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Sovietų Rusijos Žmonės 
Gaus Amerikoj Duonos

AMERIKA DUOS IR LAI
VŲ PAGALBAI NUVEŽTI

VVashingtonas nori sustip
rinti rusų atsparumą

vokiečiams.
Amerikos valdžia atnau

jino prekybos sutartį su So
vietų Rusija, prižadėdama 
duoti išvargusiai ir nuplyšu
siai rusų liaudžiai maisto, 
drapanų, avalinės ir kitokių 
reikmenų.

Washingtono valdžia nori 
sustiprinti rusų tautą, kad ji 
galėtų kaip galima ilgiau 
priešintis vokiečių atakoms.

Bet už visus daiktus Mas
kva turės Amerikai užmo
kėti pinigais.

Rusų atstovybė prašo, 
kad Amerika duotų ir laivų 
tą pagalbą Rusijon nuvežti, 
nes bolševikai savo laivų, 
matyt, neturi. Washingtono 
vyriausybė prižadėjo laivų 
jiems parūpinti.

K iek vienaip perkamam 
Amerikoje daiktui rusų at
stovybė turės gauti Wash- 
ingtone tam tikrą leidimą. 
Leidimų Washingtonb val
džia ketina duoti neribotą 
skaičių.

-Kiek Tusaf-galės reikalin
gų sau daiktų Amerikoje 
nusipirkti, da nežinia. Pa
gal senąją sutartį jie buvo 
pasižadėję pirkti čia visokių 
daiktų už $40,000,000, bet 
išpirko daug daugiau, nes 
perkamą medžiagą perduo
davo buvusiam savo partne
riui Hitleriui. Kai paaiškėjo, 
kad bolševikai perka Ameri- 

' Koje gazoliną, varį ir kito
kią karui reikalingą medžia
gą, ir viską perduoda vokie
čių armijai, tai Amerika tą 
sutartį nutraukė ir uždraudė 
ką nors rasams parduoti. 
Amerika tuomet atsisakė iš
duoti bolševikams net ir tas 
mašinas, už kurias jie buvo 
iau užmokėję.

Bet kai bolševikai dabar 
buvo priversti prieš savo 
partneri Hitlerį kariauti, tai

Amerikos širdis atsileido ir 
ji sutiko dabar padaryti 
naują prekybos sutartį su 
Maskva.

Tas. žinoma, nereiškia, 
kad Amerika pripažins ko
munizmą. Komunizmas yra 
tokia pat žmonėms vergija, 
kaip ir nacizmas ar fašiz
mas, ir Amerika niekados 
komunistų nepripažins. Bet 
Amerikai svarbu visų pirma 
nusukti sprandą hitlerizmui, 
ir todėl ji duoda Rusijos 
žmonėms naramos. kad jie 
galėtų geriau laikytis.

Amerika tikisi, kad sunai
kinus hitlerizmą. komuniz
mas žlugs pats savaime, nes 
tokia vergija tarp laisvų de
mokratinių valstybių negi 
skalės viena išsilaikyti. Patys 
Rusijos žmonės padalys Sta
lino diktatūrai galą, kai pa
matys, kad demokratinėse 
šalyse darbininkai ir ūkinin
kai gyvena daug geriau. To
dėl Amerika ir duoda ru
sams duonos.

Argentinoj Sudaužy
tas Nacių Pučas.
Nesiseka fašistams Pietų 

Ameriko je. ^Nesenai nacių 
sąmokslas prieš valdžią bu
vo užgniaužtas Bolivijoj, o 
pereitą sąvaitę panašus na
cių pučas buvo sudaužytas 
Argentinoj. Žinios sakb. kad 
Entre Rios provincijoj, į 
šiaurę nuo Buenos Aires 
miesto, fašistai buvo pasi
ruošę jau sukilimui. Tos 
provincijos sostinėj, Parano- 
je, kai kurie namai buvo jau 
papuošti Hitlerio l ^bliakry- 
žiais (svastikomis) ir po 
miestą buvo platinama kurs
tanti literatūra. Policija pa 
darė eilę kratų ir rado dau 
gybę sukilimui paruoštos 
medžiagos. Visa šita me
džiaga buvo suimta ir jos 
savininkai areštuoti. Ruoš 
tas fašistų sukilimas su 
bliuško.
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NORVEGIJOJE
NERAMU.

Rūtai 
Kontroftntuvai?

Iš Stokholmo pranešama, 
kad Norvegijoj pasireiškė 
organizuotas žmonių pasi
priešinimas vokiečiams. Pra
dėta ardyti vokiečių susisie
kimas ir sabotažuoti įstai
gas. Sabotažas pasiekęs to
kio laipsnio, kad Aalsundo 
mieste vokiečiai turėjo pa
skelbti apgulos stovį. De
šimts žymių Aalsundo pilie
čių buvo areštuota kaip už- 
stovai. Susirinkusi 5,000 
žmonių minia norėjo suim
tuosius paliuosuoti, bet pa
šaukta vokiečių kariuomenė Rusijon kart) 
atmušė žmonių minią.

Vokiečių okupantai Nor-

Iš Londono^ pranešama, 
kad raudonosios armijos va
dovybė ruošia %000,000 ka
reivių didžiajai; kontrofen- 
syvai, kuri busianti pradėta 
už poros sąvai&ų,^ jei maty
sis, kad vokiėeių rezeivos 
tuomet bus jaį£ išsieikvoju
sios. .4

Dabar rusų atsarginiai esą 
koncentruojami užfrontėj ir 
esą aprūpinami didžiajam 
žygiui. Rusai vartosią tokį 
pat puolimo būdą, kaip vo
kiečiai vartojo verždamiesi 

loję. Vi- 
orlaiviai,

Sustabdė Šilko Au
dimo Pramonę.

Apie 175,000 darbininkų 
pasiliko be darbo.

Pereitos subatos naktį 
Jungtinėse Valstijose susto
jo visi fabrikai, kurie ga
mindavo iš šilko audeklus, 
pančekas ir kitokius daik
tus. Tokį patvarkymą išlei
do Washingtono valdžia,

Vokiečiai Pralaužė Rusų 
Frontą Apie Smolenską
IR NUĖJO 70 MYLIŲ 
MASKVOS KRYPTIMI.

jaus Leningradui nėra, nes 
milionas rusų visgi turėtų 

i atsilaikyti prieš saujalę suo- 
; mių ir vokiečių, o juo labiau, 
kad msai šį kaitą turi savo

Pietuose Hitlerio armija 
pradėjo supti Kijevą.

Rašant mums šią žinią. rankose tą pagarsėjusią Ka- 
kuri uždraudė importuoti is Maskva praneša, kad vokie- Į relijos sąsmauką, kurios pe- 
Japonijos šilko žaliavą. Vi- čiams pavyko pralaužti rusų į reitą karą su suomiais jie 
sas nesunaudotas šilkas A- frontą. Jų šarvuočiai įsirėžė negalėjo paimti. Tai yra 
menkoje topo automatiškai trikampiu tarp Leningrado taip vadinama “Mannerhei- 
‘‘įšaldytas” ir bus paimtas jr Smolensko, nugalėjo visas: mo linija,” siauras sausže- 
karo reikalams. Daug šilko kliūtis ir nupyškėjo net iki; mio sklypas tarp juros ir La
su varto jama orlaiviams, pa- Cholmo. kas reiškia apie 70 dogos ežero. Prasilaužti pro 

sų pirma įeisią orlaiviai, rašiutams, balionams ir ki- myliu arčiau prie Maskvos, jį sunku.
vpoiini r—r 3*1 naifandami į tiems dalykams. Rusai daro didžiausių pa- Bet Leningradui gali but
mus^ nei žino kad pvvento-iP.ri.eso.. formacijas, paskui Užsidarius šilko verpimo stangų tuos šarvuočius at- didelis pavojus iš pietų. Jei 
ia^imnatizuoia Ano-liiai ir?lsiant* daugybe tankų ir;jr audimo dirbtuvėms, apie kirsti iš užpakalio nuo vo- vokiečiams pavyks perkirsti 
W “«?*“> Mes, armijos ir sunaikinti. Leningntdo&ti trele-
kad bet kurią dieną anglai i tankus jau žygiuosią pėsti- darbo
dabar gali Norvegiją užimti J ninkai. ;
Norvegijos karalius su visa j Bet jeigu tikrųjų
salies valdžia randasi Lon-į^j^j^ žygjuj ruošiasi, tai
done- i kila klausimas, kam jis yra
i ii*t*i c*dic di ic ci imi 16 Į riešai skelbiamas? Armijos
TAC «AKO *S3V<) planU ne tik neskelbia’
TAS, SAKO HOPKINS. i bet stengiasi juos kuo dau-

Atvykęs Maskvon ir pasi-! giausia slėpti, 
kalbėjęs su Stalinu apie 3 i
valandas, prezidento Roose-i LENINGRADO FRONTE 
velto atstovas Hopkins pa- [ ŽUVO 7 RUSŲ DIVIZIJOS
reiškė United Press korės- _ ., .. .. .Pereitą sąvaitę vokiečiai 

pradėjo garsiai sukauti tuo-pondentui: “Mano atsilan
kymas į Maskvą sustiprino . . , m.
mano įsitikinimą, kad Hitle- Jau Leningradą. ^.ie'
na Uue sumuštas.” JĮj sumuš' vynaw» JĮ1 W> vaį* 
Anglija suAmeriitos pagal- ybe "lėk^kpie tel nesakė, 
ba Jeigu ne Amerika ir An- karo korespondentei ra- 
glija. tai Rusiją vokiečiai!8? apie didelius musuBLe- 
lengvai sumuštą : "'."S™?0 apylinkėse Vokie-

______ į tijos laikraščiai skelbe stam-
JAPONAI SUSTABDĖ biai? antgalviais, kad Lenta- 
LAIVUS AMERIKON. gaį0 fr°nte tapo sunaikin-
Japonija staiga sulaikė Sėte

visus savo prekybos laivus, i 
k™eišr± kad H

ta Mtari!1 !«ki“vams šaudyt. 23 
kadVs laivai nebūtų čia su-I kanuo?es tankams šaudyt ir 

imti. Japonijoj dabar yra
3,747 amerikiečiai, kurie no
ri tuojau grįžti namo, bet ne
gauna laivų iš Japonijos.
Amerika siųs savo laivus 
juos parsivežti.

keliolika tankų. Rusai šitų 
žinių kol kas da neužginčijo

ir unija žada reika
lauti jiems užlaikymo iš val
džios. Bet valdžia sako. kad 
nedarbas ilgai nesitęs, nes 
tos pačios dirbtuvės tuoj pri
sitaikys prie rajono, nilono 
ir kitokios žaliavos, kuri at
stosianti šilką. Gal jau šią Leningradą su Maskva 
sąvaitę darbininkai bus pa 
šaukti vėl prie darbo.

Bet vokiečiai giriasi, kad žinkelį, tai rusams bus sun- 
pralaužtą spragą jie skečia ku pristatyti Leningradui 
platyn ir veržiasi vis gilyn.

Cholmas yra nedidelis gu
bernijos miestas ir jį užėmę 
vokiečiai galėtų perkirsti ru
sų geležinkelį, kuris jungia

pagalbą.
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METŲ KALĖJIMO.
Camden, N. J. — Pereitą 

sąvaitę čia apsivedė su jau-
Tuo pačiu laiku vokiečiai ną šokike senas - Atlantic 

pradėjo smarkiai atakuoti City republikonų vadas
MFKsnnF^nMJNiJA Kiiev«- Jie « suPa B dvieių Johnson; Rytojaus <Ueną.tei- 

.SYx,lric7A pusių. ir Maskva prisipažįs- smąs nuteisė jį 10 metų ka- 
NAC1Ų ĮRANKIS. (a, kad priešui čia pavyko Įėjimo ir užmokėti f $20,000

Judomuįų paveikslų pra- keliose vietose padaryti piniginę pabaudą už nusuki- 
monės darbininkų uni ja svarbių laimėjimų. ma valdžiai taksų. Kai-Senis
Meksikoje nutarė apskelbti Vykstančias Rusijoj ko- Johnson sėdėjo teisme, tai 
generalinį streiką prieš var- vas labai uoliai seka Londo- JO jauna žmona laistydama 
toįimą Meksikoje Amerikos nas, nes kuo ilgiau vokiečiai sampaną ragino savo sve-
filmų. Meksikos spauda sa- bus tenai sulaikyti, tuo dau- rius: “Šiandien gerkim ir
ko, kad tas streikas esąs na- giau laiko anglai turės pa- linksminkimės, o rytoj eisim
cių propagandos vaisius. Na- silsėti ir sustiprėti. Londono kalėjiman !”
cių agentai darbininkų uni- žiniomis, Suomijos fronte 
joje suagitavę darbininkus rusai turi 1,000.000 karei

vių, kuriuos atakuoja 200,- 
000 suomių ir apie 100.000

streikuoti, kad tuo budu iš 
Meksikos rinkos išstūmus 
Amerikos filmas.

MOTINA PASMAUGĖ 
SAVO SUNŲ.

Chathamo miestely, neto
li nuo Bostono, Mrs. Frances

KARAS JAU PALIETĖ 
AMERIKĄ.

Laikraščiai pastebi, kad 
vokiečiu, todėl anglai mano, į Europos karas jau palietė ir 
kad iš šiaurės didelio pavo-! Amerikos žmones. Moterys 

■ krautuvėse grūdasi prie šil-

Didelis Bruzdėjimas 
Rumunijoj.

Žinios iš Turkijos sako. 
kad vokiečių okupuotoj Ry
tų Europoj esą labai nėra 
mu. Ypač didelis žmonių ne
pasitenkinimas ir bruzdėji 
mas pastebimas Rumunijoj 
ir Bulgarijoj. Bulgarai vi
suomet buvo Rusijos šalinin 
kai, todėl jie dabar neken
čia vokiečių, kurie pradėjo 
prieš Rusiją karą. Rumunai 
kitaip žiuri. Jie Rusijai sim
patijų neturi; bet jie nepa 
tenkinti, kad jų kraštą oku
pavo vokiečiai ir įtraukė 
juos į karą, kuris jau prida
rė jiems didelių nuostolių: 
jų miestai subombarduoti ir 
tūkstančiai jų kareivių krin
ta karo laukuose. Iš pradžių 
rumunai šoko į karą prieš 
tusus dideliu entuziazmu, 
nes norėjo išvyti bolševikus 
iš Besarabijos ir Bukovinos. 
Bet atsiėmę tuos kraštus ru
munai tikėjosi karą užbaig
sią ir galėsią gyventi ramiau 
Vokiečiai betgi »piiia juos 
tęsti karą toliau. Del to ir 
hiuzda rumunai.

RUSAI NUSKANDINO 
40 LAIVŲ?

Maskvos “Izviestija” ra
šo, kad Baltijos ir Juodo, 
juroj Sovietų laivynas su or
laiviais nuskandino apie 40 
vokiečių laivų. Trylika jų 
buvę kareivių transportai ir 
nuėję dugnan su vis\js ka 
reiviais. o 20 ar daugiau bu
vę įvairaus didumo karo 
laivai.

MEKSIKOS ANTAUSIS 
VOKIETIJOS FAŠISTAM.

Wasbingtono valdžia pa
skelbė boikotą fašistiškoms 
biznio organizacijoms Pietų 
Amerikoj. Berlynas tuomet 
prisiuntė Meksikos valdžiai 
reikalavimą, kad jį pareikš
tu Washingtonui protestą 
dėl šitokio boikoto. Bet 
Meksikos valdžia šitą Ber< 
lyno reikalavimą atmetė su 
pasipiktinimu. Tai buvo ant
ausis Hitleriui.

SERBIJOJ SUŠAUDYTA 
90 KOMUNISTŲ.

Vokietijos žinių biuras 
(DNB) praneša, kad Serbi
jos sostinėj Belgrade pereitą 
sąvaitę buvę sušaudyta 90 
žymesnių komunistų.

ANGLAI LAUKIA TAI
KOS PASIŪLYMO.

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Eden įspėjo savo 
žmones ir kitas šalis, kad 
Hitleris ruošiasi neužilgo 
pasiūlyti Anglijai taiką. Bet 
Anglija su Hitleriu jokios 
taikos nedarysianti, nes jam 
taika reikalinga tik tam. kad 
galėtų pasiruošti naujam ka
rui. Tikroji taika busianti 
tik tada, kai Hitleris bus vi
siškai sunaikintas.

TIESIA ALIEJAUS 
VAMZDŽIUS KANADON.

Standard Oil Co. of New 
Jersey tiesia Kanadon alie
jaus vamzdžius iš Amerikos. 
Vamzdžiai turi 12 colių 
skersmenį ir tęsis 236 my
lias. Per dieną jais bus gali
ma persiusti 33.000 bačkų 
aliejaus. Vamzdžių nutiesi
mas kainuosiąs $8.000,000.

ŽUVO 1,500,000 VOKIE
ČIŲ, SAKO MASKVA.
Šios sąvaites pradžioje 

Maskva pranešė, kad vokie
čių armija netekusi pusantro 
miliono kareivių Rusijos 

’ronte. Bet 3 sąvaites atgal 
Maskva buvo priskaičius 
au 2 milionų su viršum vo
kiečių nuostolių. Išrodo, kad 

aritmetika susipainiojo.

SAKO. FRANCUZIJOS
VALDŽIA MELUOJA.
Amerika įspėjo fašistišką 

Francuzijos valdžią, kad ji 
nedrįstų užleisti naciams 
Afrikos Dakaro, kaip užlei
do japonams Indo-Kiniją. Ir 
iš Vichy atėjo atsakymas, 
kad Petaino valdžia na
ciams Dakaro niekados ne- 
užleisianti. Bet Londono 
laikraščiai sako, kad ji me
luoja. Jie nurodo, kad jau 
dabar Į Dakarą plaukia na
cių laivai su Hitlerio karei
viais.

UŽDRAUDĖ PARDUOT 
JAPONIJAI GAZOLINO.
Japonija jau nebegaus A- 

merikoj gazolino savo orlai
viams. Prezidentas- Roose
veltas uždraudė jo parduoti. 
Japonų imperialistai neriasi 
iš kailio ir žada griebti 
Olandijos Rytų Indiją, kur 
yra daug aliejaus. Bet Ame
rika juos įspėjo, kad nekištų 
tenai savo nagų. nes nudegs.

AIRIJOJ BETURČIAI 
BADAUJA.

Amerikos airiai pradėjo 
gauti laiškų iš Airijos, ku
riuose rašoma, kad Airijoj 
dabar esąs baisus skurdas. 
Beturčiai stačiai badauja 
tenai. Viskas taip pabrango, 
kad vargšai negali nieko nu
sipirkti. Arbatos visai nėra, 
žibalo taipgi nėra, vakarais 
žmonės gyvena patam^r.

LAVINA VANAGUS AR- iki?”? Panįk»jf T"?3 ** 
MIJOS TARNYBAI. i«lebla>s’ bet kiautuves jau

. į neparduoda daugiau kaip
n v. Amerikos laikraščiai pra-; dvi poras vienai kostumer-
Rogers. 49 metų amžiaus neša, kad šios šalies armijos ;kaį. o automobilistai susi- 
mokytoja, pasmaugė savo signalų korpusas pradėjo la- i lupjnę dėl gazolino. Septin- 
12 metų amžiaus sūnų, tuo- Vinti greituosius paukštva-itą valandą vakaro iau užra- 
met persipiove rankų gyslas. nagius karo tarnybai. Jų tik-! kinamos visos gazoįino pum. 
norėdama ir pati pne jo nu- slas busiąs gaudyti priešo pos jr įkį 7 valandos rvto 
mirt!. Parėjęs namo vyras pašto karvelius ir atakuoti įazoiino negalima nesi
rado iš lauko puses pridegtą parašiutininkus. Bandymai pirkti
raštelį: “Pirma negu atida- tSą daromi Califomijoj. * '--------------
rysi duris, pašauk policiją.”
Vyras pašaukė policiją ir vi
si įnėjo į vidų. Prie lovos gu
lėjo kraujuose paplūdus mo
teris, o lovoje buvo pa
smaugtas vaikas. Ant jo ka-

EXTRA!DĖL CIGARETO NUŠO- _____
VĖ ŽMOGŲ IR 2 SU- ROOSEVELTAS IŠVYKO 

ŽEIDĖ. PASITIKT CHURCHILLĄ
Lackawanna. N. Y.—Ne-, ANT JŪRIŲ?

kio buvo užveržta elektros ži9omas automobilistas pe- šį utarninką Wa*hingto-
• 1 aV *• Y j re,t4 sąvaitę čia sove kelis __ „atldido vandas kadviela. Motina buvo dar gyva ne Pa,k,,<l0 Sanaa»« kad

ir gal pasveiks

MEKSIKA SPAUDŽIA 
VOKIEČIUS.

Žinios iš Meksiko;

kartus iš savo automobiliaus 
į kitą automobilį, kuriame 
viena vaikėzą užmušė, o duc *. ▼b • . v • U — v • . • • •

prezidentas Rooseveltas iš
plaukęs su Churchillu pasi
matyt. Išvykstant jam iš

kitu sužeidė. Sužeistieji sa- Washingtono buvo sakyta, 
ko. kad nušautasis jų sėbras l-j važiuoias “žuvauti “ 

, , . ... . ^0, privažiavęs greta ano auto- DabaJr j skelbiama, kad jis
sHvSu^TOkiečtareSt m.obiliaus , Pal’la8?.landa*! •‘Ici-lcm Atlanto
si įvesti visų vokiečių regis- Vlsal gaVO kompanijai, ir dėl vandenvne”
traciją ir gal išvystanti visus tas žmoeus pradėjęs juos Tuo pačiu laiku ir Chur-

!audJt ,Mat$ Paskaitf. j“® chill ugnelė Londone. Sį 
Jungtines Valstijos padare, banditais. Vietos policijos p,nedėlį ir utnrninke ji.

vireininkas Vaišnora sten- w|araente j.u ^,irodė. 
giąsi sužinoti, kas tas saudy- j0 vardu į.lbėjo darbieti.REIKALAUJA APTAK-

SUOTI UNIJŲ TURTĄ.
Kongrese jau daromi pa

siūlymai apdėti mofcesečiaisj 
darbininku unijų turtą. Kai 
kurios unijos turi nuosavus 
bankus ir jų turtas siekia 
daug milionų dolerių.

KAREIVIAI SUARDĖ 
TEATRĄ.

Truro. N. S.—Apie 500 
kareivių iš Deberto stovyk
los suardė čia visą teatrą. 
Jie įniršo dėl to, kad vienas 
jų buvo sužeistas,

tojas buvo.

LONDONAS TURĖJO 
RAMŲ MĖNESĮ.

Liepas mėnuo Londone 
‘ buvo nepaprastai ramus. 
' Per visą tą laliką buvo tik 
vienas oro užpuolimas.

GRAIKAI MIRŠTA BADU
Istanbulan atvykę iš Grai

kijos keleiviai pasakoja, kad 
Graikijos sostinėj Atėnuose 
kasdien numušta badu j»t. 
8 -10 žmonių.

socialistas Attlee, kuris pa
aiškino, kad Churchill yra 
“išvykęs su nepaprasta misi
ja karo reikalais ir negalįs 
parlamente dalyvauti.” Gi 
Londono “Daily Mail” pra
neša, kad “labai aukštas as
muo išvyko iš Londono pasi
matyti su Amerikos prezi
dentu.”

Del to Washmgtone ir 
spėjama, kad prezidentas 
Rooseveltas ue žuvauja), bet 
konferuoja su Anglijos
premjeru
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NETURI KO VALGYT.
BET NORI DAUGIAU 

VALGYTOJU.
Drg. Stilsonas “Naujoj 

Gadynėj" rašo:
"Amerikoje ir kitose demo

kratinėse valstybėse veisliniu 
gyvuliu augintojai gauna pre
mijas.

‘' D ik t a t urose prem i j uo j a -
mos veislingos žmonių šeimos

“Mussolinis ir Hitleris ypa
tingai ragina savo pavaldiniu? 
parūpinti kuo daugiausia vai
kų. Sako. Benitų ir Frieų nie
kad negali būti perdaug. Bet 
tuo pačiu sykiu šūkauja, kad 
vokiečiam ir italam permaža 
vietos pasaulyje.

"Lietuvoje prie Smetonos 
taip jau buvo vedama propa
ganda už skaitlingas šeimas ir 
teikiamos dovanos *darbštiem 
vvrant ir moterim/’

, vietą Angariečio malkų skal
dymo artelėj Sibire. Abekas 
neštų kudašių i Jokahomą.

"Pažinimas Rusijos bolše
vizmo yra geriausias vaistas 
nuo diktatūros garbinimo li
gos.“

Galima pridurti, kad drg. 
Stilsonas savo laiku taipgi 
buvo karštas bolševizmo ša
lininkas. bet kai pabuvo Ru
sijoj, visiškai" išsigydė ir su
gryžo prie socialistų

TA “ISPIAUTA ŠIRDIS.”
-Mes esam padavę iš Ber

lyno atėjusią žinią apie bol
ševiku žvėriškumus Lietuvo
je. Toj žinioj buvo skaičiais 
nurodyta, kiek kurioj vietoj 
bolševikai išžudė žmonių 
bėgdami iš Lietuvos. Pažy
mėtos ir dienos, kada žudy
nės Įvyko. Pavyzdžiui. Pa
nevėžy tas Įvykdyta birželio 
26 dieną. Bolševikai tenai 

si fašistiški diktatoriai. Bet nužudę 32 asmeniu, jų tarpe 
kaip yra tenai, kur bolšeyiz- tl gydytojus: D-rą Mačiu- 
mo diktatūra viešpatauja? jį. D-rą Žemgulį ir D-rą Gu-

Drg. Stilsonas sako. kad— doni.
Kada paduodama vieta, 

laikas ir nurodomos žmonių

KELE1VU, SO.BOSTON

Atlanto Vandenyne Kila Karo Pavoju*

Pacifiko vandenyne susiduria keturių valstybių reikalai: Japonijos, Rusijos. Amerikos ir 
Anglijos. Japonai jau pagrobė Indo-Kiniją, o dabar ruošiasi imti ir Tailandą, kuris geriau 
yra žinomas, kaip Siamas.

Vokietijos Agentų Intrigos 
Pietų Amerikoje

Kuomet Rusijoj siaučia lą Franką. Mat, Pietų Ame- 
kruviniausi mūšiai, kuomet rika yra ispanų apgyventas 
Jungtinėse Valstijose stato- kraštas ir jo žmonėms Ispa-

Tai tokios politikos laiko-

Bet Pruseika šneka nesą
mones. “Keleivio” žinios y- 
ra rašomos ne pagal “redak
toriaus nusistatymą,” o pa
gal tuos pranešimus, kokių 
iš Europa

RUSIJOJ BUS SUDARYTA JOOftOO 
LENKŲ ARMIJA.

“Stalinas savo kolegom ne-
apsileidžia. šiomis dienomis .™»n
-Maskva paskelbė, kad 1940 Pa'ai(]es. tai abejoti dėl ui te)esTamu agentūros.

, . . .. . . zudvniu negalima. Bolsevi- *- *metais \eishngom rusėm buvo
išdalinta 245 milionai dolerių.

“Štai jum tik vienas kont
rastas: demokratijose stengia
masi veisti gyvulius, kad page
rinti žmonių būklę, o diktatū
rose dedama didžiausios pa
stangos. kad pridirbus kuo 
daugiausiai vergų ir kanuolių
pašaro/'

Yra da ir kita reakcijos mes visai neabejojam.

kų žiaurumą visi žino. Vie- Kai vokiečiai žygiavo Ru
nas žydukas* Kaune jau ke- sijon po keliolika ir kelias- 
liatas* mėnesių atgal' buvo dešimts mylių į dieną, “Ke- 
pasakęs. kad jeigu jiems leivis” rašė. kad jie žygiuo- 
tektų iš Lietuvos trauktis, tai ja. Ir tai nebuvo “K.” redak- 
iie nepaliktų gyvo nei vieno toriaus “nusistatymas,” bet 
“buržujo.” O* “buržujais” faktai, nes per porą sąvaičių 
bolševikai laiko visus, kas rusai buvo išgrūsti iš Lenki
nk nepritaria Stalino dikta- jos, iš viso Pabalčio ir iš Be- 
turai. Taigi dėl tų žudynių sarabijos.

Galų gale rusai su lenkais 
patiekia Ameri- susitaikė Londone. Dveji 

metai atgal Stalinas padarė 
su Hitleriu sutartį užpulti ir

kempė, kuri rūpinasi žmo
nių prieauglio didinimu— 
tai Romos katalikų baž
nyčia.

GERIAUSIS VAISTAS
NUO BOLŠEVIZMO.
Kalbėdamas apie D-rą 

Ancevičių, kuris dabar pri
siunčia Amerikon žinių apie 
Lietuvą. drg. Stilsonas 
“Naujoj Gadynėj" pastebi, 
jog—

"Tas pats Dr. Ancevičius

Tačiau vieną dalyką rei
kia iš to išskirti. Berlyno ži
nia sako, kad nužudę D-rą 
-Mačiulį, bolševikai išpiovę 
jam širdį ir užkimšę ja bur
ną jo
buvęs
dalvkui nesinori tikėti.

Kai dabar vokiečiai tapo 
sulaikyti. “Keleivis” rašo, 
kad jie sulaikyti. Bet jeigu 
jie paims Kijevą. Leningra
dą ir Maskvą, mes parašy
sim, kad paėmė.

sunaikinti Lenkiją. Ir 1939 
metais jiedu taip padare. 
Hitleris puolė Lenkiją iš va
karų, Stalinas iš rytų, ii* į ke
lias sąvaites ta šalis buvo 
sunaikinta, paskandinta 
žmonių kraujuose ir ašarose. 
Paskui tiedu diktatoriai pra
dėjo karą prieš pasaulio de
mokratiją ir ėmė grobti ki
tas mažesnes šalis. Hitleris 
pavergė Daniją, Norvegiją. 
Olandiją, Belgiją. Francu
ziją, Vengriją, Rumuniją, 
Bulgarija, Jugoslavija ir ki
tas šalis, o Stalinas užpuolė

bus subordinuota vyriausiai 
Rusijos karo vadovybei, bet 
ir toj vadovybėj bus lenkų 
armijos atstovai.

Taigi, anot tos pasakos, 
dveji metai atgal Stalinas 
lėkė kaip sakalas, o šiandien 
nutupė kaip vabalas.

BOL5EVIKAMS NEPA
VYKO IŠPLĖŠTI KAU

NO FABRIKUS.

Apsiginklavę darbininkai 
atmušė raudonuosius 

grobikus.

Lietuvos Informacijų Biu-! J°s agentai

mi orlaiviai jau pradeda 
sprogdinti Vokietiją, tai ne 
pro šalį bus dirstelėt kas da
rosi Pietų Amerikoje.

Vokiečių valdžia veikia 
Įprastais jai budais: kai su 
vienu priešu ji kovoja su
koncentruotomis visų gink
lu jėgomis, tai kitus savo 
oponentus ji stengiasi de
moralizuoti ir silpninti poli
tinėmis ir psichologinėmis 
priemonėmis.

Dabartiniu laiku Vokieti
jos militaristai bijosi, kad 
Jungtinės Valstijos nepra 
dėtų prieš juos karo. Kol 
Rusija da nenugalėta, kol 
Anglija dar smarkiai ata
kuoja, Jungtinių Valstijų 
prisidėjimas prie karo labai 
nugąsdintų Vokietijos žmo
nes.

Taigi, kad sulaikyti musų 
šalį nuo tokio žingsnio. Vo
kietijos agentai griebiasi vi 
šokių intrigų. Jie kursto Ja
ponijos militaristus, kad šie 
.grąsintų Amerikai karu. 
Noi-s Japonija labai išsieik 
vojus kare su Kinija, vis dėl 
to ji drįso šiomis dienomis 
užimti Indo-Kiniją ir gra
mo ia pradėsianti “pilną ka
rą.” Tai daroma tuo tikslu, 
kad Amerika bijotųsi iš
traukti savo laivyną iš Paci- 
fiko vandenyno. O kai Ame
rikos laivynas stovi Pacifiko 
vandenyne, tai jis negali 

į veikti prieš vokiečius Atlan- 
! to vandenyne.
i Tuo pačiu laiku

nijos kalba yra motinos kal
ba. Todėl šiomis dienomis 
Ispanijos užsienio reikalų 
ministerija išsiuntinėjo Pie
tų Amerikos respublikoms 
karštą atsišaukimą, kviesda
ma jas pradėti “šventą karą 
prieš komunizmą/’ kitais 
žodžiais pasakius — karą 
prieš Rusiją, karą už Hitle
rį. O kadangi Jungtinės Val
stijos eina prieš Hitlerį ir 
žada padėti Rusijai, tai jau 
savaime suprantama, kad 
tarp Pietų Amerikos ir Jung
tinių Valstijų negali būt vie
ningo fronto.

Taigi, kuomet Europoje 
vokiečiai kariauja ginklais, 
tai Pietų Amerikoje jie veda 
prieš Jungtines Valstijas po
litinį ir psichologinį karą.

VISKO PO BiSKJ
Karas žemes

Vokieti-
visokias

visame 
paviršy.

Da nesukako du metai 
kaip Hitleris su Stalinu už
puolė Lenkiją, užkurdami 
dabartinį karą, o jau apie 
1,380,000,000 žemės gyven
tojų yra paliesta karo. Ka
riauja Japonija. Kinija, Ru
sija, Vokietija, Francuziją, 
Anglija, Italija. Suomija ir 
kitos. Nors Amerika karo 
veiksmuose da nedalyvauja, 
bet gamina karui ginklus ir 
amuniciją, beveik visa pra
monė įkinkyta karo gamy- 
jon. Ištikraju, karas apėmė 
visą žemės pavirš).kelia

ras mums praneša: intrigas Jungtinių Valstijų
Iš Kauno ir jo apylinkių j 8UirUtę Ke"

fabrikų bolševikams nepa-įtlJ Amenk°Je- 
vyko išgabenti mašinų.- Ne- į Jungtinėse Valstijose iki 
paliestos paliko ir pieninės, j šiol jiems uoliai talkininka- 
išskyrus tas, kurių įrengimusį vo ir komunistai. Jie organi- 
jie išvežė Maskolijon anks- zavo “taikos kongresus;” jie 
eiau. Kiek nepaliestų fabri- • siuntė į Washingtoną dele- 
kų išliko provincijoje, tuo I gacijas “pikietuoti” Baltuo- 

pradėjo šauktis j tarpii nežinoma. Iš Kauno sius Rumus, kad Roosevel- 
“ * priemiestyje esančio “Mais- tas “neįtrauktų Amerikos į

to” fabriko bolševikai nore-; karą.” ir jie dirbo Hitlerio 
jo paimti konservų atsargas. : naudai kitokiais budais. Net 
bet lietuviai darbininkai su musų lietuviškieji Stalino 
ginklais rankose tą turtą ap- > mirmidonai savo “laisvėse” 
gynė. Maskoliai vėliau nore-į ir “vilnyse” koliodavo prezi-

_____ jo sudeginti pagamintą mai- ’ dentą Rooseveltą savo šalies
ją ir teikdamas fašistams ’stą. bet ir čia patys darbi- j “išdaviku,” kam jis duoda 
pagalbą žudyti kitus. ninkai pastojo jiems kelią, į Anglijai ginklų prieš Hitle-

Maisto produktais Kaunas; rį. Tik dabar šitie avinai at- 
yra aprūpintas, tik turima j statė savo ragus prieš Hitle- 
sunkumų su transportu. Ma- i rį, kai Hitleris paėmė jų 

_ _ ... rijampolės cukraus fabrikas' Staliną už gerklės.
Atsimenat, kiek visokių diplomatiškas. totas, negu! . nepriklausomą ;taip veikia. Darbą at-1 šiandien Hitlerio acen-
eandu buvo Dariui ir Girt- . T“,i™ naujino Pieninės. bankai ir j tam“ JmetinėseValstybe
- ™sa. s aar&sms įsrJssa'sas

sunui. kuris taip pat “Keleivis” P1 ‘^nešai Suomiją’, pavergė Lietuvą,
nužudytas, šitokiam tik faktus, o ne nusistatymą Latviją, Estiją ir apiplėšė 

... keičia. Jei kalbėti apie nusi- Rumuniją.
Rpr Rprlvnn kn. 5taty?° kekįn?5’ ui įau„V“’? Dabai* tiedu svetimų že-
Bet nejaugi Bei 1\ no ko- menybe reikėtų pripažinti mju plėšikai susikirto tamlespondentas butu šitokį pn,^ikai mių piesnsai susitarto iarp

Paciam rruseihai._ savęs. Partneris pradėjo
v YiAnnrSnp ir tam tikėti skersti partnerį. Negalėda
mi es nenorime ir tam tikėti. n icirr a Dfit ao • - tt«xi • •>_
Mes manom. įoe gandas PASTABELES. mas pnes Hittaj atsilaikyti, 
anw “ižnifliirfl šir d i” hn« ki «t- -i • Stalinas pradėjo šauktis j
u r- iTenno- Vmonin nl . •n-leh? pasaulio demokratiją, kurią
les iš Lietmos žmonių ne- tai turėsim infliaciją, sako - - -* -- -rašo, kad jis. lankydamasis _ __  _______________

Lietuvoje. gavo progą pasikal- apykantos bolševikams. Ma- prezidentas Rooseveltas. Ir 
beri su vienu pirmutiniu ir ne- tydami tų desperatų žiauru- todėl jis reikalauja, kad 
nuilstamu Lietuvos socialistų mus. žmonės galėjo įsiyaiz- Kongresas nustatytų prekių 
darbuotoju, inžinierium Stepo- duoti. kad jie ne tiktai žudė, kainoms ir darbininkų al-

Žemės paviršis turi 196.- 
950,000 kekurkampių my- 
iu. Iš viso to ploto sausže- 

miui tenka tik 58,510,000 
keturkampių mylių, arba 
tiys dešimtadaliai. Likusius 
septynius pasaulio dešimta
dalius užima vanduo. Todėl 
Anglija, kuri iki šiol valdė 
jūres, buvo didžiausia pa
saulio galybė, nes tik jūrė
mis galima pasiekti koloniz 
jas ir kitas šalis. Dabar gi 
vokiečiai mėgina iš oro su
naikinti Anglijos laivyną ir 
padalyti galą jos pasaulio 
galybei. Ar tas jiems pa
vyks, dar lieka pamatyti.

■■1 ■ ■ »- Y* ■«
Komunistei dabar šmeiš 

kia Hitlerį, kam jis užėmė 
Lietuvą. Jie smerkia ir tuos 
lietuvius, kurie sudarė laiki
nąją valdžią Lietuvoje. Bet 
jie užmiršto, kad vos tik me
tai atgal Lietuvą buvo už
ėmusi Stalino armija ir iš 
Maskvos atskridęs Dekano
zovas sudarė žydišką val
džią Lietuvoje, visai nesi
klausęs Lietuvos žmonių su
tikimo. Kuo gi Stalino elgė- 

čius* Vokietijai, palankų re-jsys buvo geresnis už Hitle- 
žima. Bet tas planas neišde- rio elgėsi? Abudu lygus

nesenai da norėjo sunaikin
ti. Dabar jau Maskvos dik
tatorius dedasi demokrati
jos “draugu” ir nori nusi- 

, vv. ,. . plauti savo rankas, kurias 
s goms ubą aukščiau kunos susitepė žudydamas Lenki-
• nAfr^lPTii nekilti • • • z. ____ __

ir širdis savo aukoms 
O kadangi tokie gan- jos negalėtų pakilti.

tai ko- _____
respondentas skaitė savo Prezidento Roosevelto at

betnu Kairiu. Kairys pasakęs 
kad Stalino eksperimentai Lie- plovė, 
tuvoje visiems laikams pagy- dai žmonėse gyvena 
dė lietuvius nuo bolševizmo.

"'Aš tam pilusi tikiu. Asme- pareiga juos užrekorduoti. stovas Hopkins pereitą są- Pereitą sąvaitę Maskvos 
Kur situacija neaiški, ten nuskrido B Londoną j jau. panaik““niškai pažystu ne vieną ameri

kieti lietuvi, kuris buvo nuvy
kęs Rusijon pagelbėt "socializ
mą kurti/ Tokiu lietuvių šiuo 
metu nemažai gyvena Detroite 
ir Clevelande. Jie taipgi ant 
visados pasigydė nuo staliniš- 
ko lx)lšev:zmo.

“Gal butų neblogai, jei atsi
rastų galimybė nusiųsti Rusi
jon visus Amerikoj gyvenan
čius nackomukus. Pruseika su 
Bimba ir .Mizara tuojau gautų

Nl žl DYTAS FRAN( VZIJOS
SOCIALISTŲ VADAS.

visuomet atsirakda gandui Maskvą. Tai yra daugiau i®vo sutarti su Hitleriu „

Čia yra parodytas Marx Doi- 
ynoy, Francuzijos socialistų va
das. karingas fašistų priešas. 
Fašistiška valdžia uždare ji ka- 
lė.iiman. kur fašistai Įmete lx>m-

sunku veikti,
vokiečiai sunaikino iu oriai- gali sudaryti prieš jas blokįį nebėra ir jau niekados dau-: Kauno RADIJAS DUO-iR^^a V1u! •SaV« v ’ 
v? *mi ? e^nhiduliafe ” K Bet tai nereiškia, kad Aml! giau jos nebus, o pereitą są- D\ žM«M£MS NU fietų .AmenkaJe*. B?1™™i buToTlld š?ol tebėra dar rika duos Rusijai ginklų ar vaitę jis jau pripažino, kad ■ DA WU i buvo jau suorganizuotas pu-
ritik ne kad mUu lakūnai kitokios Pagalbos. Amerikai1 Lenkija yra ir turės būti i RODYMŲ. , cas ir norėte nuversti demo-

buvo nušauti ž^mėn daug svarbiau šelpti gink-! kaip buvo - laisva ir nepri- į Laikinoji Lietuvos vyriau- k^tmę respublikos vynau-
rado n“ . kurie s/k? i Angliją. * M™! . ^sybė dabar nuolatos skelbia -^.kad jos vietoje pasta

Mnnnyync aki --------- Stalinas pripažino .ne tik-! per Kauno radi ją savo pa-
m?.” vokiau “kulkas” «u- Naciai užpuolė Rusiją bir-tai laisvos Lenkijos prind-tvarkymus ir nurodymus . .
d, ž„Xme Oriah-v želio 22 d. Jų vadovybė pra- pą, bet pripažino da jm ir žmonėms. Radijas praneša, Valdžia laiku ąpsižiure-
duzusiame orlaivy. našavo, kad per 4 sąvaites Lenkijos valdžią, kuri da-kur ir kaip atsiimti savo tur- Jo ir sąmokslą likvidavo.

Taigi negalima stebėtis, Rusjja busianti sudaužyta.; bar yra susidariusi Londone tą, kurį bolševikai buvo iš Nepavyko nacių sąmoks-
begant bolševikams iš Bet eina jau ir septinta są-(su generolu Sikorekiu prie-ūkininkų atėmę; patariama Hninkams Bolivijoj tai jie 

viso- vaite, o Hitleris da prie Mas- šaky. Pripažinęs Sikorskio vykdyti lauko darbus, užsė- SUpiudė Peraviją su Ekva-
kvos nepriėjo. Matyt, kad sudalytoj) komitetą kaip ti neapdirbtus laukus linais i doru. Tarp tu dviejų Pietų

Amerikos valstybėlių jau 
prasidėjo ginkluotes kon
fliktas.

Kai Washingtonas sten-

kuose? Vieni smalą

M ir užmušė jį.

1el
Lietuvos ir vykstant 
kiems ivvkiams atsiranda
andu apie “išplautas šir- 4 yra ne]emta skaitlinė. Sta- teisėtą nepriklausomos Len- ir kitomis kultūromis. Taip 

" Gandai yra visai natų- jjnas su ja taipgi skaudžiai kijos vyyriausybę, Stalinas pat visiems prieš bolševikų 
s reiškinis šitokiais lai- apSigaVo. Užpuldamas Šuo- liepė savo atstovui Londone okupaciją buvusiems Lietu- 

ta vos valdini

dis.'
ralu.
Kyis miją jis pasakė, kad per 4 pasirašyti ir sutartį su intakams įsakyta

dienas Suomija bus sudoro- Lenkijos vyriausybe. įeiti savo pareigas. Kadangi «^asi konsoliduoti Pietų A
JAM VISTIEK NEGERAI, get jis nesudorojo jos ir Eidama te sutartimi, Sta-

r>o!ševikų “Vilny’’ Prusei
ka vis koliojasi “Keleivio” 
adresu, kam “Keleivis”
-ė. kad Hitlerio 
žiasi i Rusiją.

lino diktatūra paliuosuos 
300,000 lenkų, kuriuos bol- 

Vokiečiai skundžiasi, kad sevikai buvo išgabenę Rusi- 
ai-mija ver- msai “nemoka kariauti.” jos gilumon ir iki šiol laikė 

Dabar jis ir Esą, apsupti jie nepasiduo- prie katorgos darbų.

per 4 mėnesius.
ne visur veikia telefonai, tai į merikoje vieningą frontą

ra-

provincijole valdininkai 
skiriami ir jiems duodami 
nurodymai per radiją.

vė. nepatenkintas, kąm “Ke- da, bet kovoja iki visi būna Negana to, Rusijos dikta- 
b-ivi " rašo, kad rasai pra- [smigti. Taip dwo tik bar- torius cluoda lenkams teisę 

■ st; vokiečius atgal, barai, sako vokiečiai. Kultu- įdaryti Rusijoj lenkų armi
ni “Keleivis" pakeitė ringi žmones tuojau pasi-iš tų 300,000 belaisvių.

dej<
Kode ____  r_____  _____

savo nusistatymą? klausia duoda. Ot. geras pavyzdis šita armija turės pilną auS 
tąs “Vilnies” barškalas. Ir buvę francuzai. - - - r-rrs .
jis spėja, kad “Keleivio” re
daktorius “išsigando savo

j skaitytoju'

l
LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jy 

apsisaugoti. Parašo D-ras F. »Ia 
I talaitis. Antra, peržiūrėta ir page- 
i rinta laida. Kaina....................... 25c

nomiją, dėvės Lenkijos ka
riuomenės uniformą, vaitos 
savo kalbą ir jai vadovaus 
lenkai karininkai. Tiesa, ji

NORVEGAI TIKISI IŠVY
TI OKUPANTUS.

lenkams teisę Amerikon atvyko buvęs 
Norvegijos parlamento pin> 
mininkas ir Tautų Lygos

£ rezidentas Carl J. Hanm- 
ro. Jis sako, kad “neprašy-

prieš nacizmą, tai tokie įvy
kiai yra labai nemalonus 
reiškiniai. Washingtonas 
dabar turi dėti visas savo 
pastangas, kad kilusį Pietų 
Amerikoje gaisrą kuo grei
čiausia užgesinti. O kol pa
šonėj dega, ruoštis į karą 
nepatogu.

Tai ve kaip veikia Vokie
tijos agentų intrigos.

Kaip rodos, šitam savo inti svečiai” bus iš Norvegijos 
išvyti. Tuo tiki visa norvegų i trigų vajui Berlynas yra pa- 
taute. įsikinkęs ir Ispanijos genero-

grobikai. Abudu grobė ir 
begrobdami pradėjo muštis. 
Visi pavergti žmonės trokš
ta, kad abudu nusisuktų 
sprandus.

Žinios iš Maskvos, Berly
no ir neitralių šaltinių pa
tvirtina vieną faktą, kad 
Rusijoj vokiečiams nesiseka 
taip greit eiti pirmyn, kaip 
sekėsi kituose frontuose. 
Vokiečių korespondentei ai
škina, kad tam esančios dvi 
priežastys: (1) palaidas
smėlys, gilus purvynas ir 
pelkės, kurios trukdą sun
kiems vežinams važiuoti; 
(2) rasų geležinkelių bėgiai 
yra platesni negu vokiečių, 
taip kad vokiečių garvežiai 
ir vagonai negali rasų gele
žinkeliais važiuoti; be to, 
rasai sprodgina visus tiltus. 
Dėl to, esą, vokiečiai ir ne
gali taip smarkiai žygiuoti, 
kaip kitur žygiuodavo.
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KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAM) AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

MANO ĮSPŪDŽIAI Iš DARIAUS- 
GIRĖNO PAGERBIMO.

Chicago, III. , “smetonininkai” busią iš-
šių metų liepos 19 d. Chi-

cagoje buvo suruoštas Da- vienas nePailksl^s ^vas- 
riaus ir Girėno pagerbimo . O pagal bolševiką supra- 
vakaras. Iškilmes surengė timą, tai kas tik Stalino ne- 
Dariaus-Girėno paminklo garbina, tas yra “buržujus” 
komitetas. Pirmininkavo ad- ir “smetonininkas.” 
vokatas A. Olis, o kalbėjo J tai Jonas Selickas atkir- j 
adv. R. Vąšeli, teisėjas J. *to šitaip: “Rusai greičiausia 
Žuris. A. Kumskis, Dariaus- nebegrįš į Baltijos kraštus.! 
Girėno legionierių posto va- 0 jei rusai ii’ sumuštų vokie-, 
das Kasper, A. Vanagaitis, čius, tai vis vien prezidentas i 
Lietuvos konsulas Petras F. D. Rooseveltas neįeisiąs!

Plikas Bolševikai iš Pat Maskvos i W0RCESTER10 LIETUVIŲ ŽINIOS.

Daužvardis, L. Šimutis, kun. 
A. Deksnis, kapitonas Laba
nauskas ir keliatas kitų. ku
rių pravardžių nenugirdau. 
Visi kalbėtojai kėlė į pa
danges Dariaus ir Girėno žy
gi, tai yra per Atlanto van
denyną perskridimą ir tra
gišką jų žuvimą Vokietijoj, 
Soldino miškuose.

Kai kurie kalbėtojai gana 
vykusiai sujungė ir dabarti
ni Lietuvos savanorių sukili
mą prieš žiaurų bolševikų 
terorą ir varginimą Lietuvos 
žmonių. Tie sukilėliai esą 
verti nemažesnės pagarbos, 
kaip Darius ir Girėnas. To
dėl buvo išreikšta didžiau
sia pagarba ir visiems tiems 
lietuviams karžygiams, ku
rie žuvo nuo bolševikų ran
kų.

Kadangi programa nebu
vo ilga, tai pasibaigus prie 
Dariaus-Girėno paminklo 
kalboms, žmonės būreliais 
dar ilgai šnekučiavosi ir dis- 
kusavo dabartinę Europos, 
o ypač Lietuvos padėtį. Be
vaikščiodamas apie Dariaus 
Girėno paminklą, užtikau 
būrelį lietuvių labai karštai 
diskusuojant klausimą:

“Ar gerai Lietuvos žmo
nės padarė, kad sukilo prieš 
bolševikus ir nuvertė jų val-
džią? Ar nebūtų geriau, jei auklėjo tuos buvusius musų 
Imtų laukę kol vokiečiai at- brolius lietuvius! Nors jie
eis ir išvys rusus iš Lietu
vos?“ Pine Dariaus-Girėno 
paminklo, matyt, butą ir ke
liu Stalino garbintojų iš 
“Vilnies” pastogės. Žiuriu, 
labai smarkiai su tais bolše
vikais imasi mano senas 
draugas Jonas Selickas. Jis 
vra didelis Lietuvos mylėto-
jas — patriotas, ir visados. taip išžudytų tuos lietuvius, 
remia Lietuvos reikalus. • kurie turi daugiau kaip 10 

Čionai Jonas Selickas la- j hektarų žemės, kaipo ‘bur
bai vykusiai gynė Lietuvos! žujus.’ kaipo Sovietų Sąjun- 
sukilėlių pusę. Jis sako, kad į gos rojaus priešus.” 
jie pasielgė labai šauniai, i Man taip galvojant ir 
sukildami prieš savo pri- i klausant debatų, netrukus 
spaudė jus, ir bemaž pliko-j pradėjo varpas mušti 12 
mis rankomis išvijo juos iš nakties. Musų patrijotas Jo- 
Lietuvos. Kada vokiečiai at-! nas Selickas, palikęs komu- 
ėjo į Lietuvą birželio 24 die- nistėlius, nuėjo namo. Sykiu 
na, tai jau rado lietuvių vai- su juo ėjau ir aš. Eidami 
džią Kaune, Vilniuje ir dau- galvojome ir kalbėjome, 
gelyje kitų didesnių Lietu-1 kad ištikrujų Amerikos lie- 
vos miestų. Selickas nurodi- tuviai šiuo svarbiu musų tau- 
nėįo bolševikėliams, kad jei tai momentu turėtų ką nors 
Lietuvos žmonės butų laukę dalyti, kad apsaugoti Lietu- 
rankas sudėję iki vokiečiai vos lietuvius nuo rusų bolše- 
ateis ir rusus iš Lietuvos iš- viku keršto, jei, neduok Die- 
vvs. tai tada butu didelis ve, bolševikai kada sugrįžtų 
klausimas, ar vokiečiai butų atgal į Baltijos kraštą, 
davę bent kokią autonomija buvo girdėti, kad Ameri- 
Lietuvai. Selickas sako, kad kog Lietuvių Katalikų Fede- 
laisves niekas niekur pašau- regis, pasamdė prof.
lyie dvkai nedahna. Tautų Pakštą, kad rašytų straip- 
laisve visados ir visur yra is- į Amerikos spaudą,
kovojama tik krauia pralie- jkj gjoj dar njekur tų
jant. Todėl, jis aiškina, Iae-neteko matyti, 
t u vos žmones pasie ge labai Girdį0^e taipgi? kad chi. 
išmintingai, kad nelaukė iki cagOS tautininkai įkūrė savo 
vokiečiai ateis ir isliuosuos Lietuvai Vaduoti.
mos is po rusų jungo. Jei lie- į? kafp’ten kitaip užvardy- 
tuviai butų to laukę, tai ka-tą Skaitėme pranešimas, 
zm ai šiandien vokiečiai bu- kad turj pasamdę didelius 
tų turėję noro kalbėti bent kambarius Chicagos did- 
apie kokią Lietuvos laisvę? miestyje ir kad taipgi yra 

Suprantama, , prieš šitą pasirengę rašyti į Amerikos 
nuomonę lietuviški boįsevi- anglišką spaudą apie Lietu- 
kėliai^ prisispyrę ginčijosi, Vos reikalus, tačiau niekur 
kad uz tokį Lietuvos žmonių nebuvo matyti nei vienos ži- 
pasielgimą, už tokį “nedė- nutės apie Lietuvos reikalus, 
kjngumą’ Stalino saulei, at- o iš Lietuvos ateina tokių 
eisianti lietuviams “baisi at- šiurpulingų žinių, kad tuks- 
siskaitymo diena,” kaip ru- tančius lietuvių bolševikai 
sai sumuš vokiečius irvėl iššaudė, kitus išvežė į Sibi- 
uzmis Lietuvą. Tada, girdi, rą. Bet nei viename Chiga- 
visi tie “buržujai” ir visi gos angliškame dienraštyje

Stalinui arba kitam Rusijos 
valdovui Baltijos kraštus iš- 
naujo pavergti.“ Į šį reikalą 
Amerikos lietuvių organiza
cijos turėtų kuogreičiausia 
atkreipti prezidento Roose
velto dėmesį, kad jis teikda
mas Rusijai pagalbą pasta
tytų ir tą sąlygą, kad Rusi
jos diktatorius Stalinas, o 
jei Stalinas butų prašalintas 
tai kitas Rusijos valdovas, 
prižadėtų Baltijos tautas 
Lietuvą. Latviją ir Estiją pa
likti ramybėje. Jeigu einant 
mūšiams rusams ir pavyktų 
Lietuvos žemės dalį užimti, į 
tai rusai neturi teisės lietu
vių už kokius nors sukilimus i 
bausti, šaudyti arba kitaip • 
naikinti, ištremiant Į Sibirą ! 
arba badu marinti.

Suprantama, ant šitokio 
argumento musų lietuviški 
Stalino garbintojai tik nusi
juokė. Jie aiškino, kad pre
zidentas Rooseveltas tokiais 
dalykais neužsiimsiąs. kad 
Amerikos lietuviai daugiau 
negalėsią Amerikos prezi
dentą matyti ir tt.

Man iš šalies klausant ši
tų Jono Selicko ginčų su mu
sų tautos išgamomis, labai 
skaudu pasidarė ant širdies. 
Pamaniau sau: “Ot, į ką 
musų ‘Vilnis’ ir ‘Laisvė’ iš-

dar kalba lietuviškai, bet 
galvoja jau kaip tikri bur
liokai. Jie džiaugiasi rusų 
laimėjimais ir liūdi jų nepa
sisekimais. Jie sako. kad 
jiems bus labai malonu gir
dėti, jei kada nors Stalinas 
su savo gaujomis sugrįžtų į 
Lietuvą ir iššaudytų ar Ri

šitas plikas vyrukas vaizdelio vidury, tai bolševikų generolas Golikov, atvykęs dabar Ame
rikon su rusų karo misija. Jis Čia parodytas sveikinanties Washingtone su Valstybės De
partamento valdininku Welles'u. Kaip išrodo, bolševikų generolas turi apsivilkęs skolin
tą kostiumą, nes jis nelabai jam tinka.

nebuvo tas patalpinta. j $3,000 per metus. Tai kiek jieško, ir gal nemoka.
O juk tokios žinios, tilpu-* jiems išeina per sąvaitę? Tokių pavyzdžių butų

sios angliškoj spaudoj, at-i štai, McVVhyte Co. darbi- Įima nurodyti daug, bet už- 
kreiptų Amerikos politikų, į ninkai turėjo mokėti vai- teks jau. nes ir taip užėmiau 
senatorių, kongresmanų iridžiai pajamų mokesčio (in- daug brangios vietos “Ke- 
kitų įtakingų žmonių atydąjcome tax) po $30 su viršum, leivy.” Norėjau parodyt 
ir tas Lietuvai ir visam Bal-, Tai po kiek jie turėjo už- “Keleivio” skaitytojams, 
tijos kraštui butų naudinga.! dirbti? Juk iki $2,000 už- kad tas “Bedarbis” be rei- 
Tačiau iki šiol jokios žinios darbio mokesčio nebuvo. Ar kaio įtarė mane melagium 
nebuvo matyti Chicagos,“Bedarbis” žino tą faktą? esant. Norėjau parodyt, kad 
dienraščiuose. Ko tie visi' d^j WPA darbinin- darbininkai šiandien uždir-
komitetai, tarybos ir tos są- k kurie $48 ba daug geriau, negu mes,
jungos laukia? Juk kaip da- mėnesj ui smulkus biznieriai,
bar ta baisi kova tarp rusų ___  : C K. Braze.

gū

.... . , turi didelę šeimyną, tai gau-ir vokiečių eina, tai kartais na da Bets jei;
rusai gali vokiečius iš Balti- žmogus nesistengia susirasti: 
jos kras ų išvaryti. Kad bol- ^nio uždarbio, Ui ar ne-l 
sevikai tuomet mažai bepa- bus tiR čia ir jo tieg kaRė? :
liktų gyvų lietuvių tai pil- Aš pats 1912 metus esu iš-’ .
nai galima tikėti Jei taip į- buvį be darbo. jsiskolinau be kriaučių 54 skyriaus pus- 
pktų: ta! tame dalyke musų dvieęm biznieriam% daugiau metinis susirinkimas bet 
Amerikos lietuvių butų di- kai $500 Bet susivagdau knaucių nedaug teatsilan- 
dziausia kalte, kad mes ga- d b atsilvsmau skola ir ke’
lėdami nepasinaudojome dabJ’ne «armau <=u iais^u-' Ch‘ Kundrotas daiyda- 
prezidento Roosevelto prie- n vvrai /lir mas pranešimą iš Board ofLkumu i, nesikreipėme ^eWrA  ̂ ^ymėjo: Unijos
prie jo kad jis panaudotų g . d . t j viisminkai manę, kad sis ir
savo įtekmę ant rusų, kad d . K - , g ateinantis sezonas bus labai
tokia nelaimė neatsitiktų su S™ B“'° kai X Beras- Bet >’ra'. Dal"
Lietuvos žmonėmis. i gelis drabužių fabrikantų

Taip besikalbėdami, pa- 8 Fakta^ vra \ok^ kad ! en?.i.asi ^mažinti kirpimą, 
siekėme Westem avė. ir 63- ,vn t n^s jie nemano, kad biznis

Perkūno Sargas, t. 1 navusiu metus armijoje ne-
_______ c,u^^is tų mokesčių gyve- J)aleidžia. Gi kai Jauni žmo-

na WPA užlaikomi bedar- nes - armijos negrįžta, bet 
oiai. Jie gauna iš mus po vjs daugiau ju tenai išeina, 
$48 per menesi ir vis da ,ai tas pradeda atsiliepti į

KENOSHA, WIS. 

Del “Bedarbio” kritikos,

įvelkama į uniformas, 
tai civilių drabužių niekasbininkai čia uždirba, netu- ba skųstis, kad bloga. __ ____

riu noro eiti į diskusijas, ta- Tą patį galima pasakyti ir neperka. Seniai, mat, nesi 
čiau galiu pasakyti, kad apie bedarbius. Kai mes at- rėdo. Ir jeigu reikalai eis 
“Bedarbis” apsilenkė su tei- važiavome Amerikon, čia taip toliau, tai mums kriau- 
svbe. Paimkime tokią dirb- darbai ėjo labai gerai, ta- čiams reikės kęsti nedarbą, 
tuvę, kaip American Brass čiau bedarbių ir tada buvo. Tad kol dar dirbame, mė- 
Co.. kur darbininkai gauna Yra žmonių, kurie ir geriau- ginkime centu nemėtyti, nes 
po 73 centus į valandą ir siais laikais nedirba. Jei kajp sustosime dirbę, tai 
gauna dar priedo (bonuso). žmogus nenori dirbti, tai jo bus prasta gyventi.
Dirbdami visą sąvaitę ir su- nepriversi ir čia niekas nėra Ką Ch. Kundrotą pažy- 
batoje iki 4 vai., jie ir be to dėl to kaltas, tik jis pats. mėio. ta patvirtino ir Jomt 
bonuso padaro po $37. O Mes matėm, kad ir sunkiau- Boardo atstovai. J. Prancke- 
kurie ėmė tik vieną sąvaitę sios depresijos laikais buvo vjčius ir V. Michelsonas. Tą 
vakacijų. tie padarė net po žmonių, kurie dirbo visą lai- patj pakartojo ir Joint 
$93 per kitą sąvaitę. ką. Matote, kas nori dirbti ir jrade Boardo atstovas J.

Kad yra tokia dirbtuvė, išmoksta kokį nors darbą Jasaitis. Visa tai parodo, 
kuri stovi uždaryta jau per gerai atlikti, tam nereikia kad unijos įstaigose visi yra 
20 metų, tai pagal ją negali- glaustis prie WPA. susirūpinę ateinančiu kriau-

Yra žmonių, kurie siekia čiu pramonėje nedarbu, 
vis aukščiau ir aukščiau. Tai Delegatas A. Bubnys savo 
ambicija. Ambicingi žmo- raporte pažymėjo, kad da
nės visuomet išmoksta gerų bar da visos lietuviškos dirb- 
darbų ir daugiau uždirba, tu vės dirba ir kain kur truk- 
Kiti gi ambicijos neturi. Jie sta darbininkų. Tik jis pri
sėdi vietoje ir da skundžiasi, dūrė, kad yra musų distrik- 
kad mažai uždirba. Pavyz- te tokių kontraktorių, kurie 
džiui, pas mus du darbinin-. laiku neapmoka darbinin
kai prie, mokyklų daboja kams algų. Jis žadėjo tuo 
vaikus einant skersai gatvės. į reikalu pasitarti su lokalo 
Jie dirba per dieną tik 3 va-' pildomąją taryba ir pradėti 
landas. Ar gali jie už tokį prieš tokius darbdavius 
darbą gauti tiek. kiek maši-! smarkią kovą, kad darbinin- 
nistas. kuris dirba 40 valan- kų algos butų laiku išmoka- 
dų per sąvaitę? Žinoma, kad
ne. Jų alga yra menkutė, ta
čiau geresnio darbo jie ne-

ma juk matuoti tų dirbtuvių, 
kurios dirba pilną laiką ir 
net su viršlaikiu. Aš kalbė
jau apie uždarbius tose 
dirbtuvėse, kurios dirba, o 
ne apie tas. kurios seniau 
jau iš biznio išėjusios, štai, 
kaip man sakė, Simmons Co. 
dirbtuvėj įprasti darbinin
kai uždirba po $47 per są
vaitę, o amatninkai padaro 
po $53 ir net po $66. Ir tai 
yra faktas, o ne melas.

“Bedarbis” sako, kad iš 
100 gal tik vienas tiek už
dirba. Toks tvirtinimas yra 
nesąžiningas. Yra darbinin
kų. kurie dabar padaro

BROOKLYN. N. Y.

Ii kriaučių susirinkimo.
Liepos 23 buvo ALP Kliu-

mos. Su delegato raportu ir 
susirinkimas užsidarė.

Vytautas Katilius.

Ketverios šermenys vieną 
sąvaitę. Du lietuviai pasi

korė. Liūdnos dienos 
komunistams.

Keliatas žodžių apie Wor- 
cesterio lietuvius. Paskuti
niu laiku labai praretėjo 
‘‘Keleivy’’ korespondencijos 
iš musų miesto, tartum kad 
čia butų nebelikę lietuvių ii 
jų veikimo.

Tiesa, lietuviai mažėja: 
štai. pereitą sąvaitę palaido
jom 4 lietuvius: Juozą Ber- 
žinską, Antaną žemaitaitį, 
Dovidą Chesną ir Juozą Va- 
lukevičių (pastarasis pasi
korė). Keliatas sąvaičių at
gal taipgi vienas žinomas 
Worcesterio lietuvis (Juo
zas Laurinaitis) pasikorė. 
Kiek teko patirti, abu pasi
korė ne dėl skurdo, bet grei
čiau dėl kitų priežasčių.

Bet draugijų veikimas ei
na savo keliu. Turim daug 
parengimų. Turėjom pra
kalbu, o daugiausia piknikų. 
Tik šįmet labai menki pikni
kai Olvmpia parke. Mat. 
praeitais metais tenai labai 
ižeidė lietuvių jausmus. 
Kuomet Rusiia sumynė Lie
tuvos nenrigulmybę. tai ta
me parke buvo nešamos 
“džiaugsmo rezoliucijos.” 
Todėl šįmet \vorcesteriečiai 
boikotuoja tame parke daro
mus parengimus.

Laikraščiuose buvo pa
skelbta, kad S. R D. svetai
nė prie 29 Endicott st. eina 
ant licitacijos už ne«umokė- 
jimą miestui mokesčiu. Tą 
cale dabar kontroliuoja, 
kaip kad worcesteriečiai 
sako, “Maskvos monkės,” 
nes ten viskas daroma pagal 
komunistų Centro Biuro ko
mandą bei politiką, o sa
vo protu visai jau negyve
nama. Tos svetainės komite
tas praeitais metais siuntė 
Paleckiui sveikinimus už 
Lietuvos neprigulmybės su- 
trempima. Todėl kas nors 
paskundė valdžiai, kad čia 
jau nėra Worcesterio lietu
vių namas, bet Maskvos 
agentėlių lizdas. Iš viešo 
knvgvno jie nutarė prašalin
ti laikrašti “Amerikos Lietu
vį.” To miestui tik ir reikėjo. 
Miestas pasakė, kad čia yra 
privatiška įstaiga, todėl tu
rite mokėti Taksus. Ir uždėio 
$567.42 mokėti kasmet. Iki 
šiol S. P. D. beveik per 25 
metus nemokėjo už svetainę 
jokių taksų, nes buvo lietu
vių visuomeniškas namas. 
Bet kai pasirodė, kad tenai 
šeimininkauja tik komunis
tai. o kitu net ir laikraščiai

Amerikiečiai Filipinų Sargyboj

Si nuotrauka parodo dalį amerikiečių artilerijos, kuri sau
goja Filipinų pakraščius nuo japonų užpuolimo. Kareiviai 
deda šovinį i kanuolę. kuri muša per 35 mylias, šiomis die
nomis 200.000 filipinieeių buvo pašaukta armijon.

neįleidžiami, tai miesto val
džia ir užsisėdo. Tai vis 
ačiū tiems akliems Maskvos 
fanatikams, kurie nenori sa
vo protu gyventi.

Dabar darbai pas mus ei
na gerai. Vyrai uždirba per 
4b valandų sąvaitę nuo $20 
iki $50, bet vidutiniškai už 
40 vai. sąvaitę visi gauna 28 
dolerius: didesne dalis už
dirba tik apie $24 į sąvaitę.

Vargo Sūnūs.

APSIGYNIMO BONDŲ
KLAUSIMU.

K.—Kokios vertes De
fense Savings Stamps gau
namos?

A.—10 centų. 25c.. $50c.. 
$1, ir $5. Albumas duoda
mas nemokamai perkant iii 
pyt pirmą štampą už 25e. a? 
brangesnę.

K.—Kokios vertės De 
•fense Savings Bondai gau
nami?

A.—Galit pirkt Serijos E 
Bondą už $18.75, $37.50, 
$75. 375. arba $750. Kainos 
Serijos F Bondų yra nuo $74 
iki $7.400: Seriios G Bonda? 
nuo $100 iki $10,000.

Pirkt Defense Bondą ar 
Štampas, nueik į artimiausi 
pašta. banką arba paskolų 
bendrovę, arba galit rašyti 
tiesiog Treasurer of the 
U. S., Washington. D. C. iš 
ten gausit mail order forma.

DEL 25 CENTŲ SUSIMU
ŠĖ 2 CHICAGIEČIAI.
Chicagoj anądien susigin

čijo P». Panavas su Jonu Kai
riškiu už 25 centus. Panava. 
31 metų amžiaus, užpuolė 
Joną Bratiškį, 63 metų, ir 
skaudžiai sumušė. Rugpiu
čio 2 d. miesto teisėjas pri
teisė B. Panavai už sumuši
mą žmogaus $50 pabaudos.

CHICAGOJE SUDEGĖ 
CHAS. BUTKUS.

Jis dirbo National Starch 
Products Company. Darbo 
laiku iis paslydo ir parvirto 
po vamzdžiu, iš kurio švirkš
te karštas garas. Garas nu
plikino jam visa veidą ir kū
ną ir nuvežtas į ligoninę mi
rė. Butkus buvo 32 metų 
amžiaus.
DAVATKŲ GAIIZINKOS ir kitos 
linksmos dainos. Apart iuokincu "P-»- 
vaffc'i Oa>izinkos” telpa 20 įvairių 
i.iokin—ij <ia;nŲ. oilin. naro,ii i,, įr tt. 
Paiifpiis iš dain'i tinka įuofcinsroms 
dekTair'ariSošta nairorint,- 
laida. 4S nusi................................. 10c.

RYMAS. Romanas. Ta ktiytra yra 
versta į visas kalbas, todėl kad yh*

{rražiai aprašyta anie Ryma. Lietu
viškas vertimas yra lemrvas ir -jra- 
žus. Chicap-o. IR. 1909. pusi 4 
Drūtai apdarvtn .............. S2 RO



Ketvirtai Poabpb KELEIVIS, SO. BOSTON Ne. 32. Rugpiučio 6 A, IMI m.

KAIP BUVO SUŠAUDYTAS KOLČAKAS

'ssihlbeįimas 
Maikio su Tėvu

—Labas vakaras, tėve! 
Maike.

Tūlas P. J., matoma pats 
dalyvavęs Kolčako sušaudy
mą pasakoja bolševikų or
gane “Krasnaja Gazeta’’ ši
tokių atsiminimų: 

i Kolčako sumušti kareivių 
būriai, raudonarmiečių spau
džiami. bėgo į Sibiro gilu
mą, degindami ir viską nai- 

i kindami pakelėj. .
Pats Kolčakas sėdėjo Ir

kutsko kalėjime ir laukė aa- 
i vo likimo.

Miestas — karo stovykla. 
Eina gandai.

Tolumoj girdisi šūviai. 
Tai Kappilos besitraukian
tys būriai naikina kaimus.

Naktis. Irkutsko kalėji
mo trobesys riogso prie 
upės. Tylą nutraukia skam
bus sargybinio balsas :

! —Sustok!
Automobilius sustoja. Iš

siskiria du šešėliai.
—Revoliucinio komiteto 

vardu...
Trys skambučiai...
Durys, sunkiai girgždėda

“Nusprendė... Kolčaką iri 
Pepiliajevą...* sušaudyti...”

Dr. čudnovskis. Irkutsko! 
čekos pirmininkas, ir drg. | 
Bursak. miesto komendan-! 
tas, įteikia mandatus. “Pa-! 
ruošti sargybos kambarį. į 
sargybinius, viskas tun būti i 
ramu. Veskite prie nuteistu-! 
jų.” Bendru koridorių priei- į 
name prie atskirų kamerų.

Atsidaro Kolčako kame
ros durys. Pirmuoju įėjo ka
lėjimo komendantas, paskui 
jį—Čudnovskis ir Bursak. i 
Admirolas Kolčakas sėdi j 
ant lovos. Suėjus viršinin-1 
kams, jis sunkiai atsikelia, i 
šiurkštus veidas. Nekruta! 
nei vienas muskulas. Drg. L 
Čudnovskis prieina prie jo 
ir sako:

—Irkutsko revoliucinio 
komiteto įgalioti, mes atėjo
me pranešti tamstą liečianti 
sprendimą.

—Klausau. I
Drg. čudnovskis garsiai i 

ir aiškiai skaito sprendimą i
mos, išmeta mieguistą, nu-jaPJe Kolčako ir Pepeliajevo! 
vargusi kalėjimo komendan- j sušaudymą.

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos ims ». "tuii<° «»»»■■«■•

(Tąsa.) , nepriklausomoje Lietuvoje labai aukštose
(10) Rudens šaukimo į kariuomenę ar mobili- į vi®b)se sėdinčių, tada tyčiodavosi iš social- 

zacijos sulaukus, nestokit ant liuosų ir kariuo- demokratų skelbimų kovos sūkių ir nepri
klausomybės reikalavimų.

O dabar? Dabar musų patriotams visos 
knygos atidengtos ir tose knygose tautie
čiai ir klerikalai randa, kad.Lietuvos ne
priklausomybė ir kova už ją tai jų darbas 
ir nuopelnas, taip žmonės stengiasi falsifi
kuoti istoriją, kuri kiekviename savo pus
lapyje prieš juos kalba.

L. S. D. Partijos manifestas pirmoje vie
toje iškelia įsteigiamojo Seimo Vilniaus 
mieste klausimą. Jis kviečia dėl to įsteigia
mąjį Seimą kovoti, numato, ką tas Seimas 
turės veikti, ką nudirbti. Tai juk tikra Lie
tuvos politinė programa! Daugiau tada 
nieks nieko pasakyti nesugebėjo ir nemo
kėjo. Įsteigiamojo Seimo reikalavimas tai 
visiškas nepriklausomybės reikalavimas. 
Patys Lietuvos žmonės ir ne kokie didvy- 
iai iš šalies turėjo sukurti ir Įsteigiamąjį 

Seimą ir musų krašto likimą nulemti.
Paskaitę visą L. S. D. Partijos manifes

tą, rasime ištisą revoliucijos programą, ra
sime naujos tvarkos (savivaldybių tvarky
mo) metmenis, o svarbiausia—ten numa
tyta visa kovos su caro valdžia taktika. 
Taip ruoštasi prie tų įvykių, kurie turėjo 
ateiti Penktųjų metų gale. Bet nepasiten
kinta vien tik tuomi, kas buvo numatyta 
partijos manifeste. L. S. D. Partijai pri
klauso dar ne vienas revoliucinės, kovos 
dokumentas. Iš tų tektų nurodyti dar į atsi
šaukimą: “Kokią mes turime įtaikyti tvar
ką.” Šitame atsišaukime smulkiai ir vaiz
džiai išdėstyta valsčiaus savivaldybes 
schema, pagal kurią Lietuvos žmonės, nu
sikratę caro valdžios, turėjo sukurti savo 
valdžią vietose. Šitame atsišaukime—in
strukcijoje pasakyta, kad prie naujojo 
valsčiaus privalo priklausyti visi be išim- 
ies valsčiaus įgyvento jai (dvarininkai ir 
įmigai nepriklausė), kad valsčiaus reika

lus rūpina: visuotinis valsčiaus susirinki
mas ir valsčiaus komitetas. Toliau numaty
ta valsčiaus visuotinojo susirinkimo ir vals
čiaus komiteto kompetencijos, smulkiai iš
dėstyta valsčiaus tarnautojų ir atsakomin- 
gujų asmenų, pareigos ir prievolės. Kadan
gi dabartinių laikų žmonėms butų gana 
įdomu tekstualiai susipažinti su šituo pir
muoju musų vietos savivaldybių sudaiymo 
dokumentu, žemiau dedame ištisą iš “Ko
kią mes turime įsitaisyti tvarką” atsišauki
mo ištrauką, liečiančią valsčiaus miliciją, 
revizijos komisiją, teismą, trečiųjų teismą 
ir mokyklą. Štai ji toji ištrauka:

IV. Valsčiaus milicija.

menėn tarnauti. Pasirūpinkit visųpirma, kad šių 
metų rekrutai išanksto tarp savęs susitartų; su- 
sirištų ir ginkluotųsi; kad jaunimas čielų pavie
tų susižinotų tarp savęs per savo parinktuosius, 
o kada ateis laikas ant liuosų stoti, tegul iš
griauna prieinamąsias vietas (prisustvas), su- 
naikina popierius, išvaiko činauninkus, išmuša 
policiją, parvaro bailiuosius iš savųjų namon ir 
patįs grįžta pas tėvus.

(11) Nebemokėkit valdžiai jokių mokesčių.
(12) Nebegerkit degtinės ir priverskit užda

ryti visus monopolius.
(13) Prie bažnyčių ir turgavietėse kiekvienai 

progai atsitikus taisyti demonstracijas su kal
bomis ir dainomis ir viešai balsu platinkit tarp 
žmonių musų reikalavimus—žmonių valdomos 
Lietuvos su Seimu Vilniuje, išrinktu visuotinu, 
tiesiu, lygiu ir slaptu balsavimu.

(14) Prie kiekvieno žmonių sukilimo prieš 
valdžią prisidėkite prie sukilusių patįs ir padė
kite jiems visokiais budais: užstokit. neišduokit 
ir apginkit tuos, ant kurių caro činauninkai im
tų pulti. Suimtuosius ir jų šeimynas sušelpkit. 
Stovėkit visi už vieną ir vienas už visus.

(15) šnipus, išdavikus iš saviškių, visus, kas 
nemoka liežuvio sulaikyti,' bauskite taip, kad 
kitą kartą nedrįstų caro valdžiai prieš mus tar
nauti.

Lietuvos darbininkai ir darbininkės, mažieji 
ūkininkai ir smulkieji miestiečiai, jūsų vargo 
niekas jums nepalengvins, jeigu nepasirupinsit 
patys. Mylistos iš dangaus nenukris, ir pagerin- 
šit savo būvį tik tuomet, kada paveiksit savo 
priešus, išgriausit jų valdžią ir savaip naują vi
suomenės gyvenimą sutaisysiu Kelkitės vargo 
žmonės. Ateina laikas užmokėti svieto terionims 
krauju už kraują ir ant griuvėsių savo vergijos, 
prispaudimo ir skriaudų uždėti pamatai naujam, 
laisvam, žmoniškam darbo žmonių gyvenimui.

Centralinis Komitetas 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos.

Nei viena kita tuo metu egzistavusi ir 
šiaip bei taip idėjiškai apsitvarkiusi visuo
meninė grupė nėra nieko panašaus davusi, 
nėra nieko panašaus sukurusi; čia jau ne
kalbama apie tam tikrų revoliucinių žygių 
paruošimą ir jų vykdymą. 1905 metai Lie
tuvoje priklauso išimtinai Lietuvos Social
demokratijai. Aš nežinau nei vieno veiks
mo, kurį iki spalių mėnesio revoliucijos 
butų suruošę Lietuvos demokratai, o apie 
klerikalus ir kalbėti netenka. Juos atestuo
ja praloto Antanavičiaus, Seinų Vyskupi
jos administratoriaus, aplinkraštis ir visa 
eilė kitų nukreiptų prieš savuosius “hero
jiškų” musų dvasininkų žygių. Pralotas 
Antanavičius visu smarkumu ir visu fron
tu puolė socialistus, gynė caro valdžią, 
buržuazijos kišenių ir dvasininkų šiltas 
vietas. Kunigai ir jų aukštieji valdininkai 
—vyskupai štai ką skelbė iš Lietuvos ka
talikiškų bažnyčių sakyklų:

“...Po vyriausybės vardu čionai reikia išmany
ti ne tiktai viešpataujantį Ciesorių, bet ir visus 
tuos. kurie padeda jam valdyti ir pildyti visuo
menėje tvarką. Tuo tarpu tautų apaštalas aiš
kiai kalba: ‘Visokia dūšia tebūna pasidavusi 
aukštesnėms vyriausybėms, nes nėra vyresny- 
t-es, kaip tiktai nuo Dievo, o kurios yra, Dievo 
yra pastatytos. Todėl kas priešinasi vyriausy- 
bei, priešinasi Dievo įstatymui’.

“šie neva žmonių užtarytojai, o ištikrujų vi
suomenės tvarkos ardytojai, kalbina darbinin
kus paliauti darbus dvaruose arba pas ūkinin
kus, kad darbdaviai butų priversti padidinti 
jiems užmokestį... Klausykite ponų pagal kūną 
su l>aime ir drebėjimu jūsų širdies tikrybėje, 
kaip Kristaus...

“Jeigu Kristaus mokslo priešininkai, apie ku
riuos čia kalbama, ateitų pas jus... neduokite 
jiems išeiti nuo jūsų nenubaustiems... Išduokite 
juos į vyriausybės rankas... Pritardami šitiems 
melo mokytojams, užtrauksite ant savęs Bažny
čios bausmę, vadinamąją ekskomuniką, arba at
skyrimą iš tikinčiųjų visuomenės ir užtai ne
gausite per išpažintį išrišimo už nusidėjimą” 
(Iš pral. Antanavičiaus aplinkraščio).

Šitame aplinkraštyje, kurį liepos mėne
syje visų Seinų vyskupijos bažnyčių kuni
gai paskelbė per pamokslus žmonėms, pa
sakyta viskas: apginta caro žandarmai, 
turčiai, dvarininkai ir kapitalistai ir paga
liau, kviesta Lietuvos žmonės būti judo- 
šiais — išdavikais. Klerikalų idėjiniams 
vadams ir įvairaus plauko patriotams. Lie
tuvos socialdemokratai, kovojusieji su vi
sokia skriauda, buvo ne kas kita, kaip 
“rėksniai iš Socialdemokratų partijos, 
kliedintieji apie Lietuvos neprigulmybę.’’ 
arba “politiška Lietuvos neprigulmystė 
skaitome už tuščią svajonę ir prieš aną at
virai protestuojame” (žiūrėk “Tėvynės 
Sargą”).

Daugeli*! anų laikų “demokratų,” dabar

Pauža.
laikrodis išmuša —Kokie yra prašymai ar- į 

pirmą nakties. ba pareiškimai? — klausia;
Komendantui perduoda- j drg. Čudnovskis. , .I 

—> mas revoliucinio komiteto! ^U11U prašymą: leiski-; 
isakvmas: “Kontr-revoliuci-ite 111311 atsisveikinti su' 
ne agitacija, mieste neiamu. tr ..
Gatvėse mėtomi Kolčako .. ^udno\ski> pai eis-į 

kia, jog delei daugelio pne-1
____________________________ žasčių negali to prašymo iš-!

i Hitlerio ------------------------- pildyti. Klausia, ar yra dar
kokie kiti prašymai. Galvos! 
pakratymu Kolčakas paro-!

tą Išaevą. 
Bokšte

, džiaugsmas. Maike,
- Jes. Maike. vakaras ne džermanas eina ant Mask 

siektas. vos? Stalino sūnūs jau pa .
—Išrodo, kad tėvas gerai imtas I P^ną,ir da Pat$ PavelKslal

jautiesi? Stalinas papulti
—Šiur, Maike. kad aš jau-; lakupą, Jes, vaike, Bimbai

čiuos olrait. ! didesnio smutko jau negali
—Bet kodėl? būti.

BANDITAI UŽMUŠĖ 3 
ŽMONES. SUŽEIDĖ 7.

. . Seattle, Wash.—Pereitos do. kad jokiu kitų pi ašymu 
__t.,dėl kad viską* , —Bet ar tėvas negirdėjai. subatos nakti vienas plėši- neturi. Išlengvo. sunkiai!

ant svieto eina taip. kaip ‘čS P*?8 naktinį kliu-i žengdamas išeina iš kame-i
Hirlprk na kars 8ta- 3*. CImDai 7? bą ir pareikalavo pinigu, ros Kolčakas. Koridoriuj

didžiausis džiaugsmas. Jis Kai bartenderis norėjo jį apsupa jį sargybiniai.norėjau.
liną. o Anglija su Ameiika lauciasi esąs prezi- oriebt: plėšikas pradėio' t--- v o unumaus skūra dento Roosevelto ta,ki in. g«bu ^estte pt^o
pastaty:, . , Lm.VZiej>,-^\iaip kas. O pirma jam kinkos 
pasakius. M<nke, \ls? dikta- (jreįėj0 kad Amerika nede- 
tonai bus įkviduoti ir musu onuotu H kaip Maskvos 
Lietuva vėl bus fiy kontn. j Agentą ’ "

tai tėvas' _o aš—Kaip matau, 
daug žinai.

—Bet aš norėčiau da dau
giau žinot, Maike.

—Apie ką?

vokuoju. Maike, 
kad jam tokios bėdos nebu
vo. Jei butų atėjus policija žiaus. 
deportuoti, tai Bimba butų 
išnėręs per surpaipę, ir vėl

Amerikos bin- GENEROLO SŪNŪS.

vienas lentpiuvės darbinin- į,, kaž-kaip nenatūraliai 
kas smogė žmogžudžiui kė- Glamžo ją prie burnos. Štai- i 
dej galvą ir parmušė jj ze- ga šuolis. Kalėjimo komen-i 
mėn. Banditas vadinasi Ja- fantas žaibo greitumu su-, 
mes Green, 28 metų am- čiumpa ranką, kurioj Kolča- i 

kas laiko nosinę. Iškrinta 
, “pilė” su baltais milteliais. 

UŽMUŠTAS VOKIEČIŲ į Tai-nuodai. Kolčakas ra- !
mus. Pilė perduodama drg.;

ir procesija •

—Ogi kad ir apie Padlec- butų valgęs
kį. Ar jis pasikars, ar ne? žus. ,

* —O kodėl iis turėtu kar- Hjeigu tėvas nematai Berlyno žiniomis, Rusijos Čudnovskiui,
tis? ‘ iam jokios bėdos, tai kam 'fonto buvo užmuštas vy- eina pirmyn

—Sakai, kodėl? 0 Judo- da užuojautos rezoliuciją nausiojo vokiečių armijos. Sargybos kambarys.
‘ vado feldmaršalo Keitelio las. Trys kėdės. Pirmyn pa- 

sunus Hans eina du raudonarmiečiai, 
gazietoj. kad Sauboštone Keitei. Jis buvo arti- Seka Kolčakas. Sėdasi pir-
per prakalbas iis gavęs labai 'erlJo> leitenantas
didelę špygą. Sako. >^“!rUMUNUOj

sius ar nepasikorė?
—Taip. tėve. jei tikėti

Biblijai, tai Judošius parda
vęs Kristų pasikorė. Bet ką 
tai turi bendra su Paleckiu? 

—Maike. Judošius parda

jam siųsti?
—Bet jis skundžiasi savo Jaunesnysis

IŠSKERSTA
kas įdėjo ant popieros nu- 8,600 ŽYDŲ.
malevotą špygą ir parašė Istanbulo žiniomis, Ru- 
apačioj. kad tai esąs Stalino munijoi išskersta jau 8,600 
lublis. Taigi nors valuk tos žydų. Rumunai piauna juos.

Sta-'
Stojant į kovą su caro vyriausybe, reikalinga, 

kiek galima, visiems ginkluotis. Be to. reikia 
taisyti nuolatinę sargybą, miliciją vadinamą, 
apsigynimui nuo visokių užpuolikų ir žmonių 
skriaudėjų. Visa valsčiaus milicija dalinasi į 
būrelius pagal apygardas. Kiekvienos apygardoj, 
milicijai valsčiaus komitetas paskiria perdėtiuį. 
Milicija saugoja savo apygardą ir reikale eina 
pagalbon savo kaimynams. Visa valsčiaus mili
cija turi būti mokinama, tvarkoma,—ir veda
ma milicijonierių komiteto, kuris susideda iš 
apygardų perdėtinių ir vieno nario iš valsčiaus 
komiteto (tą narį paskiria pats valsčiaus komi
tetas). Kuomet prisieina vesti į darbą visą mili
ciją, milicijonierių komiteto nariai paskiria iš 
savo tarpo vieną vadą ir jam atiduoda per visą 
susirėmimo laiką visą valią.

Milicijonieriai turi, būti apginkluoti, kur gali
ma, šaudyklėmis ar revolveriais.

Milicijonierių komitetas te pildo tik valsčiaus 
komiteto arba visuotinojo valsčiaus susirinkimo 
nusprendimus ir už savo darbus prieš juos te 
atsako.

Reikia stengtis, kad milisijonierių ginklai bu
tų vienodi (vienodos sistemos).

Milicijonieriai privalo tnokytis ginklą vartoti 
po priežiūra savo perdėtinių. Tam tikslui reika
linga, kiek galima dažniau rinktis Viso valsčiaus 
milicijonieriams mokytis. Be to reikalinga mo- 
kyties skyrium kiekvienos apygardos milicijo
nieriams. Ginklai ir patronai milicijonieriams 
tur būti perkami iš valsčiaus pinigų.

V. Revizijos komisija.
Valsčiaus komiteto darbų priežiūrai visuoti

nas valsčiaus susirinkimas renka revizijos ko
misiją iš 5 žmonių. Revizijos komisija peržiūri 
komiteto darbus 'bent kartą per 2 mėnesiu ir 
paskui praneša apie savo darbą visuotinajam 
valsčiaus susirinkimui.

Prasikaltusius komiteto narius komisija turi 
tiesą skųsti arba teismui arba visuotinajam 
valsčiaus susirinkimui.

moj kėdėj.
Tokia pat tvarka prieina

me Pepeliajevo kamerą.Į 
Atidarome duris. Pepeliaje- 
vas miega, bet nuo raktų 
žvangėjimo pabunda, šoka 
iš lovos ir ant greitųjų rėdo-i 
si. Pirmiausia sako “sveiki” • 

pastebima mažas i 
nervuotumas, kuris nuolat 
didėja, pereidamas į verks-; 
mą. Tai tęsėsi iki galo. Ty-'

. , . . komunistams aukas,ve žydams savo mokytoją 
Kris* u. o Padlec kis pardavė 
maskoliams savo tėvynę 
Lietuva. Taigi abudu jie.
paioa\ikai ir abudu turėtų į gpVg0S reikėtų nusiųsti jam dėl to, kad jie komunistiš- :r hal«p

. .... . -kokia patiešijimo rezoliu- kos Rusijos šalininkai.nekalbėk, teve. j c^a * 1 į__________
ne; komunistai įskųs polici-! _Rodėl tu. tėve. taip su- BAŽNYČIOJ UŽS1NUO-
jai. kar. iu Hitlerio agentas. sjru inaj komunistų reika- DIJO 23 ŽMONĖS. liai neįeiname kiemą ir iei i —Iu rong. Maike. komu-i Tl,u, liai pereiname Kiemą n jei- 
nistai to nedalys. jiak ' 'JUK TU KdLailKa‘• Burlingtono miestely, ne- name j sargybos kambarį. į

—Kodėl? • —Aš. Maike, pildau kate- toli nuo Bostono, bažnyčios Pepeliajevo su Kolčaku!
—Ogi todėl, kad pagal į kizmą. O jeigu tu nenori salėj buvo surengtas parapi- susitikimas praeina be žo- 

iu mokslą policija vra bur- man pamačyt, tai aš nueisiu jonims bankietas. Po vaka- džiu.

pasikarti.
—Tu taip

žuaziįos tulšis. o jie buržua
zijos <au į talką nekvies.

—Bet ar tu, tėve. nema
tei. kad ana vakarą patį 
Bimba policija saugojo?

—Kur taip buvo?
—South Bostone, per ko

munistų prakalbas.
—O ar tu žinai. Malke, 

ka aš apie Bimba mislinu? 
*—O ką

pas Sčeslyvos Smerties Su- neneš 23 žmonės apsirgo 
saidės sekretorių, ir jis man šiltine. Apsirgo ii* du kuni- 
parašys kas reikia. gai; Matyt, sugedęs buvo

—Laimingos kelionės. ma^s^as*____ ______
teve.

KARAS PIETŲ AMERI
KOJ LIKVIDUOTAS.

Jungtinėms Valstijoms.1 
! Brazilijai ir Argentinai 

—Aš vokuoju, Maike, kad!spaudžiant, Peiuvija sutiko 
mes turėtume nusiųsti jam j nutraukti savo pradėtąjį ka- 
užuojautos razvaliuciją. ; rą prieš Ekvadorą.

—Gal rezoliuciją?
—Gal ir taip, vaike.
—Kodėl tu norėtum jam 

tokią rezoliuciją siųsti, tė
ve ?

—Todėl Maike. kad šito
kios mielaširdystės reikalau
ja katalikų vielos katekiz
mai kuris sako: alkaną pa
šerk. ištroškusiam užfun- 
dyk. o nubudusį patiešyk. O 
Bimba dabar labai markat- 
nas. iam reikalinga patieka.

—Bet jis turi ir džiaugs
mo. tėve.

Kok- jam čia gali bot

18 MĖNESIŲ ARMIJOS 
TARNYBAI.

Kaip rodos, Kongresas 
nutars prailginti imtiniams 
kareiviams tarnybą iki 18 
mėnesiu.

25,000 VOKIEČIŲ MAL
ŠINA SERBUS.

United Press praneša, kad 
vokiečiai paskubom nusiun
tė Serbijon 25,000 kareivių 
sukilusiems žmonėms mal
šinti. . .

NAUJAS KARO LAIVAS
g —

šiomis dienomis buvo nuleis
tas vandenin da vienas naujas 
Amerikos kam laivas.

Kelioms minutėms praė 
jus, raudonarmiečių kuopa. į 
išsirikiavusi prie kalėjimo.: 
apsupa pasmerktuosius. Mes i 
tyliai slenkame išpradžių 
upės Ušukovkos krantu, o į 
vėliau tarpgatviu einame į! 
kaina. Nedidelė vasario šal
na. Po dangų švaistosi pro
žektorius. Mieste ir Zna- 
mensko priemiestyje girdisi 
palaidi šūviai. Retkarčiais 
pasigirsta kulkosvaidžių 
traškėjimas.

Atėjome. Kalniukas, nuo 
kurio aiškiai matosi kalėji
mą. švari, aikštė. Šviečia 
mėnulis. Tyla. Kuopa ri
kiuojasi.

—Ruoškis!
Pepeliajevas kreipėsi į 

Kolčaką:
—Sudiev, admirole.
—Sudiev, — sausai ir 

trumpai atsako Kolčakas.
Pasigirsta komanda:
—Pli!
Zalpas.
Tai įvyko 1920 metų va

sario 7 dieną.

VL

Visokiems nesutarimams ir skriaudoms isaiš- 
kinti ir paskirti prasikaltusiems bausmes visuo
tinas valsčiaus susirinkimas renka iš savo tarpo 
valsčiaus teismą.

*’ (Bus daugiau.) .
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Įvairios Žinios.
Amerikos Gaminami Bombonešiai PAJIEŠKOJIMAI

LAIŠKAS IS PAVERGTOS LIETUVOS.
(Rašytas dar bolševikams jums sakau teisybę. Kai j 

Lietuvoje esant) Lietuvą suvažiavo apiplyšę,'
Drg. Petras Miliauskas, suvargę ir nuskurę raudon- 

“Keleivio” skaitytojas iš armiečiai. ir kai pamatė pas 
Worcesterio. Mass.. šiomis mus Lietuvoje visko pilna, 
dienomis gavo iš Lietuvos krautuvės visur gražios, i 
nuo savo sesers laišką, kuris tvarkingos, modemiškos, ir; 
buvo rašytas dar bolševiką viskas nebrangu, nei maistas 
diktatūrai tenai esant. Lais* nei drapanos, tai tie driskiai 
kas skambą taip: pradėjo sakyti: atėjom, gir-

“Mieli broliai-sesės lietu- ^r,
viai amerikiečiai! Jau kartą pradėjo jie viską pirkti: me- 
aš jums rašiau apie Lietuvos dziagą drapanoms, kojines, 
likimą, bet mažai. Šiandien yynskus ir motenskus bate- 
parašysiu daugiau; tikiuos, Įį1^- kaklai aisčius ir kas tik 
kad jus gausit Jums gal at- J1®”18 papuolė — karininkai 
rodys tai smulkmenos, bet iš Pirko raką ir siuntė j Rusiją 
tų smulkmenų susideda vi- 83vo seimoms-
sas musų gyvenimas. Rusų 
raudonoji armija pradėjo 
žygiuoti į musų brangiąją 
Lietuvą klastingu budu. Iš 
kaito sakė. kad jie bus tik 
sargyboj, o visą tvarką pa
laikys Lietuvos kariuomenė 
ir vyriausybė, tik reikia ją 
išsirinkti. Taigi ir rinkom, 
tik, žinoma, ne tokią, kokią 
norėjom, o kokią nurodė. 
Kitokios rinkti neleido. 
Prieš rinkimus buvo begalė 
mitingų — kiekvienam kai
me ir miestely. Tuos mitin
gus darę ir vedė daugiausia 
bemoksliai žmonės, kokio 
dvaro skerdžiai ar šiaip 
menkos vertės komunistė
liai. Jie daug žadėjo ir daug 
melavo. Jie tiek primelavo, 
kad dabar jau niekas iš jų 
nenori prisipažint, kad taip 
buvo jų kalbėta. Kai susitin
ki su valdininkėliais ir pa
klausi, kodėl jie taip neda
ro. kaip žadėjo, tai atsako: 
‘aš tenai nekalbėjau ir neža
dėjau?

“Autoritetingi žmonės ne
galėjo taip meluot, už tai jie 
statė tokius, kurie nesiskaitė 
sau savo žodžiais ir garbe,' 
bet melavo ir dabar meluo
ja: laikraščiuose rašo vie
naip, o daro visaiidtaip.

“Jie melavo, kad visokių 
mokesčių ir skolų bankams 
nereikės mokėti. O dabar 
daug skubiau reikia mokėti,

“Rugsėjo mėnesį jau pra
dėjo karininkų šeimos atva
žiuoti pas mus apsigyventi.
Čia buvo dar baisesnis vaiz
das. Mes tokių da nebuvom 
matę. Žmonės suvargę, ap
driskę, vyžom, virvelėm ko
jas apsiraišioję, kaip prieš 
kokį šimtą metų. Bet neilgai levai* X 1 • 1 TT • X • *

Čia yra parodyta B-26 bombanešių armada, šito tipo bombanešiai 
giasi kuo daugiausia jų Anglijai pristatyti, bet komunistų 
trukdė šitų bombanešių gamybų.

turi baisiausių naikinamąją jėgų ir Amerika sten- 
ir naciu sukurstyti streikai orlaiviu dirbtuvėse labai su-
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o jų čiuožia, krinta! dieną ‘rinkimai’ į aukščiau- uždeda didžiausius mokės- NACIŲ
jos tokios buvo. Kaip matai ant šonų — net gaila nelai- šią Rusijos tarybą. Balsuo- čius. Girdėti, kad jau yra iš
los buvo pas mus aprėdytos mingų gyvulių. tojams pa
kaip ir mes. Bet kurios atva- “žmonės nusigandę, nes | mokyklose, 
žiavo vėliau, tai toms teko bolševikai jau sako: kai mes 
jau ilgiau pabūti zuperinių čia pabūsim 10 metų. Ui ir

PLANAI
BAIGTI.

KARUI

tojams paskirstė punktus dirbtas projektas reikalauti A , . T- , ,
kaimuose ir ki- nuo hektaro pirmos rūšies „ Is turku Istambulo piane-

tokiose vietose, kad patogu žemės po 500 rublių mokės- ??ma* kad naciai užpuolė 
butų žmonėms ateiti ir bai- čių. Aišku, kad niekas tokių Ru^ją norėdami greitai uz- 
są už komunistus paduoti, mokesčių negalės užmokėti, baigti karą. Jų tikslas esąs 
Bet Lietuvos piliečiai buvo tuomet bolševikai atims iš toks: nzimti Rusiją pada- 
nusistatę nebalsuoti už ko- ūkininkų žemę. Jau yra at- Į1}?^

“Atsiranda rusu moterų, Musų švenčių jau nepripa- munistų partiją, tai rinkimų imtų ūkių. Pavyzdžiui, Ku- ..............—
kurios pasakoja, koks bai- žįsta. Nenorėjo duot Kalė- komitetas vežiojo balsavimo melionių sodžiuje, ties Ma- 
?us skurdas Rusijos kolcho- das švęsti, bet šiaip taip iš- dėžę po namus, net ligonius i iampole, pavyzdingas lietu- 
zuose. Sako, keliolika šei- kovojom. Rusai sako: švęs- spyrė balsuot. Kai pamatė, vio Natkevičiaus ūkis jau at- 
mynu melžia vieną karvę, ir kit musų šventes. Per katali- kad rimtesni žmonės neina imtas ir jame gyvena jau ru- 
melžia tik vasarą, kol gano kų šventes verčia žmones i balsuoti, kiti pasislėpė, tai sai.
ganyklose, o žiemą karvė dirbti. Po tokiu švenčių bu-; ginkluoti raudonarmiečiai “Išrodo, kad visus mus 
užtruksta, nes nėra kuo šer- na vis naujų aukų areštuota, vaikščiojo su komunistais po suvarys kaip galvijus į ko- į 
ti. Daug dėl to per žiemą iš- 1940 metų lapkričio 15 d. i kaimus ir prievarta varė munistiškus kolchozus, kur 
stimpa. Taip yra dėl to. sa- areštavo Kalvarijos parapi-; žmones prie urnų. Ir bailes- nėra žmogui laisvės daryti 
ko, kad nėra nuosavybės, jos kun. Jančauską. Sugavo nius privertė balsuoti. Bet ką nori ar nueiti 
nėra savininko ir niekas ne- išėjusį po pamaldų iš bažny-
sirunina nei gyvuliais, nei čios ir nuvarė Į Kalvarijos 
kitais reikalais. kalėjimą. Ir kuriuos tik su-

maišų uniformose, nes dra- pas jus bus taip. kaip pas 
panos Lietuvos krautuvėse mus. Nebus kunigų nei baž- 
buvo jau išpirktos. nyčių, nes tikėjimo nereikia.

‘Rusų kareiviai sviesto jr hna visus laiko kalėjime, nei 
lašinių buvo nematę. Kai vieno nepaleidžia. Kur juos 
pas mus pamatė pieninėse ar !au Pa(^jo. niekas 
daugybę sviesto, o maisto n?e^° nežino. Suimtųjų da 
sandėliuose lašinių, tai nu- ^era mat?s- įmones
švitusiom akim sako: dabar kalba Pasakoja, kad

Aš, Kazimieras Laurenčikas, pa
jieškau broliu Antano ir Juozapo 
LAURENCIKŲ. Prašau ju atsiliep
ti, kurie žinot kur jie randasi, malo. 
nėkit pranešti man jų adresų, busiu 
labai dėkingas. K. Laurenčikas (2)

Patrick, Sask., Canada.

I MERY GERULYTĖ iš Gervičių 
kaimo, pajieškau draugų, trijų brolių 
MATUSEVIČIŲ: Petro. Antano ir 
Jono. Taipgi Petro Bertulio iš Paše- 
šovio kaimo. Prašau jų pačių atsi
šaukti, kurie žinote kur jie randasi, 
malonėkite pranešti jų adresus. Po 
vyru mano pavardė Mrs. Mary Bie- 
rantienė. (3)
628 S. Eaton st., Baltimore, Md.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginės 
nesenesnės kaip 35 metų amžiaus. Aš 
esu vaikinas, blaivas, pasiturintis ir 
gerai atrodau. Bunu namie nuo 10 
iki 11 dienoms ir vakarais. (2)

Adolph
1448 S. Kedzie avė.. Chieago, III.
Telefonas: Rockwell 3405

Pajieškau gyvenimui draugės, ne
turtingos, bet kad neturėtų šeimynos; 
aš esu pusamžis žmogus, nevartoju 
svaiginančių gėrimų ir nerūkau. Tu
riu turto, galiu gyvent be darbo. Ku
ri mylėtų.gerų rimtų ir švarų gyve
nimų, ir yra pastovi, rašykit ir pra
šau pridėt savo paveikslų. (2)

A- Pilkus, Rolling Prairie, Ind.

Aš, Mikas Mačionis, pajieškau gy
venimui draugės, našlės tarp 44 ir 50 
metų. turi būt graži, šviesių plaukų, 
tarp 180 svarų sunkumo, kad butu 
linksma, nepikta, kad butų Biblijos 
studentė. Aš irgi Biblijos studentas, 
divorsuotas, 54 metų, 5.10 aukščio, 
200 sunkumo, nerūkau, nei svaigalų 
negeriu. Kuri mylėtų tokį vyrų, su 
pirmu laišku prašau prisiųskit savo 
paveikslų. M. Mačionis (2)

108 — 13th avė., Newark, N. J.

planą ir pasiūlyti Anglijai 
taiką, paliekant jai visą im
periją čielybėj. Naciai tikė
josi. kad šitokiom sąlygom 
Anglija sutiks taikytis ir ka
ras bus pabaigtas.

RAGINA PALEISTI AP
MOTAS DARBAN.

„ Amerikos senas admiro- 
kur non, las Standley ragina valdžią 

dauguma vistiek nebalsavo, nes komisaras saugoja tave nieko nelaukiant paleisti 
pasislėpė. Nežiūrint to, ko- kaip darbo gyvulį, žodžiu, darban orlaivius, laivus ir 
munistai paskelbė savo laik- bus taip, kaip dabar yra Ru- kanuoles prieš ’ vokiečius^
rasciuose,. /kad balsavo ‘99 
nuošimčiai? Tai yra aiškus 
melas. Tų komunistiškų me
lagysčių mes jau nebegalim 
pakęsti.

“Pirma melavo, kad ūkigal ir mes gausim paragauti J ^aunotvntoves septinta- n-nkai paliuosuojami nuo b<įšeVįkų cenzūros jis vi-
me forte naktimis girdisi 

“Kai musų ūkininkai ve- šaudymai. Ką ten šaudo, 
ža bekonines kiaules į stotį,; niekas nežino, bet žmonės 

negu seniau. Pavyzdžiui, kas į tai rasai žiuri ir stebisi Pas spėja, kad šaudo suimtuo- 
turėjo mieste gražius namus, į juos tokių gyvulių visai nesi- sius lietuvius. Žiemos laiku 
tuos komunistai pasiėmė, į mato. namiškiai dažnai nusiunčia
kaip jie sako — ‘nacionali- j “Pamatę pas kurį vidutinį 5įRų drapanų į kalėjimą sa- 
zavo? Bet jeigu savininkas • ūkininką kokias 8 karves ĮVo artimiems, tai čekistai 
buvo banke užtraukęs ant j besiganant, rasai klausia, į dažnai tas drapanas sugrą- 
to namo kelių ar keliolikos kaip didelis čia kolchozas, žiną. paaiškindami, kad tos 

kad tiek daug galvijų. ■ drapanos jiems jau nereika- 
“Iš to aiškiai galima ma- lingos. Ką tai reiškia, galima
• 1 J TT- ~• • • • l ' erinfi incoin

tūkstančių litų skolą, tai tą 
skolą jis turi sumokėti. Tur
to žmogus jau neturi, bet! Kad Rusijoj nieko nėra. spėti visaip, 
skolą reikia mokėti. O jei , q nėra dėl to, kad nėra nuo- i “Ko mes sulauksime ir kur
buvusiam savininkui davė i 
kokį kambarėlį, tai jis turi 
ir nuoma komunistams mo
kėti. O kas neturi iš ko mo
kėti. tai tokius, sako, trem- 
sią į Rusiją prie sunkiųjų 
darbų.

“Kai mes dabar pamatėm 
visą bolševikų rojų, tai 
mums pasidarė aiškus ir vi
sos Rusijos gyvenimas.

“Broliai, tikėkit man, aš

savybės.
“Liūdnas buvo vaizdas,

kai pradėjo rudenį šalti ir 
pasidarė slidus keliai. Rusų 
arkliai nekaustyti, tai va
žiuojant iš Kalvarijos į gelž
kelio stotį teko matyti, kaip 
iie ant plento slidinėja ir 
krinta. Apgailėtinas vaiz
das! Man teko gerai tas ma
tyti. Musų arkliai stiprus.

mus padės, žmonės kalba vi
saip. Mat iš Rusijos gilumos 
dabar gabena ir Lietuvoje 
apgyvendina Įvairius kol- 
chozninkus. Jau ir apie Kal
variją pas ūkininkus yra to
kių svečiu. O jei mes pasi- 
skųsim. kad mums negerai, 
tai mus gabens į Rusijos gi
lumą. Taip mes spėjam. 

“Parašysiu da. kaip buvo
gerai pakaustyti, eina kaip daromi 1941 metų sausio 12

"Įrodymas,” Kad Smolenskas Yra Paimtas

Bei lynas prisiuntė Amerikon šitą iniot rauką ir sako, kati lai esąs Smolensko miestas, ku
rį nacių kariuomenė paėmė. Rusai gi sako, kati Smolenskas ir šiandien esąs j u rankose. 
Katrie iš jų didesni melagiai, sunku pasakyti.

slJ°J- (Žinoma, jis sako,- mes ttirė-
Redakcijos pastaba: šis sime paaukoti kiek savo lai

kiškas buvo parašytas Lie- j vų ir gal žmonių, bet jei mes 
tuvoje, bet išneštas vienok0 nepaaukosime dabar, tai 
vokiečio Vokietijon ir iš te-j vėliau reikės daug sunkės-
nai išsiųstas Amerikon. Tai- aukų.

viso1'n; mokesčių, o dabar caį nečiupinėtas.

XXX ALE IR STOCK ALE 
Iš KRANO IR ItONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0.,. Ine.

MIŠKUOSE BES1SLAPS- 
TĄ BOLŠEVIKAI PLĖŠIA 

ŪKININKUS.

Lietuvos miškuose vienur 
kitur dar slapstosi bolševikų 
kariai. Ypač jų esą Dzūkijo
je. Bado verčiami, jie nakti
mis puola ir apiplėšia atski
ras ūkininkų sodybas. Buvo 
užpultas Pravieniškes kai- 

i mas. kur daug ūkininkų api- 
' plėšta ir išžudyta.

TELEFONAS 
W orrester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

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

LIETUVOS GELEŽINKE
LIAI VĖL PERSIUVAMI.

Lietuvos geležinkeliai vėl 
persiuvami į Vakarų Euro- 

; pos platumą. Mat, bolševi
kų okupacijos metu jie bu- 

! vo persiūti į maskolių gele- 
j žinkelių platumą.

PARSIDUODA DRUG-— 
ŠTORIS

Imliai geroj vietoj, biznis toj vietoj 
■ varomas per 20 metų ir daroma ge- 
' ras biznis. Parsiduoda labai pigiai. 

S. Markūnas (4)
390 I^fayette st., Bridgeport, Conn.

Lietuvių nėra mus miestely—pa
jieškau per laikraštį gyvenimui drau
gės, gal būt neturtinga, bet pastovi, 
mylinti dainas, muzikų, nesenesnė 50. 
Aš vidutinio amžiaus, gyvenu vienas 
18 metų, amatas—spaudos darbas ir 
muzikos kompozitorius, turiu išmo
kėtus namus, pats atlieku visus dar
bus namuose, busiu dėkingas skaity. 
tojui, kuris duos tų adresų protingai 
draugei, kuri su manim susipažintų.

G. A. Baronas (3)
Rd. 1, Box 11059,

Van Pykę, Mich.

Pajieškau gyvenimui draugo, apie 
50 metų amžiaus, kad tik nebūtų gir
tuoklis. Aš esu našlė, turiu 18 akrų 
farmų ir namus, viskas išmokėta, bet 
vienai nuobodu gyventi. Su gerų 
draugu galėtume turėti ramų gvve?, 
nimų ant senatvės. Turiu ir cento.* 
Butų geistiną, kad ir vyras turėtas 
kiek turto. Rašykit: A. N., (4)

253 Broarhvay, So.; Boston, .Mass 
--------------~—• vr: p

Pajieškau merginos apsivedimui^ 
pusamžės, nes ir kš> esu pasam ž ik; 
vyras. Pageidaučiau iš l.awrehce< 
Mtes., nes aš ten gyvenau ir seniau 
ten buvo gerų merginų. Aš turiu dvi 
farmas, kuri mergina mylėtų gyvent 
ant farmos prašau susirašyt su ma
nim. John Meskauskas <2)

R. F. P. 1, Corry, Pa.

Pajieškau Darbininko
Dirbt ant farmos; dirbam labai 

lengvai, turim visas mašinas laukui 
apdirbti. Butų gerai, kad mokėtų 
kiek karvės melžti, mes greitu laiku 
įdėsime melžiamų mašinų, tai ran
koms melžti nereikės. Darbas apskri
tų metų, mokam $45.00 už mėnesį 
vasarų ir žiemų. Burdas. ruimas, ap- 
skalbimas. Daugiau informacijų galit 
gaut per laiškų. Atsišaukit greitai. 
Gali atsisaukt nuo 20 iki 55 metų.

Jurgis A. Orinikaitis (3)
R. 3, Box 37, Merrill, Wis.

PARDUODU FARMĄ
120 akrų, 70 akrų dirbamos žemes, 

kita miškas ir ganyklos. Gera žeme, 
viskas gerai auga, visa aptverta, bu- 
dinkai visi kaip nauji, tipe teka sker
sai farmos niekad vandens netrūksta, 
šulinys prie stubos; 6 mailės į mies
tų. Priežastis pardavimo—liga. No
rinčiam gražiai gyventi, geras pir
kinys. Antanas P. Moske (-)

Light Star Route, St. James, Mo.

Petronėle Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETU VIS KAS 

GYDUOl ES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius n,sveikumus. kr°ipkt- 
t<'s nas mane; duosiu cerą patarimą 
ir busit natenkinti' (3(

PET LAMSARGIENĖ 
1814 S. Water St-. Philadelphia. Pa.

REIKALAUJAM AGENTŲ
MOTERŲ IR VYRŲ, kurie parda

vinėtų Deknio Vaistus. Geras uždar
bis. Galima pardavinėti tik liuosu 
laiku arba ir pilnų laikų. Galima tu
rėt gerų uždarbį. Klauskit informa
cijų. Dekins Ointment Co. (2) 

P. O. Box 352, Hartford, Conn.

K Earas uuropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite •‘Naujienas".

"Naujienos" vra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienos" Šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8>00.

Money Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Sutlpaiinimui kopiją patiųtimt ooltiA

J

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

PAS MUS DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 
DA SENA KAINA.

Sienom popiera 6c.. Kolis ir brangiau.
Maleva—Yarnish—Shella c 90c. ir brangiau.
Aliejus—Tarpentinas—Le ad^-Kalcimain—Lime—Plast er 
Cementas—Dratai—Stogam Popiera—Smala—Ringeliai

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

SOUTH BOSTON HARUWAKE, INC.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

322 BR0ADWAY,
Tel. ŠOU 1756

SO. BOSTON, MASS, 
tarpe D ir E Streets
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Moterims PasiskaitytA ’ A *» cvvnni Tiriovn

! i
Rankinukas Pritaikytas Prie Kostiumo KINIJOJ PASIRODĖ “STEBUKLAI.”

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFl^ONIENĖ.

K A MOKSLAS SAKO APIE UTELES,
Skaitytojui gal išrody> šiltinė, kurios ligos utėlių į- 

keistai. kad mokslui rupi kandimu platinamos esti, 
utėlės. Bet kodėl jos neturė- Vakarų armijose labai ma
tu rūpėti? Jeigu mokslui ru- žą prasiplėtimą teturėjo, 
pi visokios bakterijos, ne- Bet Rusijos kariuomenė la- 
ižiurimi plika akimi mikro- bai ir labai nuo tos ligos nu- 
organizmai. tai toks ikirus kentėjo. Mat, vakara Euro- 
brudas. kaip utėle, turi da pos gyventojai ir armija bu- j 
daugiau rūpėti. vo švaresni už maskolius.

utėliuPas gyvą žmogų atsiran
da trejopų utėlių: (1) gal
vos. (2 i-drapanų ir (3) pa-į 
slėpsnių. Kaip yra Įvairių‘ 
veislių vištų, ančių ir kitų 
gyvulių, taip yra keliatas 
veislių ir utėlių. Ar jos viso: 
paeina iš vienos ooros. ari. , - ,
ne. sunku atsakyt. Bet daba. •ime..dau" dauelau 2™’",V 
kalvos utelė nesiveisia ki- Tra lsm,rt' ' ""V"'
tur. kaip ealvos plaukuose: ,’V RSt
taip pat slėpsnių utėlės mėg- kiaL "i”'“1' 
sta' tik slėpsnių. pažasčių, t “Pk>«tam uteIro žmogų,
barzdos, ūsų ir antakių plati- Paduodamos esti. 
kus. I galvos plaukus jos ne- Apšviestose šalyse utėlės 
-ikrausto ir ten nesidaugina. iau gana retas paukštis. 
O drananų utėlės randasi tik štai. gaisus Paryžiaus moks- 
drabužiuose. skalbiniuose. į lineius. I. Mečnikovas, bu- 
Įsigyvendin damos jų siūlė-' damas Maskvoj kartą skun- 
se. raukuose, brinduose, už- J dėsi. kad jo tyrinėjimams 
lankose ir gauruose. ; Paryžiuje kartais trūksta

Yra pasakyta, kad koks- utėliu ir labai sunku esą ių 
iš didelio išdvku- Paryžiuje sujieškoti. Kas ki

Ir musų Lietuvoj 
daug randasi: 1918. 1919 
ir 1920 metais Lietuva dau
giau nukentėjo nuo utėlių, 
negu nuo bolševikų, ber- 

J ’ montininkų ir Želigovskio 
* i ouolimų, nes beriamąja šil-

KELEIVIS, SO. BOSTON

štame vaizdely matome 3 rankinukų (paketbukų) pavyzdžius. Geras skonis reikalauja, 
kad rankinukas visuomet atatiktų kostiumui. Ne tiktai jo spalva turi būt pritaikyta prie 
drapanos, bet ir kokybė. Brangesnė drapana reikalauja ir brangesnio rankinuko.

Paržas kvepėjo kaip Dievas, 
bet pastipo Inip kiaulė.

“Boston Traveler” iš
spausdino šitokį savo kores
pondento pranešimą iš Pei- 
pino, buvusios Kinijos sosti
nės. kurią dabar turi užėmę 
japonai.

Tūlas laikas atgal, jis sa
ko, Peipino kiniečių laikraš
čiai pradėjo rašyti apie ne
paprastą paršą, kurį buvo 
užsiauginęs Peipino kalėji
mo prižiūrėtojas.

Tas paršas taip kvepėjęs 
Dievu, kad budistų vienuo
liai pripažino jį esant paties 
Budos reinkarnacija (įsikū
nijimu) ir pradėjo net mal
das jam iš Budos šventraš
čio skaityti.

i Dabar jis jau pastipęs. Ir 
Į dabar kiniečiai pradeda to 
paršo dieviškumu abejoti, 

i nes jei jis butu buvęs Die
vas. tai nebūtų pastipęs kaip 
paprasta degloji.

konais apaugusius šonus ir 
pripažino, kad ištikrujų Į tą 
paršą yra įsikūnijęs pats 
Gautama Buda. kuris nužen
gė iš dangaus aukštybių ant 
žemės nuvalyti žmonijos 
nuodėmes.

Vienuoliai perskaitė iš 
Budos šventraščio keliatą iš
traukų, ir paršas tuoj pradė
jo linksmai kriuksėti, lyg ir 
sakydamas, jog tai šventa 
tiesa.

Vienuoliai norėjo pasiim
ti tą bekoną į savo šventyk
lą, bet kalėjimo prižiūrėto
jas atsisakė su juo skirtis. 
“Neatiduosiu už jokius pi- 
nigus.** pasakė jis jiems.

Ir dabar jis nutarė gar- 
Į džiau jį šerti. Bet tai buvo 
nelaimė. Paršas persiėdė, 
apsirgo ir pastipo. Pastipo 
ir neprisikėlė...

Nusiminė kiniečių kuni
gai. kurie laikė jį Dievu. Jie 
dabar kraipo galvomis ir sa-

: O pakol jis buvo gyvas,! ko: jei tas paršas ištikrujų 
jis buvo tiek pagarsėjęs, i butų buvęs Dievas, tai argi 
kad ir karo žinias buvo iš-: jis butų nuo persiedimo pa
stūmęs iš pirmutinių laik-stipęs, kaip paprasta deg- 
raščių puslapiu. loji?

Ir pagarsėjo jis visai pa-J 
j prastu budu. Tiesa, jis buvo
gražus paršas, dailiai nusi-1 ---------

_ i penėjęs, nes geriausis kali- MALTA MĖSA RUSIŠKAI. 
PITTSRI JRGHF ISTF.IG- imaistas visų pirma tek- j svaras geros maltos jauCT5KKM& SSfS £ —

Nelabai senai Pittsburgho jimo prižiūrėtojo palšas ne- 1 puodukas kietos duonos 
r>----- *.— Tzu.-i------- !-------trupinių sumaltų Į miltus.

1 šaukštukas druskos, 
žiupsnis pipiru.
Pusė puoduko pieno.
4 šaukštai miltų.
2 puodukai buljono.
Pusė puoduko kečiupo. 
Puodukas rukščios Smetonos. 
Sviesto.

Sumaišyk mėsa su duonos tru-

APIE VALGIUS.
tai nona
mo žalti lieoęs virėjui iškep
ti ir suvalgęs. Tai jam bergž
džiai nepraėję, nes iškilęs ______„______... . .
ant nugaros' skaudulys o gali rasti kiek tik nori. “Ko- su utėlėmis yra kur kas sun- buvo ne rožėmis klotas, 
kai ii gydytojai praplovė, i kie gi jus, vietiniai Maskvos kiau, ir tada jų daugiausia Anądien viešbučio tarnai 
tai ėmė išten verstis utėlės. į mokslinčiai. esate laimingi, prisiveisia
km ių jokiu budu negalima į kad galite taip pigiai utėlių 
buvo išnaikinti, ir jos paga-. gyvenimą tyrinėt" — širdin- 
3iau tą poną užgraužusios. ? gai sušukęs prof. Mečniko-

ta, girdi, su utėlėmis mokslo 
tyrinėjimai vesti Maskvoje sunkiau išsimaudyti ir dra- turėjo pasisamdžius viešbu- 
ir visoj Rusiioj. kur to gero panas persimainyti, kovoti ty. Bet gyvenimas, matyt,

Xet gvdvtoiai seniau tikė- 'a%‘Grįžtant prie paties kiaule. kad gali 
Ivsti utėliu.

iš kuno žaizdų 
Pasakoja, kad •

JAUNOS MOTINOS 
TRAGEDIJA.

New Yorke kitąsyk gyve-

: išgirdo jos kambaiy suvj.
Tarnai norėjo Įneiti Į vidų. 
bet Tamara jų neįsileido. 

, “Čia nėra nieko baisaus. Re
volveris netyčia iššovė,” aiš
kino ji jiems iš užrakintų

-imo.' kaip apsieinti nuo utė- »° J™ damininkė ir jau- durą. 
iu. teikia pa^kyrti, kad to-. į - Tarnai nuėjo.

Lietuvių Country Kliube su- norėdavo esti 
sirinko grupė inteligentiš- T j. k ; kiauliukštfe

rų kliubą. Ten pat padaryta sjier(jvĮi|on pet naršas tuoj ir pradžia. Tuoj užsirašė. 17 Sfi
^a”SS So pri=
; Ant viete išSl i? valdv Jis tiek soar(lįsi' ‘iek žvie' 
i , ™os• teruiKU ir valdy- kad net įr kalėjimo pri.kai kurie labai aukšti ponai L-n - , ‘ ‘f ’ t • t ; Jis vadinosi G. Hans Charle. i. « • • .. nau irci u narcimtu „u-

jokiais budais negalėdavj Bet 1933 metate jiedu jau Kjek vėliau pasigMo ant-; ži^tojui suminkštėjovnač Vasara P^rsiskyiė. Ji buvo tada tik tas šūvis. Ir viešbučio ofise, rinkta pirmininke; A?ota dis*^is nutarė dar palikti ji Piniais- sudėk druską, pipirus.
P.. - . - ' - - - • žO metu amžiaus. Susidėjo be pertraukos skambino iš: Sutkaitė. yice-pirminmke; į g,™ Meičiokas tiek nu- P‘ena *r viską gerai suminkyk.

kių kaip kaldunams, ir paspir
gink jas skauradoj ant sviesto. 
Tada mėsą išimk Į karštą bliu- 
dą, o j tą sviestą, kur mėsa ke
pė, Įmaišyk miltus, supilk bul
joną, kečiupą, Smetoną, sudėk 

dėkingumas, suprantama, atgaj mėsą ir pašutink lėtai dar 
keliatą minučių. Tuoj karštą 

— duok an^ stalo.
papasakojo apie tai kitiems INKVIZICIJA

utėlių atsikratvti. Varšuvos 
viešpats, kunigaikštis Pas-

utėliu turėdavęs, kad iš jo “Y1“v- kūdikio,patalinės kasdien žąsies niai, nei dveiokai. nei_\i no- 
sparnu eurbeli utėliu prižer- nei kailines kelines nei Kaip ten su tuo selesmanu 
davė ir'iuroie skandindavę, bai omnes _ kepures, kada viskas pasibaigė, niekas: ne- 
Romos 'kokiam tai popiė- w skalbimai issi- žino. gana tik to, kad Mrs.
žiui utėliu apimtam irgi žaibti. Tada esti ir utelių Tamara Charle. dabar jau 
kasdien navvkdave daugy-’ant žmogaus mažiau. 26 metų amžiaus motina,
be menu pagaminti ir"iu Bet žiema, kuomet reikia j paskutiniais laikais gyveno 
etnba kasdien Tibran neš- rtoriau apsivilki. kuometj Albany mieste. Kambarėlį 
davę skandinti. Odos ligų
mokslo kūrėjo prof. Hebrosi 
rankvedy aprašyta vardais: 
ne vienas panašių atsitiki-; 
m u.

T eisybe. 
gydvtojai

gerąi. įsilaužta per duris va- , Paskui buvo iškelta min- ciavo 
iu. Pasirodė šiurpi tragedi- tis, jog ne prošali butų kliu- .... ...
ja. Ant grindų gulėjo nusi- ■ turėti savo dainą. Susi- Šitokia kiauliška meile n 
sovusi Tamara Charle. o lo- rinkimas tam •pritarė ir nu . . - .
voje buvo nušauta jos 4 me- tarė įsigyti savo himną, ku- J&b nepa plasti dalykai 
tų amžiaus mergaitė. Ji bu- riam žodžius ir muziką apsi- Kalėjimo prižiūrėtojas 
vo apdėta pagalviais ir lele- į ėmė parašyti M. Miller. ga- papasakojo apie tai kitiems
mis.

kad senovėj ir 
kartais nepajėg

davo žmogaus utėlių apga
lėti. Bet tai buvo dėl to, 
kad nemokėta tuomet visų,' 
utėlių išnaikinti ir vis kai; 
kur žmogaus rūbuose, ar Į 
patalinėje pasilikdavo to j 
gyvio veislei ir iš ten jų ne- į 
ržilgo vėl daugybė privisda- 
vo. Tam, rodos, minėtasis, 
Portugalijos karalius neno-- 
iėdaves persiskirti su ilga: 
šilta vilnone juosta, kuria 
susijuosę' laikydavo savo 
tuštymus. manydamas tuo: 
budu nuo drugio ar nuo ki-; 
tokiu ligų apsiginsiąs. Pas' 
aną popiežių, spėlioja, ute
lės sėkliai būdavo palieka-iA
mos škaplieriuose, kurių ji- 
sai ilgokai nemainvdavęs ir' 
tolydžio ant kaklo pasikabi
nęs laikydavęs.

Bet visos pasakos apie 
utėlių nepergalėiimą pasi-į 
rodė niekais. Utėlės Įveikia-! 
mos. nor< ir nelengvai.

Pereitas pasaulinis karas 
kuoaiškiausia parodė, kad 
utėlė tik nuo utėlės paeina,' 
bet ne iš žmogaus kuno atsi
randa. Jei žaizdose jų ir es
ti. tai jos ten iš šalies Įlenda.

Utėlių liga, tai nešvaru
mo. nesiprausimo. baltinių 
nemainymo liga.

Vakarų Europos armijose 
utėlių daug mažiau buvo, 
negu Rusijos kariuomenėj.

Beriamoji ir grįžtamoji

ŽVEJAS.
Paupėj, prie aukšto kranto,
Stovi namas apkerpėjęs—
Čia daug metų jau praėjo,
Kaip gyvena senas žvejas...
Žvejas žilas, susilenkęs.
Daug jis įupesčių praleido:
Daug gyvenimo svajonių 
Išrašyta ant jo veido...
Prie vandens jisai užaugo,
Šilko bangos jį liūliavo:
Nors jo laime nedėkinga,
Bet jis myli dalią savo...
Iš žuvėdrų jis išmoko
Ilgas dienas grobio laukti,
Jis šventai visuomet tiki 
Daug brangios žuvies ištraukti...
Tinklą ilgą. tinklą platų 
Į vandens gelmes skandina — 
čia jo triūso visa laimė.
Čia jis džiaugsmo godas pina.
Yilnvs ūžia, vilnys šnera.
Vilnys supa valtį žvejo —
Kas atspės, kiek jis čia džiaugsmo. 
Vargo, įupesčių turėjo ...
Kuomet buvo žvejas jaunas — 
šauniai jis irklais mosavo,
Dažnai pusryčiais audringais 
Skrodė upę luotu savo...
Kas jam rastųs, šalti vėjai?
Kas. kad tranko vilnys luotą?
Jo likimo brangi laimė 
Džiaugsmo posmais apdainuota!...
Daug naktų jisai nemiega.
Daug jis rytmečių rymoja,
Klauso kaip žuvėdros klykia 
Skaidrios upės tolumoje...
Linkima žvejui čia gyventi — 
čia jis gimė ir pražilo,
Laimės skirtą žvejo dalią 
Jis giliai, giliai pamilo...

VI. Viliunas.

A 4^ 1 K 1-u • Ibi muzikos srity veikėja ir valdininkams. Pradėjo ra- p .... Y v a„,.
Ant stalo buvo paliktas si- Pittsburgho Board of Edu- gytį apie tai ir Peipino laik- kn5?s aprašyta katalikų bažnyc

tokio turinio įaisKas: : cation Chorai Club’o nare. ,aščiai. Reporteriai išaiški- ™,i^džnavSsiu,os’2t
“As norėjau numirti kartu m i u . nn Vnd t n i neralinri hnt na. u“ Pave,K,,t-«n savo kūdikiu het no nir-! Ta1^ Pittsburgho moterų no- *aa fąi negaunu out pa puslapių. Kama ....................

• i * • P R -i klinhas hus hpnp nirmutinp prustH kiuulė, nes kaktoje < rudakimo šūvio revolveris užsprin-Dus De.ne PĮrmutme h . raukšlių LENGVAS w
po Tuomet aš išėiau mies- i hetuviS organizacija, kun neturinti jokių_ rauKsiių, IŠMOKT aNGLISKALran ir nSSuSu to:turfe himn«- kvepiant, ton švente ko- reikalin|riaasių „
tan n nusipiihau nuoaų. cet Motera kliubą «teigti su- dylas m esanti tokio ramus pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta
ne neveike. Liko tik Viena ! Vįluu«? . ® . ųn j n Kj,:,. H i d i« dipvpc taip lengvai ir suprantamai, kad kiek.
išpilk ” ' 1 mane pp. Pivanunienę, Pi- „y.0- KaiP Pats aiais VįenaS gali greitai išmokt kalbėt ang<
x •* i a . i IcpHpup IV FiilVO’ipriP mi.»Bud<sL liškai. Joje telpa netik atskiri žo-Policna mano, kad ta y, . . .e* .?s Tšo-irdn anie tai Budos džiai’ *** čieli sakiniai’ pas»kaibėji-“viena išeitis” tai nataisvtDir si steigiamaj} susi- . isgirao apie tai Duaos niai jieškant, važiuojant kir Viena išeitu. tai pataisyti, ... Vienuoliai ir tuoj nusiuntė nors nuenis krautuvėn, pas daktarą
užspringusi revolveri, nes mot dvasišką delegaciją ištirti kS*S2»Si&

kliubui gražios ateities. dalyką. Dvasiškiai ąpnoete
Pittsburghietė. kmulę, apčiupinėjo jos be- Kaina ............................................ 35c.

anystovų buvo aišku, kad ji 
iškrapštė Įstrigusią tūtelę ir 
nusišovė.

Ši jaunos motinos trage- Raitė i«orib. Pacat A P. Schnitr^r i 
dija vra da vienas argumeti- Į,3 , j . I žmones rašyti išmoko, kokiu budu įs-tilS UZ tUl, KUO JUUniemS tu- J dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau- 
retų būt uždrausta tuoktis.
Susilaukusi vos 20 metų am
žiaus, kuomet mergaitė turė- LIETUVIU LAISVES MY- - 
tų dar mokintis, ji jau ski-1 tETOJŲ DRAUGYSTE h 
riasi su pirmutiniu savo vy-, waukec;an. iu. ! 
iu ir eina su kitu. kuns, ma-!

oooeoeoeeoeeae&aoeooeoooooooooeooaooooeooc

ta ir tt. Chicago. 
Andarvta

WM.
«-2 fir>

4 Į
it

tyt, jai geriau patiko. Praei
na vos keli metai, ir jau rei
kia žudyti savo kūdikį ir pa
čiai kartu mirti.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškia: iijruldyti pilietybė# įstaty 
mai su reikalingai# klausiniais ir at 
sakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra pnržinrėla ir pagerinta 
'aidu Ksina ............................ 25c

AMŽINOS OAINOS.
Šioje knygutėje telpa H geriausių

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

VALDYBA METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. TVaukegan, III 
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 

733 Lincoln st., YYaukegan, III. 
Sutana Gahrla—nutarimų raft.

730 McAlister avė., Waukegan, III 
Emilija Kernagis—turtų rašt 

720 Vine Place, Waukegar, III.
K. Vaitiekūnas — kasierius,

726 — Sth St., Wa.ukegan, IU 
KASOS GLOBĖJAI 

O. lauraitis, K. Ambrozunas, 
MARŠALKOS:

K. Pcčulis, J. Stoškus.
Susirinkimai būna paskutini nedėl 

dieni kofno mėnesio. I :i»O v. p» pietų. 
Liuosybėa Svetainėje, kamp. Kth ir 
Adams Sts. Wankeean III

SIELOS
BALSAI

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

GRAtlOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyfta papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
22:! puslapiu dydžio, apie 150 įvairią eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK f 1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Pritaikyta Amerikos Lietuviam* Mokyti* Kalbą 
SUTAISĖ PB. P. PILKA. Lietuvių Kalimu Mokytėje

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 
KAINA >100

DR. D. PILKA, 528 Columbua At% Boston, Mum.mmSNMOMMta,

kiekvienu turėtų papaaM mvu kargyaų minėta knyga. 
Kiekvienus Ruaipirkeu tų knygų pmudSUngs. Piairnu geriančia 
siųst “Monry Orderiu.” Popierinių* galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia alikiai užrašyti savo ir "Keleivio'' ad- 
re«ų ir nepunirikit prilipyt ui3 centus markų.

-KELEIVIS”
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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ĮSPŪDŽIAI 1S SUKILUSIOS LIETUVOS
(RAŠO MUSŲ KORESPONDENTAS.)

ChurchiU Apžiūri Amerikoj Padarytą Tanką

<5s
Kaune bolševikai buvo arei* I pusiau gyvus, ištroškusius, kaitų žygiavo liuosuoti savo į gi žuvo karo audroje. Liku- , 

tavę 10,000 lietuvių. ! pridusintus, kur tai ištisais, tėvynę nuo ginkluotų žydiš- šieji gelbsti kas dar galima 
Tfl.i hl.vplin nrfld7inwitraukiniai8 vežė- Jy dienos į kų gaują. 1 išgelbėti, krapštinėjasi griu-

okupuotoje Lietuvoje maža'^S“^" Vie." V™ ----------«•—>«- vfeiuose; verkšlena
kolito i; Jnvin buria toklos kaiti os uzdaiytuosebeliko lietuvių, kurie neskai-tė dienų, kada išmuš lemia- Wonukose ? kltus tie
moji valanda ir kada. su- biauiybes nuvežę toliau m~ 
gaudus pasienyje pabūk- Įmusų a lsPlau>- 
lams, kiekvienas kas gyvas Bolševikų valdžia Kaune 
ii pajėgus dar nešti ginklą, buvo apginklavus 10,000 
stos į miltiną kovą su raudo- žydų prieš lietuvius.
š šnaSr.::..

&”^ip 'Mis “• "eb^i8»to-

tai kovai ^ruošėsi; raudoni
sios Lietuvos vyriau^bės aR™?^
galvos ir kiti bolševikų pa- lyg ■s‘netln«la-
reigunai iš anksto planavo, im
kaip tokiu atvėju jie neš iš Į —Kodėl jus mums neatėjot 
Lietuvos savo kailį, o iš ant- ‘ į pagalbą vieną sąvaitę 
ros pusės komunistai ir Lie- anksčiau? Mes tada butume
tuvos žydai ruošė lietuviška
jai visuomenei kruvinąją 
pirtį.

Paskutinę sąvaitę pnes 
karą Lietuvos visuomenę 
apėmė tikras siaubas. Ji pa
juto, kad bolševikai yra pa
ruošę žiauių planą, paga’ 
kurį jie buvo numatę išžu
dyti keliatą tūkstančių lietu 
vių inteligentų, o kitus iš
vežti į Rusiją. Jų baimė tu
rėjo pagrindo: birželio 19 
20 dienomis bolševikai stai
ga pradėjo daiyti visoje Lie
tuvoje masinius 
Tūkstančiai GPU 
švaistėsi po visus Lietuvos 
kampelius ir suiminėjo kiek
vieną daugiau pasireiškusį 
ir žinomesni lietuvį patriotą. 
Kaip tvirtina užsilikę Lietu
voje kompetetingi asmenys, 
per šias dvi dienas bolševi
kai spėjo suimti keliasde
šimt tūkstančių padorių lie
tuvių. Sakoma, kad vien tik 
Kaune suimta virš 10,000 
lietuvių. Raudonieji bude 
liai suimtuosius tuojau suso
dino į prekių vagonus ir iš
tisais traukiniais vežė į Mas- 
koliją. Išvežtųjų tarpe yra 
nemaža ūkininkų, ypač iš 
Suvalkijos, iš Marijampolės 
ir Vilkaviškio apskričių. Ve
žė ne tik vyrus, bet ir mote
ris ir visas šeimas.

Bolševikai su išgabena
mais lietuviais elgėsi gyvu
liškai. taip kad šios tragedi
jos liudininkai neturi žodžių 
šiam sovietiškam barbariš
kumui apibudinti. Pumas 
lietuvis, kurį aš susitikau i- 
žengęs i Lietuvos žemelę, iš
lindęs iš miško ir šiek tiek 
atsipeikėjęs, šį lietuvių išve
žimą man taip apibudino:

—Tie žvėrys musų bro
lius, kaip vanagai paukš
čius. išgaudė ir juos kaip se
niau supirktus plovimui gy
vulius, varė, apdaužytus, su
kruvintus, apsireng u s i u s 
ir pusiau apsirengusius, 
į susirinkimo vietas, o iš ten 
juos sugrudo po 80—90 
žmonių į prekinius vagonus

išgelbėję tukstancius brolių 
ir su jų pagalba dar smar
kiau butume galėję perti 
kailį tiems judošiams...

Tai buvo tėvas, kurio sū
nūs su ginklu rankoje tuo 
momentu kovėsi su bolševi
kais, sukilėlių eilėse, o kitas 
sūnūs — sukilusios Lietuvos 
kariuomenės eilėse.

Met žygiuojam per Suvalki
ją. Visur plevėsuoja nepri

klausomos Lietuvos 
vėliavos.

Su nepaprastu džiaugsmu 
ir nekantrumu artėjome prie 
Lietu vos-Vokieti jos sienos. 
Šiame žygyje dalyvavusiu 
lietuvių bus viena iš neuž 
mirštamiausių jų gyvenime 
valandų. Sieną pramovėm. 
Trys lietuviai, vieno likimo 
draugai, džiugiai sužiurome 
vienas į kitą ir netvėrę, žes- 
tu vienas kitą sveikinome 
laimingai įžengę į savo 
šventąją žemę.

Be savo tiesioginių užda
vinių, stengiuosi su visu 
smalsumu viską pastebėti, 
visur savo akis įbesti, viską 
patirti, sužinoti. Juk iš žur
nalistinio kailio negi išlysi.

—Virbalis! — surikau sa
vo dviem prieteliams, ku
riems ši vietovė yra mažai 
pažįstama. Šis pasienio mie
stelis buvo piimoji šio karo 
auka. Tik dėka staigumui 
Virbalis paliko dar ne per 
labiausiai sunaikintas. Kur 

® nekur dar rūksta griuvėsiai.
' žmonės be miego, išvargę,

Tuo pačiu laiku, t. y. dvi 
dieni prieš karą. kada GPU 
čekistai išplėšė iš Lietuvos 
didžiąją dalį geriausios in

areštus, valdžia^n'klavo e'elbsti s*™ turt$ nuo £ais_
visus Lietuvos žydui Birže- ro’ kiti >u Pabė^agentų

lės. vaikai, matyt žuvusiųjų 
ar šiaip kokios kitos nelai 
mės ištiktų. Šiuose griuvė
siuose ir tarp vargo ir nelai
mių prispaustų žmonių tvar
ką stengiasi palaikyti suki
lėlių pastatytą vietos val
džią. Tai daugiausia buvu
sieji valdininkai ir laisvųjų 
profesijų žmonės. Jų padė
tis savotiška, nes jie niekaip 
negali susisiekti su Kauno ir 
Vilniaus sukilėliais ir tokiu 
budu turi laikinai tvarkytis 
savo rizika ir atsakomybe.
Neapsakomas žmonių pasi
ryžimas iššluoti bolševizmo 

liekanas.

Mieste jaučiama sukilėlių 
dvasia: ne tik ant užsiliku
sių namų, bet ir ant griuvė
sių plevėsuoja musų trispal
vė; kiekvieno lietuvio veide 
skaityte skaitai pasiryžimą 
ir nenugalimą norą viską 
pakelti, visa kuo aukotis, 
kąd tik galima butų sutriuš
kinti raudonąsias gaujas, 
čia pamatome pirmuosius 
Lietuvos sukilėlius. Tai dau
giausia jauni vyrukai, 17— 
20 metų amžiaus gimnazis
tai. ūkininkaičiai, studentai, 
darbininkai. Jie

—■Z. I. N. Csblephoto

šiame vaizdely matosi vyras su šviesiu kostiumu. Tai Anglijos premjeras (’hurebi!!. .Ji> 
apžiūri Amerikoje pagamintą tanką Londone.

kad čia dar esama priešo 
šiltų pėdų: kur nekur dai 
rūksta namų griuvėsiai, pa
kelyje riogso sovietiškųjų
tankų, pabūklų ir kitu karo pai sako 
padargų likučiai. Dažnai už- i _Ačiu Dievui kad us 
tinkame sovietų kanų pa- atėjote. Mumis bolševikai 
mestą apiangą, ypač rnun-jau j)ajge smaugti. Aš ne- 
diius, palaidines (^bas-. kaj^gju apje didesnius
kas), salmus. rovimus ir pa- Upninkus įr inteligentus. Ju 
našiai. O si traukimąsi uz-

jokio varžymosi, drąsiai it tai ūkininkų, tai ką bekalbė- 
kaiys, trumpai mums nupa- ti apie visą Lietuvą, o ypač 
sakoja paskutiniųjų bolsevi- apie Kauną ir Vilnių...
kiniu metu epopėją ir trum- T“ Trys to mažažemio sūnus iš ■ 

ėjo mušti Lietuvos ne
prietelių.

Šiurpas ėmė beklausant 
tokių parodymų. Jie mus 
dar labiau užgrudino ir lys 
kokia spyruoklė spirte suv

on j m,, nuo pirmosios karo audros iruo 20 d. vien tik Kaune rau- , • • , •dalinasi su likusiais nelaimedonoji valdžia apginklavo 
apie .10,000 žydų. Šio gink- 
’avimo tikslas lietuviams

ir džiaugsmu. Tik žydai ne
turi kuo džiaugtis. Nepalies-

aiškus. Ypač tai tinkamai ‘Į musb. suki,lėl.i’» rankoS’ jį
vertino musų sukilėliai, ku 
rie buvo pasiruošę žūtbūti
nei kovai ir tik laukė signa- A

stovinėjo gatvėse ir, norė
dami prisitaikyti prie naujų 
įplinkybių. dar mėgino ro

dyti savo “neutralumą” ir’o. Tai buvo, kaip pasakoje “sukilėliai, nepaprastos va- i >kaltumą Paarodo, kad 
landos 1M Cla paliko labai maža,

, pats ubagynas. Kiti gi išdu- 
—Tomis dienomis — aiš- mė su savo “tavorsčiais” 

kino man vienas gerai pažįs- bolševikais į “matušką” 
tarnas sukilėlis. — mes visi Maskoliją.

stovėjomegyvieji stovėjome pnes 
klausimą: ar sustoję petys į 
netį su mažomis savo jėgo
mis sutriuškinsime raudoną
jį siaubą? Ar nuplausime 
savo krauju Lietuvai pada
rytą gėdą? Ar tėvynę išva
duosime iš barbaro, ar gai 
lingai visi žūsime, palikę 
ėvvnę kitiems vaduoti?

Visais keliais dunda įvai
rių įvairiausi vokiečių ka 
riuomenės daliniai. Virbališ
kiai lietuviai juos džiaugs
mingai sutinka, kaip išgel
bėtojus nuo vandalų ant
plūdžio. Kiekviename užsi 
likusiame lietuviškame na
me plevėsuoja musų trispal 

Kur nekur gatvių pasavę.
Lietuvos sukilėlių troški- lėse riogso bolševikų palikti 

mas pasitvirtino. Lemtingo- karo reikmenys. Taip pat 
i valanda išmušė. Birželio kur nekur pakelyje matyti 

22 d. rytą sugaudė Lietuvos tik ką supilti karių kapai 
pasienyje pabūklai, dusliai Liūdna buvo žiūrėti į šį mie- 
nuaidėjo nuo geležinių stelį ir jo gyventojus.

^Lionei _ j e . į - >
—Kazin, ar taip ir kiturpaukščių dedami “kiauši

niai,” nuo kurių išlėkė į orą 
visi bolševikų Lietuvoje 
įtaisyti aerodromai ir kiti 
kariniai įrengimai bei pa
statai. O birželio 23 d. apie 
pietus sukilo ir visa Lietuva.

Lietuvos pabėgėliai, ku
rie gelbėdami savo gyvybę 
buvo pasišalinę nuo raudo
nųjų GPU galvariezų. dabar

ir, uždarę duris ir langus,; prisidėjo prie vokiečių ir

Maršalas Timošenko Fronte

Šitame vaizdely yra parodytas raudonarmiečių vadas Se- 
mion Timošenko, kuris dabar gina Leningradą, ši nuo
trauka buvo padaryta per manievrus netoli Maskvos. Sako
ma. kad dabar jis buvęs daugiausia priešingas Hitlerio 
reikalavimams, ir dėl to Stalinas jį šiomis dienomis pa
žemino: iš vyriausiojo karo komisaro pareigu nustūmė į 
komisaro padėjėjus. Karo komisaru apsiskelbė pats Stalinas.

visur Lietuvoje bus?— klau
sėme savęs, apleisdami Vir
balį.
Vilkaviškis išdegintas, be

veik nieko neliko.

Ir vėl raminamės, pamatę 
musų pirmuosius kaimus. Jie 
sveiki ir pasipuošę tautinė
mis vėliavomis. Kaimiečiai, 
nežiūrint karo audros, 
kruopščiai darbuojasi lau
kuose ir linksmais veidais 
mus sveikina. Laukai gra
žus, apsėti. Javai puikus, tik 
kur nekur išvažinėti tankų 
ir iššliaužioti bėgančiųjų 
bolševikų.

Ir iš kairės ir iš dešinės, 
visame horizonte, giedrią 
dieną matosi baisus pilki 
debesys. Tai žygiuojančių 
kariuomenės dalinių sukel
tos dulkės. Prieš mus, pro 
dulkių debesis, stypso pora 
trokštų. Tai Vilkaviškio baž
nyčios. Po kiek laiko mes 
pasiekėme ir patį Vilkaviš
kio miestelį. Nors šį miestelį 
ir gerai pažinojau, bet š}. 
kartą, deja. visai jo nepaži
nau. Ir nebuvo ko pažinti, 
nes jo veik nėra: pasiliko tik 
viena jo šiaurės rytų dalis 
«u bažnyčia. Šiaip visas 
miestas išdegęs, sugriautas 
ir dar mums žygiuojant de
gė. Žmonių veik nematyti: 
vieni bolševikų išvežti, kiti

kairiosios rankos įvairių 
vairiausi kaspinai; ginkluo- 
i taip pat įvairiausiais gink- 
ais. Žėrinčiomis akimis ir 

savo tvirtomis rankomis su
spaudę ginklą jie valo mies
tą ir jo apylinkes nuo raudo
nųjų parazitų. Iš užsienio at
vykę lietuviai ryžtingai ir 
džiaugsmingai spaudžia sa
vo bendrojo likimo drau
gams. vietos sukilėliams, 
rankas ir pasikeičia pirmai
siais įspūdžiais ir patyri
mais!

—Viskas tvarkoj, — šyp
sodamasis taria aštuntos 
klasės gimnazistas, prieš ke- 
liata dienų dar bolševikų 
kankintas kalėjime. — Kau
nas ir Vilnius musų ranko
se: bolševikų gaujos strima
galviais nešasi iš musų tė
vynės.

—Tad reikia jiems pasto
ti kelią, juos suimti į bučių, 
duoti jiems dar daugiau, 
kiekviename užkampyje 
duot uostyti lietuviško pa
rako...

Ugningomis, akimis per
žvelgę vieni kitus, atsisvei
kinome. Jie skubėjo savo 
keliu, o mes savo.

“Mirti* Lietuvos išdavi
kams!” šaukia kaimiečiai.

Mes visa savo siela džiau
gėmės jau pasiektais sukilė
liu laimėjimais ir su di
džiausiu nekantrumu trau
kėme Kauno link.

Pakeliui sužinojome, kad 
apdeginta ir Mariampolė, 
bet ne taip baisiai, kaip Vil
kaviškis. Esą sudegė apie 20 
nuošimčių miesto. Miestą 
savo rankose taip pat turi 
sukilėliai ir kovoja su bolše
vikais ir išgamomis.

—Mirtis Lietuvos išdavi
kams ir razbaininkams!— 
kumštį suspaudęs šaukė se

nis kaimietis, rodydamas 
mums kelią. Mums jį guo- 
džiant ir ju^ąnt pirmyn, 
girdėjome dar šio senio pra
šymą:

—Tik nesigailėkite tų ju- 
došių!... Jie ir jums dar ke- 
ią gali pastoti...

Pasiekėme pusiaukelę į 
(auną. Gražiai žaliuoja 
Jetuvos laukai. Ukininkai, 

papuošę namus tautinėmis 
vėliavomis, darbuojasi lau
kuose. Iš pirmo žvilgsnio ne

atrodo, kad čia tik ką pra
ūžė karo audra. Bet geriau 
sižiurėjęs į aplinką, pastebi,

Kaip nyKųs jų duvo tusiai ir ir darbininkai, susilaukę. po is sparnų tas gaujas 11 
pats gyvenimas: suberta be- žiūrėkite, ir aš,’pusės hekta- tuos lietuvius kankinius iš- 
101 minė kiuvelė žemės, ant ro ūkininkas, jau buvau pa- laisvins? Tokiomis mintimis 
los įbestas paprasčiausias jmtas Uv gerklės- apdėjo vylėmės ir ruošėmės apleisti
baslys ar kokia šaka ir ant tokiais mokesčiais', kad ma- nuoširdų ir vaišingą ' broli 
m užmauta raudonarmiečio niau jau apleisti namus lietuvį, 
keptu e, salmas, ai net paka-; kur akvs užmato Mes Šeimininke pritarė vvro bintą palaidinė... Jokio už- j laufcąme> ia^kėme va^ndo# pasakojimui ir'ką tai skau- 
rašo. jokio kito ..atminimo i jj. neapsivylėme. Gaila tik, daus slėpė savo širdy. Senas 
ženklo. Pagalvoji žmogus, kad anksčiau neatėjot, bu- pulkininkas atspėjo jos pa- 
kad tų. žmogystų g’alas nie-, tume dar išgelbėję savo kai- slaptį ir, lyg norėdamas ją
ku nesiskiria nuo iu naciu-------- -- i-- užklausė, kame

jos vaikai. Moteriške su
. _____ ___ _ _ mi tikra diplomatija at-

lystėje. jų atmintis isdilc|mU5Ų tarpo (čia jis pradėjo sakė: 
kartu su jais... minėti visą eilę išvežtų jo —Vyresnysis. 22 metų
Mus tykoja javuose ir kru- kaimynų, kurių tarpe panti- amžiaus, dai laistos Lietu- 
muose pasislėpę bolševikų ni ir mums, kauniškiams, ge- vos valdžios buvo pašauktas 

partizanai. rai pažįstamo valstybės gy- ] kariuomenę, o paskum pa-
_ . x , .-, nėio Budrevičiaus broli, ku- liktas bolševikų kariuome-
Priartejome Šešupę. Su

stojame. Klausinėjame uki-

ku nesiskiria nuo jų PaclŲ: nivnėlius. Juos dvi dieni patikrinti, užklausė, viro gyvenimo Jie buvo be-ipi5eš karą tie garančiai kaip £ra
veidziai vergai Stalino kąra-j Q^.vuĮjus vagonais išvežė iš tam 

atmintis

ninkus. Pasirodo, kad esa
me bolševikų partizanų zo
noje. Jie tykoja krūmuose ir 
javuose. “Pasiruošk” — ko
manda ir pirmyn!

Laimingai pasiekėm Vin- 
čius. Prakrapštę dulkėtas! 
akis, užsukame į triobą pas! 
pirmutinį ūkininką, tikriau i 
sakant, darbininką. Čia mes Į 
patiriame daugiau apie bol-' 
ševikų siautėjimą, ūkininkų 
išvežimą, jų kankinimą ir tt. į 
Mažažemis ūkininkas savo; 
taurumu ir nuoširdumu su
žavi senus, jau per didijį ka
rą buvusius Lietuvoje vokie
čių karius. Vidutinio am
žiaus žmogų ir jo šeimininkę 
kiekvienas beriame be pa
liovos įvairių įvairiausiais 
klausimais. Gaspadorius be

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY”

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinima 
admir Istracl jon nevėliau PANEDS- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst lfi anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numerj nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane- 
fiitną patalpinam uft >1-00. Už dides
nius garsinimus skaitomi nuo colio.

Ut pajležkojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
filmus, kaina 2c. už žod|. Sta n. bes- 
nėm raidėm antgaivls—15c. eatra.

••Keleivio” prenumeratoriams u? 
pajiefikoiimus erminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Magiausio pajlefiko- 
jimo kaina 65c.

Norint pajležkot tu paveiksiu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

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

ri bolševikai su visa šeima nėję. Jis tarnauja Varėnoje, 
kurtai išvežė). Taigi, tik šiandien gal jis jau peria 
vien musu apylinkėje iš po kaili bolševikams... 
nakties dingo gal keli šim- (Bus daugiau.,

AR ROMOS

opiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠ£ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkvtts kada i 1‘asau'i «tūjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus ž<«!zi:d 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoeliijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. <4, Romiškoji bažnyčia.
SKY’RIL'S III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys. Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. lsjfi m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Ikonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienok} ar kitokį su
pratimą apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kjvpo žaislą ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalų į . įskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. ValadLa.

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

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

Galima gaut pas au«»rių, sekančiu adresu;
REV. M. VALADKA. R. D. 2. DALTON. PA

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. 3OSTON, MASS.
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Aštuntas Puslapi;, KELEIVIS, SO. BOSTON No. 32. Rugpiučio 6 d., 1941 m.

Vietinės Žinios
Nutarė pakelti senatvė*

: pensiją.
! Žemesnysis legisliaturos 
butas pereitą sąvaitę nutarė 
pakelti seniems pavargė
liams pašalpą. Dabar neve-

orgamzavo Lietuvos su- <lę pavargėliai gauna išval- 
kilimą prieš bolševikų dik- stijos iždopo $30 per mėne- 
taturą?

Aišku,

IŠ NORWOODO PA
DANGĖS.

kas

Antanas Bimba atsimušė 
i sieną.

Liepos 1 d. bolševikas A. ko visai nežino 
Bimba pasakė čia baisiai ne-

3 sime iš Lietuvos gauti tik ta-

f į, o pagal naują nutarimą
kad Bimba šnekaįYa^ya turės mokėti nema-

: nesąmones. Šneka apie tai, zlau ,
j nevedusiems ir $65 vedu-

Aiškiu ir tikru žinių gale- ’įiems- J^bar vedusiems mo- 
iŠ T »« karna $o0. :sąmoningą prakalbą, kuria

numetu." —. .----- .. . . vhauas įuievuvat \ia . . .. .bolše\ įkas, jeigu jis pnsipa- geresnis - raudonas, ar ru- Pin^ f8“ pensijai, 
žintu prie savo klaidu. “Lai- Galų ^le nutarta apkrauti
sves 160-tam numery jisai "”r- .E,. mokesčiais visus, kas uždirkabinėjasi prie Nonvoodie- Pim a phauksti ba daugiau kaip $1,000. Nu-

R11? * v , . nesąmones ne tiktai savo, at- , t .„L-
eio 11 nori pasirodyt neklai- . * - nrakalhnso hpt ir tarta ?mu nuošimčio. 1J)1 <iSUnt, 1)1 <lK<iinO^O, Ot ir T'oįrri Vuc užslivhc... . , uždarbio. Taigi, kas uždirbs

Bimba neatremia nei ^\.°* is.luo- per metus baugiau kaip
Nonvoodiečio argu- Ual' ^k\e\. ' 81,000, tas turės mokėti po

.5 eiam numerv jis riečia šito- rmento. tik kabinėjasi, kam , - , ,___ • J ->o nuo

dingu.
; Bet 

vieno
kam

Norvvoodietis saku. kad ži
nios apie Lietuvos žmonių 
sukilimą prieš bolševikus 
atėjo iš Kauno. Savo žiop
luose •'krisluose" Bimba sa
ko: ‘‘Tas žinias teikia Ance- 
vdčius iš Berlyno, o ne iš 
Kauno."

a \ aje. koks

GRIAUS 4 MIESTELIUS.
Netoli nuo Bostono val

džia nutarė nugriauti 4 mie
stelius ir jų vietoje įtaisyti 
karo laivyno amunicijai san
dėlius po žeme. Tam tikslui 
yra paskirti šie miesteliai: 
Hingham, Norwell, Scituate 
ir Cohasset. kuris iš viso su
daro 4,500 akrų plotą. Visi 
gyventojai turės iš tenai iš
sikraustėt ir jų namai bus 
nugriauti. Už nuostolius val
džia jiems atlygins apie 
$1.000,000.

Duos tik po 5 galionus gazo
lino per sąvaitę.

Rytinėse valstijose tuojau 
bus įvestos kortelės gazoli
nui. Nuo Mairie’o valstijos 
iki Floridos gazolino ir kito
kio skystojo kuro vartojimas 
bus labai apribotas, nes nėra 
pakankamai laivų tai me
džiagai čionai privežti. Tie 
laivai, kurie pirma išvežio
davo aliejų Atlanto pakraš
čiu, dabar gabena gazoliną 
Anglijos orlaiviams. Sako
ma, kad kortelės gazolinui 
bus įvestos tuoj po Labar 
Day. kuomet užsidaro visi 
“byčiai” ir kiti vasarojimo 

' bizniai. Po Labor Day auto-

Batsiuviams pakėlė algas.
Lynno batsiuvių unija pa

sirašė su šešiomis kompani ,___________________
jomis darbo sutartį, pagalj mobilistai galėsią gauti tik 
kurią 2.500 batsiuvių gaus!po 5 galionus gazolino per 
10 nuošimčių daugiau atly- j savaitę. Taigi daugelis biz- 
ginimo. Pasirašė šios fir- nierių ir darbininkų, kurie 
mos: “Janice," “Vanity,” dabar važinėja į darbą auto- 
“Excell.” “Olympic,” mobiliais, turės jieškoti kito-
“Maxwell” ir “Gregory and kių transportacijos būdų. 
Reed.” Unijos atstovas Jo- nes penkių galionu kasdien 
seph Hanley sakė. kad ža- važiuoti neužteks. ‘ Europos 

adeda

. . , , kiekvieno tukstan
kihumbugą: ėio. Politikieriai tikisi tuo J ... ----------

-Geriausia pasitamausim budu sukelti per metus apie dėjo pasirašyti dar dvi kom- karo rykštė jau pr; 
vietų Sąjungos ir Angli- §5,200.000, nors tam pensi- • Ponijos, būtent Pi eston ii siekti ir mus.

u *4-1 t * __ -* - i _
Lietuvių Radio programos.

šeštadieny, rugpiučio 9, 
radio programa per W0RL

^ov
jos kai ui prieš Hitlerį, jeigu įos padidinimui tiek ir ne 
sustiprinsime savo organi- jejkia.
zacijas. Ištikrujų šita senatvės

Iki šiol Bimba draskėsi pensija nėra tikroji pensija.,
keikdamas Anglijos “impe- bet pašalpa, angliškai vadi-Į

_______  rializmą" ir smerkdamas jos Pama “old age assistance.” 1
Užkabinta kaip ^atžagariu vedamą karą prieš Hitlerį, o jj būna mokama tiktai pilie-į 
kaušu! - * *" dabar staiga persivertė ra- čiams. ir tai tik tokiems, ku-į

• Aš paklausčiau Bimbos, gožium. ir jau nori Anglijos rįe neturi iš ko gyventi ir ne-j
“imperializmui" pasitar- lurj vaikų, kurie galėtų juos; 
nauti. užlaikyti.

Ar tai ne humbugas? Kas —n— 
gi Bimbai tikės, kad jo bol
ševikiška dusia staiga pasi
darė Anglijos imperializmo 
garbintoja? Juk jis kaip bu
vo demokratijos priešas,

Degtinė pabrangsianti.
Federalinė valdžia ketina 

uždėti dar $1.25.000,000 mo
kesčių ant degtinės ir kito
kių distiliuotų alkoholinių 
gėrimų, todėl laikraščiai

Sranašauja, kad degtinė pa
rengsianti apie 20 nuošim

čių. Degtinės kompanijos 
skundžiasi, kad jų išlaidos 
taipgi padidėjo. Brangesni 
grudai, brangesni darbinin
kai ir brangesnis išvežioji- 
mas. Net bačkos pabrango 
40 nuošimčių. Korkų jau 
sunku ir gauti, nes jos im

ituojamos. Pabrango bon- 
;os ir pabrango ant bonkų 

lipinamos etiketės. Todėl 
kai kurios kompanijos jau 
dabar pakėlė po 50 centų 
ant keiso degtinės.

GERA PROGA
Kas nori įsigyt labai pigiai 2-jų 

šeimynų namų South Bostone, yra 
gera proga. Namas randasi tarp I ir 
K gatvių, apielinkė nebloga.

Kas norėtų įsigyt stora su namu 
Bostono priemiesty. Apielinkčje gy
vena lietuvių, amerikonų, rusų ir 
lenkų, daugiau pasiturinti darbinin
kai. Kaina prieinama. Ant namo yra 
nuinokamas mortgičius. Klauskite 
•KELEIVIO” OFISE, South Bosto
ne. Per telefonų neatsakoma.

TeL TRObridge

Dr. John Repshis
(RKPSYSl

lietuvis gydytoja* 
Vatoadv: 2-4 Ir *4 

NedHieeUa ir Sveatadieaiala 
mm I* SU II ryto.

278 HARVARD 8TRRKT 
kamp. lnmaa aL arti (šatrai ekv. 

CAMBRIDGE. MASS.

argumentas!

kodėl jis maro, kad Berly
nas negali žinoti kas atsiti
ko Kaune? Ar Maskva neži
nodavo. kas Kaune dedasi? 
Juk pats Bimba tvirtina, kad 
žinodavo. Tai kodėl Berly
nas negalėtą žinoti, kas te
nai dedasi? O jeigu žino, tai 
kodėl .jis negali pranešti už
sieniui, kas Kaune atsitiko?

• (Bet Bimba nežino ką jis 
tvirtina. Apie lietuvių sukili
mą pirmutinis pranešė Kau
no radijas, kuris buvo nugir
stas Stokholme, o iš Stok
holmo Associated 
Agentūra pranešė apie tai 
Amerikos laikraščiams. Tai

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

taip ir pasilieka. Ir ne Angli- nona V1*°^ll4 
ja jam rupi. bet Stalino 
kailis.

Iš kitos vėl pusės, kas gi .. _ . . „ ..n- i - z*i - i j i-A» . -si PLl'MBINGV. Geriausios Rusiesnimbai tikės, kad lietuviškų PEXTę aliejų, stiklų, sie- 
bolševikėlių “organizacijos NOMS POPIERIŲ. Visokių reikmenų 
«UStiprinimaS*’ cruli knn nnrs' Prie Elektros. Aisokių reikmenų

organizacijos:. 
gali kuo nors ?.rje..Ekktros

Press pasitarnauti karui prieš Hit- visoks Tavoras 
lerį?
iai ar Sovietų Sąjungai gali

buvo birželio 23 d. Vėliau but geriau, jei prie Bimbos; FLOOD SQUARE 
Berlvnas tik patvirtino ta parapijos prisirašys du-trvs:
žinią__ Red > nauji bolsevikėliai? Visos!
“Kada .Maskva pranešda- Rusijos komunistai negali' 

vo. kas Kaune atsitiko, tai urieš Hitlerį atsilaikyti, o

gvarantuojamas. 
ios. Pristatyt 

Užeikit ir Persitikrinkit.
; Įpri ? Iš kurios pusės Angli- Kainos prieinamiausios. Pristatymas 

■* ' * ~ " veltui.

Bimba skelbdavo savo ‘*Lai- 
svėj" kaip 100 procentų tei
sybę: bet kai dabar apie 
Kaimą ateina kokia žinia iš 
Berlyno, tai Bimba susiries
damas šaukia, kad tai esanti 
“smetonininku propagan-

Bimbos “Literaturka” ims. 
mat. ir sutriuškins jo armi
ją! Argi reikia didesnės ne-;

HARDWARE CO.
A. J. ALEKNA, Savin.
628 BK0ADWAY

SOl'TH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 4148

sąmonės?
Be to. Bimba dabar nuo

latos prikaišioja socialis
tams nacizmą. Bet tai reiš-i j 

da." Jis sako*, kad net ir tą kia lygiai tą patį. ką spiau- i 
sukilimą Kaune “išprovoka- dyt prieš vėją. \ isi juk žino, « 
vo smetonininkai.” kurie pa- kad iki šiol visi komunistai. į 
bėgoj Berlyną. taigi ir pats Bimba, buvo j!

Čia Bimba ‘kaip tik ir su- uoliausi nacizmo talkinin-; j 
muša pats save. Juk jeigu kai. Kas gi daugiau plūdo ♦ 
“smetonininkai” Berlyne sė- prezidentą Rooseveltą dėl ♦ 
dėdami suorganizavo* Kau- io teikiamos Anglijai pagal- »

*

r.e m kilimą. tai aišku. kad bos, jeigu ne Bimbos veislė? ; {
su*9

po:
koi

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

ir nuo 7 iki 8.
392 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 132*

Ligoninės ofisas—Back Bay 
1 528 COLUMBUS AVĖ.,

BOSTON. M ASS. 
t Valandos: Ryte ir pagal sutartį. 
| Telefonas: KENmore 7432

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

• VORAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAl 
Unaured 
Movers)

Perkraustom 
ėia pat ir į to
lima* vietos.

Saujn priežiūra, kaina nriemair» 

32« BRO A DW A Y.
SO. BOSTON. M ASS 

Tel SniTth Rnstnn tfil«

stotį, 950 k. nuo 8:30 ryto: 
(1) dainos, muzika; (2) ži
nios.

Sekmadieny, rugpiučio 10. i 
■ radio programa per tą pačią 
stotį prasidės nuo 9:30 ryto: 

į (1) Jono Tamulionio orkes
trą iš Nashua. N. H. (2) 
dainininkas J..Tamulionis.

Steponas Minku*.

(IMIINll

!WUNI

i;

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Specialybė: Akių. Vidurių Ligų. 

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

534 BRO A DW A Y.
SO. BOSTON. MASS.

8:15
8:05: a .' ock e. t o .n cv’NCK V. . ,('SE«x O. v.?

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

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

LAWRENCE. MASS.

jie žinojo ir visus svarbes- Taigi kada tik Bimba 
mus Į-.ykius Lietuvoje. O ką tokiais savo “argumentais 
apie Kauną gali žinoti Bim-į išsišoka, iis visada atsimuša 
ba Brooklyne sėdėdamas? i kakta i siena.

Y VONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinto Ekspertė
9 E\STERN AVENUE

Dedham, Mas*.
Tel. DEDham !«•%

Juk jo “Laisvė" prisipažįsta 
nežinanti net kas atsitiko* su 
Paleckiu. Gedvilu ir kitais 
komisarais. O jeigu ji neži
no

Kitas Norwoodietis.

Nedėlioję, rugp. 10 bus
Lietuvių Radio piknikas, 

nei to. tai ką ji gali žinoti Perskaitykit garsinimą.

MASS. LITHUANIAN RADIO FIELO DAY & PICNIC 
AUGUST 10. 1941 — VOSE’S PAVILION — MAYNARD, MASS. 
ULARENUE IleMAR. IN PERSON. America's Famous Marathon Runncr

___ $1200.00 Prizes $100,000 Fur Style Revue
jteauty Ųontest—Selectiorv f "Miss Lithuania” of N. E. vvniner will be given a fall outfit 

l'r<>m head tu loot and a trophy.

Pi izes—1941 Plymou’L 
Jsupc Cnesl ('Valnut V, ?. 
Wtvk-end H"t<*! and Th-il 
Y. v I-i n i
V* »SK:

<i.«.i S- dui, <2) i. J. Eox EurCoat, < ų iG-a.intiii fedar 
eer) S. si. ii I’ii iiiiinr i> <ii Atlanta Citj,

Ruimo 1 rir> Ti< k.>t; (5) Moto rola 5 Tul> Iztral and Short 
k Whi’k» n-. .I,-u>.l,*, w Se Kosinti

44
Mai nard, M,l.xs. Sundav birihl 10, 19*1 Gat.-* <)t>-n at 9 A. M. 

( i ’iiupini s.-i j<- - JO A M EvervJmdy Invited.
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PICKVVICK
LIGHT ALE ; >

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare-

Seredomis:
Nuo * ryto iki 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 457*.

•TeL 28624 Gyv. 81132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
2 iki S, 
7 iki 9. 
• iki lt 

ir raritoraa.
AKIŲ DAKTARAS 

Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrųtinu it ‘ 
žeminuoju ir priskiria

114 Somom
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
(W SCOLLAY SQUARE, Room «t 
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
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A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Jamaica, Plain, Mase.
Rea. Tel. Arnold 1028

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

1068

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kaime StebMnai Plgioa. 

Dideli pagerinimai irMdeH pagerini 
HydrauHe Bn

| TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

14DIRBYSCIŲ.
Peter Treėiekas ir 
Joe Kapočiunas — raviainkaL 

Taisyme Ir teaomtrevtae etato: 
1 BAMUN STMUT 

HgbtfcSL,




