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200 Vokiečių Bombanešių 
Atakavo Maskvos Miestų

RUSAI NUMUŠĖ 17
PRIEŠO LĖKTUVŲ.

Užpuolimas buvo šio utar- 
ninko naktį ir tęsėsi pua-

šeštos valandos.
šį utarninką Maskvos ra

dijo stotis pranešė, kad nak
ties laiku apie 200 priešo 
bombanešių mėgino užpulti 
Maskvą. Rusai pasitiko juos 
smarkia ugnimi ir pakrikdė. 
vis dėl to atskiri orlaiviai pa
siekė Maskvos vidurį ir pra
dėjo mėtyt bombas, sugriau
dami visą eilę namų ir už
mušdami nežinomą skaičių 
žmonių.

Užpuolimas tęsėsi pen
kias ir pusę valandų ir visą 
tą laiką staugė fabrikų sire
nos, skelbdamos gyvento
jams pavojų. Pranešimas 
sako, kad per tas penkias ir 
pusę valandų buvo numušta 
17 priešo orlaivių.

Kitos Maskvos žinios šį 
utarninką praneša apie di
delius mušius Smolensko 
apylinkėj, pro kur kelias ei
na į Maskvą. Jau šešios die
nos atgal vokiečiai gyrėsi 
Smolenską paėmę, bet Mas
kva praneša, kad tas miėstas 
ir dabar tebesąs da rusų ran
kose. Maskva tačiau pridu
ria, kad iš Smolensko liko 
jau tik griuvėsiai, nes nuo 
to laiko, kai vokiečiai jį “pa
ėmė.” jie nesiliovė jį bom
bardavę. Dieną ir naktį be 
jokios pertraukos jį naikina 
sukoncentruota vokiečių ar
tilerijos ugnis ir orlaivių 
bombos. Bet rusai jį laiko, 
prisiųsdami vis naujų karei
vių. Nuostoliai turi būt bai
sus. Vokiečių propagandos 
biuras skelbia, kad iki šios 
savaitės Sovietų armija ne
teko jau daugiau kaip 
2,000.000 kareivių. Rusų 
nuostoliai žmonėmis ir gink
lais šį kaitą esą daug dides
ni, negu buvo per visą parei
tą karą.

Bet neapsileidžia ir rusai. 
Maskva skelbia, kad vokie
čių nuostoliai taipgi jau pa-

siekė 2,000.000. Be to, rusai 
sakosi kasdien sunaikiną po 
keliasdešimts vokiečių orlai
vių ir tankų. Jei tik kuris vo
kiečių būrys prasimuša pro 
rusų linijas, rusai tuojaus 
priešą apsupa ir sunaikina.

Nėra abejonės, kad sker- 
dynė tenai baisi. Bet kad 
per 4 sąvaites butų sunai
kinta jau 4,000.000 karei
vių. tai visgi tenka abejoti.

Vokiečių propagandos fa
brikai aiškiai meluo ja. Jie 
kasdien skelbia, kad “rusai 
bėga į pelkes kaip zuikiai.” 
kad visa ju armija jau sunai
kinta, kad Kijevas paimtas, 
Smolenskas paimtas ir dide
lės rusų spėkos, apsuptos, 
kurios taip pat busiančios 
tuoj sunaikintos. Hitlerio 
armija einanti per Rusiją 
kaip viesulas, šluodama sau 
nuo kelio viską.

Bet praeina kelios dienos, 
o pasirodo, kad Kijevas da 
nepaimtas, Smolenskas ne
paimtas ir tas Hitlerio “vie
sulas” per kelias dienas ne
pažengė iš vietos.

Tiesa, vokiečių karo va 
dovybė tokių pasigyrimų ne
skelbia. Jos pranešimai bū
na trumpi ir paprastai nieko 
nepasako: “karo veiksmai 
eina pagal planą,” tai ir vis
kas. Bet propagandos meist
rai skelbia didžiausius pasi
sekimus, kad palaikius Vo
kietijos žmonių ūpą.

Suglaudus, karo žinias iš 
rusų vokiečių fronto galima 
sutraukti į vieną sakinį: vo
kiečiai sumušė rusus, rusai 
sumušė vokiečius. Bet kurie 
kuriuos nuveiks, tai lieka da 
pamatyti.

Stalino Simus Hitle
rio Nelaisvėj.

Amerikos žinių agentūra 
AP praneša iš Berlyno, kad 
vokiečiai paėmė nelaisvėn 
vyriausijį Stalino sūnų Ja
kovą. Jis buvęs paimtas lie
pos 16 d. netoli nuo Liožnos 
(ar Liesnos) kartu su kitais 
Rusijos kareiviais ir kari
ninkais. Juos suėmė šarvuo
tos vokiečių jėgos, generolo 
Rudolfo Schmidto vadovau
jamos.

Liožno randasi Maskvos

HITLERIS SUN- Anglija Pradėjo “F” 
KIAI SERGA? i Vajų Prieš Nacius.

Jei karą Rvtijoj pralaimėt, Europoje kažkas paleido 
jis veikiausiai nusižudys, apyvarton mintį, kad raidė 

“V” reiškia Anglijos perga-5 
lę—Victory. Išpradžių ši ! 
raidė buvo rašoma tik juo-1 
kais, bet dabar iš to išsivys-

Maskva sakosi turinti iš 
Berno (Šveicarijoj) žinių, 
kad Hitleris pradėjęs mirti 
nuomariu. Paskutiniame ka
ro tarybos posėdy jis kritęs 
“negyvas.” Iš fronto buvę 
pašaukti prie jo geriausi vo
kiečių daktarai.

Bostoniškio “Heraldo” 
reporteris Lawrence Dame 
pranašauja, kad Hitleris nu-

Rooseveitas Nori Pratęst 
Naujokų Tarnybą Armijoj
SAKO, AMERIKAI GRĘ« 
ŠIA KARO PAVOJUS.

< ilgai, o kol vokiečių armija 
Į kovos su rusais, ji negalės 
nei Anglijon keltis, nei kitųtė jau tikras vajus. Net pats! Esą sužinota, kad vokiečiai §_ lin J?, J 

Churchill atsišaukė į oku- ruošiasi pulti naujas šalis, i T,v.
LT^SotiSrTnemXS! Ši» 8»vait« Plentas! UbaT pXistišką
maja MfflonS Roosev?ltas krį'>fsi » K.on: atsakymą. Karo žinovai
mają v armiją, muionai orjeSo ir pareikalavo, kad 
žmonių turi stoti ------"—

Stalinas Pažemino
Maršalą Timosenką.

Rusijos žinių agentūra 
“Tass” pranešė iš Maskvos, 
kad maršalas Timošenko ta
po pašalintas iš karo komi
saro pareigų, kurias pasiėmė 
pats Stalinas. Timošenko 
buvo pažemintas, iš komisa
ro padarytas tik komisaro 
padėjėju. Nelabai senai Sta
linas apsiskelbė Sovietų Ru
sijos premjeru, pašalinda
mas iš tos vietos Moltovą, o 
dabar jau ir karo komisaro 
galybę pasiglemžė į savo 
rankas.

Maršalas Timošenko, ku
ri Stalinas dabar pažemino, 
yra visų karo ekspertų pri
pažintas kaip pats gabiausis 
Sovietų strategas. Tik ačiū 
jo pastangoms Sovietų armi
ja buvo modernizuota ir 
mechanizuota. Ir užpuolus 
Stalinui Suomiją, kai kiti 
raudonos armijos vadai su- 
klimpo, prieš suomius buvo 
pasauktas Timošenko. Da
bar jisai gina Leningrado 
frontą.

NORĖJO NUŠAUT 
MUSSOLINĮ?

Fašistų armijoj prasidėjo 
sukilimai.

Maskvos radijo stotis pe
reitą nedėldienį paskelbė 
nepatvirtintą gandą, kad 
Italijoj nesenai buvo kėsin
tųsi nušauti Mussolinį. Vie
nas italų karininkas šovęs jį 
du kartu iš revolverio, bet 
nepataikęs. Tas karinin 
kas priklausąs prie italų mo- 
narchistų organizacijos, ku
ri yra nusistačiusi prieš vo
kiečius. Ta pati Maskva bu
vo anądien paskelbus, kad 
italų armijoj sukilo karei
viai. kuriuos Mussolinis no
rėjęs siųsti Lenkijos frontan 
Hitleriui į pagalbą. Maskva 
sako, kad šitos žinios pasie
kusios ją per Šveicariją.

BUS 500,000 KAREIVIŲ 
MANIEVRAI.

Amerikos Karo Departa
mentas ruošia milžiniškus 
karo pratimus bei maniev- 
rus, kurie netrukus įvyks 
Louisianos valstijoj. Ma- 
nievruose dalyvaus 500,000 
kareivių.

VOKIEČIAI SUČIUPO 5 
SOVIETŲ LAIVUS.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Liepojos uoste vokiečiai 
suėmė 4 Sovietų submarinus 
ir minu naikintoją “Leni
ną.” Visi laivai esą geram 
stovy.

f

fronte, : tarp Vitebsko ir ?ižudysiąs, jeigu jam karas 
Smolensko. Vokiečiai sako. Rusijoj nesiseks. Pradėda- 
kad Jakov Stalin gimęs mas šitą žygį į Rusiją, Hitle- 
1908 metais Baku mieste, iš r ris žadėjo užkariauti ją per 
pirmutinės Stalino žmonos, 4 sąvaites. Dabar jau eina 
kurią jis pametė ir vedė 17,Penkta sąvaitė, o Rusija da 
metų gruzinaitę. Stalino su- ■ neužkariauta. Nors Hitlerio 
nūs mokinosi Maskvoje inži- propagandos gramofonai 
nerijos, bet paskui nutarė triubija, kad vokiečių armi- 
eiti į karininkus. Vokiečiai i ja eina kaip viesulas viską 
juokiasi, kad jis buvo pa-:prieš save naikindama, bet 
skirtas 14-tojo artilerijos i visi mato, kad jau pora są- 
hovicerių pulko vadu pastų-! vaičių kaip mūšiai eina tose 
dijavęs Maskvos karo mo-! pat vietose. Ir jeigu greitu 
kykloje vos pusantrų metų. į laiku vokiečiams nepasi- 
tuo tarpu kai Vokietijos ar- seks padaryti didelio šuolio 
tilerijos karininkai turi mo- pirmyn, sako “Heraldo” re- 
kintis čielus 5 metus. į porteris, tai galima tikėtis,

Jei tikėti vokiečiams, Uikaf> Hitleris sau
paimtas nelaisvėn jaunas &al^‘
Stalinas jiems pasakęs: “Su
pratau, kad kvailystė butų 
oriešintis vokiečių spėkoms, 
todėl nutariau pasiduoti su 
savo žmonėmis, kurie dar 
buvo likę gyvi.”

Vokiečiai žadėjo tuoj pa
daryti Stalino sunaus atvaiz- i 
dą. įdėti jį visuose Vokieti
jos laikraščiuose ir išsiunti
nėti užsienio spaudai. , _ , ,.. -. . ,a

15 kartu didesne. Šitos res-
Traukdamiesi Bolše-l^Š^^  ̂
vikai Degina Rusiją. ‘ P • , • c

kietijos nacių agentai. Su-

Bolivija Užgniaužė
Nacių-Sukilimą.

Vokietijos ambasadorius iš
vytas, visi “penktakojai” 

areštuoti.
Bolivija yra Pietų Ameri

kos respublika, gyventojų 
skaičium beveik lygi Lietu
vai, bet žemės plotu — apie 
15 kartų didesnė.

2rlesą ir Pareikaiavo’ kad Washingtone nemano, jis 
- ,*• kuo Si-eičiausia butų išleis- sako, Rad dabar rusai galės

jon ir rašyti raidę V vi- tas įstatymas prailginant. • ----- r—»------  ilgai laikytis. Jie tik laikėsi,sur: ant sienų ant tiltų, ant naujokų tarnybą armijoj, kol buvo nepralaužta “Stali- 
vagonų, ant laiškų konvei- nes Amerikai gręsia rimtas no Linija.” Bet vokiečiai 
tų, ant šaligatvių ant viso- karo pavojus. atakuoja tą liniją didžiausiu
kiu siuntinių,, ant prekių ir . A A oKnnot vnlri0Ptnm« ant niifrarn ! Jeigu toks įstatymas ne- įnirtimu n nesą jokios abe- net vokiečiams ant nug rų. tuoiaus nriimtas tai jonės. kad jie ją pralauš, jei- “m?fo™oęmfe‘^veb! kmrie'“ M <1# nėrJpntiA, Pe t,

kinanties pakelti du pirštu, ^rmijon pereitais metais, už lw» jiems pjautus, Ru-
praskėčiant juos kaip &™UAmSik"J“ » atS^ri? „‘"siali^
“V;” restoranuose skam-, paieisu ndrr\°- AmeriKos ar » • •• » ’ hpVpik inkin binti peiliais į torielkaa. su- P-desknktr Un^ - WdS
v±XrSpa2l MoJ damtiStšnT tUOta'PU uainforma/o savo paklausė- 
v ieną ilgą, Kas pagal . torse - ... ius. kad Sovietų valdžios į-
telegrafo kodeksą ugi reis- Koks tas pavojus taii pla- į, • , ,,abar keIiasi jš
k,avV: . , , n““ <'aalsklno Y?į Maskvos i Kazane. Ameri-

Ka. visuose okupuotuose Departamento valdininkas pasįuįtinybės dalis taip-
krastuose naciai pradės ma-, Welles Jis sako, jog sios sa- g MaskvosKj
tyli visas sienas ir gatves ap- į lies valdžia tun savo ranko- Maskvoje esąs pa-
ri^ytas “V” raide, sako se tikrų mformacijų kad rfljk ^ktai Seife.
Churchill, juos apims pani- užkariavę Sovietų Rusiją Tai ’I tes do Wcl. 
ka, jie nusies, jausis .s visų vokiečiai tuoj puls kitas vai- 8kad £ u g^etų val. 
pusių apsupti pnesų. Ir sa- stybes Smulkmenų jis nega- džja nesitik; jjaskvą apgint.
koma, kad si raide jau mir- lįs aiškinti, bet imant bend- .._____ _____
ga po visą Europą. Žmonės: rai, nacių planai esą tokie;
atsikelia po nakties, išeina visų pirma, sumušti Sovietų 
gatvėn, ir pamato visas šie- Rusiją, kad butų apsaugotas 
nas aprašytas raide “V.” Vokietijos užnugaris. Tuo- 

Vokiečiai reaguoja į tai met žengti Ispanijon ir ata- 
visaip. Vieni jų sako. kad kuoti Anglijos tvirtovę Gib- cija 
ši raidė reiškia jog Hitleris raltara. paimti taipgi Turki- dėti 
kara laimės, o kiti teisinasi ia su Dardaneliais ir Sueco 

Kanalą.
Čia Amerikai pavojus da 

nebūtų didelis; bet p. Wel- 
les mano, kad vokiečiai yra

Helsinkio radijo stotis 
pereitą nedėldienį paskelbė, 
kad rusai traukdamiesi at
gal degina visus kaimus ir 
miestelius. Aplink Ladogos 
ežerą pereito nedėldienio 
naktį visas dangus buvęs nu
švitęs gaisrais. Liepsnos bu
vo aiškiai matomos iš suo
mių kariuomenės pozicijų. 
Suomių radijas sako, kad 
"išdegintos žemės” taktiką 
rusai pradėjo vartoti visu 
frontu, nuo Baltijos iki Juo
dos judos. Gyventojus išvaro 
Rusijos gilumon, išveža jų 
turtą, o triobas uždega. Suo
miai dabar veja bolševikus 
eidami aplink Ladogos eže
rą ir jau užėmė daug buvu
sių tenai kaimų bei mieste
lių; bet vietoj triobesių, jie 
randa tik pelenų ir degėsių 
krūvas.

MAKARONAI BE GA
ZOLINO.

Italijos paskelbtas pa
tvarkymas, kad nuo spalių 

dienos privatiniams auto
mobiliams jau nebus par
duodamas gazolinas. Val
džia aiškina, kad dėl karo
blokados

sekta sąmokslas demokrati
nę respublikos valdžią nu
versti, o jos vieton pastatyti 
Hitleriui palankų diktato
rių. Į šitą velnišką planą bu
vo jau įtraukta nemaža ir 
Bolivijos armijos vadų. Vy
riausiu šito pučo inžinierium 
buvo Vokietijos pasiuntinys 
Ernst Wendler. Bolivijos 
valdžia tuojaus apskelbė ap
gulos stovį, visus žinomus 
sąmokslininkus armijoj are
štavo. o-Vokietijos pasiunti
niui įsakė išsikraustyt iš Bo
livijos per 48 valandas.

nežiną ką ji reiškia. Mat, vo
kiečių kalboje pergalė rašo
ma “Sieg” ir tariama 
“zych.” Angliškas žodis 
“victory” jiems nesupranta
mas.

Geras Patarimas 
Darbininkams.

Amerikos Darbo Federa- 
pataria darbininkams 
kiekvieną atliekamą

centą į bankus ir nepirkti 
nereikalingų daiktų, nes kri
zė vėl ateis. Mėnesinė Fede
racijos apžvalga sako, kad 
darbininku perkamoji galia

SUNAIKINO 38 VOKIETI
JOS LAIVUS.

KRUVINA TRAGEDIJA 
BRIDGEPORTE. 

Paulauskas nušovė automo-
biliuje Sinkevičienę ir 

pats nusižudė.
Bridgeport. Conn. — Pe

reitą subatą netoli nuo čia 
buvo rasta nuošalioj vietoj 
automobiliuje nušauta mo
teris, kurios pavardę polici
ja išaiškino kaip Mary Sis- 
kovic, bet spėjama, kad tik
roji jos pavarde bus Sinke
vičienė. Apie 100 jardų nuo 
automobiliaus, miške buvo 
nusišovęs Joseph Paulaus
kas. Manoma, kad jis pirma

Anglijos oro jėgų minis- nušovė tą moteri, o paskui 
terija praneša, kad pereitą pats nusižudė, 
sąvaitę anglų orlaiviai At
lanto vandenyne sudavė la
bai skaudų smūgį Vokietijos 
laivams. Per’tą sąvaitę tapo 
nuskandinti arba sudeginti 
38 priešo laivai, kurie kartu 
sudarė 200,000 tonų talpos.

NUTEISĖ 123 DEGO- 
LISTUS.

Vichy Francuzijos ka
riuomenės teismas nuteisė

iau susitarę su Francuzijos *ina ^okaįs aa^yn- Šįmet 
Darlanu užimti Afrikoj Amerikos darbininkų paja- 
franeuzų Dakarą, iš kur na- busiančios $8.000,000 
ciu orlaiviams butų jau ne- didesnes, negu pernai. Kada
betoli į Braziliją.

Ponui Wellesui buvo pa
statytas klausimas, kodėl jis 
taip bijosi Vokietijos? Juk 
dabar

darbininkai pradeda dau
giau uždirbti, sako ADF, 
tai pas juos atsiranda noro 
viską pirkti. Žmonės prisi-Kumeujvą. .jun Ra n<? tiRtai nereikalingu 

jos annija Įklimpo JJajkt bet isi 
Rusijon ir vargiai galės svei- gmokesčio 'man^amf kad 
ka is tena, įšerti. Karas Ru- darbai visuorae/eis pėrai ir 
sijoj galis užsitęsti dar laba. |engvaj &i^okėtj

Vietoje taupyt pinigus, dau-
EXTRA!

japonaTpuls so
vietus?

Einant “Keleiviui” spau- 
don, tefegrafas praneša ši
tokių žinių:

Japonai sulaikė Mandžiu- 
rijoj visokį judėjimą ir pa
skubom gabena savo karei
vius Sibyro pasienin. Mano-

gelis prisidaro skolų. Kai 
ateina depresija, neišmokė
tus daiktus iš jų atima ir vi
si imokėti pinięai žūva. Nei 
pinigų, nei daiktų, nei iš ko 
gyventi. ADF pataria 
darbininkams neužmiršti, 
kad geri uždarbiai amžinai 
nesitęs. Depresija ateis ir 
vėl. Ir kas neturės susitaupęs 
pinigų |>er dabartinius lai
kus. tam bus sunku gyventi.

ma, kad jie puls Sovietus, jei Taigi taupykim kiekvieną 
atliekamą centą, sako Ame
rikos Darbo Federacijos va
dovybė. Ir tai yra labai ge

KINIJOS ARMIJA MUŠA
SI SU KOMUNISTAIS.
Iš Kinijos sostinės Čunki- 

no pranešama, kad Šansi ir 
Italijai esą labai i Šantuno provincijose, šiau-

sunku gauti gumos ir gazo
lino iš užsienio, todėl turi
mąjį atsargoj gazoliną rei
kia taupyt aimijos reika
lams. Ot, prie ko Mussolinis 
privedė Italiją.

Iš 33 suimtu Nevv Yorke 
tartinų vokiečiu, 7 jau pri

sipažino esą Hitlerio val
džios šnipai. Kiti pastatyti 
po $25,000 kaucija kiek
vienas.

rėš Kinijoj, valdžios kariuo
menė pradėjo mušti komu-

dar 123 karininkus, kurie ei- vokiečiai sumus rusų armiją, 
na su gen. Degoliu (De Berlynas gi skelbia, kad 
Gaulle). Jie nuteisti kaip “Stalino Linija” jau pra- 
“valstybės išdavikai,” nors laužta ir vokiečiu armija žy- ____________

giuoja į Maskvą. Vokiečių RUSU FRONTE GENE- 
Francuziją. Bausme prasi- or|aiviai šk> utaminko naktį ROLAI LIKS BE ARMIJŲ, 
deda nuo 10 metų kalėjimo M.j.v.į didži.u.iM

nuostolių. Tai buvęs atsily
ginimas už tą, kad rusų or
laiviai bombardavo Helsin
kį ir Bucharestą.

ir eina iki sušaudymo. Bet 
nei vienas nuteistųjų nėra 

? i Francuzijoj, ir todėl šitos
nistų armiją, kuri kėsinosi bausmės negali jų pasiekti 
užimti daugiau teritorijos.

ras patarimas.

SPR<aJzOUNC?ACKV URUGVAJUJE U2DARO- 
Seminole, Okla^Gazoli- ^CIŲ LAIKRAŠČIAI.

Pereitą nedėldienį vokie
čiai paskelbė, kad Sovietų 
Rusijos armija jau neteko 
2,000,000 vyrų. Gi bolševi
kai skelbia, kad vokiečių 
nuostoliai esą daug didesni, 
negu jų. Tai reikštų, kad iš 

krito jau apie
NACIŲ SĄMOKSLAS 

ČILĖJ.
Čilės armijoj irgi susektas no ekspliozija čia sunaikino Urugvajus yra nedidelė 4.000,000 kareivių. Jeigu 

toks pat nacių sąmokslas, aliejaus refineriją ir padarė Pietų Amerikos respublika Maskva ir Berlynas neme- 
kaip Bolivijoj, kur naciai apie $2,000.000 nuostolių, šalia Argentinos. Pereitą są- Įuoja, tai jų generolai tuoj
norėjo nuversti demokratinę Sprogimas sunaikino visą 
valdžią ir tenai pastatyti na-i eilę tankų, kuriose buvo apie
cj diktatorių. 11,000 bačkų gazolino. laikrašti “Libertad.’

vaitę Urugvajaus valdžia pasiliks be armijų. Stalinas 
liepė uždaryti pro-nacišką su Hitleriu turės pat\s persi-

imti,



w« i* *<»' 7"-? ? J>.» •■.-*' ? f -• f-r -• t it i- tt^viturtit r f < » *•** i

KELEIVIS, SO. BOSTON Liepos 23 d., 1941
Antras Puslapis

Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Pareiškimas

Vokiečių Sunaikintas Sovietų Miestelis

. kė buvęs Montanos valstijoj 
•Jungtinių Valstijų district 
attomey John L. Slattery ir 
visa eilė tos valstijos laikraš- 

Pradeda jau kilti reikalą- čiu, kaip Hamiltono "West- 
vimai. kad senatorius \Yhee- em Xews,” Glasgow “Mes- 
leris butų “impyčytas kaip ęenger“ jr kiti. jje nurodo 
šalies išdavikas. Ypač griež- Įfakta. kad AYheelerio išda
rai prieš ji nusistatė “Fight: vikiškas prakalbas daugiau- 
for Fredom' organizacijos į sja lankydavo komunistai ir 
pirmininkas, protestonų-

PRIEŠ SENATORIŲ 

WHEELERJ KILA 

PROTESTŲ AUDRA.

Hob-
naciai.

Xe\v Yorke leidžiamas 
vokiečių bundistų (nacių) 
organas “Deutscher \Veck- 
ruf und Beobachter” nese
nai išspausdino straipsnį, 
kur visiems bundistams bu
vo patariama kreiptis tiesiai 
i senatorių Wheelerį. jeigu 
ių kongresmanai jų ne
klauso.

Taigi šitais faktais pasi
remiant ir pradedama rei
kalauti. kad senatorius

episkopalų vyskupas 
son.

\Vheeleris anądien išblio
vė per radiją tą paslaptį, 
kad -Jungtinių Valstijų val
džia siunčia savo karo lai
vyną užimti Islandiją, kuo
met šis žygis buvo labai sle
piamas. idant vokiečiai ne
užbėgtų jam už akių ir patys 
tos salos neužimtų.

Todėl vyskupas Hobson 
sako:

"'Atskleisdamas šios šalies 
kariniu jėgų veiksmą. \Vheele-; heeleris butų pašalintas is 
ris galėjo pasiekti tiktai vieno
tikslo—iš kalno painformuoti'

Senato.

naciu Vokietiją apie Amerikos 
pasiruošimą gintis.

"Aš nekuomet nesutikda
vau su Montanos senatoriaus 
pažiūromis i užsienio reikalus.
bet iki šiol aš vis manydavau. :ra . . _ - v
kad iis vra nuoširdus, tik su- i gabiausių poetų. Jo eilėraš- 
kiaidintaš amerikonas. ičiai—tai tikras darbininkų

"Bet dabar padarytas jo ivalstiečių gyvenimo veid- 
viešas pranešimas, kad Jungti- i rodis. K. Jakubenas da gim

DĖLEI ĮVYKIŲ EUROPOJ

Rugsėjo 1. 1939 m., LSS 
Vykdomasis Komitetas Eu
ropos karo klausimu pasakė:

“Europoje prasidėjo di
delis karas. Yra pavojus, 
kad i jo sukuri bus įtrauktas 
ne tiktai tas kontinentas, bet 
ir visas pasaulis.’’

Toliau LSS V K. par< 
me sakoma: “Jokių abejo
nių nėra. kas tų baisių nelai
mę žmonijai atnešė. Tai 
žiaurioji Vokietijos Hitlerio 
diktatūra, kuri kartu su Ita
lijos fašistais ir Japonijos 
militaiistais nuolatos užpul
dinėjo silpnesnius savo kai
mynus ir terorizavo ramias 
tautas.“

Ryšyje su tuo. LSS VK. 
savo pareiškime dar nuro
do: “Todėl didžiosios Va
karų demokratijos stoja su 
ginklu rankose ginti agreso
rių aukų’’ (Lenkiją). Tame 

! pareiškime taipgi reiškiama 
i pasipiktinimas Sovietų Ru- 
! sijai, kuri su didžiausiu žmo- 
i nijos neprieteliu Hitleriu

—I. I. K. Soundnhaf '•
šioj nuotraukoj parodytas vokiečių bombomis sunaikintas Sovietų Rusijos miestelis, kurio 
vardas nepaduodamas. Atvaizde matosi dar rūkstą durnai.

viną ir pusę Lenkijos. Dabar 
Hitleris užsimanė parblokšti 
ir buvusį savo talkininką. 
Sovietų Sąjungą. Visu įnir
timu Vokietijos naciai už
puolė Sovietų Sąjungą. Kol 
kas Sovietų Sąjungos raudo
noji armija dar nėra nugalė-' 
ta: ji laikosi ir su didžiausiu 
pasiryžimu kovoja prieš vo
kiškuosius barbarus — na-’ 
cius. Vakarų demokratinės 
valstybės, kaip Anglija ir 
Amerika, pasižadėjo duoti 
Sovietų Sąjungai pagalbos.

Musų nusistatymas — su 
demokratinėmis valstybė- > 
mis prieš diktatorius! Kuo
met Sovietų Sąjunga dari 
kartą tapo nublokšta (vo-į 
kiečių nacizmo) į demokra
tinių valstybių pusę, reikia 
manyti, kad demokrati
nės valstybės sutriuškins 
hitlerizmą. kuris gręsia visai 
žmonijos civilizacijai.

Sovietų Sąjungai atsidū
rus aštriausioje kovoje su 
nacizmu, komunistų parti
jos vėl pradėjo keisti savo 
pažiūras į demokratiją. Da
bar jau Anglija jiems nėra 
imperialistinė valstybė. A- 
merikos valdžia irgi nevisai 
bloga. Visokios jų buvusios 
organizacijos neva kovai už 
taiką ima neveikti. Vienu 
žodžiu, visas komunistų 
aparatas, tarnavęs Hitleriui 
ir Mussoliniui, keičia savo 
gaires. Kyla nauji obalsiai 
pas komunistus. Tai bendro 
fronto obalsiai. tai “gelbėji
mas” demokratijos ir tt.

Komunistai nėra demo
kratai ; jie yra diktatūrų gar
bintojai. Ir kol jie laiko dik
tatūrą savo principu, demo
kratiško husistatymo žmo
nės su jais nieko bendra ne
gali turėti. Jie nėra savysto- 
vųs, bet svetimos valstybės 
Įrankiai. O toji valstybė ne 
pati liuosu noru atėjo į de
mokratinių valstybių pusę, 
bet ją varu įbloškė Adolfas 
Hitleris. Kas gali užtikrinti, 
kad Sovietų Sąjunga nepa
darys atskiros taikos su Hit
leriu. jeigu pastarasis pasiū
lytų palankias sąlygas? Bol-

POETAS JAKUBĖNAS 
NEGALĖJO BOLŠEVI

KAMS ĮTIKTI.
Kazvs Jakubenas, biržie-^I^™ metų nepuolimo

vienas jauniausiu ir pa«-
J piktinimu tačiau mums ten

ka pažymėti” — sakė LSS 
*; YK.—“kad šioje rimties va- 

| landoje ištiesė rankų fašisti
niams agresoriams Sovietų 
Sąjungos valdžia—ta val
džia, kuri vadina save ‘dar
bininkiška.’ kuri giriasi j- 
steigusi Rusijoje ‘socializ
mų,’ kuri sakėsi ginanti de
mokratijų ir šaukė pasaulio

nazistu būdamas pasižymė
jo stipriu ir drąsiu poetu.

niu Valstijų spėkos keliasi ls- 
landijon. verčia mane ta nuo-, 
monę pakeisti. i Vž savo eilėraščius Smeto-

"Senatoriaus \Vheelerio pra-' laikais . turėjo. atsisėsti 
nešimas niekuo nesiskiria nuo • kalėjiman ir sėdėti tol, kol 
valstvbės išdavimo ir laužo io; džiova gerokai pakirto jo 
priesaiką, kurią jis davė kaip, sveikatą. Dabartiniu metu 
Kongreso narys ištikimai tar-j Lietuvos valstybės 
nauti savo šaliai.

"'čia bus ne pro šalį nurody
ti. kaip valstybės išdavimą 
aiškina Konstitucijos 3-čiojo #
Skvriaus III paragrafas, kuris džius šiam vaikams skirtam 
tarp kitko sako: ‘Išdavystė leidinėliui, bolševikų kriti- 
prieš Jungtines Valstijas skai-

vosime. Kas pripažįsta bile 
kokią diktatūrą, tas yra ar
šus priešas demokratijos. 
Šalin visokie diktatūrų gar
bintojai, lai gyvuoja liuosy- 
bė ir demokratija!

LIETUVOS REIKALU

darbo žmones eiti su ja iš
vien prieš nacius ir fašis

tysis tiktai vedimas prieš jas 
karo. arba susidėjimas su jų 
priešais, arba teikimas jiems 
parankumo'."’

Vokietija ir jos pagelbi-

kontro-
liuojama knygų leidykla iš
vaikams eilėraščiu knygelę Ja,j? aP,bu?,"° ‘™‘ 
“šimtas vyturėliu” P^iiJ J^etĮ musų LSS VK.

du metai atgal. Kas įvyko 
po to?

kai rado, kad eilėraščiai vai- Q ?ei mėnesius Sovietų 
kams netinkami, nes iose valdžia reme vi-
nieko nėra staliniško. Vai- ?oklį“s b«dais Httleno gau- 
kai, skaitydami Jakubėno parbloškė Austn-
eilėraščius. džiaugsis, sako e. °s ovakiju, „Lenkiją,
kritikai, nauju gyvenimu, Olan ųą, Norvegiją. Belgi- 

,ią. Francuzųą, Rumuniją,

tus.”

•s pageioi- nauju pavasariu, bet jie nie- Rumuniją,
ninkės dabar jia aiškus A-;ko nežinos apie didiji pašau- '’«g<*IavUą įr Graikiją. Ma- 
merikos priešai. Senatorius lio darbininku vada'ir Lie- za t0 Patl Svietų Sąjunga 
Wheeleris informuoja juos, !tuvOs išvaduotoja Staliną. ’)a^robe Estoniją, Latviją, 
kaip Amerika ruošiasi nuo ‘ " Lietuvą, Besarabiją, Buko-
jų gintis. Taigi jisai teikia Ir todėl poeto Jakubėno, __
jos priešams parankumo, i rastai bolševikams nepati- 
vadinasi. nagai konstituci- į ko, taip kaip davatkoms ne- 
jos definicija jis vra šios ša-! patinka raštai, kur nieko ne
lies išdavikas. ‘ »a pasakyta apie Velnią.

•'lr senatorius \Vheeleris APLE1STI NACIONALI- 
,iau ne pirmutini kartą daro j ZUOTy NAMŲ DARŽAI, 
pareiškimus musų priešo nau-;
dai" sako vyskupas Hobson. , Šių metų gegužės 13 d.

“Vasario 4 d. jisai papasa- išėjęs Lietuvos komunistų 
kojo reporteriams \Yashingto-i organas “Tiesa“ (Nr. 113) 
ne. kad Jungtinės Valstijos rašo, kokio likimo susilaukė 
neturi orlaivių, kurie tiktų ! nacionalizuotų namų Kaune 
moderniškam karui. Tai buvo!daržai. Sako:

tiktai sutinus melas, bet J ..Kau„0 mjest0 Gedimin0
katp prezidentas Rooseveltas ; h. Glwval(io gatviu
pasakė, ta. buvę pata.kavm.as kva„įle >Ta didžiuliai dar: 
naciams. žai, pjtajs metais davusieji

Todėl “Fight for Free- gausius ankstyvųjų daržovių 
dom” organizacijos pirmi- derlius. Beveik visi šio kvar- 
r.inkas reikalauja, kad Kon- talo namai, o su jais ir jiems 
grasas paimtų senatorių priklausoma žemė yra na- 
IVheelerĮ nagan ir ištirtų, iš cionalizuoti ir juose įkurdin- 
kur jis semia tokias infor- ta visa eilė tarybinių įstaigų, 
rnaciia* ir kokiais tikslais jis tačiau visi šiems namams 
jas skelbia. Kokiais tikslais priklausantieji daržai palik- 
jisai skelbia Amerikos apsi-ti Dievo valiai, nors čia sau- 
gynimo paslaptis? lės atokaitoje esanti žemė

ši organizacija praneša, jau senai laukia kastuvo, 
kad prieš Wheeierį jau suki- Argi tokie dideli daržų skly- 
lo ir Montanos valstijos pai. kaip buv. Tilmanso dar- 
žmonės, kurie yra išrinkę ji žai. galima palikti neap- 
Senatan. Tos valstijos laik- dirbtais ir neapsodintais? 
rastis. “The Great Falls Jei aplinkiniuose namuose 
News,” padarė šiomis die- daug kur įsikurdino įvairios 
nomis anketą, išsiuntinėjo įstaigos ir tarnautojai nesi- 
piliečiams paklausimus, ar domi esamus daržus apdirb- 
iie sutinka su VVheelerio po- ti, tai namų prižiūrėtojai 
litika, ar ne. šeši prieš vieną mielu noru sutiktų tuos skly- 
pasisakė prieš Wheelerį. pus apdirbti ir savo reika- 

Jeigu Wheeleris šiandien ^ams išauginti daržovių, 
pastatytų savo kandidatūrą “Kauno miesto vvkdomo- 
į Senatą, tai jis ne tiktai ne- jo komiteto atitinkami sky- 
butų išrinktas, bet jis nebu- riai privalėtų šituo reikalu 
tų nei nominuotas, sako tas susirūpinti ir nelaukdami

THE NEW WESTINCHOUSE
Electric Refrigerator

NOW ONLY^^V^A DAY!
^0 DOWN PAY^ E NI K

7 V 41 IBI

laikrašti*.
VVheelerį

tuos daržus pavesti kam
viešai pasmer-. nors apdirbti.’

Centas už
šaldymas atstovauja vieną 
iš didžiausią geru””* 
rikes istorijoj- žirniu te 
naują 1941 ^est.nghou^ 
Saldytuva kaipo l>» . •

subudavotas ilga™
pigiai dirba, 
duoda TIEK 

TIEK M Al Al. 
Užeikit šiandien ir P®ma* 
tykit nauja K’estinghouse 
dėl savęs’.

gražiai 
tarnavimui, 
veiklus, jis 
DAUG

J?I-*

Gal Dabar p. Smeto
na Pasiaiškintų?
Įsikūrus nepriklausomai 

Lietuvos valstybei, Ameri
kos lietuviai gausiai aukojo 
jai pinigus ir siuntė p. A. 
Smetonai, kuris tada buvo 
laikinuoju Lietuvos prezi
dentu. Bet iki šiol Amerikos 
lietuviai nėra matę jokios p. 
Smetonos atskaitos ir neži
no, kiek jis iš viso pinigų 
priėmė ir kur juos padėjo.

Šituo klausimu tuomet bu
vo rašyta ir “Lietuvos Žinio
se.” Štai kas buvo pasakyta 
pirmutiniame to dienraščio 
puslapyje:

“Iš Amerikos lietuvių gy
venimo.

“Boston, 1922 m. birželio 29 
d. Lietuvių svetainėje vietos 
lietuviai laikė susirinkimą, ku
riame tarp kitko apkalbėta ko
kių būdų ir kokių priemonių 
imtis, kad išreikalavus iš bu
vusio Lietuvos prezidento 
Smetonos atskaitą iš prisiųs
tųjų 1919 m. ir pradžioje 1920 
metų aukų Lietuvos reikalams 
Smetonos vardu.

“Advokatas Bagočiuš trum
pant pranešime nušvietė šį 
klausimą susirinkusiems. Pa
sirodo. kad visų daugiausia tuo 
metu aukavo buvusio jpęzi- 
dento Smetonos vardu lietu
viai Bostoniečiai, todėl mes ir 
privalome žinoti kokiems tiks
lams., musų pinigai sunaudoti, 
čion advokatas Bagocius ir 
pranešė, kad neatsižiurint į 
Bostoniečių kelis kartus siųs
tus apdraustais laiškais reika
lavimus Smetonos vardu; (da 
kurių gavimo nėra abejonės, 
nes gautas Kauno pašto su pa
rašu p. Smetonos pareiškė 
mas). iki šio laiko visgi iš p. 
Ant. Sm. negauta jokio atsa
kymo.

“Vienu tarpu buvo paskli
dęs gandas, kad p. Ant. Sme
tona ketina atvažiuoti Ameri
kon. Tuomet lengviausis daly
kas butų buvę atsiskaityti per 
Amerikos teismą. Bet kadangi 
šis gandas nepasitvirtino, tai 
ir padėtis sunkesnė pasidaro. 
Kadangi aukavusieji daugu
moje yra Amerikos piliečiai, 
tai adv. Bagocius pareiškė, 
kad kito kelio nėra, kaip tik 
kreiptis į Amerikos teismų.”

“Lietuvos žinių” Nr. 168,
1922 m. rugsėjo 26 d.

Dabar p. Smetona yra A- 
merikoje, taigi butų gerai, 
kad jis teiktųsi per musų 
spaudą paaiškinti, kiek jis 
yra pinigų iš Amerikos lie
tuvių gavęs Lietuvos reika
lams, ir ką jis su tais pini
gais tuomet padarė.

ševikai du kartu jau išdavė 
demokratiją. Pirmą kaitą 
1917 metais Brest-Litovske, 
o antrą kartą—rugpiučio 23,
1939 m. Maskvoje. Tad vi
sokie komunistų organizuo
jami frontai neturėtų rasti 
jokio rimto pritarimo lietu
vių darbininkų masėse, nes Vėliausiai mus pasieku- 
jie niekuomet nieko rimto : sios žinios sako: Kai Sovietų 
nedirbo. Visokie blokai, vi- • Rusijos kariuomenė pradėjo 
sokie frontai, tai vien truk-1 trauktis iš Lietuvos nuo vo- 
dymas demokratijos pastan- i kiečių armijos, tai lietuviai 
gų sutriuškinti diktatūras. Kaune, Vilniuje ir kitur su
stokime su Amerikos vai- j kilę prieš rusus ir juos išviję, 
džia, remkime jos pastangas Kiek tose žiniose tiesos, kol 
kovoje už demokratiją. kas sunku pasakyt )Bet kad 

Lietuvių Socialistų Centro Sovietų Sąjungos raudonoji 
Komitetas apeliuoja į lietu- armija išsikraustė iš Pabal- 
vius darbininkus, inteligen- tįjo kraštų, tas jau yra fak
tus, profesionalus ir biznie- tag. Kad Lietuvoj vokiečiai 
rius: . Nors Europoje karo pastatė savo naują valdžią, 
padėtis pasikeitė Sovietų taip pat Vra faktas.
Sąjunga tapo Įblokšta į de- / . , . .
mokratinių valstybių pusę. I Visų tų įvykių akyratyje 
bet musų pažiūros į diktato- musd laikraščiai — Naujie- 
rius nepasikeičia. Mes kaip į nos. ’ “Keleivis ’ ir “Naujoji 
stovėjome už demokratiją, Gadynė — teisingai įverti- 
taip ir stovime. Kaip mes •no esamą padėtį. Jie pareiš- 
kovojome prieš diktatorius kė: “okupantai išvijo oku-1 
ir jų garbintojus, taip ir ko- pantus. Teisingiau pasaky- 
----- ---------------—_ negalima.

Kol Lietuvoje viešpataus 
svetimos valstybės kariuo
menė, mes žinome, kad ji 
neturės laisvės. Taip buvo 
laike Sovietų Rusijos armijų 
įsiveržimo į Lietuvą, kur ta
po sukurta “valdžia” su J. 
Paleckiu priešakyje. Taip ir 
dabar — atsibasčiusioji vo
kiečių armija, jos karininkai 
valdo Lietuvą.' k

Mes laikomės to nusista
tymo, kurį išdėstė LSS V K 
rugpiučio 22, 1940 m. Ten' 
pasakyta: “Šalin rusų ir kitų 
imperialistų nagus nuo Lie
tuvos! Mes stojame už lais- i 
vą, demokratinę ir nepri
klausomų Lietuvą.” Mes to-' 
dėl pakartojame^ “Šalin vo-1 
kiečių imperialistai iš Lietu- į 
vos! Ji turi būt laisva, demo
kratinė ir nepriklausoma.“ į 
Jungtinių Valstijų preziden- 

, tas F. D. Rooseveltas lietu
vių delegacijai, nuvykusiai į | 
Washingtoną spalio 15.' 
1940 m., pasakė: “Lietuva 
tik laikinai pavergta. Ji at-; 
gims, kaip ir buvo denio- i 
kratinė, laisva Lietuva!” į 
Galime dėti kuo daugiausiai 
vilčių į Amerikos vyriausy
bę, kuri pasižadėjo užstoti 

, lietuvių tautą ir pačią Lie
tuvą.

į Mes taipgi raginame kuo J 
skubiausiai stiprinti Ameri-! 

.kos Lietuvių Demokratijos į 
ir Lietuvos Nepriklausomy- 
bės Gynimo Sąjungą. Kur 

į galima, steigti jos skyrius.
. Tik organizuotai dirbdami 
jmes atgausime laikinai pra- 
į rastą Lietuvos nepriklauso- 
: mybę. LSS Vykdomasis 

Komitetas.

SlE VEJlMUNK Kimi MIEMVIM Mlf URUį
W * Penki skirtingi šalčiai 

Penkis miia valgiams 
L** * * Naujas “Trtglnc” Greičio

Spaustukas Durų Klem
kai greitam atidarymui ir 
tikram uždarymui 

w *Oiromium aptrauktos 
lentynos,

♦Visa Porcelano Valgiam
Vieta sulaiko rūgšti ir su 
apskritais kampais leng
vam išvalymui 

♦Įbudavotas Defrost 
Signalas

♦Automatiška Viduje
Šviesa

dabar pakol karnos pigios 
būt pabeistoa be pranešimo.
PAS JŪSŲ
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KAS SKAITO, BAIO1 TAS DUONOS NEPBAIO I AjMIjRIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS | KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Plečiamas Sklandymo Menas
Ii LSS. 19 kp. susirinkimo.

Liepos 11 buvo LSS 19 
kuopos susirinkimas. Narių 
atsilankė nedaug. Nupirkta 
kl iaučių pikniko 10 tikietų. 
Išrinkta komisija iš F. Vai
tukaičio, M. Spudienės ir W. 
Balvočiaųs patikrinti įvyku
sių LSS CK nominacijų ir 
rinkimų blankas. IŠ LSS CK 
pranešta, kad CK leidžia 
Sovietų Rusijos ir nacių Vo
kietijos karo klausimu lape
lius, kuriuose bus paliestas 
Ir Lietuvos klausimas.

Industrinė komisija pra
nešė, kad ji laiks nuo laiko 
turi susirinkimus, bet nusi
skundė, kad dalis partijiečių 
aptingo ir i susirinkimus ne
ateina. Komisija prašo na
rių, kurie dirba industrijose 
ir priklauso prie unijų, kad 
tuos industrinius susirinki
mus lankytų, nes ten svars
toma svarbus unijiniai rei
kalai.

Buvusio išvažiavimo ko
misija padarė pranešimų, 
kad dvidėniu busu nuvažia
vo Į Great Necką 62 žmonės. 
Gryno pelno išvažiavimas 
davęs 47 dolerius su centais. 
Komisijos raportas priimtas 
su pagyrimu. Komunistai rė
kė, kad socialistai beboiko- 
tuodami komunacius (tada 
Hitleris su Stalinu sėdėjo da 
vienam vežime, todėl lietu-! 
viai juos vadino komuna-' 
ciais) “sukrito patys j duo-! 
bę.” o pasirodo, kad čia ne! 
duobė, bet 47 doleriai gryno 
pelno! Duobę sau išsikasė 
patys komunistai, per 22 
mėnesius visokiais budais 
tarnaudami naciams ir kenk
dami demokratinėms vals
tybėms.

Kriaučių pikniką sulijo.

Liepos 12 buvo Dexter 
parke kriaučių 54 skyriaus 
metinis piknikas. Kriaučiai 
labai smarkiai prie to pikni
ko ruošėsi. Daug dirbtuvių 
susiorganizavo užkandžių ir 
gėrimų turėti. Daugelis or
ganizacijų iš anksto nusipir
ko šito kriaučių parengimo 
tikietu. Bet lyg tyčia, pačiam 
žmonių važiavime į pikniką 
pradėjo lyti. Tas daug sulai
kė žmonių nuo pikniko. Bet 
rengimo • komitetas sako, 
kad /‘skylės nebus.” o gal 
dar keli doleriai liks ir 
pelno.

Komunistai aiškina ir ne
išaiškina.

Kaip tik Hitleris užpuolė 
Sovietų Rusiją, komunistai 
pasijuto nekokioje padėtyje 
esą. Jie per 22 mėnesius plū
do Angliją, kuri kovojo 
prieš Hitlerį. Jie nesigailėjo 
srutų ir Amerikos Jungtinių; 
Valstijų prezidentui Roose- 
veltui. Jie rengė “taikos 
kongresus.” Jie siuntė savo 
“delegacijas” i Washingto- 
ną pikietuoti Baltąjį Namą 
su iškabomis: “Taikos, Tai
kos!”

Vienu žodžiu, jie tarnavo, 
Hitlerio mašinai per visą de
mokratinį pasaulį ir keikė 
tuos, kurie nepritarė to
kiems jų varijotiškiems dar
bams.

Hitleris jiems atsimokėjo 
hitleriškai. Jis spyrė Juozui 
ne tik į sėdynę, kaip “Nau
jienos” sako, “bet stačiai į 
snukį.” Jie pradėjo rėkti. 
Jie jau ir vėl liko “demokra
tais.” demokratijos “gynė
jais.” Jie sušaukė susirinki
mą ir aiškino, kaip tas “žal
tys” Hitleris “niekšiškai” 
užpuolė Sovietų Rusiją ir su
trempė Lietuvą. Jie prakei
kė katalikus, jie plūdo ir so
cialistus, nesigailėjo ir tauti
ninkų. bet jie jau lipšniai 
kalbėjo apie Rooseveltą, o 
dar lipšniau apie Churchillą.

Nors jie drožė spyčius, 
bet Brooklyno publika jų 
pasakoms nepatikėjo. Ir jie 
tatai žino. Todėl jie šaukia 
jau kitą mitingą. Aišku, kad 
ir šiame mitinge bus tie pa
tys argumentai, tie patys tei
sinimai savo suklerusios, 
dviveidiškos politikos. Kaip 
jie šukavo ir džiaugėsi,pasi- 
rašius Maskvai su Berlynu 
bičiulišką sutartį, kad ji ge
ra ir reikalinga, nes “užtik
rina žmonijai taiką.” Išėjo 
humbugas! Taip ir dabar, 
kaip jie nesiteisins ir kaip jie 
demokratijos idėją apspiau- 
dę nelaižys, vistiek bus hum
bugas!

Brooklyno lietuviai, kaip 
ir kitų kolonijų lietuviai, ko
munistus labai gerai pažįsta. 
Tiys-keturi metai atgal bu
vo “bendri frontai” prieš 
Hitlerį. Po tų “bendrų fron
tų” išaugo vienybė su Hitle
riu—vienybė prieš demo
kratiją. Dabar jie jau “de
mokratai,” o ryt vėl šukaus 
prieš demokratiją. Tur būt 
dar jokia politinė partija nė
ra nusigyvenusi iki tokio 
idėjinio bankruto, kaip nu
sigyveno komunistų partija. 
Ką ji vakar skaitė neliečia
mybe, šiandien jau kojom 
spardo. O ką šiandien ko
jom spardo, ryt vėl garbins.

O visgi yra žmonių, kurie 
aukoja kvoterius ir pusdole- 
rius tos nusibankrutavusios 
partijos palaikymui. Rodos, 
sveiko senso žmogus turėtų 
tik numoti ranka ir pasaky
ti: “Važiavote, važiavote ir 
suklimpote į Hitlerio smalą, 
todėl ir klampokite.” Bet 
ne! Žiūrėk, musų koks libe
ralas. pamato komunisto 
ašarą ir—še tau pusdolerį! 
O tie vėl vartaliojasi, krai
posi, it vėjo malūnai, ir pu
čia musų liaudžiai durnus i 
akis. Kada tie žmonės susi
pras ir uždarys savo kiše
nius nuo komunistinių šarla
tanų, kurie jau per metų me
tus visokiom “revoliucijom” 
juos mulkina ir išnaudoja.

Vytautas Katilius.

Pittsburghiečiai Mi
nės Neprikl. Lie
tuvos Pripažinimą.
Bus prakalbos, dainos, 

sporto lošimai.

Pittsburgho lietuvių orga
nizacijos jau per kiek laike 
stropiai ruošėsi Lietuvos 
Gelbėjimo Dienai, kuri yra 
rengiama liepos 27 d., Lie
tuvių L’kėje (Lithuanian 
Country Club), AVillock. 
Pa., prie 51 kelio, netoli nuo 
Airporto. Tai bus bendras 
visų Pittsburgho lietuvių pa
rengimas, į kurį suvažiuos 
visi lietuviai netik iš Pitts
burgho. bet ir iš visų apylin
kių, kad bendromis spėko
mis paiėmus Lietuvos Gel
bėjimo darbą ir atžymėjus 
21 metų sukaktį nuo to lai
ko, kaip Amerika pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę.

1920 metų liepos 27 d. 
Jungtinių Valstijų valdžia 
su prezidentu Woodrow 
Wilsonu priešaky pripažino 
Lietuvą kaip nepriklausomą 
valstybę. Amerikos lietuviai 
visose kolonijose tuomet 
rengė džiaugsmo paradus, 
reikšdami didžiausią padė
ką Amerikos valdžiai už tą 
didelę geradėjystę musų 
gimtajam kraštui.

Šiandien ir vėl siaučia 
baisus pasaulinis karas, vis
ką naikindamas; Lietuva ir 
vėl yra pavergta. Todėl Lie
tuvos nepriklausomybės pri
pažinimo sukaktuvės nėra 
linksmos; bet turėkime viltį, 
kad Lietuva ir vėl bus lais
va ir nepriklausoma. Todėl 
visų Amerikos lietuvių pa-

Amerikos karo aviacijoj uoliai yra plečiamas sklandymo menas. Sklandymu vadinasi 
skraidymas bemotoriu orlaiviu, arba sklandytuvu. Motorinis orlaivis sklandytuvą iškelia 
ir paskui paleidžia. Įsibėgėjęs sklandytuvas gali dar labai toli lėkti ir gali net aukštyn kil
ti. jeigu sklandytojas moka jį tinkamai valdyti. Sklandytuvų pagalba vokiečiai išmušė iš 
Kretos anglų ir graikų armiją, šios nuotraukos vidury yra parodytas pulk. Evans, kuris 
yra skaitomas sklandymo “tėvu” Amerikos armijoj. Iš dešinės yra parodytas John Robin- 
son. geriausis Amerikos sklandytojas. Kairėje (su kepure) stovi Amerikos karo aviacijos 
viršininkas gen. maj. Arnold.

reiga yra pagelbėt savo gim
tajam kraštui visais gali
mais budais atgauti laisvę.

Dėl to ir mes, Pittsburgho 
lietuviai, liepos 27 d. suva
žiuosime į Lietuvių Ūkę ir 
kartu su kitom Amerikos 
lietuvių kolonijom minėsi
me tas reikšmingas Lietuvos 
nepriklausomybės pripaži
nimo sukaktuves, ir kartu, 
demonstruosime savo vieny
bę ir pasiryžimą gelbėti Lie
tuvą.

Lietuvos Gelbėjimo Die
nos progiama susidės iš kal
bų. dainų, muzikos ir spor
to žaislų.

Kalbėtojais bus Lietuvos 
konsulas p. Petras Daužvar- 
dis, nesenai iš Lietuvos atva
žiavęs kapitonas Kuizinas, 
prezidentas adv. F. J. Bago- 
čius, Pennsylvanijos guber
natorius James, Pittsburgho 
miesto majoras Scully ir kiti.

Dainuos du didžiuliai 
Pittsburgho lietuvių chorai:
(1) Pasaulinės Parodos 
Choras su 60 dainininkų ir
(2) Maironies Choras su 80
dainininkų, šokiams gros 
orkestrą. S. Bakanas,

Spaudos Kom. narys.

KENOSHA, WIS.

Ar istikro čia toks rojus 
darbininkams ?

Pastebėjau “Keleivio” 
Nr. 23 korespondenciją, po 
kuria pasirašo K. Brazevi- 
čius. Koresjiondentas išgy
rė Kerioshos miestą, kad fa
brikai dirba visi ir darbinin-! 
kai uždirba per sąvaitę nuo 
$47 iki $66. Jei taip butų, 
tai butų tikras rojus. Bet 
drg. Brazevičius nedirba 
dirbtuvėse jau per 20 metų, 
todėl negalima stebėtis, kad 
rašė patikėjęs ką kiti kalba. 
Dalykas yra toks. kad $66 
čia uždirba tik vienas iš 100, 
o $47 gauna gal tik kokie 
trys iš 100. Bedarbių yra ir 
dabar. Prie dirbtuvių vartų 
stovi nuo lyto iki vakaro po 
50—60 žmonių ir laukia 
darbo, bet negali įneiti į ofi
są pasiklausti.

Virš 3,000 žmonių dirba 
dar prie WPA už $48 per 
mėnesį ir 800 dirba už $22 
per mėnesį. Apie 2,000 žmo
nių gyvena iš pašalpos.

Man atrodo, kad Keno- 
shos miestas yra prasčiausis 
miestas darbininkams visoj 
Wisconsino valstijoj. Tams
tos galit suprasti kokia čia 
tvarka, jeigu .vienas žmogus 
dirba 70 valandų per sąvai
tę, o kitas stovi už vartų ir 
negauna darbo. Taigi pa
tarčiau niekam nevažiuoti 
čionai darbo jieškoti.

Bedarbi*.

Liepos 27 Dieną Sueina 19 Metų
Kaip Amerika Pripažino Lietuvą.

Brooklyno Lietuviai Tą Įvykį Atžymės Masiniu Mitingu 
Grand Paradise Svetainėje. Prakalbos Prasidės 3 vai.

Po pietų. Kalbės Geri Kalbėtojai.

1922 metų liepos 27 die
ną visos Amerikos lietuvių 
kolonijose nuskambėjo ne
paprasta žinia: Prezidentas 
Hardingas pripažino Lietu
vą nepriklausoma valstybe!

Amerikiečiam lietuviam 
ta žinia buvo džiaugsminga 
ne vien todėl, kad tokia di
delė šalis kaip Jungtinės 
Valstijos pripažysta jų tėvų 
kraštą gyvu ir sveiku pasau
lio valstybių šeimos nariu, 
bet juo labiau todėl, kad 
amerikiečiai lietuviai viso
kiausiais budais prisidėjo 
prie iškovojimo Lietuvai ne
priklausomybės.

Šįmet liepos 27-tą sueina 
lygiai 19 metų nuo tos istori
nės dienos. Šįmet liepos 27 
visos Amerikos lietuviai at
žymės masiniais mitingais ir' 
iš naujo pareikš, kad Lietu
va nežuvo ir nežus!

Brooklyne masinis mitin
gas įvyks Grand Paradise 
svetainėje, 318 Grand st., 3 
valandą po pietų. Kaitra ar 
lietus—visi brooklyniečiai, 
kurie stoja už Lietuvos lais
vę. privalo būt Grand Para
dise svetainėje liepos 27 d. 
Mitingą ruošia New Yorko, 
Ne\v Jersey ir apylinkės Lie
tuvių Organizacijų Komite
tas Lietuvai Gelbėti, koope
ruojant kitiems tam pat tiks
lui įsteigtiem komitetam. i

Nesenai mes minėjome 
Lietuvių Gedulo Dieną—lie
pos 15. Peniai tą dieną Lie-, 
tuvą okupavo ginkluotos 
svetimos valstybės jėgos, šį
met Lietuva gyvena naują 
okupaciją ir karo padėtį. 
Kraštas nuteriotas, daugybė 
miestų ir kaimų išgriauta; 
tūkstančiai lietuvių pinnujų 
okupantų išvežta nežinia 
kur. Lietuvos laukai nu-, 
trempti, pasėliai sunaikinti, j

Lietuvos gyventojam grę
sia badas!

Tokios nelaimės Lietuva 
negyveno nuo praeitojo pa
saulinio karo laikų. Anais 
laikais Amerikos lietuviai 
išvystė didelę akciją už tei
kimą pagalbos savo tėvams, 
broliams, seserims ir bend
rai tautiečiams. Atėjo va
landa, kad iš naujo privalo
me rinktis į mitingus, svars
tyti Lietuvos ir ten gyvenan
čių lietuvių likimą, tartis kas 
reikia ir kas galima daryti, 
kad musų tauta, po 22 metų 
nepriklausomo gyvenimo, 
visiškai nežlugtų. Ir nežlugs,

PRALAIMĖJO UNIJOJ

čia yra parodytas Joseph 
Doyle, laivo “Ancon” padavė
jas. kuris norėjo suorganizuoti 
streiką ant to laivo, bet laivinin
kų unija jo pastangas panieki
no. sakydama, kad tai yra ko
munacių “skvmas.” Streikas ne
įvyko. o Doyle supykęs rezigna
vo iš unijos.

ŽINIOS /S LAfVRENCE. MASS.
Tautiška parapija, Lietuvos sariukai Amerikoje? Hitle-

rininkai mediniais tankais 
veja bolševikų plienines tan
kas, todėl patartina ir komu
nistams pasidaryti medinių; 
susidėti juos į laivą ir vežties 
lupti Hitlerį. Laurenciečiai 
galės gyventi ir be komisa
rų.

Maple Parko komisaras 
Č. Iulada gavo iš Lietuvos 
laišką ir su džiaugsmu davė 
jį kitiems pasiskaityti, pakol 
išsiuntė į “Laisvę.” o “L.” tą 
laišką netik iškraipė, bet žy
miai sutrumpino ir pritaikė 
prie staliniško kurpalio. Ku
rie skaitė tą laišką pirma ir 
paskui pamatė “Laisvėje,” 
tai suprato, kad ir kiti tel- 
pantieji “Laisvėje” laiškai 
būna melagingi. Matote, 
kaip apgaudinėja žmones 
“gražiais laiškais”!

Komunaciai pirmiaus pur
vino ir koliojo Jung. Valsti
jų vėliavą, kad ji esanti bur
žujų ir pardavikų ženklas. 

Dėdės Šamo armijos tamy- ? tos dabar atsitiko? Jie 
bon. Parapijos nariai linki J»» Pn^ge ženklą pne 
kogeriausios kloties Jonui »'ant l.mozinų kaip
ShmHžoi Dėdes Sarno tar. g?" Patriotai. Kada jie 

veidmainiavo — vakar, ar 
šiandien?

Šelpimo Fodas, komunaciai 
ir kitkas.

Lietuvių katalikų tautiš
kai parapijai šįmet sueina 
jau 25 gyvavimo metai, taigi 
jubilėjiniai metai, nors tai 
parapijai priešingi žmonės 
senai jau laukė jai mirties. 
Bet visos jų viltys ir pletkai 
nuėjo ant šuns uodegos. Pa
rapija gerai gyvuoja, turi 
daug sugabaus jaunimo ii 
visi dirba parapijai sutarti
nai.

Savo 25 metų sukakties 
proga, parapija buvo suren
gus didelį pokilį birželio 22 
dieną Lietuvių Piliečių sve
tainėj. Pasekmės buvo ge
ros. Dabar vėl rengiamasi 
prie didelio pikniko—irgi 
minėjimui jubilėjinių metų.

Parapija turėjo ramų ir 
rimtą jauną vaikiną, gerą 
veikėją, Joną Stundžą, ku
ris daug jai darbavosi kaipo 
pirmininkas; dabar jis išėjo

nes Amerikos lietuviai tars 
savo žodį!

Tam tikslui visų Ameri
kos kolonijų lietuviai susi
rinks jiems parankiose vie
tose. Brooklyno, New Yorko 
ir visos plačios apylinkės lie
tuviai privalo susirinkti į 
Grand Paradise svetainę. 
Mitingo rengėjų pakviesti 
patys gabiausieji musų kal
bėtojai išaiškins padėties 
rimtį ir visa susirinkusioji 
publika pasisakys kas šioje 
Lietuvai opioje valandoje 
reikia daryti.

Todėl visi ir visos, iš arti 
ir toli, ne vien patys vykime 
Į Grand Paradise svetainę 
sekmadienį, liepos 27 d., 
bet taip jau praneškime sa
vo kaimynystėj gyvenan
tiems lietuviams, kad jie ne
atsiliktų nuo musų.

Ne\v Yorko apylinkės Lie
tuvai Gelbėti Komitetas šiuo 
kviečia ir ragina tautiečius 
liepos 27 d. visus kitus rei
kalus atidėti kitam laikui ir 
susirinkti į masinį mitingą, 
kur turėsime progą pasisa
kyti ką mes manome apie 
dabartinį Lietuvos likimą ir 
ką darysime, kad savo tėvų 
klastą ištraukus iš vienos di
džiausių nelaimių, kokia tik 
buvo prislėgus Lietuvos že- 
mę.

Visus ir visas kviečia,
Rengimo Komitetas.

Stundžai 
nyboj.

Daug buvo tokių žmonių, 
ką tautiškai parapijai velijo 
blogo ir pranašavo jai mirtį, 
bet nei vienas tos mirties ne
sulaukė. Dabar atsirado 
naujų blogo velijančių žmo
nių, kurie pradėjo pilna ger
kle rėkti ir šmeižti parapiją 
ir jos veikėjus. Tai komuna
ciai. Vienąs-kitas jų ateina į

Lietuvių Moterų Piliečių 
Kliube irgi yra įsiskverbusių 
komunacių. Savo progresis- 
čių susivienijimą sugriovė, 
tai dabar gal tokiu pat tiks
lu į Piliečių Kliubą sulindo 
—kad sugriauti. Ir varinėja 
įvairius kivirčus. Matote, jų 
biznis yra griaut draugijas

koki tautiškos parapijos pa- “ tverti, tiktai ne- 
renįima kad šnipinėt, tos plima jų paimti. { vien, mi- 

ėia'kalbama. Išgirdė koki in<« ate!° Irusios visos 
žmonių išsireiškimą,' komu- ^unaces ir .snese rezobū
namai 'tuoj rašo savo stali- Į»e?. Rooseveltą,
niško kurpalio žinias. Pa- ,kad neduotų jokios pagal- 
vyzdžiui, i paskutini parapi- Anglija.. Ir su ta rezo-
ios parengimą Tautiškame tnuk?™a™ Per kfliS
'Parke buvo atsiustas komu- nntmgus. O kokias rezoliu-
nacis štorainkas' šnipinėji- c«a? !<* ne? d?b,a.f komu- 
mo tikslais. Po to musu pa- naciai, pazvelgk.te , savo 
rengimo komunacių “Lais- veidmainingus veidus!
vėje” jis jau pleškina visai Patariame Lietuvių Ko- 
nebutus daiktus, prie vieno munistų Biurai ir jo Law- 
girdėto žodžio pridėdamas rence’o reporteriams rašyti 
penkius žodžius pletkų. Ro- daugiau apie romansus, apie 
dos, turėtų būt sarmata žmo- Maple narko šnapsiuką il
gui taip meluot! alutį. Tenai medžiagos yra

Piknike Lietuvos šelpi- iki valios; bet nekiškit savo 
mo Fondo komitetas rinko nosies į Tautiškos parapijos 
aukas atstatymui Lietuvoje reikalus ir nesmeižkit jos 
demokratinės tvarkos, o ko- veikėjų. Jūsų vardas yra ko
munacių reporteris rašo, munaciai ir toks jis pasiliks, 
kad tos aukos buvo renka- esate Lietuvos pardavi- 
mos sau. Ar čia ne šmeižtas? kar- diktatorių klapčiukai,
Tie darbuotojai nei vieno 
cento iš Fondo nėra sau pa
ėmę. Jie patys aukauja ir 
pasišventusiai dirba, bet jus. 
komunaciai, savo darbus 
primetat mums. Tik vienas 
komunacis buvo Fondo ko
mitete, ir tas padarė sukty- SIUO 
bių, kas yra ir protokoluose 
užrašyta. Tai faktas. Law- 
rence randasi vienas Stali
nui reikalingas “profesiona
las” ir komunacių lyderis 
žinomas

pasauliu draugas Antanas 
Beliauskas. buvęs Lietuviu So
cialistu Sąjungos 65-tos kuopos 
sekretorius ir visų mylimas 
žmogus. Velionis palaidotas lie
pos 8 d., laisvai, be bažnytinių 

kaip “protokolų aPeiK«-1 kapines velionį palvdė- 
barberys.” Kaip tik “didy- io visi draugai, o drg. J. J. Dul- 
sis” Stalinas užėmė Lietuvą, kis Fasak^ atsisveikinimo kai
lis pradėjo rengtis važiuoti į karsto 1)UVO daug vaini-
Lietuva ir užimti komisaro kų nuo draugų ir giminių. LSS 
vieta, bet iki šiol da neišva- 65 ku°Pa irgi P^u^jo vainiką, 
žiavo. O ant šifkortės aukų kaiP buvusiam savo veikėjui ir 
pasirinko iš Liet. šelpimo draugui
Fondo—penkinę. Paskui p.
Č. paaukavo $0.01 ir per 
“L.” pats padėkavojo. Sa
koma, kad negauna savo 
vieton tinkamo lyderio pa
likti. K. komisaras persilp- 
nas, o Maple Parko komisa-
ras taipgi silpnas; pastarasis kaitydavo jį ir vis sakydavo, 
tinka tik alutį ir šnapsiuką ka<1 g^resnio laikraščio nėra. 
parke šinkavoti. Rodos, ge- Beliauskų seimą neteko pu
riausia butų išeitis visiems vylingo ir mylimo tėvo. o LSS 
šitiems komisarams dabar ku°Pa geriausio draugo ir 
važiuoti į karą “galingąjį” veikėj°- ūkusiai velionies naš-
Staliną ginti ir už matuška ,ei ir vaikams nuo lin- 
Rasėją galvas padėti. Nors kiu gausios užuojautos. 
“Laisvė” rašo, kad Hitlerio “Keleivio” reporteris.
tankai mediniai, bet Stali-~ :---------------
nas vistiek jų nenuveikia. E’:fts.,R STR',PS_ AL
Pagalba iam reikalinra Tai 5,OJ kny*°J te,pa 25 ’rrazK" f agaioa jam reiKannga. tai stnūpsnių, juokų, ir tt. Pui-
kogi laukia lietuviški komi-.Uai iliustruota. % ousi......... zu.

neverti lietuvio vardo.
Lietuvos Patriotas.

PATERSON, N. J.

Mirė drg Antanas Beliauskas.
Liepos 4 dieną persiskyrė su

Antanas paliko nubudusią 
žmoną ir vaikus. Sūnūs jau bai
gęs aukštąjį mokslą, o duktė da 
mokinasi.

“Keleivis” buvo mylimiausia 
Antano Beliausko laikraštis, ir 
jis skaitė jį per ‘>0 metų. Jis
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

1
-I LIAUDIES TURTO NAIKINTOJAI

“lietmedyje:
[&j *traip»nį perspauMliaaM taip 

kaip ji* tilpo Lietuvos komunistu ar* 
(ano “Tiesos- 121 aumery, 1941 me
tu gegužės 21 d. Kaip parodo atraips- 
nio antgalvis, patys bolševikai prisi.

kad jie kava Lietuvos liau-
tarto naikiatojaL—Red.]

—Norite užeiti j lentpiuj 
vę? O dokumentus turite?— 
klausė manęs “Lietmedžio 
sargo būstinėje senyvas 
žmogus. Turėjau leidimą ir 
pasą. Pagalvojęs parodžiau 
pasą. Sargas teigiamai link
telėjo galva, tuo rodydamas, 
jog viskas tvarkoje. Jis vėl 
atsisėdo prie krosnelės: įeiti 
į lentpiuvę, vadinasi, kliūčių 
nėra.

Panašiai į įmonės rajoną 
įleidžiami visi pašaliniai as
menys. Jokios įmonę lan
kančių registracijos čia nė
ra. Įėjus į “Lietmedžio” ra
joną gali eiti, kur nori ir 
išbūti, kiek tik nori laiko.

mėnesį Vulkancas išdavė į 
leidimą penkiems darbinin- į 
kams ir pats išėjo iš įmonės > 
darbo laiku ir darbo laiku! 
girtuokliavo. Medžio Pra-Į 
monės Darbuotojų Centro 
Valdyba visa tai žinojo, bet 
nesigriebė jokių priemonių. 
Gal pagaliau draugai iš Me
džio Pramonės Tresto su
draus valstybinio turto nai
kintojus? Ad. Račelis.

MANO PASTABOS

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią
iš Lietuvos 1905 n. KIPRO BIELINIO ATSIMINIMAI.

(Tąsa.) į staį gis dokumentas, kuriuo 1905 m. lie-
Ta jėga buvo ne F*’. »® °®0

kas kitas, kaip musų miestų proletariatas,1 ,on® ® Pus ' Grosimos pavidalu.
Lietuvos Socialdemokratų Partijos vado- LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS

tikta

Stalino karininkai ir ge
nerolai guodžiasi svietui, 
kad Hitlerio annija kovoja 
juos mediniais tankais. Al
ne juokinga? Hitlerio armi
ja kovoja prieš Stalino “ne
nugalimą” armiją tik medi
niais tankais, ir Stalino ar
mija visu frontu pasitraukė! 
O kas gi atsitiktų, jeigu Hit
leris kovotų prieš rusus plie- i 
niniais tankais?!

Matomai, rusai norėjo pa-• 
šiepti vokiečius, o pašiepė 
tik save.

vaujamas. Vadinasi, Penktaisiais metais 
klasiniai skirtumai tarp darbo ii* kapitalo 
Lietuvoje buvo visai ryškus ir aiškus.

žemės ūkyje tas pat dėjosi. Stambieji 
dvarai su tūkstančiais dešimtinių dirba
mos žemės buvo apsčiai sutraukę žemės 
daibininkų — kumiečių ii* ordinaminkų. 
Ūkininkų stambieji ūkiai taip pat rėmėsi 
samdomu darbu. Klasinis konfliktas tarp 
darbo ir kapitalo kaime, ypač dvaruose bu

MANIFESTAS.

Mums rupi išgriauti caro valdžia ir činaunin- 
kų sauvalė, panaikinti visokie vyriausybės pri
spaudimai ir neteisybės, pašalinti turtingųjų 
viešpatavimas musų gadynėj.

Mums rupi apginti ir išgelbėti visos Lietuvos 
darbininkai, neskiriant tautos, tikėjimo ir lyties 
nuo fabrikantų, dvarininkų, pirklių ir abelnaj 
piniguočių skriaudimo.

Mes sakome, kad darbininkai dėl to vargųvo kai kur visai pi ibrenJęs ir pasireiškė. Renčia iš vyriausybės ir piniguočių priežasties 

dvaių darbininkų streikais. įvykusiais Rad dabartinio musų gyvenimo surėdymas yra
Šiaulių apskr. ir kai kuriose Marijampo
lės apylinkėse. Pažymėtina ir tas, kad Su-

netikęs. Žemė, fabrikai, visokie tavorai, namai 
dabar priguli tik pavieniams žmonėms, o ne vi-

valkų pusės Paprūsėje kai kuriose, vietose siems musų krašto gyventojams. Už tai ir visi 
buvo kilę ūkininkų darbininkų streikai,»darbo žmonės pas mus priguli nuo tų, kų turtus 
’atai tuojau sudarė plaišą tarp opozicin- valdo,

—Gut momink, Maike!
—Labas rytas, tėve!
—Sei, Maik. ar tu girdė

jai, koks atsitikimas buvo 
Čikagos mieste?

—Koks gi?
—Vienos škulės prapeso- 

rius susifaitavo su inšiurans 
kompanijos agentu.

—Tai kas iš to?
—Iš to, Maike. išeina 

daug kas. Jeigu faituojasi 
kokie bomai arba regli f al
toriai. tai jau jų toks biznis. 
Sukruvina viens kitam snu
ki. durniai susirinkę už pasi
žiūrėjimą gerai užmoka, ir 
niekas iš to nesidivija. Ale 
kad akis sau punčiuotų mo
kyti žmonės, ir dar prapeso 
nai. tai svietas tokių prajo-

Netoli “Lietmedžio” var
tų, pakalnėje, raudonuoja 
didelis naujas mūrinis pa
statas. Nemaža langų stiklų 
išdaužyta ir užkalta lento
mis. Viduje tuščia, tik kur 
ne kur stūkso apdulkėjusių 
lentų krūvelės. Anksčiau 
šios patalpos buvo pilnos 
ąžuolinių kailelių ir parketo

puls tave mušti. Taigi šitos pusfabrikačių. Bet pernai 
žmogaus savybės ir parodo, gruodžio mėnesį patalpos 
tėve, kad jis yra ne Dievo Medžio Apdirbimo Pramo- 
kurinys, bet beždžionės nes trešo įsakymu buvo iš- 
ainis. tuštintos. Dėl patalpų ištuš-

—Bet aš. Maike, irgi grei- tinimo teko sustabdyti maši- 
tai per snukį užtepu, jeigu nas. Neapsieita ir be viršva

Amerikos komunistai, o; 
ypač lietuviški Stalino agen- į 
tėliai, dabar turi geriausią; 
progą įrodyti, kad jie yra! 
tikri “darbininkų tėvynės” • 
gynėjai: tegul vyksta i Rusi-: 
ją ir kovoja už Stalino “ro
jų.” Visiems yra žinoma.'

veid- ’kad komunistai yra 
mainiai ir melagiai, bet jei-į 
gu jie ir dabar nevyks Rusi- i

mane kas užpikdo. Ar tai tu landžių. Iškrovimas kainavo; S*1?1.*tai --ie Pasil'°dys da •
sakysi, kad ir aš monkės gi- virš 3,000 rubl. Apie 600 ki-'lr bailiais.

lometrų pirmos rūšies kante- ' 'T

gai prieš caro valdžią nusistačiusių ūki
ninkų ir jų streikavusių darbininkų.

Lietuvoje, tačiau, tenka turėti galvoje 
dar ir tą aplinkybę, kad prie revoliucijos 
dėjosi gana didelis gyventojų skaičius ne 
iš klasinių, bet ir grynai nacionalinių mo
tyvų. Tuometinės sąlygos Lietuvoje buvo 
stačiai negirdėtos cariškojo režimo repre
sijų atžvilgiu prieš lietuvius, kaip tautą. 
Visiškas spaudos draudimas, neleidimas 
pradžios mokslo gimtąją kalba, visiškas 
draudimas kultūros darbo, ypatingas vie
tos žmonių globojimas buvo tiek toli nu
ėjęs, kad vietoje savivaldybių valsčiuose 
tui ėjome caro statytus ir savo pačių rink
tus činauninkus. Kaimo pasiturintieji ele
mentai. palyginti, buvo davę gana daug 
pasaulinės inteligentijos, bet pastaroji, dė- 
liai ypatingos caro valdžios politikos, dar-

Mes sakome, Rad pašalinti tų neteisybių rei
kalinga, idant fabrikai, žemė visi įnagiai darbui 
dirbti, keliai ir vežiojamieji prietaisai paliktų 
visų musų krašto gyventojų nuosavybe.

Reikalaujame, kad visos tautos butų tarp sa
vęs lygios ir nei viena nepasisavintų tokių tei
sių. kurios kitoms galėtų būti vodingos (kenks
mingos).

Išpažįstame ir pildome darbininkų prisaky
mą: “Visų šalių darbininkai eikite išvien,'* nes 
tik išvien vesdami kovą prieš dabartinį visuo
menės surėdymą {stengsim apgalėti kapitalistus 
ir visam sviete įvesti socialistišką tvarką. Pri
pažįstame kartu, kad kiekvienai tautai turi būt 
leista savo gyvenimas pagal savo noro susitai
syti. ;

Manome, kad pirmutiniais griovėjais netiku
sios dabartinės caro valdžios pas mus bus Lie
tuvos darbininkai, vadovaujami' Lietuvos Social-

minė*’
—O kaip tu pats apie sa- liu ir parketo atsidūrė plika- \ Daug kas klausia manęs: į 

o ^uke kurvisą žiemą i Kas atsitiko su Kauno Pa-
“priiminėjo saulės ir lietaus }e.c^lu£. \a<?lna e*C" 
vonias”... O patalpos stove-'^1U)* Kur jis dabar yra. As 
jo tuščios. Matyti, trestas vi-’J? nemačiai, ir nežinau, kuri 
«ą žiemą ir pavasarį galvojo/ J1S dabar randasi, bet gali-• 
ką šiose patalpose įrengti: H13 sPetL jis išdūmė per 
baldų ar parketo dirbtuvę.! dumblyną pas Staliną batų. 
Vasario mėnesį vyr. inžinie- '3^1 •
rius drg. A. Kolodnas patarė 
įdėti šioms patalpoms

ve manai, tėve? Ar tu galė
tum būti Dievo atvaizdas? 
Juk Dievas su kardu ne
vaikščioja ir “Rye Whiskės” 
ant kaklo pasikabinęs nesi
nešioja.

—Maike, šitas tavo pri- 
klodas man nepatinka. Aš 

Jfylinu. kad čia mano stonas 
vra užgautas. Man norisi už- Nemaža ginčų yra tarp iįdėti sioms patalpoms grm- ,, 1 ?

vu da nesrirdėio Ir ar*tu ži- • Važiuot tau per marmūzę už dis. Pradėjus darbą, iš tres- Amerikos žmonių dėl Klau-i 
nai už kf sSifaitavc? tokią šnektą. to atvažiavo kitas darbuoto- ?™0’ ar remtl P"es!

-Jeigu tu taip 
tėve. tai eik verčiau

—O už ką?
—Ogi už tai. kad inšiu-.! got. nes senam žmogui ner

vuotis pavojinga. Pasimaty
sim kitąsyk.

rans agentas su savo armo 
bilų užvažiavo ant to prape- 
soriaus žolės, ką prie auzos 
buvo pasėta. Lietuvoje, Mai
ke, gaspadoriai visada apsi
daužo sau antausius, jeigu 
vieno kiaulė išknisa kitam 
bulves: o čia iau nereikia 
nei kiaulių, nei bulvių—už
važiavo vieno armobilas ant 
kito žolės, ir tuoj davai muš
tis.

—Bet kokia iš to išvadą 
tėvas nori nadaryt?

—Čia. Maike. išvada 
tokia, kad visi žmonės yra 
pono Dievo sutverti lygus. 
No madar kur jie gyvena ir 
kok< iu stonas, ar jie moky
ti ar durniai, visi jie apsiei
na vienodai: kaip tik su

Pranašauja Mažoms 
Tautoms Galą.

jautiesi, jas ir patarė be plano nieko Vokiečius, ar ne. Man ro-į 
i pamie- nedaryti. Tik gegužės 17 d. Su™A?,'

trestas nutarė čia įrengt par- 1 ‘Q”c’ °
keto dirbtuvę.

Viename patalpų gale iš 
tolo kažkas juoduoja. Čia 
kas? It po didelio žemės 
drebėjimo, ant šlapios že-

Babsono statistikų biuras suvers^os

Hitleris su Stalinu sunaikins 
patys save. Butiniausis rei- • 
kalas yra sunaikinti Rusijoj 
Stalino baudžiava.

Michigano valstijoj, p. 
Bačiuno faunoj, p. A. Sme-

įvairios dėta- tona su keliais savo šalinin-
įa mano, kad šiam karui pasi- ft* mašinovs’ filiai įsmigusi kais įsteigė “valdžią” Lietu- 
S baigus, mažu tautu Europo- Į,z.em?’ aP.kr!.u1ta. .Įvairiomis vai. Bet nespėjo išgerti ma-
nt • , *».. , * r dalimis eia “ilsisi ’ narkptn <rat-vntoe Vai HitUric rtavo

somybę,HCA \ . IVCtlĮJ Virk cuw • R \

pvksta tai tuoj ir per snukį.
Taigi čia, vaike, pasirodo, 
joc raštas šventas sako tei
sybę. kad žmonės yra visi 
sutverti lygus ir niekas jų 
neperdirbs. ..

—Bet tu. tėve, klaidingai t0Ja 
šventrašti supranti.

—Kodėl?
—Šventraštis sako. kad 

žmogus buvo sukurtas pana
šus į Dievą, o Dievas su nie
ku nesimuša.

—Na, tai kokį tu, Maike, 
priklodą nori iš to padaryt?

maža tauta niekados nega- smulkesnių mašinų bei jų džia — nežinia. Kam jie i 
_ lės pastatyti tiek bombane- dal^* Čia pat jau ketvirtas, skira tuos $2,500 kuriuos { 

šių orlaivių, kiek jų gali pa- nienu° ant slapios žemes gu- steigdami savo valdžią ,
statvti didelė ir aukštos l PenkJ ™aisa* cemen5°» ku- sudėjo?
technikos valstvbė šiam ns nesusilaukdamas įmones ---------
karui pasibaigus, mažos tau- darbuotojau dėmesio sušlapo “Naujoji Gadynė nepa- * 
tos nedris priimti nepriklau- 11 \ir^° 3^me9lu* . , . įtalpino adv. A. A. Oho

* jeigu joms kas ir . e £eresPls vaizdas ir straipsnio, kuriame atsispin-! 
sako Babsono fir- kieme. Ant žemės guli rysu- dėio smetoninė politika. !

ma. Jos nuomone, po šito hai, nuo diėgm^ pa juoda- Olis nepatenkintas. Well,
karo Europą valdvs arba vHslh kantelių Prie saltkal- ką padarysi: ir advokatų !
viena Vokietija, arba viena,'skynaus rudųa daug me- nevisi rastai tinka spaudai.
Anglija. Babsonas tvirtai ti-!^3!? žaliavos ir įvairių de
ki, kad Anglija bus laimė-

HAVERHILLYJE RASTA
NEGYVA MOTERIS.
Haverhill. Mass. — Perei

ta sąvaitę čia ant Dustin 
skvero buvo rastas nežino
mos moteriškės apdraskytas

. ~f"13- te'e> ne pnklo- makosi iš vakaro buvo su ja 
das, bet argumentas, kad ?uskikę Essex gatvės saliu- 
zmogus .vra ne Dievo pavyz- ne paskuj pavėžėję ją savo 
dziu sukurtas, bet !s bez- automobihum
džionės išsivystęs. Jis gali 
užsikabinti sau ant kaklo 
penkis rožančius, arba gali 
įsigyti pi ciesoriaus laipsnį, 
Kali užsidėti cilinderį ir fra
ką bet duok jam išgerti paintę degtinės—n jis tuojau- pi adės elgtis kaip beždžionė. Arba paliesk jo nuo
savybę. bulves ar žolę—ir 
vėl bematant pasirodys io 
beždžioniška prigimtis. Jis

bo savo krašte susirasti negalėjo. Visa tai: demokratų Partijos. Tik jie. susirinkę Lietuvoje 
sudarė palankias revoliucijai sąlygas pla-'aplink save dar ir kitus neužganėdintus visuo
tiniuose^ gyventojų sluoksniuose ir besi-! menės Įuostus, susidėję | vieną brolišką armiją 
mokinančioje jaunuomenėje. j u darbininkais kitų tautų caro pavergtų,

Žodžiu sakant, Lietuvoje veikė tie patys { įstengs panaikinti dabartinę politikos tvarką, 
klasiniai bei materialiniai interesai ir stu- ? • . I. '
mė vienus prieš caro valdžią į revoliucijos! Remdamiesi viršuje paduodamu pamatu, mes 
tukurį, o kitus tie patys interesai pastatė{ šiandien einame prie to, kad butų; sušauktas 
caio režimo gynėjų pusėje. Ypatingais ca-! {steigiamas Seimas Vilniaus mieste, išrinktas 
įiškos.os tvaikos gynėjais buvo katalikų į Lietuvos gyventojų visuotinu, teisiu, lygiu ir 
dvasininkų dauguma. {slaptu balsavimu, neskiriant tautos, tikėjimo ir

Šių laikų žmonėse dar užsiliko pakan- lyties.
karnai pasakojimų, ypač Suvalkų pusėje,

f
A

talių. i Popiežius ragina visus ti-
Kasdien pro langą galėjo kinčiuosius melstis, kad Die-

“Lietmedžio” direktorius vas duotų taiką. Tai yra i 
Baltakartis matyti didžiulę mulkinimas žmonių. Jeigu 
3 metrų aukščio plieninių popiežius tiki, kad maldos! 
piuklų krūvą. Piuklai rūdijo gali nulaikyti moderniškus { 
ir gedo, bet niekas jais nesi- kai o nabuklus ir kariaujan-

apie Seinų vyskupijos administratoriaus 
kun. praloto Antanavičiaus aplinkraštį. 
Šis aplinkraštis kvietė visus tikinčiuosius 
palaikyti caro valdžią ir padėti jai kovoje 
su socialistais; aplinkraštis skatino kiek
vieną kataliką išdavinėti revoliucionie
rius caro žandarams. Beskaitant šį aplink
raštį Marijampolės bažnyčioje kilo di
džiausis triukšmas tikinčiųjų tarpe, pasi
pylė Lietuvos Socialdemokratų partijos at
sišaukimai, ir žymi parapijonų dalis de
monstratyviai apleido bažnyčią.

Penktųjų metų vasaros, ypač rudens 
įvykiai kunigus privertė susičiaupti ir 
laukti, kas po viso to bus, kad paskui vėl 
pultų revoliucionierius pirmajai audrai 
praėjus.

Visas 1905 metų revoliucijos idėjinis 
paruošimas, kovotojų kadro jai sudary
mas, priklausė Lietuvos darbininkų parti
jai. lietuvos Socialdemokratų Partijos 
(L. S. D. P.) Centro įstaigos per visus 1905 
metus intensingai dirbo, nustatydamos 
idėjines kovos gaires, numatydamos takti
nes revoliucinės kovos priemones ir budus. 
Vietos organizacijoms teko dar sunkesnis 
uždavinys—revoliucinis veikimas: mitin
gu, susirinkimų -vykdymas, organizacijų 
tvaikymas. streikams vadovavimas, mani
festacijų ir protestų sudarymas, vietos li
teratūros pasigaminimas. Be L. S. D. Par
tijos niekas kitas Penktųjų metų vasarą jo
kių revoliucinių žygių nedarė, jokios ak
tingos kovos prieš caro valdžią nekėlė ir 
iai nesiruošė. L. S. D. Partijai tuo budu

{steigiamasis Seimas turės išdirbti įstatymu^, 
musų kraštui.

Įsteigiamajam Vilniaus Seime šitokių įstaty
mų reikalausįm:

(1) kad suaugusiam darbininkui reiktų kas
dien dirbti tik aštuonios valandos;

(2) kad butų užgintą samdytis darbui dirbti 
vaikus lig keturiolikos metų amžiaus; maži bū
dami, jie privalo tik mokytis ir augti;

(3) . kad darbas naktimis, dėl jo nesveikumo, 
butų užgintas; naktimis darbas gali būti lei
džiamas tik ten, kur jis reikalingas visuomenės 
labui arba kur be jp negalima apsieiti dėl dirba
mo darbo ypatybių; bet ir tuo kart gali būt lei
džiama dirbti tik suaugusiems vyrams;

(4) kad bent vieną kartą per nedėlią kiekvie. 
nas darbininkas ar darbininkė turėtų ištiso po
ilsio pusantros dienos (sakant 36 valandas);

(5) kad įstatymais butų paskirta mažiausia 
alga, vienoda dėl visų darbininkų, kurios suma
žinti darbo davėjams butų nevalia; už vienodą 
darbą vyrams ir moterims turi būt mokama ly
giai. Kiekvienam darhininkui turi būt duota už
darbiauti; jeigu žmonės pristigtų darbo, musų 
krašto vyriausybė turi pasirūpinti darbą jiems 
atrasti;

(6) kad alga darbininkui butų išmokama pi
nigais, o ne javais arba tavoru;

(7) kad fabrikai, darbavietės pas amafninkus 
arba triobos kaimo darbininkams gyventi butų 
sveikai užlaikomos, svariai, sausai ir šiltai;

(8) kad darbininkai, smulkieji amatninkai, 
mažieji ūkininkai, tarnai, kartu ir jų visų šei
mynos butų apsaugojami iš valstybės pinigų 
nuo ligos, nelaimingų atsitikimų, bedarbės ir 
senatvės. Nebegalintiems užsidirbti pragyveni-

įupino.
Už tokį liaudies turto įiai-

ir sutinęs lavonas. Du vyrai j kinimą atsakingas visų 4)ir- 
atvežė lavoną ligoninėn. Jie ma* lmones direktonuSTsal-jmones 

takartis. Bet ir technikiniai

čiu valstvbiu vadus, tai tegul 
pats parimeldžia. Juk jo! 
malda atstos viso pasaulio' 
gi lėšninkū maldas. Kamgi i 
čia mulkinti žmones ;maldų

teko įtinti visas revoliucinis darbas Lietu- i **!"*. F?!111**
vo.ie, pakelti jis ant savo pečių ir patvariai, 
kiek buvo jėgų, aktingai, neatsiliekant 
nešti ir stumti visas judėjimas pirmyn ir 
pirmyn.

•M
I

ir paleidę 
prie City Hali. Vėliau va
žiuodami radę ją už 2 mylių 
negyvą. Abidvi jos akys bu
vo juodos nuo smūgių, galva

vedėjai Giedrys ir Vulkan- “galvbe”? Popiežius žino' 
cas nemažiau kalti. Giedrys gera;, kad visokios maldos 
buržuaziniais laikais buvo nieko nereiškia. Tai kam da' 
“Lietmedžio” direktorium, mulkinti žmones?
trijų aukštų namų sevinin-' ---------
kas. Todėl visiškai supran- ! Popiežius turi žinoti, ką: 
tarnas jo pareiškimas, kad, sako šventraštis—kad be

duodama iš valstybės kasos pašalpa pinigais; 
(9) kad ne vien miestų ir kaimų darbininkai,

bet ir visokie tarnaujantieji po magazinus ir 
kromus, visokie tarnai, vyrai ir moterys, butų

Si darbą L. S. D. Partija atliko kuo ge- pi"i
ioaJLoiJTuv n^ių skriaudimo;

buvo pramušta' ir kūnas ap-' rūdijančios brangios maši-j Dievo valios ir žinios niekas; 
draskytas. Ji buvo tamsiu inos ,r « da,ys tėra niekam,pasauly nepyksta. Reiškia, 
plauku ir rudų akiu ‘vertas laužas, trys tonos pfu- karas irgi nebūtų įvykęs, jei-,
1 * ** klų, kurių dalį galima patai

syti — kiaušinio lukštai...
Antrasis technikinis vedė

jas Vulkancas labiau už dar
bą mėgsta alkoholį. Prieš

riausiai—kiek jai leido visos galimybės ir
realios tuometinės Lietuvos aplinkybės. , ;tz • t o t pi ižiurctoj&i (inspcktori&i) pnžiureti.Kaip L. S. D. Parjos Centro Komitc-i jjdooti , >w[ynimui ĮHtotyrt>i Hkrai
tas buvo pąąiruosąs besiartmantiems reyo- ^ ikhmi.
iucijos įvykiams Lietuvoje, liudija žemiau .... ... 75 ... „ . , .. . ...... „.
dedama L S. D. Partijos Centro Komiteto .^■l>
na«irašvtasai nartiios manifestas. d : nesusipratimų, kilusių tarp darbininkų ir darbo pa.na.viasai partijos mamiestas. bis ao- ^yėjų (trečiųjų teismas);
kumentas pasakys jaunosioms kartonu, (12) kad vaWžiow m
kaip tuomet buvo vertinama susidariusi . .”7.būklė ir ivvkiai o taiD Dat kokiu tikslu1 L*etuv°Je 0****") »"*<# įduoti visų Lie- 

. tuvos gyventojų nuosavybėn (visiems prigulė-

(10) kad butų pačių darbininkų ir darbininkių

Žinios iš Vatikano sako, 
kad Romos katalikų bažny
čios galva vėl sunkiai ap
sirgo

gu Dievas nebūtų jo norė
jas. Popiežius eina prieš į 
Dievo valią ir gali už tai su
silaukti sunkios bausmės.

V. M. Rinks.!

siekta. Partijos manifestas plačiai buvo
panlitęs po visaUętuyą, Jis tat irbuvo re- tiem8 lrt.
voliucmio darboinstrukcija aktingiems ‘rank<^i? _ .X,,
partijos darbininkams ir kovojančiai Lie-
luvos liaudžiai veikimo gairės. j

tų); kad butų palengvinta naudotis uja žeme 
e vielom draugijom, 
norėtų žemę išdirbi. 

(.Bus daugiau.)

1 )

• » »1 .<• 4 .S » -
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Lietuvių Spaudos 
Žinios.

New Yorko rusų socialde
mokratų“Novyj Put” įdėjo 
kaž-kokio Baldiso straipsnį 
“Anapus Barikadų.” kur mi
nima ir Lietuva Autorius 
tvirtina, kad Pabalčio vals
tybės privalėjusios rinktis 
tarp vokiečių ir sovietų, ii 
pasirutiflįjMos sovietus. Bol- 
ševik^ėsų turėję visuome-; 
nės {Jntarimų: darbininkai, 
ūkininkai, jaunimas ir dargi 
inteligentai simpatizavę bol- į 
ševikams ir tt.

Ryšyje su tuo pastebėtina, ‘ 
kad lietuvių tauta savo pasi
rinkimų padarė dar 1918 m. 
Nuo to laiko Lietuvos žmo
nių pasirinkimas nepasikei
tė. Visokia globa: rusišk'A 
vokiška, lenkiška ar kitokia, 
nėra ; lietuviams priimtina. 
Lietuvis stovi už visiškų sa
vo tautos laisvę ir nepriklau
somybę. a

Kas liečia Lietuvos visuo
menės ir jos karių tariamas 
“simpatijas” bolševikams, 
tas tvirtinimas nublanksta 
akyvaizdoje Lietuvos suki
lėlių aukų. Tas faktas stip
resnis uz argumentų. P. Am
brazevičiaus žodžiais tos au
kos ki ito, kad nereikėtų ver
gauti svetimiems. Idealas, 
dėl kurio jos aukojosi yra 
Lietuvos laisvė.

Bendrai paėmus minimo 
straipsnio mintys visiškai 
atatinka “Laisvės” ir “Vil
nies” galvosenų. Todėl, at
puola reikalas iš esmės į jį 
ištisai reaguoti.

II.
Komunizmas Kanadoje 

skaitomas supuvusia preke. 
Iš patikimų šaltinių patilta, 
kad Kanados vyriausybė 
pritaikė besiveržiančiai per 
Kanados sienas komunistų 
literatūrai tam tikrus muito 
nuostatus. Tų nuostatų pri
taikymo pasėkoje į Kanadą 
nebeįsileidžiama nei “Lais
vė” nei “Vilnis.” Taip pat 
draudžiama įsileisti ir ko
munistų prapaga n d i n i s 
šlamštelis “New Lithuania” 
(Naujoji Lietuva). Tos kny
giūkštės autorė yra Anna 
Louise Strang.

III.
Bizausko, Čarneckio ir 

Dr. Trimako šeimos ištrem
tos Sovietų gilumon.

Ši žinia patirta iš patiki
mų šaltinių iš Stokholmo. Jų 
paskelbęs Kauno radio apie 
liepos 1 d. Ar suminėti 
tremtiniai išvežti kur apie 
Minską ar toliau—nėra ži
noma. Esama vilties, kad vi
sos iš Lietuvos ištiemtosios 
šeimos turėsiančias progos 
sugrįžti tėvynėn.

L. Sp. Žinios.
Washington, D. C.
Liepos 17 d.

Liežuriiį Socialistų 
Organizacijos

Reikalai.
Vykdomojo Komiteto rin

kimų daviniai.
Šį pavasarį buvo renka

mas naujas Lietuvių Sociali
stų Sųjungos Vykdomas Ko
mitetas sekantiems dviems 
metams, būtent, nuo 1941 
metų liepos 1 d. iki 1943 me
tų birželio 30 d.

Daugiausia balsų gavo ir 
išrinkti visi senieji pareigū
nai. būtent:

J. Glaveskas, 268 balsais;
J. Buivydas, 265;
P. Tiškevičius, 253;
J. V. Stilsonas, 257, ir
St. Strazdas, 243.

ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS !
Lietuvos Konsulatas Brazili- Bet štai, betvarkydamas 

joj nenustojo veikęs. darbininkus ant geležinke- 

“Lietuvių Aidas Brazili-joj” 21 biilelio laidoj rašo: į8 v?
Daugelis mano, kad Lie- \ Marcele’Bahaitvte 

tuvos konsulatas jau nebe- dęs WarcelS Babaitytą.
veikia ir dėl to konsulari- «__ . — » . _ ._ .
niais reikalais kreipiasi pas zy* mnre “ 1
svetimus žmones. Primena
me. kad Lietuvos Konsula
tas kaip veikė, taip ir tebe
veikia, ir priima kiekvienu 
reikalu lietuvius ir jiems pa
tarnauja, kaip ir anksčiau 
buvo. Konsulato adresas yra 
toks: Rua Jaguaribė. 477.
Priėmimo valandos nuo 9 
iki 11 prieš piet. O jei yra 
svarbus reikalas, konsulas 
priima ir kitomis valando
mis. Taip kad esant reika
lui, gali kiekvienas kreiptis.
Brazilijos vyriausybė, pripa
žindama senų Lietuvos san-

La Platos džiovininkų Ii-į 
goninėj, Argentinoj, nese-j 
nai mirė Kazys Zupkus, ku- į 
rį džiova kankino pusšeštų 
metų. į

Velionis Argentinoje iš
gyveno 12 metų. Gimęs Pa- i 
nevėžio apskrity. Ramyga
los valsčiuj. Mirė sulaukęs . 
39 metų amžiaus.

Lietuvoje liko motina ir 
brolis. Brooklyne, USA, li
ko dvi sesutės ir brolis Au
gustas.

Katastrofa Važiuojant į Kalėjimą

Ju navaduotoiais išrinkti tvark3 su buvusią vyriausy- 
be. pripažįsta ir Lietuvos 
konsulatų, kaip ir kiekvie
nos kitos valstybės atstovy
bę.

šie draugai: P. Kriaučiukas, 
A. Žilinskas ir P. Kručas.

Nominacijose dalyvavo 
24 LSS kuopos, o rinkimuo
se balsavo 23 kuopos (cent- 
ralinė Chicagos kuopa rinki
muose nebalsavo). 

Rinkimuose dalyvavo šios

Braziliečių “Aidas” žada 
eiti toliau.

Brazilijoj yra išleistas į- 
kuopos: 5.11,13, 14,19, 20, statymas, kuriuo nuo šių me- 
34’ 41, 56, 60. 61, 68, 71. tų liepos 31 dienos uždaro- 
101. 116,133, 138. 156, 163, mi visi svetimų kalbų laik- 
182, 190, 202. 231. raščiai. Lietuviai dabartiniu

Rinkimus tikrino LSS 19- laiku turi Brazilijoj du laik- 
tosios kuopos paskirta komi- raščiu — atžagare i v i š k ų 
sija iš šių draugų: F. Vaitu- “Šviesų” ir laisvos minties 

“Airų.” šių metų pradžioje 
ėjo dar “Lietuvis” ir “Ry
tas,” bet tie sustojo dėl sto
kos lėšų. Buvo manoma, kad 
pradėjus nuo 31 liepos veik
ti spaudos įstatymui, turės 
sustoti ir paskutiniai lietuvių 

Per 7aSriS"."........ ’ŠLOO laikrrf«ai. Bet “Aidas”
Per kovą* ...............210.85 P.ra?e,s?> k?.dJ? leideiai ta-
Per balandi ........ 41.25 į£fod<?1
Per geguži *.............. 29.45 k?d į0?. j81'
Per birželi............. 6.40 kės pnsitaikyti pnegirdos

;________ Įstatymo reikalavimų. Tas
Viso per 6 mėn. .$385.25 prisitaikymas labai brangiai
1940 m. balansas 118.35 kamuosiąs, bet “Aido lei-

________  oejai žada steigti tam tiks-
Kartu ................. $503.60 Įui Spaudos Fondą ir tikisi,

Pusmečio išlaido.: Kad >aikrastĮ galės leisti.
Carteris .................  $16.00 ~ 7 .♦ •
Pašto išlaidos ....... 5.15 Nelaime,* įuvo turtingiau.!.
Spaudos darbai .... 50.00 Argentinos lietuvis.
Kelionės organizacijos šiomis dienomis Argenti- 

reikalais...................... 14.45 noje traukinys užmušė Vla-
Sekretoriui už sugaištų dų Tamulį, kuris buvęs tur- 

iaikų organ. reikalais 4.50 tingiausis lietuvis Argenti-
Telegramos Europon 3.95 noie. “Argentinos Lietuvių 

----------- - Balsas” paduoda apie jį ši-
Per 6 mėn. išleista $94.05 tokių smulkmenų: Prieš 30
1941 metų liepos 1 d. pas metų Vladas Tamulis atvy-

iždininka P. Tiškevičių bu- ko Argentinon iš Kretingos 
vo $409.21. apskrities, Kulių valsčiaus.

J. Buivydas, Palautės kaimo, ir paskuti- 
LSS Centro Sekr. nius 24 metus išdirbo kaipo

----------------- “kapatazas” (darbininkų
KASYKLA UŽGRIUVO prižiūrėtojas) angliško F. 

10 MAINERIŲ. C. S. geležinkelio kompani-
Leeds, Ala.—Šiomis die- joje. Jis turėdavo didžiau- 

nomis čia įgriuvo anglių ka- darbininkų skvadryžius 
sykla. užberdama 10 ang- iv juos maitindavo, tuomi su- 
liakasių. krovęs didelį turtų.

---------------- Ant savo pusbrolio Alfon-
UŽMUŠĖ 7 ŽMONES. so Butkaus žemės sklypo pa-
Meksikoje, San Mateo statė namus apie už $50,000. 

kaime, ūkininkai užmušė 7 Sklypo atpirkimas jam 
žmones, kuriuos Įtarė esant brangiai kainavo. Turėjo

kaitis, M. Spudienė 
Balvočius.

ir V.

LSS ATSKAITA
Pirmutinio 1941 metų 

pusmečio pajamos:
Per sausį gauta .... $66.30

arkliavagiais ir vištavagiais. bylų su giminėms dėl turto.

Vokiečiai Stato Tiltą Per Rusų Upę

Si nuotrauka |mrodo vokiečių 
tuo tarpu ilsiai-

inžinierius statant tiltą per Rusijos upę. Vokiečių kareiviai

Sustojo komunistų “Mo
mentas.”

Argentinoie buvo leidžia- 
mas komunistuojantis lietu
viškas žurnaliukas “Momen- ___ _
to” vardu. “Argentinos Lie- KIEK TEN BUVO TŲ OR

Vežant kelinius j Sing Sing kalėjimą, New Yorke policijos vežimas susikūlė su troku ir 
apsivertė. Keli kaliniai buvo sužeisti. Atvaizde yra parodytas Morris Mordavich, 23 me
tų amžiaus žydukas, nuteistas mirti elektros kėdėj už žmogaus nužudymą.

tuviu Balsas” praneša, kad 
tas laikraštukas jau sustojo.

Tai jau nebe pirmas lie
tuviu laikraštis Argentinoje 
miršta. Tuo pačiu kelių nu
ėjo “Išvien,” “Šypsenos, 
“Švyturys” ir kiti.
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LAIVIŲ—1500 AR 15?
Pereitų sąvaitę Berlynas 

paskelbė nepaprastų žinių. 
Esą, žengdami ant Peterbur
go vokiečiai netikėtai užklu
po bolševikų aviacijos laukų

Kas Mums Rašoma Į \J IEŠKOJIMAI
Kas jie per paukščiai? i ona radzeviciutė, po vyro 

v. . pravardes nežinau, nepersenai ji gy-
Amenkos Žinių agentūra vcno South Bostone, dabar, girdėjau,

ninitod Prp«« I lipnnc 10 d kad J* SYvena Woręester, Mass. Pra- tUniieu KreS^j liepos IU U. įau greičiausiai atsisaukt, yra la- 
praneša iŠ Islandijos SOSti- svarbus reikalas; kurie žinot kur
nės Reykjaviko. kad vietinis JK ?

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Urugvajuje užmuštas jau
nas lietuvis.

“A. L. Balsas” praneša, 
kad Montevideo mieste, 
Urugvajaus respublikoj, su
sidėjęs su naktiniais padau
žomis buvo užmuštas Jonas 
Ziumka. jaunas lietuvis. 
Prieš 15 metų iš Rokiškio

ir paėmė 1500 orlaivių. Bet Į parlamentas nubalsavo 39
, *. - * 1 -Vi P ' « 1 V* * , ^3 1 ’ MERY GĖRUI.SKYTĖ iš Gervičių
taisė. Sako, paimta 150 or- savo valdžios nutarimų leis- kaimo, pajieškau draugų, trijų -brolių 
laivį* O S81 .iaik™jl buv" *■ Amerikos kariuomenei,
tik 15? Kas gi važiuos tenai kooperuojant kartu su Ang- šovio kaimo. Prašau jų pačių atsi-
juos tikrinti?

CLEVELAND, OHIO. 
Kalbėtojaus atsivertimas.

. Liepos 8 d. čia buvo su-
apskrities atvyko Brazilijon ruoštas mitingas bei prakal- 
Jonas Ziumka su tėvais. Is bos. Man labai buvo juokin
to? persikėlė Urugvajum ga, kad per prakalbas 
Tėvai šalinosi lietuvių, o po vienas kalbėtojas atsivertė 
tėvo mirties įvvko visiška prje Smetonos dvasios. Se- 
šeimos suirutė. Sūnūs Jonas njau kada tik jis kalbėdavo. 
Ziumka. 23 metu amžiaus, tai vjs sakydavo, kad mums 
leido laiką su vietiniais nak- nereikia smetonininkų, Lie
tiniais paukščiais, nuo kūnų- tuvos valdžia turi būt pačių 
rankos. -■ susiginčijus ‘3ėl žmonių išrinkta. Kas su juo 
azartinio lošimo, žuvo naktį pasidarė dabar, nesuprantu
iš birželio 18 į 19 dienų. nej nej Rjti. Gal yra gavęs

šaukti, kurie žinote kur jie randasi, 
malonėkite pranešti jų adresus. Po 

Ame- vy,’u marK> pavardė Mrs. Mary Bie- 
.... ... rantienė. (2|

likos kariuomenę saugoti Is- 628 s. Eaton st., Baltimore, Md. 
landijų tol, kol karas tęsis. ”---- 7——;——---------------
Tclondiin^ minirtevis Karusė Gikyte, pajieškau savo bro-įsianaijos mimsieus pinni- ,io Juozapo gikio iš Rokiškio ap
ninkąs parlamento posėdžio skričio, Švedesų valsčiaus, Gikių kai.
metu paaiškino, kad Anglija ’U’Si.-"S
ir Amerika pasižadėjusios liaunu jokių žinių nei laiško nuo jo. 
pripažinti Islandijos suvere- ,rasau
numą ir nepriklausomybę.

Toliau United Press šitaip
sako: Trys parlamento na
riai, kurie balsavo prieš, bu
vo komunistai.

Ka tai reiškia? Npiancri Pajieškau apsivedimui merginos nų tai reiSKia. INejdUgl nesencs5nės kaip :{5 metų amžiaus. Aš 
komunistai Islandijoj dar esu vaikinas, blaivas, pasiturintis ir 

gerai. atrodau. Bunu namie nuo 10 
iki 11 dienoms ir vakarais. (21

Adolph
ĮJ-JN S. Kedzie avė.. Chicago, III. 
Telefonas: Rockwell 3405

lija, užimti Islandijos salų. 
Sutartis įpareigoja

t’rašau atsiliepti ant šito antrašo; 
Carusa Gikytė dc Kisielius 

Calle Lisbon Berisso 371 
Puerto Plata F. C. S.

RepubKšv Argentina;

APSIVEDIMAI.

negirdėjo, kad jų matuška 
. Rosėja jau nuo birželio 22 

nuo Smetonos medalį, o gal dienos kariauja su savo sė
dai-tikisi kų nors iš “tautos nu Įavoriščiu Hitleriu? Ar
Vado C^atltl* Ancrliiii iv Ampviloi lipm^z Pajieškau merginos arba našlės <tp-, Anglija n AmenKa jiems sjvedimuj kuri neturi nuo

Smetonininkų pas mus yra vis dar imperialistai, kuo- 25 metų iki 40 metų amžiaus; aš esu

Mortevideoj plevėsuoja 
Lietuvos vėliava.

Montevideo yra Urugva 
jaus respublikos sostinė. Te- -r daUgiau jje negali nieko met jau “Laisvė” ir “Vilnis 
nai yra jau nemaža lietuvių vejkįj be Smetonos. O jei ištlumoČijo, kad ta sutartis 
kolonija ir yra Urugvajaus n^a gmetonos arti, tai nors —“O. K.,” nes Amerika per 
Lietuviu Kultūros Draugija, Tubelienę kviečia. Ir kad Islandija dabar galės nusių- 
kun turi savo salę. Kas sek- ja Tubelienė nors daugiau eti Rusijos driskiams čeve- 

uz juos žinotų. Dabar gi kų ryku n* pancekų. Kaip čia 
ji savo prakalbose aiškina, atsitiko, kad komunistai ne

»» 35 metų našlys, šeimyną turinčios 
prasau nerašyti. (0)

Charles Gaizauckas 
413 Walnut st., St. Charles, III.

Pajieškau gyvenimui draugės, ne
turtingos. bet kad neturėtų šeimynos; 
aš esu pusamžis žmogus, nevartoju 
svaiginančių gėrimų ir nerūkau. Tu
riu turto, galiu gyvent l>e darbo. Ku- 

, # ri mylėtų gerą rinitą ir švarų gyve-
tai pas mus senai iau pa- susigiedojo per tiek laiko? n; yra pastovi; rašykit ir pra-

____  šau pridėt savo paveikslą. (2)
_ . - . ~ „ A. Pilkus, Rolling Prairie, Ind.

Ir sunku supasti, ko Sme- Paleckis profesoriauja. - .. .. — '
— tonos kompanija skverbiasi Is Vapsvos ateina žinių, venimui draugės, našlės tarp 44 ir 50 

REIKALAUJAM AGENTU į amerikiečiu lietuviu gvve- kad Lietuvos žmonėms nu- >”etų, turi būt graži, šviesių plaukų.
MOTERV.IR VYRŲ, kurie parda- nimų. Kai tie ponai Stovėjo vertus “prezidentų Justų linksma, n.pikta, kad butų Biblijos

V’inety Deknio Vaistus. Geras uzciar- Viii- PmIppIci nuo mostei lmvo Aš iriri Biblijos studentas^bis. Galima pardavinėti tik liuesu Pne laieCU\OS VaiSiyoeS \dl- raietKĮ nuo SOSIO, SIS 0U\O divorsuotas 54 metų J510 aukšėio;
laiku arba ir pilną laiką. Galima tu- iO> tai M1US amerikieCIUS lg- pasiųstas UZimtl pl'ofeSO- 2<M» sunkumo, nerūkau, nei svaigalų
rėt gerą uždarbį. Klauskit informa- TAjihar tri nlukasi ri-nns Vnldpnrirn “irirpi- ncfffriu- Kuri mylėtų tokį vyrą. suciių. Dekins ointment Co. <2> nortiooavo. Udoai gi plakasi riaus Voldemaro parei- pjrmu lai-ku pra.au*prisiųskn 
P. O. Box 352, Hartford, Conn. prie mU5U. noil SaVO polltl- n*PS. Tiktai Si kartų ne Į paveikslą. M. Mačionis (2)
"PARSIDUODA DRIJG- ^ų mums įpiršti. Bet ta poli- Minsku, bet į Pinską. Linki- 198 ~~ 13th aw- Newark’ N- J-

tika jau subankrutavus ir me “profesoriui” Paleckiui
sėkmingai Piofesoriauti. J2P akrų, 70 akrų dirbamos žemes, 

Šalum Aleikum. kita miškas ir ganyklos. Gera žemė,
____ __________ viskas gerai auga, visa aptverta, bu-

S. Markūnas <4> mai lUOVIieiiei lt jų oenura- » dinkai visi kaip nauji, upė teka sker-
390 Lafayette st., Bridgeport, Conn. kplpiviams reikėtų tik džiau- 1 sai farmos niekad vandens netrūksta,
---------------------- r---------------------------a I Parašė N. Gusev. Puiki naudinga šulinys prie stubos; 6 mailės į mies-

PetrOYielČ L>niser|?iene S*®?* Kau Aincnha JUOS JSl* knyjra. aprašyta katalikų bažnyčios tą. Priežastis pardavimo—liga. N v
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS leido. Tegul jie SaU gyvena siautimas ir pradžia reformos Su rinčiam gražiai P.vventi geras pir- 

V1 u- •“ • • * ’i i* * • • daugeliu puikiu paveikslų. 21o kinys. Antanas P. Moske (->
GYDUOLES nuo visokių ligų Kury ramiai, O Amerikos lietuviai puslapių. Kaina .................. ... $1.00 Light Star Route. St. James, Mo.
tunte kokius nesveikumus, kreipki- ... 'tės pas mane; duosiu gerą patarimą Į puikiai apsieis be JU Vado- 
ir busit patenkinti. <3»! vybės ar patarimų.

M. Juris.

madienis ant tos salės plevė
suoja Lietuvos ir Urugva
jaus vėliavos. Visiems lietu
viams tatai patinka, bet ko- 
munistai į Lietuvos vėliavų 
spiaudo;

STORIS
Ietimi geroj vietoj, biznis toj vietoj įeikėtU jų palaidoti ant VI-_ „-----------_a._ »-----varomas per 20 metu ir daromą {re- yadoS. Ponai Smetonai,

«, W-»i.. Parsidnod. tabni pipnl Tube,ieneį jr jų bendra.

it pati
PET. LAMSARGIENfi 

1814 S- Water 8U

K
Pa.

PARDUODU FARMĄ

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

PAS MUS DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 
DA SENA KAINA.

Sienom popiera 6c. Rolis ir brangiau.
Maleva—Varnish—Shella c 90c. ir brangiau.
Aliejus—Tarpentinas—Le ad—Kalcimain—Lime—Plaster 
Cementas—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 HARl)WARE, INC.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

Europoje
Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
įvyktas, tai skaitykite "Naujienas".
"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraitis Amerikoje.
Užsiraiykite "Naujienas" iiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), 96.00. Chicagojs ir Europoje—$6-00. 
Money Orderį ar čekį siųskite:

-NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Su9tpaiinimnt Inpifr fuiiftlmi asAaA

aras

322 BR0ADWAY.
Tel. ŠOU 1756

SO. BOSTON, MASS. 
tarpe D ir E Streets
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moterims Pasiskaityt
A ▼ A XT OtrVT>TTT *TT7Al>TmŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHFLSONIENĖ.

KANADOS ARMIJON 
BUS IMAMOS MOTERYS.

Pagaliau Kanados vyriau- 
>ybė paskelbė atsišaukimą i 
moteris, kviesdama jas stoti 
aimiios tarnybon. Toks vy
riausybės atsišaukimas jau 
senai buvo numatomas, to
dėl jis nieko perdaug čia ne
nustebino. Ii- Kanados spau
da rašo. kad kanadietės mo
terys esančios pasiruošusios 
smarkiai tai tarnybai r egi* t- 
motis. kai tik bus paskirta 
registracijai diena. Mano
ma. kad pirmu pašaukimu 
bus paimta 1.500 moterų. 
Entuziastai sako. kad per 
vieną valandą užsiregistruos 
10 kartu daugiau moterų, 
neari reikia.

Iš visit valstybės tarnauto
jų. Kanados kareiviai yra 
mažiausia apmokami. Gi 
moterims armijos tarnyboj 
skiriama* da mažesnis atly
ginimas. negu vyrams. Joms 
- kiliame tik du trečdaliai to 
ką vyrai gauna. Nors dauge
lis vyi ų mano. kad toks atly
ginimas moterims nėra tei- 
*ino-a*. bet iš pačiu moterų 
iki šiol da nesigirdėjo jokiu, 
protestų dėl to. Jos yra pasi
ryžusio? palikti geriau ap- 
n-eb- mus savo užsiėmimus 
ir eiti armiion už menką at- 
’vgmima. Ši* taktas parodo, 
kad mot eres daugiau mėgs
ta prietikius, negu vyrai.

Tiesa, tūkstančiai moterų 
duba karui nuo pat jo pra
džios. Nuo uat jo pradžios 
ic-s mezgia kareiviams sve
telius. kojines, daro raikš
čius žaizdom* aprišti ir tt. 
Bet tai nuobodus darbas— 
sėdėk kambary ir siūk arba 
narpliok koki mezginį. Šių 
laiku moterims toks darbas 
nepatinka. Jos nori sensaci
jų sukrėtimų, triukšmo, no
ri matyt kaip sprogsta bom
bos. kaip mušasi padangėse 
orlaiviai, kalu šaudo kanuo- 
lės. Jos nori būt tenai, kur 
vyrai grumiasi. Ir todėl jos 
veržiasi armijos tarnybon.

Žinoma, i kovos frontą jų 
neleis. Otta\vos valdžia sa
ko. kad joms bus pakanka
mai lengvesnio ir netiek pa
vojingo darbo armijoj. Jos 
atlik* dideli savo kraštui pa
tarnavimą dirbdamos armi
jos virtuvėse kaip virėjos, 
patai naudamos ligoninėse, 
arba kaip telefonistės, kaip 
raštininkė*, kaip dentistų 
patai nautojo* ir tt.

Jos bu* priskiriamos prie 
aimiū s dalinių čia pat, Ka

ti W» MERG UTE atgal

nadoj, o kai tie daliniai vyks 
užjurin. tai jos kartu vyks su 
jais.

Visoms moterims bus pri
taikyta specialė armijos bei 
laivyno uniforma, šaunios 
kepuraitės, trumpi sijonė
liai. Tarnyba tęsis iki karo 
pabaigos. Karui pasibaigus, 
jos bus paleistos namo. Tar
naujant armijoj joms bet gi 
nevalia bus tekėti už vyrų. 
Jeigu susimylės su katruo 

i kariškiu, tai susituokti galės 
i tik po karo.

Kai kas mano. jog šis 
žingsnis yra pastovaus mo
terų “kareiviavimo” pra
džia. Toliau moterys busian
čios imamos armijon lygiai 
su vyrai*.

Ir keistas dalykas, kad 
daugumas moterų tokios 
tarnybos nori. Taip bent ra
šo spauda ir taip tvirtina 
moterų organizacijų vadės. 
Jos stačiai sako, kad karas 
nebus laimėtas, kol armijon 
nebus paimtos moterys kar
tu su vyrais.

Žinoma, niekas visų mo
terų nusistatymo nežino. Tas 
galėtų paaiškėti tik tada, jei 
visoms moterims šis klausi
mas butų leistas balsuoti. 
Bet tokio balsavimo niekas 
nemano Kanadoje daryti. 
Niekas, turbut. nemato ir 
reikalo toki balsavimą da
ryti, nes išrodo, kad ir be 
balsavimo užtektinai bus to
kių moterų bei merginų, ku
rios stos armijos tarnvbon. 
Reikia pasakyti, kad Kana
doje yra daugiau kaip 30 
moterų organizacijų, kurios 
dirba savo kraštui ir karštai 
stoja už karą prieš Hitlerį 
(ir prieš visus diktatorius). 
Stambiausia tokiu organiza
cijų vi a Imperial Order of 
the Daughtera of the Empi- 
re ir Canadian Women’s 
Ariry Auxiliary Corps.

Kanados moterų registra
cija armijos tarnybai, kaip 
rodos, prasidės rugpiučio 
mėnesv. Kanadietė.

SKAITYTOJOS NUO
MONE.

Drapanos Kolegijų Studentėms
KELEIVIS, SO. BOSTON

Vasaros atostogoms baigiau ties ir mokyklų sezonui besiartinant, madų kūrėjai jau pra
deda skelbti naujas madas kolegijų studentėms, šiame vaizdely yra parodyti trys kostiu
mų pavyzdžiai.

Žinotini Dalykai.
ROPLIAI, KURIE ŠAUDO 

NUODAIS.
Pietų Amerikos kontinen

to nekuriose vietose yra di
delių ir labai pavojingų var
lių. Šios varlės yra įdomios 
tuomi. kad turi gylį po kak
lu ir jo pagalba išmeta bai
siai pavojingus nuodus net 
iki astuonių metrų tolio. Jei 
tie nuodai patenka žmogui 
ant pliko kūno, laike penkių 

: minučių miršta. Specialistai 
sako, kad šių varlę užmušus, 

• jos gylis pasilieka nuodin- 
gas ir per 50 metų užtenka

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Misa J. Ambrose. — Eko- 
nomiškiausis automobilis y- 
ra Willys. Jis padaro tarp 
25 ir 29 mylių ant vieno ga
liono. Ir jo kaina pigiausia, 
apie $500. Žinoma, jis neturi 
tiek arklio jėgų, kiek bran
gesni automobiliai, ir men
kiau išrodo. Po jo, ekono- 
miškiausis bus 6 cilinderių 
Hudson: jis kaštuos apie 
$150 ar $200 daugiau. O jei 
norite mokėti apie $900, tai 
pasirinkit 6 cilinderių Pon- 
tiac’ą. Ekspertai sako, kad

priliesti ją plika ranka, kad šitie karai yra geriausi uz 
tuojau mirtum. , tuos pinigus. Apie kvepalus

----------------negalime nieko pasakyti,
KAS ILGIAUSIA GY- nes nežinome, kas “pijolkų

VENA. kvepalai” yra.
Visi mes norim ilgai gy- Antanui Zorskiui.— Mai- 

venti ir dažnai teiraujamės, kio Tėvas labai dėkingas 
’ koks gamtos padaras ilgiau- tamstai už gražų laišką ir už 
šiai gyvena, bet ne visi ži- tą dvirublę, ką buvo prie
nom kas ilgiausia gyvena. 
Mokslininkai išaiškino, kad 
ilgiausiai gyvena krokodilas 
ir dramblys. Krokodilas iš
gyvena iki dviejų šimtų pen-

laiško pridėta.
A. Tuakevičiui. — Drau

gas turi tiesą, kad ta žinia 
apie pagarsėjusį smuikų dir-

kiasdešimts metų. o dramb- Stradivarį buvo ne vi-
lys iki dviejų šimtų metų. 

Bendrai, ilgiausia gyvena
tie gyvūnai, kurie mažiausia 
juda. Tas pats ir su žmonė
mis.

Man rodos, kad mergaitės 
sulaukusios 20 metų, su tėvų 
pritarimu turėtu teise išsi-

MIRE NUO UODO IGY- 
LIMO.

Tik dviem dienom prieš

i JUOKAI.
MIZIKAUSKAS GABUMAS.

sai tiksli. Tikrenybėje jisai 
buvo gimęs 1644 metais, o 
mirė 1737 metais. Taigi da
bar yra ne tūkstantis ir ne 
šimtas metų nuo jo mirties, 
bet 204 metai. Jo pavardė 
rašoma dvejopai: Stradiva- 
rius ir SVadivari. Jis buvo 
italas.

Petro Sunui.—Tiksliau y-

rinkti sau kokį nori vaikiną vestuves penktadie- Motina.^O kaip tamstai
ir už jo tekėti. Sūnus gi tu
rėtų palaukti iki 25 metų.
(Musų straipsny buvo kal
bama vien tik apie nepilna
mečių vedybas, kuomet 12 
—16 metų mergaitės išteka 
už 15—18 metų berniukų,
arba labai jaunos mergaitės, , . , užrikrė-
už senų vyrų. Tokios nesu- '10 nUC K?.UZ51 te

ro
rų Bostone mirė nuo uodo ar mano Zosės bus garsi 
įkandimo 19 metų gražuolė. Pianistė?
Dorothy White. Liepos 4 d. 
ji su savo sužiedotiniu nuėjo 
pažiūrėti “fejerverkų,” kur 
jai įgylė uodas. Kadangi la
bai niežėjo, tai mergina pra-

LAIŠKAS RAŠYTAS 3,500 
METŲ ATGAL.

Seniausias meilės laiškas 
randasi Britų Muziejuje 
Londone, kuris buvo rašytas ra rašyti ‘‘naciai” negu “na
try? tūkstančiai penki šimtai ^iai. ’ .nes raide “z ’ vokiečių 
metų atgal. Jis rašytas tūlo kalboje vadinasi “cet ir žo- 
gubematoriaus vienai Egip- dziuose yra ištariama kaip 
to kunigaikštytei, ypatingai mūsiškė “c.’ 
gražioje marmoro plytoj.

Mokytojas. — Vai, aš turiu Tame laiške faraono guber
natorius apsireiškia kuni
gaikštytei meilėje ir prašo 
jos rankos. Anglų archeolo
gai tą laišką rado ties Kairu

pripažinti, kad ji moka gana ge 
rai uždaryt pianą.

Rašto Istorija. Pagal A. B SchnitzerJ 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu ba-tu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budir iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt Chicago, 1905, pusi. 304. 
Apdaryta ........... .............................. $2 5fl

OI, TIE VAIKAI!
Motina:—Jonuk, o kodėl ta 11872 metais.uz senų vynj. i omo* nesu-. • užsinuodijo krau. man nesakei, kad vakar mokyk-i -------

b,'e,nd,e.le? Lur?Ji J!4?1 _į? I jas. Nuvežus ją miešto ligo- bj gavai tapt ? j KAIP

IP,li\ woodo aktorė Joan Man- 
ner- sveikina savo dukrelę, ku
rią tė\as i- ios buvo atėmęs ir 
atsivežęs į Bostoną. Tėvai ski
riasi ir j K -a-i už mergaitę.

Aukštai gerb. p. M. Mi- 
chelsonienė—

Aš jau senai rengiuos 
tamstą pasveikint ir pagirti 
už tokį nuosakų ir gerą Mo
terų Skvriaus vedima. Man «- •/ *• 
labai patiko etikos straipsnis 
apie sidabrines vestuves ir 
kitu* pokilius. Buvo taip aiš
kiai ir gražiai aprašyta, kad 
aš net kelis kartus perskai
čiau. Tai labai geras ir nau
dinga* pamokinimas tiems, 
kurie tokius pokilius rengia, 
o kai tų ir tiems, kurie juos 
lanko. Kitas straipsniukas, 
kuri* padalė ant manęs gilų 
įspūdį, tai apie “Nuobodu
mą." Aš labai gerai žinau, 
ką įeiškia nuobodumas, nes 
daugiausia bunu viena ir re
tai kada gaunu progą kur 
nors iš namų išeiti. Aš gyve
nu taip svetimtaučių, kur 
jokių lietuviškų parengimų 
nei mitinau nėra. o toliauI ‘ *
važinėti nei a paranku, nes 
pervėlai reikėtų vienai su- 

, giyžti. Taigi bunu sau viena 
per dienas lvg ir kalėjime. 
Kaltais, rodo*, galima iš 
proto išeiti.

Kasi ink aprašymo apie 
nepilnametes nuotakas, tai 

į aš su jūsų nuomone nevisai 
-utinku. (Pirmutinį -traips- 
nį apie “Nepilnamete- Nuo
takas” rašė Motina, o antrą 
drg. A. L. Rimkus.—Red.) 
Tamsta žinai, kad mes augę 

, Lietuvoje esam senos gady- 
, nės žmonės, todėl klausėm 
' savo tėvelių patarimų: bet 
čia gimę ir augę vaikai ne
nori tėvų klausyti. (Nežiū
rint kur vaikai butų gimę ir 
augę, gerai išauklėti ir išmo
kinti jie visuomet gerbia ir 
klauso savo tėvų.—Red.),

mokykloj ir daugiau pasi-1 ‘ " 
mokinti apie gyvenimo pro
blemas, o ne romansuoti.
Tokie pienburniai apsivedę 
nežino ir kaip savo vaikus 
išauklėti. Paaugę jų vaikai 
netik jų neklauso, bet ir nie-, 
kas kitas su jais susikalbėti ' mi*°* . , ,
negali—Red.). i Merginos kūnas buvo pa-

Aš nesuprantu. kodėl ■ P®«as nuotekos rūbais ir 
daugiau motėm neatsiliepė į gėlėmis, ir jį Jydėjo oO bal- 
šiuo klausimu. ' (Jokių alsi-!‘al. pastpuosusių draugių, 
liepimų nebuvo tikėtasi. > k«,noĮ tlk Pora savaičių at- 
Straipsnis buvo idėtas tiktai i ffaJ buvo surengusios lai 
kaip patarimas' motinoms. >h<)w«- pate. Jos suztedo-

nmėn, buvo dedamos visos 
pastangos jos gyvybę išgel
bėti. šešis kartus leista sve
timo kraujo, bet ir tai nieko 
negelbėjo. Išsikankinus ly
giai savaitę laiko, mergina

TAPTI SUVIENYTŲ
Jonukas:—Tėtušis sako, kad; VALSTIJŲ PILIEČIU?

boboms nereikia viskas žinoti. ! Aiškiai išguldyti pilietybės jstaty- su RiauMmaie .r ?,t-
--------------------- įsakmiais Kpfuvbj an<rlu kalbose

KĄ MOTERIS GALI ŽINOT. 'Į\tra ^žinrėu ir pagerinto 
e laida. Kaina............................. 25c

—Po šimts pypkių, kas galė
jo sugadint mano skustuvą, — 
karščiavosi vyras.

—O ką aš galiu žinot,—atsi-

AMŽISOS JDI\W 
Šioje knygutėje telpa 44 geriausių

Toram .To-- tinka deklamaci
joms ir dainavimui Kaina .... 15c.

kirto moteris. - Vakar bulves uetuVIŲ LAISVES MY-
skutau ir jis gerai ėmė.

MOKYTOJA TO NEŽINO.

LETOJŲ DRAUGYSTE
WAUKEGAN. ILL

VALDYBA 1941 METAMS
Mokytoja: “Kodėl smetonėlė Jos Mačiulis — pirmininkas

Žinoma, skaitytojos visados 
gali pasakyti ir savo nuomo
nę.—Red.) Rodos, daugu
ma .turi dukteris ir sūnūs. 
Nejaugi joms vaikų gerovė 
ir ateitis visai nerupi?

tinis prie kapo apalpo.

ĮVAIRUS PATARIMAI.

Kad pagerinus kopūstų • 
skoni, verdant juos idėk 
kmvnu. :

susirenka pieno viršuje?”
Jonukas: “Todėl, kad butu*

i galima nugerti.”

NEBŪK ŽILAS
ISRODYK TO METU JAUNESNE

Su pagarba. J. S. S.
Jei aliejinis pečius rūksta. 

NEATMIE2TI STIPRUS ‘ tai išimkit knatą ir pamer- i 
GĖRIMAI PAVOJINGI, kit uksuse. Išdžiovinkit, įdė

kit atgal ir prileidę aliejaus

PrcscMt St. Wauke7an. TU 
i P. Scdoravičia — nirm.-psirelbmin., 

733 Lincoln st.. TVaukejmn, III.
■ Suzana Gabris—nutarimų rašt.
I 730 McAlistcr av®.. Waukegan, 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Place. Waukeean. III 
K Vaitiekūnas — kasieriua,

72fi — 3tb St.. Waukeean, 111 
KASOS GLOBĖJAI 

P. lauraitis. K. Ambrozunas.
MARŠALKOS:

K. Pečulis. J. Stoškus.
Susirinkimai būna paskut’nj nedėl. 

iienj korno mėnesio. 1 n">0 v. po pietų, 
f.innsybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sta. Waukesran. UI.

LAIMĖJO KONTESTĄ

m
Iš 400,000 kontestantų, ši 10 

metų mergaitė iš Puerto Rico 
parašė geriausj straipsnį klau
simu: “Kiek man reiškia Dėdė 
Šamas.” Ji vadinasi Victoria 
Eugenia Lopez ir už savo darbą 
laimėjo kelionės bilietą iš Puer
to Rico į New Yorką.

4JOOOOQO0OO9OSe0OOOOOOOO(
Tiems, kurie mėgsta gerai 

išsigerti degtinės, patartina 
atmiežti ją džindžerėlium ar 
kitais skysčiais. Taip vadi
namos “straight” degtinės 
negerkit, nes nuo to galite 
labai staigiai numirti. Perei
tą sąvaitę vien Bostone 3
vyrai mirė staigiai nuo gry-Į _____
nos degtinės, nežiūrint to į Norint išnaikint tarako- 
kad ta degtinė buvo gera. i nus sumaišyk du trečdaliu
.T' i borinfe ragšties (boraric "'SS-t
alkoholio \eikmes ant zmo- aęjd) su vienu trečdaliu cu- i’iaisknnns. s»s gyduoles privalėtą 
gaus «veikatos žinovas, pa- ~ "
taria degtinę ir kitus stiprius 
gėrimus visados praskiesti.
Jis sako, kad kas metai dau
gelis žmonių miršta staigia 
mirtimi ne nuo širdies ligos, 
bet nuo stiprios, neatskies
tos degtinė*. Greitai gerda
mas stiprų gėrimą, žmogus 
staiga užspringsta, parausta, 
negali greit kvapo atgauti ir 
Hikiumpa užtroškę*.

vėl uždekit. Pamatysit, kad 
jis daugiau nerūks.

Verdant ryžius, kad ne
prisviltų pr ie dugno, puodo 
dugną ištepk sviestu arba 
taukais. Tąsyk kruopos prie 
dugno nelips ir nepridegs.

E LOS 
BALSAI

DAVATKŲ GAPZINKOS ir kito 
linksmo- dainos. Apart :;iok:rsri “Da 
vatku Gadzinkos” telpa 30 i-.-a:rii 
biokin-m dainų, eilių, narodiiu ir t» 
Pausrelis iš dainų tinka juokingom- 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 48 nuvl . .

MOTERIS IU *<K IAI.IZM AS. Para 
šė August B< b»d. vert.' V K. R

Yra tai svarbiausia ir geriausia kny 
ga lietuvių kalboje tame svarbiame 
klausime. Pusi. 429. 1915 m. .. $2.0Ti

P'
kraus. Pabamyk ant lenty- "SS
r.u ir kitų vietų, kur tarako- <>ti taiso žilus plaukus koki bu-

vsaikčniniu Tnintri nu f0> l,et n*ra dažai- Nžra nieko oi nai \aikSC10ja. taipgi pa jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
slėpk visą maistą nuo tara- supažindinimui pasiūlome didelį $2.00
k-nnn Vipn« nn Vitam tara- P*ke,» už ?1 Vžrtaakyk šiandien ir Eonų. Viens J)O Kitam tai a sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
konai greitai išvyks. ----- - ’------ 5 ----------------
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 

į KITOS APYSAKOS:
: <I> Ncužsitikintis Vyras: T2) Žy-
: a. J o-o nurodoma kaip žmonės pai- 
' kai tiki j visokias prietarus.

■utrtns ir tt. K«in» .................... .. 15c.

patenkintas, jums pinigai bus 
žinti. Reikalaujame agentų.

VALORTONE HERB CO„
IMI «,

P. O. Bor SOS. Clinton, Ind. 
253 Broadsvny, So. Boston, Mana.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Aaierikos Lietuviams Mokytis Kalbą 

SUTAISĖ DR. n. PILKA. Uelavių Kalbas Mekytafas 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDL’CATION 

KAINA S1.00
DR. D. PILKA, 82S Cohambus Ave^ Boston, Mass.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikią paveiksią, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairią eiHą.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILftS:

TAUTIŠKOS, SE1MYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK S1.W.
Audinio apdarais $1.25.

Kiekvienas tarėtų papnaM save knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs ta knygų pamoiiangs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Ordenn.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame k on vert e, bet reikia aiikiai užrašyti savo ir "Keleivio” i ~ 
resų ir nepamirškit prilipyk aiS centus markų.

“KELEIVIS"
253 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

f
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ĮDOMUS LAIŠKAS IŠ TOLIMOS
AUSTRALIJOS.

bado. Namų savininkas svei
kas dingęs, jeigu pasiskun
dė. kad bus ankšta vienam 
kambaryje 7—10 žmonių ! 
gyventi. Daug savininkų bu
vo išvežta ir nėra žinios apie 
juos, saviesiems pataria ne
sirūpinti, antraip bus tas 
pats su visais.

Sovietų ponai jau aprūpi
no savo žmonas ir bakurus 
(vaikus.—A. S.) Lietuvoj 

_ . .. « , ' lietuviška pastoge ir sočia
Brangioji fealomeja: ; duona. Į klausimus sovietai
Nors mes Lietuvoje nebu- Į atsako: “Mes svečiai, nepa- 

vome artimos draugės ir tau ‘ vydėkit mums...” Miela Sa- 
išvažiavus iki šiolei nesusi-! lomėja, mes buvom beparty- 
rašinėjom. bet dabar ištikti viai, tai dar išimtis, galėjom 
nelaimės norime tau pasi- į per mėnesį laiko apsigalvo- 
skųsti. Kai gauni kam savo ti, kurion pusėn, bet ir tai 
vargus išsipasakoti, tai, ro- jau pradėjo įtarinėti ir liepė 
dos, lengviau palieka. Kaip į lietuviškiems komunistams 
ištekėjau 1936 metais, tai į sekti, klausinėjo, kas mes 
rodėsi šviesus rytojus: ture-J buvom prie Smetonos... Tie 
jau atsiėmusi visą dalį. 10.-j sekliai buvo musų kasdieni- 
000 litų. tai buvo nemaži pi-; niai draugai, kurie paslap- 
nigai. Vyras turėjo penkioli- • eiom po sekretu pasakė, kad 
kos hektarų derlingos žemėsį esat sekami... Sekliai nusi- 
ukį netoli Vilkaviškio, M. Į plovė rankas, o musų liki- 
kaime, kurį pradėjom tvar-| rnas buvo atidėtas iki apsi

dirbs su kitais. Tai faktai 
tikri, ba kaimynai komunis-

Anglų Orlaiviai Uždegė Francuzų Miestą

Ražo lietuvių šeimyna, pa« 
bėgusi iš bolievikų nelaisvės 

Lietuvoje.
[Pastaba: Lietuvių ūkininkų šeima, 

laimingu budu išvykusi į Australiją, 
parašė žemiau paduodama laišką p- 
S. Rundzienei, 6418 Hamiltoa. Vilk 
Ema. Moatreal. Caaada.

šis laiškas buvo viešai skaitytas 
Maut reale lietuvi* piknike birželio 22 
dien* ir visiems su voku parodytas, 
todėl jo autentiškumą nenuginčys ir 
lietuviški bolševikiukai. Tas laiškas 
yra įdomus tuo. kad jį rašiusieji yra 
smuikus ūkininkai, tačiau bolševikų 
gyvenimas ir jiems buvo nepaken
čiamas. J

KELEIVIS, SO. BOSTON

ši nuotrauka buvo padaryta iš oro. Ji parodo anglų orlaivių 
miestą Pont-a-Verdin. Mieste matosi daug gaisrų.

subombarduotą Prancūzijos

kyti pavyzdingai, sudėjom 
visus pinigus ir jau džiaugė
mės. kad turėsim amžiną 
duoną sau ir savo vaikams. 
Bet pasirodo, kad žmogus 
pats nedaug ką gali sau už
tikrinti, jeigu Aukščiausias 
skiria kitaip. Štai užėjo ka
ras, veik metai praėjo, dar, 
rodosi, niekas musų neliečia 
—nei šilta nei šalta. Bet jau 
pradėjo senesni žmonės šne
kėti. kad laikas pasislėpti 
svarbesnių gyvenimo reik
menų. bo gali pritrukti, kuo
met okupuos kas.

tai informavo mus, neleido 
sovietų ponams iščiulpti mu
sų kraujo.

Sovietų tvarka išnaudoji
mui šėtoniškai gudri. Ūki
ninkams paliko 30 hektarų 
žemės, o likusią išskaitė val
džios naudai arba beže
miams. Be to, skubiai mata
vo skersai ir išilgai Lietuvą, 
neva užrašinėjo sklypus bu
simiems šeimininkams: Jo
nui. Petrui, Stasiui... Džiau
gėsi Jonas ir kiti. kad taip

Tačiau jaunesni sakė, kad 'enfval •’ulgyt5311 Zv™eS’ 
niekas neišeis, ba sovietai ^nereiks eit. pas ukiran- 
moka viską sujieškoti; I k? bernauti-guies «• turės
ir buvo: keli šimtai žmonių 
buvo sušaudyti už tai, kad 
slėpė kokį svarų druskos ar
ba miltų. (Pabraukimai ma
no.—A. S.) Mėnesį laiko 
malūnai nemalė, tūkstančiai S ®1/nine-

savo sklypą derlingos že
mės... Štai ir pradeda Jonas 
šeimininkauti ant savo. Ru
duo čia pat, reikia statyti 
stubelką, bet nėra iš ko. At- 

Jonas vakarykščią
pateko i kalėjimą, tai švel-i ‘tevorščių” kalbą, kad gaus 
nesnė bausmė, o kiti tai ba- Daskol« bežemiai na. viens,

du—ir stovi Jonas priešais 
komisarą ir išdėsto savo 
trumpą reikalą.

du miršta
Jau porą mėnesių prieš 

Lietuvos tragediją sužino-Į 
jom, kad sovietų armija pa- Į Bet komisaras nedvejoda- 
si Išėjusi. pasistiprinusi nori! mas greitai Jonui atsako, 
Lietuvą pavergti, uždėti jun- kad jokios pašalpos nebus 
gą. Iš karto Lietuvos komu- j duodama, nes taip sutvarky- 
nistai džiaugėsi, bet nevė- j ta. o kas dėl lauko, tai ark. 
liau mėnesio laiko sovietų sėk, piauk ir vežk į to paties 
valdymo pradėjo gailaut,j ūkininko kluoną. Iki šiolei 
galvot, kur ta lygybė pas so- nėra paruošto įstatymo — 
vietus, kad jie nieku nesi- leidimo statyti triobai ant 
skiria nuo buvusių ponų, gauto lauko, 
bet dar labiau ponauja. O 
vargšams darbininkams pa
dvigubintos darbo valan
dos. Kaip mums, šaltiems 
katalikams, tai komunistai 
visai nesislėpdami pasakojo 
tikras faktus. Sako, kad ne
atitinka tikrenybės sovietų 
skelbiamas mokslas, o žmo
gų jie tiek tevertina kaip gy
vuli—pakol eina, tai plaka, 
kad ir savo draugą. Žinau 
daug komunistu, kurie ren
gia ginkluotą išsilaisvinimą 
iš savo draugų vergovės.
Kaip dar neišmušė valanda, 
tai gražiai išsisukinėja nuo 
partijos uždavinių ir viešo 
darbo vykdymo, o siūlomas 
tarnybas, kad ir pono virši
ninko, su melu išsikalbėda
mi atmeta, kad negalį tokių 
pareigų atlikti; kiti pabėgo 
net į miškus. Nelaimė tam, 
kurį susekė meluojant...

Dabar tiek turiu pasakyti, 
kad sovietų vyresnieji pir
moj eilėj apsirūpino geriau
siais butais mieste, arba at
ėmė iš vaikų, iš vienuolynų 
ir seminarijų, o kunigus, 
vienuolius bei vyskupus iš
kraustė iš savo vietų. Vilka
viškio vyskupas K. Karosas 
yra invalidas, ir tam nedavė 
ramybės, išvijo... Vaikšto 
Vilkaviškio gatvėm ir gaudo 
tyrą orą, bet ir tyro oro ma
ža, nes viskas mieste ir ap
link miestą pavirto į di
džiausią sąšlavyną. Ten 
žmonės mirs nuo maro ir

Parėjęs Jonas namo paša 
koja kas link to viso, nes 
kaimynai ir draugai laukė 
Jono parnešant žinių, ku
rias gavę pusėtinai nustebo 
ir nutarė vienbalsiai neimti 
tų žemių.

Tokių pavyzdžių yra tūk
stančiai. Tai garbės žodis. 
Niekas nemislino, kad so
vietuose tokia prasta tvarka 
ir kad pas juos gali būti toks 
didelis skurdas—mat, roju- 
ie niekas neskuba prie dar
bo. Net pačiam viešam gy
venime, kur reiktų užmas-

LENKŲ ADVOKATĖJ VADAS

kuoti, blogai pasirodo. Mat.įduoti žemę, viską nusavino, 
atėjo į Lietuvą alkani 
skurę, tai negalėjo 
kaip mes gerai gyvenam, 
paprasto ir vyresnio kario ką kas yra, sakė: “Mes su-1 siunčiam oro paštu.

POLITINIAI KALINIAI JAU NE
BETILPO Į KALĖJIMUS.

Iš Lietuvos pranešama, i organams apie politinių ka- 
kad paskutinėmis dienomis' linių tarpusavio pasikalbėji- 
bolševikai buvo ištuštinę mus. Tokių provokatorių bu- 
Kauno. Raseinių ir Lukiškių vo kiekvienoje kalėjimo cė- 
kalėjimus, o juose buvusius Įėję, kurioje sėdėjo politi- 
kalinius išvežė Maskolijos. niai kaliniai.
gilumon. Tai padalyta to-i Dabar politiniai kaliniai 
dėl, kad ryšium su nuolat jau paliuosuoti. o jų vieton 
vykstančiais masiniais su- pasodinti komisarai ir GPU 
ėmimais kalėjimuose truks- šnipai, kuriuos Stalinas bu
tą vietos, todėl naujai suim-.vo nusiuntęs Lietuvos žino
tiesiems paliuosuotos vietos, nėms terorizuoti.
Celėse, kurios skirtos 4—5 ----------------
žmonėms, patalpinta po 20 NEI SEKLŲ, NEI JRAN 
ir daugiau žmonių ir vis dėl- K1 Ų.
to kalėjimuose vietos jau ne- o , ..
užtenka. Kai kuriose vieto- )US Lietuv us zmo-
se suimtieji buvo laikomi ne^^ms sie n}e^ai- \ienų g>- 
muriniu namų rūsiuose. yemmą sunaikino bolševikų 

karas su vokiečiais, o kiti 
Patilta, kad į kalėjimus kad ir išliko karo ugnies ne- 

sukišta taip pat nemaža ko- paliesti, tai negalėjo isėti 
munistų. Ypač daug kalėji- nei laukų, nei daržų, neš
inuose buvo maskolių kari- sėklų neturėjo ir darbo iran- 
ninkų ir kareivių. Pa v., vie- kių ‘ nebuvo galima gauti, 
nas maskolių raudonarmie- ■ Per vienus metus bolševikai 
tis nuteistas 5 metams kalėti į taip išpustė musų kraštą,

kad laiškas i^-ėdėjo i Kauno kalėjime kad atėjus šiam pavasariui 
kuo nei sa-

drabužiai buvo dar nuo Ja- tvarkysim...” Gaila prarasti 
ponskos vainos. Kūnas aiš- tą kasdieninę duoną, bet ką 
kiai matyti pro skyles atėju- padarysi, nors vaikučiai nė
šio iš to “rojaus.” Tiesa, pa- matys to mėšlyno, tų milijo-: 
prasti kareiviai, kai jų virsi- nų baltų žvėrelių, kuriuos 
ninkai negirdi, atėję į kai- sovietai į Lietuvą atvežė 
mą neslėpdavo kas do gyve- Sūnūs Gediminas vasario 
nimas rojuje dabar. Dabar mėn. ketveris metus suėjo, o 
jau įsitikinom, kas laukia duktė Birutė šį mėnesį (ko- 
Lietuvos gyventoją. vo) bus septynių mėnesių.

Dvi sąvaites važiavę per Sargas mus gel
Rusiją prisižiurėjom iki va- ^J0- kad toj vargingoj ke
liai koks ten baisus vargas ir 
pustynės. Didžiausiam šalty 
apskurę pusnuogiai žmonės 
po kelias valandas laukia ei
lėse pakol gaus samtį sriu
bos ir gabaliuką duonos. 
Nesunku šiauriečiui įsivaiz
duoti koks tai vargas. Trau
kiniui sustojus dažnai ap- 
spisdavo alkani žmonės ir 
bėgdavo prie traukinio vir
tuvės. Dažnai būdavo išme
tama kąsnis kitas tokiems j

Viso gero. 
Australija, 1941 m. 
kovo mėn.

padėti pri
rinkai gyvenę labai gerai, pažįsta patys bolševikai. 

NN kai atvykusi raudonoji armi- i štai ka rašė gegužės 13 d. 
rr‘tas maskolių karinin-i laidoje (Nr. 113) Lietuvos 

teistas 10 metų kalė- komunistu nartiios nroriinas
ja. Kitas
kas nuteistas 10 metų kalė-; komunistu partijos organas 

„ , , . . .. limo už tai, kad Maskvos, “Tiesa” iš Gudžiunu' vals-
Redakcijos prierašas: Si bolševiku laikraščiui “Prav- čiaus:

Kė

li redakcijoj yra pilna jos Kauno kalėjime uždary- bai nusiskundžia dideliu sė- 
puvuiciG ii adresus. Nuo tas buvo ir Gedvilą, subolše- klu trukumu... Dabar vals- 
New Ycrko iki Brisbane’o vikintos Lietuvos komisarų tiečiai kasdien ateina i vi«u« yra apie 11,000 mylių. tarybų pirmininko M. Ged- ’ koXatyvo slyriusf i vie- 

v^° brolio sunus. Yra pa- tos vvkdomaįi komitetą ir i 
-/SkintaS oppatvstės is- tjrind? manyti, kad jaunasis kitas vietos įstaigas, klausi- 

puolimas. Šią knygą turėtų" oerskai- Gedvilą buvo laikomas kalė- nedarni «ėklu daržams 
toriia. pasekmės ‘ ir jų doriškas nu- ' iime provokaciniais tikslais, ‘ «aizam..

airiuos . KeVaKc,J°8 prierašas: Si bolševikų laikraščiui “Prav- čiaus:

^žė : Ketuvių.šeimyna dabar ran- da” pasiuntęs palankų Pa- “Gudžiūnų valsčiaus, Kė 
zasario dasi ęrįsb.ąne’o mieste. Mu- baltijo valstybėms straipsnį, dainių apskr. valstiečiai la 
.T?* redakcijoj yra pilna los Kauno kalėnme uždarv- mKidnnUėio JLioi;,, ™

lionėj tuos savo mažus vai
kus gyvus pervežėm. Dvi są
vaites važiavom per Rusija tyti kiekvienas vyras,* tėvas ir jauni ..... . pnTT
ir negavom nusipirkti litrš SSSSi?’*^? butentpranesinejimu. GPU

......... (dog,. rar^.k^.G-.. : |{UDAS
Ferdir.and de Samo<nt.a............... 25c IŠMOKT ANGLIŠKAI.

pieno, ba jo ten nėra. Fak 
tas, kad Rusija jau turi at
gimti. Traukiniu važiuojant 
per Rusiją turėjom simpa
tišką konduktorių, kuris vis
ką aiškino apie sovietų ro
jaus žlugimą. Jis ir pats pa
rodė, kad neturi puspadžiu, 
o per Sibirą važiuojant bai-

PIRŠLYS SU VADUOTOJAI.
Vieno veiksmo Komedija. Pai<»šė 

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILE. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
i Tnotervs. 
knygutė ie.

Abu veikalėliai 
Kaina

dvikojams vilkiukams, o ke-1 mano vyras ati-
lis kartus konduktoriai ture- dav® -iam ^Y0 kaliosius ku-
jo imtis priemonių, kad ne
lįstų į traukinį. Kadaise, ke- 
liatą metų atgal, iš laikraš
čių sužinodavom tokias nau
jienas, o dabar savo akimis 
pamatėm...

Negaliu apsakyti, kaip 
sunku buvo, kai turėjom va
žiuoti ir palikti savo darbu 
ir vargu užgyventą turtą, 
bet džiaugiamės, kad mums 
pavyko išvažiuoti kaipo ki
tos šalies piliečiams.

Kai bolševikai atėjo, tai 
pilmoj eilėj suėmė krašto 
vadovaujančius asmenis, optv 
paskui pradėjo dieną-naktį 
kraustyti Lietuvos turtus į 
Rusiją. Krautuves uždarė, 
nieko žmonėms nepardavė, 
kelis mėnesius paskiau par
vežė šiokių tokių prekių, tai. 
neva atidarė krautuves, bet 
didžiausius pinigus reikėjo 
mokėti už kokį maišą skudu
ro. Prie Smetonos buvo vis
kas iau susitvarkę daug ma
žai, bet tas nelabas fašizmas 
su tuo neva komunizmu rie
josi. o per tai kraštas nerodė 
noro aukotis. Nors dabar so
vietai ir pakėlė darbinin
kams uždarbį, bet kad dar
bo valandų negalima išken
tėti. Ir už tą uždarbį nebėra 
kas nupirkti, ba, kaip aukš
čiau rašiau, viskas iškraus
tyta iš krašto, tur būt, ponai 
sovietai nemislina ilgai čia 
gyventi. Žinai, Salomėja, 
tartie musų atvažiavo keli 
“ištikimieji,” sako, kad jie 
kada tai už Stalino* saulę1 
metus ir kitus kalėjime išsė
dėjo. o dabar nepriėmė pa-' 
aukštinimo, bet važiavo su 
mumis kartu iš “rojaus,”— Į 
mat, laisvė už viską bran-; 
gesnė. Tai faktas, kad Stali-

rie jam gerai tiko. Negalit ir 
įsivaizduoti, kokį džiaugs
mą tas vargšas parodė, o vė
liau patylom į ausį ir sako, 
kad tokie kaliošiai dabar 
vertesni už 1,000 rublių. Tad 
netolima ateitis parodys, ką 
sovietai prigyvens. Dabar 
jau Lietuvą naikina sovietų 
armija, o ūkininkai turi iš
laikyti po 6-9 kareivius, duo
ti butą ir maistą. Dabar ga
lit suprasti, kokia to 30 hek
taru ūkininko padėtis.

Tuomkart baigiu rašyti, 
ba ant nervų gula pagalvo
jus apie praeitį, dar nesi jau
čiam atsilsėję nuo tos išgąs- i 
ties ir nuovargio. Ir ne mes į 
vieni, bet yra daugiau toli-: 
moj Australijoj tikrų ištrem- ’ 
tų lietuvių. Dabar palinkiu 
linksmų šventų Velykų tau J 
brangi Salomėja, ir skubiai 
siunčiu šį laišką. ‘

Ateinantį mėnesį Grand Ra- 
pids mieste įvyks Amerikos len
kų advokatų suvažiavimas. Pa-' no galybė jau bėga į visus • 
ruošiamiems darbams vadovau- kraštus'. 
j» «dv. S. C Bubacz, korio at-' Kai svietai užvaldė mu- 
vaitdao čia yra parodytas. [ sodybą, tai uždraudė par-

“Valstiečiai taip pat ne
gauna dobilų ir pievažolių 
sėklų. Ir bendrai yra jaučia
mas didelis trukumas smul
kesniems valstiečiams ir 

pavasario sė- 
Be to. valstiečiai

žodžių ir
. sutaisyta naujakuriams 

taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- .. . -i , —
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang- lai SeKlU. 
įiškai. -Joje telpa netik atskiri zo- negan nusipirkti žemės ūkio
dziai, bet cieli sakiniai, pasikalbeji- . e , __ -
niai darbo jieškant, važiuojant kur Įrankių: plUgU, akečių, fll’a- 
nors. nuėjus krautuvėm pas daktarų, l-ltn voiL-monn ”pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. PaKU 11 reikmenų.
Su fonetišku ištarimu ir gramatika.
Antra padidinta ir pagerinta laida.
Sutaisė St. Mie’nelsonas. Pusi. t>5.
Kaina ............................................ 35c.

; Rankius reikalingiausių 
_ pasikalbėjimu, ši knyga

vienoje 
. — 25c.

PAGARSINIMAI 
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia prid loti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedš- 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
savaitės nurnerj nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas r.esusl- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltok) parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

UŽ pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm -aidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojtmus giminių Ir draugų, kai
na te. už žod|. Mažiausio pajieško
jimo kaina 65c.

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

••KELEIVIS.” Ž53 BROADW*V, 
SO. BOSTON, MASS.

Taip rašė pačių komunis
tų organas.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0.. Ine.
TELEFONAS SI LAFAYETTE ST. 

WORCESTER. MASS.

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

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoj telpa daugybė naujų, 

labai gražių ir juokingų monoligų ir 
i deklamacijų. Visokios temos; darbi- 
1 ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš- 
i kos, humoristiškos ir laisvamaniškos, 
i Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, baliams,

' koncertams ir tt. Antra pagerinta 
i laida. So. Boston........................ 25c.

RYMAS, Romanas. Ta k.ivga yra 
versta į visas kalbas, todėl kad yra 

gražiai aprašyta apie Rymų. Lietu
viškas vertimas yra lengvas ir gra
žus. Chicago. III. DOS), pusi. 432. 
Drutai apdaryta ............. Š2.50

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

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

— •

AR ROMOS

piežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i I’a«aulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. < 1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(31 Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS UI. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. Iš9<? m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją 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 Dieve 
bažnyčioje. Kaip popiežius I^eonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

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

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

REV.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu; 
M. VALADKA, R. D. 2, D ALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROAOWAY, SO. BOSTON. MASS.
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AStuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 30. Liepos 23 d., 1941 M.

Vietines Žinios
Lankėsi svečiai iš Phila- Atėjo prašyt darbo ir su- 

delpbijos. badė darbdavį.
šį panedėlį “Keleivio” Pereitą subatą Roxburyje 

įstaigą aplankė draugų Potų buvo peiliu subadytas kont- 
šeimyna iš Philadelphijos, ’"' T* T*

POLICIJA UŽKLUPO 
LIETUVIU PIKNIKĄ

MONTELLOJ.

Suimti 8 muzikantai ir 
pinigu lošikai.

Montellos lietuviu Natio
nal Parke pereitą nedėldie
ni buvo Vienybės draugijos 
piknikas. Tą parką kontro
liuoja komunistai ir beveik 
vieni patys jie tenai nedėl- 
dieniais piknikauja. Tuose 
piknikuose būna parduoda
mas alus. groja muzika ir su
sirinkę žmonės šoka. Nors 
šios valstijos įstatymai to-

NUŽUDĖ DVI JAUNAS 
MERGINAS.

Vienos lavonas rastas klebo
nijoj. kitos—miške.

Pereitą sąvaitę Bostono 
apylinkėj buvo žiauriai nu
žudytos dvi jaunos mergi-

butent, Antanas Potas, J. J. 
Potienė ir jiedviejų sūnūs 
Antanas Potas, su kuriuo 
buvo ir p-lė Blanche Karso- 
kiutė. Jie turi dabar vasaros 
atostogas ir atvažiavo į Bos
tono apylinkę; sustojo No. 
Abingtone pas savo draugus 
Končius, kurie turi didelį bi
čių ūkį. Iš North Abingtononos. Abidvi buvo lytiško

gašlumo aukos, abidvi bu-, su drauge Končiuviene atsi-

faktorius Hutcheson. Jis sa
ko, kad jo ofisan atėjo gir
tas vyras prašyti darbo. 
Hutcheson pasakęs jam kad 
ateitų panedėlį blaivas. Įvy
ko susirėmimas ir nepažys
tamasis subadė kontrakto- 
rių peiliu.

Šuo apriejo vaiką ir 
policmaną.

Mirė Alvira Stanienė. Mirė Stanislovas Kurauskas.
Liepos 15 d. mirė Alvira Liepos 15 d. mirė senas 

Stanienė gyvenusi 111 Flo- South Bostono lietuvis St 
rida street, Dorchestery. Ve- Kurauskas, 76 metų am- 
lionė paliko savo vyrą Joną, žiaus. Velionis gyveno apie 
dukterį Alvirą ir sūnų Joną. 40 metų Bostone ir visuomet 
Palaidota liepos 18 d. 01d prigulėjo pažangiųjų grupė- 
Calvary kapinėse. Lai būna se. Paėjo iš Sližių kaimo, 
velionei Alvirai musų amži- Tauragės apielinkės. Palai; i 
na atmintis. Į dotas liepos 18 d.. BenediĖ-

Mrs. J. Strimaitienė, to kapinėse, Bostone. Pali-1 
Dorchester, Mass. ko žmoną ir tris sūnūs. Vi

Lietuvių Radio programos.
šeštadienį, liepos 26 d.

Pereitą panedėlį Arling- radio programa per stotį 
v o iškoneveiktos. Viena va-j lankė į “Keleivį.” Svečiams tone nežinomas šuo užpuolė i W0RL, 950 k. nuo 8:30 ry-

siems, kurie lankėsi velionio 
šermenyse ir palydėjo į ka
pus, šiuomi reiškiu mano 
nuoširdų ačiū.

Ona Kurauskienč,
So. Boston, Mass.

lu.

Dr. John Repshis
(RKP1Y8)

LIETUTIS GYDYTOJAS 
Tahata: 14 Ir M
STm af u nSt"1-’

278 HARVARD 8TRRRT
. laaua st. erti Central akv. 
CAMBRIDGE.

DR. D. PILKA• ‘ -v .■
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir mm 7 iki S.
392 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1329

si Frances Cochran, 19 metų raštį spausdina, piausto ir jįs jį pasigavo į rankas. Šuo! Sekmadienį, liepos 27 ra- 
amžiaus. Lynno gyventoja, lanksto. Ypač tuo domėjosi rukandžiojo palicmanui ran-;dio promramas per tą pačią

— ----- . Pirmoji prapuolė utarnin-; p-lė Karsokiutė, jauna ir kas ir ištrukęs pabėgo. j stoti prasidės nuo 9:30 ryto:
kius pasilinksminimus drau- ko vakarą. Tėvai nusiuntė ją graži lietuvaitė. . ' (1 f Roval Serenaders or-
džia. bet jei tik nėra triukš- j krautuvėm Ji nusipirko rei- į -------------- Maistas pabrango 8 nuo- j j-estra jg Brightono; (2) dai-
mo ai- muštynių, vietos poli- į kalingų daiktų ir išėjo, bet; Jurininkas Batkevičius nu- šimčius. ; nuos Keistučio vyrų grupė
cija nieko nesako. namo neparėjo. Jos jieskota, šoko nuo laivo ir prigėrė, S Šįmet iki birželio mėnesio; j§ Bostono, vad. Valentinai

Bet pereita savaitę pikni- ''isur; tėvai skelbė laikraš-j Pereitą sąvaitę Bostonan valgomieji daiktai pabran- i MinkieneiStep. Minkus. 
ka užklupo šteito policija, čiuose ir maldavo paleisti ją atplaukė laivu “Robin go, aoskritai imant, 8 nuo-Į
vietos policijai nieko neži-,na™o, jeigu kas ją turi kur i Locksley” vokiečių nuskan- šimčius. Daugiausia pakilo ; 
nant. Taip bent sako vietos f sulaikęs. Buvo taipgi many-! dinto jo “Robin Hoodo” kiaušiniai, sviestas ir kiau

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

užpuoliu
policininkai ir 5 vietiniai.

galėjo i

mokytoją.
________ , __  ________ z _______  ______  vakarą,

kas pranešė telefonu. Bostoną, Batkevičius prade- Bostone buvo skaudžiai su-į 
ji randasi Readingo jęg keistai elgtis, paskui šo- muštas Walter Scheirer, va-;Piknike žmonių , -- , ~ . .. . . . , ,

būti anie 1 000. (Rengėjai Pjotestonų parapijos kleoo- kęs per bortą į jurą ir nu- šaunių Harvardo kursų m- 
mano, kad
2.500. >
jai, žmonės susijaudino 
licija tuoj čiupo loterijo 
lūs.

galėjo būti apie Tos klebonijos kuni- skendęs. Sprendžiant iš pa- struktorius. Pareinant namo
Pasirodžius polici- ~as su ^e*m.vna .vra išvažia- vardės, Batkevičius turėtu ii užpuolė 6 juodveidžiai ant 

susijaudino. Po- atostogų ir klebonija bu- būt lietuvis. ‘ tilto. ‘
uždaryta. Policija nuvy-sta

M’OR AUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI 

i Snsiir"d 
Ve. vers t

p.-rkrj««isto„»
•is nat ir i to 
limas vietas

Sauiri ariežinra. kaina orieinama 
326 KR<»AHWAY.
SO BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 46,8

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

. . Lavinta .Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 ČOLUMBUS AVĖ..

BOSTON. MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį. 

Telefonas: KENmore 7432

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Aki*. Vidari* Lig*. 

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

534 BROAI)WAY.
SO. BOSTON. MASS.

t

ro
ant kuriu buvo lošiama i Ko *?. i a<^° mergaitę

iš pinigu. Tu stalu buvo. ro- nužudytą. Ji buvo visai nuo-
dos. t. vi. Suėmė ir to biznio i «?• drapanos nuimtos, isge- 

dmta ir paskui nudurta pei- 
■iu i širdį. Peilis įdėtas į ran- 
t'« kad išrodvtu,

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

vedėją.
Paskui polici ia paėmė ir . , _ _

muzikantus, kurie įrojo šo-iyrorijlų, nūs,-;
*- zude pati. Policija suėmė

iauną vaikėzą, kurį tos kle-
t,;,. , boniįos kunigas išvažiuoda-nes. iaip laso bo>ton c , ...p _ .. ; mas buvo pasamdęs pnziu-

7 susirinkusia publika tas • rė“ Policija mano,
„adai ė slegiančio įspūdžio^.’* ,?lkraufe klebunV>." 
ir žmonės tuoj ėmė skirstv- j:r ZITO’® lanf«-. kol e» į 
tis. Piknikas pataiko. ’ “<>«*"?• Pū

stelto policija sako. kad1 taike.'e!tl ["tagiMi-ir jis
ii padariusi ši “raida” ap- ’*““»’** klebonijon 
iinkiniems gvventoian s re?!,. ¥a deymole
kalaujant. Esą. apylinkės ikme Ml5s “į™?’
gyventojai nuolatos skundė-! buvo nu^labyta kitokiomis
si. kad iuose piknikuose bu-i aPllnk>'be™a- Jl buvo pa.m- 

’ j ... v,-.-.? ta automobilium netoli savo,na ciauit tiiuksmo. įpač iuo> ... . . ... .•,„,, -.__ inamu ir išvežta i miškuotąt*izinusios tiirtu žmonių dai- i- i v " o i !Tėvuži ,v‘ , anvhnke netoli nuo Salemo.;nos. lodei policija ir nuta- _ y .................iusi padarui toms "links- Matjl. kad u įsvmnavo savo! 
mvbėms" gala. ! I’.0™- lr P1'1 b« -k?d su

Kai kas spėja, kad dau- 7>aamu 'J™- Tal buv® k<*: 
giau muzikos 'ir šokiu Na- ve,«° v?ka‘,^ na”° P| 
iionai Parke dabar iau ne- i ’^usri-zo Jos lavonas buvo 
b , J atrastas krumu tankumyne.

t i-a- 1,-zvr,Jos drapanos buvo nudras-i orius piknikus lietuviai , . . R. , . . , .. .. v, a,-v , ; kzv, 1 .1 -~,i-kvtos ir u taip pat buvo įsge-itnoia visur, bet kol niekas o . i • . -* i .jv -i- , u dinta, o paskui užmušta, kadneskundžia, ta. j negalėtu pasuktai kas buvo
ei,a paplūstai, nieko ne-.^užp„0|ikaę Matyt jį la.:

_____  bai gynėsi ir smarkiai kovo-Į
jo. nes vieno čeveryko ir 
skrybėlės nebuvo. Jos ranki- 

jnuko taipgi nerasta. Išrodo,

tai Naujai (vestas
kiams 
Iš viso

neturėdami leidimo, 
buvo suimti 8 žmo-

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryte iki 7

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

vakare.

Duonos ’švežiotojų streikas.
•Jau ketvirtą savaitę Bos

tone streikuoja duonos išve-pKa4 žmogžudys norėjo ją 
žintojaj. Nėra abejonės, kad sudeginti, nes jos drapanos, 
oai bininKU reikalavimai tei-; kurios da nebuvo visai nu- 
singi. Bet kepyklų savinin- j plėšto^, buvo apdegusios, 
kai sako. kad jų pelnas ne- '^ paskui apibertos smėliu 
leidžia tuos reikalavimus is- jr užgesintos. Jos visas ku- 
pildyt nepakeliant duonos; nas buvo apdraskytas, ant 
kainos. Miltai jau ir taip pa- ca]o oalva buvo sudaužyta 
brango. Todėl jie mėgina jr kaktos kaulas įlaužtas? 
susirasti kitų vežikų. Ir susi- Išeidama i darbą ketver- 
randa. Bet streikininkai juos go rytą ji sakė motinaiei- 
užpuoia. trekus su duona ap- -ianti tą vakarą su draugais 
verčia, duoną išmėto. Perei- j šokius, bet pirma parei
tą subatą Cambridge uje di- sianti namo vakarienės pa
dėlį troką su 4b0 kepalų valgyt ir apsirengti. Tačiau 
duonos nuvertė nuo tilto į iš darbo ji namo neparėjo. 
Charles upę ir paskandino. Kai tėvai pradėjo jieškoti 
Troką operavo Povilas Gil- jos per radiją, tai nežinomas 
vilias, lietuvis vežikas. Du vyriškio balsas pašaukė tele- 
kiti trokai tą pačią dieną bu- fonu tą radijo stotį ir pasa
vo sunaikinti Medforde. kė. kur to« merginos kūnas 
Vienas trokas su "dona- randasi. Namiškiai su poli- 
caiC' Medforde buvo nuver- ęjja nuvyko nurodyton vie- 
sta< nuo aukšto pylimo ant ton ir rado savo dukterį nu- 
geižkelio bėgių. Sunaikinta žudytą.
87o vertes "doriacų” ir tro
kas sudaužytas.

Buvo jau keli streikierių 
;u darbdaviais pasitarimai, 
i>et nesusitarta. Šią sąvaitę
žada būti da 
feucija.

viena kon fe-

Pei vilą '"u! batą t am-
b!. :g<- u je llut \\ e>t K<,<t«,ri
Uito iiv<iilo:na> \ yi a> rmš,,-
K«» i upe n nuskendo.

PILNOM KVORTOM ir 12 ANCŲ BONKOM 

ir Iš KRANO

Kompanijonas Elius 
Pagarsėjusiam

PICKWICK ‘Regalar’ ELIUI

Dn Leo J. Podder
Is Leningrado.

Specializuoja Vyriik* organ* aa- 
silpnėjime. Gyveninio permain* 

moterų. Moter* ir Vyr* ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dien* 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonsealth 4570.

28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

’TeL

ir si
AKIŲ DAKTARAS 

Ištaiso defektuotas akte ir 
mu laiku sugrąžinu 
saminuoju ir

114
LAWRENCE. MASS.

; 9 iki lt 
2 iki 8, 
7 iki 9. 
• iki lt

tinka

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE,
BOSTON. Telef. Lafayetto 2871■oko SnmGnMtt.

SPBCIAUSTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadtea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki I

ii
į
I
i

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Ii

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 9948 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica, Plaia, Mase.
Res. Tel. Arnold 1928

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

i
SOUth

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Rainės Stebėtinai

Dideli pyriaimai 
H y dr aelic Brobak

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI 
LIŪS IR TRUKUS VISOKIŲ 

MDIRBYSCiŲ.
Peter Trečiokas ir

vmaat




