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Vokiečiai Jau Laužiasi 
Per “Stalino Liniją”

SOVIETŲ RUSIJA PAVO
JUJE, SAUKIA STA

LINAS.

Maskvos diktatorius įsakė 
besitraukiančiai savo armi
jai viską degint ir naikint.

Šią sąvaitę vokiečiai pra
dėjo sukoncentruotom spė
kom laužtis per vadinamąją 
“Stalino Liniją” ir Berlyno 
žinios sako, kad keliose vie
tose šita linija jau pralauž
ta. šitoj ofensyvoj vokiečiai 
sakosi paėmę jau 150 rusų 
tankų, daugiau kaip 100 ar- 
motų ir daugybę kitokio 
grobio.

“Stalino Linija” esanti 
panaši pagarsėjusiai francu
zų Mažino Linijai. Rusai ją 
statę per kelioliką metų. Ji 
tęsiasi nuo Suomijos iki 
Juodos Juros ir vietomis tū
li po 75 mylias pločio. Jos 
vidurį sudaro Pinsko pelkės, 
per kurias niekas negali per
eiti. O sausumoje{ kur perei
ti butų galima, toj linijoj esą 
nugriauti visi namai; iškirs
tos girios ir padaryta tuščia 
juosta, kur priešui nėra už 
ko pasislėpti. Po žeme tenai 
esą prikasta jr išmūryta vi
sokių slėptuvių ir tvirtumų, 
iš kurių galima šaudyt į atei
nantį priešą.

Vokiečiai sako, kad “Sta
lino Linija” esanti paskuti
nė rusų viltis, nes už jos jau 
nesą jokių tvirtesnių pozici
jų. Jei šita linija bus pra
laužta. tai Leningradas, Ma
skva, Kijevas ir Odesa tuo
jau busią paimti.

Kad Sovietų Rusijai grę- 
sia didelis pavojus, tai pri
pažino ii' pats Stalinas, ku
ris pereitą ketvergą pasakė 
per radiją prakalbą, kvies
damas visus Rusijos žmones 
ginti savo žemę nuo to 
“šmėklos Hitlerio.” Jis pri
sipažino, kad naciai užėmė 
jau visą Lietuvą. Latviją, 
dalį Baltgudijos ir įsiveržė 
Ukrainon. Musu raudonoji 
armija kovoja labai narsiai, 
sako Stalinas, bet priešas at
siveža vis daugiau sustipri
nimu ir vis eina pirmyn.

“Fašistų aviacija kasdien 
užima vis didesnį veiklos ra
tą.” graudena Maskvos dik
tatorius. “Ji bombarduoja

RUSIJOS UODAI KANKI
NA VOKIEČIUS.

Vokiečiai sakosi nebuvo 
savo gyvenime matę tiek 
uodu, kiek jie užtiko apie 
Pinsko pelkes Rusijoj. Tų 
uodų vokiečiai daugiau bi
josi, negu bolševikų orlai
vių. Oras esąs stačiai tirštas 
nuo uodų. Vokiečių karei
viai dabar pradėję nešioti 
tinklelius ant galvų, bet su 
tais tinkleliais esą labai ne
paranku kariauti. Rusai, 
matyt, jau pripratę prie tų 
vabzdžių, nes jie jų ne
paiso.

ANGLAI NUSKANDINO 
FRANCUZŲ LAIVĄ SU 

TURKŲ VĖLIAVA.

Anglai praneša, kad jie 
nuskandinę Vichy francuzų 
laivą “St Didier,” kuris 
plauke iškėlęs Turkijos vė
liavą.
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musų Murmanską, Oršą, 
Mogilevą. Smolenską, Kije
vą, Odesą ir Sevastopolį. 
Didelis pavojus gręsia mu
sų kraštui.”

Todėl Stalinas paskelbė 
Rusijos gyventojams šitokį 
įsakymą:

1. Vokiečiams besiarti
nant, trauktis Rusijos gilu
mon, išvežant visą maistą ir 
padargus, o ko pasiimti ne
galima, tą sudeginti ir visiš
kai sunaikinti, kad priešui 
nieko neliktų.

2. Visur organizuoti vieti
nę miliciją, kuri privalo sto
ti su reguliare raudonąją ar
mija ir išvien ginti savo 
šalį. Maskvos ir Leningrado 
darbininkai jau sudarė to
kias milicijas.

3. Visur organizuoti slap
tus šnipinėjimo ir sabotažo 
tinklus, kurie sprogdintų ir 
ardytų priešo užimtas sritis.

4. Sovietų Sąjungos pilie
čiai privalo ginti kiekvieną 
savo žemės colį, kiekvieną 
kaimą ir turi kovoti iki pas
kutinio kraujo lašo.

Naciai skelbia, kad Balt- 
gudijoj pereitą sąvaitę jie 
paklojo 500,000 rusų. Be to, 
160,000 raudonarmiečių pa
ėmę nelaisvėn. Iki šiol vo
kiečiai skaitė, kad didžiau- 
sis pasauly mušis buvęs 1914 
metais ties Mozūrų Ežerais, 
kur Hindenburgas su Lu- 
dendorfu sunaikino visą ru
sų armiją, 150.000 rusų iš
mušdami ir 93,000 jų paim
dami nelaisvėn. Dabar gi 
vokiečiai sako, kad mušis 
apie Baltstogę (Bialystoką) 
peršokęs ir 1914 metų rusų 
skerdynę. šią sąvaitę vokie
čiai skelbia jau sunaikinę 
apie 1,000,000 rusų. Bet 
Maskva nenori Berlynui ap
sileisti ir sako. kad vokiečių 
nuostoliai taip pat siekia jau 
1,000,000 vyrų. Geriausi 
Hitlerio pulkai esą jau su
naikinti.

Einant šiam “Keleiviui” į 
spaudą, rusai jau prisipažįs
ta, kad tarp Polotsko ir Bob- 
ruisko vokiečių šarvuotas 
bataljonas prasilaužė per 
“Stalino Liniją” ir nupyškė- 
jo net 70 mylių už tos lini- 
ios. Rusai davę jam kelią. 
Bet paskui iš užpakalio jį at
kirto ir visa sunaikino. Jis 
susidėjęs iš 50 tankų. Vė
liausios žinios iš Maskvos 
sako, kad vokiečių žygis į 
Maskvą esąs jau sulaikytas 
ir vietomis priešas atstumtas 
atgal.

RUSAI BOMBARDUOJA
SUOMIJOS MIESTUS.
Iš Helsinkio pranešama, 

kad Rusijos bolševikų orlai
viai kasdien bombarduoja 
pietų Suomijos miestus ir 
jau yra užmušę daug civilių 
žmonių. Suomiai kasdien po 
keiiatą ir keliolika bolševi
kų orlaivių numuša žemėn.

FINAI NUMUŠĖ 48 BOL
ŠEVIKŲ ORLAIVIUS.
Helsinkis praneša, kad 

iki liepos 2 d. finai numušė 
48 rusų orlaivius, nuskandi
no vieną bolševikų submari- 
ną ir perėję sieną užėmę ke- 
liatą miestelių Rusų pusėj.

Vokiečiai
nei svaro

Rygą Vokiečiai Pa- NUMATO SOVIE- 
ėmė Šturmu. TAMS BADĄ.

Rusai buvo užsibarikadavę 
miesto gatvėse.

kiečiu* toTvŠX’ Z Paskelb“
j —* »_• mą, kad traukdamiesi rusaiduoda šitokių smulkmenų: i A naikint Vokietijos 

laikraščiai svarsto klaii-
n” kuriP buXM?aėm“; » k° 8*™* ><«“

I Rylos Jie Pradės v^toti Stalino j- 
nriomiUi iš nftvakLh, sakymą? Jeigu rusai pradėspriemiestį iš pietvakarių pu 
sės vokiečių kareiviai įsiver
pė jau birželio 28 d. Rusų 
i atsparumas Rygos apylin- 
į kėj buvo labai stipins. Pa- 
' čiam Rygos mieste jie buvo į 
užsibarikadavę ir gatvėse ir 

; ant namų stogų buvo sulipę 
su kulkasvaidžiais. Vokie-

viską naikini, sako Berlyno 
“Lokal Anzeiger,” tai jie tu
rės mirti badu. “Vokietija 
tikrai neduos nei vieno sva
ro duonos bolševikams mai
tinti,’’ priduria tas laik
raštis.

Važiuodamas iš Wash- 
triai "turėio'rankiakov’a'kol in?tono namo’ Pareitą sąvai- 
imtėstogįuS rasas nivei-:te Bostone .buvo s“*®*8 

kė. Ryga didelis miestas, tu-;’ri daužau kaip 375,000 gy-1 !;atonU^aę"^įr2?lbe3°’
Įventojų ir daug visokių fab-i’>j^su vokiečiu°ka- 
irikū. Ji stovi abiem Daugu- zl>a™a } ° lecla ka
tvos pusėm, už kelių myliu r«- ^ashingtone esą gauna-
nuo Baltijos juros Todėl kun?s “e**
lusai atkakliai ią gynė, bet delbiame* Jis sako kad 
vokiečiai paėmė jų šturmu. būkle neapsakoma.

Ar daug miestas nukentė- funkl- R“81??? geležinkeliai 
jo, žiniosnesako. i visuomet velke prastai, o da-
J ’ __________ (bar vokiečių orlaiviai visiš
ki- i- * n * * - o., kai juos suardę, dėl to mies- 
SUUUIOI baisiai tuose jau dabar žmonės ne- 

griauti. įgali gauti maisto.
Apie Šiaulius ėjo smar-j 

kiausi rusų vokiečių mūšiai
Lietuvoje. Rusai gyrėsi su- 
naikirię net 300 vokiečių 
tankų Šiaulių apylinkėje. 
Dabar iš Berlyno jau prisių
sta keliatas nuotraukų, paro
dančių Šiaulių vaizdą po
musių. Miestas išrodo bai- 50 metų amžiaus, o moterys 
šiai sunaikintas. Nesimato; nuo 16 iki 45 metų amžiaus, 
nei vieno sveiko namo. Nuo-i privalo tuojau stoti prie dar- 
traukose galima matyt, kaip ;bo fortus statyti Leningra- 
nelaimingos moterys bėga! dui ginti. Darbas eina dieną
iš degančio miesto nešda- 
mosios savo mantą ant pe
čių.

RUSAI BUVO ĮSAKĘ 
IŠPLĖŠTI IR SUDEGIN

TI ESTIJĄ
Kol Talinas da nebuvo 

vokiečių užimtas, pereitą 
sąvaitę per Talino radijo 
stotį bolševikai paskelbė Es
tijos gyventojams įsakymą, 
kad visi to krašto gyvuliai, 
visi javai, visos mašinos ir 
visokie įrankiai tuo jaus butų 
kraunami į vagonus ir kito
kius vežimus ir kuo grei
čiausia gabenami Rusijon. 
Žmonių turtą turėjo krauti į 
vagonus raudonarmiečiai, 
bet įsakymas reikalavo, kad 
gyventojai raudonarmie- 
čims padėtų. O jei kas ne
bus suspėta išvežti, turi būt 
visiškai sudeginta ir sunai
kinta. Kiek bolševikai bėg
dami nuo vokiečių Estijos 
žmones apiplėšė, kol kas da 
nėra žinių.

RUMUNIJOJ SUŠAUDY
TA 500 KOMUNISTŲ.
Berne, Šveicarijoj, gauta 

iš Rumunijos žinių, kad Ja- 
suose vokiečiai sušaudė 500 
civilių komunistų, kurie šau
dę į vokiečių kariuomenę. 
Pagal tarptautinį karo įsta
tymą. civiliems žmonėms 
nevalia į priešo armiją šau
dyt

RUSAI SAKOSI NU
SKANDINĘ 7 NACIŲ 

SUBMARINUS.
Jei tikėti Maskvos žinio

mis, tai Baltijos ir Juodoj 
jurose rusai nuskandinę jau 
7 vokiečių submarinus.

Vist Stato Lenin- 
gradą^Fortus.

Leningrado mieste ir ap
skrity paskelbtas nepapras
tas konskripcijos įsakymas, 
kuriuo visi vyrai nuo 16 iki

ir naktį, ir visas 7 paras są- 
vaitėj. Po Maskvos, Lenin
gradas yra svarbiausis So
vietų Rusijos miestas ne tik
tai savo didumu (daugiau 
kaip 3.000,000 gyventojų), 
bet taip pat ir pramonės bei 
susisiekimo žvilgsniais. Čia

FRANCUZIJOJ SUIMTA 
10,000 KOMUNISTŲ.

Pradėjus Hitleriui karą 
prieš savo partnerį Staliną, 
Francuzija irgi nutraukė 
santikius su Maskva. Nu
traukė santikius ir tuo jaus 
pradėjo areštuoti Maskvos 
garbintojus. Žinios iš Vichy 
sako, kad Francuzijoj suim
ta jau 10.000 komunistų. 
Rusai baltagvardiečiai taip
gi esą areštuojami.

TIES JOKOBŠTATU BU
VO SMARKUS MŪŠIAI.
Latvijoj kelianties vokie

čiams per Dauguvą, ties Ja- 
kobštatu rusai smarkiai prie
šinosi, todėl tenai buvę ne
paprastai žiaurus mūšiai. 
Jakobštatas, kurį latviai va
dina Jekabpiliu, buvo su
maišytas su žeme. Priešai 
kovėsi keturias dienas ir 
naktis, bet vokiečiai vistiek 
paėmė viršų ir per Dauguvą 
persikėlė.

ĮSTEIGĖ TARYBĄ RUSI
JAI GELBĖT.

Iš Maskvos pranešama, 
kad tenai įsteigta Apsigyni
mo Taryba, kurios priešaky 
atsistojo pats Stalinas. Mo
lotovas paskirtas Tarybos 
vice-pirmininku. Tarybon į- 
nėjo taip gi Vorosilovas ir 
Sovietų “linkimų” tarybos 
pirmininkas Malenkov.

Smolenską Bombar
davo Dvi Dienai.
Skindami kelią savo tan

kams ir pėstininkams, vo
kiečių orlaiviai lekia pirma 
ir naikina rusų susisiekimo 
linijas, kad raudonarmiečiai 
negalėtų išvežti savo karo 
mašinų. Oficialė vokiečių 
valdžios žinių agentūra 
DNB sako, kad paėmus vo- 

įkiečiams Baltgudijos sosti- 
' nę Minską, jų orlaiviai tuo- 
iaus leidosi 200 mylių j prie- 

! šakį bombarduoti geležinke- 
i lių mazgą Smolenske. Ir jie 
į bombardavę Smolenską per 
i dvi ištisas dienas, kol gele- 
į žinkeliu stotis ir bėgiai bu- 
jvo visiškai sumaišyti su že
me.

Anglai Išrado Naują 
Tanką.

Anglijos tiekimo ministe- 
irija paskelbė, kad anglai 
• turi išradę ii- jau gamina 
. naujo tipo tanką, kuris galįs 
sunaikinti didžiausį irstip- 

iriausį vokiečių šarvuoti, ko
kius tik vokiečiai iki šiol yra 
vartoję savo žygiuose Pran
cūzijoje ir Graikijoje. Nau
jo išradimo anglų mašina 
sverianti 16 tonų, važiuo
janti 15 mylių per valandą 
greičiu ir vežanti 3 žmones. 
Ji apginkluota Besos kul- 
kasvaidžių ir 2 colių kanuo- 
le, kuri galinti pramušti 
stipriausia apšarvuotą prie
šo tanką.

‘ stovi didžiausi Rusijos fab- 
; rikai ir sueina visos šalies 
geležinkeliai. Be to, Lenin
gradas dabar liko vieninte- 

i lis Rusijos uostas prie Balti
jos juros, nes visi Latvijos ir 
Estijos uostai jau vokiečių 
rankose. Jei vokiečiai paims 
Leningradą, tai visi nišų lai
vai Baltijos juroj bus jau 
žlugę, nes jie neturės kur 
prisiglausti. Todėl rusai ir 
deda desperatiškas pastan
gas Leningradui ginti. Bet 
išrodo, kad jo dienos v istiek 
jau suskaitytos, nes vokie
čiai jau paėmė Taliną. Taigi 
jie jau nebetoli nuo Lenin
grado. Jų orlaiviai jau kelis 

j kartus jį bombardavo.

l ANGLAI PAĖMĖ 15,000
ITALŲ NELAISVĖN.

i Anglų vadovybė Etiopi
joj praneša, kad pasidavus 
italams Gaila Sidamo pro
vincijoje, nuo birželio 21 iki 
liepos 5 d. į anglų rankas 
tenai pateko 15,000 belais
vių ir daugybė visokios ka
ro medžiagos.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ ŠU
NĮ VAIKO RANKOSE
Cedar Falls, la.—Čia bu

vo nepaprastas atsitikimas. 
Keturiolikos metų amžiaus 
vaikas, Raymond Ragsdale, 
laikė savo rankose šunį aud
ros metu. Staiga kirto per-, 
kūnas ir tą šunį ant vietos 
užmušė, bet vaikas išliko 
gyvas, tik nugara truputį 
žaibo apsvilinta.

ANGLAI NUSKANDINO
ITALŲ KARO LAIVĄ
Londonas praneša, kad 

anglų submarinas nuskandi
no Italijos kreiserį “Gori- 
zią,” kuris buvęs 10,000 to
nų talpos ir turėjęs 700 juri
ninkų ingulą. Be to, anglai 
paleido jūrių dugnan 7 kitus 
fašistų laivus.

Amerikos Laivynas Oku
pavo Islandijos Salą

DABAR BUS SAUGESNIS 
KELIAS ANGLUON.

Bet Islandija guli vokiečių 
blokados zonoj, todėl gali
mas Amerikos susikirtimas 

su Vokietija.
Prezidentas Rooseveltas 

ši panedėlį painformavo 
Kongresą, kad šios šalies 
laivynas jau užėmė Islandi
jos salą, kuri randasi vokie
čių blokados zonoje. Iki šiol 
Islandiją saugojo anglai, 
bet jiems yra darbo kitur, 
todėl juos čia pavaduoja A- 
merikos ginkluotos spėkos. 
Su tuo sutiko Anglijos ir Is
landijos valdžios.

Islandija guli šiaurės At
lante, tarp Amerikos ir Ang
lijos. Prieš karą ji priklausė 
Danijai, bet kai Daniją už
ėmė vokiečiai, tai Islandija
pasiskelbė nepriklausoma ir, užjurin. Anglijoj kalbama, 
paprašė anglų globos, kad ir; kad Hitleris turės būt su
jos neužpultų vokiečiai, ls- muštas savo žemėj.
landi jos plotas tur 40.500ke- ----------- ------
turkampių mylių, bet apgy- 450,000 MAINERIŲ GA- 
venta ji retai, turi vos 110,- j VO APMOKAMAS ATO- 
000 žmonių. Gyventojai dau- * STOGAS,
giausia skandinavai: narve-1 “'Pirmu kartu Amerikos is- 
gai. danai, švedai. Šalies viktorijoj apie 450,000 ririnkš- 
durys apdengtas ledais, iš tujų anglių kasėjų pereitą 
po kurių muša verdančio’
vandens geizeriai ir šaudo 
liepsnomis
Gyventojai verčiasi dau-j gas. Kai kurios kasyklos po 
giausia žvejyba; žemės • tų atostogų žada vasarai už-
ukiui kraštas netinka, tik į sidaryti ilgesniam laikui, 
juros pakraščiais yra kiek; " ------------------

ugniakalniai., apmokamas 5 dienų atosto- 
verčiasi dau- gas. Kai kurios kasyklos po

dirbamos žemės.
Amerikai ir Anglijai Is

landija turi didžiausios 
svarbos karo žvilgsniu. Ka
dangi ji guli vokiečių bloka
dos zonoj, tai apie ją nuola
tos zuja vokiečių submari- 
nai ir kiti laivai, kurie už
puola ir naikina iš Amerikos 
siunčiamą Anglijai pagalbą. 
Anglija negali vokiečių 
submarinams uždrausti te
nai lankytis, nes ji su Vokie
tija kariauja. Bet Amerika 
skaitosi neitralė šalis, todėl 
ir Atlantas apie Islandiją 
dabar bus skaitomas neitra-

ŽUVO JAU 1,000,000 
VOKIEČIŲ?

Pereitą sąvaitę Sovietų 
karo vadovybė apskaičiavo, 
kad iki 3 liepos vokiečių 
nuostoliai siekė 700,000 ka
reivių. Gi šią sąvaitę Mask
va skelbia, kad vokiečių žu 
vo jau apie 1,000,000
idomu butu žinoti, kaip ra- Į Mnsis teisingiems darbinin- 
sai galėjo tuos vokiečių nuo- kų reikalavimams ir trukdys 
stolius suskaityti, nuolatos gamybą.
traukdamiesi atgal?

FINAI SKANDINA RUSŲ 
LAIVUS SU KAREIVIAIS

Iš Helsinkio
darbininku. Daugiausia

su kareiviais. Tuos kareivius J a
rusai vežė iš Talino į Kronš- kurkų T™ 
tata. kai vokiečiai .»»»!,os I,akele ,r "!oke?n<- 81uk> 
Taliną nuo sausžemio. .... ,
bar Estijos sostinė Talinas 1 1 s °
jau vokiečių rankose.

Išplėšė"VOKIEČIŲ IR
ITALŲ KRAUTUVES.
Žinios sako, kad Trinida

do mieste, Urugvajaus res
publikoje, pereitą sąvaitę 
žmonės išdaužė ir išplėšė vo
kiečių ir italų krautuves,

lūs vanduo, kur vokiečiai 
neturės teisės ineiti. Ameri
kos laivai galės tenai ga
benti orlaivius ir ginklus 
kaip į savo teritoriją. O iš 
tenai jau nebetoli į Angliją. 
Bet jeigu vokiečiai ameri
kiečius užpuls, tai Ameri
kos laivynas pradės užpuo
likus šaudyti. Šituo budu su
galvota apvalyti Atlantą 
nuo vokiečių pavojaus.

Anglija šituo Amerikos 
žygiu labai džiaugiasi. Vo
kiečiai tuo tarpu nieko ofi
cialiai nesako. Ką jie darys, 
pamatysim trumpoj ateity. 
Bet Amerikoje karo prieši
ninkai rėkia, kad šis žygis 
reiškia neišvengiamą karą 
su Vokietija. Gali būt,, kad 
prie to ir prieis. Jau prade
dama kalbėti, kad Amerika 
turės ir savo armiją siųsti

sąvaitę padėjo savo darbo 
įrankius ir pradėjo švęsti

AMERIKOS LEGIJONAS
PRIEŠ KOMUNISTUS.
Amerikos Legijono vadas 

Warner paskelbė, kad Legi
jono pozicija prieš komuni
stus nepasikeičia. Nežiūrint 
kad Hitleris susimušė su sa
vo partneriu Stalinu, Ame
rikos Legijonas kovosiąs 
prieš komunistus kaip ko
vojęs.

RADO POLICIJOS VIRŠI
NINKĄ DUOBĖJ.

Weatherford, Okla.—Ne
toli nuo čia buvo rastas nu
žudytas ir įmestas į duobę 
šio miestelio policijos virši
ninkas Rainey. Jis buvo pra
puolęs 10 dienų.

GALI KONFISKUOTI 
FABRIKUS.

Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad jis nesidrovės 
konfiskuoti fabrikus, kurių 

Bet; navininkai užsispyrę prie-

JAU STINGA DARBI- 
NINKU.

Haverhill. Mass. — Vie
tos šiušapės skundžiasi jau

S,! nebegalinčios gauti išlavin-

20 nuošimčių daugiau negu
buvo mokama, bet 

Boot & Shoe Workerių uni
jos viršininkai negali tokių 
unijistų joms gauti.

Bar Harbor, Me. — Ame
rikos kariuomenes laborato
rija čia paskelbė, kad jai 
reikia 52,0oo pelių užkrečia
mųjų ligų bandymams da
ryti.

i
I
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Čia Siaučia Baisios Kovos

KAIP MUSŲ SPAUDA DABAR 
ŽIURI Į LIETUVĄ.

BOLŠEVIKAI IŠVYTI, 
BET J U UŽTRAUKTAS 
VARGAS NEGREIT DA

IŠNYKS.
Tokios nuomonės yra 

“Naujienos.” kurios 28 bir
želio laidoje rašo:

"Sovietu armijos iš Lietu
vos pasitraukė. Pati Maskva 
tai pripažįsta, sakydama save 
komunikate, kad Raudonoji 
Armija skaudžiai ‘sumušė' vo
kiečius Šiaulių. Vilniaus ir Ba
ranovičių 'kryptim'—bet pas
kui ‘atsitraukė į naujas pozi
cijas' :

"Tokiu budu ‘raudonoji' Lie
tuvos okupacija pasibaigė. 
Vargiai yra bent mažiausias 
pagrindas manyti, kad bolševi
kai dar Lietuvon sugrįš. Grei
čiau reikia laukti, kad bolševi
kams ir pačioje Maskvoje gali 
pasidaryti karšta.

“ 'Draugui' Paleckiui ir tai 
visai apgavikų ir smurtininkų 
gaujai, kuri buvo apsėdusi Lie
tuvą per vienus metus ir dvi 
sąvaites laiko, galima pasaky
ti: 'Sudie—ir kad daugiau jus 
nei kojos neikeltumėte i Lietu-

. je Europoje razbaininkai. Pri- 
sipažystame. kad mes netikė
jome. jog Hitlerio ir Stalino 
ryšiai yra tokie silpni: kad po 
nepilnų poros metų medaus 
mėnesio prasidės apsimainy- 
mas špygomis ir apsimėtvmas 
bombomis. Bet yra taktas, kad 
šioje valandoje jiedu jau susi
kibę už gerklių...

‘‘Ar lietuviam dera buti ša
lininkais vieno ar kito visiem . 
žinomo nelaimingų bei silpnų 
žmonių nevidono ir plėšiko?...

“Ne. jokiam lietuviui, jo
kiam laisvę mylinčiam žmogui 
nepakeliui su Stalinu ar Hit
leriu .’...

“Visi darbo žmonės, visi pa
žangus lietuviai, kurie nėra 
aptemdinti hitleriška ar stali- 
niška propaganda, tegul neuž
miršta. kad musų pačių teisės, 
kaip Amerikos piliečių, ir mu
sų tėvų likimas anapus Atlan
tiko priklauso nuo galutinės 
demokratijų pergalės šiame 
kare.”

Todėl ‘‘Naujoji Gadynė” 
pataria visiems lietuviams 
visomis jėgomis remti Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų ■

Per padidinamoji stiklą yra parodyta ta Sovietų Rusijos 
dalis, kur dabar siaučia baisios rusų-vokiečių kovos. Juodos 
rodyklės parodo kuriomis kryptimis daromas didžiausis vo
kiečių spaudimas. Maskva sako. kati vokiečiai neteko jau 
750.000 kareivių, gi vokiečiai praneša, kad rusų nuostoliai 
viršija 1.000,000 kareivių. Sumažinus abudu skaičių bent 
10 kartų, gal butų arčiau prie teisybės.

Istorine Lietuvių Tautos Klaida
Kai vokiečiai pradėjo žy- J Lietuvą, Latviją, Estiją, už-; rusus. Nes tai buvo vienati-

giuoti ant Rusijos, tai pas vi- grobtą nuo Rumunijos Be
sąs lietuvius, tik su maža iš- sarabiją. dalį Suomijos že 
imtimi, kilo džiaugsmo ban-Jmių ir dalį Lenkijos? Ar ga
ga, kad pagaliau atėjo “pra-
keiktiems kacapams” atsi
skaitymo valanda. Juk tie 
Rusijos kacapai per vienus 
metus pridarė lietuviams 
tiek skriaudų, tiek įkyrėjo, 
kad kiekvienas tikras Lietu
vos mylėtojas laukė tos va
landos kaip saulės patekant, 
kada bus galima kaip nors 
atsikratyti nuo tos baisios,

meriką? Aš netikiu, kad An
glija butų skelbusi Rusijai 
karą toms skriaudoms ati
taisyti, kurių buvo padariusi 
apgaulingu budu Sovietų 
Rusija. O apie Jungtines A- 
merikos Valstijas nėra kas 
nei kalbėti. Viešoji Ameri
kos opinija yra tiek nusista- 

neprašytos bolševikiškos čiusi nesikišti į Europos rei-

nė proga nusikratyti bolše
vikų vergijos. Jei vėliau vo
kiečiai ir bus sumušti, tai 

li kas nors įrodyti, kad tai; pergalėtojai Lietuvos. Lat- 
butų padariusi Anglija ir A- vijos ir Estijos rusams jau,

vos žemę? Stalino saulės gar- Vy riausybės, ir tuo pačiu lai- ^os^s Gestapo nariai. Kaip j 
bintojai dabar galės teirautis. ku vesti neatlaidžią kovą su Stalinas valo savo paitiją 
per kurį ‘beržyną' tie didvy- komunistais, kurie iki šiol kruvinom žudynėm, taip da
nai dume. gelbėdami savo kai- dirbo Hitlerio naudai ir i® h‘ Hitleris. Kaip bolševiz-. 
liūs. dirbs iam toliau, jei tik Sta- mas kasasi po senojo pasau

sei- iįnas vėl su juo susitaikvs. h.° pamatais, taip ir na-
__________ *■ cizmas siekia “naujos pa-

DIKTATORIAI GALI SU- šaulio santvarkos.” Abudu 
SIBIČIULIUOT IŠ NAUJO -vra kruvini demokratijos

. ................. , priešai ir abudu lygiai žudo
___ „.. ___ __ ____ “Naujienos mano, kad silpnesnių tautų laisvę. Tai-

susiduria su kitomis problemų- Stalinas galis- V ėl apgauti gį visai nenuostabu, kad tie-; 
mie ir <rai hnt 3-ir demokratines valstybes ir giminingi despotai syki i

susibičiuliuoti su Hitleriu, buvo jau susidraugavę, ir 
Esą—

"Demokratiškiausioji 
no konstitucija, komisarai, če
kistai. stachanovščina ir visas 
kitas sovietiškas šlamštas, su
prantama. jau yra iššluotas 
lauk. Lietuvos liaudis dabar

“Apie vidujinę 
dėtį mes galime tik tiek spė
lioti. kad musų broliai, tiek nu
kankinti. suspausti ir apiplėš
ti. po nepakenčiamo bolševisti- 
nio slogučio, pagaliau laisvai 
pradėjo alsuoti. Pasibaigė klai
ki. neįmanomai žiauri barba
rų vergovė.”

globos
Visoje Lietuvoje buvo pil

niausiai įsitikinta, kad nie
kas kitas negalės ir nenorės 
Baltijos tautų paliuosuoti iš 
tos komunistų vergijos, jei 
to nepadarys Vokietija. Juk 
tokią milžinišką jėgą, kokia 
yra Rusija, tik dar didesne 
ir tvirtesnė jėga tegalės nu
galėti. Mums lietuviams, lat
viams ir estams, visai šiuo 
momentu nesvarbu, kad vo
kiečių tautai vadovauja Hit
leris. Jei vokiečius vadovau
tų ne Hitleris, tai jo vietoj 
butų kas nom kitas, kitu 
vardu. Tačiau aš drįstu tvir
tinti, kad tik vokiečiai galė
jo drįsti pulti rusus bolševi- 

-- kus, ir tik jie išvys juos iš 
Lietuvos pa- Baltijos kraštų.

Nors mes Amerikos lietu
viai esame perdėm demo
kratai, tačiau jei kiek pla
čiau apsidairysime ir pana
grinėsime Lietuvos istoriją 
nuo 1918 metų, tai lengva 
bus persitikrinti, kad nei 
viena iš Europos demokra
tiškų didžiųjų valstybių ne
buvo širdingi lietuvių drau
gai. Tik prisiminkime Klai-

manau, negrąžins. Todėl, 
Lietuvos lietuviai labai ge
rai daro, ir kitaip negali da
ryti, kaip tik dabartiniu mo
mentu eiti su vokiečiais.

Mes gi. Amerikos lietu
viai, neturime už tai Lietu
vos lietuvių smerkt. protesto 
rezoliucijas prieš vokiečius 
rašyti. Tuomi mes galėtume 

kalus, kad dėl nuskriaustų i Lietuvos žmonėms tik paTA 1 i • * i. J 1 • 1Baltijos tautelių be jėgos, be 
prievartos, kas butų priver
tęs kruvinąjį rusų despotą 
Staliną grąžinti jo paverg
toms tautoms jų laisvę arba 
užgrobtas žemes?

Lietuviai turėjo progos 
1939 metais.

Kai 1939 metais vokiečiai 
baigė užkariauti Lenkiją, 
tai Vokietija buvo pasiuntu
si Lietuvai telegramą: “Eik

kenkti. Jei mes negalime 
nieko kito daiyti, tai ge
riau tylėti ir laukti, kaip šita 
kova tarp rusų ir vokiečių 
baigsis. Būdama maža šalis, 
Lietuva turi elgtis taip, kad 
galėtų išlikti gyva.

Lietuviai išsigydė nuo 
komunizmo.

Kitas svarbus dalykas yra 
tas. kad Lietuvos žmonės ga
vo pažinti komunizmą. Jie

ir pasiimk Vilniaus kraštą.” i figai jo neužmirš. Pakol Lie- 
Bet tada Lietuvoj buvusi 1 tuva buvo nepriklausoma 
tautininkų valdžia to vokie- j valstybė, tai buvo joje daug 
čių patarimo nepaklausė. • žmonių, kurie žavėjosi Rusi-

mis. su naujais ir. gal but. dar 
baisesniais vargais.

"Klausimas eina ne tik apie 
politišką krašto tvarką. Oku
puotoje šalyje, einant karui, 
tvarką darys okupanto armija 
ir jo kontroliuojama policija. 
Nieko kito tikėtis ir negalima. 
Bet ar galės buti atstatytas į 
normalias vėžes ekonominis 
krašto gyvenimas, kurį bolše
vikai suardė? Ar žmonės tu
rės kuo rėdytis ir ką valgyti? 
Ar nereikės jiems kęsti bado?

"Išbadėję rusai rijo Lietu
vos maistą, kaip skėriai. Vo
kiečiai taip pat jieškos Lietu
voje pieno, sviesto ir ‘špėko.’ 
Jeigu laukai nėra nutrempti, 
tai bent duonos, ga! but. ne
trukus. ūkininkai galės pasi 

nes

LIETUVA BUS LAISVA 
IR NEPRIKLAUSOMA.
“Vienybė” džiaugiasi vė- P£dos reikalą, kaip Francu-

nebus nuostabu, jeigu jie ibiais įvykiais ir mano, ^eneuMos^tauoti^Klaipėda
•Londone ir Washingtone susisėbraus iš naujo. Jeigu kad kai ui pasibaigus Lietu- - ir tik lietuviu rtai- 

Įisiokiai knmnni va bus laisva ir nepriklauso- geniajai. ir uk lietuvių stai- iKisKiai komuni- T. , . gus g^gnebimas ir klaipė
diečių sukilimas grąžino

yra nemažai susirūpinimo. ar tai įvyks, mūsiškiai 
Stalinas nemėgins taikytis su Štai ir vėl sušilę dirbs Hitle- 
naciais. kuomet jisai pajus, lio naudai, ir vėl kurstys 
kad jo armija neatsilaiko prieš amunicijos fabrikuose Strei- 
vokiečius. Vienas žymesniųjų kus, ir vėl liežuvius iškišę 
radio komentatorių aną dieną rėks, kad Amerika neduotų 
pareiškė, kad Anglija ir Ame- Anglijai jokios pagalbos ka
riką dėl šitos priežasties bijo rui prieš Hitlerį, 
siųsti didesnį kieki ginklų Ru- get tikėkimės, kad prie to 
S11ah neprieis. Gali but, kad Stali-

Reikia neužmiršti, sako no diktatūra bus nuversta, 
“Naujienos,” kad bolševikai kad Rusijoj susidaiys Ang- 
jau ne kartą yra “double- ^Ja\jr Amerikai palanki 
crossine” demokratines vai- valdžia, kuri atskiros taikos 
tvbes. Leninas taip padare^ Hitleriu nedarys. Tuomet 

*. 1918 metais, kuomet jis pa- žlugtų abudu despotizmai— 
.* sirašė atskirą taiką su kaize- bolševizmas, ir nacizmas: 

gaminti, nes rugiapiute arti- rjQ generolais įr paliko karo i Tokia šio karo užbaiga
'“‘•’-Kada nors pasibaigs, žino- laukt *>T'usia? Ru#°® * but« geriausia, nes tuomefir 
ma. ir antroji okupacija. Bet 
kada ?”

“Naujienos” pradėjo gau- vedė derybas su demokrati- 
ti telegramų iš D-ro Prano nėmis valstybėmis prieš Hit- 
Ancevičiaus, buvusio “Lie- terį, o slapta susitarė su Hit- 
tuvos žinių” koresponden- Kliu demokratines vaisty
to. Jisai praneša, kad vokie- bes pasmaugti.
čiai jau Įvedė Lietuvoje nau- žinoma, vagių “garbės 

pinigus, būtent markes, žodis” nedaug tereiškia, to-

jungininkes vienas. Kitą to- musų Lietuvai butų užtikrin- 
kią apgavystę padarė 1939 ^a šviesesnė ateitis, 
metais Stalinas, kuris viešai __________

PASAULIS TROKŠTA 
BOLŠEVIZMO GALO.
Taip aiškina “Darbinin

kas.” Pažymėjęs, kad vokie
čiai jau nebetoli nuo Mask* 

uu- vos’ *r ^ad bolševikai turės
l'ž 10 Stalino rubliu jie duo- dėl Hitleris dabar “double- K tenai l^gti, South Bostono 
-la tik 1 Hitlerio markę. clossino~ savo partnerį Sta- katalikų IaAresris sako: 
“Naujienos” mano. kad ši- liną. Gindamas savo kailį, “Ka’P tai įvyks. ir gi 
tuo budu Lietuvos žmonės Stalinas buvo priverstas ne taip jau svarbu, žinoma, 
bus apiplėšti antru kar- griebti už gerklės savo part-! ’uo greičiau, juo geriau, 
tu. Metai atsal iuos apiplė- neriui. Bet šitą apsigynimo
šė bolševikai, kai panaikino kovą Stalinas veda ne iš »•- 
gerus Lietuvos pinigus, o jų vo noro. Jis kovoja prieš »a- 
vieton Įvedė beverčias Stali- vo valią. Veikdamas savo 
no “bumaškas.” Stalino rub- laisvu noru, Stalinas buvo su 
lis galutinai žlugo. Dabar įo Hitleriu susibičiul i a vęs. 
vietą užims popierinė Hitle- “Todėl, jeigu jam pasitaiky- 
rio markė, kurios vertė taip tų proga, jisai, be abejonės, 
pat abejotina. Ta marke vo- ir vėl pasirinktų Hitlerio 
kiečiai mokės Lietuvos žmo- draugyste prieš demokrati- 
nėms už produktus. O jei j„,” sako Chicagos dien- 
Anglija su Amerika Hitlerį rastis.
sumuš ir vokiečiai turės iš šitokia bičiulystė yra vi- 
Lietuvos pasitraukti, tai jų sai natūralūs dalykas, nes 
palikta marke neteks jokios bolševizmas ir nacizmas yra 
vertes, kaip ir bolševikų labai giminingi organizmai.

Ui"

lubli.-

HITLERIS NE GERESNIS 
UŽ STALINĄ.

“Naujoji Gadynė” 26 bir
želio laidoje sako:
> ivsė du didžiausi vim>-

jei galima taip išsireikšti. Ir 
viena ir kita sistema yra pa
remta vieno vado diktatūra. 
Kaip pas Hitlerį, taip ir pas 
Staliną uždrausta darbinin
kams streikuoti. Rusijoj 
siaučia slaptosios OGPŪ. 
agentai, o Vokietijoj —slap-

Pa-
saulis tiesiog ištroškęs susi
laukti bolševizmo galo. Tur 
but joks kitas įvykis žmonijos 
taip nenudziugintų.

“Kaip yra Lietuvoje? Da
bar jau netenka abejoti, kad 
bolševikai iš Lietuvos išvaryti. 
Kaunas gana greitai buvo iš
laisvintas. bet ne be smarkių 
kautynių. Dar prieš vokie
čiams atvykstant, lietuvių ka
riuomenė. savanoriai puolė bol
ševikų įgulą ir du batalijonu 
raudonarmiečių paėmė į nelai
svę. Bet bolševikai gavo pa
spirties ir kautynės atsinauji
no. Pagaliau atvyko vokiečių 
dalys, ir bolševikai buvo išva
ryti. Tačiau apie Šiaulius ir 
Vilnių siautė ilgi ir sunkus 
mūšiai. Tai suprantama. Šiau
liai tai raktas į Rygą ir Lenin 
gradą. Vilnius—į Minską ir 
Maskva.

ma. Ji sako:
“Įsivaizduokite, kas butų at

sitikę, jeigu Hitleris nebūtų 
susipiovęs su Stalinu. Anks
čiau ar vėliau vokiečiai butų 
buvę nugalėti. Tuo tarpu bol
ševikai butų sėdėję Lietuvoje Ktaiįėd^'kraštą. 
ir engę musų tautą... f

Vėliau, ką tos Europos

Klaipėdą Lietuvai. O tos iš
garbintos ir iššlovintos Eu
ropos demokratijos, tai yra 
Francuzija ir Anglija, dar 
trukdė Lietuvai legalizuoti

“Ar jųs manote, kad anglai, 
įveikę vokiečius, butų ėję va
duoti Lietuvą, kariauti su bol
ševikais? Ne.

“Dabar — kita istorija. Hit
lerio ir Stalino diktatūroms 
griuvus. Lietuvai ateis tikroji 
laisvė.

“Nors audros ūžia aplink 
mus. tėvynė vis dėlto nežus...

“Su šitokia mintimi privalo
me pasitikti žinias, 
čias iš Lietuvos.

“Karas, pagaliau, baigsis. 
Kaip praėjusiame, taip ir šia
me kare ateis atsiskaitymo

demokratijos padarė dėl len 
kų pagrobimo Vilniaus? Ar 
bent viena iš jų širdingai 
užsistojo už teisingus lietu
vių reikalavimus? Ne! Nei 
Anglija, nei Francuzija tos 
teisybės nepadarė. Jos per 
savo Ambasadorių Tarybą 
pripažino Vilnių lenkams. Ir 
tik kai lietuviai kreipėsi į

ateinan- gavo “moralini pripažini
mą,” kad Vilnius priklauso 
Lietuvai. Tačiau jėgos nei 
viena tų demokratiškų vai- 

valanda. Kaip praėjusiame stijų nepavartojo, kad len
kam imperatoriams nuo gaivu l“8 18 ten. ^H8- noregafc- 
ritosi vainikai, taip šiame kai j® ,en«val
re diktatoriams nuo pečių— Todėl lietuviams ir dabar 
galvos. butų buvęs bergždžias dar-

“Pergyvenome Staliną, per- bas laukti, kad tos demokra- 
gvvensime ir Hitlerį. Tik dau- tijos išliuosuos iš bolševikų 
giau vilties, daugiau drąsos vergijos Baltijos tautas. Da- 
Lietuva bus ir laisva, ir nepri- leiskime, kad vokiečiai butų 
klausoma.“ sumušti, o Rusija butų pasi-

------------------ likusi neliesta. Kas butų
MANO, KAD PO KARO skelbęs karą Rusijai, kad

Tautininkai bijojo užrūstin
ti Lenkijos sąjungininkes— 
Francuziją ir Angliją. Ma
tyt, jie manė, kad Anglija ir 
Francuzija atneš jiems Vil
niaus kraštą ant sidabrinės 
tacos ir paduos. Didesnių 
žlybių politikoje sunku butų 
bent kurioje tautoje surasti.

Lietuvos tautininkai per 
beveik 14 metų visose apei
gose ragino visus, kaip jau
nus taip ir senus, giedoti: 
“Mes be Vilniaus”; jie rinko 
aukas Vilniaus vadavimui, 
lavino Lietuvos šaulius tam 
darbui. O kada atėjo proga 
eiti ir pasiimti Vilnių ir visą 
kraštą, tai jie atsisakė tai 
padalyti.

Jei Lietuvos valdžia 1939 
metais butų paklausius vo
kiečių ir butų atsiėmus nuo 
lenkų visą Vilniaus kraštą, 
kiek Lietuvai priklausė sulig 
rusų-lietuvių padarytos 1920 
metų sutarties, tai nėra nei 
mažiausios abejonės, kad 
Stalinas butų drysęs užpulti 
Lietuvą, nes tada vokiečiai 
tikrai butų užsistoję už ją. 
Vokiečiai, matyt, turėjo gal
voje, kad Lietuva jiems bus 
naudinga kaipo duonos ir 
kitokio maisto šaltinis.

Kad vokiečiai 
pulti Lietuvos, rodo dar- ir 
tas faktas, kad rusams pri- 
siuntus įgulas į visas.Balti
jos respublikas, vokiečiai 
savo tautiečius iškraustė iš 
Estijos ir Latvijos, o Lietu
voje juos paliko. Ir tik pra
eitą žiemą vokiečiai išgabe
no savuosius iš Lietuvos. 
(Tūkstančiai ir lietuvių tu
rėjo progos ištrukti iš rusų 
“rojaus,” sykiu su vokiečių 
kilmės žmonėmis.)

Toliau, kitas labai reikš
mingas faktas, kurį Vokieti
jos diktatorius paskelbė sa
vo deklaracijoj, paskelbda
mas karą rusams. Jis pasa-

jos komunizmu. Daugelis 
manė, kad ištikrujų gal kas 
nors gero ir yra tame komu
nizmo moksle. Bet kai da
bar gavo per metus laiko 
praktikoje uatirti, kokią ge
rovę neša komunizmas, tai 

i išsigydė nuo jo net ir jo gar
bintojai. O ką jau bekalbėti 
apie plačiąją visuomenę! Ji 
šaltasis nuo komunizmo, 
kaip nuo kokio maro ar bai
sios ligos.

Kaip kas sako, jog prezi
dentas F. D. Rooseveltas ga
li užpykti, kad Lietuvos 
žmonės eina pagelbon vo
kiečiams. Aš tam netikiu. 
Jis geriau žino visą Europos 
mažų tautų padėtį, negu kas 
kitas. Jei kas Lietuvą už tai 
kaltintų, tai už tokį pat nu
sidėjimą turėtų kaltinti ir 
Daniją. Vengriją, Rumuni- 
j’ą, kurios taipgi eina dabar 
su vokiečiais. Tos mažos 
tautos, užpultos viena po ki
tos, neturėjo kitos išeities, 
kaip kooperuoti su Vokieti
ja. Todėl už tai niekas rim
tai negalės kaltinti nei Lie
tuvos, Latvijos ar Estijos.

Kas link Anglijos, tai ji 
dėl Balti ios respublikų nela
bai nori sų rusais pyktis. 
Mat, dabartim* - momentų 

nemane įOs pačios reikalai yrą svaiĮ 
besni, negu Pabaltijo tautų 
laisvė ir nepriklausomybė. 
Todėl kai tik vokiečiai ųž^ 
puolė rusus, tai Anglijos už
sienių reikalų ministras Ede
nas su rusų ambasadorium 
Maiskiu pradėjo tartis, kad 
atstatyti Lenkiją. Rusai bė
dos prispausti, sakoma, suti
kę grąžinti Lenkijai visas 
užbrogtas žemes. Na, o apie 
Baltijos respublikas prane 
Šimai iš Londono nieko ne 
sako. Matyti, kad dėl jų 
Anglija savo galvos nekvar
šins ir su rusais nesierzins.

Todėl Lietuvos, Latvijos

SEKS VARGAS IR 
BADAS.

paliuosuoti iš jos vergijos

krypsta į užsienyje gyvenan
čius savo brolius, o ypatingai į 
amerikiečius. Mes turime buti 
pasiruošę teikti reikalingą pa
galbą—moralę, materiale ir 
politinę.”

Kai “Garsas” rašė šiuos

kė: “Gemany neverintCTd- 'r zJnones S*™. F
ed to occnpy Lithuania.” - į da.ro.' su vokieciaB
Vokietiia niekados nemanė Į™8 L"“1“8
užimti Lietuvą. į b tos dpbarttniu Įsuku ne-

Čia reikia jieškoti prie-'>»»*«?. 1?s« boį^vikų nu- 
žasties, kodėl Hitleris tokį P bolševikams esant

LR K S A organas “Gar
sas” numato daug vargo ir 
skurdo karo gaisrams užge
sus. Esą—

“šiuo tarpu sunku pasakyti, 
kuo nacių ir bolševikų karas 
užsibaigs. Tik tiek žinome,
kad pirmieji jų susirėmimai žodžius, Lietuvoje dar ėjo 
vyksta Lietuvos žemėje. Kaip kovos. Nors bolševikai buvo 
ano pasaulinio karo metu, taip išgrūsti iš Lietuvos žaibo 
ir dabar titanų grumtynės greitumu. VIS dėl to daug 
siaubia Lietuvos žemę, naiki- turto buvo sunaikinta, gi 
na jos gražias sodybas, vėl vis- nauji okupantai irgi nieko 
kas verčiama pelenais ir griu-; Lietuvai neduos, tik paimti 
vėsiais. Nutilus kanuolių galės, jei da bus kas imti. 
griausmams ir užgesus gaiš- Todėl aišku, kad vargas bus 
rams seks vargas, skurdas ir,Lietuvos žmonėms ne tik po 
badas. i karo, bet vargas jau yra ir

“Lietuvos žmonių akys vėl dabar.

pareiškimą padarė. Tas jo 
pareiškimas labai 
pasako, kad dėl Lietuvos 
okupacijos vokiečiai, maty
ti, protestavo rusams. Bet 
rusai, turbut, atsakė jiems, 
kad jei mes nebūtume pasi
ėmę Lietuvos, tai jųs vokie 
čiai būtumėt pasiėmę. Te 
dėl, čia jau yra aišku, kad 
dėl Lietuvos užgrobimo ve 
kiečiai rimtai pykosi su ru
sais.

Kadangi dabar vokiečiai 
su rusais pradėjo karą, tai 
Lietuvos lietuviai labai ge 
rai padarė, kad sukilo prieš

nenugalėtiems, tai kad ir 
nisvifi persimainytų Rusijos vado

vybė iš bolševikiškos į de 
mokratišką, tai vis vien ru
sai Baltijos tautų geruoju 
nepaliusuotu. Nes visi rusai, 
ar bent jų didžiuma, yra di
džios ir nedalomos “Matuš
kos Rasieios” šalininkai.
Todėl Baltijos tautoms, 
esant Rusijai galingai, nebū
tų buvę jokios galymybės iš 
jos nagų pasiliuosuoti.

Perkūno Serga*.

Redakcijos Pastaba: De
dam šį straipsnį kaip me 
džiagą diskusijoms.
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TAS DUONOS NEPRAŠO

SO. BOSTON

į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

/S CLEVELANDO PADANGES. Vokiečiai Apvalo Rusų Miestą
Ąr ne perdaug ginčijame* 

dėl Lietuvos?

Nuostabu darosi, kaip pa
žiūri į lietuviškus politikie
rius. kaip jie raudoja ir šau
kia ištiesti tankas vieni už 
tokią partiją, kiti už kitokią. 
Vieni nori, kad Lietuva butų 
bolševikiška; kiti nori, kad 
ji butų smetoniška, o treti 
jau nori. kad liktų hitleriš
ka. Na, tai ii- žinok dabar, 
kaip ir kokiu budu ta Lietu
va galėtų buti sutvarkyta ir 
kaip visus patenkinti? O 
svarbiausis klausimas yra 
tas, kad nei vienas iš tų, ku
rie siūlo tas tvarkas kitiems, 
patys nevažiuoja ten gyven-

Lietuvių Vaizbos Butas; 
turėjo pikniką birželio 29 d.! 
Pasekmės buvo neblogiau-; 
sios. Jei oras nebūtų pana-į 
šus ant lietaus, piknikas bu-. 
tų dar pasekmingesnis bu-; 
vęs. šią vasarą lietus suga-, 
dino daug piknikų bei išva-j 
žiavimų. Lietuvių Kultun- i 
nio Darželio piknikas Įvyko 
lieoos 6 dieną, ant Lake 
Shore Picnic Grounds.

Su pirma liepos diena iš, 
WPA darbų paleista apie 
6,000 darbininkų. Valdžia ■ 
mano, kad visi jie gaus dar- į 
bo privatinėj industrijoj.; 
Dar lieka apie 10,000 darbi- ’ 

. . ... . ninku, kurie bus palaikomi
ti. ir dar bijosi, kad jų kas viešųjų darbu pinigais, 
ten nepasiųstų. Aš manau,
kad nekurie perdaug naudo
jasi Amerikos laisve, Ameri
kos demokratiškomis teisė
mis. Mes čia gyvename, čia 
musų tėvynė ir ji turėtų buti; 
pirmoj vietoj. Nereikėtų pa
sauliui Įkvėpti kokį ten ko
munizmą, ar nacizmą ar fa
šizmą. Amerikos d’ ys yra 
atdaros visiems išvažiuoti, 
kurie tik nori komunizmo 
ar nacizmo, tai kodėl to ne
padaryti tiems, kurie mano, 
jog tas bolševizmas ar na

Naujos parapijos pikni-; 
kas Machutos darže buvo 
pasekmingas. Publikos pri- ■ 
važiavo nemaža ir visi turė- Į 
jo gerus laikus.

Jonas Jarus.

Ši nuotrauka buvo prisiųsta Amerikon iš Berlyno. Vokiečiai sako, kad ji parodanti ne- 
Įvardintą rusų miestą, kurį užėmusi vokiečių kariuomenė valo nuo pasislėpusių rusų 
kareiviu. Vienas raudonarmietis matosi varomas iškeltomis rankomis.

Dėl Naujų Įvykių Lietuvoje
Lietuva, iškentusi ištisus įroro apystovose ne mums 

metus (nuo 1940 m. birže-Įjuos teisti (girti ar kaltinti) 
lio 15 d.) svetimoje okupa-įjų tragiško pasirinkimo va- 
cijoje, rusiško bolševizmo. landoje.” Taip galvoja be- 
typo, šių metų birželio 22- šališkas Amerikos laikraštis.
23-24 dienomis pateko į vo- Taip, — sukilimas prieš so-
kiečių karišką okupaciją, vietų teroristiškai diktato 
kain 1914—1918 karo me- i-iška režimą T.ietnvnikaip 1914—1918 karo me-' rišką režimą Lietuvoj anks 
tu. Lietuva nėra užmiršusi čiau ar vėliau buvo neišven- 
vokiškos okupacjios anų lai
kų, todėl ši naujoji okupaci
ja nėra jai naujiena,

giamas. Visiems lietuviams 
yra aišku, kad sukilęs Lietu- 

ypac vos jaunimas aukojo savo
kai ji atėjo rusų aziatiškos gyvybę tik vardan Lietuvos 
okupacijos pasėkoje. Lietu- į laisvės ir nepriklausomybes, 
vai vienų metų bėgyje lem-; o keršto jausmas sovietų re
ta perkęsti dvigubą okupa- j žimui ar talkai vokiečių Ra
ciją ; tat galima sau įsivaiz- ’ i iuomenes žygiui čia, psi- 
dinti kiek skriaudos kraštui j chologiškai imant, rolės ne
yra padaryta, kiek skausmo! lošė.

Dabar kiekvienam deramtirti. O betgi lietuviu istver- . •• . . •me nepalaužta, ypač Lietu- llcu' ul rupia-
vos jaunimo dv^ia nepri-! “®“,’ bu.f
klausomybės metu iš anksto K,-ek .^tuvai bus duota lai- 
pasirodė didvvriška: prie >ves 11 bos auz- 

; pirmos progos ' Lietuvos ka-!aoms »d'1'!
riai, šauliai ir moksleiviai Lietuvos ateities likimas

SprOQO Pikniko Laivas Su 37 Žmonėmis NE IŠ TOS PUSĖS MUŠĖ.. oro. O Šiaulių fronte, Lietu- su|rilo piie^ sovietų Uraniją šiuo momentu tebėra nepa 
---------------- i Bolševiku “Vilnis’’ 26 bir- . Raudonarmiečiai su- jr vj«am pasauliui parodė ai

Trys Rumfordo lietuvaitės 
irgi žuvo.

Rumford. Me.—šio mies
telio žmonių dvasią prislėgė 

cizmas yra taip pageidauja- į didelė nelaimė. Apie 10,000 
mas? Tegul važiuoia pas! gyv^tojų negali suprasti,
savo Hitleri ar Staliną. i ket1®' Sl kolonija, kun guli 

i uz 80 mvliu nuo junų, ture- 
Mes, kaipo lietuviai, gali ; tu but taip skaudžiai palies- 

me stoti ir užtarti už savo Į ta tos katastrofos, kuri bir- 
tautiečius, už savo gimtąją želio 29 d. ištiko ekskursijos 
šalį. Mes privalome vadintis | laivą ties Monhegano sala.
lietuvių kilmes žmonėmis. į Trumpai pasakius, ties ta sa- netikėtai ir greitai, tai gali- Į 
nes nėra nei kiek garbingiau1 la sprogo ekskursijos laivas ma matyti iš to. kad nei vie-j 
pasivadinti kokiu kitatau- su 37 žmonėmis, tarp kurių nas skenduolių, kurie buvo į 
čiu. Tačiau mums turi pir- 24 asmenys buvo iš Rum- atrasti, neturėjo užsidėjęs Į 
moj vietoj rūpėti Amerika, fordo, o 4 iš Mexico miesčiu- ant savęs pludžių. Laivo ka- i 
Mes esame jos piliečiai, mes ko, kuris stovi antroj And- pitono kūnas buvo atrastas į

. . . .. ____ r______  r____ aiškėjęs. Vienas betgi daly-
. Tuomet paaiškėjo, kad tą želio iškoliojo socialistus ir iJ™?° V1^ motorizuotą komunistu propagandos me- kas yra labai aiškus: Lietu- 
1 ekskursijos laivą ištiko ne-; kitus “melagiais,” kam jie voKiecIM armiją. lagystę, buk Lietuva savo vos žmonėms yra reikalinga
laimė, kad ji sunaikino parašė, kad vokiečiai muša Gaila, kad “Vilnies” žino- noru pasidavusi sovietams, visokia pagalba. Nepriete- 

' sprogimas. Jis vežėsi daug bolševikus ir kad Kaune lie- vai nenurodė raudonajai ar- parodė ir tai, kaip buvo'ne- lingi bolševikai
gazolino skardinėse kanose! tuviai sukilo prieš maskolių mijai, iš katros pusės reikė- pakenčiamas ir nepriimti 
savo motorams. Manoma, į okupantus. Anot “Vilnies” jo vokiečius “triuškint.” Ru- nas Lietuvos liaudžiai rusiš 
kad tos kanos galėjo pra-į raudonarmiečiai “mušasi sai, matyt, ne iš tos pusės
kiurti, gazolinas galėjo iš-j kaip liūtai.” Jie mušą vo- juos “triuškino,” jei vokie- 
varvėti ir nuo numesto deg- j kiečius visur ir visaip: ant čiai atsidūrė jau netoli Mas- 
tuko ar cigareto sprogo, su- ' sausžemio, ant jūrių ir iš; kvos. S. K—kas.
draskydamas visą laivą. i----------------------------------------------------------------------- -------

Kad laivas nuskendo visai

MONTREALO LIETU
VIAI PASMERKĖ BUL- 
ŠIŲ DIKTATŪRĄ LIE

TUVOJE.

kas bolševizmas.
Kauno, Vilniaus ir visos 

Lietuvos lietuviai sukilo Į- 
kvėpti vien Lietuvos nepri
klausomybės troškimu ir, ži
noma, ne tam. kad tarnauti 
naujos okupacijos tikslams. 
Galimas daiktas, kad sovie-

taip terori
zavo žmones, kad nebuvo 
galima besusižinoti su savo 
giminėmis, o apie pašalpos 
suteikimą nebuvo prasmes 
nei kalbėti. O kaip bus da
bar — gal netrukus patirsi
me.

Lietuvos laikinoji san
tvarka, žinoma, dabar pri
gulės nuo vokiečiu kariškos

tų ir jų simpatikų propagan- valdžios. Jau dabar Įvairus 
dos mašina bandys lietuvių gandai mus pasiekia: esą. 

! pasakė LaSalle miesto ma- sukilimą peikti ii deigti, Lietuvai kas tai paskelbęs 
joras kuris išreiškė džiaugs- 8^1 but pi įkaišios nacišku- nepriklausomybę. Jei tai 
mą, kad Kanados lietuviai??^; Tačiau kiekvienas nuo- butų tiesa, ką tai reikštų? 
moka taip vieningai dirbti- sudus lietuvis, kiekvienas Juk Lietuva bent teises at-

čia turime pilnas demokra- rosgoggin upės pusėj. Lai- su tuščiu “džiogu,” kuri, 
tiškas teises. Tuo tarpu gi, vas sprogo ir visi ekskursi- matyt, jis buvo nusitvėręs 
yra daug tokių lietuvių, ku- ninkai žuvo. Buvo rastos tik kaip gelbėjimosi priemonę.
maz^arlvf^i^vila^edalv' ^v^skeve^dl<?fe 11 11 lavo- Kai kas spėja, kad tas lai-1 Ville LaSalle parke, neto- 
mazai, arba ir visai nedaly- nų. Daugumos lavonų da ne- nludžiu ir neturėio ne« H Montiealo, birželio 
vauia, O 1 užsienio reikalus surado. piuu^ių neuuejv, ? , «in-nn«Ki« Kanam..................................jis buvo jau apleistas ir visą -- «• Duvo suruoštas Kana-
labai kisasi. Taigi, mes toli- Tarp žuvusiųjų zmomu į. pavasari „luduriavo be i\>i dos Lietuvių Tarybos sky-
me atsargiai Žiūrėti Į Lietu-: vra ll’ 3 lietuvaitės, būtent, ,• • -• r> -• J ! riairc nikniltac ln tik«la« bu laievAe <rvn£iai J -*• 4. -4 -vos likimą. turim pagelbėti gk Adelė Kau- ^bu”™“ leda, ™ Lirtuvus karšta kalbą dližT'^e New *ySt « vasario 1918 me
senai tėvynei pagal savo literate ur Ona Stasiulyte. SUspaustas j,"prakiuręs. Tiki okupacijos vienerių metų pasakė'šio skyriaus iždinin- Times” liepos 1 d. laidoje ‘1 Vilniaus aktas, ir 22 me- 

Istorija šitos nelaimės to- porą sąvaičių prieš šitą eks- Į sukaktį. Kalbėti^ buvo pa- kas Matas Vaišnora. “Lietu- sako: “Sukilimai Baltijos tų nepriklausomo gyvenimo 
, bvioetoo \ za,.- y orko Ge- va susilauks pilnos laisvės valstybėse buvo neišvengia- tradicijos, lat ir tunme įei-

Jis nurodė kad lietuviai esą kentancios Lietuv os draugas žvilgiu nėra nepriklausomy- 
vertinami ir branginami jo skaitys savo paieiga prie- bės nustojusi. Lietuvių tauta 
miesto piliečiai, nes jie kaistus ati emti. laukia Lietuvos nepriklauso-
trokšdami savo tautai lais- Amerikos vvriausvbė ir Wbės atsteigimo, o ne
vės kartu yra ir Kanados didžioji spauda Lietuvos pa- “.naa!os ^priklausomybes 

r skelbimo. Lietuvai tebera gi

gale, tačiau turime pasilikti 
geri ir atsakomingi Ameri
kos piliečiai, kaipo ištikimi 
sūnus ir dukterys savo nau
jos tėvynės.

kia: kursi ją jis buvo aplopytas.į kviestas iš Nevv
Apie porą sąvaičių prieš Jis skendęs jau tris kartus neralinio Lietuvos Konsulą- tik tada, kai nuo žemės pa- mi prie pirmos progos, no

tai, Rumford Trust Compa- Į prieš tai. Ir vis gi valdžia lei- Įto attaehe A. Simutis, Ka- viršiaus bus nušluoti visi ti- paisant ar tai vokiečiams ru- 
ny banko klerkas A. Melan- do tokiu laužu vežti žmones; nados Lietuvių Tarybos vie- ponai diktatoriai, pradedant pėjo, ar ne: kaip ten nebu- 
son pradėjo organizuoti ant jūrių. Ramfordietis.! tos skyriaus pirmininkas biauriausiu lietuvių tautos tų, pakraščių valstybės (su-
ekskvrsiją ant jūrių. Kaip----------------Antanas Navickas ir iždi- jr žmonijos priešu Stalinu,” prask: Lietuva, Latvija, Es-

ninkas Matas Vaišnora. Be ' -----
LaSalle mies 

ir kiti svetimftl:

Dabartiniu laiku visiems 
rupi klausimas: kas atsitiks 
tarpe tų dviejų diktatorių, 
kurįs iš jų ims viršų? Vieni
stoja.Stalino pusėn, antri wep’ą, artimiausi nuo Rum- "imįįTiTo raitotu. ^iai* 
stoja Hitlerio pusėn. Tačiau fordo uosta, ir pasisamdė te-
daugelio nuomonė yra to- naj iajVą tai ekskursijai. Su- Jėzuitas kun. V. Andriuš- 
kia: ar mes norim ar ne no- g^žęs atgal i Rumfordą, jis ka užsimanė Ameriką išgel-

sakiau, nuo Rumfordo iki 
jūrių yra apie 80 mylių. Me- 
lanson nuvažiavo

Kas Mums Rašoma to, kalbėjo
Į Harps- Kun. Andriuiko. pamokslas Įbui mistras

pareisKe Vaišnora. Jo žo- tija. Suomija, Lenkijos Ry
žiai buvo palydėti entu- tai) neturi tikrai laisvo pasi- 

ziastingais plojimais. rinkimo politikoje, — joms
Reikia da pažymėti, kad tenka veikti žiauriausio te-

Žmonių susirinko netoli ]a5aj malonu ispudi paliko 
tūkstančio, kas musu salv-

kalauti besąlyginės nepri
klausomybės atsteigimo, to
kios nepriklausomybės, kuri 
priklausytų nuo valios lietu
viu tautos, o ne tokios “ne
priklausomybės,” kuri nuo 
lietuvių nepriklausytų.

Lietuvos Pasiuntinybė, 
Washington, I). C*

rim. bet reikia duoti pagal- sušik vietė visus savo pažys- bėt. Jis. mat, pastebėjo, kad 
bą Rusijai, nes jeigu Rusija ^mus Jis sakė kad šis išva- čia pradeda mažėti gimimų 
neatsilaikys prieš Hitleiį.' ‘ įO2_ skaičius. Nuo 1790 iki 1860
tai vargiai Anglija su Ame- nam no S2.50. Tame banke, metų kas dešimtmetis

. vietos susipratusiu lietuviu 
gose reiškia nepaprastai dukrelė Kilimonytė. kuri da 
daug. Ir visi jie čia susinn- vog ^ešeriu metu lietu
ko parodyti užuojautą pa

SUMUŠĖ BOLŠEVIKŲ PASAKAS.

Clevelandietis Dr. J. J.

ko paronyti užuojautą pa- aitė o iw^i<pė?orarddvti V'enas Iml^yikų organas, niauja, ir prie tolia 
vergtai Lietuvai, pasigailėti d?de!ius' įgimto? rabS n.”reda,Vas vi- žioplai. Girdi—

čia jos žmonių ir pareikšti pro- vajdyboje, balete ir muziko-
okupanuims. je jį susirinkusiems padai-

Kadangi muzika ir šokiai navo apie bolševikų oku
puotosios Lietuvos nelaimes.

labai

tos ekskuraiios.1 Prisidėjo ir pasibaigė 1940 metais, gy- nedėldieniais uždrausti, 
kitos dvi lietuvaitės. Susida- ventojų prieauglis pakilo ta!.S1S milznnskas lietuvių Svarbiausis sios dienos 
Kliokei vi lietu vaues. ou.iua tik 7 nuošimčius. : mitingas buvo tikra susikau- kalbėtojas buvo Lietuvos

Kamėšis, kuris tarnauja a' Llj?2w ! !,ira° h- gedul° dicna' Bil že' Generalinio Konsulato New

Jis 
apie
Ten gyvena ir jo šeima.

---------  i vui.
praneša, skęs?”

S r-----v . ;— juiiiiiiii\«*i Kimčiu n nVKs. Ką tacia narys visos
Fort Knoit, Kentucky.; darni galvas kalbėjo: “Per- bažnyčios Ame- i . , , ...___________

ir visi io kunigai? i yo sugiedoti Kanados ir iie-
b P,et? Amerikos.

galvas kalbėjo: rei- popiežiaus 
daug žmonių tokiam lai- rikoje "

ar jis nenu- Kas iusysis 
pavojinga duos “šventajam tėvui’ 

auku? Ateitis išrodo gana

Pradedant programą, bu- plojimais. Ten Buvęs.

“Kažin. 
“Išrodo mokytojas

' Paaiškinęs šio mitingo tiks- 
i lą, jisai pakvietė kalbėti Ka-

. Įnados Lietuvių Tarybos Dvi merginos lietuvaitės. 
ihjvj. Siunčia labų ^enųiBet Dievas moka stebuk-,Montreale.skyriaus pirm. A. Liudvysė Urbonaitė ir Vin- 
savo draugams clevelandie- nejautė, linksmai kie- lūs daryti. Vos tik kun. And-j Navicką. Šis nušvietė Kana- C£ Biknevičiutė susidėjo ir
čiams. * da,nu°da"Ve riuška Ameriką, kad dos lietuvių Tarvbos siekius H,Knev,clule’ su ,ae^

_______ j plauke jūron. Išplaukė ir jai g^ja išnykimo pavojus,
Clevelando tautininkai iuojal^ j Baltimorės lietuvių

Karolis Požėla
kad ateinantį rudenį sugrį- Į ekskuraija.” Ir tain toliau.

ekskursininkai, jaun niu laiku jis randasi Califor-;. »• i._.,. nijoj. laKii riinmi 11 lmksmųs žmones, nelai
tamsi.

Buenos Aires, Argentina.

suomenės nuotaikai, išstenė
jo šitokią tiradą:

“Kaunas bombarduojamas. 
Kiti Lietuvos miestai taipgi 
bus, bs abejo, bandoma nai
kinti. Jtužęs fašizmas darys 
viską, kad sugriauti Sovietų 
Sąjungos miestus, ypačiai pa
sienyje esančius.

“Kas gi Hitleriui padeda ta-, 
me baisiame, tKirbariškame 
darbe? Ogi Raštikis. Ogi Ski-1 
pitis. Ogi Škirpa. Ogi visi kiti 
pabėgėliai pas Hitlerį—smeto-. 
nininkai. kuriems Amerikos 
fašistai, klerikalai ir socialis
tai rinko aukas ir siuntė jas j 
tiems Hitlerio burdingieriams. j 
tiems lietuvių tautos neprietts > 
liams.

?tu-!

rengė masinį mitingą Lietu- ^ parapiją garnys atnešė ma-
vos klausimu liepos 8 dieną. ^±-^7 vi« ° ?iuką’ A.tn^,ir ^ažiai Pa*
Kalbėtojai buvo vietiniai.1 Jų su£Uztant Vls nesimatė, dėjęs prie klebono durų pa-
Jie kvietė visus tame mitin- Kai pakilo nuo jūrių ru-
ge dalyvauti.

Mirė Cuyahaga apskrities 
šerifas 0‘Donnell, kuris ar
timas lietuviams.

kas, Portlando policijos lai
vas rado sudraskyto laivo 
skeveldrų ant jūrių ir 11 
plūduriuojančių lavonų. Kai 
kurie jų buvo labai apdegę.

Todėl Baltimorės lietu
viai dabar juokiasi ir sako: 
“Kunigo Andriuškos pa
mokslas apsiteliavo g>*vu re
zultatu.” Gera Uosle.

, . 1 --------- restoraną Argenti-
kunų kelrodžiu yra sukis: nos sodinėje. t
“Už Lietuvos išlaisvinimą, ______
už sąjungininkų pergalę, už j §ĮomĮs dienomis čia susi- 
ištikimybę Kanadai.” Po jo tuokė nauja lietuvių pora: 
kalbėjo Kanados Lietuvių Antanas Grigaliūnas ir Elz-
Sąjungos pirmininkas Anta
nas Sakalas, pabrėždamas, 
kad visų lietuvių pareiga yra 
dirbti už nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą.

Labai nuoširdžią kalbą

bieta Gailiunaitė.

Mirė da jaunas lietuvis, 
Antanas Žutas, palikdamas 
dideliam rūpesty žmoną su 
maža dukrele.

“šitaip jie darbuojasi lr 
vių tautos labui ’

“Tegul tuos faktus kiekvie
nas Amerikos lietuvis darbo 
žmogus Įsideda i galvą.

“Nei cento fašistams, kleri
kalams. socialistams—remian- 
tiems lietuviškus Hitlerio a- 
gentus Amerikoje ir Vokieti
joje!”

Bet “Naujienos” nutrau
kė nuo tų demagogų kaukę 
ii parodė, kad jie veidmai-

“Pirmiau jie per metus laiko 
diena iš dienos gyrėsi ir gyrėsi, 
kad, bolševikams paėmus Lie
tuvą savo 'globon,’ Hitleris 
nieku budu nedrįs jos užpulti, 
o dabar jie rėkia: 'Kaunas 
bombarduojamas!’

“Savo žioplumui paslėpti jie 
dabar kaltina dėl Hitlerio ata
kos prieš Lietuvą. Raštikį, 
Skipitį. Škirpą ir kitus.—tuo 
tarpu kai tikrumoje yra dau
giausia kaltas Stalinas ir jo 
pardavikiška politika. Jeigu 
Stalinas nebūtų pasirašęs 
draugiškumo sutarties su na
ciais. tai naciai niekuomet ne
būtų drįsę pradėti karą prieš 
Vakarų Europos valstybes.

“Jeigu Stalinas nebūtų per 
22 karo mėnesiu rėmęs nacių 
politiką, tai naciai nebūtų ga
lėję užkariauti pusę Europos ir 
izoliuoti SovietųSąjungą ir ne
būtų turėję progos dabar ją 
užpulti.

“Jeigu Lietuvos nebūtų oku
pavusi Sovietų Raudonoji Ar
mija. tai Hitleriui šiandien ne
būtų reikalo bombarduoti Lie
tuvos miestus.”

Lygiai tą patį ir mes esam 
pasakę pereitos sąvaitės 
“Keleivy.”

1
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VUKlfcCllJ tVAKĄ.,

Los Angeles -mieste nesenai buvo rastas savo kambary už
muštas Leo Miller. 72 metų amžiaus buvusis valdininkas. 
(Jo atvaizdas Įterptas vaizdelio apačioje.) Dabar policija 
suėmė Johną Trudrungą ir io jauną žmoną Kateriną. kurie 
prisipažino užmušę tą seni dėl to. kad jis nenorėjęs jiems 
mokėti nuomos už kambarį. Jiedviejų atvaizdai parodyti 
viršuje.

Rusai mušasi atkakliai, bet'užsimota per 5 pastaruosius 
neturi vadovaujamo proto , metus pakelti 102 nuošim-. 

ir neturi technikos. I čiu, o ji 4 nuošimčius nu-;

Kodėl rusams nesiseka Aj • v * , 1kariauti? Kas čia kaltas? Ody ir batų gamyba 
Juk iie turi daug didesnę Paskutm, penkmeti nukrito 
armijų negu vokiečiai. Ir jie W nuošimčių, o norėta o7 
visų laikų gyrėsi, kad jų nuo^lmclus pakelti.
Raudonoji Armija, tai “ne- Šitas statistikas paduoda 
sokrtiimaja sala** (“neper-, “Fortune” magazinas.” 
galima jėga”). Per kiekvie-’ Visa to priežastis yra ta. 
nas iškilmes, per kiekvieną kad paėmę Rusiją 1917 me- 
armijos paradą, Vorošilovas tais i savo rankas, bolševi- 
skelbdavo: “Kas drįs pakel- kai išžudė arba išvaikė mo
ti prieš mus ranką, tas bus kytus žmones. Inžinierių Į 
sunaikintas musų žemės ne- Rusijoj nebeliko. Ir bolševi- 
pasiekęs.” O ką matome da- kai nesirūpino daugiau tech-i 
bar? Vokiečiai ne tiktai pa- nikos specialistų paruošti.; 
siekė Sovietų žemę, bet eina Vietoj to, jie steigė propa- į 
ir eina nesulaikomi jos gilu- gandos institutus ir ruošė • 
mon. Ta “nesokrusimaja si- agitatorius. Jie buvo įsikal- 
la” turi gelbėtis bėgimu. Ir bėję sau tą kvailystę, kad 1 
Amerikos laivyno sekreto- “teisybės žodis yra galin
dus Knox mano, kad bėgi- gesnis už armotas.’’ Ir skelb- 
mas, tai vienintelė rusams darni savo “teisybės žodi” 
viltis išgelbėti savo armiją, jie tikėjosi sukelsią visam 
Jeigu jie mėgins laikytis ku- pasauly revoliuciją ir visa- 
rios nors nustatytos linijos, me žemės paviršy Įvyksianti 
tai karas bus trumpas, jis “proletariato diktatūra.” 
sako. Per kelias sąvaites vo- Revoliucija neįvyko, o 
kiečiai sunaikins visą Rau- Rusiia nuo progreso atsili- 
donaja Armiją, nežiūrint ko. Jau per karą su Suomija 
kaip didelė ji butų. jos transportacija skanda-

Karo dalyku ekspertai vi- Hškai suiro. Pasirodė, kad, 
si sutinka, ‘ kad rusų karei- šalies viduje vandens keliai 
viams narsumo nestinga. Jie visai neišvystyti, gi trokų,

Kaip Mes Vijom Rusu Valdžią 
iš Lietuvos 1905 m. kipro bieuwi° ats,minimai-

(Tąsa.) j Yjgį šitie sumetimai verste vertė Rusijos
Visi, kam rūpėjo tikri Rusijos žmonių' HTT"" or(??n!zu.olti?’- vie?ai

intpi-poni uu u, n M i skleisti savo nusistatymą u- jieskoti sau sa-g . busimasis Ru- linink„ Kadangi Rl^jo] to padaryti nebu-
sijos parlamentas bus tik figos lapas, kuns vo galima,, tai šiai srovei teko organizuoti 
turės pridengti esamą caro “samoderžavi- savo idėjinę bazę užsieny. šią spragą už- 
je” (vienvaldystę). Visi žinojo, kad busi-1 kimšo ėjęs Stuttgarte (Vokietijoj) rusų li- 
masis parlamentas turės tik patariamąsias; beralų ogranas “Vozroždenije” (Atgimi- 
teises, kad caro ministeriai atsakys ne mas), apie kurį susitelkė visos liberalinės
žmonių atstovams, bet carui, kuris be to jėgos.
juos pats pasirinks. 1905 m. liberalų balsas jau gana daug

Rugpiučio mėn. 6 d. caras pagaliau pa- svėrė, nes pačioje Rusijoje jie buvo suradę 
palankią dirvą buržuazijoj. Ypačiai libe
ralus rėmė laisvosios profesijos, zemstvų 
(gubernijų ir apskričių savivaldybės) ir 
miestų savivaldybių veikėjai.

Kaip kiekvienas liberalizmas, savo inte
resų vedamas, taip ir Rusijos liberalai bi
jojo revoliucijos nuolatinio įtempimo ir su-

Sovietai Prašo Ame- Vokiečiai Mato Su-
•, ii i d •• • mu, negu vokiečiai. Jie pasi- tam pačiam neia tinkamų,

rikos ragalbos. Kilimą KUSlįOį. rvže mirti, bet nenusileisti, kelių: važiuodami duobė-'
. o x c i — • Kaltinti iu negalima. Kaip tais ar šlapiais šunkeliais

Amerika Rusijai padės, bet Sako, rusai šaudo' komisarus . kovotojai/jie narsesni da ir trokai sulūžta ir paliekami) 
prieš komunistus kovos. ir pereina vokiečių pusėn. vokiečius. Bet jų nelai- su visom prekėm puti lau- į 

. Sovietų Rusijos ambasa- Berlynas skelbia, kad rau- mė, kad jie neturi vadovau- kuose ar giriose. Geležinke- 
dorius L'manskis kreipėsi į donoj armijoj jau prasidėjo jamo proto. Jų vadovybė liai taipgi suiro, nesgarve-.
AYashingtono vyriausybę sukilimai. Tie sukilimai esą negali susilyginti su vokie- žiai senoviški, vagonai su
prašydamas kuo greičiau- ne militarinio. bet grynai čių vadovybe. Čia kalta bol- puvę.
sios pagalbos rusams. Ka- politinio pobūdžio. Pasiro- sevizmo filozofija. kuri nie- Jeigu kariaujant su ma- 
dangi Rusija dabar kariau- do. mat, kad raudonoj armi- kiną aukšto mokslo autori- žute Suomiia įvyko šitoks 
ja prieš Vokietiją, ir tokios joj ir dabar da šeimininkau- tetą, o kelia aukštyn atsili- transportacijos suirimas, tai' 
infoimacijos galėtų būti ja Stalino pastatyti “politi-1 kusi žmogaus tipą? Juk iš- nesunku įsivaizduoti, kaip, 
Hitleriui naudingos, tai Vai- niai komisarai.” kurie apie žudęs gabesniuosius Raudo- išrodo Rusijoje susisieki- 
stybės Departamentas atsi- strategiją nieko nenusima- nos Armijos generolus Stali- mas dabar, kuomet reikia 

bet saugoja karininkų iš- nas buvo pastatęs armijai aptarnauti 2,000 mylių fron-

skelbė manifestą “visiems ištikimiems pa
valdiniams,” kad steigiama Valstybės Du
rna. Tai buvo Bulygino komisijos darbų 
rezultatas. Tačiau ši žmonių atstovybė 
(parlamentas). Durna vadinama, buvo tik 
patariamasis organas carui ir jo tarnams.
Rinkti į jį galėjo tik turtingieji žmonės, 
patys rinkimai buvo dvilaipsniai, vadina- šidariusios būklės nepastovumo. Jie beve- 
si, iš pradžios rinko rinkėjus, o šie, susirin- lijo, kad caro biurokratija susiprastų ir gė- 
kę iš visos gubernijos į tam tikrą suvažia- uoju užleistų jiems bent dalį savo val- 
vimą. turėjo išrinkti Durnos atstovus, šito- džios. Rodos, prasidėjus japonų karui, kai 
kia rinkimų tvarka, su “ypatingais tautos toliau matą liberalai pajuto, kad karas bus 
atstovais-rinkėjais,” žinoma, nieko nepa- ; pralaimėtas ir galima susilaukti rimtų vi- 
lenkino, bet tik suerzino kovojančius šu dujinių komplimentų, “Vozroždenije” pa- 
taro režimu ir dar kartą netikinčiuosius įti- skelbė straipsnį, kuriame liberalai viešai 
kino, kad caro tvarka yra šlykšti, ir veltui pasakė: “Tegyvuoja armija, tegyvuojaca- 
ji nieko neduos žmonėms. — *" J *--• tix- --- ** x 1 *

O revoliuciniai įvykiai plėtojosi ir augo 
kaip augę. Tuo pačiu metu, pralaimėtas 
Tolimųjų Rytų karas ėjo galop; caro val
džia jį noromis nenoromis turėjo baigti.
Paliaubos su japonais jau buvo sudarytos, 
tik Portsmouthe (Amerikoje) dar ėjo dip
lomatinės derybos, kuriose Rusijos intere
sams atstovavo žinomasai Vitte, kiek vė
liau už taiką su japonais gavęs grafo titu 
lą.
mas 
bėtu

ras. jei jis duos konstituciją.” Liberalai 
jau buvo linkę užmiršti armijos pralaimė
jimus ir visas caro šunybės ir nusidėjimus 
prieš visą šalį už geruoju padarytą libera
lą

sakė paaiškinti spaudos ko- no

kad Amerikos pagalba Ru- čiai sako. kad vienoj pietoj neišmanė, bet ir bendrai jo- Pristatyti rezervu ,yba įei
si jai eisianti biznio pagrin- apie Minską 20.000 raudon- kios apšvietos neturėjo. Ir kia greitai traukti atgal kad 
du: už viską Rusija ture- aimiečių sukilo prieš tuos kai tie “strategai” pražudė išvengus priešo replių, o tuo 
sianti mokėti pinigais. Sko- komisarus, iššaudė juos ir kelias divizijas Suomijos gi- į tarpu visus kelius ir tiltus 
los-nuomos Įstatymas, ku-paskui visi perėjo vokiečių rfose. tik tada karininkai pa- j nuolatos ardo priešo avia- 
riuo Amerika teikia pagalbą pusėn. Kitoj vietoj net 52.- reikalavo pašalinti juos iš cija! _
Angliiai. Sovietams nebu- 000 rasų padarę tą patį 
siąs taikomas 

Rusiia buv
sakiu'i Amerikoje Įvairių senai žinomas kaip rimčiau- kiek politiniai bolševikų 
darbo įrankiu ir mašinų, bet sis laikraštis visoj Europoj, partijos agitatoriai. Duoda- Ii būt ir gera. bet jeigu ne- 
Amerikos valdžia buvo tuos ----------------- mas • kareiviams isakvma mokėsi jos vartotu naudos iš

icmaiavv |uuo ąo •
armijos vadovybės. Bet da-i Šių dienų karas yra tech-

užsakymus sulaikiusi, pa
aiškindama. kad tos maši
nos dabar esančio* reikalin
gos pačiai Amerikai, kuri 
ruošiasi i kova prieš Hitlerį. 
Bet dabar, kaip Hitleris už
puolė Rusija, tai Amerikos 
valdžia jau leido tas maši
nas i’ įrankius pasiimti. Jie 
senai iau buvo sukrauti Pa

mas • kareiviams įsakymą: mokėsi jos 
veikti. Raudonos Armijos i jos nebus. Be to, 
karininkas visų pirma pri- dažnai pagenda. Jai patai* 

Piotn Wi,i* valo pasakyti politinę pra-syti reikalingas mechanikas.
Pietų Amerikoj irgi uz- k išgarbinti “didijį va- O mechanikų Rusija turi la-

hepsnavo karas. Susikirto j r kai™™; natv« lakuirJ19,wA vai-H-kau Po Staliną, komunistų In- bai mažai, n tie patys labaiEcuadoio xalstybele su Pe- te%acionaf ir tik tada sa- prasti. Todėl rusam ir nesi-
ray.ia- Ecuadoio \ aidžia , —“tavarišc nliek!” seka kariauti su vokiečiais,
kaltina Peravijos valdžią

KARAS PIETŲ AME- 
RIKOJE.

irgi už-

masina 
• :

tavarišc, pliek!

Kali', .uzpuolikę. Peranjos Dabar Maskvon atskrido ižlavintas protas ir kuriems 
orlaiviai pradėm bombai- is Anglijos ekspertų misija. deda il7nos ra5jes twh. 
duoti miestus ir kanuome- Jos tikslas yra išaiškinti ko- j
nės iioziciias Ginčas kilo munizmu ' apsvaigusiems Gai]a Rusi os žmonju 
neva dėl nibeziaus. Bet Maskęos lydenams, kad ka- kad dėi akly vadu jie 
•jungtinėse V aistriose mano- rui laimėti reikia ne tuščių dabar ,uri ž*ti kaip musg5

kirauma nrezidentui P.Aose- S kar® but ?.ukurs* pnjkalby. bet gerai sutvar- ---------------
ūž nrižadėta visoke- >.ok.'?l.1-los .aeentai, nes kytos pramones gerai orga-; LENKŲ TEBĖRA

cifb o uostuose.
Molotovas išreiškė Ameri 

ko* ambasadoriui Stein 
hardtui Maskvoįe dideli de

ams nusileidimą.
Liberalai veikė valdančiają biurokratiją 

pagailėjusiais 1905 m. vadinamais visuo
menės veikėjų, pramonininkų, liberalių 
profesijų žmonių ir zemstvų veikėjų ren
giamais bankietais (pokyliais), per ku- 

Turbud^drarininkų b'iurotai’tų lu^- »«<* būdavo sakomos aštrios kalbos, rei- 
; darė visų galimų pastangų, kad išgel- kaiaujama nusuddirnų, konstitucijos ra- 
i savo privilegijuotąją būklę, dangstėsi ?°mą rezoliucijos, o kartais reiškiama nu- 
ynės” reikalais, įtikinėjo naivius pilie- zęmmti jausmai ’ sostui. Bankietai buvo 

jog “Rusų ciesorystė laikėsi ir stiprė- V11^ mąda, ir per juos organizavosi libe- 
jo nepaliaujamu vienijimusi caro su žmo- 5 alines ir pažangiosios Rusijos srovės, 
nėmis ir žmonių su caru” (caro manifesto Tolįatf matysime, kad Rusijos liberalai 
žodžiai), kur reikėjo darė pogromus, siun- įvykusiame po .spalių 17 dienos Maskvos 
dė vieną tautą prieš kitą. provokavo ir suvažiavime viešai priimtoj rezoliucijoj 
stengėsi suskaldyti savo priešininkus, trė- pareiškė norą.palaikyti caro valdžią. Bu
me juos į “tolimus ir artimus kraštus,” žo- ve aišku, kad tų laimėjimų, kuriuos davė 
d žiu, darė viską, kad visais galimais, leisti- spalių mėnesio įvykiai, Rusijos liberalams 
nais ir neleistinais budais atlaikytų me- buvo per akis, todėl jie ir pasiskubino pa- 
džiaginius savo luomo interesus. Jei prie reikšti savo solidarumą ne toms minioms, 
viso to pridėsime senas, atgyvenusias tra- kurios davė spalių 17 dienos manifestą, 
dicijas bei įpročius, kurie buvo sukaustę bet carui ir jo biurokratijai.
milijonus Rusijos žmonių, ir pridėsime^ Kapitalistinės Rusijos buržuazijos ir vi
ri vasininkų biurokratijos visas pastangas so liberalinio sluoksnio supasavimas nule- 
ginti senąjį režimą,—skaitytojui bus aiš-' mė tolimesnes kovas su caro valdžia. Ki- 
ku, kokią milžinišką reakcinę jėgą reikėjo taip ir būti negalėjo, nes liberalai ir mo- 
nugalėti Penktųjų metų revoliucijai. Ta- demiškasai tų laikų kapitalas, nors ir po- 
čiau naujų gamybos būdų sukurtosios jė- pietyje, buvo lyg ir realizavęs savo sieki- 
gos: šimtai tūkstančių miestų proletarų,: mus, ir eiti toliau, netikėti caro manifes- 
milijoninės valstiečių masės, troškinamos tams jam nebuvo jokio reikalo—priešin- 
dvarininkų feodalų ir naujų laikų kapita- gai, buvo pavojinga. Tolimesnieji revoliu- 
listų verteivų prieglobsty, revoliucinės in-į cijos žygiai priklausė Rusijos darbinin- 
teligentijos būriai ir išsiplėtoję naujose gy- kams ir valstiečiams, nes darbo klasių in- 
venimo sąlygose—visos šitos jėgos, nešan-; teresai ėjo kur kas toliau tų pažadų, kū
čios naują gyvenimo supratimą, naujas jo riuos caras skelbė Penktųjų metų spalių 17 
formas, nenugalimai veržėsi pirmyn ir pir- dienos manifeste. Antra vertus, jokių ga- 
myn,—joms. kad ir beginklėms, kad ir ne- rantijų, kad paskelbtosios laisvės bus įgy- 
suspėjusioms susiorganizuoti, turėjo nusi- vendintos, nebuvo. Kita po spalių 17 die- 
leisti senasis Rusijos dvarininkų, popų ir nos išaušusi diena atnešė Rusijai įsiutusių 
biurokratų sukurtasai pasaulis. I juodašimčių organizuotus pogromus ir žu-

A . ... , - i dynes. Visoj eilėj miestų caro ochrannikai
Aukso vidurio tMones. | ir papirkti visuomenės pasturlakiai šoko

Antrtioju Rusijos revoliucijos kovų da-j kerštą už tą baimę,
lvviu buvo pramonininkai, pažangioji lais- ^urJ9 ls^®nte. Rusijos satrapai per pirmas 
vujų profesijų inteligentija ir visi tie pasi- .į1®”as’ kai visuotinasai Vi
tui intieji elementai, kurių likimas ir gero-' ’oi?Jnkų ^lkas sustabde vi

“tėvy
cius.

veltui 
riopą oaca 
Amerika

V » UI 1 1 ia • ■» » 1 • A

kovos kaip kovoiu> ' tln,u Vaktl« ,r Aisentmos

a Rusiiai. Nors Vokietijai rupi kad tarp A- nizuotų geležinkelių ir gud- BOLŠEVIKŲ NELAISVĖJ 
merikos valstybių butų kuo rios strategijos karo lauke. ! vfcadėjo Rusiia 'aisiyny ouiu nuo

rt prfo komunizmi <ĮaĮ«na;i nęranuikos. Jung- „ .. , . .. , Iš Londono pranešama,
Tačiau nuvykusi Mask- užėmė Lenkiją, bolše- 

\on anglų komisija nusimi- vjfcaj išgabeno Rusijos gilu-
- flikta kuo greičiausia likvi- P*’ .nes l)amate’ ™”techni- mon son ooo buvusiu Lenki- 

PER DIENA NUMUŠĖ 322 Kuo ^leiciausu llRvi‘ kų ir strategų Sovietų Rusi- kareivių, kurie ir dabar
valdžios stengiasi šį kon-

OUotl-___________ )ia ..į5 P™"™;,tenai"bikomi mtefertf Un-
ANGLAI NUSKANDINO ' rU^ U ’ .PS1’ --1 ~ ^e* kų valdžia dabar reikalauja, 

SUOMIU LAIVA7 katąs statistikos žinių iš bu- j-a(j tuos jenkus paleis- 
. „ _ Ų . '-us"* “Piatiletkų:" Buvo žiniy< kad n'lsai su

. Iš Helsinkio pranešama, 1928-1932 metų “piatilet- tuo sutikę ir prižadėję net
laivių. Iš io skaičiaus 235 kad anglu karo laivai buvo i kai” buvo nustatyta pakelti atstatvti visą nepriklauso-;
bolševikų lėktuvai buvę nu- “uėmę finų prekybos laivą geležies gamybą 203 nuo- ma I>»nkiią, jei karas bus
mušti oro mūšiuose, 28 buvę kuris plaukė su gru- šimčių, o pakelta tik 88 nuo- laimėtas, bet kol kas šitos ži-

RUSŲ ORLAIVIU.
Berlyno pranešima* sako, 

kad pereitos sąvaites utar- 
ninką, 1 liepos dieną, vokie
čiai sunaikinę 322 rusu or-

aiškiai nepasako.PLIENO PRAMONĖJ DA-
BaR DIRBA 632.000 

ŽMONIŲ.
\merikos geležies ir plie

no i’.'iituias Nevv Yorke 
praneša, kuo dabartiniu lai
ku šitoj pramonėj

,.j.. . 4.. o , Agrikultūros Departamen-
padidejojo vos tik 3 nuo- tas Washingtone apskaičia-
simciais.

DR. JOSS GAVO 10 METŲ . , .... . . ,VYT* v Automobilių ir trokų ga-
kalejimu. mybą pęr paskutinį penk-

Dr. Merill E. Joss, kuris mėtį norėta pakelti 100 nuo-
Maine’o valstijoj nužudė sa- šimčių, o ji ne tik nepakilo, 

dil ba vo žmoną, kad galėtų vesti bet 3 nuošimčius da nu- 
b32,odO žmonių. Pernai šiuo,kitą moterį, gavo tik 10 me-;smuko.
J iik'i diib<« Slo.OOO 1 ru knlėiimo. Cement*. gamybą buvo

vo, kad šiais metais Jungti
nių Valstijų gyventojai turė
sią $85,000,000,000 paja-, 
mų, kas reiškia 11 biiionų 
dolerių daugiau negu pernai 
buvo. Gi ateinančiais 1942 i 
metais numatoma net $92,- 
000,000,000 pajamų.

vė buvo susiję su augančiu Rusijos kapita
lizmu ir pramoningąją buržuazija. Bur
žuazija negalėjo pasitenkinti dvarininkų, 
reakcingųjų agrarų, valdymo formomis ir

sus didžiulės šalies gyvenimo nervus ir izo
liavo carą ir jo artimiausius tarnus nuo vi
so krašto ir nuo viso pasaulio, šis didingas 
revoliucijos smūgis dar nebuvo laimėji
mų sutvirtinimas ir laidas, kad iškovotosbudais. Pirmiausia, žinoma, todėl, kad pati

buržuazija norėjo valstybės interesus su- S ? Todėl mie-
lieti su savais interesais, ji norėjo turėti Revoliucinių
valdžią savo rankose ir įstatymus leisdama L , • 7 . V. P^riijų vedami, žygiavo te
laikyti jų veikimą savo interesų naudai. Į... kovas,j kovas akis j ak}
Antra vertus, buržuazija gerai suprato, v 0 n* rėmėjais,
kad prekių gaminimo sąlygos reikalauja Darbo masės ėjo į atvirą mūšį—į Mask- 
aukštai kvalifikuotų, prityrusių, gerų ir iš- vos? Rostovo, Krasnojarsko ir ku miestų 
simiklinusių specialistų organizatorių, mo- barikadas, į atskirų Rusi ios kraštų sukin
kančių savo darbą darbininkų. Caristinės . i išsiplėtojusius po visą šalį
popų Rusijos mokykla gamino ne tai, kas valstiečių sukilimus.
buvo reikalinga buržuazijai. Modemine o*.
buržuazija buvo iki gyvo kaulo suintere- , . ...
suota, kad caristinės Rusijos vyriausybė Jei liberalinė buržuazija pasitenkino 
negadintų jai biznio vis augančiais viduji- caro konsctitucijos paskelbimu, duotomis 
niais neramumais, kurie trukdė prekių ga- ar pažadėtomis spalių 17 dienos manifesto 
mvbą, alino vidaus rinką ir kenkė kredi- laisvėmis, tai aišku savaime, kad miestų 
tingumui užsieniuose. darbininkai ir valstiečiai negalėjo šitais

Rii<S" kas toliau. Caras ir biurokratija tų reikala- 
iu v’n,¥ j°k’u kudn negalėjo išpildyti, nes tatjos santyaikoje J*s ! butų reiškę jų pačių laisvą pasišalinimą iš

LiiriyaraJn<rad Visų Msuomeninio gyvenimo sričių. Dai bi-
kle n . tengesi j^en - ninkų partijos pirmoje vietoje reikalavo
mo vii sunes ir užimti tinkamą sa o įntere- j .^ ^ Rusijoj, seimo sušaukimo,
sams vietą politiniame ir visuomeniniame 8
gyvenime. • damų*®-) , - .
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HITLERIS NORĖJO SU LENKAIS 
UŽPULTI SOVIETŲ RUSUĄ

BESSO MISIJA PAAIŠKĖJO.
Siūle Anglijai taikytis au gų. kad praneštų Molotovui, 
Vokietija ir išvien imki jog vokiečiai ruošiasi pulti 

Ruaijų. Sovietus. Bet Molotovas at>
Visas na^nlk n,»t4xhn sisakė. Anglijos pasiuntinį

Vokiečių Parašiutininkai

BET LENKAI ATSISAKĖ 
BŪTI JO TALKININKAIS.
Tuomet jis susitarė su Stati* 

nu užpulti 1-*—bijų

U- - ...... J U mldUid5/ priimti. Tada pate Churchill
abejones, kad dėl d^bų Perrodij, P-nefč vi;gumas, nebojimas.

Kai Litvinovui nepasise- nepaįsekimo Augiausiay- ram įSulSTy* wUe«d
ke sukviesti pasitarimui sep- ia kaitas pats Stalinas ku-. H'Oene_rankaKogii sitos k ukraji Maskvog bol. 
tymų valstybių atstovus, tai ris Litvinovą pakeitė Molo- nacių erstas skndo į Anglį- r “PraTda” isknlinin 
visas reikalas buvo susiau-. tovu. Kai tas pakeitimas J9< kuri veda karą su Vo- Juž tai Churchillą “intrigan-

_____  _ ________ ____________ spėjo visaip, bet
Rusija ir Lenkija. Pasitari- giasi persiorganizuoti ir nu- dabar jo misijas tikslas, ro- į^,. ’ ^,2?, k rauPs" 

_....» , . , mŲ tikslas buvo kaip nors statyti savo gaires nauja d°s, bus jau visiems aiškus. Vahar visas nasanlis ma-
Įvykis jyykj sekė. Viskas susiprasti ir sudaryti bendrą kryptimi. Litvinovas tikrai i Hess nuvežė Anglijai padu- . v , churchill sakė tiesa

keitėsi kažkokiu padukusiu apsigynimo paktą. nuoširdžiai norėjo su ang-, lymą daryti taiką ir išvien vT’ Stalinas anoavo An<rii-
greitumu. po ilgŲ ginčų ir vįjkini- lais bei francuzais susiprasti pulti Sovietų Rusiją. - 1939 metais P Mask-

!m« Maskva Pareikalavo- ir bendradarbiauti apsigyni-Į Tatai skamba kaip kokia )aikražčiai’ir dabar pur-
Įima Jaukti nepaprasto jvy į kad angiaj įr francUzai pri- mo reikale. Pas jj nebuvo jo- keista pasaka, bet Berlyne vajc ,• Anpliia drėbė bet kai
^f^ae huv^WektriMJta ri’gt’ kalines misijas- Pa' Jdų ka<! “ Hitleriu tokie dalykai yra vadinami tik Hitleiį Skelbė Rusijai
nukanda buvn^^Hma 8tarie’i sutiko ui Padaryti- ya,lrpa . Plikyti drau- kitokiu vardu, ibūtent, gros- fcarą An Iija Churchillo lu- 
bile valandą buvo galima 0 mfcijos atvyko tai ir giski santykiai. re Politik ’ (“didžioji politi. wm tuoi prižadėto remti

sties kana su- ėj prasidėjo derybos, ku- Molotovas manė, kad jis ka”). Ar atsimenat, kaip KtEij. vj?ais ka|jmais bu- 
vyras ir ciniškai peieitą pasaulinį kaią Vo- jc jr augly misija jau nu-

Auguras “Naujienose’ vintas. Pasitarime turėjo da-• įvyko, netrukus visiems bu- Kietija?
ras?.- .. lyvauti Anglija, Francuzija, vo aišku, jog Maskva ren- Žmonės

Tikrai istonski buvo 1939 - ------- - - - -
metai.

laukti kibirkšties 
kurti.

Penktas Puslapio

Anglai išleido šį vaizdelį tik šiomis dienomis. Jis parodo 
jų kovą su vokiečiais Kretos saloje. Vaizdelis parodo, 
kaip iš oro leidžiasi vokiečių paiašiutininkai. Vienas vo
kiečių orlaivis anglų pašautas krinta žemėn liepsnodamas.

1 si-a- • J. rios daugiausia užsikirto dėl yra “smart” vyras ir ciniškai pereitą pasaulini karą Vo-
Ir didžiųjų valstybių di- jenku nenoro raudonąją ar- pradėjo šaioytis iš anglų ir kietijos generolas Luden-

plontątai tatai jaute. Jie jau- mįja‘ j savo teritoriją įsi- francuzų. Manė jis, kad jam dorfas specialiu traukiniu
tė, kad Hitleris yra pasiren- jejstj * " pasisekė kitus apstatyti, nusiuntė Rusijon Leniną ir_____________
gęs karą pradėki. Dalykas toks, jog Maskva Šiandien už tą jo “miunche- Trockį, kad sudemoralizuo- MECHANIZUOTOS

Jaute ir beveik nieko p^jute konkretu planą karo nizmą” Rusijos žmonės turi tu Rusijos armiją? Ir jiedu . §ų SPĖKOS 
ne??rJ: , , - .atveju. Vokiečių užpul- skaudžiai nukentėti. šita patarnavimą Vokietijai p,- ‘ Unrp,

ta diplomatų puses pasi- tiems lenkams jje siulž inti p,.of. lygoje at|iko. Tai irgi buvo “grosse J““*“™. p-ess kares-
reiškė Jtązkoks ttnmjnahs-centrą. o raudonąją armijų iškelia ii kitą nepaprastai j- Politik." Bei lyno politikos P®“™“*" “ • i
kas nebojimas, apsileidimas, pasiusti abiem spar- domų dalyką. Hitleris buvo i inžinieriai išgalvoja fantas- ,.k^J^hanT!
Jie visą laika taresg bandė namįn1’ti - pasimojęs vykdyti tą planą,1 tiškiauMij planų ka™i iil^,S" to Mma '
kažką sulipdytą bet pne T Ma.kvos pasiūlymas kurį jis išdėstė“Mein Kamf’ i mėti.
nieko konkretaus , negalėjo ,enkams pasilodė nepriimti. (Mano kova, knygoje. Va-! O kas atsitiko šį kartą? Vokiečiai tikėtos! sumuš- *« non .sv

, .. . • ... . nas. fš Rusijos karo atveju dinasi, originališkas jo pla-- Well. nacių politikai Ber- , . vokiečius Trišone 'ti Rusiia uer 3 savaites ir kraujo slėgimo
Pnes kiek laiko Anglijoje jje reikaiaVO tik amunicijos nas buvo pulti ir sutriuškinti! lyne priėjo išvadą, kad įsi- Londonl bm m’anomMtad »«s. tai visuoir

skrido Maskvon 
įusus gintis.

pamokyti

RU-

KAIP ILGAI RUSAI GA
LĖS IŠSILAIKYTI.

liko išleista nauja knyga i^i’^nkim b- nieko daugiau Rusija.' '”........... .. kinkius Amerikai j karo ,tei
vardu “Russia.” Tos knygos i Kad tas planas galėtų ge- reikmenų gamybą. Angliją metraštis sako kad tuomet

i__'___ :_ 1-a.i *•_ • k,,,, iusų aimija t

KAIP IŠVENGTI KRAU
JO SLĖGIMO.

Jei nori išvengti aukšto 
ir širdies li

gos, tai visuomet vaikščiok,

autorius yra prof. Bemard 
Pares, pasižymėjęs rusų is
torijos žinovas ir kalbinin
kas. **•.

Prof. Pares ne tik keliais

Įsileisti raudonarmiečius i —-------  r------- o------ o. --- --------- ; * ~ -~rusu
cavo teritoriją jie nebuvo riau pasisekti, tai jis trimis jiems nugalėti bus sunku. “ 
linkę, kadangi jais nepasi- atvejais pasiūlė Lenkijai su- Kai Amerikos orlaiviai pra
tikę jo. daryti militarinį paktą. O to dės skristi šimtais ir tuks-

Lenkų užsikirtimas prive- pakto tikslas turėjo būti' tančiais, Vokietijos miestai 
dė prie to. kad pasitarimai toks: bendromis jėgomis j galės būt sulyginti su žeme

vargiai raudonoji armija ga- s^dėk ir stovėk stačias., ne-
____ __ _____ lės ilgiau išlaikyti. Bet da- susikūprinęs. Toki patan-

tankų. 1,000 šarvuotų veži- bar anglai mano, kad bolše- įsiems duoda Dr. Leęter 
mų, 150,000 traktorių ir pikai gali laikytis da kokius Daniels is Sacramento, Cal, 
100,000 trokų. Orlaivių rusų du-tris mėnesius. Ilgiau iš- į

t nuja turėjo 10,000

JUGOSLAVIJA GAU
SIANTI ITALIJOS UOSTĄ

Jugoslavijos valdžios 
premjeras gen. Simovič pra-

ai mija , tada turėjusi 9,000. 
Nėra abejonės, kad nuo to 
laiku tie skaičiai padidėjo. 
Bet anksčiau statytos maši
nos šiandien jau pasenusios. 
Geresni rusų karo pabūklai 
esą tik tie. kurie nupirkti iš 
Amerikos arba pastatyti pa
gal Amerikos inžinierių. Gi 
pačių rusų pastatyti tankai

atvejais aplanke Rusną bei labinai buvo nutraukti. An- pulti Rusiją, 
ją išvažinėjo skersai ir įsu- jaj jr fi-ancuzaį buvo prašo- Kai Lenkija atsisakė Hit- 
gai, bet jaunystėje ir Mask- mj įtiiyntj lenkus, kad jie lėlio pasiūlymą priimti, tai 
vos universitete studijavo. sjuioma plana priimtų, nes jis atsigrįžo prieš ją ir pasi- 
Kai anglų ir francuzų mili- būtinai yra reikalingas rinko talkininku Rusiją, ku- 
rapnės mjsiios bei diplomą- tinkamam apsigynimui. rią su lenkų pagalba jis bu
tai Maskvoje vede derybas, tarnu Coulondre vo nasimojęs sutriuškinti! į ką, Anglija galės ją atmesti,
tai prof. Pares važinėjosi po 1UO vouionare, Mpvinrint to kad Beckoines «unras. kad Vokieti ianiJim, dali Francuzijos ambasadorius, ^eziunnt to, Kaa įsecKO i nes supras, iwa v
t- ! d d -. a .Berlyne. wadėjo siusti aliai-- vadovaujama lenkų vynau- jau nebegali toliau kariauti. ,abai prastds
Niekas Rusijoje nesitikę- minMS žinias ; į. sybe nepasižymėjo didehu j Tainsmogųr irvimjmh k)}kyBŽ8 šiųįatvirtina

apie galima Hitlerio susi- ’al ««<"»« ««««» veltasvisilotaėt savokalbai KL A.. — —i
uz tai. kad nuo sakalo vaid

0 įsiveržti Anglijon ir oku
puoti ją nelengva. Taigi jie 
nutarė, kad geriausia išeitis 
yra pasiūlyti Anglijai taiką.

Bet kokiu budu tai pada
lyti? Jei pasiūlysi sausą tai-

laikyti anglai nemato vilties 
rusams. Rusija žmonių turi 
labai daug, bet tie žmonės 
neišlavinti. Vokiečių karo

tas su Hitleriu. Prieš pat to 
pakto pasirašymą visur Ru
sijos miestuose buvo rodo
mas antinaciškas filmas 
“Profesor Mamlock,’’ o ki
tas filmas vaizdavo, kaip 
pasaulinio karo metu vokie
čiai plėšė Ukrainos gyven
tojus, atimdami kiaules,
karves ir vištas. Visur buvo sįuivma priimtų. Kai susita- 
sakomos nepaprastai aist- rimas įvyko ir delegatai ėjo 
nngos kalbos, pasmerkian- apie Įaj pranešti rusams, tai 
cios banditą Hitlerį. pakelyje jie susitiko marša-

Kai pagaliau liko pa- lą Vorošilova. Išklausęs de- 
skelbtas pairtas, kurį pasira- legatų pranešimą, Vorošilo- 
šė Berlyno ir Maskvos

pratimą su Stalinu. Jis ragi
no dėti visas pastangas, kad 
tam Berlyno susipratimui su 
Maskva butų užkirstas ke
lias.

Pagaliau anglams ir fran

veltassavp.
se kartoja, ad su kajp peF kiaųsi-

mens ii atsisakė. Tuo tarpu į negali būt jokios taikos, jis i . lll»r5H.2 
saulė” Stalinas mielai suti-' turi būt sunaikintas. Taigi,' *

ko šakalo vaidmenį vaidinti į iei Hitleris pradėtų prašyti

mašina kerta juos kaip žolę. nešė per radiją iš Londono, 
Svarbiausia, kad rusai neto- kad jei Anglija laimės karą, 
ri strategų. Gabesniuosius tai iš Italijos bus atimtas 
generolus Stalinas iššaudė, Triesto uostas prie Adrijos 
o jų vieton pastatyti jauni juros ir atiduotas Jugosla- 
agitatoriai tik . prakalbas vijai. ;
moka sakyt if Staliną gar- ■ — b.. ■ .,į.T. ,j LįtL. n

bint Washwtow ii^Į ma-; «. AJ|fl|Ąj '
noma, kad iki rudens vokie- I JĄJ IU>lkV* liU/M 

čiai bus Rusiją užkariavę, f

HITLERIO GIMINAITĖ 
PADEDA ANGLAMS.

Mateušas J. Švilpa. Jono $uuus. pa
jieškau giminių Mciluškių sodžiaus, 
Traškunų parapijos. Visų mano gi
minių prašau atsisaukt. Aš tunu iš
radęs ir užpatentavęs svarbias gy
duoles trijų rūšių. Galima padaryt 
milionų dolerių biznį, dirva plati; bet 
aš esu vienų vienas, man reikia tei
singų pagelbininkų. Atsišaukit grei- 

Mat J. Švilpa, (7>
P. O. Box 1193, Hartford, Conn.

‘AIS-MESKA IŠPLĖŠĖ 
BAKŠĮ.”

cuzamT na«i«ek7* nrikalbėti ką šiandien Rusijos žmonės i ti, kad greičiau pribaigti.: _ H?ra . Bostono biznierių, 
euzams pasisekė pnKaioeu «kaudžiai nukentėti Gudins Berlvno politikai. Furfey ir MacLaney, nuvy- lenkus, kad jie Maskvos pa- jiems k* S*, budi lai-i ko j Mąine’o valstiją atosto-

kraujas ir ašaros lieti... kos prašyti negalima. Jie su- ?as praleisti. Jiedu apsistojo
----------------- galvojo tokį dalyką, kuriam i kempėj netoli nuo Rangeley

BOLŠEVIKU LAIVYNAS Anglija ir Amerika galėtų Lakęs. Vieną nakt| jie įsgir- 
ESĄS SUDAUŽYTAS. pritarti. Jie žino, kad Lon-
Iš Stokholmo pranešama;; donas ir Washingtonas ne

kart vokiečių orlaiviai su- i kenčia bolševizmo. Juk Sto

ir liko baisiai apstatytas. O dabar taikos, tai jie galėtų 
už jo “gudriai durną” politi- i pradėti da smarkiau jį mus-

vy- vas labai šaltai atsakė, jog ----- - - ,... . ,
riausybė, tai Rusijos žmo- jam tai neįdomu. Po to jis daužė bolševikų karo laivy-, linas nesenai šlykščiai de- 
nės jautėsi lyg apstulbę, ne- greičiausiai nusiskubino Į kuris buvo sukoncent- Į mokratines valstybes apga- 
galėjo susivokti, koks čia pasitarima su von Ribben- luotas Hongos uoste. Šuo- vo, susidedamas su Hitleriu, 
reikalas. tropu, naciu užsienių reikalų mijos užlajoj. Kurie laivai Todėl Berlynas ir nusiuntė

Dabar pažiūrėkime, kaip ministeriu." išliko sveiki, tie pabėgo į i Hessą i Angliją. Nuskridęs
ėjo derylios ir kaip Stalinas Didžiausiam savo nusiste- Kronštatą, netoli Leningra< tenai Hessas ir pasakė Ang- 
“doble-crossino” anglus ir bėjimui anglai ir franeuzai do. Juos nusivijo vienas ne- hjos vadams^ Koks ūksiąs 
franeuzus. kitą diena patyrė, jog Mask- didelis vokiečių laivas. j mums spiogdinti vieni kitų

Prof. Pares sako, jog pra- va pasirašė su Berlvnu de- ; .ir ?alkintl
džioje Chamberlaino vy- šilučiai metų nepuolimo pa- ANGLAI GAVO SUSTIP-; sa lis. Baigkim karą tarp sa- 
riausybė nerodė jokio entu- ktą. " į RINIMŲ SIRIJOJ. j vęs ir eikim išvien ant Rusi-
ziazmo sudaryti militarinį Anglų ir francuzų misijų Vichy francuzų valdžia jos. Sį pasiūlymą per mane
paktą su Maskva. Derybos nariams, žinoma, nieko kito praneša, kad Sirijoj ang- daro pats Hitleris,
buvo vilkinamos. į pasiuly- nebeliko daryti, kaip tik su- lams į pagalbą pribuvusios kot.
mus atsakoma po dviejų ar sikrauti lagaminas ir va- dvi naujos kolonos iš Irako. - utį ks. Hitleris vienas pats
net trijų sąvaičių. Londone žilinti namo. Anglai jau paėmė Palmyrą eis bolševizmą naikinti

do bildesį už durų. Pasirodė, 
kad*didelė meška volioja jų 
“aisbaksį” ir ėda iš jo mais
tą. Jie šaujamo ginklo netu
rėjo, todėl bijojo per duris 
išeiti, ir meška sudorojo visą 
jų maistą.

JAU

viešpatavo kažkoks neran- šiandien nėra mažiausios ii dabar atakuoja Beirutą.

23 Sužeisti Bušo Katastrofoj

ši nuotrauka parodo buvo nelaimę netoli nuo Michigati City. 
liu tmkn. Viena? žmogus buco užmuštos ir 23 sužeisti,

Rusas susikūlė nu dide-

JURININKŲ UNIJA 
UŽ ANGLIJĄ.

The National Mąritime 
Unija (CIO) išleido New 
Yorke paraginimą visiems 
skyriams, kad jie remtų An 
glijos ir Sovietų Rusijos ko- 

Ką sa- i vą prieš fašizmą. “Mes vi- 
Jei Anglija su tuo ne-' suomet buvom ir esam fa

šizmui priešingi.”
Bet kol Hitleris nebuvo 

ant Rusijos užpuolęs, šito 
unija buvo griežtai nusista
čiusi prieš Amerikos pagal
bą Anglijai. Ji laikėsi tokios 

labai

Bet demokratinė Anglija 
šitokių šunybių nedaro.
Nors Stalinas ją “double- 
crossino,” Anglija fašistų 
pasiūlymą atmetė, bet tuo- i politikos,. kuri buvo 
jaus nusiuntė Maskvon žmo*-1 naudinga Hitleriui.

K E

IL

aras Jjuropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite "Naujienas".

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraitis Amerikoje..
l'žsiraiykite "Naujienas" iiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (iiimant Chi- 
rag|), 96.00. Chicagoje ir Europoje—9&00. 

Money Orderį ar čekį siųskite:

"NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimnf InptjĄ ftuiiĮgitM aefhA

New Yorke gyvena airė, 
kuli yra ištekėjusi už Aloy- 
so Hitlerio, nacių vado pus- tai- 
brolio. Šiomis dienomis ji 
įsirašė New Yorko organi- . 
zacijon, kuri renka Anglijos 
žmonėms aukas. •

Šiomis dienomis Moniko
je (Afrikoje) buvo smarkus 
žemės drebėjimas, 
drebėjo 45 minutes.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau moters apsivedimui, (ne 

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

251 W. Root Street, chicago. Iii.

Jieškau vietos ant farmos
Žemė Aš noriu padirbėt nesunkiai be už

mokesčio ir už tai gaut pragyvenimų 
i ir kambarį. Kam toks vyras reikalin-

--------  : gas, parašykite. Geriausiai mylėčiau
Darbininkas ant Farmos j "įię-, i- w2;>.'i Broadway, So. Boston, Ma^s.Kuris mokėtų melžti karves ir vi

sokį farmos darbą. Mokestis gera, 
atsišaukit tuojaus.

Mrs. Jos Zakareviez
Box 95, Old Spencer Road,

North Brookfield, Mass.

I ~I

PARSIDUODA DRUG- 
ŠTORIS

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

S. Markūnas (4)
390 Lafayettc st., Bridgeport, Conn.

Reikalingas Darbininkas
i Dirbt ant farmos. Gali atsisaukt ir 
senas žmogus, bile tik mokėtų melžti 

; karves. Bill Abromas (7>-
i K. 1, Boa s7, Canton, Wi^-

Petronelė Lamsargienė
Užlaikau visokias LlfiTUVISKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane; duosiu getą patarimų 
ir busit patenkinti. (3)

PET. LAMSARGIENfi 
1S14 S. Water SU Philadelphia. Pa.

Parduodu arba Mainau
MIESTE ANT NAMO

32o akerių, pilnai įrengta pieninė 
farma. 75 akcriai apsėta. Gera juod
žemi, kurioj auga visokie pasėliai. 
Geras vanduo, elektriką, geri keliai, 
arti prie miestelio, bažnyčios, mo
kyklų. ' (6)

MATT. DILLENBURGH
R. F. I). Xo. 2, CARNEY, MICH.

KAMPINĖ KRAUTUVĖ
Ant rendos. Gera vieta, arti teatre. 

Kreiptis pas. P. A. JATUL 8) 
813 Washington st., Stoughton, Maus

NAMU SAVININKAI
Dabar kasdien visos Prekės brangsta. Namų pataisymo 
Prekės ir brangsta, todėl nėra išrokavimo laukt kol jos 
pabrangs daug daugiau. Geriausias laikas taisyt dabar.
PAS MUS DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 

DA SENA KAINA.
Sienom popiera 6c. Kolis ir brangiau.
Maleva—Varnish—Shella c 90c. ir brangiau.
Aliejus—Tarpentinas—Le ad—Kalcimain—lame—Plaster 
Cementa»—Dratai—Stogam Popiera—Smala—šingeliai 

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

SOUTH BOSTON HAR0WAKE, INC.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

322 BROAlnSAt,
Tei. ŠOU 1756

30. Bode. ; . 
tarpa D ir E Strcata
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Moterims Pasiskaityt
Labai Madoje Rankų Darbo Megztinukai DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEISONIENĖ.

AR ATEIS LAISVE?

Palšas rūkas slegia žemę. 
Vientisi takai.
Tik prašvitę, jau sutemę 
Liūdną dali žemei lemia 
Sukaupti skliautai.
Tartum niekas nemylėjo 
Išlaisvos takų.
Tartum vienos dauros vėjo 
Liūdną žemę telydėjo. 
Gundė prie sapnų.
Lauksi ryto. Ims blaivytis 
Slegianti rukai?
Tik žiedai tie nuraškyti,
Tik jutimai išaižyti— 
Neprigys. sakai?
Gi išauš kita gadynė. 
Dievina skaisti.
Ar tiek lūkesių pažinę.
Tiek siekimų užauginę. 
Busim užmiršti?
Gal kiti dausas pajutę 
Vienumoj nebekales.
Ir nustos verpetai siute,
Ir švitrėjimai prakiutę 
Išguituosius pamylės.

JS * *
Pirmas žiedas, pirmas vėjas 
Iš tėvų laukų.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Paskutinėmis dienomis Amerikoje inėjo madon darkų mezginiai. Iš kairės matome skry
bėlę iš medvilnės medžiagos su rankomis megstais medvilnės apvkraščiais. Vidury, ran
komis numegsta medvilnės liemenė. Iš dešinės, medžiokliška žalia skrybėlaitė su raudo
nom gėlėm.

: KUR JAUNAVEDŽIAMS 
NELEIDŽIA PIRMĄ NAK- 

j Tf SYKIU NAKVOTI.

Keistų ir sykiu Įdomių pa
pročių turi Įvairios musų že
mės tautos. Štai viena aust
raliečių giminė, vadinama 
Arunta. turi toki paprotį, 
kad jaunavedžiams pirmąją 
naktį neleidžiama sykiu gu
lėti. Jaunoji privalo tą naktį 
nakvoti su jaunojo motina, 
o jaunasis privalo pergulėti 
su jaunosios tėvu. Kitą die
ną jaunieji suvedami į kuo
pą ir daromas balius.

Afrikoj, netoli ežero Vik- 
toria, gyvenanti nėgių tau
telė turi toki paprotį. Tik 
apsivedusius jaunuosius iš
skiria keliems mėnesiams i 
kitus kaimelius. Vyrą tuo
met “saugo” nevedusi žmo
nos draugė, o moterį neve
dęs vyro draugas.

Siame gyvuoja toks pa-POVANDENINĮ KARO LAIVĄ.
protys, kad jaunavedė po _______ __
pirmojo gimdymo privalo
padalyti gana keistą atgai
lą. Tik ką gimdžiusi motina, 
arti degančios ugnies turi

KAIP GYVENA SIAURĖS 
ESKIMAI.

Jeigu nors vienas musų 
suvalgytumėm penkis kilo
gramus (10 svarų) mėsos, 
tai mums tuojaus reikėtų da
lyti operaciją, nes kitaip 
mirtumėm. Tačiau yra žmo
nių, kurie po tokių pietų jau
čiasi visai gerai ir negalvoja 
apie susirgimą. Tai yra ma- 

< ža eskimų tautelė, kuri gy

KAS IŠRADO SMUIKĄ.

Reikia žinoti, kad dabai 
vartojamą ir visų mėgiamą 
smuiką išrado Antonio Stra- 
divarius, italas gyvenęs virš 
tūkstančio metų atgal. Tais 
laikais jis buvo nužudęs sa
vo žmoną ir už tai gavo 10 
metų kalėjimo. Būdamas 
kalėjime Antonio Stradiva- 
rius sugalvojo ir pasidarė 
smuiką, su kuria grieždamas 
lengvino savo liūdnas kalė-

i vena tolimoje bei skurdžioje j jįmo dienas. Išėjo jis iš kalė- 
į Norvegų, Švedų ir Suomių jjmo suvargęs, ligotas 
šiaurėje. Eskimas lengvai jr susenęs vieną gražią 

, suvalgo penkis kilus žuvies dieną, ilsėdamasis miesto 
i }r. <?ar uzsigardziuoja pen- aikštėje jis ėmė griežti savo 
: kiais kilais nebalų. Visas išrastuojį instrumentu. Be- 
eskimo gyvenimas pašvęstas matant susirinko apie jį miI.
tik rupmimuisi, kad jis u žinišlva. žmonių minia. Jo 
seimą nors du sykiu taip pa-koncmai vėliau pasidarė 
valgytų. Eskimo maistą su- nepaprastai populiaiųs, kaip 
daro_ zuvisjurų sūnys ir jr tg išrastasis instrumen- 
siaures briedžiai, kūnais jie taf, smuiką
SffiTmėsaŠ oT odų Smuiką .ištobuli"° lr.»,a-

darosi drabužius ir išsikloja talS
palapinių vidų. Jurų šunys į«?trameatu W Pat. ltaIas *uu. «w y < Nicolas Paganini, kurio mir- 

! arba ruoniai eskimams tel- ties 100 m. sukakti ltalija

Kur užaugau, kur mylėjau, degintis krutinę ir nugarą

Kaip submarinas yra pasta- pakyla ir jau be vandens į- 
tytas ir kaip jis veikia. leidimo į rezervuarus negali
Visi jau esame • 1 • 1 •

Torpedsyaidžiai yra sub-iSildrięria^apSto 1^- minėjo metais'
marino piiesakyje ir uzpa- j japinjų vidų, o iš odų darosi 
kalyje. Islekus torpedai, ma£us ir lengvus laivelius, 
speciales volvos .neleidžia kurįaįs jįe žvejoja. Kuomet

MEDŽIAI, IŠ KURIŲ EI
NA VYNAS.

JliVlililV s X lidVI » Aliutui j - • • v e • 1 • * . *VW* 1C41O ’ V'JSlMVillV V

o-irdėie greitai pasinerti. Jei dėl ku-i vandeniui pateKti j laivo vi- pasiseka užmušti lokį, tuo- Indijoj, Afrikoj ir Mada- 
£}iaeję vin n>.iAŽfl^»nlaiv«SnMtSnP-'dų. ToipedaVimaS priešo i? f Uplia dirlolp „o.v J J’ki. -L™ loHr

Kur vogčia slenku.
Žiu. sesuo, klausyk su vėju
Iš tėvų laikų
Skundas kelias, skundas

liejas
.Mirtinas, klaikus.

tol kol oda pasidaro visiškai 
raudona. Ir taip privalo ji 
daryti net trisdešimts parų 
tokios “pakutos.” kaip padaryti. Todėl nors 1 aciau laiKui Degant iai- Kiti submanno ginklai j

trumpai čia ir norim supa- vas. lengvėja, nes eikvojusi, yra silpni. Jis puola tik tor- 
žindinti savo skaitytojus su maistas, kuias ir torpedos, pėdomis, kurias paleidęs tu- 

..................................... j Kad tas neatsilieptų laivo ri bėgti, bet ne kovoti.

KIEK VERTAS MAHO
METO KAPAS.

Įdomu ir tai, kad nuo tos su
los pasigeriama taip, kaip 
ir nuo kiekvieno alkoholinio 
gėrimo. Paskutiniuoju laiku

APVESDINA PRIE
VARTA.

Nesenai Japonijoj
tais jurų baisūnais.

Submarinas yra toks karo
Kad Tevvnę. žydint sodams, priimtas įstatymas, kuriuo- laivas, kuris gali pasinerti į 

mi neturtingos merginos, vandenį per 30 sekundų ir 
sulaukusios reikiamo am- net iki 100 metių gilumon. 
žiaus apvesdinamos prievar- Po vandeniu submarinas ga- 
ta. Kievienas kuo nors pra- Ii išbūti iki 90 valandų.
sikaltęs vyras yra taip pat Tokioje gilumoje van- engtas vamzdis, kurio vidu- 
verčiamas vestis..šituo atvė- dens spaudimas sįekia iki je sudėti specialus optiniai

Ar tai tam mes laisvės godą 
Sergėjom ilgai.

Sveikint kaliniais?
šion pakalnėn mus lydėjo 
Dargana, šalna.
Čia atėjom, netikėjom,
Kad daina rauda.

Balys Sruoga

KODĖL AŠAROS 
NEDŽIUSTA.

Cž Raseinių, ant Dubysos 
Teka saulė, teka: 
Geltonplaukes, puikios visos, 
šneka ten, oi. šneka.
Po rasas kasas šukuoja. 
Saulė jas džiovina.
Kai užgieda, uždainuoja— 
širdį taip graudina.
Aukštą dangų pamylėjo. 
Blaivią jo skaistybę.
Sau akis užsižavėjo 
Mėlyna gilybe.
Akis blaivios. gelsvos kasos. 
Šildys, oi, nešaltos.
Aukštas ūgis, kojos basos, 
Nuo lasų taip baltos.

Bet kodėl gi žalią rūtą 
Laistydamos liūsta?
Ko. dainuojant joms Birutą. 
Ašaros nedžiusta?
Kaili nedžiūtų, kad nežūtų 
Daug jaunų brolelių.
Kad be laiko tiek nebūtų 
Be vilties našlelių.
Daugel žūna. daugel pūna, 
Kas apverks jų dalį?
L ž Uralo, žemės galo,
J r po savo šąli.

Iš “P. A. Ž.”

BUČIUOSIU JĄ.

Aš
Baltosios rožės 
Žiede
Pasislėpęs palūkėsiu.
Kol
Priglaus mane merguže 
Pi ie
Raudonu lupu— 
b;
Tuomet,
Tuomet bučiuosiu 
-Tą
Taip, kaip vilnys 
Saule
.Jutoj besimaudant.

Butkų Juzė.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškia: išguldyti pilietybė? įstate 
mai su reikalingais klau-imais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kama....................................25r

tapo svarumui, yra keli atsargi- Tai toks yra submarinas, Ar žinot, kad Mahometo tenykščiai gyventojai pra 
niai rezervuarai, kurie tuo- apie kurį žmonės vis dau- ^aPas yra apdėtas -deiman- dėjo tuo gėrimu rimtai vers- 
met prileidžiami vandens. giau kalba, nes jis iš tikro ^a*s» zafnais ir rubynais vi- tįs įr daryti gerą bizni.

! i • i • i- ftnLrin riirlnmo n* ________

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 10 METŲ JAUNESN3

Virš submarino tėra tik > ra baisus žudymo įrankis 
tiltelis ir periskopas. Peris- į 
kopas yra virš submarino į- JUOKAl.

JIS MOKĖJO TAUPYT.
. . 2,000 centnerių į vieną ke- stiklai. Šie stiklai duoda ga-į “Ar girdėjai, kad mirė musu

neleidžiama poros pasinnk- mrkampi metių. Kad nuo iimumo matyti per perisko-; keliaujantis inšiurans kompani 
ti. Ką parenka teisėjas, su t k- vandens snaudimo lai-

j u, nei merginai nei vynu

tuo turi ir vestis.

APIE VALGIUS.

pą kas darosi vandens pa-j jos agentas?”
Ištikrujų ?...vas nesusiplotu, jis daromas * viršiuje. kai laivas esti pasi- 

c-igaro pavidalo, nes tokio i nėręs. Taigi nors submari- 
pavidalo kūnai turi didelį i nas esti po vandeniu, bet pe-
atsparumą. Tačiau reikia 
nepamiršti, kad submarinas 
paprastai plaukia vandens

riskopo viršūnė laikoma virš 
vandens sulig vilnių lygio, 
sukinėjama į visas puses ir

ŠALTI GĖRIMAI IR VALGIAI
Gėrimas su mėtom. r-l--------- r---------  ■ — -- -• , . , ,

., . . - . naviGium * iis narineria tik! tuo budu sekama kur pasiro-i Paimk porą saujų metų lape- paviršium, jis pasineria uk, f
lių. sutrink juos mediniu šauks- artėdamas pne pneso, aiba^ y- P » JI

, tu ir jspausk dvieju lemonu sun- piaeidamas pavojingas .Vie-; Pu®u"' Vilo Vlono'm
a<tovi valanda tas ir bėgdamas nuo priešo, i Dabar kyla klausimas,

~ kaip submarinas gali orien
tuotis, kai jis giliai pasineria 

vandens tamsybes? Čia
pa Užpilk ant mėtų ir palauk, dangalas, tuo budu gaunasi I submarinas vartoja tam tik- 
koi atvės. Tuomet nukošk ir k du laivai, vienas į kitą jgyroskopu ya-
sunka pastatvk prie ledo. kad sumauti. Talpas tarp. tikto 

laivo ir jo išorinio dan

ką. Tegul taip pas . . --------„ ..
laiko. Tuo tarpu užvirink pus- Kad jis galėtų gerai pemes- 
kvortę vandens ir ištirpink ja- ti bangavimą, apie patį sub
ine švara cukraus. Karšta siru- maliną daromas išorinis J

Gaila ’.. . Tei
singas buvo žmogus. O turto ar 
ar paliko kiek?”

“Paliko- Jo kambary rasta 
300 abrusų, 40 paduškų, 200 
paklodžių ir 60 raktų nuo vieš
bučiu dura.”

šokio didumo ir vertybes. 
Žinovai sako, kad šis prana
šo kapo papuošimas kainuo
ja 35 milijonus dolerių ir yra 

i didžiausia mahometų auk- 
!so atsarga.
: Tuo tapiu krikščionys ne- 
jgali tokiais dalykais pasi- 
Į girti. Kadangi jie tikrai ne
žino. ar jų Kristus gyveno 
ar ne, tai jie išsisukinėja 
aiškindami, kad jis numiręs 
“prisikėlė iš grabo ir nuėjo 
į dangų su visu kunu.” To
dėl jie negalį nei jo kapo 
parodyt.

TARP HOLLYWOODO JAU
NAVEDŽIŲ.

Tik ką po šliubo aktorka: 
“Ar tai mes dabar šituose kam-' 
bariuose gyvensime?”

Jaunavedys: 
gioji!”

KALNAS, KURIS GROJA 
KAIP SMUIKAS.

Žymusis anglų mokslinin- stebuklimos Gyduolės, Kurios Pa-
■ ‘ Lluvvcin kuomet ^turliju žiliais. Plauks slinkiais iri ^arW*n, Kuomet stuaijų Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
taip. Dran" ; reikalais lankėsi Pietų Ame- turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen-

Ji. -h™ ii^dn Iv. ir ™ri, I**?* kalnuos^ Čilės * “S. Phi“*np&i'*',Si
Ji. Hm, išrodo lyg ir pazjs- teritorijoje atrado keistą to, bet nėra dažai. Nėra nieko už

tama vieta-.. Ar tu tikrai atsi- l.ylny tam tikrai® me. 1*® g®1681“® iki šiol išrasta. Specialiai
• , , . . i . ! Kamą, Kuns tam IlKraiS mę- supažindinimui pasiūlome dideli S2.00

meni, kad mudu nebuyom pir-. laikais išduoda atatinka- pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
miauvedę?” ! mlls muzikos garsus. Tie pilMi

dinamą, kuris rodo kurion 
pusėn submarinas plaukia.JOatšaltų. Duodant gert.

ispausk vieno oranėio sunka ir o—,------- «------- «----------- , .. -. . . _  , .' dalvkams ir kuro rezervua- gilumoj laivas randasi; ir
labai galo naudojamas įvairiems Kitas prietaisas rodo kokioj

i ipilk puoduką ananaso (pine- —.-------. -- .—. - - r, „ j
anniei sunkos duok labai »amš patalpinti. Pasinerda-’ darnenas pnetaisas rodo

mas, laivas įleidžia vandenį! kiek kilometrų submarinas 
į rezervuarus, kurie randasi ‘-nuplaukia per valandą, 
tarp sienų. Visi krovimo resį Pagrindinis submarino 
zerzuarai turi apačioje už-! ginklas yra torpeda. Torpe- 
daromas angas—vadinamas da yra sviedinys su varykliu 
kinestonais. Rezervuarai viduje. Torpeda paprastai 
pripildomi per 20 ar 30 se- išstumiama iš submarinos U ..
kundu. Viršutinėj rezenma-vandenį suspaustu oru jg p’s nekirnmgas. J*s sako, kad jq 
ru dalv vra angelės orui iš- specialaus vamzdžio. Išmes-į pat,.-vra nasle su sesiais vaikais

šaltą, supylus Į aukštus stiklus. 
Į kožną stiklą Įdėk šakutę mėtų.

Norint gėrimo daugiau, negu 
čia nurodyta, šitą proporciją 
galima padidint.

šaldyta kava.
Atšaldyk pajutę stiprios ka

vos ir sumaišyk su painte šalto kaj rezervuarai užpildo- tos į vandenį torpedos va- 
pieno. Į aukštus stiklus įdėk su- Vandeniu. ; i'yklis tuojaus ima veikti ir:
grūsto ledo ir užpilk ant jo ka- Įjk rezervuarai prisi- varo ją net 80 kilometrų per j LIETUVIU LAISVES MY
vą. Ant viršaus uždėk šaukštą pjid0 vandeniu, laivas tuo- valandą. Susidurusi su taiki- ‘ ~~

Gvhipped) jaus grįmsta jr eina i dugną, niu, torpeda sprogsta ir plė-
apdulkink einamo- tačiau judant pirmyn, laivo ?o laivą, Į kurį ji atsidūrė. •

gulstieii vairai jį valdo pa- Ubai gudriai sukombinuoti į prescott St ro
našiai kaip lėktuvą. Tų vai
rų pagalba gali laivas pasi

tirštai suplaktos 
smetonelės. 
no milteliais ir duok gerti

j mus muziKos garsus.
----------harmoningi, panašus smui- žinti. Reikalaujame agentų.

KAIP GI JAM NEUžJAUSn. ko aidams garsai, girdisi ga- VALORTONE HERB CO„ 
žmona: “žinai, šiandien aš na toli ir po dvi sąvaites ai\ Dept «,

turėjau duoti dolerį vienam ei-' daugiau laiko. Čilėnai šį kai- P. O. Box 305. Clinton. Ind. 
getai.” Iną vadina “Bramador.” ! 253 Broadwav, So. Boston, Mass.

Vyras: “Ar tu pasiutai!” ; -  — ■ — 1 ■ 1 1 —-
Bet tu nežinai, koks

patenkintas, jums pinigai bus sugrų-

ir nėra kam juos užlaikyt....’

LETOJU DRAUGYSTE
WAUKEGAN, ILL. 

VALDYBA 1IM1 METAMS.
Ubai įrūdijai šdkombinirotiiJ’^^^^^j  ̂
aparatai išlaiko torpedos p Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 
vairas taip, kad ji nenu- 133 Lincoln «*., Waake«an, I1L 

Auntno Suaana Gabris—nutarimų rait. 
uuoios 730 McAlister avė., Waukegan, TU 

, luypues 11 laminu pasiuvu Emiliia Kemagm—tartų raM.

BALSAI
šaldyta arbata.

Padaryk stiprios arbatos ir nerti ir neužpildęs visų re- krypsta j šalį nuo 
atšaldyk ją. Gerti duok aukš- zeiVUaiŲ. į krypties ir išlaiko pastovų Emilija

greitį. Torpedos panašios 120 vin* piace, waak«gan, ra.tuose stikluose ir Įdėk po porą Jei reikia pakilti į van 
šmotelių ledo. Įdėk riekutę le- dens paviršių, tuomet atatin.
mono. Galima taipgi Įdėti lapeli Ramai suderinami vairai ir Torpeda turi pusę metro, kasos globėjai

laivas iškiša tiltelio galą virš skei smens, o jos viduje tel- D- Lauraiti*, k. Ambrom"**, 
vandens. Tuomet galingas pa 240 kilogramų sprogsta- K p^ulis MTstJžSu 
kompresorius išvaro iš re- mosios medžiagos, suspaus- Susirinkimai būna . 
zeivuarų vandenį, įvaryda- to oro balionas ir suskųsto i^sybH°sveSiin«je,,:’2imį*OMŽet» 
mas jo vietoje oią. Laivas oro variklis. — **— 1—— *"

savo išvaizda į subinarinus. K7žai^e,^hast7waSSaa. ra

mėtų ir riekutę oranėio. 
raus deda kiek kas nori.

(Tik

Gardus šaltabarščiai.
Išvirink raudonų burokėlių, 

nulupk, sudėk i didelį stiklą ar 
puodą ir užpilk šaltu vandeniu. 
Tegul pastovi dvi tris dienas šil
toj vietoj, kad irugtų. Tada bu
rokėlius supiaustvk smulkiai, 
užpilk tuo pačiu rašalu, pasudvk 
kiek reikia, Įdėk rūgščios Sme
tonos. Įpiauk agurko, truput} 
krapų ir atšaldžius duok valgyt. 
Gerai tinka su karštom bulvėm.

Adams Šts.. Wavke*an. TTl.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ IAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

ŽODYNĖLIS
LiETI VIšKAI - ANGLIŠKAS IR 

tMIt.lšKAI - LIETUVIŠK AS, tel-a
n o>.n žodžiu. parankus turėt
kišenyje. Gražiai sudarytas dirbtina 
skina._ 1(50 puslapių. Parankesnio ir 
Vi ’-osrio kišeninio žodynėlio lietuviu 
kalb’je nėra. Gaunamas “Keleivy ” 
Kaina ....................................... .. SL01

AMŽINOS DAINOS
Šioje knygutėje te’pa 11 geriausių 

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaej. 
joms ir dainavimui Kaina .... 15c.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą

SUTAISĖ DR, D. PILKA, Uctavių Kalbas Mokytofas aria 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION

RAINA 11.00.
DR. D. PILKA, 828 Cohmbus Ave^ Boston, Masa.

KAINA TIK 11.00. 
Audinio apdarais f 1.25.

Kiekviena* tarėtų paseaM aava kayaynų aiinėta kayga. 
Kiekviena* nampirkM ta bnyn paaMŪaag*. Pisimu geriaosia 
aiųat “Monay Ordena.” Popieriniai galima *ių*ti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiikiai užrašyti «•▼<> ir “Keleivio" ad
resų ir nepamirikit prilipyt atS centas markę.

-KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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Kodėl Prie Bolševikų Suiro Lietuvos Pramonė
Vienas asmuo, kuris nese- ties patylimo galėčiau sumi-. vadovauti nekompetetingi 

nai atvyko Šveicarijon iš nėti stačiai neįtikėtinų pa- į žmonės. Paskutiniuoju metu 
okupuotosios Lietuvos ir ge- vyzdžių, kaip per kelis mė-; prieš tai imtasi stačiai dra- 
rai pažįsta tenykštes pramo- nesiūs suiro Lietuvos gele- koniškų priemonių. Organi
nės darbo sąlygas, paša- žinkelių darbas, kuris dar į zuojamos įvairios lenktynės 

taip nesenai ėjo visai nor-j darbininkų buvo jaučiamos 
maliai, patenkindamas vi-j kaip tikra rykštė. Buvo įves- 
sus reikalavimus. ! tas akordinis atlyginimas,

Žaliavų stoluu—Bet, kaip i n^taunt tuo pačiu metuimi- 
ien bebūtų, metalų, reikalin- ••JJimalinę normą, kurią dar- 
gų Lietuvos pramonei prie ^minkąs tun per darbo die- 
bolševikų nuolat stigo. Šiaip na Visos sios prie-
taip buvo verčiamasi seno- 'n^^J^n^jeprodnkcijos 
mis atsargomis, visokio me- paikiai nuknto.
talo laužo rinkimu, bet visa:^.et.in.kamai. Paminti dir- 
tai buvo laikinos prieinu- sudarė n^paP1^stai
nes. Jas išsėmus, Lietuvos: dl<Je!į ^osimti Į n«^bVv?, 
pramonė butų atsidūrus! Pa ^ldziami ,t°. e dirbiniai, 1 
prieš neišvengiamą klausi- normaliai niekas ne-.
mą: “Kas toliau daryti?” į Bet ir to, kas Lietu-
Jeigu iš sovietų Rusijos ge-i v.cJ.e b?v® pagaminama, vie-

koja:
Paskutiniuoju laiku raudo

noji Lietuvos valdžia dėjo 
visas pastangas pramonės 
gamybai pakelti. Bet čia pat 
reikia pridurti, kad per pir
muosius okupacijos mėne
sius Lietuvos pramonės pro
dukcija nepaprastai suma 
žėjo. Tam priežasčių yra 
daug, bet svarbiausios yra 
dvi: (1) žaliavos stoka ir 
(2) visuotinė dezorganizaci
ja, kuri įsigalėjo pramonėje 
nuo pirmos bolševikų oku
pacijos dienos.

Lietuvos pramonė buvo 
atskirta nuo likusiojo pasau
lio.—Atskirta nuo likusio 
pasaulio, nebegaudama jo
kių dirbinių bei žaliavų net 
iš artimiausio kaimyno- 
Vokietijos, su kuria Lietu
vos ekonominis gyvenimas 
buvo glaudžiai susijęs—Lie
tuvos pramonė atsidūrė ka- 
tastrofingoje padėtyje. Bol
ševikų agitatoriai ramino, 
kad visko busią gauta iš So
vietų Rusijos. Tačiau prak
tika parodė, kad tuose žo
džiuose butą daug tuščio? 
agitacijos. Tiesa, kai kuriii 
žaliavų iš Rusijos buvo gau
nama, pa v., naftos ir alyvų 
tačiau tos medžiagos savai
me darosi visai bevertės, jei
gu fabrikai negauna metalų, 
odų, vilnų, chemikalų ir tt. 
O šitose srityse buvo jaučia
ma nuolatinė žaliavų stoka.

Atrodytų, kad, pav., gele
žies Sov. Rusija, turinti di
delius šio gamtos turto iš
teklius, turėtų pristatyti ne
išsemiamus kiekius. Tačiau 
to nebuvo. Kokios yra šio 
reiškinio priežastys, negalė-

ležies negalima pakanka
mai gauti, tai kur ją gauti?

Lietuvoje gauta tam tikri 
medvilnės kiekiai, tačiau su 
vilna reikalai buvo labai 
prasti. Lietuvos gyventojai 
yra pripratę nešioti beveik 
išimtinai vilnonius drabu
žius. Musų klimate kitaip ir 
būti negali. Tuo tarpu bol
ševikų tekstilės fabrikai ga
mino tokią medžiagą, jog 
tiktai iš vardo ji vadinama 
‘vilnone,” Joje du trečda- 

’iai yra medvilnės. Odos 
oramonė buvo priėjus dide 
liūs sunkumus, nes iš sovie
tų Rusijos negaudavo žalia
vos, o iš kitur jos laukti ne
galima. Tokia pat padėtis 
■usidarė ir chemijos pramo
nėje. Dar tenka atkreipti 
dėmėsi, kad pramonė gali 
veikti ne iš vienų žaliavų, 
lai dar reikia įvairių pagel 
binių dalykų: įrankių, che 
mikalų ir tt. Šituo atžvilgiu 
padėtis kas kartą ėjo blo 
gyn.

Prieš liūdnas perspekty
vas atsidūrė statyba. Nebu
vo ne tik geležies, bet ir ce-

ciau tiksliai pasakyti, _nesjmento. Privatinė statyba vi- 
sovietų Rusijos pramonės įsi dškai sustoj‘o, nes kas imsis
savo tiesroginro patyrimo 
nepažįstu. Yra nuomonių, 
kad metalo gamyba toli 
gražu nėra pasiekusi tokio 
laipsnio, kaip apie tai skel
bia politiniams tikslams tar
naujanti sovietų statistika. 
Skaičiai yra pakantrus ir iš 
jų. turint noro, galima iš
vesti ka tik nori. Man užten

tatyti namą, jeigu viskas 
konfiskuojama9 Raudonoji 
valdžia daug kalbėjo apie 
“didžiulius statybos pla
nus.” Žinant, kad, pav., net 
vinių yra sunku gauti, gali
ma tik pakraipyti galvą, 
kaip visi tie užsimojimai bu
tų įvykdyti.

Charakteringa, kad Lietuką tikrai padėčiai atvaiz-i . , -
duoti tokio fakto, ką pa-; voje nebuvo angies, tuo tar- 
čiuose rusų laikraščiuose esu, Pu .s2vietll stalistika skelbia 
skaitęs, kad Sovietų Rusijo- įkaičius apie nepaprastą jos 
jė nepagaminama nei puses • gamybos . didėjimą. Ne
lė indų skaičiaus, kuris bu- kitokio kuro, Lietuvos 
tų reikalingas šeiminin- Į ™skai buY° .markiai kerta- 
kėms. O juk kas yra papras- • j™-. Daugelyje vietų net ge- 
tesnio, kaip puodo ar keptu- i jezinkelių garvežiai buvo 
vės pagaminimas! [kūrenami malkomis.

Antra vertus, tvirtinama, i Pramonės dezorganizaci- 
kad didelius metalo kiekius ii*- — Dabar keliatą žodžių 
sovietu Rusija sunaudoja' dėl pramonės dezorganica- 
karo pramonei. Bet didelis ei jos. Kaip jau sakiau, pra- 
stabdis normaliam žaliavų monės produkcija smarkiai 
paskirstymui yra transporto buvo nukritusi. Pairo darbo 
dezorganizacija. Iš savo pa- disciplina, fabrikams ėmė

Rusų Laivai Pritaikyti Dunojaus Upei

Šiame vaizdely matosi keli rusų karo laivai. Jie yra lėkštus ir platus, tyčia pritaikyti
nujaus upe plaukiot. Maskvos 
niame kare su Rumunija.

žinios sako, kad tie laivai pasirodę labai naudingi dabarti-tiniai žmonės mažai tematė, 
nes dideli kiekiai buvo išve
žami į Rusiją. O juk Lietu-j 
vos pramone niekuomet ne- lVs1į 18,000 lietu-
buvo tiek pajėgi, kad ji bu-,"« kareivių puolė rusų vai
tu salėjusi aprūpinti nors ir dines įstaigas Kaune ir jas 
vietinę rinkų! paėmė. Lietuvių kanuome-

______  lies sukilimas buvo toks stai
gus, kad dauguma rusų val
dininkų, atsiųstų iš Maskvos 
į Kauną, nespėjo iš Kauno 
pabėgti. Visi komisarai su
laikyti.

“Lietuviams užėmus Kau
ną, pulk. Bobeliui įsakius, 
karo lėktuvai buvo prikrau-

Kaip Lietuvoj Įvyko
Žmonių Sukilimas 
Prieš Bolševikus.
Visi bolševikų komisarai 

Kaune areštuoti.
Amerikoje lietuviški bol- « ginklų ir amunicijos ir iš-

KAIP BUVO PALAIDOTAS LIETUVOS 
RAUDONASAI KRYŽIUS.

Bolševikų okupacijos pra
džioje Lietuvos Raudonasai 
Kryžius raudonųjų rankų 
nebuvo ypatingai paliestas. 
Okupantai pakeitė tik Raud. 
Kryžiaus vadovybę, būtent, 
vieton Dr. J. Aleknos pir
mininku paskyrė Dr. Gar-

ČEKIŠKČS ŪKININKAI 
NUVEŽĖ BOLŠEVIKAMS 

PELŲ IR AKMENŲ.
‘ Jau buvome rašę, kad ne
senai okupuotoje Lietuvoje 
buvo rengiamos vad.“raudo
nosios gurguolės.“ kuriu pa
galba savotiškos prievartos 
priemonėmis norėta iš ūki
ninkų išgauti javų. nes šiaip 
jų niekas nepardavinėjo.

Dabar gauta autentiškų 
žinių, kaip atsitiko su tokia, 
“raudonąją gurguole” Če
kiškėje. Ūkininkai žinojo, 
kad tenykštis kooperatyvas 
neturi sandėlio grūdams su
pilti. Tad atvežami javai bu
vo paliekami maišuose. Tą 
iš anksto numatydami, apy
linkės ūkininkai, priversti 
“raudonojoje gurguolėje’ 
dalyvauti, pripylė maišus 
pelais, dar dėl svorio pridėjo 
vieną kitą akmeni, o viršuje 
užbėrė kiek javų. Taip Če
kiškės apylinkių ūkininkai 
pareiškė savo “dėkingumą” 
okupantams...

Kodėl ūkininkai nevežė 
grudų i bolševikų krautuves, 

Centro galima suprasti iš tokio fak- 
ir skyrių vadovybę buvo įsa- to. \ alstybiniuose sandė- 
kyta’“rinkti“ pagal sovietiš- liuose už rugių centnerį bol- 
kus metodus, t. y. dalyvau- ševikai mokėjo ūkininkams 
jant tik bolševikų partijai ir tik po 9 rublius, tuo tarpu

Kiyžiaus organizaciją ir lai 
krašti “Žiburėlis.”

skrido į kitas, iš anksto su-
............ ......... .. tartas, vietas Lietuvoje ir tai

Tik Hitlerio armijai užėmus Į išmetė lietuviams. Tų ginklų 
Lietuva, iš Berlyno atvažia-; pagalba kitose Lietuvos da- 

“smetonininkai” ir suda-į jyse ^ventojai puolė rusus 
avo valdžią Kaune

1 nu fnnKiai mivo nugaDenu
kliuvo į užburtąjį sovietiš
kos santvarkos ratą. Darbo 

Lietuvos gy- disciplina pakriko, pradėjo

ševikai tvirtina, kad Lietu
voje nebuvę jokio sukilimo.

vę
re

sovietinėms profesinėms są- laisvojoje rinkoje už viduti- 
jungoms, o pats Lietuvos nių rugių centnerį vidutims- 

mų. Atrodė, kad Raudonasis I Raudonasis Kryžius perėjo kai buvo mokama po 25 ru- 
Kiyžius galės ir toliau nor-į Maskolijos Raudonojo Kiy- bjius. Buvo atsitikimu, pav., 
maliai veikti. Tačiau šios Į žiaus žinion.
viltys nepasitvirtino. Kiek- Į Pritrukus vaistu 5ei tvars. 
viena sovietiskes okupaci- tomosios medžiagos. nuolat 
jos diena nese vis daugiau kfemtis ; medicinos reikalus 
neaiškumų. Raudonasis partij’ai ir net ma-

Kazlų Rudoje, kad už rugių 
centnerį mokėjo net iki 50 
rubliu.

; ir juos išvijo. Tokiu pat bu-: Kryžius, kaip ir daugelis ki- skoH kariuomenės vadovy- 
. j du ginklai buvo nugabenti i tų humanitarinių įstaigų Į- j)ei %avaime SUprantama, 

Bet bolševikai meluoja. jr į Latviją. ~
Vokiečių armija da nebuvo’ .
perėjusi Lietuvos sienos, o* ‘Žinia apie 
Kaune lietuviai jau pradėjo y^ntojų sukilimą Vilniaus 
komisarus lupti. komunistų ir nišų tarpe su-

,T. , . , „ _ , kėlė paniką. Sužinoję apie
Hitleris paskelbė karą sa- lietuvių sukilimą Kaune, 

vo partneriui Stalinui birže- Vilniaus komisarai ir valdi- 
lio 22 d., o Švedijos sostinėj nįų ištaigų tarnautojai, vis- 
Stockholme jau 23 birželio ką palike, bėgo i Rusija. Kai 
gauta žinių, kad Lietuvoje vokiečiai Į Vilnių atėjo, ru- 
prasidėjo sukilimas. Tuo saj jau buvo išvyti, 
pačiu laiku prieš bolševikų ,, ,
diktatūrą sukilo ir Latvijos,1 „ Stokholmo radijas pra-
ir Estijos žmonės. Ir tos ži- nesa» kad lietuvių kanuo- 
nios Stokholmą pasiekė ne menė ir šauliai is Vilniaus 
iš Berlyno, bet iš paties kartu su vokiečiais iszygia- 
Kauno. Berlyne da niekas vę Latvijos. Daugpilio lm- 
apie tai nežinojo, kaip Kau- kun 
no radijo stotis paskelbė,;
kad Kaunas jau lietuvių pulk. Bobelis Kaune ir apy
lankose ir Lietuva vėl tam- į"?kėje paskelbė karo stovj. 
pa nepriklausoma respubli- ’ Volėms gyventojams buvo 
ka. Kaip praneša United įsakyta, neatidėliojant, sure- 
Press korespondentas Hol- gistruoti visus ginklus. Tuo 
ger Hansen, Stokholmo Pačiu metu kaip praneša 
laikraštis “Aftonbladet” ap- Helsinkio radijas, Bobelis 1- 
skaičiavo, kad 23 birželio sakė visiems buvusiems Ne- 
Lietuvoj. Latvijoj ir Estijoj priklausomos Lietuvos val- 
buvo jau sukilę “150,000 dimnkams, tarnautojams ir 
žmonių.” j Policijai giųzti j tas parei-

Apie lietuvių ; gas, kūnas jie ėjo pnes rasų
Nevv Yorko laikraščių korės-; oKUPaciJU- 
pondentai paduoda šitokių “Rusai, pasitraukdami iš 
smulkmenų (imam iš “Vie- Kauno, sako pranešimas iš 
nybčs”): 'Berlyno, susprogdino Kau-

“Kaune, vadovaujant pul- f1® ?aliajį Til-
kininkui Bobeliui, buvusiam T? Pertam* kare 
Kauno komendantui prieš rasai toip pat buvo susprog- 
_______________  __ . ,dinę.

“Kauno komen d a n t a s

»»

kad tokiose sąlygose Lietu
vos Raudonasis Kryžius sa-

x . vo darbo toliau nebegalėjopristigti vaistų ir tvarstomo- dil.bti Jjs buvo tJ0.
sios medzmgos.^ o ligonių kja bolševikiškos “sani- 
skaicius diena įs dienos \is |al-jjos’» propagandos istai- 
didejo. R. Kryžius kreipėsi kai ir Jlaskoliios Rau.
1 Sveikatos komisariatą ku- (lonasis1 Krvžius Lietuvos 
nam jis buvo laikinai subor
dinuotas, ir prašė nurody
mų, kaip tokiose sąlygose jis 
turi veikti. Tačiau jokio at
sakymo negavo. Matyti, ir 
pats komisariatas nežinojo, 
ką daiyti.

Pagaliau, šių metų vasa
rio pradžioje pirmininkas 
Dr. Garmus nuvyko į Mask
vą. Kaip ir galima buvo 
laukti, ši brangi lietuvių tau
tai humanitarinė įstaiga bu
vo palaidota.

Maskva davė daktarui 
Garmui įsakymą tuojau pat 
paruošti naują Lietuvos R.
Kryžiaus statuto projektą 
pagal sovietiškojo Raudono
jo Kryžiaus pavyzdi. Visas 
Raudonojo Kryžiaus įstai
gas (ligonines, vaistines, 
gailestingųjų seserų kursus 
ir kt.) reikėjo perduoti suso- 
vietintosios Lietuvos val
džios įstaigoms. Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus centro 
tarnautojų skaičius turėjo 
būti sumažintas iki 15 žmo
nių. Tuo pat metu buvo Įsa
kyta uždaryti jaunimo R.

Raudonąjį Kryžių tenka 
skaityti išnykusiu. Gal tik 
dabar jis atsisteigs.
MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.

Šioje krivifoj teina .lau/yl>e nauju, 
iabai srražių ir juoKinjru monolitu ir 

! deklamacijų. Visokios temos; darbi
ninkiškos. revoliucionieriškos. tautiš
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos sferos. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams. baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston........................... 25c ;

LYTIŠKOS LIGOS ir Kaip nuo jų 
apsisaugoti. Parašė P-ras F. Ma

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

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pa garsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti ęarslnima 
administraci jon nevėliau PANEDE- 
LiO VAKARO. Siunčiant per paš- 
tą. reikia pasiust 16 anksto, kad pa
siektu mus ne vėliau kaip* panegė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tes 
savaitės numerį nespėjama patal
pini.

Norint, kad garsinimas nesus*- 
trukdytu, sykiu su pagarsinimu ? 
reikia siųsti Ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimu, trumpą prane
šimą patalpinam už S'.OC. Už dides
nius garsinimt.s skaitoma nuo colio.

Už pajleškojlmus darbininku, par
davimus Ir kitokius srnu!klus prane. 
Simus, kaina 2c. už žodi. Stambes- 
nem raidėm antgalvis—15c. extra.

••Keleivio*’ prenumeratoriams už 
pajleSkojimos giminių Ir draugų, kai

na 1c. už žodį. Ma-įausto oa;ieško
jimo kaina 65c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

••KELEIVIS.” 253 8RCADVVAY, 
SO. BOSTON. MASS.

Bėgdami Bolševikai Sprogdina Tiltus

ši nuotrauka parodo bolševiku susprogdintą tiltą, kad užkirtus vokiečiams kelią į Sovietų 
Rusiją, bet vokiečių tatai nesulaiko. Jie keliasi per upę guminėmis valtimis, kurias jų ar
mija visados vežasi su savim. Nuotrauka prisiųsta iš Berlyno, bet parodytos vietos ne
įvardija. Karo metu vietų vardai slepiami strateginiais sumetimais.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worce«ter—5-4334 WORCESTER, MASS.

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

IRB8aaBaiM8MBMI80*8lll8a8aMaiMHIiMMagaaMMg»— ----

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. {•!> Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunifrų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, 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. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Ikonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimą arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kuo. M. Valadka.

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

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

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
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Vietinės Žinios
Mirė Dr. F. Puskunigis.
Pereitą nedėldieni buvo! 

palaidotas D-ras F. Puskuni-1 
gis. kuiis mirė staigia mirti-j 
mi, širdžiai sustojus veikti, j 
Velionis buvo gerai žinomas 
ir South Bostono lietuviams.1 
nes savo laiku turėjo čia sa
vo i

Jaunas būdamas F. Pus
kunigis prigulėjo prie Lietu
vių Socialistų Sąjungos ir 
vienu tarpu yra buvęs jos 
centro sekretorium. Bet pra
dėjęs studijuoti mediciną, iš 
visuomeninės veiklos pasi
traukė ir daugiau politikoje 
jau nedalyvavo. Per pereitą 
pasaulini karą buvo paimtas 
Amerikos armijon ir daly
vavo Francuzijos mūšiuose. 
Tenai buvo “gazuotas" ir su- 
gryžęs iš armijos jau nebe
galėjo medicinos praktikuo
ti. todėl pasitraukė iš viešo
jo gyvenimo ir apsigyveno 
North Grafiene, netoli nuo 
VVorcesterio. kur ir užbaigė 
savo dienas. Kaip nukentė
jęs nuo karo veiksmų, velio
nis gaudavo iš valdžios pa
šalpą ir neblogai gyven
davo.

Apiplėšė South Bootono 
“rekomoną.”

Abraham Kepnes, kuris 
turi South Bostone “džion- 
ko” ir skudurų sandėlį, va
žiavo aną vakarą automobi
lium ir ant D streeto turėjo 
sustoti prieš raudoną žiburį. 
Greta jo privažiavo ir susto
jo kitas automobilis. Jame 
buvo trys jauni vyrukai. Du 
iš jų tuoj išlipo ir įsiveržė į 
Abraomo vežimą. Vienas 
atsisėdo iš vienos pusės, ki
tas iš kitos ir sako: “Dabar 
duok šen savo pinigus. Mes 
jau visą dieną paskui tave 
sekiojam ir žinom, kad turi 
tūkstantį dolerių. Hurry 
up!” Žydelis turėjo $998 ir 
visus atidavė. Tuomet ban
ditai nuvežė jį jo paties au
tomobilium ant “dumpų” už 
A streeto ir paliko tenai, o 
patys susėdo į savo automo
bili. kuiis važiavo paskui, ir 
pabėgo.

Chuliganai sumušė dvi 
poras.

Revere byčiuose per “For- 
džiulajų" sėdėjo automobi- 
liuje du vyrai su savo žmo
nomis. Prisiartino keturi 
jauni chuliganai ir metė i- 
žeidžiančių pastabų moterų 
adresu.* Vienas vyrų užpro
testavo prieš tai, todėl chuli
ganai šoko jį mušti. Užpul
tajam i pagalbą stojo antras 
vyras, bet chuliganai ir tą 
sumušė. Moterys, žinoma, 
užsistojo už savo vyrus ir 
pradėjo chuliganus koliot, 
tuomet ir jos gavo po keliatą 
smūgių. Vienam vyrui, Mc- 
Evoy'ui. buvo perlaužtas 
žando kaulas ir sutriuškinta 
nosis, o io žmonai pramušta 
galva. Visus keturius reikė
jo vežti ligoninėn. Chuliga
nai pabėgo.

West End hotely pereitą 
subatą sustojo nežinomas 
vyras su nusidažiusia švie
siaplauke moteriške. Jiedu 
užsiregistravo kaip “Wilcox 
iš Bangor, Me.” Palūkėję 
patogios valandos, kai dau
giau žmonių aplinkui nebu
vo, jiedu užpuolė viešbučio 
savininką, išplėšė jo kasa, 
pagrobė $90 pinigų ir grei
tai pabėgo automobilium, 
kuris buvo paliktas lauke.

Vokietijos konsulatas sude
gino dokumentus.

Iš Vokietijos konsulato 
kamino anądien pradėjo ka
muoliais veržtis dūmai ir ki
birkštys lėkti į orą. Gatvėje 
susirinko minia smalsuolių 
ir pradėjo spekuliuoti, kas 
tai galėtų būti — “kaminas 
užsidegė.” ar kas kita. Ka
žin kas paskambino ir gais
rinį aliarmą. Pribuvo ugnia
gesių aparatai. Ugniagesių 
vadas tuoj paskambino kon
sulato duris. Kai jos atsida
rė, pasirodė mandagus, bet 
įžūlūs vokietys. “Kas pas jus 
darosi, iš kamino eina ki
birkštys?” paklausė ugnia
gesių viršininkas. “Tai ne
pavojinga,” atsakė žemai 
pasilenkęs vokietys. “Mes 
čia deginam nereikalingus 
popierius.” Tai pasakęs jis 
vėl uždarė duris.

Po to kibirkštys sumažė
jo, bet durnai vis dar ėjo iš 
kamino iki vidurnakčio. Sa
koma, kad vokiečių konsu
latas sudegino labai daug re
kordų ir dokumentų.

1 Pagal Amerikos valdžios 
reikalavimą, visi Vokietijos 

! konsulatai šioje šalyje turi 
i būt uždaryti iki liepos 10 d.

Rado žmogaus lavoną 
vandeny.

Pereitą subatą ties Fish 
Pier, South Bostone, buvo 
pastebėtas pluduriuojąs ne
žinomo žmogaus lavonas. 
Policija ji išgriebė iš van
dens. Apie pora sąvaičių at
gal tenai įkrito i vandenį ir 
nrigėrė žvejys W. McShane. 
Manoma, kad tai galėjo bū
ti jo lavonas.

Kursas mėlynraščiui (blue
print) pažinti.

Mus prašo pranešti lietu
viams, kad Massachusetts 
švietimo departamento Uni- 

; versity Extension skyrius tu- 
į ri paruošęs ąmatninkams, 
ypatingai mašinų srity, kur
są mėlynraščiui (blueprint) 
pažinti. Kursas duodamas 
per paštą, taip kad mokintis 
galima namie. Kas tuo įdo
mauja ir nori daugiau infor
macijų, lai kreipiasi šiuo 
adresu: Mr. James A.
Moyer, Director, 200 New-: 
būry st, Boston, Mass.

Reikia prašyti informaci
jų apie “new home study 
course on blueprint read-’ 
ing.”

Lietuvių Radio programos.

šeštadienį, liepos 12, ra
dio programa per stotį WO- 
RL, 950 k. 8:30 ryto: (l) 
Dr. J. Landžius iš So. Bosto
no; (2) dainos ir muzika; 
(3) žinios.

Sekmadienį, liepos 13, ra
dio programa per tą pačią 
stotį nuo 9:30 ryto: (1) S. 
Shatas ir jo muzikantai iš 
Hudsono; (2) dain. Milda 
Anestaitė iš Dorchesterio; 
(3) dain. Jonas Kerdiejus 
iš So. Bostono. S. Minkus.

Sumušė žmoną, kad negavo 
darbo.

Katerina Safko, kuri gy
vena Bostone, gavo teisme 
divorsą dėl to, kad jos 
“viernas prisiega” tvojo jai 
kumščia j veidą, kuomet ji 
pasakė jam negalinti gauti 
darbo.

TOL

Dr. John Repshis
(REP9YS1

lietuvis gydytojai 
Vafendan: 8-4 Ir 0-8

N«4iMomli ir Are*
M M 11

879 HARVARD L______
. Ioomo A. aru Central 
CAMBR1DGE.

Moteriškų drapan*) žuvė
jų unija Bostone žada reika- 
lauti “elosed shop.” Gal teks 
streikuoti.

KOMUNISTĖS SU
KĖLĖ RIAUŠES.

Mikalavičius kaltinamas 
žmogžudyste.

i Adomas Mikalavičius, 22 
metų amžiaus sulenkėjęs 
lietuvis, kaltinamas pirmo 

, laipsnio žmogžudyste. Jisai 
. nušovęs Henriką Sledzią,
. kuris paveržęs iš jo mergi- 
i na. tūlą Zofiją Polovickaitę. į 
Mikalavičius dabar laiko
mas kalėjime be kaucijos. į

Numirė restorane.
Į vieną restoraną prie ’ 

Broadway atėjo anądien' 
žmogus ir tuoj mirė. Nusta-! 
tvta. kad tai buvo Thomas 
Ambrose, 62 metų amžiaus j 
vyras.

Gubernatoriaus “frantai” 
politikieriai buvo įnešę vals
tijos senatan pasiūlymą, kad 
jo alga butų pakeltas iki 
$15.000 metams. Dabar jis 
gauna $10,000 per metus. 
Bet 14 balsų prieš 8 šį pasiū
lymą atmetė.

Penki 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.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

ir
m 2 iki 4 
7 iki 8.

392 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1324

Y VON N E’S
HOLSE OF BEAUTY

YVONNE-NIAUKA 
Lietuvė Moterų Groži® Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tęl. DEDhaiu 1636

VYRAS
Kuris norėtu dirbt ant far- |*• a

mos, padėt šienaut ir tt. Mo- t 
kestis gera. Klauskite “Ke- ♦ 
leivio” ofise, 253 Broadway,1» 
So. Boston, Mass. 1 •

SOUTH BOSTON
CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS i

SMAGI VIETA PASIVAISINT
Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

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

249 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

A PORAUSTI
PERKRAUS 

I TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

į Perkraustom 
, čia pat ir į to- 
i liraas vieta*.

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

1 Tel. SOUth Boston 461S

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS AVĖ..

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutarti.

Telefonas: KENmore 7432

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: AUy. Vidoriy Ligy. 

Ausy, Nosie* ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY. 
sa BOSTON, MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

ar kitaip-mes pasirenkame

PICKVVICK

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakorius
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto IU 7 vakaro.

Seredemu:
Nuo 9 ryto iU 12 dieny.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
•*la LmlaginRi.

Specializuoja Vyrišky organu n«- 
silpnėjinfe. Gyvenimo permainų 

motery. Motery ir Vyry ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dieny 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

18© HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealtk 4570.

' ^,5

Dalino lapelius kurstančius 
streikuoti ir griauti valdžią.

Los Angeles mieste perei
tą nedėldieni buvo toks atsi
tikimas. Vienam restorane 
kariu o menė s sargentas 
Sivearingen valgė vakarie
nę. Restoranan įnėjo dvi 

■moterys su dideliais krep
šiais. iš kurių jos ėmė ir da
lijo žmonėms komunistų la
pelius. Padavė ir šitam ka
riui. Pastebėjęs, kad šituose 
lapeliuose darbininkai kurs
tomi kelti ginklų fabrikuo
se streikus ir griauti valdžią, 
sai žentas priėjo prie tų mo
tei ų ir norėjo tuos lapelius 
atimti. Ant jo šoko du vyrai 
ir pradėjo mušti. Pasirodė, 
kad tai buvo komunistai, ku
rie saugojo tas moteris su 
kurstančiais lapeliais. Res
torane kilo smarkios mušty
nės taip komunistų ir ka
riuomenes saržento. Kažin 
kas pašaukė policiją. Poli
cijai atvažiavus, muštynės 
ėjo jau ant šaligatvio. Du 
komunistai buvo kruvini; 
kareiviui irgi buvo perkirsta 
akis ir galvoje bu\o guzas, 
l’olicija komunistus mušei
kas suėmė. Vienas jų vadi
nosi .Aibei* Acosta. antras— 
\ietor Gai čia. Pirmasis už- 
i ,rytas ka'••j'inaii, antrasis 
31. v »i lneu. Lap-diuS
i.tlmosios t»'ike*- tu<> 
ai p i pab'-go
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TeL 28624 Gyv. 81182

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
ano 2 iU B, 

7 ki 9. 
9 U 18

ir susitarus. 
AKIŲ DAKTARAS 

Ištaiso defektuotas nUt ir 
mu laiku sugražinu * 
saminuoju ir *

114
LAWRENCE,

DR. G. L. KILLORY
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