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Del Odesos Siaučia Baisi 
Kova Ukrainos Pietuose

PRIEŠ VOKIEČIŲ TAN
KUS RUSAI JOJA 

ARKLIAIS.

Per 14 valandų vokiečiai sa
kosi sunaikinę 341,000 rusų 

ir paėmę 359 kanuoles.
Vokiečiai paskelbė pa

sauliui, kad pereitą sąvaitę 
Smolensko mušis buvo jau 
pabaigtas. Jis siautė 3 sąvai
tes ir pasibaigė didžiausiu 
sunaikinimu rusams. Vokie
čiai paėmė tenai apie 895,- 
000 raudonarmiečių nelais
vėn ir apie 3,000,000 jų už
mušę ar sužeidę. Be to, vo
čiai paėmę 10.388 rusų ka
nuoles, sunaikinę 9,082 or
laivius ir paėmę ar sunaiki
nę daugiau kaip 13,000 rusų 
tankų.

Dabar vokiečiai pradėjo 
smarkiai laužtis Odesos 
kryptimi. Ir rusai prisipažįs
ta, kad Odesai gręsia didelis 
pavojus. Žinios iš Maskvos 
šį panedėlį sakė. kad Odesai 
ginti yra siunčiami raiti So
vietų kazokai. Vadinasi, 
arkliai prieš tankų ir artile
rijos ugnį. Vienas raitelių 
pulkas nupyškėjęs į ugnies 
frontą 18. myliųVer vieną 
dieną: Pe^^Shraunš ke
lionę atlikti butų reikėję tri
jų parų. sako Maskvos 
“Pravda.” Pasiekę frontą, 
rusų raiteliai arklius palei
džiu ir eina į mūšį kaip pės
tininkai.

šis faktas parodo, kad ru
sams jau stinga mechani
zuotų vežimų, jeigu į frontą 
reikia joti arkliais.

Vokiečiai skelbia, kad ši
tame fronte jie paėmę Urna 
ną ir Korosteną. Rusai iš 
Odesos jau pradeda evakuo
tis. Visokį turtą krauna tenai 
į laivusdr veža į Nikolajevą.

Visi pietų Ukrainos vieš
keliai esą užsikimšę besi
traukiančiais rusais, kuriuos 
didžiausiu įniršimu sprogdi
na vokiečių orlaiviai.

Kita vokiečių žinia sako. 
kad jų aviacija išardžiusi 
jau visus geležinkelius rusų 
užfrontėj. Tas iš dalies iš
aiškina, kodėl rusai yra pri
versti siųsti savo kariuome
nę į frontą arkliais. Jų gele
žinkeliai, matyt, jau nebe
veikia.

Baisus buvę mūšiai aplink

Francuzai Apie Ru
sų-Vokiečių Nuo

stolius.
Iš Maskvos ir Berlyno ži

nių sunku sužinoti teisybę, 
nes abidvi pusės meluoja. 
Pavyzdžiui, vokiečiai sako, 
kad rusai neteko jau dau
giau kaip 4,000.000 karei
vių. o rusai sakosi praradę 
tik apie 600,000 vyrų, tuo 
tarpu kai vokiečių nuostoliai 
siekią 1.500,000.

Franeuzų militaristai ne
tiki nei vienai nei antrai pu
sei. Jų apskaičiavimu, rusų- 
vokiečių karas iki šiol bus 
paėmęs iš viso apie 3,500.- 
>00 kruvinų aukų, skaitant 

abiejų pusių nuostolius. Ru
su kritę 2,000,000, o vokie
čiu—1.500,000.

Ir išrodo, kad tai raciona
lus apskaičiavimas.

Smolenską, bet Odesos fron
te jie esą dar atkaklesni. Šį 
utarninką vokiečiai praneša 
numušę Ukrainoj 23 rusų 
orlaivius, patys prarasdami 
tiktai vieną. Prie vienos 
kryžkelės vokiečiai suskaitę 
4,000 palaidotų rusų, 54 su
daužytus tankus ir 300 tro
kų. Jie buvę sunaikinti vo
kiečių oro bombomis.

Žygį prieš Odesą vokie
čiai pradėjo pereitos sąvai
tes pabaigoje ir sako, kad 
per 14 valandų jie čia sunai-
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Vokiečių Orlaiviai Į NVSKANDINT A STREIKAI LAIVŲ
Uždegė Maskvą. JAU 1JBJ3 LAIVŲ DIRBTUVĖSE.

Kartu su jais žuvo 14,859Stalino Kremlius subombar 
duotas. Rusai bombardavo 

Berlyną.
Pereitą sąvaitę rusų oriai- vaite, ir

viai buvo nulėkę du kartu agentūra Associated Press yra sustojusios dvi laivų 
bombarduoti Berlyną ir sa- sako, kad jos rekordai paro- dirbtuvės, vieną Keamey, 
kosi pridarę didelių nuosto- do, jog per tą laiką buvo N. J., kur streikuoja 14,000 
lių. Bet vokiečiai kalba apie nuskandinta, iš viso 1,813 darbininkų, o kita Philadel- 
rusų orlaivius su panieka, laivų, su kuriais žuvo 14,859 phijoj.
Sako,'bolševikai mėgino pa- gyvybės. Kearney laivų dirbtuvės
siekti Berlyną, bet buvo nu- Pirmutinė juros karo au- kompanija šį panedėlį mu- 
vyti atgal. ka buvo 13JpO tonų Angli- šė Washingtonan telegramą.

Eina jau 101-ma karo są- 
Amerikos žinių

Chicagos stokjarduose 
14,000 darbininkų 

susitaikė.
Dėl darbininkų streikų

Rusai Išvyti iš Smolensko 
Keturios Savaitės Atgal

MIESTAS
SU

SULYGINTAS j sto griuvėsius į rytų pusę,
ŽEME.

Tuo tarpu gi vokiečių jos garlai 
aviacija bombarduoja Mas- ris buvo į 
kvą beveik kas naktį. Perei-\ nan 1939 
tos subatos naktį Rusijos so- —tą pačią
stinę atakavo 100 vokiečių apskelbė Vokietijai karą. bus užbaigtas streikas. Strei-
bombanešių. Viena didelė • Nuo to laiko iki pereitos są- ką veda CIO unija, kuri
bomba nukritusi taip aukš-lvaitės pabaigos Anglija ne- taipgi nori, kad valdžia pa-

hsiSiaiisk “hlickrv- Kremliaus sienų, kur teko jau 816 laivų, daugiau imtų dirbtuvę į savo rankas.
DUVęs smaiKiaušis n e y nnn nasiinlin nasislpnpę np<ni kuri nnrs kita valstvhp xt___ i_______________ ___

Athenia.” ku- siūlydama federalinei vai 
juros dug- džiai paimti jos įmonę. Ir 

rugsėjo 3 d. Washingtonas ketino ją pa
ną kai Anglija imti, jei per 48 valandas ne-

gas. Per ta 14 valandų vo- S?1 nuo- p^° Paslėpęs negu kuri nors kita valstybė. New Yorke ‘ buvo sustrei 
rei ią 14 aianuų o-1 diktatorius Stalinas. ■ Kam matu huną skandi- i  »„i: n i:Karo metu būna skandi- kavę keli šimtai Consoli-

Iš buvusių 160,000 gyvento
jų beliko tik 20,000 žmonių.

Pasirodo, jog Maskva me
lavo, kuomet ji skelbė, kad 
Smolenskas dar pereitą są
vaitę buvęs bolševikų ran
kose.

Rusai buvo išvyti iš Smo
lensko liepos 16 dieną, taigi 
jau visas mėnuo atgal.

Apie tai dabar praneša 
tiesiai iš Smolensko ameri
kiečių spaudos agentūros 
(AP) korespondentas Alvin 
J. Steinkopf. Jis sako: “Ai;pondentas.

Maskvos link.
Paklaustas vokiečių kari

ninkas, kiek Smolenske ga
lėjo but sunaikinta namų, 
atsakė, kad jo apskaičiavi
mu. sunaikinta esą nema
žiau kaip 90 nuošimčių. 
Daugiausia namų sudeginę 
patys bolševikai bėgdami iš 
Smolensko.

Baltgudijos miestai Mins
kas ir Vitebskas, per kuriuos 
perskrido musų orlaivis, 
taipgi išrodė sunaikinti, bet 
netiek, kiek Smolenskas.” 
sako Associated Press kores-

m00« notaro OtoSūl Nūdienio ir panedėlį narai ne tiktai kariaujančių, į"^ Edfeono "tobtebkj 
trit™ m nūn h.1.1™!.. I “aktį Hitlerio orlaiviai vęl bet ir neitraHų valstybių lai- bet y panedėlį grįžo darban.

Westinghouse Electric 
kompanijos darbininkai ta-

vaaina-i ,• , , ° ta Įv. t.• - \T i liasi streikuoti trvlikuosesi išviso pers. vokiečių Daugiau^ snūdų iaivų. Jungtraes Vai- miest nuo New Yorko
; ibviou pet U M bombų nukritę miesto vi- stųos irgi prferado poią lai- rL™™.■rfensyvų rusai neteko 341,-duiy ku^ tuoj paskendęs vųi-jos prekybos faivas San Funciseo.

esu pirmutinis Amerikos lai
kraščių korespondentas, ku- 

teko vaikščioti Smo-

000 kareivių.
Be to. vokiečiai sakosi 

paėmę 250 tankų. 359 ka-

liepsnose ir durnuose.

= ir d^bę ^lAnglų Nuostoliai
karo medžiagos. _. Graikijoj ir Kretoj. 

Leningrado fronte vokie-į . ... - •[čiai su suomiais taipgi suda- buvo žadėję Grai-
vč boBevitattis tediatų shaa-[^‘.P®^1^, , ,.lr 
džių smūgių. Hango apyiin-{“h™?*’ P®?®'”* davė, nors 
kėi suomiai atkirto 30,0001?.inoJ° 
bolševikų. Hango yra suo-Miems

“City of Rayrille’' žuvo nuo 
minos, o “Robin Moorą” nu
skandino vokiečių subma
rina. - I

Chicagoje 14.000 darbi
ninkų susitaikė su Armouro 
skerdyklų kompanija.

Caldwell, >N. J., Curtis- 
Wright orlaivių kompanijos 
darbininkai pareikalavo 20 
nuošimčių daugiau algos.

, kad tai brangiai 
kainuos. Ir kainavo.

RUMUNIJA NETEKO
130,000 KAREIVIŲ. v . .. . ...

Atvykę Rumunijos ke-!aK-r?ra pŠp^^Z*
lemai Ankaroje pasakoja, * darbinio kili metė to- 
kad Rumunijos armija nete

mių uostas, kurj bolševikai bX” J"J 130,000 kareivių 000000 valdžios užsakymų
buvo užgrobę po 1939-40 Graikijos trauktis, o kai kovose su rusais. Be to, rusų i , į f
metu karo. Dabar finai juos traukėsi, tai vokiečių oriai- orlaiviai sugriovę Rumuni- * Automobiliu 
tenai apsupo, tačiau nebom- ™" skandino jos laivus su ios imsta Konstanta ir Gala- Automobilių
barduoja. Sako. kam jį „ai- karemals- ,Is Graikijos dau-
kinti? Juk tai musų turtas, gumas anglų armijos buvo
Mes priversime badu oku-1 Pereita į Kretos salų bet ir 
pantus pasiduoti ir uostų at- P c,» 1>« huv0 >?musti nes 
siimsime sveikų. 3®“,”^}“^°. ,.rr?m“»T

Žemiau Leningrado, į pie- "•tankal llko Gral-
tus nuo limeno ežero, vokie-, 
čiai sakosi visiškai sunaiki-| Dabar anglų karo vado- 
nę rusų pėstininkų diviziją, P7be paskelbė ^vo nuosto-
kas reiškia apie 15,000 ka- Į'«« , k°k»J J®«.tek<> P®1“1“ 
-pjv.-.. teikiant Graikijai pagalbą;

'jie tokie:
at • • v i i • l Graikijon buvo nuvežti
nttCUU Netelpa į j 57,757 kareiviai, o išvežti
gentinos Kalėjimus.]**.865. žuvo 12,892 žmo-

žinios iš Argentinos_ sako, amunjęį įpokios karo 
kad nacių arenai tenai nesi- medži 
liaują Paaiskejus. kad šitie Kreton ang|ai nuvežž 27. 
penktakojai ruošiasi sukl-Lgp kareivių, o išvežė tik 

ūmui, dabar kasdien daro- 12 970. Kretos saloj žuvo 
mos kratos n; suimama vis 12 970 taigi daugiau negu 
daugiau sųmokshmnkų. J«lpačįoj Graikijoj, o tai dėl to, 
ai estuota jau tiek. kad nebe-Į kad jau neturejo kuo gintis, 
telpa} kalėjimus. Ypač daug* * * o

ios uostų Konstantų ir Gala- . unija pake
ti. Bet rusu mėtomos bom-i A* 1^Ck®’mers, dnbt"™s ‘?- 
bos į PIoesčio žibalo laukus “į*. Mihvaukee mieste is-
daug nuostolių nepadariu- . n.auJ® delegatų, nes
ęjos^ * j dabartinis esąs komunistas.

Tarp tų didmiesčių daug 
mažesnių miestelių esą karo 
nepaliestų; bet vienas mies- 

lensko pelanomis po to, kai Į telis, kurio viršum perskrido 
vokiečiai paėmė tą miestą orlaivis, smarkiai liepsna- 
bepos 16 dieną.” ’ Vęg Degę apie 60 trobesių.

Smolenskas stovėjo (da- Matyt, juos padegė bėgda- 
bar guli) prie aukštutinės mj rusai.
Dniepro upės ir buvo svar- Smolensko apylinkėj ma- 
bus Rusijos miestas. Dabar j tesi daug basų* moterų va- 
tik mėnuo atgal čia buvo i javus nuo laukų. Bė- 
160,000 gyventojų. Šiandien gant iš čia bolševikams tie 
gi bus nedaugiau kaip 20,- i javai buvo dar žali, todėl su- 
000 žmonių, kurie išliko gy- į degint jie jų negalėjo*-fVyrų 
vi tarp griuvėsių. Jaukuose beveik nesimato.

Visas miestas yra sulygm-1 Tai reiškia, kad vyrus bolše- 
tas su žeme. Liko tik krūvos į vikaf^šrivarė su savim, pa- 
pelenų ir griuvėsių, tarp ku-(likdami tik moteris. Kaimie- 
rių stūkso da aprūkę dirbtu- čiai gal galės sau duonos pa- 
vių kaminai ir apgriautos sidaiyt. Bet ką darys sude- 
muro sienos. Tai viskas, kas gintų miestų gyventojai, kai 
liko iš Smolensko miesto. ateis žiema? — klausia ko- 

“Man teko aplankyti ne- respondentas. Jie neturės ne 
tik Smolensko miestą,” sako, tiktai duonos, bet nebus nei 
ritas Amerikos žurnalistas, drapanų, nei kuro, nei pa- 

...........  x stogės.
Smolensko majoru

nam

tų išdavikų suimta Entre de 
Rios provincijoj, kur buvo 
planuojamas jų sukilimas. 
Mat, ši provincija guli prie 
La Platos upės. kuri yra pa
togus vandens keliams pa 
siekti Pietų Amerikos vi
durį.

80-TAS UŽPUOLIMAS 
ANT BERLYNO.

VIDURŽEMY VEIKIA
ANGLŲ AVIACIJA.
Viduržemiu yra vadina

ma ta sritis, kuri įneina tarp 
ri Pietų Europos ir Afrikos. 
’’Paskutinėmis dienomis tenai 

pradėjo smarkiai veikti ang
lų aviacija. Milžiniški bom- 
banešiai pereitą nedėldienį 
bombardavo fašistų pozici
jas Šiaurės Afrikoje. Sicili

Bugpiučio 8 naktį anglų koj jr Graikijoj. Tripolio, 
aviacija padarė jau 80-tą Bengazio ir Bardijos mies- 
uzpuohmą ant Berlyno Da- tuose (Afrikoje) kilo dideli 
bar Berlyną pradėjo bom-|»aigi'ai
barduoti ir rusų orlaiviai.
nors vokiečiai sako. kad iki 
šiol jie nepadarę jokių nuo-į 
etoliųr

RANKINUKAS 18 GRY
NIAUSIO AUKSO.

Etiopijos karaliaus žmo
na paaukojo Anglijos Rau-I 
donajam Kryžiui

ARMIJOJ NEGRAI SUSI
BAUDĘ SU BALTVEI* 

OŽIAIS.
Feyetteville, N. C. — Va

žiuojant busu pereitą sąvai
tę čia pradėjo šaudytis juod
veidžiai kareiviai su baltvei- 
džiais kareiviais. Vienas 
juodveidis ir vienas baltvei-savo ran

kinuką iš gryno aukso. Jis | dis buvo nušauti, o septyni 
buvo parduotas už $532.00. J juodveidžiai sužeisti

VICHY REIKALAUJA,
KAD ANGLAI PALEIS

TŲ DENTZĄ.
Vichy franeuzų valdžia 

)areikalavo. kad anglai pa- 
eistų jos generolą Dentzą, 
turį jie suėmė Sirijoj. Bet 

anglai sakosi suėmę jį dėl to,

1,200,000 GELEŽKELIE-
ČIŲ BALSUOJA STREI

KO KLAUSIMĄ.
Kadangi 19 geležinkelių 

kompanijos atmetė savo 
1.200.000 tarnautojų reika
lavimą pakelti 15 nuošimčių 
algas, tai geležkeliečių uni-

kad jis atsisakęs paleisti an- Jos dabar balsuoja: stai
gius ir degolistus, kurie yra kuoti, ar ne- Gelžkelm kom-

patekę jo nelaisvėn 
karo metu.

Gelžkelių kom- 
Širijoš panijos sako, ka\l tarnauto

jų reikalavimas padidintų 
jų, kompanijų. išlaidas 

i $900.000,000 per metus, o 
(jos tiek pelno nepadaran- 
' čios. todėl negalinčios tiek

bet teko apžiūrėti ir plačią 
Smolensko apylinkę, dau
giausia vokiečių kariuome
nės orlaiviu. Mes padarėm 
apie 100 myliu kelionę ir aš

AFL Siūlo Roosevel
paliekant priešui tik apsvi- tui Ruoštis Dcpre- 
lintą žemę. tik iš dalies buvo • vilai
įvykintas. Daugumas kaimų «</<»•
ir miestelių buvo palikti čie- Federacija tikisi didelės kri- 
lybėj.” ” zės karui pasibaigus.

Smolenske koresponden-, Amerikos Darbo Federa- 
tui teko matyt begalines ei- cija mano. kad pasibaigus 
les vokiečių trokų, kurie die- dabartiniems apsaugos dar
ną ir naktį dundėjo pro mie- bams, Amerikoje prasidės 

” “ “ kita didelė depresija, jei ne-
AUTOMOBILIŲ GAMY- bus niekas daroma jai iš- 

BA SUMAŽĖJO. vengti. Depresijai išvengti

vokie
čiai paskyrė rusą advokatą, 
kurį laikė uždarę kalėjime.

JABLONSKIENĖ ŽUVO 
AUTOMOBILIAUS KA

TASTROFOJ. ...D . , ______________________________&... .........
Rocky Hill, Conn.—Rug-! i1*JP°ketl Bet manoma, kad i perejtą sąvaitę Amerikos reikėtų jau dabar daryti pla-

piučio 8 naktį čia užsimušė 1 , ? £,nc? įsikiš valdza ir į automobilių fabrikai paga- nūs. šitoj linkmėj turėtų vei- 
is neleis ffeiezmKeliams su* • a i onfnmAki. VtiVlado Jablonskio žmona iš* . 

Hartfordo. Ji važiavo auto-! stotl 
mobilium viena pati ir jos 
mašina atsimušė į medį. 
Spėjama, kad nelaimė galė
jo atsitikti sprogus rato pa- ( 
dangai. Jablonskienė buvo*
29 metų amžiaus moteris, 
paliko vyrą ir porą mažų 
vaikučių našlaičiais.

ŽAIBAS UŽDEGĖ MAI- 
NE’O GIRIAS.

Pereitą sąvaitę žaibas ke
turiose vietose uždegė Mai- 
ne’o girias. Millinocket’o 
apylinkėje išdegė 200 akrų 
miško. Kovai su gaisrais or
ganizuota šimtus žmonių.

sudegėTvaikai.
Doylestown, Pa.—Perei

to nedėldienio naktį čia su
degė Love’ų namas. Ugnis 
kilo kada visi buvo sumigę 
antram aukšte. Tėvas su mo
tina išsigelbėjo ir išnešė per 
ugnį vieną vaiką, bet penki 
kiti vaikai žuvo liepsnose.

FARMER1AI NEGAUNA 
DARBININKŲ, MOKA 

PO $2.50 J DIENĄ.
Iowos farmerių sąjun

gos sekretorius Thoraburg 
skelbia, kad toj valstijoj far- 
meriams esą reikalingi dar
bininkai, o kadangi norin
čiųjų dirbti prie laukų darbo 
trūksta, tai algos pusėtinai

mino tik 41,795 automobi- kti išvien šalies vyriausybė, 
liūs, palyginti su 62,145 au- pramonės vadovybė, žemės 
tomobiliais pernai tuo pačiu ūkio atstovybė ir darbininkų 
laiku. Fabrikai šįmet turėjo organizacijos. Visų bendrai 
sumažinti automobilių ga- turėtų but įsteigtas Planavi- 
mybą beveik perpus/ kad mo Biuras ar jam panaši į- 
galėtį daryli karui reikalin- staiga, su skyriais kiekvie- 
gas mašinas. noj šalies ūkio šakoj. Ši or-

-----------------  ganizacija turėtų pradėt
BANDITAI PAGROBĖ veikti tuojaus. Jos pareiga

$76,000. turėtų but: iš kalno nustaty-
Stroudsburg. Pa. — Ketu- ti planą, pagal kurį Ameri- 

_ _ ri ginkluoti banditai čia už- kos industrija galėtų būti
pakilo. Nuo liepos 1 dienos puoiė du banko pasiuntiniu tvarkingai penesta iš karo 
farmeriai tenai moka j>o su pinigais ir pagrobę $76,- gamybos į taikos reikmenų 
$42.50 per mėnesį arba po opų pabėgo. Užpuolikai bu- gamybą. Amerikos Darbo 
$2.50 į dieną ir valgį, o be1 vo ginkluoti kulkasvaidžiu Federacijos vykdomoji tary- 
—1_-- _-i : j: — - - ba siūlo prezidentui Roose

veltui. kad šį darbą jis pasi
imtų pats.

valgio moka po $3 į dieną! revolveriais, 
arba po $51.75 į mėnesį. Ne- j 
gaudami pakankamai darbi
ninkų, farmeriai esą privers
ti dirbti ilgesnes valandas ir 
padėdami vieni kitiems.

šiomis dienomis federali
nė valdžia užsakė 1,000,000 
porų batų armijai. Pusę tų 
užsakymų gavo Naujosios

LAVVRENCE AREŠTUOTI 
24 GEMBLERIAI.

Lavvrence. Mass. — Perei
to nedėldienio naktį polici
jas įsilaužė į Nevvbury gat
vės 51 numeri ir ant trečių

AMERIKON ATVYKO 
11,863 ŽYDAI.

Amerikos žydų draugija 
ateiviams globoti praneša.

Anglijos avalinės fabrikai, vertė abejas.

lubų areštavo 24 gemble- kad j>er 5 pastaruosius mė- 
i ius. Jie buvo užbarikadavę nesiūs į Jungtines Valstijas 

atvyko 11,863 žydai is karo 
paliestu kraštu. •

dvejas duris, bet policija iš-
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Antras Podapb

kelia i amžinybe. Atsisveikini-

KELEIVIS. SO. BOSTON Nu. 33. Rugpiučio 13 d., 1941 m.

“ISTORIJOS FAKTAI.** . vos mirmidonai yra didžiau-| 
šioj desperacijoj. Daug svei-1Šių metų mgpiueio 1 d. 

laidoje Chieagos bolševikų

O VISGI ŽVĖRIŠKUMŲ ’ 
BUTĄ.

Pereitame “Keleivio” nu-, 
merv mes išreiškėm nuomo- 
ne. kad žinios apie bolševi-J 
kų žvėriškumus, ypač apie 
išpiautą širdį vienam Pane
vėžio daktarui, gali būti vien j 
tik gandai, kilę iš žmonių į 

bolševikams.

“Vilni
faktais.” Tie “istorijos fak 
tai” parodą, kad jie, lietu
viški bolševikai, visados ra- 

mo kalbas pasakė mokytojas i “teisvbę.” ir kaip jie ra- 
i prof. j. Ali-j^ taip viskas pasauly ir va-

; žiuoja.
,, - ... , 11 at.'i Bet kam čia kalbėti apie

pažinta 32 kankiniu lavonai. į kurios

J. Mieevičius 
sonas.

"Panevėžy buvo rasta

ir

Žuvusiųjų tarpe yra gydytojų.

neapykantos b<
Bet tas žinias dabar pa- į 

tvirtina ir Lietuvos lairaš-; 
čiai. štai. “Ūkininko Pata
rėjas.” kuri cituoja Lietuvos 
Informacijų Biuras savo ;
Biuletinyje Nr. 84, rašo:

"Nuo bolševiku ranku Lie-;* * • 
tuvoje žuvo visa eilė kunigų. '
Lankeliškiuose bolševikų nu- i 
kankinti kunigai Petrikas. Da- 
bryla ir Balys.

“Skaruliuose (prie Jonavos) , . .... T '(visuomenei. kur apie bu žuvo kun. \ įtkevieius. Ji rusai i . , ., . . „ . • vusia bolševiku diktatūrasusaude prie šventoriaus. i , -.... ... . sakoma:Kun. \ egele ir vienas nau-

giriasi “istorijos
ko proto jie niekad neturė- i 
jo. bet dabar ir tas pas juos 
užtemo. Juos ajiėmė pasiu
timas. į

Kaip Bolševikai Išžudė Pravie
niškių Stovykloj 500 Ūkininkų
Lietuvos laikraičiai paduo
da smulkų tos skerdynės 

aprašymų.

Kauniškis “Ūkininko Pa

KONFISKAVO SN1EČ- I 
KAUS GROBI.

Lietuvos laikraščiai pra-'
nueit apie neša. kaip Utenos šoferis ir kiti Lietuvo<s iaik
bolševikai konfiskavo komunistų parti-; “ ^,LietUV°S ,aik

šiau pažiu- jos sekretoriaus ir GPU če- !a^^J Paneša • 
jų “Vilnį.” kišto Sniečkaus grobi. i

u :nesupranta! VerčiaumoKytoju gunnaz.sju. ukin.n-1jm į ju ..,
kų ir darbininkų, kurie buvo J L-
paimti tiesiog iš darbo
Žudyti. t _ , .... | I xxxu (.luomu . . vau. mvvv* x*

Dar šių metų birželio 14 P_ė dum.i Maskolijon. pake- vaikų masinęs skerdv-
Dvidesimto šimtmečio dienos laidoje. 2-rame pus- lėj sustodamas ir pasiimda- neg buvusiu Pravenfš- 

barbarai! Tapy. “Vilnies” redakcija mas iš bankų pinigus. kiuose 450—500 žmonių tik
----------------- riebiu šriftu tvirtino, kad Liepė Sniečkus sustoti šo- apje 50—60 išsigelbėjo. Tai

Anglijos “imperialistų” vii- feriui ir prie Utenos banko. negirdėto ir neišsivaizduo- 
tys neišsipildys. Girdi. Ang- Bet kai jis įnėjo bankan pa- jamo žiaurumo įvykis, 
lijos “toriai** nori, kad Vo- sižvejoti pinigu, šoferis kon-
kietija užpultų Rusiją, bet fiskavo io paliktą portfelį,

...... . -i,- ios Pravieniškių durpyne sur nu- kjį ji plepėjo puma. >r kola* Pajutęs sau pavojų sitas j jek --
; “trevoga n kelia dabar. . . .... , . . .. nekaltų civili-

snipas pasiėmė šoferi ir lie- žmonių: vyrų. moterų ir

Viena moteris buvo nužudy- • Pravieniškių žudynes papil
ta raudonojo bandito mes-'domai praneša:

“GERIAU ANT PLIKO 
LAUKO, NEGU BOLŠE-

VIKŲ PASTOGĖJ.”
Kaune pradėjęs eiti “L’ki- Vokietija to nedalysianti. Ir kuris buvo jau pilnas pri

, ninko Patarėjas** 3-čiam nu- 
•mery išspausdino aukštosios 
dvasiškuos “Žodį Lietuvos 

t Visuomenei.’’

štai kodėl;
“Jeigu Vokietija bijojo, ne

matė galimu kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą po Municho• 
išdavystės, kaip ji galės dabar i 
tai padaryti, kuomet jos kari-

kimštas rublių, ir neatsisvei
kinęs dingo.

Apie jį pasakoja išlikę 
gyvi sužeistieji, dabar pa
talpinti Raudonojo Kry
žiaus ligoninėje, Kaune.

Bolševikai į Pravieniškių 
! pataisomųjų darbų koloniją 
buvo suvarę lietuvius uki-

jai įšventintas kunigas iš Vil
niaus buvo kankinami prie Ne- < 
nes. paskui sušaudyti.

“Alytuje žuvo kun. Paulavi
čius ir kun. Mazurkevičius.

“Paluomė.ie sušaudytas kun. 
Tutinas.

"Kaišiadoryse sušaudytas 
kun. A. Juknevičius. Merkinės Į 
klebonas ir dekanas.

“Maletuose durtuvais s ubą-; 
dytas kun. M. Lajauskas.

“Tabariškiuose nušautas de- ‘ 
konas Stulginska>.“ i

O apie Panevėžy nukan-; 
kinius 3 lietuvius gydytojus, ‘ 
Vytautas Kasniunas “Ūki-. 
įlinko Patarėjuje” rašo taip: ’

j
"Iki vokiečių armija atžy-; 

giavo i Panevėžį, vietos sve-Į 
timtaučiai (žydai) bolševikai! 
spėjo išžudyti gana didelį skai- i 
cių lietuvių. Didelė jų daugu-! 
ma buvo žiauriai kankinami, j

“Daktarą Dudonį ir Mačiulį i 
bolševikai suėmė kaitindami i 
juos paslėpus gailėstingra.ią se- ■ 
sutę KanaviČienę. kurią bolše- j 
vikai norėjo suimti (ji iššoko j 
per ligoninės langą ir pabėgo). į 
Daktarą žemgulį suėmė saky
dami. kad ligoninėje nesą tvar
kos ir kad čia susidaręs parti- . 
zanų lizdas. Juos išvežė į 
NKVD
želio 26 d. popiet

"žmonės kalbėjo, kad butų 
daug geriau sulaukti kad ir 
baisiausio karo ir po karo aud
ros pasilikti ant pliko lauko, 
bet kultūringoje santvarkoje, 
negu gyventi pastogėje, bet 
bolševikų vergijoje. Visos tau
tos akys krypo į kaimyninę 
Vokietiją. Ir iš tikrųjų, išsiva
davimo viltis Lietuvai įvyko.

"Tiesa, kad pas mus vos tik 
kelias dienas trukusių karo 
veiksmų pasėkoje kraštui teko 
skaudžiai nukentėti. Bėgdami 
bolševikai išžudė daug nekal
tų žmonių, ne tik vyrų. bet ir 
vaikų, moterų, senelių, net gy
dytojų ir ligonis beslaugiančių 
seselių. Jie sugriovė ir sudegi
no daug miestų ir kaimų. Buvo

JAU PENKI LAIKRAŠ 
ČIAI LIETUVOJE.

Lietuvos Informacijų Biu-
nės jėgos labai sueilo ota (su- ras mums praneša. kad Lie- btat^tl b°lseVlkamS Pnevar‘
eikvotos.—“Kel. 
vietų karinės jėgos žymiai pa 
didėjo?“

red.). o So- tuvoje įsikūrė jau penki lie
tuviu laikraščiai. Kaune ei-

! tos keliu reikalaujamų gru
dų. kai kurių įmonių savi- 

intemuotus lenkus 
ir kelis rusų kareivius. Pa
starieji, kai tik prasidėjo ka

uti. ivituue ei- • ,
i na dienraštis “Į Laisvę” ir nmKUS- 

Praslinko vos savaitė lai-: ?ųv^itrastis “L kininko Pa
ko ir “Vilnies’’ bolševikai Tarėjas”; Vilniuje eina dien-j • , • ,pradėk) šaukti- “Naujoji Lietuva,” 0 Y?I.ksm?1’. tbu'.° a,’8f
pj aclejo saukti. . ^rtija J J Ga_ i l«oti ir paleisti. Is viso tojeHitleris barbanskai uzpuo-, ^Ga kojonjjoje apfe 450_
le Sovietų Sąjungą! a-'ne\, 0 liaunuose Ae~ 500 asmenų.

Tai ve, kaip “Vilnies” '>ne- : . ‘ .. .
“istorikams” sekasi burti is- ------------------“—------------ — Kai tik buvo gauta žinių
toriįos ateitis! Jie beveik ga- Kai n Taunuti Ga-prasidėjus} vokiečių 
lėtu konkuruoti su čigonėm i F ; kariuomenės zyg} prieš rau-
burtininkėm ■ ZOUfUį. donuosius, kalimai prasėsi

Massachusetts vabtijos P^jdžiami Adtmnfetraci-
ekspertai aiškina žmonėms, J8?* į*1? Pe®taF1"'V: 

greitai automobiliamr svetimtautiskai boisevistmis
DESPERACIJA.

“Laisvės” 163-čiam nu1- kad
važiuojant susivaitoja daug st°j° už

mery bolševikas A. Bimba u«u6 . , , alįštUotuosius nemuku “Keleivi” kolioia daugiau gazolino, negu va- Kaa ..
m u-- KO11OJ žiuoiant lėtai Sk rtumas na reikia Palelstl- ©lietuviai

pasirengę mus dar baisiau su- * pikčiausia gyvate. 71 t-Et? reikalavo kaliniams laisvės.
naikinti, bet ačiū musų patrio
tinio jaunimo pasišventimui, 
jie nespėjo savo žiaurius pla
nus pilnai įvykdyti. Tačiau šis 
nekaltas kraujas ir šie me
džiaginiai nuostoliai nublanks
ta prieš tai. ko mes butume

lodomas skaitlinėmis.“Laisvės” 177-tam nume 
ry tas 
“Naujienų 
D-rą .Ancevičių
**iiicksu —

“Vilnies” 180-tame nu- mas Auo Pačiu automobilium i Ketvirtadienį, birželio 26 
mery bolševikas V. xA.ndru- ^0 mylių per valandą pada- dieną, apie 15-16 vai. į kolo-

Maskvos agentas važiuodamas 20 mvliu } va- meJ° kolseukKka e e- 
AiasK\o& ągentas, nadarvri ^7auto- mentas- Kaliniai buva ?uva‘u korespondentą ian,a^. Prarysi savo auto- . ., , iš kuriu nebu-

H vadina mobilium 18.9 mylių iš ga-:rjąi.hD.a^KU55 lsKunyneDU 
adina liono gazoline, tai vaiiuoda- vo K,elstl-

sulaukę. jeigu bolševikų niekas Rs tą patį Ancevičių kolioja Jysi tik 18 mylių.
iš musų krašto nebūtų išvaręs.. “Hitlerio agentu.” “bude- 

“Jei seniau kai kas ir butų liu” ir kitaip. Esą, Ancevi- 
laukęs gerovės iš bolševikų čius “geibi Lohsei karti Lie-
santvarkos. tai visi tie liko tUVOS žmones.” 
skaudžiai apvilti ir apgauti.“ \a, kodėl “Keleivis” yra

n \ r • • l k- bešališki žmonės vra pikčiausia gyvatė? Todėl,
p 'GPU. ra. .vyko b.r-:itiki nacįu ]hika kad jis pranese savo skaity
-n a. popiet... • ,___ ,__ i - • , tmnm>; įotr I .įenivos 7mnne>

nijos rajoną įvažiavo raudo-
Važiuojant 40 mylių, ga- nujų šarvuotis ir būrys ka 

lionas gazolino duos 16 reivių. Išlipęs iš šarvuočio 
mylių. bolševikų politinis komisa-

Jei važiuosi 50 mylių, tai ras paskelbė, kad visi kolo- 
iš galiono gausi 141 Ą mylių, nijos gyventojai yra ‘▼okie-

Važiuojant 60 mylių, vie- •a.Kn™k*į ir .b>U57?k'J

Prasidėjus karai, kolonijų 
inspektorius, prieš pabėgda
mas. įsakė administracijai, 
prisiartinus pavojui, paleisti 
suimtuosius. Administracija 
tarėsi su suimtaisiais, ir bu
vo susitaita likti vietoje ir 
laukti, kol stovyklą perims 
atitinkama įstaiga. xManyta, 
kad bėgti, neturint jokių as
mens dokumentų, pavojin
ga, nes aplink siaučia kovos.

“Birželio mėn. 26 d., ket
virtadienį, apie 17—18 vai. 
(Maskvos laiku) darbo ko
lonijos barakus apsupo rusų 
kariuomenės dalinys, maž
daug 400—500 kareivių, 
ginkluotų šautuvais, grana
tomis, kulkosvaidžiais. At
važiavo du šarvuočiai.

“Apsupę barakus, pir
miausia išvilko iš rūsio pasi
slėpusias moteris su vaikais 
ir tuoj pat sušaudė. Išgirdę 
šūvių salves, iš bendrabučio 
į kiemą išbėgo iškėlę rankas 
stovyklos administracijos 
tarnautojai. Ir juos šūviais 
tuoj pat išguldė.

“Po to, išlaužę suimtųjų 
barako duris, bolševikai vi
sus suimtuosius išvarė į kie
mą. aptvertą dviguba spyg
liuotų vielų tvora. Paviršuti
niškai apkratė. Paskui įsakė 
visiems, iškėlus rankas, su
stoti prie barako sienos. 
Tuojau privažiavo du Šar
vuočiai. Sustojo vienas nuo 
kito per 50 metrų. Apie 200 
kareivių iš šautuvų atidengė 
kryžminę ūgių. Kilo baisus 
klyksmas, maldavimas ne
šaudyti. Po pirmųjų salvių 
visa žmonių masė siderito 
ant žemės: nušauti, sužeisti 
ir likę nepaliesti. Šaudymas 
truko apie 15—20 minučių. 
Pasibaigus masiniam šaudy
mui, apie 10 kareivių ir ke
liatas karininkų suėjo į kie
mą ir tikrino, ar nėra gyvų. 
Radę, šaudė iš naganų ir ba
dė durtuvais.

“Paskui kareiviai gavo 
komandą iš kiemo pasitrau
kti, nes buvo girdėti smar
kus šaudymas Pravieniškių 
stotyje. Jos link būrys ir nu
žygiavo. Prie užmuštųjų pa
liko vieną mongolą su kul
kosvaidžiu. Perstojus šau
dyti, kas liko gyvas po lavo
nų krūva, lindo pasižiūrėti, 
kas darosi. Pamatę^ kad bė
ra tik vienas kareivis.; ljkę 
sveiki ar sužeisti leidosi bėg
ti, lysti per vielų tvorą. Mon
golas sargybinis bandė šau
dyti ir kelis nušovė, beVui- 
springus kulkopvaidžiui, ki
tų nespėjo iššaudyti. Išsi
gelbėjo maždaug 50—70 
žmonių. Sušaudyta apie 400 
suimtųjų ir 30—40 adminis
tracijos tarnautojų, tarp jų 
apie 10 moterų su vaikais. 
Tarp sušaudytujų nemaža 
Kauno gyventojų ir inter
nuotų lenkų.

“Visi užmuštieji birželio 
29 d. buvo palaidoti koloni
jos ribose, o sužeistieji atga
benti Kaunan ir patalpinti 
Raudonojo Kryžiaus ligoni* 
nėse.”

Dar negalutinai patikrin
tomis žiniomis, Pravieniškių 
pataisos namuose buvo lai
komi Šančių tekstilės fabri
ko “Drobė” savininkai, buvę 
Amerikos lietuviai, Brookly
no kriaučiai, kuriuos bolše
vikai savo okupacijos pra
džioje nuteisė. Privatiškai 
patirta, kad ir jų dauguma 
yra nužudyta. “Drobę” įstei
gė ir jai sėkmingai vadova
vo iš Amerikos grįžę lietu
viai. Okupavę Lietuvą bol
ševikai atėmė iš jų dirbtuvę 
ir juos pačius sukišo kalėji- 
man kaip “buržujus.”

tos į ją granatos.
Raudoniesiems barbarams 

šaudymo nepakako. Į lavo
nų krūvas pradėjo mėtyti 
granatas, kurios, sprogda 
mos. draskė žmonių kunus. 
Vėliau kareiviai kurį laiką 
vaikščiojo aplink lavonų 
krūvas. Pastebėję bent men
kiausią bet kurio žmogaus 
gyvybės ženklą, jį pribaig
davo durtuvų smūgiais. 
Tuos įvykius pasakojęs ati
dengė savo kūną ir parodė 
durtuvu padarytą žaizdą, 
kuri, laimingai, nebuvo pa
vojinga gyvybei. Šalia jo 
gulėjo sužeistas senukas.

Vienas raudonasis ir jį dū
rė durtuvu. Senukas suliko. 
Tada į jį paleido dar porą 
šūvių iš nagano.

“Kai dūrė į mane.”— kal
ba išsigelbėjęs iš raudonųjų 
žmogus,—“sukaupiau visas 
valios jėgas, nesurikau ir ne
sujudėjau. Išgirdau tik, kad 
raudonieji laiko mane ne
gyvu. Taip išlikau gyvas, tik 
sužeistas.”

Skerdynės baigėsi. Bolše
vikai su visais kareiviais iš
vyko iš kolonijos rajono. 
Mongolas pradėjo šaudyti. 
Keli dar krito, bet kiti spėjo 
pabėgti.

Taip iš 450—500 žmonių 
iš raudonųjų žmogžudžių 
gaujos išsigelbėjo tik apie 
50—70 žmonių, kurių tik 
maža dalis buvo visai sveiki. 
Šiaip visi buvo sunkiau bei 
lengviau sužeisti.

Raudonieji bandė išsprog
dinti kolonijos barakus. Bet 
šį sumanymą sutrukdė vie
nas šiaulietis, kuris pagaliau 
užmušė du raudonuosius ir' 
neleido padegti minų.

Dvi dienas raudonieji į 
kolonijos rajoną neleido į- 
važiuoti iš Kauno atvykusiai 
greitajai pagalbai. Aplink 
miškuose dar bastėsi jų gau
jos. Taip be medicinos pa
galbos mirė sunkiai sužeis
tieji. kuriuos, gal būt, dar 
butų buvę galima išgelbėti.

Sekmadienį buvo suruoš
tos nužudytųjų žmonių lai
dotuvės. Juos palaidojo prie 
kolonijos esančio miško pa
kraštyje. Sužeistieji buvo 
surasti pas arčiau gyvenan
čius ūkininkus bei miškelyje 
iš atvežti į Kauno Raudono
jo Kryžiaus ligoninę.

“Ūkininko Patarėjas”
rašo:

“Bolševikai Pravienii-
kiuose ir kitose Lietuvos vie
tose išžudė daug nieko ne
kaltų civilinių gyventojų. 
Lietuvos Raudonas Kryžius 
apie šias žudynes ir kitus 
bolševikų žiaurumus, nu
kreiptus prieš civilinius gy- 
gyventojus, painformavo te
legrama Tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių, kartu prašyda
mas paskelbti tai 
kultūringam pasauliui. Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius 
bus ir toliau informuojamas 
apie bolševikų žvėriškus 
veiksmus musų krašte.”

Tas pats laikraštis deda 
penkias fotografijas, vaiz
duojančias šias pasibaisėti
nas žmonių žudynes. Foto
grafijos vaizduoja Pravie
niškių pataisomųjų darbų 
kolonijos barakus, o kieme 
sukritę žmonių lavonai net 
ištisomis krūvomis. Viena 
fotografija vaizduoja, kaip 
nuo sužvėrėjusių raudonar
miečių kulkų prie budos gu
li pririštas nušautas net ko
lonijos šuo. Prie fotografi
jų padėtas toks parašas: 
“Besitraukdami raudonieji 
budeliai niekšingiausiu bu
du išžudė beginklius Pra
vieniškių pataisomųjų darbų 
kolonijos kalinius.**

Laikraštis “Į Laisvę” apie

priešai. Tokius reikia iššau
dyti.’ Po tų raudonojo ko
misaro žodžių prasidėjo ne
matyto žiaurumo nekaltų 
žmonių skerdynės. Iš kulko-

nu galionu nuvažiuosi

■TfpaeG naMi^jaunuo- 80 m.
h, , ,i«ns a, - k« £ '“^čius --iu. vienį gaiionu ™

dy tojams nupiauste ausis ir is- ... 1 . . . R-.. -J ziUOSl VOS tik 8U» mylių.^ .... ... ,
piovė širdis. žiaunai buvo nu- <vjs dėUto Lietuvos vSkunai T^dė^kad^is kartu su kitais AlMaus da daugiau išsi- svmdžių ir šautuvų raudo- 

ir gailestingoji sesu- d eikvoja sparčiai važiuojant. ^.0 pradėjo šaudyti. Žmo-
piov
kankinta 
tė Kanavič 
gryžus prašy 
tu suimtuo:

jau

■ Kai penktadienio ryta. bir- Slt?”0"*® W<la' <U; aliejaus susivaiiojo ly. | kolonijos administracijos
m mus^ nebetrems iš tėvynės, mi iš Lietuvos. . ;

p rdoUoo -e ukjo Taigi visi, kas tik parašė ^využelio 27
NKVD (GPU) rūmų. tai var
gu begalima buvo pažinti nu 
kankintus gydytojus.“

niekas nežudv 
, gyvenimo 

Matyt,
Kauno dienraštis “I Lais-

X ŠV^&X ^o’^nytoju 

Jis Įdėjo ilgą straipsnį ant
rašte: “Trijų Gydytojų Tra
gedija Panevėžy,” kur yra 
atpasakoti Panevėžio pilie
čių liudvmai.

Atpasakojęs visą bolševi
kų dūkimą tą sąvaitę Pane
vėžy, Kauno dienraštis sa
ko : “...penktadienio rytą pa
silikusieji išgirdo baisią ži
nią, kad musų gydytojai ras
ti taip žiauriai nužudyti, kad 
net savieji nebegali pažint.”

Iš viso tie barbarai bėg
dami iš Panevėžio nužudė 
32 lietuviu. Dienraštis “Į 
laisvę” rašo ir apie jų lai
dotuves:

“Birželio 29 d. Panevėžyje 
kariu kapuose buvo palaidoti 
komunistų-bolševikų žiauriai 
nukankinti lietiniai. Tokių iš
kilmingų ir kartu skaudžių lai
dotuvių Panevėžys da nebuvo 
matęs. Laidotuvėse dalyvavo 
visi Panevėžio lietuviai—apie 
7.000 žmonių palydėjo žuvu
sius brolius i amžino atilsio 
vietą. Keliosdešimtys gražiau
siu gėlių vainiki} puošė jiem-

musų
niekas negriaus."
bolševikai buvo 

Lietuvos žmo- 
jeigu Hitlerį

Antra 1.000 tarnautojus taip pat sušau 
, visi, Kas tiR paraše važiavo po‘55 my.:dė. Raudonieji įsiveržė į ba-
na nors apie bolševizmo zlu- fvaianAa ir alieiaus su- rako vidų. kur slapstėsi kiti 
girną Lietuvoje, vra “gyva- <5jva^toįo anie’9 kvortas. kaliniai. Juos išvilko laukan, tės," “niekšai” ir “budeliai.” ^riTneva

Šitie keiksmažodžiai pa- žiuoti greičiau kaip 35 my 
rodo, kad mūsiškiai Mask- lias į valandą.

Amerikiečių Karo Baze Britų Indijoj

ši nuotrauka parodo Amerikos laivvno bazę Trinidado saloje, kuri priklauso Britų Indi- 
joms. įsitaisę tenai karo ĮKtpėdę. amerikiečiai turės stiprią apsaugą Panamos Kanalui.

paviršutiniškai iškratė ir, 
i liepę iškelti rankas, sustatė 
i prie barako sienos. Iš šar
vuočių, kulkosvaidžių ir šau
tuvų raudonieji atidengė 
ugnį. Nekaltų žmonių lavo
nai sukrito didžiulėmis krū
vomis. Kartu su nukautai
siais sukrito sužeistieji ir da 
kulkų nepaliesti žmonės, 
bandydami tuo budu išsi
gelbėti. šaudymas truko ke- 
lioliką minučių.

Kolonijos gyventojų tar
pe buvo ir keliatas moterų 
su vaikais. Jas raudonieji 
banditai taip pat nužudė. Iš- 
vilko iš barakų į kiemą prie 
vielų tvoros ir sušaudė. Mo
terų tarpe žuvo viena nėščia 
moteris, kuri netrukus turė
jo gimdyti, motina su dviem 
jaunom (12 ir 15 metų) du
krelėm. Sužvėrėję raudonie
ji ir joms neparodė nei ma
žiausio žmoniškumo, pasi
gailėjimo. Jie taip pat suba
dė durtuvais sergančius ko
lonijos gyventojus. Koloni
jos karceryje rastas vieno 
vyro lavonas. Jis nužudytas 
durtuvais, šis vyras visai 
nuogas. Matyt, koloniios 
administracija į karcerį į- 

1 mesdavo nurengtus kalinius.

•Ut.fts IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražins

daagybe gtraipsnh), juokų, ir tt Pui
kiai ilimtruota, oml..............SSe.
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KELEIVIS, SO. BOSTON freSas Poslapis

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

IS CLEVELANDO PADANGĖS. Buvo Išvykę Slapton Kelionėn
Bolševikų kalbėtoja* Domi-t riai. banditai ir kitokie. Pir- 
ninkas Šolomska* pabėgo 'mas yra Hitleris; antras, 

ii kovo* lauko. ; Mussolinis; trečias, Mikado.

dieną, Lietuvių svetainėj, džiausis> plojimas atkartoti-
hUi£vik nas- Susirinkusieji nuspren-

puse ne bolševikai. ‘Apsigy- d-
nimui nuo fašistų” buvo ren
kamos aukos; surinko 7 do
lerius. Domininkas gyrėsi, 
kad New Yorke jis prigulįs 
prie karo “specialistų kliu-

i linas būtinai turi būti sunai
kintas,

j Po tokių netikėtumų, Do- 
į mininkas sustojo kalbėjęs.

bo,” taigi ir pradėjo aiškinti jnes .t,oks^n?onj,f pasisaky- 
susirinkusiems karo “specia-1 masismuse tą “karo specia
lybę” ir “techniką.” hst3 1S Pozicijos.

Apibudino pirmas vokie- 
čių-rusų karo dienas. Sako. 
Lietuvoj ir Lenkijoj buvę

Komunistai leidosi per sa
lę kepures atkišę buržuazi
nių dolerių rinkti Stalino ka

tik keli ruskiai. rubežiaus | ralystei ginti. Bet vos tik 7 
sargybiniai, ir tik su šautu- i dolerius tesurinko. Taigi iš- 
vais, todėl vokieččiams taip; rodo, kad nebus kuo Sovietų 
sekėsi pirmomis dienomis.'imperiją apginti; kažin dar

Kad Lietuvos žmonės pa-i “T
lys grieoe mušti Oolsevutus t kol j chicaga nuva-
kas kuom galėjo, apie tai įV ’ ‘
Domininkas nei puse žodžioZ . ......
neprisiminė. Iš publikos bu- , Antroj savo kalboj jis 
vo tatai pastebėta, tai Domi- ■ ban(įe meluoti, kad lietuviai 
ninkas tik numykė, kad nesą aimmgi buvę prie bolsevi- 
tikru žinių (mat, Maskva k1- Bet čia dar blogiau bu- 
nepraneša tokių dalykų). .Domininkui nes rados. 
Toliaus gyrėsi, kad Sovietų keli grmoiiai, kurie nesenai 
Sąjunga “dideliu laimėj!-: >sLr‘ tavos yra atvykę. Do
mu“ jau susilaukė’ kad fron-: minmkas buvo priverstas 
te 18 vokiečių perėjo j rus-; Sueitą1 b.a>g‘.' . a?tr? te™*- 
kių puse. (Iš publikos bal lnfts t,p ‘n"lnr,a' «"«'

—1. I. N. Souadphoto
šiomis dienomis prezidentas Rooseveltas su karo ir laivyno viršininkais buvo išvykę laivu 
Atlanto vandenynan, kur. kaip laikraščiai spėja, jie buvo susitikę su Anglijos premjeru 
Churchillu svarbiai konferencijai

Kurlink Einame, Lietuviai?
sas:

isę. puoiiKus u«u- Pes Ve gim01-^1 ėmė pasta , ^aaa sietuvą oKupa 
piąkyk,, ^.Stalino Lo,i’ato1^'jam ka°llSd, Sovietų Rusija, tai veik vKada Lietuvą okupavo lietuvius ir

sūnūs su 18 tūkstančių rusų Įuoti- _
perėjo pas vokiečius!) Do- žmones rankas kelia ir rei- 
minint to “negirdi.” Jis kaktaJ?> kad Domininkas 
pradeda aiškinti, kad vokie-' Paalskmt’l aF duotų ki- 
čiai “meluoja.” Ot. rusai, tai tiems pasakyti teisybę. Vie
kas kita: kol nesuskaito kiek |°1 paaiškinimų. Dornimn- 
tankų. orlaivių ir kareivių Pabeg° nuo platformės. 
numuša, tol nepraneša. (Pu- i žmonės dabar juokiasi, 
blika: meluoji! Kaip jie ga-' kad Stalinas turėtų dabar 
Ii bėgdami suskaityti, kiek prisiųsti Domininkui meda- 
vokiečiu nušauna?). ii j. kad paspruko iš keblios

Domininkas šolomskas padėties. Stalino sūnūs ne
mato. kad publika neduoda: mokėjo taip išsigelbėti. Do- 
iam meluoti, griebiasi “auk- ’ mininkas čia parodė, kad 
stos” politikos. Sako: turi įis ištiesų yra “karo specia- 
buti sunaikinti trįs krauge- listas.” Prakalbose buvęs.

Polemika ir Kritika
KANADIEČIO ŽODIS LIE

TUVOS KLAUSIMU.

Didžiai gerbiama “Kelei
vio” Redakcija!

Nežinau, ar pataikysiu į 
tašką, ir ar bus šis-mano ra
šinys tinkamas talpinti “Re

nei ateityje nieko negalima 
tikėtis, ir taip išeina, kad 
viso pasaulio socialistai yra 
gyvi nabašninkai. Ypač lie
tuvių socialistai nusideda, 
kad nešoka sulyg Laučkos 
ir Sirvydo muzikos, tai yra, 

, nepripažįsta A. Smetonos 
leivio” skiltyse, bet mėgin-< Lietuvos prezidentu. “Atne
šiu savo mintį išreikšti. Skai- • rika’’ su savo redaktoriais ir 
tydamas “Keleivio” 18 num- ’ visais korespondentais kelia 

susidomėjau straips- Smetoną į padanges. Ir benlabai
niais:. “New Yorko ir New 
Jersey Lietuvių Organizaci
jų Konferencijos Protoko
las,” “Brooklyno Lietuvių 
Naujienos.” “Demokratijos 
ir Lietuvių Nepriklausomy
bės Sąjunga Šaukia Konfe
renciją.” Šie visi trys straip
sniai taiko i vieną tašką, tai 
yra, rūpinas Lietuvos liki
mu. Mes, kanadiečiai, taipgi 
turime organizaciją panašią 
amerikoniškoms, tai yra Ka
nados Lietuvių Taryba. 
Apie Kanados Lietuvių Ta
rybos veiklą nerašysiu, nes 
nenoriu užimti daug vietos 
laikraštyje.

Iš virš suminėtų trijų 
straipsnių visiems aišku, kad 
yra varomas platus darbas 
Lietuvos likimo atžvilgiu. 
Betgi yra žmonių, kurie vi-

drai iš visų “Amerikoje” tel
pančių straipsnių kyšo toks 
noras, kad tik katalikai vi
same kame vadovautų,—ne 
tik Lietuvos darbuose, bet 
abelnai ir viso pasaulio rei
kaluose. Bet katalikų srovė 
ir jų organizacija yra se
niausia pasaulyje, todėl aš 
norėčiau, kad p. Laučka ar
ba Sirvydas paaiškintų: 
prie ko katalikybė privedė 
pasaulį per du tūkstančiu 
metų? Katalikų bažnyčia 
yra pasižymėjusi kaip atkak- 
liausis progreso ir laisvės 
priešas, kaip uoliausia viso
kios reakcijos rėmėja, “he- 
retikų” kankintoja, neapy
kantos ir karų kurstytoja. 
Kas gi nežino kryžiaus ka
rų?

Ir tarp Amerikos lietuvių
sa to nemato. Tai sąvaitras-!čio “Amerika” redaktorius ’ alk tlk dėl! to. kad jų
Laučka ir jo koresponden- •
tas Vyt Sirvydas. Štai, skai-į ™
tau “Amerikos” Nr. 18 , Jį’
«trainsni “Pradėkim dar-1 turetU nei laikraščių. Aš esu 
Ko ”*kiUonnr5u nllnni tikėti įsitikinęs, kad per du tuks-
tame «train«nvie iškeltiems tančiu metų kuni^> trukdy- 

nZttkn tas kultūros darbas teks dar
P& £ £dv atlikti dabartiniams arba ne- 

ffiSn tolimos ateities socialistams.
“ St lateblaSii bm

Montteal. Kanada^

kos” minties. iŠ socialistų "O. S. s." arba šiitibinė Iškilmė.
nei praeityje, nei dabartyje, vieno akto fat—«, ubai juokinga*

Ir gona pantstvmui. Raina , • • • 1*6

juos masėmis rio politikos triksas. Aš ne- 
visi siuntė Į Maskoliją. Ypatin- manau, kad butų atsiradęs 

lietam', kinių tik nesiekė gai didelis bolševikų siauti- vienas nuošil.dus lietu. 
Maskvos ranka, griežtai pa- i mas pasireiske paskutinę sa- • , . , * -i •
sisakė prieš okupaciją. NeiįVaitę prieš Sovietų Rusijos kui 1S butų sveikinęs vo- 
vienas Lietuvos atstovas už- ir Vokietijos karą. kiečių kariuomenę. Kaip vi-
--—i i v . . si lietuviai vieningai protes-

Kuo daugiau bolševikai tavo vokiečiams užimant 
dūko, tuo labiau kilo neapy- Klaipėdą, taip visi vieningai 
kanta prieš juos visoje Lie- butume protestavę prieš vo- 
tuvoje. Bolševikų neapykan- kiečius okupuojant Lietuvą, 
ta pasiekė tokio laipsnio, Dabar, kaip matome. Hitle- 
kad lietuvis buvo pasimošęs
visam kam. kad tik bolševi
kai butų iš Lietuvos išvyti.

Vos tik pradėjus kristi 
Lietuvoje vokiečių bom
boms, lietuvis pamatė auksi
nę progą nusikratyti šito 
raudonojo siaubo. Visa Lie

tuva liks “nepriklausoma,” i tuva sukilo kaip vienas žmo- 
tik bus Sovietų Sąjungos na- • gus. Ko lietuviai sukilėliai 
rys. Pasitaikė dar naivių siekė, mums visiems aišku, 
žmonelių, kurie kelias sąvai-, Jie siekė pilnos nepriklauso- i negalėjo. Taip gražiai Stali- 
tes po birželio 15 dienos gy- mybės ii- už tą galvas guldė, i na* darbavosi Hitlerio nau- 
veno abejonėse ir stengėsi Juk jau vien tas faktas, kad <iai. .^ad rezultate net tokia 
save raminti. Bet vos tik sukilėliai per radiją skubiai• nai-si ir save respektuojanti 
praslinko antras mėnuo, v
sos tos bolševikiškos “malo- „ „. v . ....................... , « . -
nęs” paaiškėjo—keli tuks- lūs. į Laip tai atsitiko. Argi suo-
tančiai geriausių Lietuvos Bet juk vra faktas, kad ™,ai ?al£a em,e 
sūnų buvo sukišti Į kalėji- lietuviams išgujus iš Lietu- demoklatl-l°s- kad buvS A 
mus, dar daugiau jų išga- Vos bolševikus, sugužėjo Į
benta i tolimą Maskoliją, Lietuva vokiečiai. Pakelėse 
turtai ir bet kokia nuosavy- susirinkę šimtai ūkininkų 
bė išvisų atimta. Darbinin- sveikino žygiuojančia vokie- 
kai ir mažažemiai vietoje čiu kariuomenę. Normaliai 
laukto gyvenimo pagerėji- jmant atrodytų, jog tai ne- 
mo, susilaukė baisiausio iš- Įtikėtina, kad lietuviai svei- 
naudojimo. Lietuvių tautoje Kintu naujus okupantus. De- 
nepasitenkinimas bolševi- ja< taįp jwko, ir tai yra fak- 
kais augo ruošdamasis išsi- jas. Kaip “New York Times” 
lieti Į didžiausią uraganą, vedamajame nesenai yra 

Okupantai tą jautė. Apsi- pastebėję — lietuviai džiau- 
saugoti nuo galimų netikėti- S13®1 atsikratę vieno velnio, 
numų vis daugiau ir daugiau kurl Jau pažįsta, patekdami 
gaudė bent visuomeniniam i kko velnio rankas., kurio 
gyvenime pasižymėjusius dar nepažįsta. Vadinasi, ir
------ r--------- =—=------------ši kartą Stalinas pasitarnavo
JO LAIVĄ SUBOMBARDAVO Hitleriui. Juk tiesiog yia 

paradoksas, kad tie lietu
viai, kurie veik per tūkstanti 
metų kariavo prieš vokie
čius, kurie tiek daug yra nuo 
vokiečių nukentėję, šian
dien ateinančius į Lietuvą 
vokiečius sveikino. Atsime
nu. kaip 1939 metais musų 
kariuomenei žengiant į Vil
nių tūkstančiai lenkų tikrai

sienyje, nei vienas konsulas 
nenuėjo su Stalino “išlais
vinta Lietuva.” Išskiriant 
grynuosius Maskvos agen
tus. arba komunistus, kaip 
jie save mėgsta vadinti, ne
buvo lietuvio kuris nepro
testuotų prieš įvykdytą ag
resiją.

Bolševikų propagandie- 
i iai ir tada išsijuosę dirbo— 
jie Įrodinėjo, kad lietuvių 
tauta ir toliau turės visas 
kultūrines laisves, kad Lie

rio politika su Stalino pagal
ba pasiekė to, kad lietuviai 
džiaugėsi, kad vokiečiai atė
jo jų išvaduoti nuo bolševi
kų. Negana to, Stalinas išga
beno i Rusiją aktyviausią 
lietuvių inteligentijos dali, 
ir dabar vokiečių žinioje 
esanti lietuvių tauta liko be
veik be vadų. Geriau pasi
tarnauti Hitleriui Stalinas ir

J metėsi ir i Lenkiją, ir i Šuo- todėl ir visa Europa šian- 
įmiją, ir Į Baltijos valstybes (dien paversta i dideli tautų 
' ir. pagaliau, i Besarabiją, kalėjimą, kuriame niekas 
i Stalino agresija prieš mažy-1 žodžio ar sąžinės laisvės ne- 
į tę Suomiją sukėlė pasaulyje turi. Jeigu moki diktatoriui 
: prieš bolševikus dar negir- padus laižyti, kaip Paleckis, 
dėtą neapykantą. Vienu žo- tai gerai; jei to nenori, tai 

, džiu, Rusija dabartinėje pa- tuojau patenki “į nemalo- 
: dėtyje atsidūrė per Stalino nę”...
j ir jo klikos kvailumą. Nesenai skaitėme, kad

Šiandien daugeliui lietu- lenkai susitaikė su dabarti- 
vių, besidžiaugiančių tuo nės Rusijos valdovais ir su 
faktu, kad bolševikai išguiti tais pačiais ir sutarčių laužy- 
iš Lietuvos, atsirūgsta ta pa- tojais pasirašė naują sutartį, 
ti šėtoniškai gudri Hitlerio Ko verta šita sutartis, sunku 
politika: “Hitleris Lietuvą pasakyti, bet tik viena aišku, 
išvadavo, šaukim jam valio, kad, progai pasitaikius, Sta- 
Heil Hitler...” Bet kas Lietu- linas sulaužys ir ją. kaip jis 
vą į Stalino nasrus įgrūdo, sulaužė visas anksčiau suda- 
tai tas faktas užmirštamas, lytąsias.

Amerikos lietuvių daugu- Nieko nebūtų stebėtino, 
ma pasitiki Lietuvos atstovu jei anglų verčiami bolševi- 
Vokietijai, pulk. Škirpa, ir kai pasiūlytų “susitaikyti” ir 
generolu Raštikiu. Jie gal panašią sutartį pasirašyti su 
taip pat nuoširdžiai patikę- Lietuva. Sovietų Rusijos ka- 
jo, kad išgujus bolševikus iš Įėjimuose yra pora šimtų 
Lietuvos, jai bus duota lais- tūkstančių rinktinių lietu
vė. Bet kaip tai, matyt, pa- vių, kurių tarpe Bizauskas, 
žadai nesipildo. Iki šiol Lie- Čarneckis, gen. Nagius-Na- 
tuvos padėtis “neaiški.” Iš gevičius ir kiti. Jau laikas 
Europos ateina gandai, kad butų juos gelbėti. Juk ir Lie- 
pulkininkas Škirpa “susi- tuvos vyriausybė, reikalui 
kompromitavęs,’’ arba ge- esant, butų galima sudalyti 
riau tariant, patekęs į vokie- kur nors už Europos ribų. Ar 
čiu nemalonę. Ką veikia ta vyriausybė galėtų vesti su 
gen. Raštikis? Taip pat ne- dabartinės Rusijos valdo- 
girdėti, kad vokiečių jam vais bet kokias derybas? 
koks pripažinimas butų su- Gal ir taip? Bet pirmoji su
teiktas. Jis veikiausia taip lygą iš lietuvių pusės turėtų 
pat tik ryšio karininkas. Iki būti. kad bolševikai dar kar- 
šiandien su Lietuva susisie- tą ant visados išsižadėtų 
kimas neatstatytas, Lietuvos; pretenzijų į lietuvių tautą ir 
padėtis neišryškinta, į “ne-j teritoriją. (Pirmąjį kartą jie 
malonę” patekusiam Škir-' tą padarė 1920 m. liepos m., 
pai neduodama net į Lietu- i kurį pažadą sulaužė 1940 m. 
vą grįžti. Matyt, jis tebėra birželio mėn.).
tikras lietuvių tautos sūnūs į Antra bolševikai
ir Lietuv os pati įjotas, kas turį|u tuojau sustabdyti pro- 
naujiesiems okupantams ne- paganda ir ardomaji lietu- 
ra malonu. Tegul lietuviško- v;ų tautos darba uždarant 

jų agentų Amerikoje ir kitur 
lietuvių kalba leidžiamus

sios Maskvos papūgos tuo 
nesidžiaugia — mes visuo-

,i- paskelbė atstatą nepriklau- i suomių, tauta dabar kariau- 
o- somybę. rodo sukilėlių tiks- į i«Į prieš raudonąjį slibiną!

merikos ir Anglijos drau
gais, jie staiga dabar virto 
Hitlerio talkininkais? Visas 
pasaulis žino, kad Hitleris 
pasiekė to su tamsiapročio 
Stalino pagalba.

Po tokios nevykusios poli
tikos, kaip Stalino susidrau
gavimas su Hitleriu agresi
jos darbe, normalinėje vals
tybėje Stalinas, Molotovas 
ir visa jo klika butų išguita 
iš savo vietų. Rusijos val
džioje šiandien sėdėtų kiti 
žmonės, su kuriais galėtų ri
zikuoti pasirašyti karo ir ki
tokias sutartis ne tik anglai 
bei lenkai, bet ir kitos tau
tos. Bet p,o šitokių nevyku- j 
siu manevrų ir triksų. kasgi' 
dabar gali pasitikėti Rusijai 
vadovaujančiais žmonėmis? 
Košės priviręs Stalinas nei 
nemano nuo valdžios vairo 
pasitraukti.

Vieną gerą darbą atliko 
Hitleris, tai gudriai manev- 

- v. . . .. . modamas nuėmė “nekalty-
PU(?s.irdz,a,.1 J^^v$lkino’.._°jbės kaukę” nuo Rusijos dik- 

. lenkiški laiki-asciai negaile-. tatoriaus ir jo klikos veido, 
jo jai panegirikos, kad ji ge-, parodydamas: “Jeigu jau 
rai organizuota, gerai atro- Hitleris> esu diktatorius.

; do ir tam panašiai, v adi-, banditas ir užpuolikas, tai 
nas, ir tada Stalinas paval- Stalinas yra nekitoks—mu- 
dęs Vilnių vos sugebėjo į du abu labu tokiu.” Jeigu 

; lenkus ? “įvaryti meilę lietu-jau diktatoriškai valdoma 
viams. b'^iai kaip dabar Rusjja gfoi nevykdė ag- 
metus pavaldęs Lietuvą, lis res;įos tai ne dėl to kad ii 

Ci« yra Amerikos laivo Tu- j lietuvių ŠMis “įvarė meilę butų nusistačiusi prieš agre- 
U.la kapitonas Boaers, korio | vokiečiams ... ,siją> dil gležnino

laivą japonai anądien subom-. Nėra paslaptis, kad čia’to nepajėgė. Bet kada tik 
bardavo’ yra šėtoniškai gudrios Hitle-j Hitleris “leido,” tai Stalinas

met stovėjome už
klausomą Lietuvą, __
kiekvienas okupantas, ar tai į Šiviehi Rusiją ir
butų raudonas ar rudas, i frontą prieš vokie-
mums yra priešas. Mes taip, čiu#ą arba bent duotų kokį 
pat žinome, kad nei Stali- produktingą darbą dirbti 

pačioje Rusijoje.
Trečia. Sovietų Rusija tu

rėtų tuojau iš kalėjimų pa
leisti visus iš Lietuvos išvež
tuosius, o jų likimu butų lei
sta rūpintis atitinkamiems 
komitetams Amerikoje ar 
kitur.

Tik bolševikams tas «ąly- 
•v į gas priėmus, lietuviai gal ga- 
»i 1 lėtu iš naujo su bolševikais 

3 ’ kalbėtis.
i Bet kad bolševikams butų 

| ! išlaksčiusios iš galvos agre- 
' šoriškos mintys, dar iki šiol 

nematyti, nes jų agentai ant 
nepriklausomos Lietuvos ša
lininkų dar iki šiol nenusto

sią pamazgų pylę.
P. Gulbis.

ne^i-i laikraščius, o pačius lietuviš- 
todel kai kalbančius agentus paši

nas. nei Hitleris nei vienai 
tautai laisvės neneša. Abu 
juodu moka tiktai pavergti.

By-Product 
of

NEW ENGLAND 
WEATHER

Naujosios Anglijos oro su
mišimai. kartais padam 
daug nuostolių, sulaužydami 
įvairius daiktus į dalis, ne
pamiršdami taip pat pasi
elgti ir su telefonu.

Telefonų industrija Naujoje 
Anglijoje atsirado tuomet, 
kada buvo diskusuojama a- 
pie oro permainas. New Eng
iami Telephone įstaiga vi
suomet galvojo, kaip išven
gus ir apėjus visas oro per
mainas ir staigmenas. Priei
ta, ir surasta priemonė — 
sudėti ir išvedžioti po žeme 
kabelius, kurie nebijo jokių 
oro staigmenų bei permainų. 
Tas ir padarvta.

Telefono susisiekimas dabar 
yra apsaugotas nuo gamtos 
pavojų daugiau, negu kada 
yra buvęs. Iš 5.77S.24M mai
lių Naujoje Anglijoje, telefo
no dratų, yra 96.7% įvesta 
kabeliais... Daugiau negu 
tris penktadaliai yra išvesta 
kabelių pe žeme.

Reikia pasakyti, kad telefo
no aptarnavimo dabar pilnai 
yra apsaugotas nuo Naujo
sios Anglijos oro visokių pa
vojų — o tas Telefonų kom
panijai atsėjo daug darbo ir 
trasa.

*!« (MUM T(ltfM«( S T(l(M«M CS

JIS NlJSIžl DE

Čia yra parodytas gen. Ems 
Udet. pagarsėjęs vokiečių lakū
nas, kuris nesenai nusižudė, nes 
buvo priešingas Hitlerio žygiui 
prieš Rusiją. Pas diktatorius, 
mat. yra taip: jeigu “tautos va
dui“ nepritari, tai verčiau nusi- 
žud.vk.
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Ketvirtu Pmbpii
KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvo

PER 3 DIENAS ČEKISTAI IŠVEiE 
17ft00 LIETUVOS INTELIGENTŲ.

Lietuvos laikraščiai pra* 
neša. kad bolševikai birže* 
lio 14 d. pradėjo masinę lie* 
tuvių “medžioklę.” Po visą 
Lietuvą ėmė siausti čekistai, 
suiminėti lietuvius, net išti*

tautas Guobys; (29) Stud. 
Sirutis; (30) Stud. Algirdas! 
Kuosa; (31) Kunigas Jonas į 
Vailokaitis (32) Kun. Ma-i 
žonas; (33) Grafas Plate- 
ris; (34) Inž. Minutka su

somis šeimomis su vaikais ir žmona; (35) Buvęs Lietu- į
naujagimiais kūdikiais, ir vos konsulas ir vėliau įgalio- 
gabenti Maskolijos link. tinis Vilniaus Kraštui Tri-i
Apie tai laikraštis “J Lais- 

į vę” praneša:
“Per kiemsargius, per 

komjaunimą, per politrukus. 
per kompartiją buvo suda* 

' ryti sąrašai. Pagal juos bu* 
vo atrinkti, išvežti arba at
skirti žmonės arba visos šei
mos. Šito šlykštaus darbo 
ėmėsi tie nakties paukščiai 
birželio 14 d. naktį. Tris die
nas ir naktis tratėjo sunkve- 

1 žirniai per miestus ir kaimus, 
gr iebdami žmones iš butų ir 
retkarčiais iš gatvių. Mote- 
rys su kūdikiais ant rankų 
lietaus plakamos buvo veža
mos ir kemšamos į vagonus. 
Buvo atsitikimų, kad jie 
griebė ligonius iš lovų su 40 
laipsnių temperatūra, mote
ris tik antrą dieną po gimdy
mo kišo Į atskirus vagonus; 
dažnai net kūdikiai atskiria-

makas su šeima; (36) Lietu
vos pasiuntinybės Rygoje 
buvęs valdininkas Leonar
das Maziliauskas. I

“Pirmoje eilėje buvo de
portuojami šių kategorijų 
žmonės:

“(1) Visų rangų buvusie
ji policininkai; (2) Šaulių 
Sąjungos vadai iki burių va
dų; (3) Aktyvesnieji katali
kų veikėjai; (4) Aktyves
nieji tautininkų veikėjai; 
(5) Stambieji pramoninin
kai ir bankininkai; (6) Ne
patikimieji ir kur nors kuo 
nors prieš bolševikų jungą 
pasireiškę mokytojai, darbi
ninkai. valdininkai ir ypač 
daug darbininkų; (7) Visi: 
dvarininkai, kurių visas tur- i 
tas buvo atimtas.

“Kam juos bolševikai iš-i

___ ___________________________________________________ Ne. 33. Bmęiežto 13 4^ IMI m.

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią
iš Lietuvos ims ■. KIPRO BIELINIO. ATSIM1NIMAL

—Maike, šiandien aš tau 
padainuosiu naują dainą 
apie bolševikus. Ją parašę 
kažin koks Tetervinas. Jos 
meliodija tokia kaip “Buvo 
Žmogus Bagotas.”

—-Gerai. tėve. aš galiu pa
klausyt.

—ji. Maike. susideda iš 
dviejų dalių. Viena dalis ap
dainuoja bolševikų džiaugs
mą Lietuvoj, o kita pasako, 
kaip Lietuvos bobos mušė 
juos su kočergom. Čia bus 
pirma dalis, tai yra apie 
linksmybes:

Litva Rusų sąjungos.
I iubezna tėvyne ’.

‘ Tave drūčiai ir kietai
Rusija apgynė.
Tu gavai iš musų Vilnių,
Tą -tai y čia slauną.
O vėliau ir pats prijechal

kai bus šitaip: Be reikalo tu, 
Bimba, taip storavojiesi, ir 
be reikalo savo gazietoj taip 
meluoji: komisaro tu neuž- 
sislužysi. bet eisi namo kaip 
durnas.

—Kaip matau, tai tu. tė
ve. ant senatvės i poetus iš
eisi.

—Maike, aš viską galiu, 
tik man reikia šnapso.

. ,. .vežė? Bolševikai žino, kad!
m1' 3 aSoau<\se po porą die- j bolševikiška tvarka gali lai-i 
nų išbuvo užkaltais langais.! kytis tik te kur žmonės > 
negaudami nei vandens. Da-j užgyti prigasdintį. neturi 
lis išvežtųjų, kiek žinių gau-; savo minties. Tas kuris nori | 
ta, nuvežti į Molodečną. Is ; savarankiškai gyventi, ju! 
ten čekistai gabensią juos, • santvarkai netinka. Dėl to 
jei teisingai, kalbėjo, į Oms- į jje nUmušė mokslo lygi tose i 
ko sritį, į saltasias Sibyro. tautose, kurias jie užgrobė. į

i Dėl to jie pažangiuosius sa-! 
buvo atga-; varankiškuosius darbinin-į 

kus, inteligentus ištremia i 
Rusijos gilumą. Taip jie pa- į 
darė su suomių karelais. į 
Taip padarė su gudais, uk-•; 
rainiečiais, lenkais. Paskuti-1 
nė dalis teko lietuviams} Į Į 
ių vietą turėjo būti atga-

?ntis.
“Suėmimam 

benta čekistų iš Ukrainos ir 
Gudiios. Jiems vadovavo, 
nurodinėdami kelią, vieti
niai komjaunuoliai, dau
giausia žydeliai.

“Ką gabeno? Inteligen
tus, pažangesnius darbinin-

(Tąsa.)
Teismas taria apie apskųstųjų kaltybę pagal 

savo sąžinės liepimo ir žmonių papročių.
Teismo nariai už savo darbus te atsako tik 

prieš visuotinąjį valsčiaus susirinkimą.
VII. Trečiųjų Teismas.

Kuomet susispyrusieji nepanorėtų eiti į vals
čiaus teismą, patariame jiems trečiųjų teismą. 
Tegul kiekviena pusė paskiria nuo savęs po vie
ną. jai tinkamą, žmogų, tuodu, tarp savęs susi
tarę, tegul paskiria tretį ir tegul tie trįs ištiki
mi žmonės ištiria susiginčijusiųjų kaltybę ir 
paskiria bausmę.

VIII. Mokykla.
Vaikų mokinimo priežiūrą ir paties mokslo 

sutaisymą pagal vietinių žmonių reikalavimo 
visuotinas valsčiaus susirinkimas paveda vals
čiaus komitetui. į kurį tuomet įeina ir moky* 
tojai.

Valsčiaus komitetas rūpinasi įkurti valsčiuje 
tiek mokyklų, kad visi valsčiaus vaikai, berniu
kai ir mergaitės, galėtų bent pradedama j į mok
slą įgyti. Mokslas turi būti svietiškas ir dykai 
duodamas. Beturčiams turi būti suteikiama pa
šalpa knygomis ir kitokiais mokslui reikalingais 
daiktais. Visos mokyklos ir mokytojai turi būti 
užlaikomi iš valsčiaus pinigų.

Mažesnėsės tautos gauna mokykloms pinigus 
pagal savo skaitliaus.

Lietuvos Socialdemokratų Partijos Cen
tro Komiteto manifestas ir atsišaukimas 
“Kokią mes turime įsitaisyti tvarką” nu
stato revoliucinio veikimo gaires ir sudaro 
Penktųjų metų sąjūdžio Lietuvoje idėjinį 
turinį. Tačiau L. S. D. Partijos vadovau
jančios viršūnės šituo nepasitenkino. Par
tijos Centro Komitetas birželio-rūgsėjo 
mėnesių tarpe paleido į Lietuvos žmones 
apie 300 tūkstančių egz. atskirų atsišauki
mų, populiarinusių manifeste išdėstytus
šukius. Iš tų atsišaukimų minėtini šie:

i ti ir naikinanti senas gyvenimo formas 
masė.

Penktaisiais metais į Rusijos ir Lietuvos 
revoliucinius sąjūdžius įsilieja milijoninės 
masės. Pačios kovos metu organizuojasi 
jų kovos pulkai ir nesulaikoma jėga ver
žiasi pirmyn ir pirmyn. Šitos masės Penk
tųjų metų tarpe, spalių mėnesy * pralaužė 
šimtmetinės, nusenusias caro valdžios, biu
rokratijos, feodalų ir klero užtvaras ir už
ima naujas kovos pozicijas, tuo pačiu atsi- 
skleidžiama kiek kitokis Rusijos visuome
ninis santykių istorijos lapas. Tuo metų. 
kada masės veržėsi į kovos areną, už nau
jas gyvenimo sąlygas, juokingi atrodė se
nosios tvarkos, atgyvenusių ir supuvusių 
tradicijų gynėjai. Jų buvo ii- caro bato ne
gailestingai spardomoj, tamsioj ir nukan
kintoj Lietuvoje.

Penktųjų metų revoliucijos asmeninius 
įsiminimus pradėjome bendros būklės 
pibudinimu. Blogai ar gerai padarę busi

me—sunku pasakyti, bet iš to apibudinimo 
turime kad ir nepilną, bet užtat bendrą 
Penktųjų metų revoliucijos foną. Teoreti
niais rėmais apjuosę pirmosios Rusijos re
voliucijos įvykius, turėjome galvoje padėti 
skaitytojui susiorentuoti, geriau suprasti ir 
giliau įžvelgti į revoliucijos meto padary
tus didelius ir plačius visuomeninių jėgų 
persigrupavimus ir jų santykių pakeitimu^ 
Žiūrint į Penktuosius metus iš teoretinių iš
vedžiojimų perspektyvos, matosi didieji 
įvykiai ir smarkiausi, tų įvykių verpetai. 
Tačiau musų uždavinys buvo greta didžių
jų revoliucijos įvykių duoti ir mažesniųjų 
jos detalių, tų dėtalių,’ kurios liečia musų 
kraštą, atskirus nuotykius ir tų nuotykių 

i atmenamus dalyvius. Nuo to negalės nu? 
kentėti bendrasai Vaizdas, nes jis susidaro 
iš atskirų dalelių, kurios būna reikalingos 
bendram fonui vaizdžiau ir ryškiau nu-
šviesti. Taigi grįžtame į užsibrėžtą vagą.

“Kaimo darbininkai ir darbininkės”— urėdami galvoje, kačL be atskirų detalių 
50,000 egz.; “Ko nori lietuviai socialde-įoendrojo vaizdo nebūna.

Senose vietose.
NEW HAMPSHIRE FAR- 
MERIA1 TRAUKIA VAN-

DENĮ Iš UPES. kus, ūkininkus, amatininkus. bĮnta'rusu’kolonistu, kol- 
Ha™P?hlre v*tlJo^ Per us tri. diena. eH Uvei- chozninkų'ir tarnautoju. Ir 

išdžiuvo suliniai ir mažesni. ta Bpie „ptyniolika tukeUn- jau buvoję.daug atgabenta, 
upeliai. Farmenai netunla^ o šiuo tarpu bent mažą i „-i,,
vandens nei sau. nei gyvu- daie)e salima ir suminėti išgabenu. Kinio, gilu-iliams. nei daržams. Kurie d™Xs tiekimo I

; gyvena aiciau pi ie .lėni Jonas Masiliūnas su j jų vjetį iž8Rusijos bu.:
šeima; (2) Buvęs Ateitinin- vo atsiunčiami rusai polici- i 
kų sąjungos gen. sekretorius ninkai, mokytojai ir Įstaigų \ 
Jonas štaupas su šeima (3) tarnautojai. Tuo budu rau-! 
Inž. Vladas Stankūnas su donieji okupantai tikėjosi 
seimą; (4) Voldemaras Čar- subolševikinti ir surusinti li- 
neckis su šeima; (5) Laetu- jmgją be savų inteligentų 
rių katalikų vyrų sąjungos Lietuvos liaudį. Rusai turė- 
pirmininkas: (6) Buvęs Sei- jo pakeisti visus lietuvius at- 
mo narys Jonas Dogelis; sakomingesnėse vietose. Ir 
(7) Katalikų mokytojų są- V£į turėjo susidaryti viena 
jungos pirmininkas Dr. Kle- į “nedielimaja Rossija.” c 
mensas Ruginis; (8) Papec-:Lietuva virsti tik vakarine;

i mack upės, tie pumpuoja 
vandeni iš upės. Atsirado 
net biznierių, kurie už tam 

Davė Stalinas ukazą: ' tikrą atlyginimą nutiesia gu-
Doloj bile poną, * ; minės žarnas nuo upės iki
O -uoavus Tuoj ant vietos farmų, pritaiso pumpas ir

Maskolis i Kauna.

farmeriai pumpuoja. Vieto
mis tokios paipos nutiestos 
po pusę mylios.

TĖVAS PASIĖMĖ VAIKĄ
IR ŠOKO NUO TILTO. !
Louisville. Ky. — Pereitą kys: (9) Kauno Ūniversite- Rusijos dalimi
S?t,%py°ueso,'i'? D®U?af; Ziauriai Bgrobdami ir iš- 
hn!' (10) Buvęs švietimo minia. veždami lietuvius. bolševi- 
S .TjS i 5S. Kazimieras Jokantas; nieko naujo neišgaivojo 
tu amžiau- vaikuti nuėio .Klaipėdos Krarto lie-režimui palaikyti. Jiei
K.“Nk:ku^joi«

pėdą žemyn, i Ohiow.TiĮ. £ DofnX žemfe ‘R±ia fcKSI
ka'^Jtedu toro Kenkė' Ukf° ne Ką įyk? lietuvius buvo i
ką. Jiedu buvo pnsitienkę, prof. Tonkūnas; (13) Stanį- nnbpnp \ Qibvra už Uralo— 
bet pasveiks. Policija suėmė šauskienė: (14) Dotnuvos Sįmės?ralo\ Bolševiku ėe-i 
Hamma uz “tvarkos ardv- žemės Ukio akademijos i,* ♦ •*" ' • j- ą-i -• "■ •rlvma “ IU taklnnd norais # • Y’* 11 zi C ? klStai PaSir°de tik Žiauresni
d\mą. Jis teiMnosi norelę* profesorius \ įlkaitis; (15) „a mnkvtoiiK caro oeh- 
“atkeršvti" savo žmonai, ku- Buvęs Spaudos Fondo di- \ mokytojus caro ocn-
ri vra ii namptnc ouvę* opauoos ronoo oi lankos žandarus. Žandarai!

1 ' /^ctOr»US Zysel18; taip žiauriai nesityčiojo iš
(i6) Buvęs šaulių Sąjungos kankinamŲ. O Maskvos ra-! 
žurnalo Trimito redakto- diįa? paskelbė, kad ištre-i

T. n, , , , ... *2US Jonas Kalnėnas; (1?) miamieji iš Lietuvos *va-!
s Oklahomos va& jos Gen. Nagius-Nągevicius; žiwja įu Tai ,

kalėjimo pereitą nedeldien ( 18) Gen Galvydis-Bikaus- ka bolševikai išvežė birželio! 
pabėgo 4 kaliniai. Šerifas su kas: (19) Buvęs Finansų 14_16 dienomis buvo tik! 
savo pagelbimnkais surado ministras gen. Jonas Sutkus; nnmatvtu iSvožti
iuos pasislėpusius miesto pa- (29) profesorius Dovydai- H turAio!, krašty. Prasidėjo šaudymas, tis su šeima; (21) Kauno . Birželio 28 29 d. turėjo 

j' Kaliniai buvo ginkluoti ir at- “Aušros” gimnazijos moky- į,ut^ gaudoma antra partija. į 
5 i sakė šūviais. Šitos kovuos na- Mini Smitai- t99\ k’annn įvykių akyvaizdoje, ma- 

sėkmėje šerifas ___c
užmuštas ir trys valdininkai jos "mokytojas Sekmokas; ^,77; .. i
buvo sužeisti. Gi iš pabėgu- (23) Studentas chemikas j, *7'1 .SIi Kualrka • y1’
siu kąlinių trys buvo nušau- Bernardas Jagminas; (24) du.krt*’ dukJ» i
ti. o ketvirtas sunkiai sužei-! Atsargos kapitonas Ginei- v’5n,nte,e ka<? Pa

Rastrieliat Smetoną.
Litva Litva. tave visą
Auiplėšim nuogą.
Idant staliniška saulė
Šildytų kaip uogą!
Greit turėsi būt raudona,
T kolchozus keistis.
Nes buržuiam savo žemėj
Me- neleisim veistis.
—Na. o kaip tau patinka,

Maike?
—Skamba neblogai.
—Orait. Meike. tai pasi

klausyk ir apie bolševikų 
smutkus:
Taip jie džiaugės, kojom 

tiypė.
Vaikštinėjo girti:
Ir ne’uto, kaip lietuviai 
Rengė karštą pirtį.
Viena nakti supleškėjo 
Kareiviniu triobos:
Puolė mušti raudonuosius 
Su kačergom bobos.
Vyrai tankus ir kanuolės 
Nemunan Įstūmė:
Ir kaip matant tie “gynėjai”
Minsko link išdūmė!

—Tai taip. Maike, ji užsi
baisia. Ale viena posmą aš, , . - . . , , . . „ 4.
, 'f,. j sake suviais. Šitos kovos pa-toiai Spudai: (22) Kauno . , i ■
jau ji BtabaJ Tik sekmėie «rifas »» mergaičių Aušros gimnaai-

syk:
Tv naprasno.
Bimba, služis.
I naprasno 
“Laisvėj” vrioš, .
Komisarą 
Ne doslužiš,
Durakom domoj
Paidioš.

— Bet Bimba to nesupras, 
tėve. -Juk jis rusiškai ne- 
mo.\.

—Maike. as galiu tą iš- 
klumočyt ant lietuviško, taip 
kad ne tik Bimba, ale ir visi 
Bimbtik ii <upr-i'- Lietuvis-

KALINIŲ BĖGIMAS PA
SIBAIGĖ TRAGINGAI.

stas.

PLĖŠIKAS MIRĖ ELEK
TROS KĖDĖJ.

(25) Studentas Juozas neiląa.tis;
Stepšys; (27) Inž. Skrinai-Vv Apie masinius lietuvių įs-,tis su žmona, (28) Stud. Vy- vežimug Ketuvių

Montgomery mieste. Ala- raiuvitA čiuose randame ilgus apra-
bamos valstijoj, pereitą pėt- .Š5Tnus. Juos paskelbsime ve
nyčių buvo elektros kėdėj’ ^O 1.260 NUOŠIMČIŲ. liau. Tenka pastebėti, kad 
nužudytas Frank Pass, 22 Washingtono pranešimu, dalis vežamųjų išsigelbėjo, 
metų amžiaus juodveidis lengvųjų tankų gamyba per Lietuvos Raudonasis Kry- 
plėšikas. A laba mo j yra įsta-'tris pastaruosius mėnesius: žius pasiuntė i Minsko sritį, 
tymas, kuris už isibriovimą Į pakilo 1,260 nuošimčių, kur pabėgusieji lietuviai 
gyvenamą namą nakties lai- Kiek jų ištikrujų dabar pa- slapstosi, savo įgaliotinį, 
ku skiria mirties hnnsmę. ! gaminama, nepasakyta. Liet. Inf. Biurą*.

gyvenama*’.”

mokratai” — 50,000 egz.; “Lietuvos vals
tiečiai, ūkininkai ir darbininkai” — 20.000 
c-gz.; “šalin caro valdžia,” “Vyrai už gink
lo,” “Į kovą už Vilniaus. Seimą” ir kt Be 
atsišaukimų Lietuvoje plito partinė s-d. 
literatūra, vietų organizacijų hektografuo
ti atsišaukimai, gi prie viso to dėjosi gyvas 
žodis partijos aktingųjų veikėjų viešose 
vietose: prie bažnyčių ir turgavietėse. Visi 
šitie veiksmai žadino musų liaudį iš amži
no miego, traukė ją iš įsikerojusių prieta- 
ių ir pasingumo ir stūmė kovon su tų laikų 
neįveikiamais galiūnais. Taip buvo paruoš
ti Penktieji metai Lietuvoje.

šitos kelios pastabos duoda mums ben
dras Penktųjų metų įvykių bruožus Rusijoj 
ir Lietuvoj. Visuomeninių klasių ekonomi
niai interesai ir gamybiniai santykiai su
darė Penktųjų metų revoliucijos metmenis. 
Visuomeninių klasių interesų paaitrėję 
priešingumai tuose metmenyse išaudė Ru
sijos ir Lietuvos Penktųjų metų revoliuci
jos įvairiaspalvius įvykius. Tačiau vien tik 
iš atskirų įvykių ar epizodų pusės į ją žiū
rėdami, mes nesuprasime Penktųjų metų 
i evoliucijos dvasios neįsigilinsime į jos es
mę. Maža to, taip žiūrėdami į dalykus, mes 
nesupiasime istorijos ir nenugalimos gyve
nimo raidos. Štai kodėl teko sustoti ties 
bendrais Penktųjų metų apibudinimo 
bruožais, teko duoti kad ir labai trumpas, 
kad ir suglaustas visuomeninių jėgų (kla
sių), dalyvavusių Penktųjų metų revoliuci
joje, apibudinimas.

Marksistinės istorijos pažiūros tikrumą 
patvirtina revoliucinio judėjimo Rusijoje 
ir Lietuvoje išsivystymas, šis judėjimas i 
augo greta augusių ir stipinusių visuome-' 
ninių klasių. Kol naujos visuomenės kla
sės (darbininkai ir buržuazija) tuojau po 
baudžiavos panaikinimo buvo dar silpnos, 
Rusijos Revoliucijos alsavimas buvo vos 
įmanomas plačioj ir ramioj Rusijos mo- 
narchizmo juroje, bet beaugant pramonei, į 
kapitalizmui besiplėtojant, stiprėjo naujos į 
klasinės formacijos visuomenės organiz
me, kurios jau nebegalėjo įtilpti sename 
baudžiavos laikjį guolyje. Jos tat beaug- 
damos veržėsi pirmyn—tatai ir sudarė re
voliucinius sąjūdžius. Pradžioje revoliuci
niai veiksmai buvo atskirų asmenų darbas.! 
Kol visuomeninė klasė dar silpna ir kaipo 
masė negali išeiti į atvirą mūšį, jos idealus 
reiškia revoliucinės nuotaikos pagauti, pa-, 
sišventę. drąsus, pasiaukavę darbo sIuoks- ' 
nių idealams žmonės. Jjj veiksmai tai tam- ’ 
sios, klaikios nakties gaisrai! Bet keičiasi 
gyvenimo ekonominės sąlygos, bręsta dar- į 
bo klasė ir auga jos visuomene. Tuomet j 
arenon išeina nenugalima, viską jrriaunan l

Rugsėjo mėnesį grįžau Žemaitijon pa
kartoti kelionės po vasaros metu sudalytas 
partijos organikacijas. Apie Tirkšlius buvo 
pasilikę partijos literatūros, ją reikėjo iš
gabenti į Latvijos miestus, pasiųsti Vilniun 
ir Lietuvos provincijon. Reikėjo aplankyti 
susikurusias Mažeikių-Plungės fronte or
ganizacijas, painformuoti apie esamąją 
padėtį, instruktuoti tolimesnis jų darbas. 
Tokie uždaviniai privertė grižti Žemai
tijon.

Darbas tačiau buvo gerokai pasunkėję^. 
Rudens metas teikė kaimo žmonėms daug 
skubaus darbo valomuose laukuose, dar
žuose, reikėjo ir javai kulti, todėl kur kas 
sunkiau vyko susirinkimai ir pasimatymai 
su atskirais asmenimis. Niūrios ir pilkos 
rudens dienos neigiamai veikė kaimo žmo
nių nuotaiką, šlapi keliai ir vieškeliai kal
tais be galo sunkino kelionę dviračiu. Pur
vas neišbrendamas. Daugelis skubesnių 
kelionių tekdavo atlikti pėsčiomis. Buvau 
priverstas savo seną. susidėvėjusį, nemalo
niai girgždantį, bet labai daug padirbėju
sį dviratį palikti žiemos poilsiui. Dviratį 
palikau pas Joną Jurkūną Voveriuose. Tuo 
dviračiu jau nebeteko važinėtis, nes išau- 
šęs pavasaris ir užėjusi vasara patiekė ki
tokias darbo sąlygas, 6 man ilgiems me
tams teko kraustytis iš Lietuvos.

Praslinko dvidešimt metų. Kaitą Mažei
kių prekyvietėje, pirmą kartą po ilgos per
traukos, sutikau Joną Jurkūną. Pirmasai 
mano klausimas buvo, kur dabar mano se- 
nasai draugas—dviratis? Labai buvo ne
malonų išgirsti, kad revoliucijos metu ma
no tylusai bendrakeleivis, ištikimas ir kant- 
tus žirgas, senai buvo išėjęs iš Jurkūno 
globos. Toliau apie jį klausinėti, žinoma, 
nebuvo reikalo.. nes per tiek metų nei jo 
liekanų nesurasi. ,

Penktųjų metu revoliucijos metu dvira
tis man atliko labai didelį darbą. Lietuvo* 
je, ypač Žemaitijoj, jis buvo gana retai 
matyti, todėl dviratininkui būdavo neleng
va; iš važiuotų kaimiečių tekdavo nugirs
ti riestų žodžių už arklių baidymą. Mieste
liuose dviračio, būdavo, nepaliksi gatvėje 
be priežiūros, nes smalsuoliai iš smalsumo, 
o supykę už arklių baidymą tyčia pradurs 
davo gumas arba kitokią šunybę iškrėsda
vo. Kartais būdavo atvirų pasikėsinimų 
ant dviratininkų ir jo “mašinos,” ui ne 
dabartiniai laikai, kada kitos rūšies masi
nai automobiliui kaimietis ištolo lenkiasi, 
kelią duodamas, ir nedrįsta įUrti. kad tai 
piktos dvasios esama.

(Rns dauginu.) w jį
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vybė buvo panaikinta. Bur- i 
žuazija buvo išteriota. Vie- 

( name Kauno mieste birželio 
22 d. buvo paliuosuota 2,000 

, kalinių, suimtų GPU. Ta-

KĄ SAKO APIE LIETUVIŲ SUKILIMĄ
ŠVEICARŲ LAIKRAŠTIS.

Žinomas francuziškosios 
Šveicarijos dienhaptis, “Tri
būne de Geneve,’* išspausdi
no straipsnj apie studjųną
Lietuvoje priešbolševJkUs. 
Šio straipsnio vertimų čia 
pateikiame:

“Jeigu vokiečiai taip greit 
galėjo pralaužti rusų frontų 
šiaurėje, skubiai pasiekti 
Minską ir Rygą, sunaikinti 
prie Baltstogės didžiules so
vietų pajėgas, jie turi būti 
dėkingi narsiajai mažajai 
Lietuvai: tai įrodo tas fak
tas, kad pietų fronte—Vo- 
luinėje. Galicijoje ir Besara
bijoje raudonoji armija at
kakliai ginasi ir tvirtai laiko 
savo įsitvirtinimus. Todėl 
bus įdomu susipinti su lietu
vių kova už nepriklausomy
bę, remiantis tomis žiniomis, 
kurios yra gautos vakarų Eu
ropoje, o taip pat padaryti 
išvadas dėl ateities operaci-

kiečių atžvilgiu buvo tas, 
kad'jie laikė tris svarbiau
sius tiltus per Nemuną ir Ne
rį. Tokiu budu von Beiche- 
nau armija pradėjusi žygį 
Suvalkuose, galėjo eiti prie
kin Minsko ir Daugavpilio 
kryptimis.

“Šiaulių apylinkėje rusai 
galėjo ilgiau išsilaikyti. Jie 
jau iš anksto suėmė apie 
tūkstantį lietuvių inteligen
tų. GPU išgabeno juos Rusi
jon ir apie jų likimą nieko 
nežinoma, šiame rajone ko
va buvo nepaprastai kruvi
na. Šiauliai yra pramonės 
centras su 60,000 gyvento
jų. Ypač atkakliai prieš so
vietus kovojo lietuvių darbi
ninkai. kuriems Maskva pa
žadėjo aukso kalnus, bet 
praktikoje jie buvo prira
kinti prie mašinų stachano- 
viškais metodais, įvestais 
kaip ir visoje sovietų Rusijo
je. Tad sukilimas buvo vijų. nes lietuviai nėra vienin- 

telė nerusų tauta, įjungta įįsuotinis, visos tautos. Sovie- 
dabartines SSSR sienas. į tai buvo užklupti netikėtai. 

“Vokiečiu kariuomenės T" »r0<,-°- kad Iietuvhi Pr°-
ataka prasidėjo birželio 22 
dieną, 3 vai. rytą. Lietuvių 
revoliucija iškilo tą pačią 
dieną popiet Vilniuje ir 
Kaune. Labai žiaurios gat
vių kovos įvyko tarp sovietų 
pajėgų ir lietuvių gyventojų. 
Lietuvių gyventojai buvo 
palaikomi tautinės gvardi
jos. kuri visame krašte pri
skaitė 110,000 žmonių. Ši 
gvardija (autorius turi gal
voje Šaulių Sąjungą. Musų 
pastaba), susiorganizavusi 
dar prieš bolševiku okupa
ciją, galėjo bent dalinai iš
saugoti savo rinklus, juos 
suslėpdama.A Tačiau’ ginklų 
turėta tiktai šautuvų ir kokį 
tuziną kulkosvaidžių. Visos 
lietuvių kariuomenės anuo
tos ii* sunkioji karo medžia
ga buvo pagrobtos raudono- 

Prie tautinės

jektų sekretai buvo gerai iš
saugoti. Tai įrodo pavyzdin
gą patriotiškumą, nes be
veik visa tauta buvo pašvęs
ta į šį sekretą. Lietuviai, pa
leidę į šią kovą apie 150.000 
žmonių ir tai blogai ginkluo
tų, įrodė didelį narsumą, nes 
kova buvo labai kruvina. 
Viename Kaune buvo palai
dota. Vilnius ir Kaunas nu
stojo 12,000 gyventojų. Au
kų skaičius yra dar didesnis 
Šiauliuose.

“Galima statyti klausimą, 
kodėl lietuviai taip vienin
gai pastatė ant kortos savo 
egzistenciją, ruošdami, suki
limą, kainojusį pasibaisėti
nų aukų. jeigu po nusikraty
tos sovietiškos okupacijos 
atėjo kita svetima okupaci
ja? Atsakymą teikia padė
tis, sudalyta Lietuvoje po 
vienerių bolševizmo metų.

birželio

sios armijos.
gvardijos prisidėjo “lietuviu 
nacionalinis korpusas.” kurį) “Kai 1940 metų1 _ą _ . • _  •• 1*1 • • * . • •sudarė lietuvių armijos liku-: mėnesį visiems paaiškėjo, 
čiai, įjungti į raudonąją ar-! jog Maskva vykdo aneksiją, 
miją ir sudarę dvi divizijas.; vieni pabėgo, kiti bandė pri- 
Lietuvių karininkai buvo su- į sitaikinti. Keli tūkstančiai 
imti, išvežti arba sušaudyti, t lietuvių pabėgo Vokietijon 
bet jų visgi šiek tiek liko.' dar prieš sovietizaciją. Tarp 
Raudonoji valdžia buvo nu- jų buvo daug karininkų. Ta- 
tarusi šį korpusą paleisti, bet čiau po to. kai sovietai; įsi- 
vokiečių-rusų karas tatai su- • tvirtino Lietuvoje, pabėgi- 
trukdė. Tokiu budu lietuvių mas pasidarė labai sunkus.

• <<-**■< < rrre*  ̂< *'»* * * #< r* •

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kauno burmistras bolševi
kinio režimo metu. kurio 
“prisitaikymas” nebuvo pa
kankamai greitas. Lietuvių 
šviesuomenė išgabenta Sibi
ran ar Rusijos rytuosna. šios 
pamaldžios katalikiškos ša
lies bažnyčios buvo apiplėš
tos ir bažnytiniai indai išga
benti Rusijon, štai ištrauka 
iš vieno laiško, gauto Švei- , 
carijoje iš Latvijos, kur įve-: 
stos tas pats režimas: “Vis
kas buvo išgabenta Rusijon: į 
auksas, sidabras, baldai, au
tomobiliai. autobusai, dvira
čiai, radio auaratai, vinys, 
virtuvės reikmenys, drabu
žiai, batai. mėsa. rūkyta žu
vis, sviestas, net sena gele-, 
žis, — vienu žodžiu viskas, 
kas nebuvo prikalta vinimi, i 
viską išvežė Rusijon. Kai; 
iškilo vokiečių lenkų karas,, 
visi rygiečiai sakė, kad ge- t 
riau turėti sovietus, nekaip1 
vokiečius. Tačiau šiandien - 
jauni ir seni. darbininkai, 
tarnauto jai ir valdininkai.— 
visi baimingai iki gilios nak
ties klausėsi radio. tikėdami 
išgirsią, kad greit ateis vo
kiečiai.”

Rusijos Raudonarmiečiai Važiuoja Frontan

Ši nuotrauka buvo prisiųsta iš Maskvos ir paaiškinimas prie jos sako, kad šie raudonar
miečiai važiuoja j frontą iš Rusijos gilumos. Bet geležinkelių ir traukinių rusai daug ne
turi. todėl kiti jų kareiviai joja i frontą raiti, o da kiti klampoja pėsčiom. Dėl to ir sunku 
rusams atsilaikyti prieš aukštą vokiečių techniką.

Iš Plataus Pasaulio
ISPANIJA

Niekina amerikiečiu*. —
“Berlyne pulk. Škirpa, bu- ’ Ispanijos fašistų valdžios or- 

vęs ministeris, gerai pažįsta-J ganas “Arriba” smerkia A-

INDIJA.

Mirė poetas Tagore.—Pe
reitą sąvaitę Kalkutos mies
te mirė Rabindranath Tago
re, pagarsėjęs kaip didžiau-LONDONAS.

Sušaudė 2 šnipu.—Wads- sis Indijos poetas, švietėjas 
wortho kalėjime buvo su- ir reformatorius. Už nuopel- 
šaudjli du slapti Vokietijos nūs literatūrai 1913 metais 

mas Ženevoje, veda derybas menkos paskelbtą ekonomi-: šnipai. Kari Drueke ir Wael- jis buvo gavęs Nobelio do- 
su vokiečiais dėl Lietuvos J nį boikotą Japonijai. Japo-ri- Vienas buvo Vokietijos, vaną, o pernai Anglijos 0x- 
atstatymo. Vokiečių karinės nų tauta esanti “didvyrių i pilietis, antras — Šveicari-. fordo «it,
Įstaigos leidžia veikti lietu
vių revoliucionierių įstai
goms. Tačiau nežinoma, 
koks režimas bus įsteigtas

tauta,” o didvyrius nuveikti į Abudu turėjo užsienio
galima tik kardu, bet ne boi- j P^su® 
kotu, sako Ispanijos fašistai liškai. 
Gi Amerika kariauti nega-

ir gerai kalbėjo ang- 
Jiedu turėjo radijo 

siųstuvą ir daug pinigų,
Lietuvoje. Pagal paskutines dinti, nes joje nesą vieny- 
žinias Lietuva, įjungta į bes. Be to. amerikiečiai esą 
naująją santvarką,” gau-vaikai tų žmonių, kurie pa-

universitetas suteikė 
jam literatūros daktaro 
laipsnį. Tagore rašydavo 
angliškai. Jis mirė susilau
kęs jau 80 metų amžiaus.

ANGLU A.• •junų
Įsai.—Anglijos jūrių žinybos 
lordas Alexander pranešė 
parlamentui, kad per birže
lio mėnesį vokiečiai nuskan
dino 329,296 tonus laivų. 
Tai esą mažiausi nuostoliai 
per ištisus metus.

OLANDUOS KARALIE
NE PASIRYŽUS KA

RIAUTI. ;
Olandijos karalienė Wil- 

helmina sako, kad jei japo
nai kėsintųsi užgriebti Olan
dijos Rytų Indiją, tai ji su 
savo sąjungininkais pradėtų 
karą prieš japonus. Olandi
ja dabar yra okupuota vo
kiečių, bet jos valdžia yra 
persikėlus Londonan ir jos 
laivynas padeda Anglijai 
kariauti prieš vokiečius.

PER STREIKUS PRARAS
TA 1,375,000 DIENŲ.
Darbo Departamentas ap

skaičiavo. kad per birželio 
mėnesį Jungtinėse Valstijo
se buvo 385 streikai, per ku
riuos sugaišta 1,375,000 vie
no žmogaus darbo dienų. 
Per gegužės mėnesį buvę 
500 streikų.

GAISRASCHICAGOS
STOKJARDUOSE.

Union Stųkjarduose. Cbi- 
cagoje, pereitą nedėldienį 
užsidegė didžioji arklidė ir 
ugnis padarė apie $50,000 
nuostolių.

PAJIESKOJIMAI

FILIPINAI.
Pareiškė ištikimybę Jung 

sianti statutą, panašų į Slo-: bėgo iš Europos nuo armijos tinėm* Valstijom*. — Filipi- 
vakijos. Tatai leistų užgydy- tarnybos. Tokia tauta nega- nų darbininkų organizaci-
ti žaizdas ir pradėti atsista- linti kariauti.
tymą: šalyje nieko kito ne-į ----------
beliko, kaip tušti namai ir KROATIJA
laukai.” Nuteisė mirti 100 komu- 

Kaip žinoma, bolševikai, nistų. — Iš kroatų sostinės 
prieš bėgdami iš Lietuvos, Zagrebo pranešama, kad Į 
suspėjo išvežti nemaža lie- kroatų kariuomenę tenai bu 
tuvių politinių kalinių. Taip vo mestos 4 bombos, 
pat paskutinėmis savo siau- vietos buvo suimti komunis- 
tėjimo dienomis GPU agen- tai ir tuoj sušaudyti. Vėliau 
tai suėmė tūkstančius lietu- suimta dar 98 komunistai, 
vių ir išgabeno Maskolijon. ių tarpe 77 žydai, kuriuos 

r, , , v. . . , kariuomenės teismas taip
• a/ č pat nuteisė sušaudvt.

vienas kitas Maskolijon ve- ______ ‘
žarnų politinių kalinių pake- SERBIJA,
lyje įssigelbejo. Visos išsi
gelbėjimo aplinkybės dar 
nežinomos, bet ligšiol patir-

jų delegacija atvyko pas 
Jungtinių Valstijų kariuo
menės vadą ir įteikė jam re
zoliuciją. kurioje darbinin
kai pareiškia Jungtinėms 
Valstijoms ištikimybę ir pri
tarimą Washingtono politi 

Ant kai prieš Japoniją.

PIETŲ AMERIKA.
Sustabdyti karo veiksmai.

—Karas tarp Peruvijos ir 
Ekvadoro jau sustabdytas. 
To reikalavo Jungtinės Val
stijos, Brazilija ii* Argen
tina.

MERY GERULYTĖ iš Gervičm 
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 pavarde Mrs. Mary Bie- 
rantienė. (31.

628 S. Eaton st, Baltimore, Md.

APSIVEDIMAI.

FRANCUZIJA

Pataria Amerikai nesikiš
ti. — Vichy valdžios atsto
vas Paryžiuje, .grafas Fer- ....... . ... ...
nund d e Brinon, pataria A- 50 piltų amžiaus, kad hk nebūti} irir-
merikai nesikišti į Francuzi- V**1’5-. aš esu našlė, turiu is akrų . 1 , farmą ir namus, viskas išmokėta, bet
JOS reikalus, nes franeuzų vienai nuobodu gyventi. Su gerti
“tautos labas reikalaująs dTau«n ^lėtume turėti ramų gyve-' 

. .. . nima ant senatvės. Tunu ir cento,
stoti išvien SU fašistais UZ Butų geistina, kad ir vyras turėtų
naują Europos santvarką.” k»ek turto. Rašykit: a. n..

PERSIJA (IRANAS).

kiek turto. Rašykit: A.
253 Broa4way, So. Boston,

(4j
Mass.

Pajieškau Darbininko
Dirbt ant farmos; dirbam labai 

lengvai, turim visas mašinas laukui 
apdirbti. Butų Kerai, kad mokėtų 

u-’ — karvės melžti, mes greitu laiku
Valdžia iš- įdėsime melžiamų mašinų, tai ran

koms melžti nereikės. Darbas apskri
tą metą, mokam $45.UO už mėnesį 
vasarų ir žiemą. Burdas. ruimas, ap- 
skaibimas. Daugiau informacijų galit 
gaut per laišką. Atsišaukit greitai. 
Gali atsišaukt nuo 20 iki 55 metų. 

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

Tarp kūjo ir priekalo. —
Anglija pareikalavo, kad 
Persijos (Irano) 
vytu iš savo šalies 2.500 vo
kiečių. Pensija sutiko. Bet 
Vokietija pareiškė jai aštrų 
protestą ir grūmoja nutrauk
sianti diplomatinius santi- 
kius. jei Anglijos reikalavi
mas bus išpildytas. Maža ir 
rilpna Persija dabar nežino, 
kurios pusės klausyti. Dabar 
jau ir Rusija pradėjo reika
lauti, kad vokiečiai butų iš 
Peraijos išvyti.

Vokiečiai sušaudė 120
žmonių Belgrade. — Londo- _______ ______

t^kad'vSnr VaTinių trans- P? ^’^iamas rasų atstovy- rajijos vyriausybė nutarė 
portą netoli Minsko užklu- į,es la4taastlsv Soviet VVai “taupyti moteris tautos pa
po vokiečių kariuomenės ^ews’ ka<J laikymui.” Tarp 16 ir 60 me-

korpusas galėjo dalyvauti Maskvos vyriausybė pasie-l motorizuotos dalys. Kilus su- J°s sosJineJ oeigjacie ouvo tų amžiaus nei viena mote- 
kovoje. Jis nusikratė sovie- nyje irengė 3 kilometrų pla- mišiniui dalis kaliniu iš «zpuolimas ant ris nebus iš Australijos iš-
............................................... ’......................................GPU agentų rankų išsigel- v0’ leista.

bėjo. Tarp išsigelbėjusių yra k,“,a' susau(le 120 serb«- i KANADA.
Kubiliūnas ^Kih|U&iffe?bė-' LENKIJA. Staty. Anglijai orlaiviu*. Žuvo Muuoiinio sunu*.—

iusiii navardžiii dar Sprogdina vokiečių trau- — Ginkluotės ministeris į Romos fašistų radijas pa-
tiiLi P kinius. — Rusų ambasada Howe paskelbė, kad greitu skelbė, kad rugpiučio 7 d.

Londone gavo žinių, kad laiku Anglija užsakysianti ■ “garbingai žuvo” 23 metų

tiškais vadais ir pasiskyrė tumo juostą, kurioje viskas 
vadu energingą pulkininką buvo sunaikinta; ten nepasi- 
Bobelį. Pulk. Bobelis pasili- liko nei medelio, nei krame- 
ko krašte, nors sovietų įstai- lio ši juosta buvo suakėta, 
gos už io galvą paskyrė auk- kad kiekvienas žingsnis bu
stąją premiją. Jis slapstėsi tų matomas. Kas tris ar ke
pas ūkininkus, nors kiekvie- turis šimtus metrų saugojo 
nas jų negalėjo jo laikyti sovietų sargybos iš slėptu- 
daugiau kaip vieną sąvaitę. vių. iš kurių buvo šaudoma 
Puikiausias lietuvių patrio- į kiekvieną praeivį. Kita zo- 
tiškumo įrodymas yra tas na buvo įrengta 5 kilometrų 
faktas, kad pulk. Bobelis platumoje, kur gyventojai 
galėjo vesti tokį gyvenimą pasiliko, bet ūkininkams bu- 
vienuoliką mėnesių ir kad vo uždrausta priglausti bet 
jis nebuvo nei kartą išduo- kuri žmogų, grąsinant mir
tas.

AUSTRALIJA. 
Neišleis moterų. — Aust-

ITALIJA.

Daugelį lietuvių kalinių Lenkijoj partizanai atakuo- Kanados fabrikuose 1.000
GPU budeliai pakeliui į Ma- 
skoliją yra išžudę.

ATĖJO GINKLŲ KRAU- 
TUVCN IR NUSIŠOVĖ.

Detroite pereitą sąvaitę 
ties bausme. Tiys spygliuo- buvo toks atsitikimas. Gink- 

“Sovietu okupacinę ka- tu vielų linijos skyrė vieną lų krautuvėn atėjo kaž-koks 
riuomenę Lietuvoje, suside- įuostą nuo kitos. vyras ir pasisakė norįs nusė
dančia iš 500,000 žmonių, ’ <<p . pirkti šautuvą. Pardavėjas
sudarė daugumoje kariai, išėmė iš spintos “dubeltau-
nemoką rusų kalbos, būtent. paTw.i«,, ir parodė: “Šitoks bus
kalmukai ir kirgizai, iš rytų.fc’-.?,;. . bn,U' geras?” Pirkėjas ištiesė ran-
Pavolgio. Ar Maskva hįjį£ ir pamieravo ginklą,
kariuomenės kontakto ,sų ^!vdin»L«! “Perilgas,” sako, “norėčiau
lietuvių tauta, tik nesėnai so- į 5 J.. įaJSSS!? >faut trumpesnį.” Pardavė-
vietizuotos? Faktas yrsf tos, 1as P^avė jam trumpesnį,
kad kariuomenė Buvo apgyk Tuomet pirkėjas paprašėvendinta provincijoje, o ne s'a^Kte?1 ^)a* u^,ni ^Uv* patronų su stambiais šruo- 
miestuose. Tokiu budu suki- “Pačioje šalyje buvo įves- tais. Pardavėjas padėjo jam 
limas galėjo kilti Vilniuje, ta« bolševizmas visame savo dėžę patronų, o pats užsisu- 
Kaune ir Šiauliuose. Tačiau griežtume, nežiūrint forma- ko pažiui*ėti į kataliogą šau- 
lietuviai nebutu galėję išsi- b’niu pažadų to nedaryti, tuvo kainos. Staiga tik— 
laikyti Kaune ir Vilniuje dvi I ietuvbs komisaru tarybos pokšt! pasigirdo šūvis ir pir- 
dienas. o Šiauliuose keturias rūmininkas Gedvilą buvo kėjas krito negyvas. Jis nu- 
dienas. jeigu vokiečiu avia- Maskvos apgautas, nes jam sišovė. Krautuvėj pasidarė 
cija nuo pirmų valandų ne- buvo pasakyta, kad ukinin- sumišimas. Policija nustatė, 
butų dominavusi ore ir ne- kams bus palikto po 30 hek- kad nusišovęs vadinosi Wa- 
sunaikinusi aerodromų. Di- tai*ų. Tačiau pradėta steigti de Bumette, 27 metų am- 
delis lietuvių nuopelnas vo- kolchozus. Privatinė nuosa- žiaus. Motivas nežinomas.

ja ir sprogdina vokiečių orlaivių, kurių pastatymas 
traukinius su amunicija. kainuosiąs apie $25,000.000.

XXX ALE IR STOCK ALE 
Iš KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT ER£WING C0.. Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYFTTF 5T.. 

WORCESTER MASS.

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

amžiaus Bruno Mussolini. 
diktatoriaus sūnūs. Jis paki
lo oran išmėginti keturiais 

j motorais varomą naują 
i bombanešį ir užsimušė. Jis 
I buvo labiausia “pasižymė
jęs” sprogdindamas begink- 

1 lių etiopų kaimus.

PARDUODU FARMĄ
13<) ąkrų, 70 akrų dirbamos žemes, 

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

Light Star Route, St. James, Mo.

Petronėlė Lamsar$ienė
. Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

py mm visokią ligų. Kurie 
ivrite kokius n^svoikumus. kreipki- 
ės oas marr: duosiu patarimą

ir busit natenkinti. (3|
PFT I AMSARG1FVP

IRU S. Wa»er Ph»le«Mnhi». Pa.

PARSIDUODA DRUG- 
ŠTOR1S

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

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

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—Varnish—Shęlla c 90c. ir brangiau.
Aliejus—Tarpentinan—Le ad—Kalcimain— Lime—Plaster 
Cementas—Dratai—Stogam Popiera—Smala—šingeliai 

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

SOVTH BOSTON RAMMARE, INC.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

322 BROADWAY,
Tel. ŠOU 1750

SO. BOSTON. MASS. 
tarpe D ir E Streets

t
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Moterims PasiskaitytA ▼ A AT C1TVDTTT TUiBPA

Kostiumų Pavyzdžiai Šiam Rudeniui

ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHElSONIENfi.

Senoviškos Musų Liaudies Piršlybos
Vieną vakarą kažin kas išvažiavo paduoti klebonui 

barkšt-barkšt, pradėjo i du- užsakų. Po trijų sąvaičių bū
vis belstis. Vaikiukas ati- vo Domo ir Mantės vestu- 
darė. vės.

I troba inėjo jaunas žmo- Gale vestuvių seniau teis
aus vidutinio* ūgio ir pagar- davo piršlį, skaitydami toki 
bino. šeimininkas atsakė, dekretą:

“Dekretas garsingos pa
baigos gyvenimo nepaprasto 
nelagio piršlio Vaištaros.

“šiuose, tuose, anuose me- 
:uose. kada katės šunis pio- 
;ė. kiškis būgną mušė. lokis 
camzdį putė, kada geležin- 
mapiai per musų žemę lėkė, 
-unis giedojo, gaidžiai lojo, 
arkliai dantimis žvangino.

Svečias tuojau tarė: “Esmi 
sūnūs ūkininko. Domas Mer
kis iš Tumasonių sodžiaus. 
Važinėdamas valsčiaus rei
kalais paklydau, ar nepriim
tumėt. tėveli, mane Į nakvy
nę?" šeimininkas atsakė: 
“Na. gerai, gerai, galėsi per
nakvoti !”

Duktė. Mante. svečią pa
mačiusi, ki-ki-ki—prasijuo-: 'tirna su pelėda šokinėjo, 
kė ir sni-nko i kamara nas - žuvys lakiojo, driežas i čekė ir spruko į kamarą pas •’ žuvys lakiojo, driežas į ge- 
motiną. j tužę žiurėjo, bobos veršius

—Mama. atvažiavo kažir. j drpo: kada pyragais snigo, 
kokis jaunas svečias ir Įsi- j -’aikai per naktis nemigo, 
prašė i nak\ vne. Bene pra-į tuokart vilkas trenksmą iš
dės jis pirštis? i girdęs dideliai persigando.

nežiūrėjo kur veršiai, kurMotina išėjo į pirkią, pa
žiurėjo ir liepe išvirti valgic 
svečiui pavaišinti. Mante 
išvirusi pavaišino ir nuvedė 
svečią gulti.

Ryte svečias pavalgęs pa
sakė ačiū už nakvynę ir išva
žiavo.

Kelioms savaitėms pra
slinkus. tas pats Domas at
važiavo vidurdieny su kai
mynu -Jonu, kuris su šeimi
ninkais pasisveikinęs, sėdo
si už stalo, patiesė baltą ske
petą, išsitraukė iš kišeniaus 
bonką degtinės, pripylė stik
lelius ir sušuko:

—Gerasis tėvai! sveiks— 
mums Mantės reiks! Ar ati
duosi?

Išgirdus tuos žodžius Ma
nte šmakšt! pro duris ir pa
sislėpė. kaip pelė po šluota. 
Tėvas stiklelį imdamas at
sakė:

—Na, gerai, gal ii- sutiksi
me. Reikia pačios dukters

banda, o iš tos baimės staiga 
šoko ir išspyrė vaikiną.

“ši žmonės praminė brie
daičiu, nes buvo taip smar
kus, kaip ežys. taip sugebąs 
?uktis. kaip girnų apatinis 
akmuo. Tas daraus ir gaivus 
vaikinas nutvėrė vilkui už 
uodegos. Vilkas šoko, nutru
ko jo uodega, o vaikinas

“ Pan^°\ _ kaklo rankšluostį ir tokiu
Išaugo paskui į kupcių. |)U(ju parodo dovanojanti 

oaisų melag}. tarsi vagi, nes vįsas melagystes ir
apga\o n n pavogė gyvą teisėjai paleisdavo piršlį. 
Marytę. Bet kaip apgavo ir H . p,ianon, i„~„
pavogė? Šitai šiaip: pasišo- __________ Kalantos Juze.
vęs į piršlius atvažiavo į mu-
?ų sodžių ir pasakė: Merkių 
Domą esant ponaičiu, Tu- 
masonių sodžiuje gyvenantį 
muro dvare, kurio stogas 
?sąs klotas lašinių paltimis,
’angai deimanto, takai sū
riais išgrįsti, lieptai ir tiltai 
marmuro, nuo daugybės de
šra akėčias lūžtant, šulinys 
medaus ir pieno primelžtas, 
daržinės javų pripiltos, svir-

Vasara eina jau prie pabaigom ir drapanų fabrikantai siūlo moterims naują madą rudens 
aprangai. Iš kairės parodyta kinietiškų motivų suknelė; vidury—sijonėlis su žakietu, o iš 
kairės—taškuotos satinos šlėbė.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS TIESIAI IS
LIETUVOS.
Kaip Lietuvos žmonės vi

jo bolševikus iš Kauno ir 
Vilniaus, musų skaitytojai

žiai iš Nemeikių kaimo; vie
nas brolis su peršauta gerkle 
guli Utenos ligoninėje A p

jau maž-daug žino. Dabar skrities viršininko pareigas 
gi gavome iš Lietuvos Infor- eina B. Stosiunas. miesto 
macijų Biuro įdomių žinių burmistro—Dr. Steponaitis, 
iš įvairių Lietuvos miestelių, Miestas ir apskritis energin- 
kuriuos sukilimas ir karas gai tvarkomi. Utenoje past
yra palietę, štai kas mums slėpė automobilio špferis, 

* kuris vežė bolševikų partijos 
generalinį sekretorių A.

■ pranešama:
Pilviškiai: Miestelis ma- 

; žai nukentėjęs. Sudegė me
dinė bažnyčia. Tiltai liko 

; sveiki. Pilviškių tilto bolše
vikai nesuspėjo susprogdin- 
! ti, nes buvo apeiti iš priešin
gos puses.

Druskininkai: Birželio 22 
i dieną raudonieji krovė į la
gaminus išplėštą vasarvietės 
turtą ir įtikinėjo vietinius 

Į gyventojus, kad tai “manev- 
Į rai.” Nors raudonųjų vadai 
i ir spėjo iš Druskininkų pa- 
, bėgti, bet bėgo netoli, nes 
i Pariešėje jiems jau buvo už- 
; stotas kelias. Apskritai, 
[Druskininkų vasarvietė nuo 
ikaro nenukentėjo.

Sniečkų. Kai tas nuėjo į ban
ką sužvejoti dar pinigų, šo
feris pagriebė jo portfelį, 
prikimštą rublių, ir neatsi
sveikinęs dingo.

Ramygala: Ramygalos
miestelis (Panevėžio apsk.) 
žymiau nenukentėjo. Ke
liais. kurie eina į Vaidoklius, 
bėgo labai daug rusų. Miš
kuose Ramygalos apylinkė
je dar slapstėsi bolševikų li
kučiai. Jie šaudė be atodai
ros žmones, grobė maistą, 
drabužius. Šiuo metu miškai 
nuo tų gaivalų valomi.

APIE VALGIUS.
VIRTA ŽUVIS SU KRIENŲ 

PADAŽU.

atsiklausti, ar tinka jai Do
mas .’ \ aikai. pajieskokit [ naj šiaudais prikimšti, alaus
Jos* . . -žerai. degtinės tvenkiniai.

Duktė įnėjo raudona, kaip sviesto devyni žardo tarpai 
orižardyti, arkliuvirtas vėžvs.

Tėvas tuoj ir sako: aviu ir kiaulių galybė.

2-3 svarai geros žuvies.
1 lemonas.
Petraškos.
1 šaukštas sviesto.
1 šaukštas miltų.
1 puodukas sriubos, 

virė žuvis.
Trečdalis 

Smetonos.
1 šaukštas šviežiai sutarkuo- 

bandos, tu krienu.

kurioie

puoduko rūgščios

Išvirink žuvį taip kaip visuo-
Maryt, sis jaunuolis no-■ “Tą vj§ą pamylusi Mary- met: pridedant druskos, čielu 

n tave imti sau uz žmoną. į sutiko tekėti ir ištekėjo už pipiru, lapeliu ir svogūno. Ir lai- 
Ar patinka jis tau?

Kalnelis.
Supiltas ten smilčių kalnelis, 

iš tolo baltuoja jisai;
Brangus dėl manęs tas kalnelis, 

nes mano močiutė tenai.
Ji guli baltame karstely,

nešaukia ji manęs daugiau;
Neklausia ką veiki, dukrele,

kad nelankai manęs dažniau.
Išleidau aš tave pasaulin

ir laukiau sugrįžtant tuojau.
Bet tu negryžai jau pas mane 

ir daugiau tavęs nemačiau.
O laukiau aš tavęs sugrįžtant, 

kol mirtis aplankė mane.
Ir daugiau tavęs nematysiu, 

nes guliu šaltame kape.
Aš girdžiu šią kalbą močiutės 

atplaukiant kasdien iš toli.
Ją atneša švelnus vėjalis, 

nesulaiko nei jura plati.
Jau puošia žiedai kapinyną, 

aš žiuriu į tolį liūdnai,
Kur mano močiutės kapelis, 

negaliu nueiti tenai.
Vargo Duktė.

žmoną.i sutiko tekėti ir ištekėjo už pipirų, lapeiių ir sv«
Sutiksi į Domo. o mes visi čia atvvkę kvk ia karštoj sriuboi tol, kol 

Dilti jo žmona.. randam paprasto žmogaus nepadarysi padažo. Padažas da-
Marytė pradėjo verkti. gyvenimą, iš medžio pa- romas taip: ištirpink sviestą, į- . Mr. ,

dirbtą, šiaudais klotą, tulus maišyk miltus. įpilk puoduką Kaip KenUOll KomUS, BuiZUS ir ZimiUS. 
’angus lentelėmis užtaisy- žuvies sriubos, įplak smetoną. 
uis. Pamatę, kad esam ap- ant pat galo sudėk tarkuotus 
gauti, ryžomės tokį melagį krienus ir užvirink ant lėtos ug- 
piršlį apkaltinti. neles, kad sutirštėtų. Dabar iš-

Du sėtos: Birželio 22 d. 
žinią apie prasidėjusius ka
ro veiksmus Lietuvos pasie
nyje dusėtiškiai lietuviai su
tiko džiaugsmingai, vilda
miesi greito išvadavimo iš 
raudonųjų budelių jungo. 
Daug dusėtiškių buvo išvež
ta. sukišta į kalėjimus. Dar 
daugiau jų išsislapstė miš
kuose ir, susiorganizavę į 
būrelius, puldinėdavo rau
donuosius. Birželio 24 d. ly
tą raudonieji iš Dusetų išbė
go. Neįmanoma išreikšti žo
džiais lietuvių džiaugsmo, 
entuziazmo ir pasiryžimo. 
Miestelyje, prie sužaloto pa
minklo, ant aukšto stiebo 
suplevėsavo trispalvė. Iš 
miškų rinkosi partizanai. 
Miestelyje žydų kaip ir nė
ra. bet jų lietuviai nepasi
genda.

Vokiečių kariuomenė įžy
giavo birželio 25 d. apie 10 
vai. vakaro.

Birželio 27 d. susirėmime 
su gausesniu rusų karių bu
riu garbingai žuvo partiza- 

į nas P. Stasiulionis ir sužeis
tas partizanas Grikinis. Bir
želio 29 d. kovos draugų ir 
tūkstantinės minios žuvęs 
partizanas iškilmingai pa
laidotas.

Kačerginė: Atsitraukda
mi bolševikai Kačerginėje 
sušaudė 3 partizanus: Dauk- 
šį, Linkevičių, ir Seniūną. 
Dar trys partizanai žuvo Za-^ 
pyškio apylinkėje. Žuvę par
tizanai buvo iškilmingai pa
laidoti. Gyvenimas Kačergi
nėje grįžta į normales vėžes.

Vilkaviškis: Miestas nu
kentėjęs. Policija veikia. Pa
štas išlikęs. Nuo Žaliosios i 
Naumiestį ryšys yra. Rusai 
dar naktį į birželio 22 d. 
pasienyje prie sustiprinimų 
maišė cementą ir dirbo kito
kius darbus. Pradėjus skrai
dyti vokiečių lėktuvams, jie 
išbėgiojo.

Piršlys padėjo ranką ant 
jos peties ir tarė:

—Na. ką. dukrel, matai, 
vaikinas jaunas, gražus, toks 
iš pupų nevaromas: degti
nės negeria, turi gerą gyve
nimą. ūkininkas — ko be
įeik? Ar tekėsi?

Marytė žvilgterėjo:
—Kažin, gal ir tekėsiu!
Piršlys sušuko:
Viskas eina gerai: ne vel

tui pakėliau žygį — sueis į 
porą jaunuomenė. Tėvai, 
nebereikalausiu užmokesčio 
už išgelia arielką. Jei Ma
rytė nebutu
bučiau r

Rvte Marvtės tėvas pa 
kvietė du kaimynu ir su jais Į pakarti ar kitaip priartinti 
drauge nuvažiavo į Tumo-1 Pr^e dangaus.
-onių sodžių pažiūrėti. Mer- “Pakorę nemaža pelno 
kio gyvenimas jam patiko. , gausime, nes iš pakaruoklio 

Po kiek laiko atvažiavo' makaulės bus čerpė, iš akių 
niišlys su Domu jau į didžia-: špunkos, iš nosies šnipkas, 
sias piršlybas ir atsivežė sui’s dantų priekalai, iš liežu- 
savim alaus verpelę (bačke-D’io pakala, iš gerklės virvė, 
lei ir kelias bonkas degti- iš stemplės vamzdis, iš pilvo 
nes. Mante tuokart aiškiai būgnas, iš vėdaru dešros ir 
pasilakė tekėsianti už Do-i lygos, iš šonkaulių ekėčios, 
mo. Piršliui ir Domo motinai j plaučių dumplės. iš stu- 
davė dovanu. į burkaulių kočiolai, iš rankų

Pabaigęs tas apeigas, pir- i grėbliai, iš letenų kultuvės, 
slys paklausė apie dalį. Tuo o iš nagų sagos, 
reikalu sutikus, motina atne
šė Domui įvyniotą baltoje 
skepetoje žiedą su rūtų žiup
sniu ir tarė:

—štai. atnešiau tamstai 
žiedą su rūtomis, priimk 
juos. kaipo ženklą, kad aš 
savo dukterį užauginau ir 
saugojau nuo viso pikto!

Po to, dieveri* su Domu

Kelios musų skaitytojos ir jų neatidarant užsukti vir- 
prašė patarimų, kaip “ke- sėlius kietai. Rytojaus dieną
nuoti” saldžiuosius kornus, dar sykį prisukti. 

“Karalius Zigmas III, per irnk žuvįsriubos, sudėk ją ant žalius žirnius ir binzus. Ne- komai bus sukritę 
versula (Versula__ lankelis karštos torielRos ir užpilk tuc .galėdami atsakinėti kiek
ar atatinkamos šakutės prie padažu. Aplinkui apdėk lemono vienai laišku, .atsakpm vi' 
dalgės rugius kertant) iŠ- riekutėmis ir apibarstyk suka- 
’eistu 1604 metais dekretu. P°ta Petraška. Tuoj karštą duok 
'.sakė tokius melagius, ap- i stalą. Atšaldyta taipgi labai 
gaudinėtojus bausti: ar pa- gardi.
laipdinus į žardą šunimis Bet šitaip gaminama žuvis 
užpiudyti. ar už karklyno turi t,ut stambi. kaip lydeka, 
grybų kotais užmušti, ar basas, karpis, lašiša (salmonas)

soms bendrai per “IMeHio” 
moterų skyrių.

Visų pirma apie komus.
Romus “kenuojant” ne

deda į juos nei vandens, nei 
druska*, nei kitokių pridėč

palaipdinus ant stogo kopė- *r kitos panašios. Galvą, uodegą kų, tik nugiando peilio ųz- 
>utų norėjusi tekėti, [šias atimti, ar pastačius ant ’r pelekus reikia pašalinti prieš pakalni nuo kotų ir sausus 
■eikalavęs pinigų! Jiepto, pastūmėti į upę be užpilant padažą, kad valgant supakuoja į stiklus. Pripi -. įepto. pa: 

i ramsčio, ar tiesiog
upę . ..,sakant, nesimaisvtų.

ĮSTOJO armijon

dyt kvortinį stiklą, reikia 10 
—12 didelių galvų komų. 
Suspausti reikia gerai, var
tojant tam tikslui medinį ko
tą ar grūstuvą. Tuomet už
dėti ant stiklų gumines rin
kes ir dviem pirštais lengvai 
prisukti viršelius. Guminės 
rinkės turi būt nesenesnės 2 
metų. nes senos sukietėja, 
sutrūksta ir dėlto paskui 
pagenda “sukenuotas” mais
tas.

Jei stiklų «u kornais turi
ma daug, tai patartina imti 
skalbiamaji “boilerį” jiems 
virint Katilo dugnan reikia 
pakloti kokį audeklą ir su
dėti ar sustatyti ant jo eilę 
stiklu. Juos vėl uždengti ko
kia skepeta ir dėti antrą eilę 
stiklų. Galima taip pridėti 
nilną katilą. Tuomet užpilti 
šaltu vandeniu, kad apsem
tų visus stiklus, ir virint 3

“Bet kam čia ilgai tauzyti 
ir skaityti — imkit vaikinai 
ir tempkit. Po to dekreto sa
vo rankas pridėjo: Juozas 
Margis, Kazys Dargis, Pi ly
nas Pilvočius. Jonas Kupro
čius ir kiti.’’ Mrs. W. P. Hobby, redaktorė

Vaikinams į piršlį suki- •» Houston, Tex., šiomis dieno- ____ ______  _
bus. marti atskubėjusi mis įstojo armijos Biuran visuo- valandas be pertraukos. Kai 
šmakšt—užmeta ant piršlio. menės reikalams. vanduo atvės, stiklus išimti

Verdant 
ir stiklai 

pasidaiys nepilni, bet atida
ryti jų ir dapildyti nevalia, 
nes įneis ‘‘gyvas” . oras ir 
komai pages. Galutinai vir
šelius;. užsukus, stiklus pa
tartina apsukti rūda ,popie- 
ra, kad šviesa neprieitų, ir 
sustatyti sausoj vėsioj vie
toj. Jie galės stovėti kelis 
metus.

Dabar apie žirnių “kena- 
viirtą.”

Žirniai turi būt išlukštenti 
žali ir nepemokę, nes tokie 
bus kieti. Virina juos stik
luose lygiai tokiu pat budu, 
kaip ir komus, tik žirnius 
reikia užpilti vandeniu su
dėjus į stiklus. Ir žirnių ne
galima taip kietai stikluose 
spausti, nes jie susitraiškys. 
Juos reikia sukratyt Užpilti 
šaltu vandeniu iki pat vir
šaus. uždėti ant stiklų gumi
nes rinkes, lengvai prisukti 
viršelius, sustatyti į katilą, 
užpilti vandeniu ir virinti 
lygiai taip kaip komus.

Norint sudėti į stiklus ža
lių binzų (pupelių) ankštis, 
jas reikia supiaustyt, su
spausti į stiklus, užpilti stik
luose vandeniu ir virinti to
kiu pat budu, kaip komus ir 
žirnius. Nereikia dėti nei 
druskos, nei cukraus, nei pi
piru, nei kitokių “prismo- 
kų.”

Svėdasai: Kami prasidė
jus, Svėdasuose raudonosios 
kariuomenės nebuvo. Bet 
traukdamiesi raudonarmie
čiai, birželio 25 d. anksti ry
tą atsiuntė keturis sunkveži
mius kariuomenės Svėda
sams sudeginti. Jie padegė 
kelias sodybas, tačiau pasi
rodę vokiečių tankai laiku 
sukliudė jiems padeginėti ir 
visus juos likvidavo. Nelais
vėn paimti raudonarmiečiai 
sakė. kad jiems buvo paves
ta visą apylinkę išdeginti. 
Svėdasuose jie sudegino tik 
7 sodybas.

i ---------- Partizanai aktyviai veikė.
Zarasai: Sudegė daug Vietos įstaigos tuojau buvo

medinių namų. Išžudyta atstatytos ir jau normaliai 
daug gyventojų, sušaudyta) veikia. Daugumas žydų iš 
daug kalinių. Raudonųjų te- į miestelio pabėgo. Dalis gin-, 
voras siautė birželio 24 ir 25, kluoti. kaip bolševikų parei- 
dienas. gunai, kiti šiaip. Gyvenimas

---------- i aprimo ir šiuo metu eina
Utena: Buvo paimta par-! normaliomis vėžėmis. Visi 

tizanų, todėl išliko beveik: lietuviai džiaugiasi išsivada- 
sveika. išskyrus keliatą tro-; vę iš bolševikiškos vergijos 
besiu. Iš partizanų ypatingai ir pakelta nuotaika dirba
pasižymėjo du broliai Strai- kiekvienas savo darba.

nooneoMeaeoaaaea

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knvjni papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
223 puslapių dydžio, apie 1M įvairią eiMą.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILftS:

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

KAINA TIK I1.BB.
Audimo apdarais $1.23.

KiekvieitM taHtg pseoeM karsyny mintta kaysa. 
Kiekviena* Rwipirkm ta kayr« peMdCiMcn. Pinin* reria«-ia 
*i«prt “Mnney Oidena." Popte-inios galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aii'cisi uiraiyti saro ir "Keleivi.*” ad
resų ir nepamirikit prilipyt att centas markų.

"KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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No. 33. Rugpiučio 13 d., 1941. n. KELEIVIS, 30. BOSTON

ĮSPŪDŽIAI 1$ SUKILUSIOS LIETUVOS
(RAŠO MUSŲ KORESPONDENTAS.)

FoAiečių Kareiviai Smolenske

(Tąsa)

—Jaunesnysis sūnūs va-
!

kar kur tai išėjo, o jauniau- * 
sias dirba prie geležinkelio, kiai apgriautos gatvės, nei 
Taigi, jie dirba. Gal išeis vieno sveiko namo. Aero- 
kas gero iš jų darbo,—ra- dromo stotis sveika, čia pat 
miai ir atsargiai baigė kai- sužinome, kad šioje vietoje 
bėti moteriškė. žuvo nesenai atsisveikintas

„ , ... i j - u i musu kovotojas ir geras la- Pastebėjęs, kad ji abejo- jęUnas leitenantas Dženkai- 
janti savo jaunesniojo su- Dar labiau suverda krau- 
naus dart.u n nenori paša- jas Leidžiamės į Aleksoto 
kyu. kur jislsejo, ją rami- ;,akalnę. Fizikos \r chemi. 
nau,_paieiksdainas, kad jis fJumaj gveiki, pakrantėje 

• i TVF f- mintieji namai taip pat!>• non/iino’o riovho iMAromc. • i i v • • *•
sveiki, bet dažniausia be 
langų, ir šiaip kulipkų ap-

be langų. Vytauto tilto (dingo? Išvežti, išžudyti, pa- skelbtas pinigų kursas, bu-
nebėra. bėgę? — kaip kino ekrane 'tent, 1 vokiečių markė lygi

Aplink aerodromą smar- j ^rieja viena minUs po j 10 rusiškų rublių.
-' kitos.

Gatvėse dūzgia su tūks
tantinėmis vėliavomis pasi
puošę Raudonojo Kryžiaus 
sanitariniai automobiliai 
Sužinau, kad jų tik keliatas 
užsilikusių turi aptarnauti 
apie porą tūkstančių sužeis
tų sukilėlių, kurie slaugomi 
ne ligoninėse, bet po vis 
miestą išbarstytuose priva
čiuose butuose.

Kauno mieste didelės 
maisto stokos nejaučiama, 
nes ūkininkai pradėjo vežti 
maistą į turgų. Bet daugelis 
krautuvių dar neveikia, nes 
jos iš ligšiolinių bolševiki
nių valdovų dar neperimtos. 
o pagaliau ir nėra iš ko per
imti. nes bolševikai išlakstė.

Žuvusių sukilėlių laidotuvės 
įspudin-ir naudingą dalbą. Moteriš

kė nusišypsojo ir, šluostyda
ma riedančią ašarą, baigė:

—Dieve duok. Ak, tie bol
ševikai. bolševikai, ką jie 
Lietuvai padarė?... Jeigu 
vaikai ir žus, tai žinosime, 
už ką... Ką tie driskiai atsi
laikys... Bėgo per lauku 
kaip zuikiai... Net po du ant 
vieno arklio movė... Žus tie 
bestijos, nei savo žemės ne
pasiekę, — Įsismagino mo
terėlė ir išliejo visą savo pa
giežą bolševikams.

daužyti. Vytauto tilto nėra. 
išsprogdintas. Sukame Ne
muno pakrante j dešinę. Vi
sur dega, rūksta griuvėsiai. 
Čia nebeliko nei vieno pa
stato, tik išdidžiai stovi ele
vatorius. Tikrai čia prieš po
rą dienų vokiečių lėktuvai 
tiksliai “kiaušinius’’ dėjo. 
Žaliojo geležinkelio tilto 
taip pat nėra: jis perskros
tas per pat vidurį ir nykiai 
riogso jo lavonas, žiuriu i 
aną Nemuno pusę, rodos, 
lyg skaitliuoju sveikus pa
status. Jie atrodo visi sveiki. 
Ir neapsirinku. Pats Kau 
nas nei aviacijos, nei artile
rijos visai nepaliestas. Ten 
ėjo žiaurios sukilėlių kovos 
su bolševikais.

Persikėlėme pontoniniu 
tiltu per Nemuną. Jau mes 
prie Karmelitų bažnyčios, 
traukiame Vytauto prospek
tu ir atsiduriame pačiame 
Kauno centre. Gatvėmis 
tvarkingai traukia vokiečių 
kariuomenė, kurią sveikina 
tūkstantinė išvargusi, ap
driskusi, vienplaukė minia. 
Mergaitės vaišina karius ar
bata, kava, papirosais... Gat 
vės, pati Laisvės alėja, ny
kios. Apie 80 nuoš. langų 
išdaužyta, sienos išgnaiby
tos kulipkų, krautuvės uždą 
rytos, languose dar užsiliku- 
sios bolševikų liekanos — 
raudonarmiečių uniformų 
ženklai, miniaturinės-raudo- 
nos vėliavėlės, rusiški užra 
šai ir tt

Kazlų Rudos nebėra nei 
ženklo—net ir miškas 

nuskintas.

Mes toliau traukiame 
plentu i Kauną. Paplentėje 
vis daugiau paliktų bolševi
kų karo reikmenų, kapų...
Prie miško dega Kazlų Ru
da. Jos nepaliko nei ženklo.
Paplentėje iškirstas miškas, 
riogso nušalinti nuo plento 
rąstai, vis daugiau raudon
armiečių kapų... kur nekur 
dar guli nepalaidoti raudon
armiečiai.. Nekantriai trau
kiame toliau. Nepaprastas 
debesys dulkių dengia mu
mis ir tolimus horizontus.
Keliais ir laukais traukia su 
pundais pabėgėliai, dvira
čiais ir pėsti juda sukilėliai, 
veda suimtus bolševikus, 
dūzgia lėktuvai... Jaučiame, 
kad Kaunas jau netoli.

—Kaunas! —surinka ma
no mietelius ir savo geležine 
ranka spaudžia man dešinę.
Iš tikrųjų, pro dulkiu ir du-
!”?. "E‘m,atauj.‘M.įis- Skurdu Kuine kaip M.*k
to’ bokštą, o toliau Pi isike- * kak
hmo bažnyčią. Taigi, jau „j „
mes pne savo laikinosios skrybėlė
sostinės, prie savo artimiau- ' 107
šių draugų, prietelių, gimi-Į Kauno gatvėmis smalsiai 
niu... Tuojau mes su jais su- vaikšto tūkstantinės minios, 
si jungsime, gyvensime vienu Nei vieno vyriškio su kakla- 1U?US 
gyvenimu, bendru džiaugs- ryšiu, nei vieno vyriškio pa-

Prie visų valdžios pastari, 
stovi sukilėlių sargybos; kur 
tik pasisuksi, matai su gink
lu rankoje sukilėlius, kurie 
žaibo greitumu vykdo jiems 
pavestas pareigas. Tai dau
giausia jauni vyrai: gimna 
zistai, studentai ir darbinin
kai. Jų gyslose verda kovos 
kraujas. Jie turi darbo iki 
valios: dieną susitvarko su 
suimtomis bolševikų gaujo
mis, o naktį eina sargybas.
Lietuviai iš kalėjimų paleis
ti; jų vieton sodinami Lie
tuvos išgamos bolševikai.

Bolševikų kalinti kaliniai 
paleisti, dalis gi jų bolševikų 
išvežta Maskolijon. Komen 
dantura apgulta jaunų vyrų. 
Tai musų savanoriai, sukilė
liai, kurie laukia komendan 
to parėdymų, nurodymų. 
Prie Kauno kalėjimo tūks
tančiai suimtų bolševikų, 
raudonarmiečių, nuginkluo
tų Kauno žydų. Tai vis bai
sios išvaizdos žmonės, kurie 
dar vakar žudė nekalčiau
sius Kauno ir jo apylinkių 
gyventojus, net mažyčius 
vaikus ir kūdikius! Kalėji
me daroma tvarka ir šie Lie
tuvos išdavikai ir banditai 
užims nesenai iš jo išėjusių 
nekaltų Lietuvos patriotų 
vietas. Buvusios pasiuntiny
bės rūmai taip pat pilni Lie
tuvos išdavikų ir plėšikų. 
Juos saugoja narsioji sukilė
lių sargyba. Sukilėliai dirba 
išsijuosę: išvargę, be miego, 
apiplyšę, išsitepę, bekovo
dami su bolševikais, jauni ir 
net žilagalviai seniai su di 
džiausiu pasiryžimu ir pasi
aukojimu dirba kas jiems 
yra pavesta. Kur tik pasisuk
si, jų vienas, du ar trys veda 
gatvėmis kur reikia pagau 
tus bolševikus, daugiausia 

arba žvdus. žodžiu,
čia dar tikras karo katilas.a
Tūkstančiai inteligentų su

imti ir išvaryti Rusijon.

Atsistoju prie Karininkų 
Ramovės. Staiga prie manęs 
pribėga vienas pažįstamas 
ir, iš džiaugsmo mane išbu
čiavęs, liudnu balsu sako:

Džiaugiuosi tave pama
tęs, bet turiu pranešti, kad 
daugiau musų bendrų prie- 
elių mažai ką berasi. Juos 

prieš pat karą bolševikai iš
plėšė iš musų tarpo. Iš Kau
no išvežė kelis tūkstančius 
inteligentų, o iš visos Lietu
vos kelias dešimts tūkstan
čių. Kiti gi dar spėjo pasi
slėpti. Koks jų dabar liki
mas. niekas nežino.

šie jo žodžiai patvirtino 
gatvėje 
vaizdą,
inteligentų.
Birželio 23 d. 
įstaigo*

Bendra kauniškių nuotai
ka gera. Deja, kauniškiai 
yra tiek išterorizuoti, jog jie 
dar nėra atsipeikėję ir nega
li tiksliai iš jų ką pozityvaus 
išgauti. Jie džiaugiasi ir kar
tu verkia. Ir tai suprantama, 
nes jie dar gyvena raudono
sios pabaisos įvairiais prisi
minimais ir dar vykstančiais 
mieste ir visoje Lietuvoje 
įvykiais. Juk dar naktimis 
mieste eina kovos su bolše
vikų partizanais: sukilėliai 
valo miestą nuo raudonųjų 
parazitų. O dieną kaunie
čiai mato tų kovų rezultatus 
—lavonus, karstus, šimtus 
užeistų ir pagaliau vis nau

jai supiltus kapus. Ypač di
delį liūdesį pergyveno kau-

Septintu Paslaptį

Štai da viena nuotrauka prisiųsta iš Berlyno su paaiškinimu, kad čia nutrauktas Smolens 
ko miestas ir kad vaizdelyje stovi vokiečių kareiviai. Bet Maskva vis tvirtina, kad Smo
lenskas tebėra rusu rankose.

Sukilimas Kaune.

Jo nekantriai laukė suki
lėliai ir šiaip visi padorus 
Lietuvos piliečiai jau prieš 
porą mėnesių. Praėjo gegu
žės 15 d., gegužės 30, birže
lio pradžia ir birželio 15 d. 
Ypač sukilimo nekantriai

kurį tik Lietuva yra mačiusi 
savo istorijos lapuose. Ir, 
kas svarbiausia, šis darbas

ėjo sukilimas, o jo rezulta- 
tus įvertins ateitis. Tačiau
jau dabar galima tvirtinti, 
kad sukilimo dėka Lietuva

mu. bendra kova, 
Budėsiu...

bendru

Sukame iš plento. Iš kai
rės aerodromas. Prie plento, 
prie Maisto, rūksta sudegę 
dvaro rumai.“Maistas” tvar
koje. Ūkininkai dar galės 
laikytis.
Kaune ėjo žiaurios lietuvių 

kovos su bolševikais. Namai

doriau apsirengusio ar su 
skrybėle nematyti. Atrodo, 
kad čia butų Maskva. Deja, 
Kaunas po vienerių metų 
“laisvės” ir bolševikų “ro
jaus.” Jau apie 10 minučių 
esu Laisvės alėjoje ir nema
tau nei vieno inteligento, nei 
vieno savo pažįstamo, drau
go. Ima šiurpas, kyla juo
džiausios mintys: kur gi jie

Mussolinis ir Jo Buvęs Sūnūs

čia parodytas Italijos fašistų erštas Mussolinis ir jo sūnūs 
Bruno, kuris pereitą sąvaitę nusisuko sprandą bandyda
mas naują orlaivį.

MASKOLIJON IŠGABEN 
TI LIETUVOS VEIKĖJAI.

Paskutiniuoju laiku bol-

daug žymesnių Lietuvos vei
kėjų. Tai p jų buvęs ministe- 
rio pirmininko pavaduoto
jas ir pasiuntinys Washing- 

Bi-niečiai bSclio 26 d ££I su= Jau priedu " “k GlS, K
ie masiniai laidojo Lietuvos i mėnesius jie buvo tam žy -- 

............................ - ---------- * ir laukė tik
_ bet ji išgelbėjo dešimtis tuk- 

savo tautiečių nuo zauskas. buvęs pasiuntinys 
Romoje V. Čarneckis. Karosūnūs, kurie, pirmieji ginda- S1™ pasiruošę ir lauke tik H ‘ t .• nat Kom°Je v- Čarneckis, karo

mi Lietuvos garbę, žuvo už signalo. Jų susiorganizavi- SdJliLietiivos Muziejaus direktorius gen.
sietuvos laisvę ir nepriklau- mas buvo nepaprastai sun 

somybę. Tai buvo nepapras-.^s m rizikingas. Apsupti iš 
tas vaizdas, kurio liūdinki- visų pusių GPU agentų, nuo- 
kai neužmirš visą savo gyve- lflt ternri-znmami dažniau-lat terorizuojami, dažniau

siai ištisus mėnesius besi-

bėjo didžiąją dali Lietuvos
turto, kurio dar anksčiau ne- nfeterijos va|dininkas Dl. A. 

pagrobti raudonieji ir kiti.
Nacius, užsieniu reikalu mi-

nimą. Prie šių šventų kapų sJai įsusus menesius Dėsi- Sukilime laukė visa lietuvių BOLŠEVIKAI UŽNUODI- 
be paliovos ištisomis dieno-, slapstą pas savo pažįstamus Uuta. JO KAUNQ VANDENJ?
mis dabar lankosi likusieji įar net miškuose, jie su ai- ,
kovos draugai ir kiti kaunie- i džiausiu įnirtimu ir pasiry- Birželio 22 d. rytą. vos Lietuvos Informacijų Biu- 
čiai. Daug ten praliejama i žimu kiekviename Lietuvos auštant, suraižė Lietuvos pa- ra« praneša, kad bėgdami iš 
ašarų, daug kas ten prisiekia' mieste, miestelyje ir net kai- Gan.srę vokiečių bombane- Kauno, bolševikai buvo už
eiti žuvusiųjų keliais. daugumuose susiorganizavo savo šiai ir pakėlė į padangę so- nuodiję Kauno vandentie- 
kas ten randa savo gyveni-i kovos burius. Jų eilėse dau- vietų aerodromus ir kitus kio vandenį. “Kauno radi-

jus nekuriam laikui buvo lei
sta vandeni vartoti,’’ sako 
L. I. B.

kad šie didvyrių kapai die-; ūkininkaičiai ir labai daug

na iš dienos nerailestincai i lietuvių darbininku. Tai bu- dė dar stipriau sukilėliai sa- dfateja Jie priJtoįiT S vo didžiausias konspiracijos vo kumštis, 
dien apie 10—20 nuo sunkių' tautos atsparumo darbas, < Bus daugiau j
žaizdų mirštančių sukilėlių.
O tokių nelaimingų vien 
Kaune yra apie 300 ir leng
viau sužeistų apie 2,000 
žmonių.

Žmonės tebėra dar bolševi
kų teroro apg luiinti.

Kalbėdamasis su vienu iš 
savo geriausių pažįstamų, 
vienu inžinierium, iš karto 
pajutau, lyg turėčiau prieš 
akis pergyventos bolševiki
nės okupacijos apsvaigintą 
ir pritrenktą žmogų. Jį su
prasti pakanka šių jožo- 
džių: ,• į J

—Brangus prieteliau. 
šluostydamas ašaras, vir-1 
pančiu balsu, sužlugęs, iš- į 
vargęs, nedrąsiai man kai-! 
bėjo artimiausias mano 
draugas, — ką mes dabar 
galime kalbėti apie tuos bar
barus ir musų tautos per me
tus patirtas kančias? Juk 
žiūrėk, mes pasilikę gyvi ir 
neišvežti, per ištisus metus 
nei vienos nakties ramiai į 
nemiegojome... Praradome

. . . . nervus, esame užguiti, pa
matytos minios Į versti mašinomis, gyvuliais,

Tai buvo minia be j mums išplėšta bet kokia tei- 
įsė, mes apsvaiginti! Jus 
duokite mums atsikvėpti, 
tada mes busime sau žmonės 

• ir galėsime būti objektyves-

Visos Kauno yajjjtnes j- apie politiką, partijas ir ki- 
rtaigos nuo birželio 23 d. bu- dalykus. Buki-
vo., me lietuviai ir tik lietuviai, j
\eikia sutalčhų vynausybės kaip reikia
Karo IteiejaUs b^kžį ple- žuvusiems broliams... | 

vėsuoja Lietuvos valstybės Man beklausant savo 
vėliava ir vokiečių Haken- draugo skaudžių pergyveni- 
kreuzas. Visi kiti gi pastatai mų, staiga pasigirdo šūviai,

Į yra pasipuošę tiktai tautinė- ir musų pasikalbėjimas lai* 
j mis vėliavomis nuo birželio kinai nutruko. Tai buvo 11 
i 23 d. po pietų. vai. nakties. Mat, prasidėjo
i Laikinosios vyriausybės vėl kova. Ji tęsėsi visą naktį, 
j parėdymu Lietuvoje pa- iki 4 vai. ryto.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas“ aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitu dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butu 
galinta be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas. Patarėjas“ atsakys jums net i tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo'klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:" 
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa-įs

reina 7
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymai jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lyti iš kalno? D-ras Reeder sako. 
kad galima, ir “Teisingas Patarėja. ” 
paduoda jo nurodomus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir laimi nori ? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli ? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nešėm moteris? Kaip reikia au
ginti Kūdikį?

.Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

draustą kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

| visus šiuos klausimus "Teisingas 
Patarėjas" atsako aiškiai ir nieko 
neslepaanias.

Knyga graži, su paveikslais. 223 
puslapių, stipriais audinio apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas" pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės ?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei 
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija.” Boeische’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės ”Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Vžsisakykit “Teisingą 
Patarėją.” Popieros viršeliais $1.00.

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston, Mass.

I
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Vietinės Žinios
Kas Pasidaro iš Senų Alumino Puodų

SUSEKTAS KOMUNISTŲ J kieme Xew Yorke. kurgyve- 
ŠNIPŲ LIZDAS. Į no Nancy Reed. o kitus pa

našius dokumentus radęs
Jie informuodavo Hitlerio 
agentus apie siunčiamus 

Anglijon laivus.

paslėptus po jos motinos na
mais Sandu ich miestely, ant 
Cape Cod, netoli nuo Bos-

ši panedėli Kongreso ko- • tono. 
misijai buvo pristatyti iro- j Taigi pasirodo, kad Ame- 
dvynai, kad Bostono apielin- likos komunistai dirbo savo 
kėj buvo išplėsta komunistu ■ partneriui Hitleriui išsi- 
šnipu veikla, dirbusi Hitle- juosę.
rio naudai. Stalino šnipai j ----------------
rinkdavo čia žinias apie. 
siunčiamus Anglijon laivus 
ir perduodavo tas informa
cijas Hitlerio agentams. i 

Į šitą skandalą yra įveltas 
ir Sovietų ambasadoriaus 
Cmanskio vardas. Yra su
gautas Cmanskio laiškas, 
rašytas į Cambridge. Mass., 
žinomai Fernandai Reed, 
kurios duktė. Nancy Reed. 
dirbo nacių naudai, kol Hit
leris nebuvo su Stalinu susi 
piovęs. Tame Cmanskio lai
ške esą kalbama apie ruo ’ 
mą tai Fernandai Reed 
lionę i Sovietu Rusija.

Jos duktė Nancy 
pinedavo naciu 
esanti labai žymi komunis 
veikėm. Ji buvo įsigavusi į 
New Yorko valstijos Darbo 
Departamentą ir buvo pasie
kusi tenai aukštą poziciją.
Bet kai paaiškėjo, kad ii ko
munistė. šią vasara ji buvo
iš tos įstaigos paliuosuota. Tokiu pas‘iul™u m"is dieTomis’^paS^feno įžeidė ugniagesiųViišinin

komunistu veiklos tmne- J ___ A r . kn Pasidarius sumišimui
to jas S. Y. Birmingham. ku-

— _ ' « ’ _ _ _ - _ _ i i ■ ■■ ■■■■■■ a -r~a a a a a ■ 7^1 a a a a ■ a a - _ _

policija juos

ADV. J. GRIGALIUS PA
SKIRTAS PRIE VAL
DŽIOS NAMŲ PRO

JEKTO.
Naujas valdžios namų 

projektas South Bostone jau 
baigiamas tvarkyti. Paaiškė
jo. kad visas miesto plotas 
tarp D ir B gatvių bus nu
griautas iki pat Broadwės. 
Lietuviams gali būt įdomu 
žinoti, kad teisiniu to pro
jekto viršininku vra naskir

KELEIVIS. SO. BOSTON

šiomis dienomis Amerikoje buvo renkami seni alumino puodai. Kolektavo juos ir Bostone, ši nuotrauka parodo, kas 
iš tų puodų daroma. Kairėj pusėj matosi krūvos alumino laužo, o dešinėj pusėj jau sulydinto metalo plytos. Iš tų 
plytų vėliau bus daromos dalys laivams ir lėktuvams.

Unijos viršininkas krito Jauni vagys pavogė automo- Lietuvių Radio programos. į 
(atrėje negyva.. bilį ir užmušė žmogų. šeštadieny, rugpiučio 16,

Pereitą sąvaitę Bostone Trys jauni South Bostono radio programa per stotį

17
prasidės

trasiau * ’ ----------- -------- ~ ““ -------------- ®...........v -v — - — — • v-/ šJ'os Ro-
Dabar nuosavv stal£iai mirė- Jis turėjo šir- greitumu. Iš South Bostono vai Serenaders ork. išBrigh-'oaigiamas. uauai uuusavy* j. i- 

bes apžiūri valdžios paskirti a • _
apkainuotojai. Jie surašo 
kiek namas atneša rendų. 
koks jo įrengimas, kiek jis 
aviniukui kainavo

Pieną pabrangino.
Massachusets politikierių raSJUK

ir kitus valdomas pieno raketas šiu

ša vininkams nedaro. kainą l*o cento kvortai. Bet ... . , .... .
Toje apielinkėie kur da- pusantro cento ištikrujų V1S.1 banditai paspruko, 
toje apiennKeie. kui eta f k bet vehau Porcija juos su-

bar yra Boston Housmg Au- reisKia - centu, nes Amen- v- - y «<M»thbostn-toritv užsibrėžusi griauti koje nėra tokių pinigų, kaip Vlsl try- southbosto-
senus namus, namu savinin- “pusė cento.” Ir piliečiai ty- ________
kais vra daug lietuviu, ku- H- nieko nesako, kai sukti
i iemš tenka susidurt Su kai- politikienai plėšia juos per 
kuriais neaiškumais. Turint akis. Farmenai irgi nieko 
kokiu neaiškumu, galima nesako. O juk ir jie turėtų 
kreiptis pas adv? Joną Gri- pakelti protestą, nes jiems 

ivna esanti ramu- galių; jis paaiškins viską pįeno raketas už pieną dau- 
j sujungta su ko- aiškiausia, nes jam tie reika- giau nemoka.

lai geriausia žinomi.

ris pristatė Kongreso komi
sijai \Yashingtone šiuos fak
tus, sako. iog Mrs. Reed var
du yra užrašytas Amerikos 
komunistų organas “Daily 
Worker” ir kad viena ios 
duktė. Mrs. Marv Reed Co- 
peiand, dabartiniu laiku gy
vena L°ningrade. Taigi visa 
Reedų šeimyna esanti tamp 
riais ryšiais
munizmu.

Detektivas Birmingham Apie pabaigą rugpiučio. 
buvo \Vashingtone paklaus- sakoma prasidės ir namų nu- 
tas- " savinimas. todėl turint ko-

“ Ar mri tamrta neginčija- kių neaiškumu, 
mu irodvmu. kad iki

Vagis sukandžiojo polic- 
manui ranką.

Wm. McDermontt, 21 me- 
geriausiai tų, nuo W. 5-th st.. So. Bos- 

rusu pasirūpint iš anksto juos iš- tone. buvo įsilaužęs į vieną
Rep. B. krautuvę ant VVashington st 

Bėgant iš krautuvės polic- 
Ang- Quincvje buvo rastas ant manas vagį sučiupo, bet tas 

•kelio automobiliaus užmuš- puolė policmaną, kirto į 
sprandą ir perkando tiesiąją 
ranką.

Reed
apie

?iaiškint.vokiečių karo Nancy 
teikdavo informacijų 
konvoni siuntinėjimą 
lijon?“

“Taip. aš turiu neginčija-į tas ugniagesys McDonald,
mu irodvmu,” atsakė Birai- Vėliau buvo areštuotas su
mokam.

Birmingham sakosi iška-
troku duonos 
Policija itaria

išvežiotojas. 
jį tą žmogų

sės daug dokumentu vienam užmušu

SMOLENSKO MUŠIS LAIMĖTAS, 
SAKO VOKIEČIAI.

Sunaikinta 4.000.000 rusų, 
13.000 tankų. 10,300 ka- 
nuolių ir 9,000 orlaivių.
Pereitą savaitę Hitleris 

paskelbė Vokietijos žmo
nėms ir pasauliui, kad trijų 
savaičių mušis Smolensko 
fronte pasibaigė didžiausiu 
tokiečiams laimėjimu.

Rusu armiia įeikia skai-, 
tvti jau sunaikinta, sako Hit- ■. 
leno pranešimas, nes ji ne

rusai esą jau sumušti.
Bet keista, kad taip sunai

kinę rusų armiją vokiečiai 
visgi nepaėmė nei vieno di
desnio miesto per tas tris 
savaites. Smolenskas saugo
jo kelią į Maskvą. Dabar 
Smolensko mušis jau pasi
baigė, vokiečiai jį laimėjo, 
tačiau į Maskvą neina. Iš 

matyt, kad vo
kiečiai tebestovi arba gru-

Ant Geneva avenue, Dor-į 
chestery, automobilis susi
kūlė su gatvėkarių.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APHRMJSTI 
pfpkratts 
TYTOJAI 

t lnsurwl 
Movers)

Perk raustom 
fia pat ir i to 
Įima* vieta*

Sau^i n rio žiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.
80. BOSTON. .M ASS 

Tel. SOUth Boston 461*

ttko-iaūįiVu'kaip 'i.OOO.OOtli^* tos* t,at
1 ' jie buvo 3 sąvaitės atgal. Ir

, . ... , .rašant šiuos žodžius vokie-Arti milionas rusu buvę|čjai
žmonių.

, . . . - . o kad rusai darpaimta nelaisvėn ir apie 3 J atkakliai priešinasi, kontr-
milionai raudonai miecių uz" Į atakuoja ir tt. Jeigu taip, tai 
mu>ia ai ra sužeista. bpički-i Vari in armiia da nė-

Tiksliau skaitant, vokie
čiai paėmę:

S95,oo0 belaisvių,
13.145 tankus.
10.388 kanuoie.-,
?,0S2 orlaiviu.
Smolensko mušis, kuris

tęsėsi apie 3 savaites ir da
bar esąs jau užbaigtas, bu- 
vęs toks žiaurus ir kruvinas,

eiškia, kad jų armija da nė
ra sunaikinta.

Ką gi sako apie tai patys 
rusai?

Pereitą penktadienį Mas
kvos radijas pranešė vokie
čių kalba, kad Hitlerio pa
skelbti rasų nuostoliai ne- 
atatinka tikrybei. Rusai pra
radę ne 4 milionus kareivių, 
bet apie 600.000. Bet vokie-

kokiu pasaulis Jai nebuvo į čių nuostoliai buvę daug di- 
matę?. sak«» vokiečiai i dėsni. Jie netekę apie 1,500.-

Dabar mūšiai eina Kijevo b00 kareivių.
ir Leningrado frantuose Ki
jevo fronte Stalino Linija 
esanti jau keliose vietose 
pralaužta ir Kijeli, miestas( 
apsupta* j

Kanuolių rusai netekę 
7,000, o vokiečiai—8,000.

Orlaivių rasai praradę 
4.OOO. o vokiečiai—6,000.

Kad ir Maskvos skaitlines 
L-ninciaJa* irgi tuoj bu- priimti, tai visgi nuostoliai 

ią? apsuptas, nes Estonįjoji bus baisus.

GERA PROGA
Kas nori įsigyt labai pigiai 2-jų 

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

Kas norėtų įsigyt storą su namu 
Bostono priemiesty. Apielinkėje 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 telefoną neatsakoma.

policijos automobiliai nusi-tono; (2) dain. Ona Minei- ar NORI, AR NENORI 
vijo juos į Bostoną. Tenai kiutė iš Montellos. į TAISYT REIKIA
vagys ėjusį skersai gatvę Steponas Minku*.!

o t)dskni 31-' —------------ Į ▼ įsi I a vorai Brangsta, bet
simušė į ugniagesių Uoką ir! Broadway ir Dorchester; pas mus gausit senom kai- 

----  - • • ’ . i avė. kryžgatvy automobilis nem visokių
ka. Pasidarius sumišimui,'parmušė ir pavojingai su-* ~ _ n *1

žeidė tūlą J. Morse, oO me- I,a|A7|AO K Al If ITI ATI 11 
tų vyrą. Automobilistas pa- į Ii vlAUlvUlI

PLUMBINGV. Geriausios Rūšies

Kanuolėms šaudant žemė 1 
drebėjo.

Vieną pereitos sąvaitės 
vakarą Bostono apylinkėje; 
buvo jaučiamas žemės dre
bėjimas ir duslus trenksmai. 
Tai buvo 1£ colių kanuolių 
šūviai. Kariuomenė šaudė 
nuo George’s Salos Bostono 
įlankoj, mėgindama patai
kyt į judomajį taikinį, kuris 
buvo velkamas ant ilgos 
vielos.

Automobilistas pa
bėgo nesustojęs. j

*PEXTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, ŠIE-
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

TA TBOfcrldgo 8888

Dr. John Repshis
(RKP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
1-4 Ir 8-8

Ir tveatadtaaMs 
ano 10 IU is ryto.

278 HARVARD I 
kamp. luomą et. arti

CAMBRIDGE.

į DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: uoo 2 iki 4 

ir *m 7 IU S.
392 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Baclc Bay 
Ū28 COLUMBUS A VE-,

BOSTON. MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį. 

Telefonas; KENmore 7432

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akių. Vidurių Ligų, 

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

334 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARA8

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

Tai. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valanda*:
N no 9 ryto iki 7 vakaro-

Seredomia:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii .Leningrado.

Specializuoja Vyriikg nrgan* nu
silpnėjime. Gyvenime permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų Ilgas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 19 iki 12 dienų 
nuo 2 ild 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Cemmonuealtk 4370.YVONN E S
HOUSE OF BE A UTY

YVONNK NIAURA 
Lietuvė .Moterų Grožio Kultūros

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENLE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

NES JAU TURINE
1942—METŲ PHILCO, ZENITH IR RCA 

VICTOR RADIUS
Jų gražumas, gerumas ir pigi kaina tikrai nepaprasta.
Bet jų kainos pradeda kilt ir bus sunku gauti—daug žmo
nių jau nepasitenkina kad turi palaukt šaldytuvų.
Mes prašome jus užeiti į musų modernišką auksinių ir 
elektrikinių daiktų krautuvę ir išsirinkti reikalingus daik
tus DABAR. Jus išvengsite suvėlavimo ir pasinaudosite 
žemom kainom. Kainos dabar da žemos, bet greitai jos 
ateityje pakils.
Musų vienintelė Lietuvių auksų Krautuvė Bostone, ku- 
kioj gaunami BULOVĄ, GRUEN, HAMILTON Laik- 
rodėliai.
Taipgi užlaikome WM. ROGERS & SONS, ROGERS 
1847 Sidabro Setus, COMMUNITY ir TUDOR Sidabruo
tus Setu.-s FRIGIDAIRE šaldytuvus. Vyrams Auksinius 
SVVANK Setus, RONSON Žiebtuvėlius ir kitus daiktus. 

Pirkite šiuos daiktui pas:

KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOL 4649
RMRoeeooeeoeMRooooeooRaeeeeeeneeeooReooNiOBoeoKR

Tel. 28624 Gyv. 21122

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Volandoo: 9 iki lt 
mo t iki t, 
ano T iki 9. 

gmfeAon^R ttd 12

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir 
mu laiku sugrųiinu 
zaminuoju ir ’ *■*

114
LAVVRENCE, MASS.

A. J. NAMAKSY
Kcal Estate & Ii

SOUth

DR. G. L. KILL0RY
90 SCOLLAY SQUARB, Roma tt 

BOSTON. Telef. Lnfayette 2871 
arba Sonmrset 2044-4 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ UGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaad 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
BES. 2S1 CHESTNUT AVĖ, 

Jamaica, Plaia, Mana.
Res. Tel. Arnold 1028

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA.

1 HAMUN SIRIR

BAY YIEW 
MOTOR SERVICE

LIU8 IR TROKUS VISOKIŲ 
18DIRBYSCIŲ.

Peter TrcHokaa ir
— savtaiakai.




