- ; 
linčios Sovietu Sąjungos irį 
pirmieji fašistų smūgiai teko, 
Lietuvai..."

mokratines valstvbės, me
luodama pati sau ir kitiems, vizmas. Hitleris jau paskel- l purės atėjo ją pasitikti. Da- 

Taigi “Laisvės" bimbinin- j buk tos “buržuazinės ’ vals- bė “šventą karą” Europai bar laiko jau atsirado.
Kai čia jau rvja savo tvirtini-, lybės norėjusios įtraukti ją į nuo_ komunizmo apvalyti, i Bet dabar jau pervėlu. 
ma. kad “galingoji” Sovie- ; karą su Vokietija, tik ačiū Bolševikų aimija jau išgrūs- Dabar jau ir anglų ekspertai . _
tų Sąjunga “apsaugojo” i šviesiai Stalino išminčiai, ši- ta is Lenkijos, iš Lietuvos ir neišgelbės Rusijos. Rusija ir žiaurų kąra. kūnam
Lietuvą nuo karo "pavojaus, tas “velniškas” jų planas ne- iš Baltgudijos. Visas Pabai- turėjo pasirašyti apsigyni- laimėti busiąs reikalingas 
-Jie jau* prisipažįsta, kad pir- pavykęs. Stalinas dabar čio frontas jau likviduotas, mo sutarti su Anglija, Fran- visų jėgų Įtempimas ir visų 

riui paramos. nes dvi bolševikų armijos cuzija ir kitomis demokrati-mieji karo smūgiai teko Lie- duosiąs Hitlei
tuvai. ir sunaikinta busianti ne So- tenai jau apsuptos ii* turės nėmis valstybėmis 1939 ne

gyventoji) vienybė. Laikraš-

sakėm 
me
durniai džiaugėsi, 
linas “apsaugojo 
nuo karo pavojau:

kad Sta 
Lietuva

tos papūgos, pradėjo kartoti neissnaiavs nei o mene-,lcno strategai mano, kad
Maskvos prasimanyta melą, siu. ra gandų, kad Stalinas vienintelis raudonajai armi- Molotovo žodžius, pasaky 

t kad demokratinės valstybės savo valdžia jau pabėgęs...................................

Lietuvon įsibriovimas kaip 
tik padidino karo pavojų, 

štai ka “Keleivis” rasė
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sakėm, kad Stalino armijos ! norėjusios išprovokuoti karą 1S Maskvos į bveraiovsKą.

tarp Hitlerio ir Stalino. Jų Visas pasaulis matė. kad 
laikraščiai ir kalbėtojai ta- naciai ruošėsi pulti Rusiją, 

pradėjo triubyt vienu tik žlibas Stalinas su savo 
i invhvip •! balsu, kad “buržuazinė de- pasekėjais to nematė. Ang- 

; mokratija norėjo iškasti lijos valdžia buvo nusiuntus 
i ai yra durnelių pasaka i riuobę Sovietų Sąjungai, bet Maskvon net specialų žmo- 

(kad Stalinas apsaugojo Lie- išmjnčius Stalinas iš- gų, kad praneštų jai apie na-
tuvą nuo karo) ir durneliams į duobę pačiai buržuazi- cių ruošiamą ofensyvą, bet
pasakojama. Stalinas, mat., atseit, demokratijai. : Molotovas atsisakė Anglijos

Ir ištiesų, tas Kremliaus pasiuntinį priimti. Jis “netu
rėjo laiko.” O kai dabar 
Maskvon atvyko anglų misi
ja, tai pats Molotovas be ke-

ėmė ir užkirto Hitleriui kelią Į 
Lietuva . bukaprotis kasė duobę de 

"...laktas yra toks. kad rusai mokratijai. Bet ton duobėn 
okupavo Lietuvą ne nuo Hitle- dabar igriuvo Stalino bolše- 
no ją gelbėdami, bet pildyda-j_______ ______________________
mi Hitlerio norą. Tas buvo pa-. 
daryta pagal 1939 metų Mask- i 
vos sutarti, kuria Stalinas pri-* 
žadėjo aprūpinti mechanizuo-: 
tą Hitlerio armiją žibalu, o 
Hitleris užtai leido Stalinui pa
siimti pusę Lenkijos ir visas 
Pabalčio valstybes.

"šita komunacių sutartis ta-' 
čiau nepašalino Lietuvai karo 
pavojaus, bet kaip tik padidi
no ji...

“Nors rusų armija okupavo 
Lietuvą lie karo. ši okupacija 
tačiau neapsaugoja jos nuo 
Graikijos likimo. Tiesa. Hitle
ris dabar liepė Stalinui pasiim
ti I’abalčio valstybes kaip atly
ginimą už Rusijos žibalą ir ki
tokią pagalbą jo karui prieš 
pasaulio demokratiją: bet jei 
tik jis ši karą laimės, tai jis 
lups ir bolševikus iš Europos. 
Vokiečių akimis žiūrint, rusai 
yra dvokiantis mėšlas, ir jie 
to mėšlo nekuomet savo pašo
nei nepakęs. Ir kai jie pradės 
jį is Lietuvos valyti, musų 
kraštas galės būt sutremptas 
daugiau da negu Graikija.”

Praėjo vos tik trys sąvai- 
tės kain mes šitą sakėm, ir 
musų žodžiai jau išsipildė. 
Mes sakėm, kad komunistų 
pasakos buvo (lui nos. ir da
liai* jie patys prisipažįsta, 
kad jos buvo dūmos. Jie pa
lys jau lekia, kad Lietuva 
jau dega.

ir visi dabar mato, kad ši
lą nelaimę ant Lietuvos už
traukė ne kas kitas, bet bol
ševikų okupacija. Jeigu ru
su armija nebutu tenai įsi
stiprinusi. vokiečiai šian
dien butų perėję per Lietuvą

Rusų Vokiečių Karo Frontas
L • • • n o

šis žemėlapis padės skaitytojams sekti ir aiškiau suprasti 
žinias iš rusų-vokiečių karo fronto. Jame yra pažymėtos 3 
pagrindinės vokiečių ofensyvos kriptys. Viena jų (1) eina 
iš Rumunijos tiesiai Ukrainon; antroji (2) eina iš Prūsų 
pro Varšuvą, pro Brest-Litov ską ir per Minską taiko į Ma
skvą. Trečioji (3) kriptis eina iš Suomijos ir taip pat taiko 
į Maskvą. Keikia įsidėmėti, kad šitos trys vokiečių armi
jos yra vedamos tokiu planu, kad jos viena su kita gali su
sisiekti ir lyg replėmis gali sugnybti didelius Rusijos plo
tus ir kaip maišuose gali užrišti rusų armijas.
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DEMOKRATUOS IR LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES S-GOS PAREIŠKIMAS

Diktatoriai, kurių “drau- riautojai galėtų jį lengviau 
gišku” susitarimu Lietuva1 pavergti Kol Lietuva bus po 

i pereitą vasarą neteko savo Hitlerio letena, tol ji nega- 
i nepriklausomybes, susimu- lės turėti tikros žmonių val- 
, šė tarp savęs. Bet atmainos, džios. Kiekviena Hitlerio 
i kurios dabar vyksta Lietu- kontrolėje sudaryta “vy- 
i voje šito konflikto rezulta- riausybė” bus priversta tar- 
te, nieku budu nereiškia, nauti jo politikai, kurios tik- 
kad Lietuva jau stovi ant sias yra pavergti silpnąsias

tautas ir užvaldyti pasaulį. 
Po metų sunkios priespau

dos po bolševikų jungu. Lie-

RUSAI NUMATO ZIAU 
RŲ KARĄ.

slenksčio į laisvę. Kol kas, 
tiktai vieną okupaciją pa
keičia kita.

i Telegramose pranešama į tuvai dabar teks kentėti ir 
apie riaušes ir žmonių suki- vargti naujose, gal būt, dar 
limus prieš bolševikus ir! gi dabar ji tapo įmesta į ka- 
apie naujų anti-sovietinių: gi dabar ji tapo įmesta į ka- 
“vyriausybių” susidarymą ro frontų ugnį.
Pabaltijo kraštuose. Kad ii* Mes stojame už laisvą, iš 
yra pilnai suprantama, ko- visokios svetimos priespau- 
dėl tas judėjimas kilo, bet dos išsivadavusią ir demo- 
jisai vargiai prisidės prie kratiniais pagrindais tvar- 
Lietuvos žmonių vargo su- komą, nepriklausomą Lietu- 
mažinimo. Tie sukilimai gali vą. Kaip kitos pavergtos 
iššaukti dar daugiau suiru- tautos, taip ir musų gimtasai 
tės. turto sunaikinimo ir kraštas atgaus laisvę tiktai 
kraujo praliejimo tuose kra- tuomet, kuomet bus sutriuš- 
štuose. i kintas hitlerizmas, kuris

Naciai, užimdami Lietu- šiandien yra pavojingiau- 
vą. be abejonės, stengiasi sias priešas Amerikos Jung- 

.. sukurstvti vieną dalįgyven- tinėms Valstijoms ir viso pa
to ių prieš kitą, stengiasi pa- šaulio demokratijoms, 
gilinti neapykantą tarp tau- Demokratijos ir Lietuvos 
tinių. religiniu ir kitokių Nepriklausomybės Sąjunga,

Rusu spauda numato sun- kad • kr*^a?. butų P. Grigaitis, pirm.
suskaldytas .r rudieji uzka- A. Žynontu, seki'.

ŽIAURIOS BOLŠEVIKŲ PABAUDOS 
LIETUVOS ŪKININKAMS.

Kurie neturėjo grudų Stali- reitų metų derliaus jau ne- 
no armijai, tie sugrusti į ka- beturi. Tačiau bolševikams 

įėjimus arba nubausti oi- Lai nei kiek neruPk Jti tiks- 
nisais ^ra Pnves^1 Lietuvos

• ūkininkus prie visiško bank-
Savo laiku buvome rašę, roto ir tokiu budu priversti

kad okupantai įvedė priva- juos “laisva valia” parsi- 
omą grudų, mėsos, pieno, duoti i kolchozų baudžiavą.

Mafvt imi »™iixn vilnos, bulvių ir kitų pro- To paties tikslo siekia dvi-
Matyt, rusai jau užmiršo atidavimą maskolių gubi mokesčiai, kuriais

. . , , . žodžius, pasaky- kariuomenei išmaitinti Ta- stambesnieji ir vidutiniai
jai apsigynimas dabar tai tus 1939 metais, kuomet jis čiau ūkininkams, kurie ture- ūkininkai apdedami. Vieną 
bėgti, kad vokiečiai jos ne- pasirašė su Vokietija nepuo- jo daugiau kaip 25 hekta- kaitą mokesčius jau sumo- 
apsuptų ir nesunaikintų. Bet limo sutart: Tada jis pareiš. rus, liepta pristatyt okupan- kėjus, staiga pareikalauja-

kė, kad “kariauti prieihitle- Ums javų tiekius ir te perei- ma dar kartą mokėti, o kas 
auka. \ ainiai i^sigelbet, n kenro»iiL» metl> derliaus. Savaime to neišgali, tam jkalbinėja-

» ’* • v • • į-^ir »»» suprantama, kad ūkininkų ma. kad nuo mokesčiu bus
bet .Učiai knminahtka! dauguma dabar javų iš pe-, atleidžiami visi tie, kurie

dėsis į kolchozus.

kitos jos dalys. Bolševizmui 
jau galima statyt kryžių.

“KRIMINALIŠKAS UŽ
PUOLIMAS.”

“Barbariškas Vokietijos 
ir Italijos fašizmas padarė 
kriminališką užpuolimą ant
Sovietų Sąjungos!” Taip re-* 
kia “Laisvės’’ bolševikai.

Bet kaip su kitais “barba
riško fašizmo” užpuoli
mais? Pavyzdžiui, ar užpuo
limas ant Lenkijos nebuvo 
kriminališkas? Žinoma, kad 
taip. Bet prie “barbariškų 
fašistų” užpuolimo ant Len
kijos prisidėjo ir “nebarba- • 
l iški” Rusijos bolševikai. Ir 
“Laisvė” tuomet nesurasda
vo žodžių savo džiaugsmui 

: aprašyti.
Kai Rusijos bolševikai 

užpuolė Suomiją, “Laisvės” 
į džiaugsmui ir vėl nebuvo 
; galo. O juk tenai buvo daug 
i bai bariškesnis darbas, negu 
i Hitlerio užpuolimas ant Sta
lino, nes tenai 175 milionų 

; šalis užpuolė 3 milionų tau
telę, tuo tarpu kai čia ma
žesnis užpuola didesnį.

Maskt os agentai teisino 
kriminališką Stalino užpuo
limą ant mažutės finų taute
lės tuo blofu. kad finai darę 
<u Anglija sąmokslą Rusijai 
“užpulti.”

Bet tokiu pat “sąmokslu” 
ir Hitleris teisina savo žygį. 
Jis sako, kad Maskva darė 
su Anglija “sąmokslą ap
lipti Vokietiją.”

Na. tai kuriems jų tikėti? 
Kurie jų yra kriminalistai, 
o kurie ne?

Diktatoriai visi lygus ir 
visus juos reikėtų nušluoti 
nuo žemės paviršiaus.
Raišio Ist«,riįa. Pagal A. B StTinitzerj 

į. ,-nas. Aprašo, kokiu budu 
žmonės rašyti išmoko, kokiu bodą i4» 
dirbo sau raštą kiekviena amonių tau
ta ir tt. Chicago. 1905, pusi. 304. 
Apdarvta ........................... .. S2N

Dabar gaunama žinių. 
į kad iš tų ūkininkų, kurie ne-
• turėjo javų okupantų reika
lams, buvo jau konfiskuoja- 
į mi ūkiai. Apie tai praneša
• oficiozas “Tarybų Lietuva.” 
Raguvos bolševikinis teis
mas nuteisė vieneriais me
tais kalėjimo Povilą Kubi
lių, kuris esąs “didžiausias 
buožė.” .Jis prieš okupaciją 
turėjęs Troškūnų yęilsėiųįj 
Zavalynės vienkiemyfė S&j 
hektarus žemės. Bet nepagis 
tenkinta vien pasodinimu | 
kalėjimą. Iš P. Kubiliaus 
konfiskuota pusė ūkio. Jis 
nepristatęs reikalaujamo ja± 
vų kiekio bolševikų kariuo
menei. Prieš okupaciją P. 
Kubilius buvo Panevėžio 
teisėjas.

Degučių valsčiuje už gru
dų nepristatymą patraukta 
teismo atsakomybėn P. Šin
kūnienė. Antalieptės vals. I. 
Liesis nuteistas už tą patį 
“nusikaltimą” 2.183 rublių 
pinigine pabauda. Imbrado 
valsčiuje 941 rublių pinigi* 
ne pabauda nuteistas J. Rep-t 
šys; Salako valse., V. Stoma 
nuteistas 961 rubl. pabau
dos. Teismo atsakomybėn 
patrauktas Dusėtų valsčiaus 
ūkininkas J. Velička. Kurk
lių valse., Pavirinčių kaimo 
ūkininkas J. Galvenas nu
teistas 1,071 rubl. pabauda 
už javų nepristatymą. Tau
jėnų valse, ūkininkas J. Vai
čiūnas nuteistas 1,785 rubl., 

•o Veliuonos valsčiaus uki- 
ininkas St Gerulaitis paso- 
J dintas į kalėjimą, dar nesu
laukus teismo sprendimo.

Tačiau “Tarybų Lietuva” 
dar reiškia nepasitenkinimą, 

i kad tie ūkininkai “perdaug 
švelniai” nubausti.

I Dabar, žinoma, visos bol
ševikų bausmės bus jau pa
naikintos.
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Pittsburgho Lietuvių Gedulo Diena. Vokiečiai Paėmė Nelaisvėn 40,000 Rusų

Pittsburgho lietuvių pareiš
kimas dėl bolševikų okupa

cijos Lietuvoje. Kongresma- 
no Eberharterio simpatijos 
Lietuvių Liūdesio Dienoje.

Birželio 15 d., Pittsbur
gho ir apylinkės lietuvių 
draugijų Komitetas bendrai, vpr„m<. 
su Sėtuvių Ūkio Draugija V? * . . *
buvo surengę Gedulo Djeną Is slų trukumų turėtume 
dėl Lietuvos okupacijos vie
nerių metų sukakties. Tuo 
tikslu buvo sušauktas Lietu
vių Ukėje masinis susirinki
mas. buvo pasakytos atitin
kamos kalbos, vienbalsiai 
priimtas Pittsburgho lietu-

«"*» buvo privažiavę Į Uė- 
Uk« daug ir visi r

tas paskubom, todėl nebuvo ,el.i'ke ,^v0 P' ^81.0 balsi* 
laiko tinkamai Dasiruošti ir pnes to^kų okupaciją 
sukoncentruoti visas Pitts- į'^os' ™ P^am, P«- 
burgho ir apylinkės lietuvi,

kol lietus šiek tiek apsistojo.
vedė Draugijų

Komiteto pirmininkas Povi
las Dargis. Visų pirma jis 
pakvietė kalbėti adv. Ed-

SLA kuopa irgi turėjo su
rengus pikniką, kur taip pat 
neteko girdėti, kad butų pri
siminta apie šias liūdnas 
metines sukaktuves, nors 
tikrenybėje visi tie parengi
mai turėjo būti kaip protesto 
mitingai dėl Lietuvos pa-

pasimokyti, kad ateityje ge
riau mokėtume savo jėgas 
suburti kovai už Lietuvos iš
laisvinimą iš po bolševikų! 
jungo, (karo žinios sako,: 
kad bolševikai iš Lietuvos 
jau išvyti.—Red.)

Nors lietus ir lijo, bet lie-

jėgas dėl tų liūdnų metinių 
Lietuvos pavergimo sukak- £u‘ 
tuvių. Už vis daugiausia su- *10^ram^ 
sirinkimui pakenkė lietus ir 
blogas oras, nes susirinki-

t &

žią sąvaitę Berlynas paskelbė, kad per pereitos savaitės kovas vokiečiai paėmę nelaisvėn 40.000 raudorarmiečiu. Si 
nuotrauka yra praleista vokiečiu karo cenzūros ir prisiųsta Amerikon oro bangomis. Ji parodo vokiečių suimtus bol
ševikus kaž-kur Rusijos fronte.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Iš Ketų Amerikos.

visą birželio mėnesį 
kas nedėldienį lijo lietus ir 
labai pakenkė pavasari
niams parengimams. Bet tai, 
žinoma, nepateisina pitts- 
burghiečių neorganizuotu-

kone kalbėjo angliškai
kai, pasmerkdamas žiaurią 
bolševikų okupaciją Lietu
vos. Antruoju kalbėtojum 
buvo Petras Pivaronas.

pagalbą pavergtosios Lietu
vos žmonių pastangoms nu
sikratyti svetimo iungo ir ra
gina kiekvieną Amerikos 
lietuvį remti šios šalies žing
snius kovoje prieš totalitari-

BROOKLYNO lietuvių naujienos Gal būt ateinančiais 
mais surimtės musų tūli 
kriaučiai ir išrinkti delega

■ Buenos Aires, Argentina.
i

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” praneša, kad jo redak- 
cijon užėjęs tūlas Juozas 
Kuras ir pasiūlęs 100 pezų 
tam. kas sutiktų nuvažiuoti 
Lietuvon ir ištirtų bolševikų 
Įvestą sovietišką tvarką ar 
betvarkę, o paskui sugrįžtų 
atgal Pietų Amerikon ir pa
aiškintų, kaip tenai ištikru
jų yra. Bet Kuras pastatęs 
sąlygą, kad toks delegatas 
neturėtų būti nei bolševikas, 
nei fašistas, o visai bešališ
kas žmogus, kuriam nerūpė
tų nei vieną nei kitą partiją 
ginti ar smerkti, o vien tik 
gryną teisybę pasakyti.

Bet kitas argentiniečių 
laikraštis, “Pietų Amerikos 
Žinios,” šitokį sumanymą 
kritikuoja ir sako. jog tai 
yra komunistų “skymas” nu
siųsti savo žmogų, kuris pa
skui sugryžęs galėtų dau
giau propagandos už bolše
vikus paskleisti. Šitą savo 

rinki- nuomonę “P. A. Žinios” re
mia tuo įsitikinimu, kad tik
rai bešališko žmogaus i Lie-

Povilas Dargis perskaitė
mo, jų pakrikimo. Pavyz- Pittsburgho lietuvių pareiš- nes diktatūras ir kartu vesti 
džiui. tą pačią dieną, birže- kima. kuris buvo priimtas neatlaidžią kovą su Lietuvos j jo - -............................ -............................ * - •

Iš kriaučių susirinkimo. jo. Tokia nuotaika galima tai šimtinių fundams neme- tuvą bolševikai neįsileistu. 
Birželio 20 buvo kriaučių tik Pasidžiaugti, pasigerėti! tys, kaip darė praeityje. Tai Jįe įleistu tik bolševiką, ku- 54 skyriaus nepapritas sto -mus,i . lietuviškose buvo blogas paprotys. ris butų “bešališkumu” pll-

sirinkimas. PeiskLiėius sek- d,,btu™se neb?y° , AZį. . bengęs,
retoiiui protokolą, o finansų !^^aukoS * i ^uo2° Ir Adolfo varna. , Dabar. žinoma, šis klausi-
sekretoriui finansus, 
prie laiškų skaitymo.

musų lietuviškose buvo blogas paprotys.
dirbtuvėse nebuvo renka-' ---------
mos aukos nuo karo nuken- Juozo ir Adolfo vaina.

eita iėj'jyiems Anglijos darbi- Kaip Jau įjnoma( birželio mas savaime nupuolė, nes 
ninkams, reikėtų mus, dirb- 2i Vokietijos diktatorius bolševikų valdžia Lietuvoje

nuo eermonams (darbinin- Ad ,f H,)erfe a skelbė jau nuversta.
- ky paslS“^ Sovietu Rusijos diktatoriui

15. kada reikėjo minėti vienbalsiai, ir perskaitė kon- okupantais bei jų pritarė- p ® ų 
tas liūdnas Lietuvos paver- gresmano Hermano P. Eber- jais. kad musų visuomenėje . ^kaitytas laiškas
gimo sukaktuves, kada harterio telegramą, kuri bu- nepaliktų nei vieno Maskvos Amalgameitų unijos genera- gu‘ darbininkais, parinkti * iT
Draugijų Komitetas rengė vo sutikta karštu plojimu diktatūros agento. i ho sekretoriaus J. Patoffs- auku Draugai čėrmonai, St k 4‘ V

T,i.,,,,;,. 5v.no. n.rein.Jkl°’ kuname ‘"k?!3® kurk jusu pirmas pradėsite
Tebūnie šventa pareiga raginamas nupirkti valdžios Itat-k..

Gedulo Dieną, tai buvo ir ki- kaipo simpatiją lietuviams 
tokių parengimų. S. L. K. liūdnumo valančioje. ,. , . , • - »
Apskritys turėjo surengęs Aukų buvo surinkta Lie- kiekvieno laisvoje Amenko- apsigynimo bonų. 
pikniką Adomo sodne, visai tuvai gelbėti $28.00 su cen- ,^_,^ v.enanc,.o.„.ief.u??(L;?l šauskas paaiškino 
užmiršdamas apie Gedulo tais. Tuo ir buvo baigtas su-
Dieną. New Kensingtono sirinkimas. Reporteris.

PITTSBURGHO LIETUVIU PAREIŠKI
MAS DELEI LIETUVOS PAVERGIMO.

Rezolicija: [ Pažymėdamas šituos širdį
Minėdami liūdnas meti-j v?r*^čius faktus, šis masi- 

nes Lietuvos pavergimo su- "’8 Pi^buigho ir apylinkes 
kaktuves, Pittsburgho ir lietuvi, mitingas kelia gi iez- 
apvlinkės lietuviai, susirin- clfV®?°. balsą pilęs
kę birželio 15 d., 1941 m. tok» bal®« "!us,,te'S Mmes 
Lietuvių Ukeje į bendrą ma-
sinį susirinkimą
Pittsburgho Lietuvių Drau . . .
gijų Komiteto Lietuvai Gei- pantM tero,'° aukoms- 
bėti bendrai su Lietuvių šis lietuvių mitingas reiš- 
Ukės Draugija, ir išklausę kia gilią pagarba ir dėkin- 
kalbėtojų pranešimus, su di- gumą Jungtinių Valstijų de- 
džiausiu liūdesiu pareiškė: mokratijai. kurios vardu 

prezidentas Rooseveltas ir

F.
kad mu-

kiekvienos musų draugijos su lokalas galėtu nupirkti 
prisidėti kuo galint prie šito tokių bonų už 750.00. Di- 
kilnaus darbo ir dirbti tol, džiuma lokalo ir nubalsavo 
kol ir vėl Lietuva bus laisva. F. Milašausko pasiūlymą 

priimti.
Skaitytas laiškas nuo Nevv

.... ta darba dirbti? Darbasgra- 
Mlla- žus - '

naši, susipešė du buvę part
neriai, kurie dalijosi Euro
pą. Šis karas sukėlė komu- 
naciuose nerimą. Jie šukavo

nepriklausoma
tiška.

ir demokra-

Susirinkimo vardu:
P. Dargis,
Peter Pivaronas, .
Adv. Edward A. Schultz.

įr. esu tikras, musų 
kriaučiai jūsų triūsą įvertins 
ir sumes po keliatą dolerių.
Pasidarbuokite...

Buvo skaitytas SLA 38 
kuopos laiškas, kviečiantis į Ros” delegacijai, kuri turėjo 
jų rengiamą išvažiavimą, vykti Washingtonan ir “fai-

Lietuvis vardu Antanas 
Matulionis šiomis dienomis 
pasistatė Buenos Aires mie
ste didelius ir gražius nuosa
vus namus. Lietuviu namu

už taiką su Hitleriu ir keikė savininkų skaičius čia vis di- 
Angliją, Ameriką. “Lais- deja. 
vės” svetainiukėje buvo su
rengtas net baliukas “tai- URUGVAJAUS LIETU 

VIAI ATMETA KOMU
NIZMĄ.

Urugvajaus lietuvių kolo-
Yorko Amalgameitų Unijos ^ie prisiuntė 20 tikietų, ku- tuoti” F. D. Rooseveltą, kam 
Joint Boardo menedžeriaus kaina 20 dolerių. Loka- jjs Ameriką “traukia” į ka- .. ...
L. Hollanderio, kuriame jis Įąs nutarė jų paimti už de- ra. Bet kai atėjo žinių, kad n?J.a buvo smarkiai pakrypu- 
ragino musų lokalą paauko- šimtį dolerių. Hitleris užpuolė Sovietus ir S1 komumstmen pusėn ir net
ti nuo 
Anglijo; 
kalo 
mendavo

Kongresmano Hermano P. 
Eberharterio telegrama. susirinkusiems, viršininkai pripažinti lega- nežinojo kur šokti. Špiaudę laisvinimu iš kapitalistinio 

narąma- įiiia'^į'ažuOiauta Lietuvos Pirtehnrobn kad musų lokalas tam reika- liškai išrinkti, kurie busren- ant demokratijos, aišku, da- jungokaip pavieniai, taip n
du Drau- zmonems’ 0 Ydingai oku- lietuvių masiniam susirinki- l«i paaukotų $o0.00. Susi- Kami viešu balsavimu. ba tuies tą viską nulaižyti. dži mas

me dalyvauti, kongresmanas 1 ūkimas vienbalsiai lokalo Delegatas A. Bubnys vien- ..t » .. , . * & tesėsi neoerdaug ilgai kai
Eberharter prisiuntė tokia P^domonos tarybos reko- )?aisiaj išrinktas delegatu kJa HiJiSi" tfe patys “draugai”gpradėjo

‘ mendaciją pneme. antriems metams. Vice pir- ro?~b,le tlk D,ieks HltlelL P 7 raugai piaaejo
Reikia pasakyti, kad viso- rnininku

ir siunčia savo

Kad nuo 1940 metų birže
lio 15 dienos Lietuva yra 
Okupuota ginkluotomis ag* 
resingo kaimyno jėgomis, ir 
kad tas agresorius, Sovietų 
Rusija, sutrempęs Lietuvos

telegramą:
I Take this oportunity to 

pay my respects to the peop- 
le of Lithuanian descent. 

jo administracija atsisakė Their glorious history is 
pripažinti Sovietų Rusijos lįving proof that Liberty 
nagrobimo Lietuvos ir tuo cannot be denied by tempo- 
budu didžiai sustiprino lie- rary disaster. I am confi- 
tuvių viltį, kad Lietuva at- dent

vienbalsiai išrink-
se žydiškose dirbtuvėse ren- tas J. Kairys. Ch. Naciuns- 
ka Anglijos darbininkams Rac vienbalsiai išrinktas 
nuo karo nukentėjusiei^į^otoRoj^ raštininku. A. 
šelpti aukas. Veik visi dar- Linkutis vienbalsiai išrink- 
bininkai be <kirtumo tautų las pildomosios taiybos raš- 
duoda po doleri. Taip pat ir tininku. I Board of Directors 
visi lokalai aukoja iš savo išrinktas Ch. Kundrotas. I 
iždų. Tai parodo, kad Ame- Joint Boarda vienbalsiai iš
likos darbininkai sunkioje rinkti: V. Michelsonas ir J.

ro?—bile tik plieks Hitlerį, 
nes Hitleris jau pliekia Juo
zo Stalino armiją.

Vytautas Katilius.

DAYTON, OHIO. 

Darbai eina labai gerai.

gauti iš pavergtosios Lietu
vos kaskart vis liudnesnius 
laiškus nuo saviškių, kurių 
nuosavybės atimtos, šeimy
nos išdraskytos, viskas, kas 
tik reikalinga pirktis, dešim
teriopai pabrango, visų pra

____ tkat Lithuania will
Nepriklausomjdbę, prieš jos'Fau^.sav.? Nepriklausomybę once again be a free and in- ......... ...................... .. .... ...... ........ - ». «
gyventoj, valią prijungė j^ita^nSarJ^o’liktaTtrar’ “M* *. į', valandoje Anglijos darbi- Pranekevi'čius. I Joint Tradė <lu®?k <bd«s"is a;
pne savo sovietiskos impe-1‘kSk !"« ,’™įo!.O.f ninkams atjaučia. Taip pat Boardą vienbalsiai išrinkti:
rijęs;

Kad šitą agresiją ir smur-; 
to žygį Rusijos valdžia atli*; 
ko be jokios provokacijos 
iš Lietuvos pusės, sulaužy
dama tarptautines sutartis, 
kurias ji buvo pasirašiusi su 
Lietuva, begėdiškai pasity
čiodama iš savo pakartotinų 
draugingumo pareiškimų 
Lietuvai ir apgaudama Lie
tuvos valdžią ir žmones, ku
riems ji buvo žadėjusi nelie
sti Lietuvos Respublikos su
verenumo ir nesikišti į jos 
vidaus reikalus;

Kad, šitaip neteisėtai, 
žiauriai ir klastingai pagro
busi Lietuvos teritoriją, Ru
sijos despotu valdžia atėmė i 
jos gyventojams visas politi- j 
nes ir pilietines teises, kon-

skavo jų sutaupąs, išplėšė j 
ir išgabeno į Rusijos gilumą 
Lietuvos turtus, ardo visą 
ekonominį krašto gyvenimą, 
ivesdama nepakenčiamą 
Lietuvos žmonėms sovietiš
ką tvarką, ir terorizuoja 
juos kruvinosios savo žval
gybos pagelba.

i Rydama demokratiniais pa
grindais savo gyvenimą.

Pagaliau, šis masinis susi-

ing truth that right .will al- jr mUsų lokale tuo reikalu 
ways prevail over might. vra pasireiškęs solidarumas. 

Herman P. Eberharter. Prieš aukas niekas nekalbė-

Daytonas yra nemažas ^onia pagalbos, prisiųsti 
miestas, turi daugiau kaip nors j1' senų drabužių bei ba- 
200,000 gyventoju., taigi Gaunama ir šiurpesnių 

už Lietuvos laiškų, kuriuose rašoma ne 
stovi prie tik apie skurdą, bet ir apie 

siaučianti terorą, žudynes,

Nelygi Kova/

Karo korespondentui pavyko nutraukti šj vaizdą, kuomet ra udonarmietis rusas taikėsi 
mesti iš apkaso rankinę granatą j vokiečiu tanką kaž-kur Rusijos fronte. Vokiečių ka
ro cenzūra šitą fotografiją praleido ir korespondentas prisi siuntė ją Amerikon oro ban
gomis.

J. Buivydas ir J. Jasaitis. Į Miarni - Amerikonai jį
T/JnhiilJiiHtrinktis F^afi^^the home of aviation), nes nos narių.

., t lokulo nildoma«irts^ia pakilo oran pirmutinis Tokie liūdni faktai pri-
tai-vbos narius vientalsiai iš-iaeroPĮ?."a?.ir dabar čia V™ buvojo™
linkti: J. Ambrazaitis ir didele orlaivių pramo- gahot. Alei■ komu-
Stanaitis. Pasibaigus rinki- ''®'. 0.^7, fa’ "®pJUd°S
mams, susirinkimas užsi-bnka‘d^! t«i ‘dideli, uz-suklaidinta^
darė Įsakymų, tai ir musų Dayto- Dabar Urugvajaus lietu-

* k’iok toVn niionissti tai;ne darbai eina nepaprastai viai komunizmą jau atmeta 
apk du šimtai kiSuėiį de-^™': Mechanikai bei maži- ir pradeda kalbėti, kad rei- 
monstratyviai nuėjo j ALP,5!stal “lai gerai uždirba, kia kovoti uz nepnklauso-
Kliuba ir kaip kurie tiesiai į:2,n°ina, paprastam daibi-jinos Lietuvos atsteiginią. 
žemutine svetaine. Kai., kuXlinnkui. kuris nemoka lokio,.

vadina “orlaiviu tėvyne” nakčia išvaginę j imusšeimy-

žemutine svetainę. Kaip ku-1 e ......................n -u- '
rie susėdo už stalu ir laukė j*!™,3.. 11 c.ia kelKla i $32.000,000. Tas tvenkinys
A. Bubnio fundo. Bet pasta- d,rbt! «">l™i»!.dart>ą. o at- , b skaitomas pili-

r lyginimas prasčiausis. ■ ’pasta
rasis neatėjo ir jokio fundo 
nebuvo. Tas ir gerai! Jau 
per pastaruosius kelis metus 
buvo įsivyravęs paprotys 
fundyti rinkikams. Prieš rin
kimus todėl eidavo agitaci
ja ne už tą, kuris tinkames
nis į delegatus, bet kuris 
daugiau fundys. Šįmet buvo 
tik perrinkimas. Niekas agi-

Mu«ų miestas labai nu
kentėjo nuo 1913 metų po- 
Ivinio. Kadangi jis stovi klo
nyje, abiem Miarni upės pu
sėm, tai patvinus šitai upei 
tuomet miestas tajio apsem
tas ir prigėrė 84 žmonės. Gi 
turto buvo sunaikinta už 
$128,000,000. Lietuviu irgi

taeijos nevarė ir rinkikams l"e vienas '"d” mentėje.
nieko nežadėjo. Bet jie senu 
papratimu vistiek susirinko 
tikėdamiesi, kad bus fundo. 
Bet apsiriko. Pasibastę po 
kampus, išsiskirstė namo.

Kad daugiau tokia katast
rofa neištiktų, miesto gy
ventojai sugalvojo pastatyti 
tvenkinį, kuris buvo pabaig
tas 1923 metais ir kainavo

pui
kiausi Amerikos inžinerijos 
projektas.

Lietuvių kolonija čia ne
labai didelė, liet pareina vi
sokių laikraščių. IŠ visų 
mums geriausia patinka 
“Keleivis,” nes jis visada 
pasako teisybę, ir pasako ją 
anksčiau, negu kiti. Jis visa
da sakė, kad Stalinas įkišo 
galvą į Hitlerio kilpą, ir da
bar matom, kad ištikrujų 
taip buvo. Kai Stalinas pa
sirašė su Hitleriu “draugiš
ką” sutartį, tai jis pasirašė 
sau galą. Daytono Seni*.

• • •
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KARAS IR GYVULIAI \ D ALY K Al, KVRIVOS VERTA ŽINOTI.

Dundam kanuoiėms ii 
liejantis žmonių kraujui, vi
siškai antraeiiis. bet vis 
dėlto gana Įdomus smalses
niam skaitytojui klausimas: 
kaip veikia karas Įvairius 
gyvulius, žvėrys ir paukš 
čius? Kaip jie elgiasi karo 
audros apimtose srityse, ar 
daug jų žūna, besikaunant 
žmonėms, ir tam panašiai?

1219 metais garsusis mon
golų karvedys Čingis-Cha- 
nas. ?uruošęs karo žygi prieš 
persus, buvo priverstas dėl 
liūčių keturiems mėnesiams 
sustoti su savo milžiniška 
kariuomene postovio kelio
lika kilometni i šiaurę nuo 
Aralo juros. Kad per tą lai
ką kariuomenė neištižtų ir 
nenust otų kovingumo dva
sios. Čingi -Chanas surengė 
istorijoj negirdėtą karo žy
gi piieš laukinius žvėris ir 
paukščius. -Jis išrikiavo savo 
kariuomenę 130 kilometrų 
ilgumo linijon ir perėjo su 
ja per stepes, sunaikinda
mas begalini skaičių lauki
nių žvėrių ir paukščių.

Kiekvienas žmonių karo 
žygis praeity neišvengiamai 
nešdavo pražūti ir išnaikini
mą milijonams laukinių gy
vulių ir paukščių. Gyvuliai 
ir paukščiai būdavo naiki
nami jau ne kovos dvasios 
palaikymui, o žygiuojančios 
armijos aprūpinimui mai
stu.

Visai kitoks reiškinys pa
stebimas dvidešimtame am
žiuje. 1915 metais vokiečiu 
aukščiausioji karo vadovy
bė išleido Įsakymą, griežtai 
di audžiami medžioti žvėris 
ir paukščius kariuomenės 
užimto e teritorijose. Pana
šius Įsakymus savo kariuo
menėms buvo davurios ang
lų. franeuzų ir belgų karo 
vadovybės. Tai buvo pada
lyta žvėrių ir paukščių ap
saugojimo nuo visiško išnai. 
kinimo sumetimais.

Tačiau šiomis priemonė
mis vienok nepasisekė ap
saugoj r.uo karo padarinių 
kai kurias laukinių žvėrių 
veisles. Taip, pavyzdžiui, 
šernai ir elniai, vos tik išgir
dę pirmuosius patrankų 
gilau mus vakarų fronte, iš
lakstė abipus Reino lygu
mos ir visiškai išnyko iš tų 
siičių. kuriose ėjo karo veik
smai. Šaudvmų išsigando ir 
stambe nieji plėšrūnai, jų 
taipe ir vilkai, kurių tik la
bai retai vieną kitą būdavo 
galima sutikai karo veiksmų 
zoro’e. Kiškiai gi priešin
gai. šie žvėreliai, kurie Įpra
sta laikyti bailiausiais, pasi
rodė vieni drąsiausių. Jie ne 
tik neitiaukė iš karo veiks
mų apimtų sričių, bet ra
miausiu budu gyveno ir vei
sėsi. o kadangi jų niekas ne- 
medžioio. tai umu laiku jų 
prisiveisė tiek. kad jau 1914 
metu žiemą teko dalinai at
šauk'i di audimą medžioti 
karo zonoie bent tiek, kiek 
tai lietė kiškius.

Karui įnešu< dezorgani
zaciją i žvėrių pasauli, ka
reivių ankasus vakaru fron
te— tiek vokiečių, tiek są
jungininku — nepaprastai 
apniko peles ir žiurkės, ku
lias be baimės medžiojo 
plėšrieji paukščiai, nesibiją 
nei sprogstančių sviedinių 
trenksmo, nei kulkosvaidžių 
tarškėjimo.

Tačiau kaip žinduolių, 
taip ir paukščių ne visos rū
šys vienodai reagavo Į žmo
nių karą. Laukinės antys, 
žąsys, kurapkos ir kiti me
džio įamieji paukščiai tuo
jau išnyko iš karo veiksmų 
apimtų sričių, persikeldami 
į saugesnius rajonus. Bet 
daugelis kitų paukščių rū
bų. ka.p vyturiai, juodieji 
strazdai. lakštingalos, kreg
žde:- ir kiti elgėsi, tarytum 
nieko nebūtų pykę — di
džiausio.- ir smarkiausios 
artilerijos kanonados metu 
•> iv.. e.iĮinin girdėti jų neru

DIDŽIAUSIA ŽMONIJOS
„ . i RYKŠTE.

pestingų eiulbejima. Pasi
taikydavo, kad paukščiai . Didžiausia žmonijos ryk- 
susukdavo sau lizdus visai šte yra religija. Ji Įkalė žino

tai liudininkų iš Įvairių luo
mų ir profesijų. Visi “raga
niai” buvo apkaltinti ir su-i 
deginti ant laužų. Be Mari-; 
jos Sattler, “šventasis” in-arti artilerijos pabūklų, kui- nių proteli klastingą mintį. ’CvizicijoB tribunolas nutei- 

kosvaidžiu lizdu. Žinomas buk po mirties prasidėsiąs - nudeginti ir ios vvra dūk vienas atsitikimas kada . ujEk^dilktere 'M-
kregžde susuko sau lizdą tik‘tveręs žmogų tam. kad nu- ti • Rretowsk: ;r varcša 
er vieną metrą nuo kulko- mi«rjta anąUų i “dangaus j„j± kbfc ataS 

vo Settlerio šeimai :Bet-
Į' Ir taip kovojant religijai< 

_ amžinas verks- su nesamu Velniu buvo nu
vijai nekreipdama dėmesio f mas Irmantų griežimas. .Bet kankinta tūkstančiai nekal- 
i nuolatini kulkosvaidžių į nuo Velnio gali žmogų išgel- tų žmonių—vyrų, moterų ir, 
tarškėjimą, kuris, atrodė.!bet bažnyčia ir kunigai. Jie merginų.
jos visai negąsdino. ‘gali jj nugalėti maldomis,' --------- ----- -

Tiek žvėrys, tiek paukš-i varpais skambindami, var- KALBANTIS KALNAS.
čiai tiesiogiai nuo patrankų Į gonais grodami, šventintu T ... iii
sviedinių ar nuo kulkosvai- vandeniu šlakstydami, šven- Vllį.^oniJ,oJe- '?.a m . i? 
džių bei šautuvų kulkų nu-!tų žolių durnais smilkinda- kuns nuolat šneka. Tas kai-, 
kentėdavo, palyginti, gana mi. žvakes degindami ir ki- ?.as 1S to iau klausan-.  „„„ „„ v o v. v iš toliau klausan
retai. Bet atskirais atsitiki- tokius burtus darydami. Bet ciam atrodo. kad dusauda-! 
mais karo veiksmai kai ku- dovanai šitų burtų burtinin- ma.? sneka. Tą reiskinj butų: 
rioms žvėrių rūšims yra bu- kai nedaro'. Kas nori nuo galima aiškinti ugmakalnio 
vę tiesiog pragaištingi. Pa- Velnio nagų apsisukti, tas kilme, ten arti nei a jokio 
vyzdžiui. taurų (zubrų); turi kreiptis pas kunigą, už- ugnikalnio.
skaičius Balvydžių giriose pirkti mišias, ekzekvijas ai Kitas kalnas Japonijoje! 
dėl karo sumažėjo nuo 770 kitokius burtus. turi vėl savotišką traukia-
vienetų ligi 120. ši reta žvė- ' mają galių. Kas ateina prie
riu veislė butu buvusi išnai- . ™uo tikiu yra organizuo kajno tuojau pajunta no- 
kinra vi«i«kai ‘ w vnkipčin Jamos parapijos, statomos1,.*“y. .l.u°Jd“ urna 110 kinta vilkau jei vokiečių - Beritami vargo- Mu Jl ir šokti žemyn,
karo vadovybe nebūtų įsa-; °*rn-'J*™. ,v Tame kalne nuolat ivvksta kinci išvyti iikn«in< !nal-varpai, žvakes ir kitokie " ?kiUM išveju likusiu, gyvu-- į,.ankiaiP kovai Velni savižudybes. Paskutiniu lai-

i - - . . - 7 Lrn innnnn inmoiici’ho įcuLrotaurus iš karo operacijų zo- . . , . . ,
nos ‘ kurio niekas niekad nėra

Masiniai laukiniams žvėj matęs. Kunigui statoma klė- 
rims tekdavo nukentėti visų homja, samdoma graži ir 
labiausiai per duju atakas. Jai]na gaspadmė, mokama 
bet kadangi tos atakos ap- riebi alga. duodamas kuras, 
imdavo apribotas ir palv- šilima, brangus baldai ir ki- 
ginti. nelabai dideles terito- tokie patogumai. Be to, jam 
rijas, tai lemiančios itakos i mokamas atskiras mokesnis 
vienos ar kitos veislės skait-i už vestuves, už krikštynas, 
linguma jos vienok nedarv- už pakasinas ir kitokias vė
davo. ‘ ‘ iremonijas.

ku japonų vyriausybė Įsakė 
tų kalną saugoti ir neleisti 
niekam prie jo prieiti.

RUPUŽE IŠGYVENO BE
MAISTO 5 METUS.

Įdomu buvo sužinoti, kas 
gali išbūti ilgiausiai neval
gęs. Sužinojimui šito. žy
mus franeuzų gamtininkas 
Margelidet darė ilgalaikį

Didžiojo karo metu užre- Kunigas draudžia parapi- mokslinį bandymą su įvai
ri ist luotas tik vienas atsiti- i jonims skaityti teisybę ra- riais gyvuliais ir nekuriais 
kimas. kada tiek viena, tiek Šančius laikraščius ir kny- paukščiais. 'Tą pati darė ii 
antra kariaujančios pusės gas. prigulėti prie pažangiu- su viena rupuže. Rupužę jis 
buvo priverstos sąmoningai, jų organizacijų ir draugauti Įleido i darniai akmenais iš- 
išnaikinti žvėris. Tai atsiti. į su apsišvietusiais žmonėmis, mūrytą duobę, kurioje ji be 
ko Afrikoj, susikovus kolo- Į kad nesužinotų iš jų teisy- jokio maisto išbuvo gyva net 
rudinėms anglų ir vokiečių ■ bes, jog nėra nei Velnio, nei penkis metus.
kariuomenėms, čia masi- dangaus karalystės, nei gy- ——---------

venimo po mirties.
Apšviestus žmones, kurie 

netiki i religiškus burtus,

niai buvo vienų ir antrų nai
kinamos žirafom žirafos, di
džiuliais būriais bėgdamos 
iš karo apimtu sričių, nu- 
traukdav

SAULE TURI DAUG 
GARBINTOJŲ.

Yra ištirta, kad visos lau-

pafy.linijas. Todęlęi.l™ mėnulį ir ugnį. Saulės, mė-ir telegrafų .....---- ------------- ... ,
anglų ir vokiečiu koloniali.10.. .Pa'luf! . I\“1 ! nulio ir ugnies garbinimasnėm armi jom buvo įsakyta į na'klnt' ka’P >r Pa«l kandamas ir pas šiltųjų i.
naikinti žirafas ten, kur jos 
pasirodydavo. To pasekmė
je nuo kulku žuvo daugelis 
tūkstančių žirafų. Visiško 
ių išnaikinimo, vienok, ne
buvo pasiekta ir po karo, 
imantis apsaugos priemo
nių, jų skaičius padidėjo.

Šio karo metu maža gali-

Velnią. .. , šaltųjų kraštų tautas. Ypa- 
Seniau, kuomet religija tingai gražiai saulę bei mė- 

buvo stipresnė ir kunigai tu- nuįį garbina nekurios rytų 
1 ėjo didesnę galių, jie švie-: Arfikos negrų tautos. Jos 
sesmo proto žmones degm- kajba maidas ‘kai tik saulė 
davo ant laužų. Visų pirma iteka ir pasirodo pilnas mė- 
jie apšaukdavo tokius esant nuHs> Jų maida visuomet! 
“raganiais bei “ragano- baigiasi tokiais žodžiais: i 
mis.- 0 “raganius buvo “O, saule, motina šviesos ir j 

mybių apsaugoti žvėris ir Į baisus sutvėrimas. Padaręs niurnos! Leisk, kad mano 
kitus gyvuliu< nuo karo; su Velniu sutartį, jis virsda-; gyvenimas butų lygus tavo 
veiksmų, ypač. zooparkuo- j vo žmonijos priešu, kaip ir šviesai Tegul ir aš pakilu 
se. Juk iš priešo lėktuvo nu-; pats šėtonas. Jis keršydavo j kaip tu’ pateki kas lMas nau- 
mesta bomba, pataikiusi į i žmonėms ir gadindavo vis-į ;a jr atneši musu žemei 
zooparką, ne tik. kad sunai-i kų, ką tik gerasis Dievas naujų gyvvbę’” 
kins gyvūnus, bet ir gali Ii-! žmogaus naudai oadarvda- ‘ 'gyvūnus, bet ir gan 11- i žmogaus naudai padaryda- 
kusius gyvus išlaisvinti. To; vo. Raganius užleisdavo li- 
dėlei. kaliauiančios šalysįgomis netiktai žmones, bet 
imasi visų galimų priemo- Į ir jo gyvulius ir net javus 
nių. Pav.. Londono zoopar-, Jaukuose. Ir tamsus žmonės Visi busite girdėję apie 
ke sunaikinta visos pavojin-1 tam tikėdavo. Su tariamais ryklį (shark), apie tą jurų 

v,♦, rdoeme “velnio sėbrais” būdavo ko- pabaisą, kuri praryja gyvą 
vojama žiauriausiais bu- žmogų ar gyvulį pakliuvusį 
dais. panosėn. Iki šiol buvo labai.

Tariami raganiai buvo sunki jų medžioklė, nes šie 
baisiai kankinami, kad iš- gyvuliai yra nepaprastai gu- 
duotų velnio paslaptis ir diųs ir stiprus. Bet dabar ir 
paskui “šventosios inkvizi- ji suvaldė. Ant milžiniškos 
cijos” arba prigirdomi upėj meškerės užmauna sūdytos 
arba sudeginami ant laužo, kiaulienos ir taip paima ryk-

1678 metais labai neuž- j
derėjo javai Lichtenšteino 
kunigaikštystėj. Kadangi 
žmonės kalbėjo, jog tai 
“raganių” darbas, tai kuni
gaikštis paskp-ė Henriką 
Francišką Bobligų, kad tas

gos gyvatės ir kiti plėšrus 
žvėrys. Labai vertingi ir reti 
iu egzemplioriai perkelti į 
kitas, saugias vietas. Visiš
kai buvo evakuotas ir Pary
žiau- zooparkas. Jo gyvūnai 
iškelti Į tolimesnes nuo karo 
veiksmų provincijas, sau- 
gesnėn vieton.

Kokias pasekmes paliks 
šis karas gyvulių pasauly— 
dabar neįmanoma pasakyti, 
tai paaiškės karai pasibai. 
gus. “L. M.”

PIKNIKE UŽSINUODUO 
300 ŽMONIŲ.

U'illiamsport, Pa.—Perei
tą sąvaitę čia buvo masonų 
piknikas, kur sunkiai apsir- 

Vėliau nu-go 300 žmonių, vmau nu- 4< , ’tv«tatvta kad iip nžsiniindi in! kg rado 48 raganius. Dl -Lauia. hao jie uzMnuooijo! 
sugedusiu maistu

SPROGIMAS APSAUGOS 
DIRBTUVĖJ.

Niagara Falls, N. Y.—Pe
reitą sąvaitę sprogimas čia 
suardė Niacet Chemical 
dirbtuvę, kuri gamino karo 
reikmenis . *

KAIP YRA GAUDOMI 
RYKLIAI.

JAPONIJOJ VISI TURI Į 
DIRBTI 12 VALANDŲ J 

PER DIENĄ.

Naujasis Japonijos darbo
a“rtu^ie7''lld.te7Sei7;,Tsu’ia'-imo ’s,at-™aa P»-‘ 
^ raraniu ir kokie ?u^in' fkv,ė •‘‘■rbininkanis 12 va-i 
tTki^u nebbS d?"- Iand,‘ da, bo diena’ kail> 'T-
S BetffiSZ bX fams teiPir i

dilia visų lichtenšteinieėių KINIJOJ ESĄ GRAŽIAU-! 
nustebimas, negirdėta nuo- SI ARKLIAI, 
dėmė. kad raganių būry bu-, \ej vienoj pasaulio šalyje 
vo ir Šenbergo miesto bur- arkliai neturi tokios gražios 
mistro žmona, Mana Satt-, išvaizdos ir tokių gražių 
ler. kuri palaikydavusi net spalvų, kaip Kinijos arkliai, 
lytinius santykius su velniu. J Kinijoj yra arklių, kurie tu- 

Greit buvo sprendžiama • ri plaukų spalvų visiškai, 
raganių bvh. iššaukta šim- • kaip tigTu ar leopardu i

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžia 
iš Lietuvos 1905 ■. KIPRO BIELINIO ATSIMINIMAI.

1 ■ ::'
Bendro* pastabos.

Gausi atskirų revoliucinių mūšių, turtin*.

Išleisti valdžių 4š savo rankų reiškė atsisa
kyti nuo visų šio svieto mamasčių: pla
čiausių žemės plotų,’ neriboto valstybės iž
do valdymo, nuo visų gėrybių; kuriomis4 4* • •• • . _ __ •ga atkaklių kovų, nuotykių ir įvykių 1905 ’ Dievo pateptiniai ir jo tarnai naudojosi, 

metų vasara ėjo galop. Nepratusiems gvil- j Rusijos biurokratija ir dvarininkija jau- 
denti visuomeninio gyvenimo reiškinius ir. tesi. kad prasidėjo pavojingas žaislas, kad 
nesistengusiems suprasti jų esmę rodėsi, ■ reikia ruoštis kovai, kad išlaikytų esamų 
kad atvėstant vasaros kaitroms savaime būklę. Biurokratijai visų sunkumų sudarė 
turės nurimti visuomeniniai sąjūdžiai ir (nevykęs karas su Japonija Tolimuose Ry- 
atslugti kovojančių masių nuotaika. Ta- tuose. Milijonai mobilituotų vyrų, aprėdy- 
ciau taip nefvyko ir Įvykti negalėjo. j tų kareivių milinėmis, buvo nevisai patiki-

1905 metų Rusijos revoliucijos, kaip ir ~as Streikai miestuose, yalstie-
visų kitų mums žinomų visuomeninių sų- i c,M.riaU8^8» sukilimai pulkuose, atskin re- 
judžių, pagrindų sudarė savitarpy kovoju-' 7° auciniai PV°kma*—visa tai sakyte sakė. 
šių visuomeninių sluogsnių būtiniausi, ne-'"2, maldomis susidarančios būkles nepa- 
atidėliotini medžiaginiai ir kiti interesai.! todėl via tie, kuine buvo tampriai
Kol tie interesai buvo nepatenkinti, tol ii' ^Įąję su esamaja tvarka, 1905 meteis pra- 
Rusijos visuomeninės klasių kovos negalė-1 .°. daryti kontrpuohnius. kad atsispirtų
jo nurimti arba Įeiti Į ramesnę fazę. Ne pa-i^ries kilancių revoliucijos bangų.

* * 4.* • * * 1 * • 4 ~ *!•* * • <►viršutiniaijmkiai #stumė milijonus Rusijos 
darbininkų ir valstiečių Į atvirų maištą 
prieš amžiais nusistojusių, dangaus ir že
mės Įstatymais paremtų absoliučių Rusijos 
biurokratų santvarkų, bet—revoliucinius 
Šukius Įvilkti būtiniausi visuomeniniai in
teresai suteikė revoliucijai turinį, įkvėpė 
jai nepalaužiamos, nepergalimos jėgos ir 
sukurė šimtus ir tūkstančius kilnių revoliu
cine idėja vainikuotų žygių. Tokią yra 
kiekvieno didžiulio visuomeninio sąjūdžio 
esmė. . ?

Penktųjų metų vasarai užėjus, visur pla
čiu baru viens po kito vyko didelio masto 
visuomeninių grupių susirėmimai, tačiau 
nei viena nei antra kovojančiųjų šalių dar 
nebuvo nieko Įgijusi. Šitie sąjūdžiai tada 
dar tik bandomieji susirėmimai ir atskiri 
mūšiai, po kurių turėjo dar įvykti galuti
nos generalinės kovos, nulemiančios tuos 
ar kitus rezultatus. Todėl klydo visi tie. ku-

Penktaisiais metais visai aiškiai buvo 
asireiškusios apmokamos ii* valdžios a- 

rentų sukurstytosios vadinamos “juoda
šimčių” organizacijos, šitos organizacijos, 
sudarytos iš civilių žmonių: miesčionių, 
verteivių. valdžios agėntų ir visokių vi
suomenės atmatų,—turėjo atstovauti tau
tiškai nusistačiusiai ’ Rusijos visuomenei, 
kurios sukis buvo: “Za vieru, caria i otę- 
čestvo” (už tikėjimų, carų ir tęvynę) ai- 
ba: “Pravoslavije, samoderžavije į narod.- 
nost”. L y. stačiatikybė, vien valdybė (ab
soliutizmas) ir tautiškumas.

Visišku savo bankrotų caro biurokratai, 
jo patarėjai dvarininkai ir kunigai, žodžiu, 
visas iš viduramžių kilęs ir atgyvenęs savo 
dienas luomas, stengėsi pridengti “tėvy
nės” ir patriotiškumo Šukiais. Jei negelbė
davo kumštis, nagaika ir kalėjimai, tai 
dvarininkiškos Rusijos šalininkai imdavo
si provokacijų ir dirbtinių vienos visuome-

rie manė, kad penktųjų metų ruduo turės nės dalies pneš kitų kursnumų. .“Juoda- 
buti ramesnis. Rimčiai.” valdžios viršūnių skatinami, pir-

''on galvon puldavo žydus ir.< kur galimsų 
nteligentijų. “Bei zydoy i inteligentov!” 
(mušk žydus ir inteligentus)—štai vy
riausieji; senosios-Rusijos kovos su: sukilu
sia liaudim Šukiai. ,

Inteligentijos ir žydų pogromai (muši
mai) eina pef visų Penktųjų metų revoliu
cijos laikotarpį. Jau 1905 metų pradžioje, 
tuo jaus po sausio mėn. dienų, buvo suruoš
ta visa eilė inteligentų ir žydų pogromų, 
pavyzdžiui, vasario mėn. Kazanėie. Psko
ve ir kt. miestuose. Tačiau didžiausias ir 
šlykščiausias žydų pogromas buvo siairga- 
nizuotas liepos mėn. Kišeneve, Ekaterino- 
slave. Gomely ir pagaliau Bialostoke (lie- 
dos mėn. 30 d.). Sakytose vietose žydų ir 
inteligentu pogromai tęsėsi ištisas kelioli
ka dienų. Tie pogromai paprastai prasidė
davo patriotinėmis demonstracijomis su 
caro ir šventųjų paveikslais, su tautinėmis 
ir bažnytinėmis vėliavomis, šventomis gie- 
smiemis ir tautos himnu “Bože, caria chra- 
ni” (Dieve, saugok carą) ir baigdavosi iš
tisų šeimų atviru skerdimu, turto plėšimu 
ir kt. šlykštumais, kuriuos sunku ir aprašy
ti... Policija tokiais atvėjais būdavo bejė
gė—ji paprastai negaudavo įsakymų.

Su pogromu, su juodašimčių pagalba ca
ro biurokratija sukiršindavo vienų visuo
menės dalį prieš kitų, stengėsi supiudyti 
liaudį savitarpio karui, kad išvengtų tų 
smūgių, kuriuos liaudis jai. caro valdžiai, 
taikė. Gandas, kad juodašimčiai ateina ir 
visus išplauna, paraližiuodavo bailesuiuo-

K&t gynė senąją tvarką.

1905 metų kovose susipynė nė vienos, 
bet kelių tų laikų Rusijos visuomenės kla
sių interesai. Vadinamoji senoji Rusija, 
kui iai atstovavo caras su gausia biurokra
tija giliai buvo įleidusi savo šaknis ir su- 
pynusi savo interesus su tų laikų dvarinin
kais agrarais. valdžiusiais šimtus milijonų 
dešimtinių derlingiausių laukų. Šitas luo
mas gynė senąją tvarką, absoliutizmų, rei
kalavo sau laisvės ir palaikė nelaisvę šim
tams milijonų Rusijos gyventojų. Dvari
ninkų ir biurokratų luomas, nors ir nebuvo 
gausus (dvarininkų tuometinėj Rusijoj bu
vo apie 120 tūkstančių iš pusantro šimto 
milijonų gyventojų), bet jo rankose buvo 
valdžia: policija, teismas, kariuomenė ir 
visas kitas valdžios aparatas, todėl jis bu
vo stiprus ir galingas. Jo pusėje buvo dar 
nevirtusios nesąmone senos nuo amžių už
rinkusios sutrūnijusios tradicijos, kad 
kiekviena valdžia nuo Dievo, kad caras 
aukščiausiojo pateptasai. jo atstovas žemė
je. Pravoslavų cerkvės dvasininkai nuo 
metropolitų iki paprasčiausio eilinio popo 
visu savo religijos ir Dievo autoritetu tvir
tino milijonams Rusijos žmonių, kad vien
valdžio caro sostas*—vienintelė vargšų ir 
nelaimingųjų prieglauda ir nusiraminimas.

Pravoslavų dvasininkų pėdomis ėjo ir 
visų kitų tikybų ganytojai ir vadai. Jie sa
vo ganomoms avelėms, liepiami' ir nelie- 

iroga kvėpė mintį, kadpiami, kiekviena pro
caro valdžių pats Dievas esąs davęs, ir to-; j,, stabdydavo revoliucinę kovų. Ta-
dėl kiekvienas jos privaląs klausyti. Maža čiau tatai veikė tik tamsesniuosius žmones, 
to, kiekvienas tikintysis buvo raginamas į Revoliucijos nuotaika nusiteikusioms dar- 
aktingai kovoti už carų ir padėti jo tar-bo minioms buvo aiškus šis caro biurokra- 
nams toje caro kovoje su visa liaudimi., tų kovos būdas.
Mums Lietuvoje, toje Lietuvoje, kur caro Juodašimčių įvairios sąjungos “Za ca- 
biurokratai ruošė kruvinas Kražių skerdy- rja j otečestvo” (už carų ir tėvynę) arba 
nes, kur iš besimeldžiančių žmonių rankų. “Sojuz Michailą Archangelą” (Mikolo ar
ealo žandarai draskydavo maldaknyges, changelo sąjunga) ir kitos su savo skyriais
būdavo šlykštu klausyti katalikų kunigų 
raginimus nusilenkti caro tarnams, juos

Rusijos miestuose buvo aklu įrankiu gu
bernatorių ir cafo agentų rankose, kurie

gerbti ir padėti jiems laikytis ir tukti iš reikalui esant leisdavo toms oiyanizaci-
joms laisvai veikti “sostui ir tėvynei ap* 

ginti caro ginti.”
Carinės Rusijos ochrannikų (slaptosios 

bangos organizuoti
_______ r__  . organizacijų mies-

liaudžiai laimėjus ir dvasininkų interesai tuose rodyte rodė, kad senojo režimo žmo- 
hutų nukentėję. Taigi bažnyčia be skirtu-nės nenorėjo plikomis rankomis sutikti su 
mo—nesvarbu čia. kaip ir Kiek pirštų kas fav° priešininkais ir veltui užleisti jiems 
žegnojasi—visu pirma didžiuliu tamsioms t»vo vietas. . . -
masėms autoritetu parėmė senąją Rusiją; * Kad nuramintų sujudusių visuomenę, 
tuo pačiu ji rėmė dvarininkų ir biurokra- caras savo vardu pasirašytu manifestu be
tų reakcijų ir stiprino šitų visuomenės gru- n® vasario mėn. sudarė senatorių šidlovs- 
pę tolimesniam viešpatavimui. kio ir Bulygino komisijas, kurios turėjo su-

Rusijos caras buvo ne kas 
masai Rusijos dvarininkas

lango, tačiau tai buvo vieno kraujo ir kau- j"? n/' ’
io žmonės. Jiems tat ir reikėjo gintis nuo 148 tikėjo tiems caio pažadams,
priešingų visuomeninių klasių'puolimo danjnjui.)

žmonių vargo ir skurdo, 
šitie dvasininkų raginimai
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APIE LIETUVIŲ KORPUSĄ, KURIS 
IŠVIJO IS KAUNO BOLŠEVIKUS.

į Pereitą sąvaitę Kauno ra- j reivių Stalino “saulė” “ap- 
dijas pranešė, kad bolševikų į šviesti.” paskutiniais laikais 
valdžios tenai jau nebėra. | bolševikai buvo jau nutarę 
Raudonoj armijoj sukilo vi- ; šitą “tautinį” lietuvių ka
sas lietuvių korpusas ir po riuomenės vienetą išformuo- 
kruvinų kovų Kauno gatvė- ‘ ti ir paversti jį “darbo ba
se paėmė Lietuvos sostine į tai jonais,” kurie turėtų dirb- 
sAvo rankas ir paskyrė laiki- ti kaip vergai visokius sun- 
ną nepriklausomos Lietuvoskiuosius darbus raudonajai 
valdžią, kurion įnėjo pulk. armijai. Dabar gi, kaip ma- 
Kazys Škirpa, generolas tom; šitie lietuviai “išforma- 
Stasys Raštikis, gen. Pin- vo” pačius bolševikus.
dzevičius (gal • Pinkevi- 
čius?) ir kiti lietuviai.

Telegramos priduria, kad 
bėgdami iš Kauno bolševi
kai norėjo išsprogdinti tiltus 
per Nemuną ir Nerį, bet ra-! 
do tuos tiltus jau užimtus į

Lenkai Susitaikė 
Su Sovietais.

Rusai sutinka atstatyti ne
priklausomą Lenkiją.

.... ... ... , Gen. Sikorskis turi suda-
hetuv’ių kanų ir negalėjo ręS Lenkijos valdžią, kuri 
netik (litų suardyt, bet n pa- <įbar Londone. Ta val- 
tysn^ąlejo pabėgti. i būdama Anglijos įta- 

Dabar kaip tik laiku ga- į-oj pasiuJė Sovietų atstovui 
yomę is Lietuvos Informaci- Maiskiui taikos planą. Sako, 
jų Biui o platesnių zimų apie Sovietai prisipažįsta
tą lietuvių korpusą, kuns is- k/d jie padarė £iaidąjįn- 
pera bolševikams kailį ir nu- užpuldami, tegul pasi
vertė .žydišką Paleckio vai- £ada po karo atstatyti vėl
UZS* •. - • - nepriklausomą Lenkiją, te

stai'tos informacijos r gul pasižada atlyginti už pa-
kaip atmename, masko- darytas Lenkijai skriaudas 

hų okupantams atvykus tie. j,. tepil pamosuoja visus 
uvort nepriklausomos Lie- lenku® kuriuos iki šiol laikė 

tuvos kariuomene „buvo pa- nelaisvėj, o lenkai tada pa
vadinta liaudies- kariuo- jms gįnklą ir eis kartu su ru-
mene, kurios pnesakm buvo 
pastatytas iš Maskolijos at
siųstas lietuviškos kilmės su- 
maskolejęs raudonosios ar
mijos generolas Žemaitis- 
Baltušis. Iš pat pradžių fak- 
tinoji kariuomenės vadovy
bė perėjo į maskoliškųjų 
“politinių vadovų” rankas, 
kurių uždavinys buvo lietu
vių kariuomenę sudemorali- ferencįjoj jr sutinka tuojau 
ZUOu. 1© vna<* njrsi«*ktn ma- ,. ■ • . . , ?
siniais
ninkių ir kareivių 
Vėliau ir “liaudies”

sais vokiečių mušti.
Iš Londono dabar praneša,

kad Sovietų ambasadorius 
Maiskiš sutiko išpildyt visus 
lenkų valdžios reikalavimus 
ir pasirašė atatinkamą sutar
tį su gen. Sikorskiu. Rusai 
sutinka atstatyti Lenkiją 
1920 metų ribose, kaip jos 
buvo nustatytos Rygos kon-

Kaip Amerikiečiai'
Žiuri į Runų-Vokie-! 

čių Karą. i

Amerikiečiai nekenčia bol
ševizmo ir nekenčia naciz
mo. Todėl rusų vokiečių ka
ras amerikiečiams yra “good 
new8.” Jei Rusija bus su
mušta, tai sumuštas bus ko
munizmas. Jei Vokietija bus 
sumuštai, tai nacizmui spran
das bus nulaužtas, šiaip ai* 
taip. du demokratijos prie
šai naikina viens kitą. Wash- 
ingtond valdžia irgi džiau-Į 
giasi. Ji buvo rimtai susiru-į 
pinusi. kad ginklų gamyba 
nėjo taip sparčiai, kaip ant 
popieros buvo planuota. Per į 
ištisus 1940 metus visi Ame
rikos fabrikai pagamino 
ginklų tik tiek. kiek Vokieti
ja su savo užimtais kraštais 
gali pagaminti per 2 mėne
siu. Todėl Washingtone la
bai bijotas^ kad Anglijai 
nepritruktu ginklų. Dabar; 
gi situacija pagerėjo, nes

Vokiečių Užimtas Brest-bitovskas Amerikos Komunis
tai Jau Pakeitė 

Savo Kailį.
Apsimetė “patriotais” ir nu

tarė agituot už karą.

Pereitą nedėldienį New
Yorke buvo susirinkę komu
nistu partijos vadukai ir 
vienbalsiai nutarė pakeisti 
savo kailį. Pirma jie smerkė 

‘ Amerikos valdžią, kam ji 
‘ ginkluojasi ir duoda Angli
jai paramos prieš Hitlerį, o 
dabar nutarė remti Ameri
kos ginklavimosi politiką. 
Dabar jau Amerika turi 
duoti ginklų Anglijai ir turi 
remti Rusiją.

Da tik pereitą sąvaitę ko
munistai rėkė, kad šis karas 
esąs “imperialistų karas” ir 
Amerikos žmonės jam prie
šingi. todėl prezidentas Roo
seveltas esąs “didžiausis ša
lies išdavikas,” kad neklau
so žmonių balso ir nori įtrau
kti juos į karą prieš Hitlerį.

O dabar išleistas komuni-
_____  stų. manifestas sako: “Lais-
gali daugiau rizikuoti ir to- v® mylinčios Amerikos žmo- 
dėl gali daug daugiau prida- n1^ mases visados buvo pasi- 
ryti priešui nuostolių. jr Jfngusios daijU visas reika- 
dienos laiku jie numuša bngas aukas fašizmui sumu- 
daugiau priešo orlaivių. Oro daba** ;l°s yia pasiren- 
ministerija oficialiai skel- pusibs .daugiau da negu ka

Brest-Utovskas, kartais vadinamas ir Lietuvos Brastos \ardu. buvo viena tvirčiausių Ru
sijos tvirtovių Vokietijos pasieny. Vokiečiai dabar paėmė jj pirmą sąvaitę. ši nuotrauka 
parodo karo tankus Brest-Litovsko gatvėse.

Kviečia Amerikos 
daugVokietijos Jgii^dų bus Darbininkus į Kovą

Prieš Komunistus.sunaikinta rusų fronte.

Kviečia Rusus Dėtis Diktatūros farbintojams ne 
Prie Romos Katali-!ra,i ** vieto*

kų Bažnyčios Amerikos Darbo Federa
cijos vadas Green šią sąvai
tę išleido visoms darbinin
kų unijoms paraginimą stip
rinti kovą prieš klastingą 
komunizmą ir komunistus.

Popiežiaus agentas Jung
tinėse Valstijose, arkivysku
pas Amleto Čicognani, pe
reitą nedėldienį Chicagoje 
pasakė per pamokslą, kad 
Rusijos pravoslavai turį pri- i gali laikytis karo 
sideti 7 ~ “
bažnyčios
labai
paliktos* kad tik jie prisidė- tas nusistatymas esąs toks. žinoma pasaulio istorijoj.

BRITŲ AVIACIJA SPROGDINA 
VOKIETIJĄ.

Amerikos - žinių agentūra 
“Associated Press” praneša 
šitokių smulkmenų apie bri
tų aviacijos atakas ant Vo-. 
kietijos:

Anksti šį rytą (26 birže-
lio) anglų oro spėkos vėl Į bia, kad per 9 dienas kai ši- 
smogė didelėmis bombomis i tos atakos prasidėjo. anglų 
j vokiečių užimtą Francuzi-1 lakūnai nušovė žemėn 121

da nore pirma.” lr todėl, 
“mes, kalbėdami Amerikos 
komunistų partiios . vardu, 

visi dirbti ir ko
pa-

siektas.” Vadinasi, komuni
stai pasižada jau nekurstyt 
amunicijos fabrikuose strei
ku Hitlerio naudai, bet dirbs 
sušilę ir liežuvius iškišę rems 
karą, kad neištikimas Stali
no partneris butų sumuštas.

Amerikos spauda juokia
si. kad buvę Hitlerio talkiu 
pinkai taip staigiai persiveąi

komunizmą » tonMBba. « "otou savo aU-1 vokiečiu orlaivį, patys pra- P^dam visi dirbti ir
<**Įj*£ nuo torių nrt Anglui rasdami tik apie tre&lalį to kad to tikslas, butųapie trečdalį

tų prie Romos katalikų. Jis kad Amerikos demokratijoj Ghiuždinantįs 
o ypač‘pasiekta ma- nTbnn«iinJti11 v^n^Umku^lfa* Paskaito 160 milionų pra- negali būt vietos diktatūros aiškiai girdisi Anglijoj, nors
karininkų, puskari- Kjv;Uo PiviiįuJ žmones voslavV- visi Jie garbintojams. jie vyksta už jūrių. Francti-

kivius ir civilius žmones, tei Hk t<nuo §į panedėlį Amerikos ko- zijos ir Vokietijos viduje.
ui rvv, persivertė T. . . .lenbSsiainu- Kuomet nacių karomasi- 

«... savo poziciją »» dabar grumiasi su R^ya.
karo klausimu. Pirmaji ko- sPek°S sP‘?ed,"a
lioio prezidentą Rooseveltą

areštais.
kariuo- kurie iš Lenkijos ištremti 

- arba į kalėjimus uždaryti, 
mene buvo likviduota, o jos Lenkai gi pasižada padėti 
vieton sudarytas 29-tasis t ugams kariauti prieč nacius.

nacionalinis Lietuvos sau- Mnitoriniu žvilgsniu ši su-: XX *«tu7«S
lių korpusas. Tačiau sis kor- tartiq dau„ oVflrhos neturi ir i butų *abai sveika. Todėl jis piUs tiktai iš vardo buvo £ mtirika galikti jiems ir ry-
“nacmnaiinis” nes «ek W ® Ste s^«
mandavimo, tiek kareivių diplomatiniu atžvilgiu, ne3 niga nešioja ilf»s barzdas, 
sąstate buvo prigrūsta pilna ka< karas pasibaigs ir reikės i Vik K?
maskolių. Šio korpuso pne- da^ti taikos sutartis, tai dėl itegl'' tlk P™«d«da pne Ro- 
sakin buvo pastatytas ne- Rusijos-Lenkijos klausimo
lemtos atminties gen. V. ian mnčvti« Tki ■ . . ...
Vitkauskas, suvaidinęs Lie- §iol Amerikoj ir Anglijoj kia iš to butų nauda rusams? mumstų kailio permainą,

duŠlOS.” urnų iw,wv,wv ; uiumonį 
rublių. Taigi “šventam te-i ragožium ir 
vui,” kuris “žemiškų skarbų i tarė pakeisti 
nekrauna,” gauti tokį kąsnį

.buvę
Hamburgo gyventojai esą

1 iškeliami Danijon ir Norve- 
........... .. gijon. Iš Bremeno taipgi li

kę tik griuvėsiai. Dabar ang
lai pradėjo naikinti vokie-
čių pramonės miestus Rųhi'Oį. tė pei*., galvą (pei formed
klony
zijoj.

ir okupuotoj Francu- udden flip-flop).
■Jj. -1J1AKi--.’

dabar ji nutarė reikalauti, 
kad Amerikos kova prieš 

mos trusto ir moka “šventa- i Hitleri butų dar sustiprinta, 
iam tėvui” duokles. Bet ko- į Kalbėdamas apie šitą ko-

Walf stpjeto agoitu”. ir g“ ® Jun» «•£«*• 
“imperialirtų įrankiu,” kam kia miizimski angų bomba- 
iis Skov, Httleritri, o nesl»1’ d,<lesn* n«°

Amerikonai Nuskan 
dinę Hitlerio Sub- 

mariną.

i

< v t'-.

tuvos kąriuomenėje judošiš- kajp kaujas gerklėj stovėjo ! 
to išdaviko vaidmenį. Ta- Mausimas: kaip reikės po į 
ciau bolševikams nieku bu- karo paiiuosuoti rusų oku- 
du nevyko “sustatyti nors DUota Lėnąja? Dabar šis
ir gerai išsijotų lietuvių lito- klausimas jau išrištas, Da- GPU žvalgybininkai buvo 
ciu,tone buvo Įskaityti į 2S»- bar reikia tik Hitlerį likvi- 
taii napinnalmi ■ knmusa.. _ _ -

Amerikos Darbo Federaci- 
KOMISARO PAKARKLIO į jos pirmininkas sako: “Ko-

ŽMONA PABĖGO VO
KIETIJON.

iki šiol buvo vartojami, ir tie 
bombanešiai skrenda pul
kais po 250 ir iki 400 ma
šinų.

Šitokią galybę galima bu
vo sudaryti iš dalies ačiū

............... ............... __ tam, kad daugiau orlaivių reikalavo, kad Senatas ištir-
munistai nutarė remti Ame- pradėta gauti, iš Jungtinių tų, ar tik Amerikos laivynas, 
rikos karo programą tik dėl Valstijų.

. •
Wheelcris reikalauja ištirti, 
ar ištikrp Amerikos laivai 

šaudo nacius.

Senatorius Wheeler pa-

' Mateušas J. Švilpa, Jono sūnūs, pu. 
jieškiiu giminių Meiluškių sodžiaus, 
Traškunų parapijos. Visų mano gi
minių prašau atsisaukt. Aš tunu is- 

.-i radęs ir užpatentavęs svarbias gy- 
d’’oles trijų rūšių. Galima padaryt 
milionų dolerių bizni, dirva plati; bet 
aš esu vienu vienas, man reikia tei- 

i singų pageltuninkų. Atsišaukit grei- 
j tai. Mat. J. Švilpa. <7>

P. O. Box 1193, Hartford, Conii.

gabendamas Anglijai pa-

‘nacionalinį” korpusą.
Nagalėdami lietuvių ka-

KAM BUVO PAVESTA
RŪPINTIS LIETUVOS 

KULTŪRA.
Kai bolševikų armija su

ėdė Lietuvos žmonių duoną, 
tai Maskvos agentai buvo 
pradėję rėkauti apie “kultų-

areštavę joa brolį Lietuvoj.
duoti, o su Maskva ginčo jau Giiuta žinių, kad kartu
nebus.

Amerikos lenkai nepapra
stai šitomis žiniomis džiau
giasi.

to, kad Amerika duotų pa- Per paskutines 24 valan- nepradėjo šaudyt
varnos Sovietų Sąjungai. Bet das britų aviacija nusiuntė į*lva.nt Juny-.
tai nepašalina tų priežasčių. pi-ješ Vokietiją ir vokiečių ffndejęs, kad vieną vokiečių 

r dėl kurių darbininkai kovo- užimtą Francuzija daugiau i^kmai mą Amerikos laivai
. kirtijSn at^koUXvie^ Lie- į komunistus kaip mirtin- bombanešių ir ^osJėk^-i^

AMERIKOS AMBASADO
RIUS WINANT SUGRY

ŽO ANGLIJON.

tuvos raudonojo teisingumo 
komisaro P. Pakarklio žmo
na Nijolė Pakarklienė-Reni- 
gerytė, kuri ištekėjo už Pa

gus savo pnesus, vų negu kada nors pirmiau 
per tokį pat laikotarpį. La
bai reikšminga, kad anglai

BUSIĄ $11,000.000,000
DAUGIAU PAJAMŲ. ... . . .. .. ..

ABTikulturos departamen- I,radeJO atakuotl. vokiečių 
, i karklio bolševikų okupaci- tas Wafhingtone ako, kad uostus lr P™n»ones bei susi- 
įjos pirmomis dienomis. Pa- šįmet Jungtinių Valstijų gy

r___ .. _______ , ____ . Šiomis dienomis Wash- karklienė-Renigerytė nuo1 ventojai turės $85,000,000,- ”
ros kėlimą,” kad nukreipus ingtonan buvo pakviestas iš vyro persiskyrė, nes GPU ųoo paiamų. tai yra 11 bi- ? 
žmonių dėmesį į šalį. Kauno Anglijos ambasadorius Wi- į areštavo jos brolį. Pakarklis Bonų daugiau, negu perei- c 
apskrity “lietuvių liaudies nant. Komunistų spauda dėjo visas pastangas savo fa,*« metais.

siekimo centrus kaip nakti
mis taip ir dienomis. Šiuos 
žodžius rašant eina jau tre
čia sąvaitė, kaip šitos oro

tuoj buvo prapliupus, buk švogeriui išgelbėti, bet visa- 
Rooseveltas parsikvietęs jį galinti GPU iš jo tiktai pa-. ATĖNUS UŽĖMĖ ITALAI

kultūros ugdymas” buvo pa
vesta žydui Jankeliui Magi . .. ...
dui. Švenčionėliuose Aironui čionai už karą agituoti. Bet sišaipė. Po šio atsitikimo ( w _
Bejersteinui. Švenčionyse komunistai neįspėjo, kaip: Pakarklio žmona savo vyrą į fašistai uzeme Graikijos so- 
Borisui Klabukovui, U k- ir visuomet jie nieko neįspė- paliko ir išvyko Vokietijon, stinę Atėnus, 
mergėj Ivanui Konovalovui, ja. Pereitą nedėldienį p. Jos brolis pasiliko sovietų
Vilniaus apskrityje Chaimui Winant išskrido orlaiviu at- kalėjime.
Karasikui, Zarasuose Ivanui gal į Angliją ir laimingai įdomu piisiminti, kad 
Strelcovui ir tt. tenai nusileido. i Pakarkliai buvo pirmoji po-
1 - ■ ■ • ra> fcuri susituokė pagal bol-
\ Draugai iš Bėdos ševikiškus jungtuvių įstaty

mus.

Pa»irasiu<» japonam,, xu rmurts nepuolimo ^utartj, Sovietų atstovų* 
Knmrfantin Smotanin, kuria jia parodyta* šio* nuotraukom ,idc»? įr 
iškėlė japonam* dMolj kankietų Tokijo mfcrte. Iš kairėn stovi Japooi 
jo» užsienio reikalu minfaterfa Yoouke Mat«ueka. o H dešinė- lapo- 
nijo« karo mioiMeria Ridėki Tojo,

-t

DIKTATORIAMS NEBUS
VIETOS ISTORIJOJ.
Amerikos mokslininkų 

suvažiavime, kuris pereitą 
sąvaitę įvyko Durham mies
te. New Hamnshire valsti
joj, buvo pareikšta, kad pa
saulio istorijoj nebus vielos 
tokiems diktatoriams, kaip 
Stalinas, Hitleris ir Musso
linis. i

NUSKANDINO LAIVĄ 
SU 111 TURKŲ.

Iš Ankaros pranešama, 
kad Viduržemio juroj neži
nia keno submarinas nu
skandino Turkijos karo lai
vą su III žmonių.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau moters apsivedimui, 

gyvanašlės) gyvent ant farmos; esu 
našlys. 47 m. rašykit; A. Yurgm,

251 W. Koot street, Chicago, Iii:

sinėjęs apie tai laivyno sek
retorių Knoxą, bet šis atsisa- pas’ našię 
kės jam aiškintis. Jeigu iš- 2>{ Broadway» 
tikrųjų Amerikos laivai nu
skandino vokiečių submari- 
ną, tai Wheeleris norėtų ži
noti, kas yra davęs įsakymą 
šaudyt ir jis norėtų tą “tin
kamai nubausti.” Išrodo, 
kad Wheeleris nori gauti iš

Jieikau vietos ant farmos
Aš noriu padirbėt nesunkiai be už

mokesčio ir už tai gaut pragyvenin.į 
ir kambarį. Kam toks vyras reikalin
gas, parašykite. Geriausiai mylėčiau 

W. I.
So. Boston, Mass.

Reikalingas Darbininkas
Itirbt ant farmos. Gali atsisaukt n- 

senas žmogus, bile tik mokėtų melžti 
karves. Bill Abromas <71.

R. 1, Boa 87, Cantou, Wu.

Parduodu arba Mainau
MIESTE ANT NAMO 

320 skėrių, pilnai įrengta pienine 
Gera juoO- 

visokie pasėliai, 
geri kėliau

arti prie miestelio, bažnyčios, mo
kyklų? (b)

MATT. DII.LENBURGH 
R. E. D. No. 2, CAR.SEY, MICH.

atakos tęsiasi dieną ir naktį a ,. . . v , , r - ^. 7be pertraukos. Pūtoau ang- firt£n"/ok>>’at meda.1’
lu aviacija bombarduodavo *1 Lindbeignas yra gavęs. <,Pras vanduo, elektriką, g 

Roma jfiriasi, kad Italijos Vokietiją tik naktimis, nes

PARSIDUODA DRUG- 
ŠTORIS

i Labai geroj vietoj, biznis toj vietoj 
i varomas per 20 metų ir daroma ge- 
! ras biznis. Parsiduoda labai pigiai, 

S. Markūnas (4)
1 390 Lafayette st., Bridgeport, Conn.

..... . ... Petronėlė Lamsargienė
reikto taupyt orlaivius. lJžUiUini visokias uetuviskaS 
Nakties tamsoj orlaiviai gali gyduoles nuo visokių ligų. Kurie 
geriau apsisaugoti, bet už
tai jie ir priešui mažiau 
nuostolių pridaro, nes nema
to kur bombas mėtyt. Dabar, 
matyt, anglai turi jau pasi
gaminę tiek lėktuvų, kad

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

"Naujienos** yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Vžsiražykite "Naujienas** šiandien. Naujienų 
prenumerata metama Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), 96.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00. 

Money Orderį ar čekį siųskite:

"NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Sutipaiinimui kopiją patiųtimt vtliut.

turite kokius nesveibuuris. k»—ipVi- 
tės pas mane: duosiu gerų patarimų 
ir busit natenkinti 4 (3>

PET LAMSARGIĘNB
1814 S. Water St, Philadelphia Pa

KAMPINĖ KRAUTUVĖ
Ant rondos. Geni vieta, arti teatre. 

Kreiptis pas. P. A. JATUL 8) 
813 Washingt<»n st., Stoughton, Mass,

NAMĘ SAVININKAI
Dabar kasdien visos Prekės brangsta. .Namų pataisymo 
I*rekės ir brangsta, todėl nėra išrokavimo laukt kol jos 
pabrangs daug daugiau. Geriausias laikas taisjt dabar.

PAŠ MUS DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 
DA SENA KAINA.

Sienom popiera 6c. Kolis ir brangiau.
Maleva—Varnish—Skelia c 90c. ir brangiau. 
Alicjus—Tarpentinaa—Le ad—Kakimain—Ūme—Plaster 
Cementas—Dratai—Stogam Popiera—Smala—Bingeliai

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

SOUTH BOSTON HAKUWAKE, INC.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

S2ž uROauiAaA,
T«l ŠOU 173b

■30. BOš'lūi'j, . 
tarpi D xr E Streets
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Moterims Pasiskaityt
Lengvos Drapanos Atostogoms Kas Yra Ta “Vaikitiojanti” šviesa?

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFI^ONIENfi. j! t

SULTONŲ HAREMO PASLAPTYS.
" J

Netoli nuo Stambulo, ku- miai žvalgosi. Ant vienos 
ris seniau buvo vadinamas f moteriškės peties jisai pa- 
Konstantinopoliu. ant pat ‘ deda savo skepetaitę. Tai 
Bosforo krantų, šiandien Į ženklas, kad ji jam geriau- 
i iogso beveik tušti Seraglio • šia patiko. Bet jis nieko jai i 
rūmai, kur seniau? gyvenda-1 nesako ir nueina sau toliau, 
vo žiaurus Turkijos sultonai. • Sunkiai visoms dūsaujant. 
Tuose rūmuose buvo ir hare- Į iis išeina i sodą ir žiuri, kaip 

povai žaidžia tarp savęs.
sultonas 
kambarį

mas. kur gyvendavo sultonų 
moterys. Prie senosios val
džios. pakol Turkijoj vieš- “ Vakarui atėjus, 

oasišiiukia i savopatavo sultonai. joks pašali- įyzla,..A -(ska vitžinin; 
nis žmogus savo kojos Įkelti k? ( dįsaEymą.

iam butų atnešta jo palikta 
=kepetaitė. Kizlar-Aga lei-

tenai negalėdavo. Nevienas 
buvo nužudytas vien tik už 
pažiūrėjimą i haremą iš lau
ko pusės. Kelias i tuos pa
slapčių rumus būdavo užda
rytas sunkiais žalvario var
tais. Iš lauko pusės stovėda
vo tūkstančiai kareivių, o iš 
vidaus haremo paslaptis

Ižiasi risčias i haremą ir 
aukia: kas turi sultono ske- 

oetaitę. tegul tuojaus neša i 
io kambarį.

“Moteris, kuri turėjo ske- 
>etaitę. dabar eina pas sul- 
:oną. Ją lydi muzika ir kitų 

iultona čia parodyta da pora pavyzdžiu, kokios drapanos geriausia tinka vasaros atostogoms. 
Lengva medvilnės materija ir šviesi kvietkuota spalva daugiausia yra madoje.

saugodavo tūkstančiai eunu- Dehu (eunuchais vadinasi Į ”ote '« giesmes. Pas 
skapvti vvrai). Kėsintis per- 'adst?vlJ“*1?“ lova:

k. • . , -i i užtiesta švelniausio audeklo---------------------------------- ------------------------ — - —
eiti nei tas >aig> oas reiksaa- į oaRlode ir ant jos gllli trįs Kiekvieno turko žmona pri- MARIJOS JURGELIONIE-.

•audono aksomo pagalviai, valo pildyt savo vvro isakv- NĖS PAMINKLO FONDO
Kais. kada Turkijoj sultonai ktV.Prih'mj‘ivata- °.trefias mus ir turi atvesti ir paduoti KOMITETO PRANEŠI- 
vie matavo 1 !“ku- Sultonas jos jau lau- i jo glebi bile moterį, kuri MAS.

Revoliuciiapokarosulto-^l-;-. . .. , . .. . jam geriau patinka. Bet šita
na nuvertė.'jo moteris palei-h Is ryto si moteris vėl gi i- sultomene negalėjo tokios Susidariusios kliūtys ry-
do. o haremą atidarė žingei- 
dauiančiai publikai. Kas no
ri. dabar už 25 centus gali
apžiūrėti visą buvusi hare- .^77/TTZ. 77, TL7/77:7..r77"'! JTTTZT?'' linti.
mą. visas jo lovas ir kitokia?
^Tačiau vienas pašėlusiai i Je.i?u R moke.į° £erai • mi.s apsipylus leidosi per ko

nventas kambarvs ir dabar

vo neišvengiamą mini.
Tai taip būdavo tais lai- i

JUOKAI.
PAS BARZDASKUTĮ.

Anglų karininkas Graikijoj 
užėjo pas barzdaskutį ir atsisė

sta prie savo draugių. Jos konkurentės pakęsti. Ji pa- šium su neužmirštamos at- k^dė“ paprašė nuskusti bar- 
oasitinka ją didžiausiais sišaukė Rokseliatą prie sa- minties Marijos Jurgelionie- f4 a‘ Gn*jkas P^me vienon ran-
šauksmais ir sveikinimais, vęs. griebė nagais jai už vei- nės ilsėjimos vieta Lietuvių on nJako1^' klton spl°
Vėliau skapų viršininkas nu- do ir išrovė pluoštą dailių Tautiškose Kapinėse šiomis 'e ant to mul‘° ir pradėjo mui-
veda ją i ios pavilioną. kui juodų plaukų iš jos galvos, dienomis liko pašalintos. ?mtL nuo kedes
-ultonas atsiunčia jai dova- Rokseliana ištruko ir ašaro- : *" ir susuko:

vo valdoną pamylėt, tai do- ridorį. Tenai ją pasitiko sul- 
vanos gali būt labai didelės,1 tonas ir sužinojo, kas atsiti- 

dTdžiojo ‘ ^ut kokia turtinga pro- ko. Jis baisiai supyko ant 
i vincija.” savo pačios ir išvijo ją iš

Kaip aukščiau sakėm, į Seraglio rūmų. Ji jau nie- 
; haremą buvo surinktos dai- kad daugiau nematė sultono 

moli isisnaudus. Mahometai ImoterTS iš įvairių, veido. O gražiąją Rokselia 
buv
ir

tebėra uždarytas. Sakoma. 
Rad tenai randasi 
pranašo Mahometo apsiaus-Į 
tas. jo barzda, vienas jo‘ 
dantis ir viena kojos pėda į

! vertino aukščiau kitų mote- 
ž
odos italės,

Kitas prasikaltusias mo
teris sultonas paprastai liep
davo savo juodiems bude-

".u ne daugiau. Todėl šitos
io liekanos mahometonams, _ . . ... .
yra taip šventos, kad papra- i Jomis grožiu konkura

negali prie jų

Kadangi tų kliūčių pašalini- .. ... x 
mas priklauso ne nuo Pa- ~ta tal^ da^al' 
minklo Fondo komiteto, tai -Todek kad tamsta an«la8> 
jo rankos buvo surištos ir jis :-““da?“‘ Paa'sk“'» ^lk^: 
nieko negalėjo iki šiol veik-1 ,ec'ul “ splauna ties,al 
ti. Bet dabar Paminklo Fon- iant baral°2_________
do Komitetas gali baigti Ui patyręs virėjas armijoj darbą, dėl kurio buvo šukei- PAT1R’:S v'RSJAS ARMIJOJ 
tas minėtas Fondas—pasta-! Susirinko būrys naujokų. Vir- 
tyti paminklą atminčiai mu-' šilą juos surikiavo ir klausia:
?ų didžiai gerbiamos visuo-' —Ar 5 ra tarP Jusy nors 'Jo
nienės veikėjos, tos lietuvių i nas vyras, kuris moka virti ko- 
moterų veikimo pionierės,!šę dideliam katile?
Marijos Jurgelionienės. i Vienas naujokų išėjo iš eilės j

Lietuvoj dažnai galima 
girdėti žmones pasakojant 
apie “vaikščiojančią švie
są.”

Kas tai gali būt, niekas

Yra ir kita teorija. Mano
ma, kad tokia bakterija atsi
randa ant plunksnų nuo 
drėgnumo ir nešvarumo. Ir 
gali būt, kad ši bus teisinges*

nežino, bet ne vienas matęs nė, nes kad užsikrėsti nuo 
tokią šviesą savo akimis. Ji puvėsių, paukštis turėtų gy- 
vaikščioja naktimis. Prieta- venti išpuvusio medžio sky- 
ringi musų žmonės priskaito lėj. tuo tarpu toks apsireiš- 
tą reiškinį prie dvasių. j kimas patėmyta ir pas mėly- 

Bet tokia šviesa “vaikš- nają Kanados žuvėdrą, ku- 
čioja” ne vien tik Lietuvoj; riai toks gyvenimas nėra ga
ji žinoma ir kitose šalyse. Iimas.
Anglijos gamtininkai atra*' Buvo atsitikimų, kad to- 
do, kad tokia šviesa yra ne kią svietą patėmyta ir pas 
kas daugiau, kaip tik nakti- naminius karvelius. Šviesa 
niai paukščiai. Patirta, kad visuomet apsireiškia ant
tokia šviesa gali užsikrėsti 
kiekvienas paukštis, tik la
bai retai tas atsitinka. Ir tas 
tiek kartų jau patvirtinta, 
kad negali būt apie tai ma
žiausios abejonės.

Tokių paukščių, supranta
ma, turėjo būti visuomet ir

paukščio krutinės. Tas fak
tas aiškinama tuo, kad ant 
krutinės yra švelniausios 
plunksnos, storiausia jų te
nai priaugta ir netaip leng
va išvalyt, o užsiteršt krūti
nė daugiausia užsiteršia: 
kada paukštis skrenda, jo

be abejonės jie davė pamatą krūtinėn susirenka visokios 
susitverti visokioms paša* dulkės ir bakterijos, kurių 
koms apie dvasias. Ir ištiesų, oras visuomet pilnas. Skrisi 
pasirodymas nakties laiku i damas tokis paukštis, mato- 
besišviečiančio paukščio. o .mai, jr žiba daugiausia dėl 
ypač da jeigu jis rėkia, prie- ito> kad tuomet gauna dau- 
taringo kaimiečio vąidentu- gįau oksigeno.
vėj turi sukelti labai keistą iSpanų gamtininkas Elor
daleidimą

Nuo ko toji šviesa paeina,
za taipgi yra tos nuomonės, 
kad tokia šviesa paeina nuo

kol kas da mokslui nepasi- pelėsių arba, kaip ją taipgi 
sekė sužinoti, bet spėjama, j va(jiiia grybelio (fungi) 
kad tai nuo pelėsių bakten-; bakterijos. Jisai tyrinėjo du 
jos, kuri tankiai auga ant tokjų paukščių per du metu
paukščio plunksnų. Juk ge- •- "------ .
rai yra žinoma, jog bakteri
ja. kuri auga ant pūvančio 
maisto drėgnoje vietoje pa
tamsy išduoda fosforinę 
šviesą. Taip pat ir medžio 
puvėsiai užsikrėtę tokia 
bakterija tamsoje šviečiasi.

Sir Digby Piggott, Angli
jos dvarponis, rašo, kad jo 
dvare sykį pasirodė du ži- 

ir

ir jie visuomet žibėjo; ta
čiau gegužės mėnesyje, ka
da visi paukščiai numeta se
nas plunksnas, toji šviesa 
pranyksta.

Taigi nėra mažiausios a- 
bejonės, kad ir ta “vaikščio
janti šviesa,” kuri gąsdina 
Lietuvos kaimiečius, yra ne 
kas kita, kaip tik pelėdos,

bantis paukščiai, ir kada 'užsikrėtusios pelėsių bakte- 
iis vieną ių užmušė, pasiro- W- k.ur' f,atams-v z,ba fos- 
dė. jog tai paprasta pelėda.

Buvo ir daugiau panašių 
atsitikimų. Pavyzdžiui, B. J.
Purdy ir Spencer, taipgi an

forine šviesa.

MEILĖ ESANTI LIGA.
Milionams žmonių meile

stas žmogus 
nei prieiti. Juos paliesti ga
lėdavo tiktai pats sultonas. 
Nors dabartinė Turkijos vy
riausybė religijos nepripa
žįsta. tačiau laiko tą kamba
rį uždarrtą. nes kitaip milio
nai Mahometo garbintojų 
galėtų iabai pasipiktinti.

Sena«is Seraglis. tai ne 
vienas triobėsys. bet ištisa 
eilė iumu. kur tarp kitų ran
dami ir buvusio haremo pa

taluos. Sukrauti tenai turtai 
aukso, deimantų ir kitokių 
•brangmenų pavidale ap
skaitomi i $100.000.000.

Sultonų viešpatavimo lai-; 
kais haremas būdavo viskuo' 
aprūpintas ir išpuoštas, kad 
Turkijos valdonas galėtų 
turėti kuo daugiausia sma
gumo ir parankumo. Cia bu-, 
davo sukoncentruotos šau
niausios ir gražiausios pa
sauly moterys. Vienos jų bu
vo pagrobtos svetimose ša
lyse ir atgabentos Turkijon 
T-er nepabaigiamus karus. 
H ari mas buvo svarbiausia 
Turkijos sultonu šventovė, 
todėl jo prioildvmui pui
kiausiomis moterimis nesi
gailėta noi didžiausių turtų, 
nei žmonių kraujo.

Dabar, kai sultonų jau ne
bėra ir haremas yra pavers
ta* viešu muziejum, galima 
kalbėti ir apie buvusias jo 
paslaptis. Vienas aukštas 
Turklio* valdininkas dabar 
papasakojo, kaip sultonas 
Soiiman Prakilnusis lanky
davo savo moteris hareme:

“Juodųjų eunuchų virši
ninko Ivdimas. sultonas lėtai 
ir išdidžiai žengia Į haremą, 
kur sustojusios jo laukia 
šimtai gražiausių moterų.

vo tamsesnes 
graikės ir ispanės. Po jų se
kė ugningos francuzės. juo-

Paminklo Fondo Komite-
giai, 1907 metų gruodžio gali būt didžiausis gyveni-priešakj.

—Ar tu moki?
—Moku.
—O kur išmokai?
—Prie gatvių grindimo. 
—O ką tu virei ?
—Smalą.

mo romansas, bet mokytam 
vokiečių daktarui Walde-

mėnesį matė paukštį, kuris 
tviskėjo gelsva šviesa. Jieliams pasmaugti, sukišti i tas šiuomi praneša tiems ge

ros valios žmonėms, kurie 
noriai prisidėjo prie sukėli
mo šio Fondo, kad pamink
las bus pastatytas ir atatin
kamas įvyks šią vasarą. Ga
lutina diena bus paskelbta 
greitoj ateityje.

Kaip jau buvo paskelbta 
gegužės 17 dieną. 1940 m. 
Paminklo Fonde buvo 
$609.49. Varde Fondo šiuo
mi tariame nuoširdžią padė
ką dar sekantiems, kurie nuo 
to laiko prisidėjo prie Fon-

ir sumesti į 
gilųjį Bosforą. Žudymas ne-
maisus. užrišti

daplaukėS gražuolės iŠ Ven- guujf ovsivią. ne-
- • patinkamų sultonui žmonių,grnos ir karsto kraujo mer- f . * , , ?’‘ Coli™, To««a{ tai paprastas būdavo reiski-

atsargiai prie jo prisiartino ■ marui Schweissheimerui ji 
ir pasirodė didelė pelėda,'yra paprasta liga. Jis parašė 
kuri gaudė tenai peles. Jos net knygą tokia tema-

gmos iš Balkanų. Tamsiai 
gelsvo veido juodaakės re
prezentavo Persiją. Buvo

papu
nys Seraglio rūmuose.

Sultonas Solimanas nu- 
moterų ir iš Rusijos, ir iš ki- žudė tris savo sūnūs, kurie 
tų Europos šalių. Jų tarpe buvo padarę prieš jį są- 
maišėsi taipgi dukterys Arą- mokslą. Sūnų Mustafą jisai 
bijos, Egipto ir Alžiro. pasišaukė Į vieną gražiausiu 

Moterų skaičius hareme kambarių ir liepė tenai pa
rudavo ne vienodas. Kartais, laukti. Vaikėzui belaukiant, 
jų būdavo apie 500, o kar- atėjo keli juodveidžiai bu
tais ir ligi 1.200. Jų pozicija deliai. Mustafa suprato pa
būdavo nevienoda ir likimas į vojų ir mėgino ištrukti, bet do:
nepavydėtinas. Naujokės at- raumeningi juodveidžiai su- Į Louise P. Narmontaitė ir
vežtos Į haremą būdavo ati- griebė jį ilgomis savo ranko-' šeima ........................  $25.00
duodamos vergėms mote- mis, užgulė, užnėrė kilpą ant ’ Lietuvių Brighton Parko 

kaklo ir pasmaugė. . 1 —■ *rims, kurios visų puma pa-
iucsda\o jas sultono reika- p^kui sultonas liepė iš-
javimams, duodamo traukti liežuvius šitiems bu-
pamokas. Naujokes beveik ę}eĮjams negalėtų nie-
visos be lyties hareme kanl sito j^asakJ ir-,i 
skaitomos belapėmis Ar (|urti augi k / 
;os vel.au tapdavo sultono j į ir'klausinėjami nieko 
pačiomis, ar 0 į negirdėtų.
\ ergėmi> ant visados tai jau panagiu budu buvo nužu- 
pi įgulėdavo nuo to kaip jos,^ if Riti du sulton(). Soli. 
mokėdavo įtikti pitonui<ar*. mano sunys Yra buvę atgiti. 
ba sultonienes motinai. Sul-iRjm^ Rad vjgj minigteriai
toniene skaitėsi sultono Pa_ibuvo Seraglio rūmuose išžu- 
ti. kuri pagimdydavo sunų.idyti Ruomet jie

uzimdav o Ruq norg neįtikdavo. O kada' 
vienas sultonas pa kratydavo 

11 kojas, tai giminės besivar

Sekanti laipsni 
sultono pačios, kurios pa
gimdydavo mergaites.

Mpterų Kliubas (per L. Nar-
montaitę) ................. $5.00

Elzbieta Ilevičienė $1.00
Mrs. X. ...........1...... . $1.00
Kupiškėnų Kultūros

Draugija .................... $5.00
Ona Overling, Justice

Park................... .......... į. $1.00
Mr. ir Mrs. Orlakis $2.00 j
P. Peika........... . $2.001
Buvo paskelbta $609.49!

Viso $651.49 
Nora Gugis, pirm., 
Julia August, ižd.

šviesa buvo taip stipri, kad “Meilė yra vien tiktai liga.’

APSUKRUS SŪNELIS.
Tėvas: “Stasiuk, nubėk prie 

tos aptiekos ant kampo ir pa
žiūrėk, ar barometras, ką rodo 
oro permainą, da nenukrito?’’

Vaikas nubėgo ir sugryžęs 
praneša: “Ne, tėveli, da nenu
krito, nes gerai prikaltas.’’

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

matėsi už 500 žingsnių. Pa- Meilę jis stato greta drugio, 
našus apsireiškimai buvo. Jis suranda meilėj ir laips- 
matomi taipgi Vosges apie- nius, būtent: užsikrėtimą, 
linkėj ir Pirinėjose. Francu- į inkubaciją ir krizį — taip 
zijoje. ' kaip kiekvienoj užkrečia-

Gamtininkas J. H. Gur- moj ligoj. Urnai beveik nie- 
ney, kuris dvi tokių pelėdų kas meile neapserga, ir retai 
tyrinėjo, priėjo išvadą, kad ligoniai nuo jos miršta, nors 

■ •' * • ‘ ‘ * * .kartais labai daug kenčia.
Sunkiai apsirgęs meilės liga 
žmogus išbąlą, jo akys pasi
daro pilkos, jis netenka apeš 
tito ir kartais naktimis nega* 
li miegot Išgydyt tą “ligą? 
sunku. Skiepymas nėra gali
mas, nes da nėra išrastas se
rumas. Paprastai ji išnyksta, 
kada žmogus apsiveda.

jos turėjo būt prisiglaudu 
sios kur nors prie puvėsio ir 
tokiu budu jų plunksnos už
sikrėtė pelėsių bakterija.
KAW’TAPTl’$ŪviENYfv~~ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išc-iMyti niiT-tybč* istatr- 
<nai su reiValinenis klausimais ir ai 
sakymais lietuvių ir anvlu kalbose 
kntra nori i urėta ir paderinta 
laida. Kaina........................... . .... 2Rr

SIELOS
BALSAI

\
Ste6aklin<oa Gyduolės, Karias Pa* 

j naikina Z>lia»«. Plauku slinkimą ir 
' Plamkanas. šias yrydooles privalėtą 
j turėt kiekvienas, kuriam tyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
-ti taiso žilus plaukus koki bū
ro, bet nėra dažau Nėra. nieko už 

. SI .00 jas geresnio iki šio] išrasta. Specialiai 
--------- supažindinimui pasiūlome didelį S2,0Q

INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
taip vis žemyn ligi vergių ir! i
paprastų darbininkių. , -įj žudž j j-'"""- S; ■—irii. i

Syki turkai pagavo rusų: paveiksiu. 215 pusi........
dukterį Rokseliana ir , .. 'pir^i vs srm»iflmuv- .pakeli ui Sl.OO.'Uftasakyk šiandien ii

sutaupyk doleri- Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą-

cia dėmesį stengiasi pa-kjna jr skaitėsi io pirmaeilė 
traukti malonu? veidas: ten'

popo rtuRteii KoKsenaną ir . », : • , piršlys suvapžiotoja^
atvežė ja į harema kaipo paKo* te^.ai ,ne.buvo; v-eno veiksmo Komedija. Patašė •
vergę. Ji buvo tokia graži, Ramento, o visą Salį Vai- Ben. Rumšas. Gana juokingas veika- T 
kad tuojaus patraukė sulto- ^'.^avo vienas diktatorių.-
no akį ir greitu laiku užėmė i _tona>* 
pirmą vietą hareme. Prieš ŽODYNĖLIS 
tai toji vieta prigulėjo gra- liEti viskai - angliškas ir 
žiajai čerkesei, kuri hareme \\gliskai - lietuviškas, teina 
buvo žinoma kaino “Pava-
sario Radasta.” Ji buvo vy- 
riausiojo *ultono sunaus mo

ius. Dalyvauja 2 moterys ir fi vyrai. 
KUNIGO MĖH.ft. Vieno veiksmo Ko. 
mediją. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
ras veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 motervs. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ....................... 2Rc.

žinti. Reikalaujame agentą.
VALORTONE HERB CO, 

Dept K
P. O. Box 308. CKnton. Ind.
253 Broadway, Boston,

žodžiu. T-abai narankus turėt 
i-ji, ni 'e Gražiai apdaryta® dirbtina 
-k’i'-a. lfirt puslapiu. Parankesnio ir 
trere-nio kišeninio žodynėlio lietuviu 
'■-jillrde nėra. Gaunamas “Keleivy.-” 
Kaina ........................................... tl.OO

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

maldaujančiai i jį žiuri ža
vinčios akys; kitur jį nori 
*ulaikvt grakšti figūra. Sul
tonai žengia pirmyn ir nėžy-

nati. Taigi iai labai nepati- paparčio žiedas ir keturios 
ko, kad sultonas pradėjo i kitos apy sakos:
lo’pinti slavo a 1.1 i R c i Ic'ne* 11 *i- * NeuzsitI- irti- \yrasz (2i Žv-KieiDti *a\o dhj į KOKsena-!d-nti Giria. N, Kon.-K.
ną. Pagal įstatymus, ji nega- J->-e nurodoma kaip žmonė- pui- 
įėjo prieš tai protestuoti. ,u

Pritaikyt* Amerikos Lietuviams Mokytis 
SUTAISB DR. D. PILKA. Uetuvlą Kalbos

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF BDUCATION 
KAINA >1.00.

DR. D. PILKA, 828 Columbus Ave„ Boston, Maso.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugelio spalvuotų puikių paveiksiu, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARRO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILfcS:

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

KAINA TIK I1.M.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtą ųasouKi aure knygyną minėt* knyga. 
Kiekvienas nasinirkea tą knygą paaittiaags. Pinigas geriausia 
aiąst "Moaey Orderia.” Popfennles galima siąsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiikiai oiraiytt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt alS centus marką.

"KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

v
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Neilgai Bolievikai Valde Kauną

Septinta Fcs!sp!i

"t

Ką Rašė Paskutiniai Bolševikų 
Laikraščiai Lietuvoje

ur
” i

Dabar bolševikų laikraš-lti, Priklausomai ir panašiai.'‘Nėra pas mus žmonių, 
eių Lietuvoje jau nebėra. Biurokratai svaidėsi šiuo ra- tiek’—aiškinosi draugai.
Jie žlugo kartu su Paleckio! štu, tačiau jie visai užmiršo.! , ____ xt___
valdžia. Bet šių sąvaitę mes j kad už to rašto slepiasi gyvo ‘ ...
dar gavome pluoštą komu- i žmogaus likimas, kad šis Kaž koks Leiba-Leibovič 
nistų partijos organo “Tie- žmogus šimtą kartų galėjo 83-čiam “Tiesos” numery
sos,” kuii buvo išsiųsta iš mirti badu, jeigu nebūtų at- praneša, kaip “veikia” bol-
ir _ __ .1_  __• * _____ trolvmn

1I

ševikų įrengti grudų valymo 
punktai. Jis rašo:

“Aukštosios Panemunės 
vykdomojo komiteto drau
gai optimistiškai nusiteikę 
dėl grudų valymo. Jie 
pateikia man net ištisą sąra-

Kauno dar prieš rusų-vokie- siradę geri žmonės, kurie jį 
čių karą. Taigi parodysim, priglaudė, 
ką komunistai rašė paskuti- “Kodėl žmonės negalėjo 
nėmis savo viešpatavimo suprasti, jog ar šiokiame ar 
dienomis. tokiame komisariate ar šio*

83-čiame “Tiesos” nume- kiu ar tokiu straipsniu naš- 
ry yra smerkiamas buvęs laitis, ir dar nesveikas, pri- , . _ .
“buržuazinėj Lietuvoje biu- klauso tarybų valdžiai, ir šą grudų valomųjų punktų, 
rokratizmas.” Tik pasiklau- pagaliau ne taip jau svarbu: Įdomu buvo pasižiūrėti, 
sykit — per kurį komisariatą valsty- kaip tie punktai veikia. Nu-
apie tą "biurokratizmą.” b« Palauš šį našlaitį. Kokį vykau į nurodytas vietas. 
p esminį pagrindą turėjo visas j Pasirodė — punktai įrengti,
“Buržuazinėje Lietuvoje j šis tuščias ir beširdiškas gin- o neveikia. Neveikia todėl, 

biurokratiškumas buvo susi- čas? Ar tai nėra ryškus biu-
sukęs tvirtą gūžtą valdžios rokratiškumo pavyzdys.
įstaigose. Klastas buvo vi-, “Geležinkelių valdyboje 
siskoje saujeles biurokratU jsUi <
vadžioje, ir tingus, apsilei-^^dug *

Ši nuotrauka parodo laikinąją Lietuvos sostinę Kauną, kurj rusai buvo pagrobę pereitų 
metų birželio 15 d. šiandien bolševikų Kaune jau nebėra. Jie viešpatavo tenai vos tik me
tus laiko. Lietuviai kareiviai sukilo raudonoj armijoj, sumušė bolševikus ir paėmė Kauną 
i savo rankas. Sudaryta jau ir nepriklausoma Lietuvos valdžia. Buvę nepriklausomos Lie
tuvos valdininkai pašaukti vėl užimti savo vietas.

Rpb

‘ N . «

o neveikia, 
kad valstiečiai apie juos vi
sai nieko nežino.”

Komentarai čia jau nerei
kalingi.

Bet štai, įdomu pasiskai-
dę, savanaudiški biurokra-p «§tai ’ pavyzdžiui> virba- i tyti t°j pačioj “Tiesoj” apie
tai turėjo neribotą valdžią i Ho ^es darbininkai pada-
t*aLfc\zFlo^?ul: ,. „ j vė skundą dėl darbo užmo-

Kitaip ir būti negalėjo,! ^gčį0. jag skundas galėjo
nes biurokratiškoj! masina buti pagrįstas, galėjo būti „,p „ v.n«u 
buvo vienas iš svarbiausių i bet j^sakvti i ii P zan<,ar’1 w*""veiksnių buržuazijos valdy-.eikėjJ. Tačiau jSdo^ate^: -AP* ?^.,Vol?e7,k’».
mo sistemoje. Greta supo-kym0J ncbuvo 
licija ir su kariuomene biu- - j- vrokratija įgalino išnaudo- . Jokl¥ 
janėius sluoksnius laikyti!^ geležinkelių valdybo- 
darbo žmogų savo vergi
joje-

“Tarybų valdžia

Viliampolės vaikų ligoninę, 
kur—
gydytojas Janulis elgiasi 
kaip žandarų viršininkas.

specą 
tūlas L. Žel-rašo "Tiesoj 

vys. Sako:
“Nesenai į Vilijampolės

;i:je surinkti nemaža. Skundai j vaikų namų izoliatorinę at- 
* ŽUna _ _____ i__ 3--- - I notiioc vArlaioe__ orw1v_

BAISUS POLITINIŲ KA- 
■ LINIŲ GYVENIMAS BOL
ŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE.

Nuvertus lietuviams žy
dišką bolševikų diktatūrą 

' visi politiniai kaliniai, tur
but, jau paliuosuoti. Apie 

i jų gyvenimo sąlygas Liet. 
i Informacijų Biuras praneša 
' šitokių žinių:

Okupuotoje Lietuvoje 
i bolševikai kalėjimuose buvo 
; sudarę tokias baisias sąly- 
: gas. jog ne vienas politinis 
i kalinys įvairiais budais ban- 
i dė nusižudyti. Kadangi ka- 
i liniai neturi su savim jokie 
Į daikto, kuris jiems patar- 
^nautų įrankiu nusižudymui,
Į tai nelaimingieji bandė 
baigti savo dienas tiesiog 
fantastiniu budu. Pav.. Kau
no kalėjime nesenai bandė 
nusižudyti Tauragės teisė
jas Ambraziejus. Nusižudy
mui jis pasirinko tokią prie
monę : pasislėpęs išvietėje, 
užsilipo ant rezervuaro, ku
riame laikomas vanduo nu- 
bėgimui, ir nuo jo pasileido 
galva žemvn ant betoniniu 
grindų. Jis norėjęs nusisuk
ti sprandą. Tačiau nelaimin
gasis savo tikslo iš karto ne
pasiekė. Labai sukruvintą, 
jį išnešė i kalėjimo ligoninę. 
Ten jis po kelių dienų vis 
dėl to kažkokiu budu nusi
žudė. Kaip pasakoja buvę 
kaliniai, panašių atsitikimų

vietos vedėjas joms nedavė. ŠTAI KOKIE SUTVERI- IŠKELTOS ŪKININKAMS 
Stovi dabar dvi lovos išvie- MAI BUVO PAĖMĘ Į SA- BYLOS DABAR BUS PA- 
tėje, kur naktimis, po sun- VO RANKAS LIETUVOS NAIKINTOS.

PRAMONĘ. . .. ,
., J žydai bolševikai buvo įs-
Okupavę Lietuvą, įusai į.lietuviams ūkininkams 

kad nepristatė 
grudų

^nuSSS^nCi/ab atvėrimai buvo paįtatjrti jų vyzdžiui. Simno valsčiaus
ėjo pas jį. kaip pas gydyto- ve,^a ' . ukinnikas Pranas žadeika
ją, prašyti vaistų, Janulis at- Gumos direktorium bu- pristatė okupantams 800 ....
s^ė-__ Nekišk ranku, kur vo pastatytas žydas Veštok, svaru javu, o žydai pareika- butą ir daugiau, bet jie įs-

- -- “Kartonažo” techninis va-. Javo 5,900 svarų. Ūkininkas kyla viešumon tiktai pripuo-

kaus darbo dienos, ilsisi du 
žmonės.

“Janulis mėgsta ir paval
gyti neblogai. Virėjos turi 
jam asmeniškai gaminti
si

ir žydai bolševikai tuojaus , , ,
ėmė šalinti iš vadovauiamu c,au& W

iku nemaža. oKunaai nPnl]!<inlikv- Jvanonazo lecnnims va- <avo o,uvu svarų. LKimnKas viešumon ūmai pupu<
kažkur perduodami, i vyko naujas vedėjas—gydy- į - neduosiu ’ P dovas žydas Zilberman. tiek neturėjo, todėl iškėlė lamai, nes kalėjimo admini
am—niekas nežino,' tojas Petras Janulis. Per-Į \<Vaigtu _ėr ir serean “Kailio” direktorius Tau- jam b via kaip "liaudies prie- straci ja juos labai slėpė, <--i bet kam- _____ _ __ _

nirmn «avn ovvavimo Senuiniekas nežino ^zultatų. ėmęs vedėjo pareigas mini-jemsVaikamš” .......... bas- “Kailio” techninis va
pirmų savo gyvavimo dienų, <<0 biur0. moj įstaigoj, tuoj pradėjo;Uems valKdms- dovas šeškin, “Lituanikos”

kratiškumo pavyzdys. i reikalauti iš tarnautojų, kadj Ar galima stebėtis, kad avalynės fabriko direktorius
. ....... ~ “ lietuviai Michelman, “Furs” direkto-

armijoj rius Zaidelson, “Vilko” di-

o
=ui. Žeimio valsčiuje pa- kaliniai niekam negalėjo 
trauktas teismo atsakomy- pranešti, nes jie buvo abso- 
bėn ūkininkas Leonas Ei- liūčiai izoliuoti, 
montas dėl nepristatymo Netrukus pradėsim spaus- 
okupantams reikalaujamų dinti šiurpulingus aprašy
davo. Merkvnės valsčiuje iš- mus tu lietuviu kaliniu, ku-

pasirašinėti ‘raštus,’ dėti į dą pranešimą, kad iki ’ ba-; iei atXs ne' “'UPU “ ' S"“?1’ “S1? direktorius! kelta byla: ūkininkui J. Pak- rie ilgus mėnesius išsėdėjo
•revoliucijas,’ krauti nėbai-Handžio 10-os dienos WĮBJg£ taivi^Sli^edl1 !CillNP ^U <VviirAI Gol'donaf- Lltek?,° .techni-|mui. Is viso Merkynes vals- bolsevikiskuose kalejimuo-
riama« bvlas ir mėnesio na- būti pristatyta vietos vykdo- uu y veue-giamas bylas ,r menesio pa atras priemonių pnes

suteikė mirštamą smūgį biu
rokratinei mašinai. Jau iš 
pat pirmųjų dienų buvo iš-

“Mokesčiu ir Rinkliavų-su JU0 nekalbėtlb kaiP su Pa‘ Prie pirmos progos li<
« -WŪrakLtį'^lai.! Valdyba balandžio mėnesio Skilo “ir Sfevikt vaK “Yį‘\°;d‘
kurių visas darbas buvo tik ėtų dienų atsiunčia į spau- ™’ nt Suim iš Li^S' re , r a- l,^°
nasirašinėti ‘raštus.’ dėti i dą pranešimą, kad iki ba-!v - , ”e , ls Uetuvos • audimų fabriko _ direktoriui

l

KAUNE BOLŠEVIKAI 
BUVO ATĖMĘ IŠ LIE
TUVIŲ M00 NAMŲ.baigoje atsiimti algą. .. .. . , . . - ,uUS.

rvbu valdžia iuoPlabiau bu-:Pyskaita apie išlaikymą iš,, savo valdiniams Vėliausios žinios sako, Audinių vyr. mzimenus
S Viaunaini buržuazinė i darbininkų ir tarnautojų pn- tokl3 baim« }au P™* įe- kad Kjuine buvo atimta iš Levitas, kojinių fabriko 
hhirokratinė mašina Vieto- jam^ mokesčio ir kultūros Ponas Janulis jautėsi lietuvių nemažiau kaip 4,- “Silva” direktorius Semio- 
ip išnuikusiu ir sunonėiusiu ‘ rinkliavos. Šis pranešimas es?s. .Fai?as’ Jautėsi, kad 600 namų. Jų vedėjai buvo nov, “Audimo” direktorius 
savanaidiS: dSS) S i spaudoje negalėtų, žinoma, Pri,es JI nlekas nedris pakelti pastatyti žydai komunistai. Šervinik, elektros reikmenų

balso.gui nejautrių buržuazinės į anksčiau pasirodyti kaip ba- 
valstybės valdininkų į taiy- j Jandzio menesio devintą vienas 
binį aparatą atėjo buvę po-' dieną, o kai kur laikraščiai
litiniai kaliniai, kovotojai! pasie^^vo skaitytoją jau vedėju kalbėti laisvai 
dėl darbo žmonių laisvės ir i balandžio desimtą dieną. Ar 50 sa veae'u Kaioeu laisvai ulmlt atč^ vaklSiitai nėra pasityčiojimas iš nesttampydamas.- Palauk

darbininkai ir valstiečiai. ar^ n®ra biuio-
kratiskumas?”

m - . , - 23 val
Taigi komunistų organas 

čia aiškiai parodo, kad bol
ševikiškas biurokratizmas 
buvo daug aršesnis, negu 
buržuazinis.

landžio mėnesio devintą “Tačiau, žiūrėk, jau atsi- 
i- ± rarin vipnas ‘npnranstanur-nepraustabur- 

A. Janulevičius ir išdrį-

Dabar jie visi išdūmė.

“Naujieji žmonės atsinešė 
su savimi į įstaigas naują 
dvasią, naują darbo stilių. 
Vietoje sukietėjusių biuro
kratų atėjo į įstaigas liau
džiai- ištikimi žmonės.”

Taigi išeina, kad atėjus 
bolševikams, “buržuazinis 
biurokratizmas” tttoj buvo. 
iššluotas iš Lietuvos įstaigų. 
Vietoj buvusių išponėjusių 
savanaudžių biurokratų, da
bar atsistojo paleisti iš ka*. 
įėjimų kaliniai, darbininkai 
ii* valstiečiai. . J

Bet ar ištikrujų prie tų bu
vusių kalinių tvarka Lietu
vos valdžios įstaigose page
rėjo? Ne tiktai nepagerėjo, 
bet įsišaknėjo da biauresnis 
biurokratizmas, negu seniau 
buvo. Ir šitą faktą patvirti
na ta pati komunistų “Tie
sa,” dagi tam pačiam pusla
py. Štai jos žodžiai:

“Štai, pavyzdžiui, vienas 
raštas, paduotas Socialinio 
Aprūpinimo Liaudies Komi
sariatui keliavo iš šio Komi
sariato į Sveikatos Apsau
gos Liaud. ir į Švietimo 
Liaud. Komisariatus nuo 
1940 metų lapkričio mėn. 
25 dienos iki 1941 metų ko
vo mėnesio 4-os dienos. Šis 
raštas lietė našlaitį L. Gros- 
maną, kurio tėvai nuskendo 
ir kurį išlaikė pažįstami iš 
pasigailėjimo. Tas raštas 
praėjo 14 ĮSTAIGŲ, kelia
vo po visą Lietuvą, tris kar
tus buvo Socialinio Aprūpi
nimo Liaudies Komisariate, 
du kartus švietimo Liaudies 
Komisariate, bet visur jis tik 
buvo papuošiamas biurokra
tinėmis rezoliucijomis: Iš

tirti ir atitinkamai

OKUPANTAI BUVO AT
NEŠĘ LIETUVON RAU

PŲ EPIDEMIJĄ.
. . .. . . . Paskutiniais laikais Lietu-

pagalvojo jis. as tave pamo- yoje |jUV0 kjiusi raupų epi- 
kysni. Ii tą pačią naktį, apie demija, jęUrja atnešę nešva- 
23 vai., drg. Janulevičius oięUpantai Raudonoj ar
iau t-ureJ° gulėti ant plikų mjjoj ^33 kareivis buvo ne- 
gnndų. Vedėjas atėmė is jo rauJ įotas.
lovą ir patalinę, ir užrakino__________
sandėlv ” : LENINO DVARAS MA-

nis vadovas Šlezingeris. j eiuje buvo patraukta teis- se.
“Kauno Audinių” direkto- i man 284 ūkininkai, kad ne- Patirta, kad Kauno kale
nus Aleksejenko. “Kauno! turėjo tiek grudų, kiek oku- jime sėdėio ir keturi Fran- 

pantai iš jų reikalavo. Ir bol- cuzijos piliečiai, kurie gyve- 
ševikai baudė ūkininkus už no nepriklausomoje Lietu- 
tai labai žiauriai. Pavyz- voje. Jie savo laiku dėste 
džiui. Telšių apskričio. Plun- francuzų kalbą Lietuvos 
gės valsčiaus, Užleiknių kai- aukštosiose mokyklose. Kaip 
mo ūkininkas Tarnas Apoli- kalinamiems lietuviams, taip 
naras buvo nuteistas 5-kiems pat šiems francuzams nepa- 
metams katorgos už tai, kad teikta jokio konkretaus kal- 
neturėjo grudų, kurių oku- tinimo.
pantai iš įo reikalavo.

Dabar visos tos bylos bus 
panaikintos ir nubausti ūki
ninkai paliuosuoti iš bolše
vikų kalėjimų.

“Syrius” direktorius Lele- 
jev, popieriaus fabriko “At
eitis” direktorius Leontjev, 
spaustuvės Nr. 1 direktorius 
Gincburg. knygrišyklos N r. 
1 direktorius Segalis, “Gelž- 
betono” vedėjas Kopelovič, 
koklių dirbtuvės Mažeikiuo
se direktorius Larijonov. la
ko fabriko Nr. 1 direktorius 
Šreiberg ir tt.

DAVATKŲ G ADZINKOS ir ktt03 
linksmos dainos. Apart į,tekineli “U&- 
vatku Gadzinkos” teipa įvairių 
iuokintrų dainų, eilių, parodijų ir tė. 
Pausrelis iš dainų tinka jnokinffoir.3 
deklamacijoms, šešta paderinta 
laida. 48 -nsl. .............10c

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Bolševikai teisinasi, kad nes jų kambarin įsikraustė ! Akmenė* valsčiuje, Ma- pa^kaibėjim^lkš1in,knyffa Nutaisyta 
“»ėra žmonių.” .„Jžcikių apskrity, Lietuvos .S

•JUlaSTo,“v k°,\ (F'iŠU u*“' .ToB«u tas pats želvys bolševitai nesenai buvo įta- g. 
vintas Jankus.), Kauno ko- apjg (a pati vaikų ligoninės sovietišką dvaią is.450 u,aj darbo jieškant, važiuojant kur 
munistų apskrities kadrų v£džj ..Tie8oj,>. hektarų žemės, kurią atėmė
skyriaus vedėjas, 83-ciam iš ūkininkų, ir tą dvarą pa- Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
“Tiesos” numery rašo: “Patiko vedėjui kambarė-;va(jjnO Lenino Kolchozu. JI p?’rS?n,taa-laida’

“Dažnai i LKP fhl Kau- lis: ,dvi tos Dabar tas bolševikų dva- Ka*^.. .eS.? . *?*:«<..
no apskrities komitetą at- nulis ^škraustė^ias^su^ovo- -aS ^^’-^^aHriS^^ikinin8 moteris ir socializmas, rara 
vvkJa Garliavos Vendžio- • 1Vs,aust1e J?8 .su -ir žeme išdalinta ukmm- « August Bebei. vertė v. k. r 
vynsiaudrilavos, venozio- mig ls kambario ir pats tą kam* kuriuos bolševikai bu- Yra tai svar,»a«s:a >«• geriausia kny galus, Babtų ir kt. valse, ko- kan)barj užėmį. Tos £j ^„.™"uos „„.b., „m,
munistat. Ir kiekvieną kartą, nautojos „eturėdamos kur PP *
kai jų darbe pastebimas t ru- .,asidjti buvo priverstos jsi. 
kiimas kai hloirai nasimo- u,_

klausime. Pusi 499. 1915 m. $2.00

AR ROMOS

yra Kristausv
piezius

kūmas, kai blogai pasinio- rengti išvietėje
sta sėjai, nevykusiai dirba __ __________ __
vykkom. komitetas, kai ne
išpildoma kokia nors parti
jos apskrities komiteto di
rektyva, draugai turi vieną 
pasiteisinimą—aktyvo trūk
sta, nėra žmonių. Tai leng
viausias atsakymas. Bet 
kiekvienas, komunistas, ku
ris žiuri į aplinkinius žmo
nes ne pro kanceliarijos sta
lą, stengiasi pažinti juos iš 
paties gyvenimo, žino. kad 
tai netikęs atsikalbinėjimas.
Dar daugiau: toks pasiteisi
nimas geriau, negu kokia 
kritika rodo, kad draugai 
nedirba kaip reikiant su 
žmonėmis.

“Dažnai pasitaiko ir taip: 
surandam žmogų, iškeliam, 
iis atlieka savo darbą, ir mes 
jį pamirštam.

“Lapių valsčiaus komuni
stai skundėsi, kad nėra ko 
rinkti to valsčiaus vykdomo
jo komiteto pirmininku.

kitos

PAGARSINIMAI] 
•KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų I 
OREIT, reikia priduoti garsinimui 
admlnlstracljon nevėliau PANCOC> I 
LlO VAKARO. Siunčiant per pad- 
tą, reikia pasiųst lt anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip paned*-1 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tee 
sąvaltės numeri nespėjama patal
pint.

kad
trukdytų, sykiu au pagarsinimu 
reikia siųsti Ir m«kaat|.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų 
ar klt«k| parongknų. tpimpų prano- 
tlmų patalpinam u* S1.0S. Ut didea- 
nlut garsinimus skaitoma nuo colio.

Ut pajlatkojlmua darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Mmua, kaina 2c. ut todl- Štampas- 
nėm raidėm antsaivto— tsc. šatra.

"KsNIvIo” prenumeratoriams ut 
pajlotkoiimua t*mlnlų Ir draugų, kai
na 1c. ut tod}. Magiausio paJMtko- 
jimo kaina <Se.

Norint pajlotkot su 
reikia pasiųst fotografijų Ir klaust 
kalno*.

Ir klaust || 

AOWAV. R
i!

"K« LSI VIS,” 2U SROAOVVAV, 
SO. BOSTON. MASS.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., hc.
TEUTONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worceetor-S-4334________ WORCESTER, MASS.

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

PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS L Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijovhijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Komiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaur.e 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 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių n pie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiiko* bažnyčios praeitimi.

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

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

gos vardan, KAINA 12.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina Sl-25.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

u



Aštuntus Pmlapis

i toliau. Sako:'toks: “Tamsta šauki naikin-

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 27 — Liepos 2 1941 au

Vietinės Žinios
KOMUNISTŲ PRAKAL- įtopopiergali sulankstė iri 3^'^Hfe^Sįsiriko 
BOSE STALINAS GAVO įdėjo į skrybėlę, kurion bu- 'a - zia’, Jis apsiriko. 

nir>FI F tPYP.A. ™ ULn™ i Valion i Kaip audra suužė_ delnų plo-

Mirė Julius Golubauskas. 1,500 žmonių praėjo pro $70
t&nonfcš, tik pamislykit, ko- ti Hitlerį ir hitlerizmą, kuris Ri . 91 . . T . T . n. .

kia dabar valdžia Lietuvoj užpuola kitas šalis. Bet arąiieiHarp škimn ir Ra«- Stalinas vra geresnis už Hifc-'Oni*°® Golubauskų sūnūs įeitą subatą nuvažiavo įsusiaare — Škirpa ir Kas- saunas j ra geresnis uz niu. TllKnc „,1a,,v/w 99 pamkM^’jų nusipirkti rei-
sau daiktų nedėl- 
Sugrržęs namo jis

tikis»” Į leri9 Ar Stalinas su Sovie- i kaukęs vos 22 metų Cambridge'ių nusipirkti rei-
Matyt. Bimba tikėjosi, kad ! tais neužpuolė ir neapiplėšė ■ h Jntdi^nt^M^y^ SŽŽS* ““"?*«, 

su baigė pereitais metais

DIDELĘ ŠPYGĄ.
Kalbėtojas Bimba nepajėgė 

atsakyti į paklausimus.
šio panedėlio vakarų So. 

Bostono komunistai buvo 
surengę prakalbas, tik ne sa
vo vardu, bet pasivadinę 
••pažangiųjų lietuvių tary
ba.*’ Pirmininkavo real-es- 
teitininkas A. Kupstis, o 
kalbėjo metodistų žinyčios 
ministefis Kubilius ir “Lais
vės“ redaktorius A. Bimba.

Pirmutinis buvo perstaty
tas p. Kubilius. Komunistų 
plakatuose jam buvo pri
kergtas “profesoriaus“ titu
las. bet perstatydamas jį pu
blikai. pirmininkas to titulo 
jau nevartojo, o pavadino 
tik “ministerium.”

Kritikuoti p. Kubiliaus 
kalbą nėra kaip, nes neaišku 
buvo. ką jis norėjo pasakyti. 
Pavyzdžio dėlei, galima tik 
paminėti jo keiiatą sakinių.

“Aš kalbesiu jums istoriš
kai.“. pradėjo p.- Kubilius. Ir 
sako: “Žmogus istoriniu 
žvilgsniu paveldėjo laisvę ir 
kovoja už ją. Kovoja už be
galimus kultūros laipsnius... 
Žmogaus Įvykiai da nėra ga
lutinai išvystyti. Žmogus, da
lė pastangas sukurti civili
zaciją pagal piliečių norą. 
Tais laikais Aristotelis sūku- 
rė dideli mokslą ir daį^an- 
dien pagal tą mokslų;'yra 
statomi namai. Tuomet gi
mė visokie muzikos akordai. 
Atsirado Čingis-Chanas, di- 
džiausis mongolų vadas, bet 
jis buvo sumuštas Lietuvoj.’’ 
Ir tt. j r

Kalbėtojui maišąnt ’ šitą 
šiupinį, žmonės pradėjo! ne
rimauti, Jiems nusibodo 
klausytis niekų. Kcfriurtfetai 
pašaukė policiją, kad publi
ką nuramintų. Teko raminti 
ją net kelis kartus.

Pasibaigus tai “profeso
riškai” maii-malienei,- pir
mininkas Kupstis paskelbė 
komunistų rengiamą pikni
ką ir paprašė aukų. Renkant 
komunistų moterims aukas, 
kažin koks juokdarys nu-' 
pieše ant popieros didelę 
špygą ir parašė apačioj, kad 
tai esąs “Stalino rublis.’1 Ri

vo renkamos aukos. Vėliau 
Bimba paskelbė nuo pagrin
dų, kad didis Sovietų vadas 
Stalinas gavęs didelę špygą.
Tai buvo vienintelis daly
kas. iš kurio publika turėjo 
gardaus juoko.

Aukų rinkimui pasibai
gus, pirmininkas perstatė 
kalbėti draugą Bimbą. Ko
munistai suplojo delnais.
Bimba kalbėjo labai sausai 
ir nuobodžiai. Jis nieko, 
o nieko nauja nepasakė, iš* 
skyrus tik tai, kad dabar jau 
komunistai stoja už karą.
Iki šiol jie piestu šokdavo 
prieš Amerikos ginklavimą
si ir prieš teikimą Anglijai 
oagalbos. Už šitą karą jie 
kaltino Anglijos ir Ameri
kos “imperialistus.“ Hitle-1 
is buvo nekaltas. Bet dabar,
SnuiHikeoSėS ir formoje Arne-
diliui nuii.iui J nka yra tuos pinigus Hitle-
jersiverte ragožium ir pra-; . - • «* ;J-’ ..tani HUl dZTVUSl . BlUlbd SUSlnial“iejo visai kitokią giesmę.. ■- - . at«»kvti
Dabar jau Anghja gera
Amerika gera, o Hitleris pa-į: . noniereali «u “Stali-Marė Hirivian«i« “hp«tiia“i me - popieigaų >U Ola 11-

B mba iau norttu no iubIiu" ir B"““* sk^r Dimoa jau noietų JJ S>U-; - Va<i rankant anka<5 <sta- 
laikint.” Bet publikai ir čia Xiphnvn inkia naiiiiona ups' Ima» gavęs* didelę >p\gą. Bet įeouvo josią naujięna, nes.. . Amerika 'ai- Ano-liia 
musų spauda jau senai aiški- Uitiorfrii
na. kad komunistai talkinin-^ . _ niK_jp Rimto tam ir
kaus Hitleriui tik tol, kol. "ke *’’ • P

™)tnne- tam^i^Halin1,?' Kit^klausirt^s jam bmx>. mažesnes tautas ir dalinsis ..Tamsta ^kei> kaU
Hitlerį ir hitlerizmą reikia

Suomijos? Ar Stalinas 
Sovietais neužpuolė musų 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų? Mes sutinkam, kad 

tarimas Škirpos ir Raštikio Hitlerį ir hitlerizmą reikia 
valdžiai. Paskui salė pašilei- nušluoti nuo žemės. Bet mesdo juokais. Juokėsi žmonės, sakom, kad Staliną ir jo kru- rnoky.k^ .mutls Paklrto 
kad Bimba taip apsišutino. : viną komunizmą taip pat 

Pasibaigus prakalboms,!
■urmininkas nranešė kad ™ tamsta sutinki, kad jei
5SS? IvLiim^ A^ii v?i ' šluoti, tai šluoti visus dikta- 
dabar es, galima duotikai- diktaturasr
tetoj™ Paktetsimy. Tuoj publika

pritarė. Bimba išrodė visiš
kai sutriuškintas, lyg Pa
leckio valdžia Kaune. Žmo-

jimas. Tai buvo žmonių pri-

pakilo keliolika rąpkų. Visų 
paklausimų negalima buvo 
nugirsti, nes salė ūžė, bet at
šakinėti juos kalbėtojui la- f i/kloTO-
bai nesisekė. Kai kurie pa-’nes pradel° Juoktlb lr kleSe* 
klausimai buvo jam tikra
pirtis. Savo kalboj jis buvo 
pareiškęs, kad demokratinės 
šalys- “šėrė Hitlerį pinigais 
kaip kokį peniukšlą.” Ame
rika sukišusi jam “net pus
antro biliono dolerių.” Tai
gi dabar Bimbai buvo pasta
tytas klausimas, kokiais Rie

dami išsiskirstė. Rep.

Moteriškės lavonas upėj.

ston
nikos
sunkių dienų pašventęs sun- gal į 'Central skverą, kur jis 
kiam mokslui 4c.vos' baigęs bus pirma sustojęs. Ant gat-
—.„..i. ----- .„--L------- vgs jjg ra(jo <jaĮ. ^begulm-
ziausioj jo jaunystėj. Jau
nuolis Julius palaidotas bir
želio 24 d. toaple Grove ka
pinėse, Walpole, Mass.

Visiems, kurie papuošė 
velionio karstą gražiomis 
gėlėmis, kurie dalyvavo šer- 
menėse ir palydėjo į kapus, 
nuoširdžiai dėkavojam. 

Monika

Gubernatorius Saltonstall

čią savo piniginę su $48. 
Mapoma, kad per dvi va
landas laiko pro ją praėjo 
apie 1,500 žmonių, bet nei 
vienas jos nepastebėjo.

Lietuvių Radio programos.

šeštadienį, liepos 5. radio 
programa per stotį WORL, 
950 k. nuo 8:30 ryto: (1) 
Valentina Minkienė duos 
paskaitą; (2) dainos ir mu
zika; žinios.

Sekmadienį, liepos 6, ra
dio programa per tą pačią 
stotį nuo 9:30 ryto: (1) Or
kestrą iš Bostono; (2) še
šios Birutės, vad. Valentinai 
Minkienei. Step. Minkus.

TOL TKObridgn

Dr. John Repshis
(REPŠYS!

URTUYIS GYDYTOJAS 
Valandai: 2-4 Ir M

ir švaatadtaaMa 
■M II tt U rjta.

278 HARVARD STEBCT 
karnų. lamas «L arti Caatral akv. 

CAMBRIDGE,

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ana 2 ild 4 

ir aaa 7 iU 8.
392 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1328

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS AVE^

BOSTON. MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal autartį. 

Telefonas: KENmore 7432

vetimom žemėm. Bet kaip 
ik tiedu bičiuliai pradės 

oiautis tarp savęs, komunis
tai pradės rėkti už karą. 
Taigi Bimba čia tik patvirti
no tai. kas “Keleivy” ir ki
tose laikraščiuose senai jau 
buvo rašoma.

Kai Bimba pradėjo kalbė
ti apie Lietuvą ir girti buvu
sią tenai bolševikų diktatū
ra, iš publikos tuoj pradėjo 
kilti protestai. “Meluoji!” 
“Tu tenai nebuvai ir nema
tei!” “Giminės mums rašo, 
kad bolševikai padarė Lie
tuvoj tikrą peklą!” Tokių ir 
panašių balsų pasigirdo iš 
salės. Kalbėtojas susimaišė. 
Salė pradėjo da daugiau ūž
ti. Kubilius leidosi policijos mui karo?”

sunaikinti. Betekai 1939 me
tais1 Stalino Alplotovas^-.pasi- 
rašė' su Hitlėrio Ribbentro- 
r'U brolišką sutarti ir firižųj1 
dėjo duoti Hitleiid armijai 
visokios paramos, tai sekan
čiam komunistų mitinge 
MiMfroje jiš pasakė, kadį 
lcąriauti prieš, hitlerizmą yra 
ne tilttai beprotiška, bęt ir J 
kriminaliika. Ir ikršfctfiftiSį 
tėžis buvo galioje. Kas iki 
šiol naikino hitlerizmą, tas 
buvo kriminalistas. Argi tai 
ne narodo, kad komunistai, 
;r šiandien vadintų hitleriz-, 
mo naikintojus bepročiais 
ir kriminalistais, jei Hitleris 
nebūtų paskelbęs komuniz-

Charles upėje, ties Ded-i pąsirasė $183,000,000 vals- 
hamo-Needhamo linija, pe- į ^įjos biudžetą. Tai reiškia, 
reitą subatą buvo atrastas pohtikienai yra nutarę per 
pluduriuojąs moteriškės la- ateinančius metus tiek pini- 
vonas. Policija išaiškino, 1S. -gyventojų išrinkti .ir, 
kad tai buvo^ Mis. Frances praleistu
Vayo. VVest Roxbury gyven- ---- -- w < .
loja, kuri buvo išvažiavus iš< Kareivis . Zuchelkowski, 
namų uatomobilium ir nesu- kui is pavogė automobilį, 
giyžus. Jos automobilius bu- gavo tik vieną dieną kalė- 
vo rąstas paliktas netoli nuo jimo. y . .
tos vietos, kur ji buvo prige- ----- ----------
rus. Alber Scott, kuris atsisa-
_ . . -------  — kė užsiregistruoti armijos
Sunkiai serga Alekas Kuklu tarnybai, gavo metus kalė- 

Senas southbostonietis ir jimo.
gerai žinomas lietuviams pe- --------------- -
reitą panedėlį Palmer Me- Brocktone buvo apvogta 
ir.orial ligoninėje turėjo sun- katalikų šv. Magdalenos
kią Operaciją. Operacijoje ir bažnyčia. Išnešta “šventų VINCAS balukonis ir sūnūs 
Šeimynai patarnauja Dr. D. indų” už $700.
Pilka. Rep.

Penia dideli Kambariai: 
su visais parankamais

štymu apšildomi, visi nau 
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku

“Keleivio” name. 253 
Broadway, So. Bostone.

SOUTH BOSTON
CAFE

jieškoti.
Kai triukšmas aptilo,

Bimba pradėjo nedrąsiai sa-

Šito klausimo Bimba ne
galėjo atsakyti.

Trečias klausimas buvo ♦.

YVONNES
UOUSE QF BEAUTY

YVOX.\B NIAPRA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. OEIMiam IfiSfi

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

Geležies Reikmeni
PLUMBINGV. GerUnatea ? 

PENTU. ALIEJŲ, STtKLV,
NOMS POPIERIŲ, VMM 
prie Elektros.. Visokių.■»»
GUMOS.

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

FLOOI) SQUARE 
BARDWARE CO.

A. j. ALEKNA, Savin.

SMAGI VIETĄ PASIVAISINT

Pas VINCĄ BALUKONJ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
tėli.

249 BROADWAY,
? SOUTH BOSTON, MASS.

LrTHUANIAN 
- FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.
(Iraured

Perknrantnm 
ėia pat ir i to 
timas vieton

Saugi priežiūra, kaina prieinama
228 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boetnn «|g

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

Jūsų Pasirinkimui DU Puikus Alės

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymaur
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akių. Vidarių Ligs. 

Ausų, Noaies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijoa 
X-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

« Telefaaan 21324
MEDICINOS DAKTABA8

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

nuo 7 iki 8 vakaro.
187 SUMMER STBEET. 

LAWRENCE, MA8S.

!i
T«L ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofi«o valandas:
Nuo 9 ryto Iki 7 vakaro.

Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder... U Leningrado.
Specializuoja Vyriikų organų nu- 
silpnėjime. Gyvenimą permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujia ir Odos Ligas. 

Valandos: ano 18 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HVNTINGTON AVE^ 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealtk 4378.

TeL 28624 Gyv. SUSI

DrJoteph AjGaidia
OPTOMETRISTAS

Valandos: S iki 12 
2 iki S, 
7 ild S. t U lt 

ir
AKIŲ DAKTARAS 

(įtaiso defektuotas akb ir 
mu laiku ougrųtinų 
taminuoju ir

114
LAWRENCE, BARS.

DR. G. L KILL0RY
I 80 8COLLAY 8QUARB, Roma » 

BOSTON. TeMf. Luferetto UTĮ 
arba Somarsnt 2044-2 

SPBC1ALISTA8 KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ UGŲ.

Vai. nuo 0 ryt liti 7 rak.
Nedėlinm, nuo 18 ryto fld U

Naujai Supažindintas

P1CKWICK
ALE

Pagarsėjęs

PICKWICK
REGULAR'Ale

A. J. NAMAKSY
Real Estate ft Insurance

414 W. BROADNAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office <Tel. So. Boston'8848 
BES. 231 CHESTNUT AVĖ,

Jnmaica, Plain, Mana.
Res. Tel. Arnold 182S

Tie, kurie mėgsta 
lengvesnį, šviesesnį Ale, 

ras tinkamiausiu 
PICKWICK “LJGHT” Ale

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

BAY VEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

PICKVVICK
Z/ALE that is ALE"

’9ir»u«w
. •,••«*»»»»«■ , o :•« ., :>)•»« tart f ’ •

8TUDEBARRR AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kaiam

- Dideli Kr
TAIPGI TAISOME AUTOMOBI

LIUS IR TUOKUS VISOKIŲ 
IdDIRBYSeiŲ.

Petur TreOakm k
Jto KapaBnaas - mvMakaL

I HAMUNmtBK

cm




