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Istorinė Roosevelto ir 
Churchillo Konferencija

SVARSTĖ PAVOJŲ PA- Į bia, kad konferencija svars- 
SAULIO CIVILIZACUAItė Rusijai pagalbos teikimo 

klausimą ir nustatė šiuos 8Paskelbė 8 punktu, žmoni- punktus ateities 
jo. laisvei u- taikai palaikyt. palaikyti

“Keleivis” pereitą sąvaitę i 1. Didžioji Britanija ir 
įspėjo, kad prezidentas; Amerika nejieško nei sveti- 
Rooseveltas išplaukė Atlan- • mų žemių, nei kitokių pasi- 
to vandenynan ne “žuvau-: pelnymų, 
ti.” bet pasimatyti su Angli- 2. Jodvi nenori matyti to-
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jos premjeru Churchillu, nes 
tuo pačiu laiku ir Churchill 
nežinia kur iš Londono iš
vyko.

šiandien jau visas pasau
lis žino, kad jiedu buvo su
sitikę kaž-kur ant jūrių ir 
svarstė, kaip išgelbėti pa
saulio civilizaciją, kuriai 
gręsia fašizmo pavojus.

Jiedu paskelbė jau ir ofi
cialų pranešimą apie tą isto
rinę savo konferenciją. Pra
nešimas sako, kad šitoj kon
ferencijoj kartu su jais da
lyvavo aukštieji abiejų ša
lių armija laivynų ir aviaci
jų valdininkai.

Konferencija tęsėsi kelias 
dienas. Anglijos premjeras 
buvo •• atvykęs šarvuočiu 
“Prince of Wales,” didžiau
siu ir stipriausiu Anglijos 
karo laivu. Bet kur buvo su
sitikimo vieta, nėra skelbia
ma. Laikraščiai spėja, kad 
konferencija galėjo būti Is
landijoj. Prezidentas Roo
seveltas buvo ant Anglijos 
laivo tik vieną sykį, kada 
Churchill iškėlė jam priėmi
mo pietus. Ta pačia proga 
buvo vaišinami ir Amerikos 
jurininkai, bet jie pietavo 
kartu su Anglijos jurinin
kais. Vėliau amerikiečiai at 
gabeno anglams iš savo lai
vo amerikoniškų kumpių 
sviesto, kiaušiniu ' ir šviežiu 
vaisių, kad atsilyginus už 
suvalgytą maistą Anglijos 
laive.

Prezidentas Rooseveltas 
ir savo vardu nusiuntė Ang
lijos laivo įgulai dovanų. 
Kiekvienam jurininkui buvo 
įteiktas pakas, kįr buvo dė
žė cigarečių, vaisių ir po pu
sę svaro sūrio. Į kiekvieną 
buvo įdėta korta su parašu: 
“Geriausių linkė j i m ų — 
Franklin D. Roosevelt.”

Oficialus Roosevelto- 
Churchillo pranešimas skel-

Japordja Grūmoja 
Rusijai Karu

Japonijos džingų spau
da kelia didelį triukšmą dėl 
Amerikos žadamos paramos 
Sovietų Rusijai. Mes norime 
Rytuose taikos, sako tie sve
timų žemių grobikai, todėl, 
girdi, mes negalėsime ra
miai žiūrėti, jei Amerika 
pradės siųsti karo medžiagą 
į Vladivostoką. Amerika tu
rėtų gerai apsigalvoti, ką ji 
daro, sako Japonijos džin- 
gos.

Bet didžiausį lermą jie 
kelia dėl projektuojamos 
Anglijos, Amerikos ir So
vietų Rusijos konferencijos 
Maskvoje. Jie grūmoja Ru
sijai, kad ji nedrįstų dėtis 
j karo sąjungą su Amerika 
if Anglija, nes jie, japonai, 
negalėsią to pakęsti. Jie sta
čiai grūmoja Rusijai karu ir 
sako, kad Rusija busianti 
kalta, jei tas karas kils,

kių teritorialių permainų, 
kurios neatatinka laisvai 
reiškiamiems gyventojų no
rams.

3. Jodvi pripažįsta visoms 
tautoms teisę pačioms pasi
rinkti sau pageidaujamą 
valdžios formą; ir jodvi 
trokšta matyti, kad sovere- 
nės teisės butų atstatytos vi
soms tautoms, iš kurių jos 
buvo prievarta atimtos.

4. Jodvi stengsis užtikrin
ti visoms valstybėms, dide
lėms ir mažoms, nugalėto
joms ir nugalėtoms, lygų 
priėjimą prie pasaulio rinkų 
ir žaliavos šaltinių, kurie 
yra reikalingi jų ekonomi
niam gerbūviui.

5. Jodvi trokšta pasiekti 
kuo pilniausio visų kraštų 
susitarimo ekonominėj srity, 
kad pagerinti darbininkų 
būklę ir socialę apsaugą.

6. Galutinai sunaikinus 
nacišką despotizmą, jodvi 
tikisi įsteigti pasauly taiką, 
kuri leis visoms tautoms lai
svai gyventi savo ribose be 
jokios baimės ir vargo.

7. Šitokia laisvė turėtų 
duoti visiems žmonėms gali
mybės keliauti atvirais van
denynais be jokių trukdy
mų

8. Jodvi tiki, kad šito
kiems tikslams pasiekti vi
sos pasaulio tautos turi atsi
sakyti nuo spėkos vartojimo 
Bet kadangi ateities taika 
negali būt užtikrinta, ko 
valstybės vartos sausžemio 
jūrių ar oro ginklus agresi 
jai prieš kitas šalis, tai jo
dvi tiki. kad tokios valstsy- 
bės turi būtinai nusiginkluo
ti. iki pastovi taika bus už
tikrinta platesniais pagrin 
dais.

Anglijos-Amerikos- 
Rusijos Konfe

rencija.
Rooseveltas su Churchillu 

pasiūlė Sovietų valdžiai, kad 
greitu laiku Maskvoje butų 
sušaukta Amerikos, Angli
jos ir Rusijos atstovų konfe
rencija. Stalinas tą pasiūly
mą priėmė. Konferencijoj 
busią svarstoma, kaip dalin
tis turima karo medžiaga ir 
ginklais, kokios daugiausia 
reikią Sovietams paramos ir 
kokiais keliais geriausia ją 
pristatyti.

Pašiepdami šitos konfe
rencijos sumanymą, vokie
čiai pataria šaukti ją kuo 
greičiausia, nes kitaip jie 
pirmutiniai atsisėsiu prie 
konferencijos stalo Maskvo
je. Bet anglai atšovė, kad 
Hitlerio traukinys taip greit 
Maskvos nepasieks, nes jis 
neturi pakankamai šmero.

Amerikos ir Anglijos val
džios nori duoti Rusijai kuo 
daugiausia moralės para
mos, kad ji nesijaustų aplei
sta ir nesukluptų po vokie
čių militarizmo smūgiais.

Anglai labai susirūpinę 
rusų karo laivyno likimu 
Baltijos juroj. Jei vokiečiai 
paims Leningradą, tas laivy
nas neturės kur prisiglausti 
ir vokiečiai jį arba paims į 
savo rankas, arba sunaikins.

Roosevelto Laivas
Žvejų Tinkluose.
Kanados pakraščio žvejai 

turi rimtą skundą prieš A- 
merikos prezidentą Roose
veltą. Sako, jo laivas “Po- 
tomac,” grįždamas iš konfe
rencijos su Churchillu, įnėjo 
į jų tinklus, kurie buvo su
leisti į jurą silkėms gaudyt, 
ir pridarė daug nuostolių. 
Tinklai likę taip suardyti ir 
sutraukyti, lyg kad “veliori- 
bas” butų į juos įsipainiojęs. 
Žvejai turėję dirbti tris die
nas, kol savo tinklus sulopė. 
Dabar jie sakosi siusią Wa- 
shingtonan sąskaitą už nuo 
stolius.

Juokdariai dabar gali sa 
kyti. kad Amerikos prezi
dentas bežuvaudamas pats 
pateko į žvejų tinklus.

Vakarų Ukraina 
Vokiečių Rankose.

Rusai neteko svarbaus uosto 
ir geležies pramonės centro.

Paskutinėmis dienomis ru
sams pradėjo labai nesisek
ti. Tarp Kijevo ir Odesos vo
kiečiai paėmė visą eilę mies- Kubos prekybos laivas “Pa- ______ (
tų ir nuėjo apie 80 myliųinuco.” Tuoj pasigirdo kelia- Amerikos komunistai veikiajį:^, LillII KilIIl 
pirmyn. Rusai buvo išmušti tas smarkių sprogimų ir be- ne ttvo protu, bet Maskvos .• Z- . o?,f
iš Pervomaisko, Kirovogra- žiūrint užliepsnąvo visa įiteym.i.. !J„aTu H dtau to '
do Baltosios Cerkvės ir ki- prieplauka, prie kurios tas XT v , .... T . !?a< ~u Hiueiiu vėl uiutaiuo. Daiujbiua vernveb ir m r . f F n . Nevv orko valstijos Legi-,kys. komunistai vėl dirbs
tų vietų. Bet didžiausis jų laivas stovėjo. Degantis lai- . ,nvJ1xiav:mas Rn-hSs- ahUii, dik-tam.-b, nmduinuostoli buvo Nikolajevo vas buvo nuvilktas toliau }on.° ^v^iavimas Koches -abiejų diktatai įų .naudai,
nuopuolis uuvo i’Mmumjcvu teno mieste pereitą sąvaitę i kaip jie dirbo iki šiol. Jieuostas su didėlėmis laivų nuo kranto, tačiau pneplau- , , . . ... ,
dirbtuvėmis ir Kreivaragė ka visai supleškėjo. Laivas Pa-mer ke komunizmą su na - kaip buvo taip n pasilieka uHui.uveiius> -i r\jciv<u«*ge h j cizmu ir pareiškė protestą musų santvarkos priešai,
(Knvoi Rog), svarbiausis buvo prikrautas prekių, ku- , , t ikty c^vie- dhbn ta,n ir
geležies pramonės centras, rios arba sudegė, arba van- ,el ^manymo teikti bovie- kaip dnbo taip ir dubs mu-
g i P a , . i kllvn cKradintne v™ Rusijai karo pagalbą, sų demokratijos sunaikim-Maskva sako, kad pasi-įdėmu buvo sugadintos. Vien nriAx ir dikta
traukdami iš Nikolajevo ra- tik materialiai nuostoliai ap- iezc au- ia prieš Rusijos mui n komunutuko dlkta
S susprogę uožo prie-į skaitomi į S1.500,000. Bet komunizmą pasisakė nacio-rturos įvykdymui. Ir todėl
plautesTtaokį įrengimą, daug skaudesni nuostoliai "als ,L^1Jono Amerikos Leonas yra

|Bet ta vi^ek jų ^tonuo- buvo žmonėmis. Rašant šią MdoJ-Wa>-ner. Kai tik Hit-| priešingas teita bet kokų
i p ų leris ir Stalinas pradėjo tarp pagalbą valstybei, kun uz-

Amerikos Legijonas Prieš 
Komunizmą ir Rusiją

Baisus Laivo Gais
ras Brookiyne.

Žw/o 4 gyvybės ir 55 asme
nys sužeisti. įtariamas 

sabotažas.

lynj Pprieplaukof^užsidegė STALINAS ESĄS DEMO- i maina parodo, sako Legijo- 
jyno pi įepiauKoj uzsiaege KRATUOS PRIEŠAS, j no vadas, kad komunistai 

yra Maskvos agentai ir el
giasi taip, kaip Maskva

stolis. 'žinią buvo jau nusstatyta,

nas turi Kovoti prieš Komu- skelbia, kaip legijonieriai.
lUinni apsupusi vrue&ą n vv.iv nizma kain knvnip« Tpitni ---- ’-i •—\<tt ijm----- ikiečių orlaiviai saugoja, kad ja mano, kad čia galėjo būti , 3 p Bostomskis Herald net
apsupta rusų armija nepa-'sabotažas, 
bėgtų iš tenai laivais perį
Juodąją Jurą. Odesos apy-i BESIGRUDANT Į LAIVĄ 
linkė j rusai turį sutraukę di-; SUMINDŽIOTA 40 JUOD- 
delių spėkų ir daug karo me- VEID2IŲ.
džiagos, bet vokiečiai sako,1 Pereito nedėldienio rytą 
kad visa tai esą jau nulemta ; Nevv Yorko juodveidžiai tu 
žlugimui. **•

Maskvos “Pravda” rašo 
Nors kruvini

kariaudamas prieš savo kritikuoja Amerikos Legijo- 
partnerį Hitlerį Stalinas ir no pOZįcjją. Jjs rašo: “Legi- 
padarys kiek naudos demo- įonas neapkenčia sovietų 
kratijai, tai šita nauda bus Rusijos ir naciu Vokietijos 
ne jo laisvu noru padaryta, ideologijų. Tų‘ ideologijų 
bet priešingai jo norai. Juk neapkenčia didelė amerikie- 
visi žino, kad Stalinas buvo didžiuma. Ju neapken- 

iMiįvv, susitaręs su Hitleriu įsnai- Amerikos nrozidentas irre,o metinę etatam,,, laivu p¥asau,y demokratiją. Ang“?mkS

ve-. : į Hudsono upg. Starinko į šaiinStaiž. rėmįs Hkle’H SVTSato
įNora Kruvini devynių są-, prieplauką apie 10,000 juo- , 5iandipn Hitleris T J ".ir‘.AnSuJa aaoaivaičių mūšiai vokiečius labai , dūkų. Bet komitetas neleido nebutudj| atf užpuolęs. Tai- ^ietų Rurilą oZieš nac!ų 

nusilpnino, vis dėl to jų ga- ekskursantų į laivą, nes • X? V- • P 1 ! j
lybė tebėra labai didelė.” daug jų atėję su klastuotais .„Vokietiją. Žinoma, teikda-

' 1 *1® a • y® j i a • • IIlvMbilietais. Bet* bilietą tikrta- Krite netSrė- ^alb» ,mes tu’
mas nesisekė. Juodvei- '.! netul? nm būti ir busime atsargus,ANGLIJA PASKOLINS mas nesisekė. Juodvei- t •• rpmfl- rp„: tnk<1 a ...... —.—-.------------

SOVIETAMS 940 000 000 dyiamc nusibodo lankti ir ™ JĮ remu. įai voks esąs> a- tačiau didžiausis musų prie- auvitiAMS *4u,oou,uou. <iziams nusibodo laukti n merfkos nuslstaty. ,joje valandoje ^į,.
. lerizmas, ir jo sunaikinimas

---- L—r---- - ;iikt i. pkskursiios Pasi- .. komunistai iki turj butj pirmučiausis musų
Anglijos buvo pasirašyta nuo e^Kuuijos. rasi - sabotazavo karo pramo- tikslas šitokia mu«u noliti-

------ ,_,u------ Zl-ki- darė didžiausios nauses. Kai ortranizaVo “taikos” f1KS,las’ b“0Rla. J?°.nunoliriia atstatė tvarka tivs ;Jie .O1s«inizavo tautos ka komunizmui pripažinimo policija atstatė n arką, uys ž ir siuntė Washmg- nenUmato ”
juodveides moterys gulėjo de,egaįijas pikie. nenumato.

0 tuoti Baltuosius Rumus. rei-

Maskva praneša, kad pe- įtaiga jie pradėjo grūstis Į mag 
raitą sąvaitę tarp Rusijos ir bijodami kad nepasi- Amerikos

nauja prekybos sutartis. Pre
kybai palengvinti, Anglija 
paskolinsianti Rusijai 10,-,-^ . A 
000,000 svarų sterlingų, kas Į uzmindziotos negyvai, 
Amerikos pinigais reiškia ;aPie 40 buvo sužeistų, 
apie $40,000.000.

SUŠAUDĖ VOKIEČIŲ 
ŠNIPĄ.

Pereitą sąvaitę Londono

s Kumus. rei- 4 —
kalaudami sustabdyti Ang- Anglies Kainoms 
lijai teikiamą pagalbą. Jie UŽdČsią ^LubūS. 
čia dirbo Hitlerio naudai
kiek tik galėjo. Bet kai Hit-

99

Finai Sunaikino 3
Rusų Bataljonus.
Associated Press praneša, 

kad pelkėtoj Tolvajarvio 
apylinkėj, apie 50 mylių į 
šiaurę nuo Ladogos ežero, 
finai apsupo 3 rusų bataljo
nus ir, po atkaklios kovos, 
sunaikino visus rusus, nes šie 
nenorėjo pasiduoti. Trys ba- 
taljonai, tai apie 3.000 ka
reivių su visu įrengimu.

Karelijos sąsmaukoj, bu
vusioj “Mannerheimo lini
joj,” suomiai sakosi išmušę 
bolševikus iš 4 miestelių: 
Kaukolos, Hiitolos. Elisen 
vaaros ir Kirvų. Net vokie
čiai stebisi finų narsumu.

HITLERIS EINĄS IŠ 
PROTO.

Maskvoje gauta iš Šveica
rijos žinių, kad Hitleris pra
dėjęs sirgti beprotybės liga. 
Vokiečių profesorius Sauer- 
iruch, plačiai žinomas ner
vų ligų specialistas, buvęs 
atvažiavęs Šveicarijon tartis 
su šveicarų psichologais 
apie Hitlerio ligą,

PARYŽIUJE BUVO 
RIAUŠIŲ. .

Žinios sako, kad Pary
žiaus gatvėse buvo riaušių 
ir šaudymo. Vokiečiai kalti
na už tai komunistus ir išlei
do įspėjimą, kad kas bus su
gautas platinant komunis
tišką propagandą ir kitokiu 
budu dirbant jų darbą, tas 
bus sušaudytas. Komunistai 
dabar esą Vokietijos prie
šai ir Vokietija juos nai
kinanti.

Nors vokiečiai savo prie
šus vadina “komunistais,” 
jie tačiau nėra komunistai. 
Hitleriui priešingas kiek
vienas doras francuzas.

ANGLAI SPROGDINA 
VOKIEČIUS.

Londono pranešimu, pe
reito nedėldienio naktį ang
lų orlaiviai bombardavo Vo
kietijoje Koelną, Diuseldor
fą ir Duisbergą, o taipgi 
Rotterdamą ir Ostendą. Vi
sur buvę sukelta didelių gai
srų. Šitose operacijose ang
ai neteko 16 orlaivių, o vo

kiečiai 8.

FINAI SAKOSI PAĖMĖ i 
DAR VIENĄ MIESTELI.

Žygiuodami vakariniu . Insef Ia-
Ladogos ežero pakraščiu ™*ecilL ^ipas verte ragožium ir staiga pra-
Leningrado kryptimi, finai ^obs;..Jls bu?.° n.u?lleld.^s dėjo šaukti, kad Amerika 
sakosi šį panedėli paėmę ■ An^h-į°J Paiasl^u 1S vokJe- duotu kuo daugiausia para
pine to ežero Kurkiįoki mie- «ų orlaivio, turėjo su savim mos karui prieš Hitlerį, ši- 
stelį, kurį gynė dvi rasų di- ą “ d g g’ tokia staigi Jų fronto per‘
vizijos. Rusai čia buvę finų llsk« pm1^ ---------———-------—

Pakeitė Naujokų 
Ėmimo Įstatymą.

Tarnybos laikas pratęstas, 
amžius sumažintas.

apsupti ir mėginę bėgti lai
vais kiton pusėn ežero, bet 
finu artilerija tuos laivus su
naikinusi.

ATEIKIT IR NUGINK- 
LUOKIT MUS. SAKO 

VOKIEČIAI.
__  Kadangi demokratinių ša-

SUŠAUDĖ 3 OLANDUS. ?Pauda geibia, kad A- 
. . j „ - • • I menkos prezidentas su Ang-Amsterdamo i--- * »

Washingtono žiniomis, fe
deralinė valdžia projektuo-kuta m? 'fiS TOgt S“.81™*!’ ang.

ST S tas kainoms -lubas" pagal
15 rugpiučio kainų lygį. Tai 
reiškia, kad anglies kainos 
turės pasilikti tokios, kokios 
jos buvo šių metų rugpiučio 
15 d. Kainų administrato
rius L. Henderson jau įspė
jęs kietosios anglies kompa
nijas, kad kainos nebutų 
daugiau keliamos.

žiniomis.!----------------------r--------------------------------------------------Ši panedėlį prezidentas
pereitą sąvaitę naciai sušau- Hj°s premje,'u konfe- Rooseveltas pasirašė Kon-!

VALDŽIA PAIMS LAIVŲ 
DIRBTUVĖ?

Keturios federalinės val-pasirase 
dė
pagelbėti
Rrh^l^\^kiečiaia sušaudė ate^k^ *r nuginkluokit mus.” riuomenėn bus imami vyrai rolėn laivų dirbtuvę Kerney.
.Tv 1 y \ . su»duue   lik iki 28 motu amžiaus K11- N. J., mieste, nes dirbtuvės
3 belinis uz teikiama anir- MACIAI ŠAUDO FRAN- rie iki šiol buvo paimti se- navininkai atsisako priimti

CUZUS. nesnio amžiaus, tie dabar National Defense Mediation
Malšindami franeuzų de- gali paduoti prašymus kad Hoardo pasiūlymą susitaikyt

monstraciją Paryžiuje pe- juos paliuosuotų. ir jie bus SV streikuojančiais darbi-

reitą sąvaitę vokiečiai 6 paliuosuoti. Bet tarnybos lunkais. Jau kelintą sąvaitę

3 belgus už teikiamą ang 
iams pagalbą.
TURKArNEPRALEIDŽlA 

ITALŲ KARO LAIVO.
Iš Ankaros pranešama.,----- 1 —r —-----— - r--------------- — -----v—. .. .kad 11.000 tonų italų karo j žmones nušovė ir 19 sužei-laikas tapo pailgintas. Da- t.°J /l11 v—ej stieikuo 

laivas norėjo įneiti per Dar-!dė. Žmonės nerimauja, nes bar paimti armijon naujokai Ja 10,000 darbininkų.
danelius į Juodąją Jurą, bet maisto neturi, 
turkai jo nepraleido.

ITALAINUSKANDINO 
ANGLŲ LAIVĄ.

Italijos fašistai giriasi, 
kad jų orlaiviai Afrikos pa
krašty nuskandinę anglų 
prekybos laivą, kurį lydėjo 
karo laivai.

turės ištarnauti 18 mėnesių.
Ištarnavus vienus metus,! SUNAIKINO 
jiems bus pridedama po $10
algos į mėnesį, taip kad po 
vienų metų jie gaus po $40

VYRAS NUSIŽUDĖ ANT 
ŽMONOS KAPO.

Haverhill, Mass. — Perei- _ . .
tą nedėldienį čia pasikorė kas mėnesį. Iš pat pradžių 
ant medžio viršum savo naujokams bus mokama tik 
žmonos kapo Howard Whit- $21 per mėnesį, bet iki metų 
ney, 70 metų amžiaus senu-1 pabaigos ši alga bus pake
ltas. įliama iki $30 mėnesiui.

25 AMERI
KOS ORLAIVIUS.

Vokiečiai praneša, kad 
netoli nuo Dniepropetrov*- 
ko, Ukrainoj, jų bombane- 
šiai sunaikinę ant žemės 25 
rusų orlaivius. Tie orlaiviai 
buvę pastatyti Amerikoj, 
Glen Martin finuos.
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Vokiečiai Giriasi Subombardavę Kremlių

progresas i užpa
kalį'.

“Vienybė” gana vykusiai 
pašiepia tuos “laimėjimus,” 
kuriuos “Laisv ės” bolševikai 
daro savo Stalinui. Girdi:

“Skaitydamas lietuviams 
komunistų leidžiamą ‘Laisę.* 
žmogus pradedi Įsivaizduoti, 
kad štai rytoj, vėliausiai poryt 
raudonoji armija džiugaus 
Berlyno gatvėse. Nes kaip tik 
prasidėjo abiejų draugų—Sta
lino ir Hitlerio karas, pagal 
•Laisvę.' raudonoji armija vis 
atmuša ir sumuša rudąją na
cių karinę mašiną...

“Jau blogiausiu raudonajai 
armijai momentu. ‘Laisvė* ar 
'Vilnis* pasako tik tiek. kad 
sovietų armija pakeitė pozici
jas. Iš jų rašymo atrodo, kad 
karo mūšio lauko pozicijų pa
keitimas lygus parėjimui iš 
vieno saliuno į kitą.*'

Vokiečių armija eina i So
vietų teritoriją vis gilyn ir 
gilyn. Ji užėmė jau didesni 
žemės plotą, negu visa Vo
kietija buvo prieš dabartini 
karą. Rusai visą laiką trau
kėsi ir traukiasi atgal. Jei 
tai yra “progresas.” tai 
“progresas” i užpakali.

Kodėl tat “Laisvės” ir 
••Vilnies” bolševikai negali 
parašyti teisybės?

“Vienybė” mano. kad lie
tuviški bolševikai bijosi 
skelbti Stalinui nemalonius 
dalykus, nes—

"Kas nenorėjo Stalinui ver
gaudamas jam lenktis ir jį gir
ti. tas krito nuo tos klikos kul
kos. peilio, kirvio ar kirkos. Iš 
Stalino vergijos bėgliai perse
kiojami ne tįk pačioje Rusijo
je. bet ir kituose kraštuose, 
net Amerikoje. Meksikoje ir 
kitur."

Bolševizmas, pavyzdžiui, 
suardė Rusijos ūki. išžudė 
daugybę nekaltų žmonių, 
tačiau bolševikų spauda nie
kados šitų dalykų nepakri
tikavo. Ji visados ak gyrė 
bolševikišką “socializmo 
statybą.’’ Todėl “Vienybė” 
teisingai pastebi, kad—

"Toji pagyrų taktika bendra 
visaj bolševikiškai Rusijai ir 
jų agentams užsieniuose. Kam 
užteko kantrybės skaityti 
Maskvos laikraščius, ar klau
syti jų radiją, tas žino. kad 
bolševikiška Rusija laimėji
muose vartosi jau dvidešimt 
treti metai. Kada bolševikai 
pradėjo ūkininkus varyti Į 
naują verguvę — sovchozus. 
patys bolševjkai gerai žinojo, 
kad toks ūkininkavimas skau
džiai pragaištingas medžiagi
niu ir moraliu požiūriu... Visi 
rusai ir pasaulis žinojo, kad 
pirmasis penkmetis pasibaigė 
kruvjnomis skerdynėmis ta
riamų sabotažninkų. Bet so
vietiškoji spauda, kartu ‘Lais
vė* ir ‘Vilnis*, triubyjo. kad i 
penkmetis, tai milžiniškas so-' 
vietų ‘laimėjimas*.

"Žodžiu, jie patekę Į stali- 
niškos klikos verguvę turi jai 
tarnauti taip. kad neužsitrauk
tų Stalino saulės užtemimo. Jie 
vergauja, bijodami prisipažin
ti esą vergais Taip ir šiandien ( 
ir rytoj, ir vokiečiams užėmus 
Maskvą, jie turės vergiškai 
skelbti, kad Stalinas laimi.’’

Šitos pastabos bolševi
kams nepatiks, bet ką čia 
padarysi, kad ištikrujų taip 
yra. Laisvai ir savistoviai 
galvoti jie negali. Jie yra 
Stalino Caliai McCarthai.

Amerikos patriotiniais var-, 
dais."

Taigi lygiai taip. kaip ir 
komunistai, kurie dabar išsi
nėrė iš savo tikro komunis
tiško kailio, kaip tie vėžiai 
iš senų lukštų, o pasivadino 
“pažangiomis tarybomis” ir 
kitokiais jiems netinkamais 
vardais.

Pakeitusiems savo spalvą 
naciams Andrulis pranašau
ja liūdną galą. Sako:

“Kada šis didelis ir baisus 
karas baigsis, fašizmo lavonas 
gulės išdrikęs. Fašizmas nega
li laimėti. Sovietų fronte jam 
jau išrašytas mirties dekre
tas.

“Visi fašizmo gelbėtojai, tie
sioginiai agentai ir tie. ką tal
kininkavo hitleristams savo
tiškais sumetimais, atsidurs 
mizemoj padėty“

Tai reiškia, kad komunis
tai irgi turės atsidurti mizer- 
noj padėty, nes iki šiol jie 
buvo uoliausi Hitlerio talki
ninkai. Ir mes tikime, kad 
tikrai taip bus.

AP1E D-RĄ PRANĄ 
ŠACIKAUSKĄ.

Iš Urugvajaus dažnai .vra 
siuntinėjami Amerikos lie-

NUMATO SAU LIŪDNĄ 
GALĄ

Bolševikų “Vilnies” re 
daktoriu? V. 'Andrulis 186
tame savo laikraščio nume- 
ly rašo:

“Dabar visos nacių agenti- 
ios Amerikoje nesivadina bun- 
tiais ar kitais naciškais var-' 
d;,i- be* visokiais pasipuošė

čia yra parodyta Maskvos Raudonoji Aikštė, kurios dešinėje matosi Kremlius. Vokiečiai 
sako. kad jų orlaiviams bombarduojant Maskvą, viena didelė bomba pataikiusi i Krem
liaus vidurį, o kitos nukritusios jo apylinkėje, sukeldamos didelių gaisrų. Kremlius yra 
Maskvos citadelė, kitaip pasakius, apsigynimo centras. Jis stovi pačiam miesto centre. 
100 pėdų aukščiau Maskvos upės, apvestas aukšta akmenų siena, kurioj yra penkeri var
tai ir 18 bokštų, iš kurių galima šaudyt i visas puses. Tarp tų sienų sėdi Rusijos diktato
rius Stalinas ir jo komisarai. j>--

Yėliau katalikai nutraukę 
pašalpą “Tiesai” ir ji susto- 
iusi. šacikauskas tada buvo

Aktyvistų Atsišaukimas į Tautą.

SUSIRŪPINKIME Į SOVIETŲ RUSIJĄ 
IŠTREMTAIS LIETUVIAIS.

Prieš kelias dienas skaitė
me spaudoje, kad, pagaliau, 
bolševikai sutiko paleisti vi
sus Sovietų Rusijos kalėji
muose ir koncentracijos sto
vyklose esančius lenkus. 
Kiek tų areštuotų ir ištrem
tų lenkų buvo, sunku pasa
kyti, bet kaip lenkai tvirti
na, jų gali sudaryti iki pusė 
milijono. Bolševikai tą nu
neigdami šį skaičių žymiai 
mažina.i

Paskaičius tokią žinią, 
j tuojau ateina Į galvą mintis

Siųsti pagalbą pinigais nėra 
prasmės, nes už dolerį gaus 
kelis rublius, už kuriuos nie
ko negalima nupirkti. Butų 
galima pasiųsti ryšulį kon
servų, rūbų ir medikamentų, 
bet ant jų bolševikai yra už
dėję nepakeliamus mokes
čius. o pristatymas trunka 
kelis mėnesius. Vadinas, to
kioje padėtyje, kaip dabar 
yra. padėti musų broliams 
Sovietų Rusijoje neįmano
ma. Bet tai dar nereiškia, 
kad mes turime sėdėti ran
kas sudėję. Kur yra noras, 
ten paprastai atsiranda ir 
būdas tikslui pasiekti, tik 
reikia pastangų.

Šiandien mes žfciome, kad 
Anglija ir Amerika yra už
siangažavusios padėti So
vietų Rusijai, todėl Ameri
kos žodis santykiuose su Ru
sija yra ypatingai svarbus. 
•Jeigu šiandien demokrati
jos kariauja už geresnio pa
saulio kūrimą, už mažų tau
tų ir žmogaus laisvę, tai te
gul ir musų. į nelaimę pate
kusiems broliams bus duota 
pajusti tos laisvės. Niekas 
šiandien neabejoja Ameri
kos nuoširdumu kovoje už 
laisvę, bet šio krašto pilie
čiai galime prašyti savo val
džios, kad laisvė butų re
spektuojama ir to sąjungi
ninko. kuriam Amerika nu
sistačiusi teikti pagalbą, 
bent tiek kiek tai liečia mu
sų brolius lietuvius. Trum
pai tariant, turėtumėm da
ryti viską, kad Amerika im
tųsi priemonių užtarti musų, 
brolius Sovietų Rusijoje.

Priemonių pagalbai yra 
visokių, bet tik svarbu, kad 
lietuviams tremtiniams butų 
gražinta laisvė ir leista susi- 

, . - x • siekti su atitinkamomis lie-
et, deja, neorganizuotai tUviu organizacijomis ar as- 
agaibą suteikti veik neima-, meniinig Amerikoje ir kad

kaip su lietuviais, ar jais 
nereikia rūpintis ir ar nėra 
kam rūpintis? Juk pagal 

‘ apytikrius apskaičiavimus, 
Sovietų Rusijoj jų yra apie 
du šimtu tūkstančių. Saky
sim, tegul tas skaičius yra ir 
perdėtas, bet vis tik jei to 
skaičiaus ir maža dalelė bu
tų išgabenta, ir tai jau susi
daro kelios dešimtys tūks
tančių geriausių Lietuvos 
sūnų. Jų tarpe yra net keli 
buvę Lietuvos ministeriai 
pirmininkai^ nepriklauso
mybės akto signatarai, uni
versiteto profesoriai, moky
tojai ir šiaip daugybė visuo
menininkų bei labiau visuo
menėje žinomų bei prasimu-

Neatsiliepkite i bolševikų šusių lietuvių. Visi jie pa
ltui m hii-žolin 9A H mobilizacinius šaukimus ir smerkti baisiausiam skur- 

Kauno dienraštv “I Lai^-ę” mais,ą- badui ir, gal būt. mir-
kitas aktyvistų rą’

Viskas Lietuvai.
pradėjęs rašinėti straipsnius 
ispanų dienraščiui “EI Dia” 
ir iškarpas iš to dienraščio

tuvių spaudai politinio po- siuntinėjo Amerikos lietuviu paskelbtas .
budžio straipsniai, po ku- laikraščiams. Bet kitas atsišaukimas, kurio svarbes- Neleiskite padeginėti ir i Nesenai viena lietuvė A- 
riais pasirašo Dr. Pranas Ša- Urugvajaus dienraštis. “EI nieji Šukiai yra tokie: naikinti turto! Saugokite j-: merikoje gavo laišką nuo

vicV-jc t iA+„vQi*t monės ir darbo Įrankius, savo giminaites, anksčiau
visKas L.ietu\ai. kenkite raudoniesiems oku- gyvenusios Kaune, bet bol-
Raudonieji budeliai, žiau- pantams kaip ir kuo gale- ševikų išgabentos į Altajų, 

riai kankinę musų kraštą, darni. Sibyrą. kuri šaukiasi pagal-
rodę savo drąsą prieš be- Tegyvuoja laisva ir ne- bos. Matyt, ten yra ir dau- 
ginkles moteris ir vaikus, priklausoma Lietuva! giau lietuvių, nes minimi ir
kurie dar ir dabar dūsta nuo vtqičaq t iptttvatt 'keli vardai. Giminės šo- 

kad p. šacikauskas nėra troškuH?. Altuose vago- - U /t . i totai nelaimingajai su val
ioto “daktaras:’ bet papras- ,S1U° !”et“ ai?ubo ’P" Pastrase AktyvistųFronto Kais tolimam Sibyre padėti,
tas šarlatanas ’imtl netvarkin£ai bėga... Ar- štabo viršininko įgaliotas ! bet, deja,

tėja visų Lietuvos žemių iš- Leonas Prapuolenis. P
TEISYBĖ KARTI vadavimo valanda. _____ _ _____ ____________ ; noma.

cikauskas. Prisipažistam, Debate,” parodęs, jog tie 
kad keliatą jo rašinių is- šacikausko straipsniai “EI 
spausdinome ir mes. kol jie Dia” skiltyse esanti pliagi- 
isrodė bešališki, bet kai pa- jata — nurašyti iš svetimų 
stebėjome, kad jų autorius knygų. Tada p. Šacikauskas

giau jo 
dedam.

Dabar apie tą asmenį ra
šo “Argentinos Lietuvių 
Balse’* (liepos 17 d., Nr. 
550) urugvajietis J. Lazaus
kas ir sako. kad jis, tas D-ras 
P. Šacikauskas—

“Gyvendamas Bolivijoj tar
navo slaptoj policijoj, tenai or
ganizavo komunistus ir pats 
juos suėmė, kolei pagaliau ta
po išaiškintas ir išprašytas 
laukan ne vien iš ‘garbingos* 
tarnystės, bet taip pat ir iš Bo
livijos teritorijos.

“Iš Bolivijos grąžino Argen
tinon. tenai iš karto tarnavo 
laivakorčių pardavimo agentū
roj. paskui banke, bet vienur 
ir kitur gavęs ‘vilko bilietą*

i vadavimo valanda. 
Broliai lietuviai!

ciai.

Imkitės amžinos dainos. • I Soviet^ Rusijos įstaigos ne-
i- -i - - »» ,or i . . . rites šioje knygutėje telpa 44 geriausjp na. L Kiyžius negali nieko vjjyfiytu lietuviam^ nėr sa-

Bolsevikų Laisves 18/- ginklo ir padekite krašto va- Jovaro dainų. Jos tinka dekia,naci- padėti, nes jam Sovietų Ru-i v_ r.Jo.;a«i7apIni ahdnvu* ar mniimprv Bimba itnžes rbvi™ dat-K* joms n dama™.,, Kama .... • <. . , \ O OIgamzaClUl atStOVUS artam numery Bimba įtūžęs davimo darbe, 
plūstasi, kam “Keleivis 
davė žinią, kad bolševikų 
valdžia Kaune buvo apgink- i 
lavusi 10,000 žydų prieš lie
tuvius. Girdi:

“šitaip piktai, biauriai. me- ‘ 
lagingai ir kurstančiai prieš i 
žydus rašo tiktai ištikimi Hit-j 
lerio agentai. Tai pogromiška j 
agitacija prieš žydus. Tai juo-' 
dašimtiškas kurstymas lietu-i 
vių prieš žydus.”

Bet šitaip ginti žydus, ku
susidraugavo su kunigais Ja- ’-'ie apie 3,000 lietuvių Kau- 
nilioniu ir Bumša. su kuriais, ne užmušė ir apie 4,000 SU- 
didžiausiais tautininkais besi- Žeide, gali tiktai paskutinis 
rekomenduodami, skundinėjo begėdis ir lietuvių tautos iŠ- i 
policijai ir iš darbų metė lietu- gama.
vius darbininkus, kurie nepri- Žinia dpie Kauno Žydų: 
tarė tautininkams nei katali- apginklavimą buvo ne pa
kams. ties “Keleivio” prasimanyta.;

"Po nenusisekusios loterijos Ją pranešė iš Kauno žmonės, 
bilietų pardavinėjimo lietuvis- kuriems teko patiems su tais. 
kos bažnyčios pastatymui, ginkluotais Lietuvos priešais 
Pranas šacikauskas slapta at- kovoti. Ją pranešė, tie, kurie 
vyko Urugvajum kur jam pa- dalyvavo užmuštųjų lietuvių 
sisekė legalizuoti savo įvažia- laidotuvėse. ir kurie dabar 
vimą. Kun. Janilionis Argen- lanko Raudonojo Kryžiaus 
tino j buvo areštuotas už tai. ligoninėje sužeistuosius, 
kad neįvykdęs loterijos negrą- Jeigu Šita Žinia Bimbai; 
žino katalikams surinktų pini- išrodo “pikta.” “biauri,” 
gų už tos loterijos bilietus. Vė- “melaginga” ir da kitokia, 
liau ir kun. Janilioniui pasise- tai ką tada reikia pasakyti 
kė pabėgti iš Argentinos Bra- apie jo vienminčius, kurie 
zilijon. buvo tos žinios kaltininkai? ;

"įvažiavęs Frugvajun, Pra- Jeigu jis mano. kad tos ži-' 
nas šacikauskas kurį laiką gy- nios paskelbimas yra “po- 
veno ramiai ir sakė. kad jis se- gromiška agitacija’’ prieš 
naisiais keliais daugiau nebei- žydus, tai ką tuomet reikia 
siąs ir į ‘politiką* nebesikišiąs, pasakyti apie tą pogromą, 

kurį bolševikų apginkluoti 
žydai įtaisė lietuviams?
' Bimba gal norėtų pasaky

ti. kad toji žinia neteisinga. 
Bet kaip jis gali žinoti, kad 

kos atvykusiu kun. Tamuliunu. jį neteisinga? Juk jis pats 
ir metėsi į katalikišką’ akciją, tenai nebuvo. Tuo tarpu gi

bet savo j>ažadą neištesėjo. 
“Legalizavęs savo įvažiavi

mą. Pranas šacikauskas pasi
juto drąsesnis. Tuojau susi
draugavo su iš šiaurės Ameri-

leisti katalikiškos minties dvi- Taigi musų gaunamos iš 
savaitraštį ‘Tiesą * kuris buvo Kauno žinios yra paremtos 
išvien nukreiptas prieš tuo aiškiais faktais, tuo tarpu 
metu su fašizmu kovojusią kai Bimbos tirada yra tik 
respublikonišką Ispanijos vy- tušti žodžiai ir laukinė pa

gieža.riausvbe.

DU SKANUS
PICKWICK

«■

padėti, nes jam Sovietų Ru- organizacnų 
sijoje neleidžiama veikti, i h. Raud’najį Klyžių

i teikti pagalbą maistu, ru- 
i bais, ir medikamentais, ku- 
; rių nugabenimas ir paskirs
tymas butų vykdomas tų 
lietuvių organizacijų atsto
vų priežiūroje.

Juk tiesiog biauru ir pa
galvoti, kai paskaitai lietu
vių bolševikų spaudą, kurio
je varoma propaganda už 
“Sovietam medikalės pagal- 

į bos teikimą,” o ttoo tarpu ne- 
i priklausomos Lietuvios šali
ninkai apie geriausių Lietu- 

i vos sūnų. patekusia į ištrė- 
i mima. gelbėjimą tylime.
! Galbūt, kad nuo visokiafc- 
i siu karo nelaimių musų jausi
mai jau yra tiek atbukę, kad 

; mes nebegalime i viską tin- 
: karnai reaguoti: bet lietuvių 
gelbėjimas Sovietų Rusijoje 
vra perdaug svarbus daly
kas. kad į ii pro pirštus ga
lėtumėm žiūrėti. Atsiminki
me, kad ištremtųjų tarpe 
vra daugybė ir katalikų, ir 

i tautininkų ir socialistu ir net 
į buvusių sūnų palaidūnų— 
lietuviu komunistu simpati- 

ikų.
Į Tegul šis balsas tyruose 
randa atgarsi kur reikia.

P. Gulbis.

Nauiai Įvestas

PICKWICK
"BMTALE

ir pagarsėjęs PI6KWICK ‘Regular* ALE
12 OUNCV ir PILNOM KVORTON BONKOSE 

ir U KRANO

by HAFFENREFFBR A CO., Ue., Boston, M«s., BKWO5 SINCS 1970

PER KARĄ TURĖS NU
TILTI POETAI.

Tufts kolegijos (Bosto
ne) profesorius Holmes sa- 

: ko, kad per šį karą ne tik 
moterys turės apsieiti be šil- 

• kinių pančekų, o automobi
listai be gazolino, bet poetai 
turės liautis eiles rašę. Žmo
nės turėsią rūpintis svarbes
niais dalykais, negu eilėraš
čiai.

PIETŲ AMERIKOJ DRE
BĖJO ŽEME.

Čilės respublikoj pereitą 
nedėldienį buvo jaučiamas 
smarkus žemės drebėjimas, 
bet nelaimių su žmonėmis 
nebuvo.

/
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į
f rečias Pustant

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Komunistai įsitaisė “radiju- i liai Sovietų kariams/’ Kad 

! tas straipsnis ne pačios “Lai

Vokiečių Sudaužytas Dega Rusų Tankas

davo propagandai 
skelbti. i svės” parašytas, bet inspi-

Hgai triubyta. bubnyta ir „H?^8 aA^a f8 šventraščio 
kaulyta “Laisvės” radijušo,. Workeno arba jos- 
piograma prasidėjo ingpiu-Jk®® Vmanskio, tai taip pat 
čio 11 d. laišku.

Iš anksto buvo skelbiama, . §> jų straipsnis mėgdžio- 
kad tai bus vienatinė mono- ja žodis žodin jau žinomų 
poliškai kultūringa, nefašis-1 pagalbos akcijų “Bundles 
tinė. etiška, sų gryna lietu- Por Britam.”
viška kalba radijos progra- Jie klausia savęs, kokie 
ma. Vienas punktas visos daiktai yra reikalingiausi 
programos tikrai buvo tei- raudonarmiečiams, ir patys 
singas. Ji buvo ne fašistinė J sau atsako: “Aš tikiu, kad 
bet komunistinė. Gal kas ži- Sovietų valdžia pilnai apru- 
no skirtumų tarp fašizmo ir Į pina savo kareivius visais 
komunizmo? Daugumas A- daiktais (tiktai tiki!—Š.A.). 
menkoj neianda jokio skir-1 Vienok Sovietų Sųjungos

kariai labai Įvertintų tokius 
daiktus, kaip tabakas, ciga- 
retai, kava, laikrodėliai, fon- 
taninės plunksnos, kišeni
niai peiliai, britvos, saugio
sios britvos. dantiniai šepe
čiukai, čokoladas, megsti- 
niai. pančiakos ir tt.”

Vai, Jergutėli! Tai tie pa-

tumo tarpe tų dviejų izmų.
Svarbiausiu pranešėju bu 

vo Jonas Ormanas, kuris ne 
senai pikietavo Balta j j Na
mų Washingtone.

Buvo padainuotos ir dvi 
lietuviškos liaudies dainelė*.
(Mano pabraukta, nes ko
munistai tikėjosi išgirsti ir . e .
susipažinti su naujom sovie- tys dalykai, kuriuos tie mon- 
tiškom dainom.—M. K.), Įgulai išgrobė iš pirmos die-
Skelbdamas vienų Įrekor- nos Įsiveržę musų Lietuvon, 
duotų dainų ir žinomų ame- Tai laikrodėliai, fontaninės 
rikiečiams dainininkų Jonų plunksnos, kišeniniai peiliu- 
Butėnų, Ormanas tiek Įsi- kai ir britvos. Musų prezi- 
karščiavo, kad nei iš šio, nei lentas Rooseveltas tikriau- 
iš to pradėjo rėkauti apie šiai žinojo ko ruskiams truk 
Hitlerio govėdas. Išrodė. Ma, kai jis pažadėjo tiems 
kad jis susirūpino apie dai- Stalino saulės driskiams 
nininko Butėno likimų. Aš pančiakų ir čeveiykų. 
patariu Ormanui mušti tele- Kiek tie komunaciai sten- 
gramų Maskvon ir tenai su- giasi užsimaskuoti, tiek 
žinoti. Jeigu Butėno ir kitų jiems nevyksta. Užvakar jie 
lietuvių Sibyre nėra, tai, be gyrėsi savo piatiletka, kad 
abejo, jie visi Lietuvoj. Si- jau nebepriklausys nuo ka- 
byras ne Vokietijoj ir ne A- J pitalistinių valstybių. Vakar 
merikoj. Pasiklausk apie tai jie bažinosi. kad tokių 
pirmos klases mokinio, Or- menkniekių, kaip laikrodė- 
manai. liai, plunksnos, pančiakos ir

žinių apžvalga davė Ro- čeverykai pas juos esu už
jos Mizara. (Šių žinių rašė- tektinai, o šiandien jau vis- 
iui vis dar neaišku, kodėl šis ko prašo iš Amerikos, 
bolševikas vadinasi “ro- „New York Ti » 
mm. J Nors buvo pasakyta. LauHnio mąsto laikra^is 
kad zimos bus apie Amenka turkut ~no Rą rašo, kai jis 
n Lietuva, bet Mizara dau- neprjpažjsta Rusijos kaip 
f?a*?sJa. kalbėjo apie Rusiją. «ajungininkės ir ragina A- 
Kad Lietuvoj paskirti vokie- pageibėti tiktai tik
rai valdytojai, tas mus lie- riems<į1^gams> Anglijai ir 
tuvius nedžiugina. Tik tiek ’ LįLill(J

KaJionkut.
Radijo bangomis prisiųstas New Yorkan vaizdelis parodo liepsnojant} tanką, kuri vokie
čiai sudaužė, ši nuotrauka buvo padaryta ties Berdičevu, netoli nuo Kijevo, kur paskutinė
mis dienomis siaučia atkaklus mūšiai. Tankai yra varomi gazolinu, todėl kai gazolinas išsi
lieja ir užsidega, jis smarkiai liepsnoja.

Į CHICAGO, 1LL. i

Lietuviai sunešė 6,000 sva- 1 
rų .lamino.

i Krašto apsaugos reika-' 
lams Chicagos lietuviai su
dėjo daugiau kaip 6,000 sva-

Worcesterio Žinios.
Kada nelaimė būna 

tikra laimė.
________ ______ ________ “Keleivy” buvo rašyta,
rų senų alumino puodų ir ki- kad VVorcestery bus parduo- 
tokių daiktų, šeši tukstan- M.V2 ^ksus lietuviškų bol- 
čiai svarų, tai 3 tonai leng- sevlkų lizdas prie Endicott 
vojo metalo. Milžiniška -treeto. Taip rasė ir vvorces- 
kruva’ teno angliški dienraščiai.

Šis metalas buvo Įteiktas Taigi aš užėjau pas savo kai- 
valdžiai su didelėmis iškil- mynų . ^oną į pulruimi ir, 
mėmis, kuriose kalbėjo Chi- draugiškai pasisveikinęs, 
cagos prokuroras Hodes. jo užsiminiau apie tų jų nelai- 

i padėjėjas adv. Kai, Chas.
Kriščiūnas. Charles Pikelis 
iš Pittsburgho, Jonas Jakas. 
Jonas Parėdna. Povilas Šal- 
timieras ir kiti. Muzikos pro
gramų išpildė šie radijo ar
tistai: Fiorutė Balsiutė.
Donna Kaminskas, Genovai
tė Klevickas ir Jonas Parėd- 
i na. Žmonių buvo iškilmėse 
; daugiau kaip 1,000. 
i Alumino rinkimu rūpinosi 
j Povilo Šaltimiero radijo 
i kliubas, kuriam Chicagos 
' National Defence komisijo- 
jnierius. M r. Irvine Lee, pri- 
' riuntė padėkos laiškų per 
Chicagos maįora Kellv. 

Chas. K “

ŽINIOS B PIETŲ AMERIKOS

mums aišku, kad Mizara ir 
kiti jo bendrakeleiviai norė
tų matyti Lietuvą valdomų 
Pozdniakovų, Dekanozovų, 
Šmuilovskių ir kitų cibuli- 
zuotu bolševikų. Ateis laikas 
ir vokiečių neliks, kaip neli
ko Pozdniakovų ir kitų atė
jūnų. Iš dviejų blogybių lie
tuviai pasirinko mažesnę. 
Kitos išeities nebuvo ir mes 
čionai jų dėl to negalim kal
tinti. Visas pasaulis tų mato 
ir Lietuvos žmonių dėl to 
nesmerkia. Ateis laikas, ir 
bus atsikratyta paskutinės 
blogybės. Tad nebepirškite 
mums daugiau tos smarvės, 
kuria patys atsiduodat!

Vieno dalyko tikėjomės 
daugiau šioj komunacių 
programoj: manėm, kad jie 
turės daugiau skelbimų. Tik
rai nuostabu, kad tiek ma
žai skelbimų musų kacapai 
sumedžiojo. Tai ženklas, 
kad žmonės jau pradeda 
juos pažinti. Iš viso pasi
skelbė tiktai dvi karčiamė- 
lės, pora dažytojų, laikrodi
ninkas. daktaras Kaškiau- 
čius (iš Newarko) ir... šven
to Jurgio draugijos pikni
kas! Nenorisi tikėti, kad to
kia draugija sąmoningai bu
tu tai padariusi. Musų lietu
vių vienintelis noras, nelysti 
kur nereikia. M. K.

“Laisvė” praio pančiakų.
Sena lietuviška išmintis 

sako. kad ylos maiše nepa
slėpsi. Taip ir musų komu
naciai, nors labai dangsty
damiesi, bet nė kaip negali 
savo kailio paslėpti.

Paimkite tiktai jų gaziet- 
palaikę “Laisvę” iš rugpiu
čio 9 d. ir paskaitykite 
straipsnį “Pergalės bundu-

Kinijai, kurie per kelerius 
metus Įrodė savo naivumų, 
ištvermę ir ištikymybę de
mokratijai. Stalinas šian
dien musų pusėj, bet kurioj 
pusėj jis lytoj bus? Žinant 
jo susigiminiavimų su Hitle
riu 1939 metais ir jo užpuo
limų ant Suomijos ir Pabal- 
tės valstybių, kas galėtų dėti 
galvų (arba nikelį), kad, pa
sidarius jam riestai, jis vėl 
nesusitars su Hitleriu u- ne
pataps jo gauleiteriu Rytuo
se?

Musų komunaciai vėl rėks, 
kad mes Hitleriui “tarnau
jam.” Jie stengsis Įrodyti, 
kad būdami priešingi Rusi
jai, mes einame prieš Ame
riką. Bet jiems tas nepavyks. 
Mes lietuviai buvome lietu
viais ir gerais Amerikos pi
liečiais ir tokiais pasiliksi
me. Musų nuomonė ir pagar
ba abiems musų tėvynėms, 
Amerikai ir Lietuvai, buvo 
tokia pat prieš birželio 22 d. 
ir po šiai dienai pasilieka to
kia pat Mums ruskiai nebu
vo broliai ir niekados nebus. 
Mums nereikia svetimų die
vų. Jus, Maskvos bernai, iš- 
sineškite iš musų tarpo ir 
liaukitės lietuviškai kalbėję. 
Jus savo tėvų ir motinų par
duotumėte už Stalino saulės, 
interesus.

Prie Smetonos valdžios 
Lietuvoje buvo privisę daž

mę.
Jis nusijuokė ii- sako: 

“Neklausyk kų laikraščiai 
rašo. čia nėra jokia nelai
mė. Ištikrujų tai yra tikra 
laimė, nes bus auksinė pro
ga aukas rinkti. Ir tas namas 
nebus parduotas. Mes galė
sim netiktai tuos taksus val
džiai užmokėti, bet galėtu
me dar supirkti visus namus 
tarp Harding streeto ir ge- 
saunių.”

Dabar girdėjau, kad mū
siškiai bolševikai Įkūrė var
pininkų chorų ir žada pirkti 
varpus arba zvanus ir skam- 

i bins tais varpais tokias me- 
Pikielis. Hodiias, kaip man teko gir- 

’ i dėti Kauno sobore 1893 me
tais skambinant:
Glinda lenda, lenda tolyn! 
Glinda lenda, lenda tolyn! 

Tolyn, tolyn, tolyn...
Aš rašau tai ne tam, kad 

pajuokti Endicott pastogės 
koncertus ar dainininkus, 
kurie dainuoja rusiškas dai-

17.000 DARBININKU 
DETROITE BUVO LI

KĘ BE DARBO.
Detroito Briggs Manufac- 

tuiing kompanija, kuri ga-
Argentinoie Algarrabo laidojo velionį Buenos Aires J™na automobiliams reika- 
Argentinoje,_ _ Alg-anaOo, į . k birželio Imgas dalis, pereitą sąvaitę

MIRĖ LIETUVIS ŪKI
NINKAS.

MINĖJO GEDIMINO MIR
TIES 600 METŲ SU

KAKTI.
Lietuvai išlaisvinti Cent-;apyjįnkgje mirė Antana.

^T^^ilS^m^Stočkus, šiaulietis lietuvis,
matu cnVjbH mm kuris šitoj apylinkėj nuoma- nejo 600 metų sukakti nuo yQ if dirbJQ heį že_ 

sostines Vilnaus įkūrėjo, Di- D ,

operacijos drg. Stočkus pa
simirė.

Geras velionies draugas. 
Franciškus Jotautas, savo 
pastangomis iškilmingai pa

Chacarita kapuose, birželio 
22. 1941 m.

MIRĖ S. VALANTINA
VIČIUS.

buvo pašalinus 
•?

iš dirbtuvės
unijos agentus. Dėl to bu- Į nuškas. patys nesuprasdami 

vo metę darbų 4,000 darbi- jų žodžių; aš tik noriu pain- 
ninkų. Negalėdama gauti: formuoti musu kolonijos Be
reikalingų dalių. Chryslerio- tuvius, kad dabar galėsime

Buenos Aires miesto Bak- Plymoutho automobilių dir- pasiklausyti naujų bimbalų 
•ml™-,vo- 1.4.....= e. ckoro Senas kareivis.uTnco I moderniškų ukiui invento- • teriologijos Institute mirė btuvė taipgi turėjo paleisti 

P Vi t-l i dienai1’^ gražiai progresavo. Stasys Valantinavičius, 66 savo darbininkus,, taip kad 
nritaikinta ir Ubai jHom;a Bet įsimetė liga i jo vidurius metų amžiaus lietuvis. iš viso 17,000 žmonių buvo

ir turėjo vykti i Buenos Ai-, Pažįstamiems lietuviams neteke darbo. Galų galepi 0^1 rtllld-

“MINDAUGIO” DRAUGI
JA MINĖJO 10 METŲ 

SUKAKTĮ.
Berisso miesto lietuvių 

draugija “Mindaugas” rug
piučio 16 vakarų minėjo sa
vo 10 metų gyvavimo sukak
ti. Buvo suruoštas vaidini- 
mas, buvo prakalbų, dainų: 
ir liaudies šokių. Buvo pa-! 
kviestas ir Lietuvos minist
ras Pietų Amerikai, p. K 
Graužinis.

Iš VVashingtono praneša
ma. kad East Hartforde,

res operuotis. Gydytojai dė-' suaukojus reikiamų suma. Briggs kompanija sutiko pa-; Conn.. federalinė valdžia 
jo visas pastangas, kad iš- • birželio 28 d. velionis buvo j šalintus unijistus priimti at-! statys darbininkams 500 
gelbėti Antano Stočkaus gy- palaidotas Čakaritos ka- gal. ir tuomet visi 17.000 i nauju butų. Jie kainuosią 
vybę, bet po sunkios vidurių puošė. 1 darbininkų gryžo darban, i $1,853,144.

IBI

PASIKORĖ AR KITŲ PA-!
KARTAS LIETUVIŲ 

VAIKAS.
“Argentinos Lietuvių Bal

sas” praneša šitokių žinia:
Lietuvio Jurgio Balio šei

moje Įvyko baisi tragedija. 
Jų sunus, Jurgis Balys, buvo 
labai gabus mokinys vieno
je mokykloje Lanuose. Ka-' 
da Baliai persikėlė gyventi Į 
kitus namus Lanuose. senu 
namų' savininkas grųsino 
kerštu, kad išėjo be praneši
mo iš anksto.

Kada Balys buvo savo tar
nyboje anglų geležinkelių 
dirbtuvėse, o motina išvyko 
Į miestų su reikalais, grįžę 
namo rado savo sūnų už na
mų darželyje po medžiu pa
kartų. Sakoma, kad prie to 
medžio pastebėtos didelio 
žmogaus kojų pėdos. Polici
ja veda tardymų.

Pakartas vaikas buvo 14 
metų amžiaus.

URUGVAJUJ NUSINUO
DIJO PRANAS KOR- 

BUTAS.
“Argentinos Lietuvių Bal

sas” praneša, kad Montevi-
nų partijų mainyto jų, ku- deo mieste, Urugvajaus res- 
riuos visi vadindavo “pere- publikoj, nusinuodijo sker- 
kulščikais, arba,kaip čia A- dyklos darbininkas Pranas 
merikoje vadina — ragožia- Rorbutas, 48 metų amžiaus 
virčiais. Bet piktesniu ir ne- lietuvis. Palaidotas Casabo 
doresnių “perekulščikų kapuose. Dideliam varge pa
mušų lietuvių tarpe nerasite, siliko velionies žmona, 
kaip komunaciai, kurie par- Liepos 11.1941 m. džiova 
davė savo sąžinę ir išėjo papiovė lietuvį darbininką 
svetimiems tarnauti. vinCą Norkūną. Palaidotas

Šalum Aleikum. kapuose dėl Norte.

Pinigai, Kuriuos Jus Sutaupot ant 1941 
Kelvinator, Tai Tik Viena Dalis Pasakos

* Pilnas Įrengimas! Didelis Vaisiams Padėjimas—
30 procentų didesnis Crisper—Mėsoms Vieta—Polar 

šviesa — Vieta sušaldytiem valgiam—Stainless Steel 
Cold-Ban—Magiška Lentyna—rekordinė ekonomija!
Tik Kelvinator duoda jums šiuos gerumus, todėl kad 
vien Kelvinator turi toki plačios produkcijos ir žema 
kaina pardavimo programų. Taupa ant šių modelių 
yra iki $30. Užeikite pamatyt šiuosnaujus Kelvinato- 

rius šiandien! Kaina nuo $129.75 už įrengtą 6% 
kubinių pėdų modelį.

Kainos gali būt pakeistos be pranešimo.

<i-\ Kubinių pč<ių pilno paran
kiame — jus gausite... Pilnai 
Įrengtų Vioilelj S-S—tik už 

Kainos parodytos su pristatymu 
» virtuve su b-mettj Užtikrinimu 
Valstybes ir vietos taksai extra.

149.95

Slt
i-' KELVINATOR

IŠMOKĖJIMAIS

AT YOUR

Edison Shop
BOSTON EDISON C O M P A N T



Ketvirta* Podapte KELEIVIS. SO. BOSTON

'asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

Paskutinės Siaubo Dienos 
Lietuvos Kaime. '

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 m. kipro bielini° atsim>nimal

—Tegul bus pagarbintas
ike

—Žinau.
—Na. tai kaipgi?
—“Gerbiamas Tamsta." 

ir taip toliau.
-Vot, ir nežinai. Taip

(Biuletini* Nr. 87) Į amžįauS ŽmOgUS, Suvalgęs,
Kauno dienraštis “f Lais-' peršalęs, nieko virto bumo- 

vę” deda šitokį aprašymą,: je neturėjęs per visą dešim- 
p.avadintą “Paskutinės Šian- . tį, dieną. Parvažiavo nepa- 
bo Dienos Litettlvos Kaime”uratas į žmogų, tuoj įgriuvo 

1 rlofcąų. nes greit atsikels se-
Auiduriay kaimė'-tėgda- bukintais

mas nuo. čekistų medžioklės Pne •
ir jieškodamas užuovėjos.
Bet ir čia negeriau. “Baltra- Pavakare atvažiuoja gir- 
miejaus naktis” (kai bolše- tutėlis “komjaunuolis” su 

Į vikai vežė Maskolijon tuks- šautuvu ir ties buhalterio 
tančius lietuvių) ką tik nu- langais sustoja. Jį čia visi 

i siautusi. Kalbų kalbos! Visi pažįsta. Kas jo tėvas, neži-! 
ant kojų!—Net ir buvusieji nia. Kur augo ir kuo vertės, 
kompartijos žmonės, kurie taip pat neaišku. Tik nuolat 
seniau šaukė ir džiūgavo, o vaikščiodavo keikdamas, j 
paskui tarp savęs besipiau- mažai ką dirbdamas ir nu- j 
darni dėl valdžios, prarado skuręs. Jis grįžta iš ką tik iš- 
malonę pas apskrities ponus, vežto į Rusiją žmogaus bu- i 
—ir tie dabar vakarais neria tą, kur vietinė “valdžia,”į 
į karklynus. keliatas komjaunuolių, at-

Apsigyvenau pas savo plėšė duris ir pradėjo turto 
kaimyną, bet ir čia nėra ra- pasidalinimą tarp savęs, 
mybės. ‘ Ir čia laukia, kada Vienas dviratį, kitas drabu-; 
vieškely suuš mašina ir pasi- žius, trečias valgomus daik-' 
rodys mėlynos kepurės. Vie- tus nusavina. Susiranda ar 
nas žmogus visada budi prie atsineša degtinės ir taip sa- 
lango ir žiuri į kelią. Jeigu vo pergalės šventę įamžina, 
kieman įsuka vežimas su Jis atėjęs prie lango pasi- 
milicininku. tai tuoj vyrės- beldė:
nieji pro duris, pro klėties —Pasakyk, pasakyk tu 
galą ir dingsta krūmuose, man, kur klebonas? Senai 
Bet ir čia bėda. Gerai, kad jo jieškome, senai. Nušausi- 
kaimyno langai neįtinka į me žaltį! Žinos jis, aha! Vi-; 
tavo sodybos pusę, o kitaip sus juos išaudysime! Visus! 
netiki, kad tavęs neišduos. —Jis nusiėmė šautuvą, pa

—O kas daugiau?
—Ar žinai. Maike. ko aš 

šiandien pas tave atėjau?
—Nežinau, tėve.
—Aš noriu, kad tu para

šytum nuo manęs gromatą
i Lietuva vyriausiam vvs- » * •• 
kupui.

—Šitokiu reikalu, tėve, 
turėtum kreiptis pas Smeto
ną. Ji* turi daugiau laiko.

—Ju rong. Maike. Jis da
bar labai byzi.

—O ką jis veikia?
—Ogi duoda savo feisą 

reporteriams į gazietas dėti 
ir ant Bačiuno faunos moki
nasi amerikonišką kiaulę 
mušti.

—O už ką jis ją muša?
—Muša dėl to. kad tiktų į 

džentelmenų kumpaniją.
—Nesuprantu, tėve. ką 

kiaulė gali turėti bendra su 
džentelmenais.

—Vot. Maike. jau 25 me
tai kaip tu eini į škulę. o da 
nežinai, ką įeiškia kiaulę
mušti! Lietuvoj visi pieme- . . , _ , _ _
nys tokią zobovą žino. Iška- buliarnas mišias, kad ponas statė aerodromą. Dieną ir “buožes 
sa žemėj duobukę, pasiima Dievas ir šventas Jurgis at- naktį didžiausiu įkarščiu 
apskritą akmenuką ir muša vestų tuos pienburnius į ra- skubėjo užlyginti jnilžiniš- 
jį lazdomis i tą skylę. Kas zuma.
piimas Įvaro, tas kitiems no- —Bet kodėl tu 
sis su špyea nubraukia. A- kūpą tituluoji “švenčiausia 
meiikoi. Maike. tokį pat gei- celencija " tuo tarpu kai pa
ini lošia lojaliai, daktarai ir ti Dievą vadini tik paprastu ir 
kitok’e džentelmonai. Pasi- “ponu.” o šventam Jurgiui dar nebuvo įpusėti 
ima kočeigas ir lupa bolę nei tokios pagarbos neati- Telšių. Mažeikių ir 
ant pievos. duodi? Ar jis

— Kaip matau, tai tu. tė- kilęs 
ve. kalbi apie golfą?

—Gali būt. Maike, kad 
Amerikoje tą piemenišką 
sportą golfu vadina, bet Lie-

gali rašvt tik bučeriui, bet Tokie laikai: kaimynas kai- kilojo rankose, kažką pa-
šventai asabai turi pradėt su brol» brobu "ebepa- krapšte ir nusvyravo toliau

sitiki. Atvažiavę istardo vai- gatve, v akaro prieblandoje 
kus. iškolioja, apžiūri, ar siaubingai šmėkšojo jo silu- 
nėra kur nors paslėptų gru- etas.
dų, pagrasina ir vėl išva- 4.
žiuoja. . Visi apylinkės ūkininkai

Pagaliau, nepristacius nesupylė grudų normos. Te

reikia rej.kia gnidų. atvažiuo- ^ėl visą pavasarį siautė kai- 
ja valsčiaus partijos sekreto- muose įvairus “komjaunuo
lius ir užgieda savo įsako- jjaj ” valsčiaus partijos sek
mų balsu: retortai ir milicininkai, tero-

—Ko nepristatėte, nerei- 
pasakyt streit, kia!

—Kodėl?
—Atiduosim ūki kitiems,

pr;
celenciia: “Jo švenčiausiai 
celencijai, staršam Lietuvos 
vyskupui, nuo staršo vyčių 
vaisko generolo prošenije.” 
ir taip toliau.

—Kaip toliau?
—Toliau. Maike, 

pakalniai išvirozyt 
biznis.

—Koks biznis?

visas

rizuodami žmones. Kas mo
kėjo prisisukti, pavaišinti.. 
tas dar šiaip taip sukosi, o 
kitus vežėsi i kalėjimus, po 
kiek laiko paleido ir vėl vi- 

_ v. , . . , . . , , . saip tąsė. neduodami ramy-!
. - 1 • - Tačiau ūkininkų tai labai ^ės. Viena gretimo kaimo

niam žmogui jokios pasena- nee-asdma. nes jie jau senai nflx]a npnkiai* mažai* 
vonės neturi, žodžiu sakant, raišioja ryšelius. Jie mielai vaikais klvkia ne «avo bal- užsikrėtė bedievišku mokslu atidu^ -žemę bet niekas feįma j Uljim, Na- 

Jie paskirti sunaiki- muose lieka vaikai, senos 
baisiam sunaikini- sįoios< kurias reikia taip pat 

mokėti, didelis neturtas. Bet1 
2- į tai nežiūri niekas. Juokiasi1

Netoli Telšių bolševikai milicininkai — išnaikinsią

—Reikia 
kad vyčiai ištvirko. Armobi 
lūs perkasi, su mergomis
daužosi, aiskrymą pundija. kurie galės pristatyti; jus iš- 
o į spaviednį neina, kunigui vešime. 
rankon nebučiuoja ir vyrės-’

nėra jokio ratunko. nenna.

—Tai ką čia Lietuvos vys- nimui.
kūpąs pagelbės?

—Jo švenčiausia celenci
ia. Maike, gali atlaikyti ci-

mui.

O.
Kaimynas veža stotin. Jis 

vos pajudina botagą ir klai
kiom akim dairosi.

—Nebėra gyvenimo, ne
bėra. Viską atims, visus iš
valys. Kad tik karas grei
čiau!

Bet mes nenujautėme,

kus žemės plotus. Buvo kal- 
tėve, vys- bama. kad tas aerodromas 

turėjęs būti pastatytas per 
penkis mėnesius, o jau ėjo

?eptintas, tačiau darbai 
Todėl 

Kretin-
ne iš ponų gos apskričių visi ūkininkai kad' išvadavimas čia pat.

. .. . . ... turėjo važiuoti arkliais vez- Po septvniu valandu prasį.
—Maike. jau tu pradėjai ti žemių ar žvyro. Nuo vieno rtėjo Jis vž, linksmas:
■dieviškai... Gud-bai. alkilo. likėjo privežti 75 jr gyvas, kaip ir seniau. Kie-

tuvoje mes 
“kiaulę mušti.’

—Tai sakai, 
Tona to sporto 
naši?

—Ogi kaip!
’.*oc pu

sakydavom:

kad ir Sme- 
dabar moki-

Juk Lietu

ČILĖJ SUIMTA DAUG 
FAŠISTŲ GINKLŲ.

Čilė 
i Amei

kubinius metrus. Ir plaukda- vėl teiso ratus
vo žmones mylių mylias naujiems' ukio darbams. Da- 
vilkstinemis su pašarais, su bal. šicnauia. Dabal. tiek, , i-v - . i - • - šienauja,
duonos kepalėliu ir lašinių danjr darbį

ilės respublikoj. Pietų skiautele, nes teduodavo ten up-ht,- 
erikoje, pereitą nedėl- tik kuškelį šieno arkliams.

Ir tiek noro

dieni buvo padalyta daug Visi keliai dundėdavo die- 
a j kratų vokiečių kolonijose ir.nom ir naktim. Aš žiuriu į

ezidentas neraliTari- suil?r? \IaU? kuriuos Juos ir prisimena man baul
” ’ 1 j naciai šlepe sukilimui. Su- džiavos laikai, kada žmonės

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS ATSTATYMO • 

AKTAS.
įodvt grinorium Kad kerta suKiiimui. ou- aziavos įaiKai. Kada žmones 1941 m. birželio 23 d. bu-
5 bule. tai net velėnos dulka. ’T1.1, ir ^mon^s, kurie tuos taip pat traukė į ponu dva- vo paskelbtas toks Laisvės ir 
Taiti i iis. Maike neturi ėėso Sinkius šlepe. Socialistas gu- ims. Kuo skiriasi tie “išlais- NepriklausomosLietuvosat- 

- - - - «,i_ vjntj žmonės”? Dar didesnę statymo aktas:
Susidariusi laikinoji vėl 

naujai atgimstančios Lietu- 
sios apatijos prislėgti. vos vyriausybė šiuo skelbia

Tą vakarą parv ažiavo ma- statanti Laisvą ir Nepri- 
no kaimynas, per 50 metų klaurcmą Lietuvos valstybę.

Prieš viso pasaulio tyrąją

ir valuk to aš reikalauju, kad'^e1lnat01 F’uucisco §u . .
tu man gromata pas vvsku- P*1™3 sak°- ka7 baudžiavą matau jų veiduo-

j ’ i visi esą svetimšaliai vokie-se. Jie išbalę, apžėlę, bai-pą parašytum
—O ką jam rašyt?
—Paseilink alupką, vai- j

ke. o aš tau pasakysiu, kaip 
reikia tokiai asabai rašyt, j 

— Bet ką reiškia, tėve, i 
paseilinti alupką?”

ciai.

UŽDARĖ KOMUNISTI
NIO PLAUKO ORGANI

ZACIJĄ.

Argentinos laikraščiai
TROKAMS SUSIDŪRUS ’sžinę jaunoji Lietuvos vai-

r_____________ „____________________________ _________  UŽMUŠTI 8 KAREIVIAI, stybė entuziastingai pasiža-
—Tai reiškia, Maike, ant praneša, kad policija tenai ■ Springfield, Mo.—Pereitą da prisidėti prie Europos or-

,♦ paspiaudvt. uždarė organizaciją pasiva- nedėldienį čia susikūlė du ganizavimo naujais pagrin-piaudyt
—’ > kas ant jo spjaudyt? 

Kad geriau rašytų. Ar
gi nežinai?

Ne. tėve. rausąs paiše
lis ias>» gei iau.

—Orait, rašyk su sausu, 
jeigu nor1’ Bet o žinai, kaip 
pradėt 7

dinusia “Centro de Jovenes armijos trokai ir toj katast- dais.i 1__ __ rv 1 IEstehan Echevarria. Buvusį rofoj buvo užmušti 8 ka- 
to “jaunimo centro” sekre-: reiviai.
torių žydelį Mauricio Koh-‘ ----------------
na areštavo. Suimti esą ir ki-j Vakarų . Pennsylvanijoj. 
ti to “centro” veikėjai. Tas Grange kaimely, sudegė 
“jaunimo centras” buvęs WPA darbininko Busho na- 
tikr-is komunistų lizdas. ' mėlis, ir ugny žuvo 6 vaikai.

Žiauraus bolševikų tero
ro iškankinta lietuvių tauta 
lyžtasi kurti savo ateitį tau-1 
linės vienybės ir socialinio• I
teisingumo pagrindais.
Vilnius. Kaunas,
1941 m. birželio 23 d.

(Tąsa.)

Kiek dviračiai ir dviratininkai buvo val
džiai įkyrėję, galima spręsti iš to, kad Kur
šo, dabartinės Jelgavos, gubernatorius. 
Penktųjų metų vasarą išleido griežta įsa
kymą, kuriuo dviračiams ir jų savininkams 
buvo įvesta ypatinga ir atskira registracija 
su daugeliu suvaržymų. Tuo įsakymu norė
ta sustabdyti paplitusį Kuršo gubernijoj 
revoliucinį judėjimą ir laukų darbininkų 
streikus ir neduoti agitatoriams susisiekti, 
o taip pat užkirsti kelią gausiai platinamai 
revoliucinei literatūrai. Dėl šitokio Kuršo 
gubernatoriaus įsakymo teko ir mums Lie
tuvoje nerimauti, nes nelabasai galėjo pa
kišti panašią mintį ir Kauno gubernato
riui. tada butų tekę atsisveikinti su patogia 
ir pigia susisiekimo priemone.

Dėl nepalankių rudens oro sąlygų tek
davo ilgesnį laiką pasilikti kurio j nors pa-1 
togesnėj vietoj ir laukti geresnių orų ir i 
sausesnių kelių. Tokią vietą turėjo būti vi
sais atžvilgiais patogi ir paslėpta nuo ne
reikalingų akių. Miesteliai tam reikalui vi
sai netikdavo, mat, juose būdavo caro 
agentų—žandarų ir policijos—buveinės. 
Kaimuose nepatogu būdavo todėl, kad juo
se visai nesilankydavo svetimi žmonės, ir 
todėl kiekvienu pašaliečiu kaimo žmonės 
labai domėdavosi, o tai konspiracijai kliu
dė. Visais atžvilgiais patogi ir saugi vieta 
buvo mano Kairiškių bazė. Jos šeiminin
kas. Juozapas Sirutavičius, buvo palankus 
bręstančiam revoliucijos judėjimui. Kai
riškių artimiausi kaimynai — šiaudinės 
Juozapas Taraškevičius ir Geiybiškių 
Aleksandras Gotšalkas — kaip išmanyda
vo, taip padėdavo visokiems mano suma
nymams. Svarbiausia buvo tai, kad Kairiš
kiuose lankydavosi gana daug svetimų 
žmonių, todėl niekas nesidomėdavo jais ir! 
neklausinėdavo, iš kur ir kuriuo reikalu! 
esi atvykęs. Gera čia buvo dar ir tas, kad 
Kairiškiai privažiavimo atžvilgiu buvo la
bai patogus. Kelių į Tryškius, Papilę, 
Viekšnius kiek tik nori, šuntakių gausu
mas taip pat kartais padėdavo, be viso to 
puiki, miškuota apylinkė ir graži švariu 
vandeniu Virvytė — visa tai darė Kairiš
kius nepakeičiamus palyginti su visomis 
kitomis vietomis. Šių ūkių savininkai—Si- 
įutavičius. Taraškevičius ir Gotšalkas vi
sai pritarė revoliuciniam politiniam judė
jimui, be to, įvykių pilni Penktieji metai 
sukeldavo daug klausimų, reikalinga buvo 
informacijų (literatūra, revoliucinės nau
jienos),—-dėl viso to aš būdavau pagei
daujamas ir reikalingas svečias Kairiškių 
apylinkėje. Prie viso to turiu pridurti, kad 
Kairiškių—šiaudinės rajone jokių L. S. 
D. P. kuopelių sąmoningai nekūriau, net ir 
ryšių su atskiromis vietomis kaip ir nebuvo 
—tai buvo reikalinga tam, kad policija 
kuo mažiausiai įtartų Kairiškių bazę, kuri 
be to buvo svarbi kaip literatūros gabeni- 
r.o stotis, o kartais ir j’os sandėlis, šitos 
priežasties dėliai Kairiškiuose stengda- 
vaus kuo svietiškiausiai laikytis, kad nieks 
pamatyti negalėtų, kad pas mane kokių 
nors pašalinių ir slaptų dalykų nebūtų. To
dėl lietingomis rudens dienomis, kai sunku 
būdavo kokį nors darbą dirbti, abiejų Juo
zų kompanijoj traukdavom į vadinamąsias 
trijų vyrų medžiokles, kur ničnieko nesu- 
medžiodavom. bet mano reikalui tokios 
medžioklės būdavo reikalingos.

Nykiu, subiurusių, neišbrendamų kelių, 
drėgnų orų rudens metu ir šventieji, tur 
būt, ne taip, kaip reikia, garbina Dievą, o 
1 as tada mums griešniems buvo veikti. 
Taip didelių istorinių įvykių išvakarėse 
gyvenom tolimuose kaimuose ir plačiuose 
laukuose.

Nelaukti įvykiai.

Spalių mėnesio pradžioje netikėtai ir ne
lauktai sužinojome, kad Liepojaus Rom- 
nų geležinkelis, tas pats. kurs dabar eina 
pro Šiaulius į Mažeikius, esąs sustojęs. Ši
tą žinią mums parvežė vienas kaimynas, 
buvęs Papilėje ir pats savo akimis matęs, 
kad geležinkelis tikrai nejudąs ir trauki
niai juomi nevaikšeioją. Pradžioje šitoji 
žinia mus visai nejaudino. Ar mažai skai
tėme laikraštyje, kad tolimoj Rusijoj čia! 
vienur, čia kitur vyksta geležinkelininką i 
streikai! Pramonės darbininkų streikai bu-' 
vo kasdieninis reiškinys. Būdavo ir bloges
nių dalykų: nuolatiniai pasikėsinimai 
aukštus valdžios asmenis nudėti, bombų: 
sproginėjimai, pulkų sukilimai, maištai į 
karo laivuose ir nuolatiniai bruzdėjimai,—; 
visa tai buvo paprastas Penktųjų metų kas-! 
dieninis vaizdas. Taigi žinia, kad arti-; 
miausis mums geležinkelis streikuoja, pra- ‘ 
džioje nieko nejaudino, tai buvo lyg senai i 
žinomas paprastas, normalus reiškinys.

Pats geležinkeliečiu streiko paruošimas I

mums, sėdintiems provincijoje, kaip ir ne
žinomas buvo. Laikraščiai tos žinios dar 
nebuvo paskelbę. Antra vertus, anų laikų 
spauda buvo smarkiai cenzūros suvaržyta. 
Buvo galima rašyti tik tai, kas buvo leista, 
ką skelbdavo valdžios agentūros, arba 
spaudoje skaitydavome pačios valdžios 
oficialius pranešimus apie įvykius, kuriuos 
visuomenė senai žinojo ir kurių nuo jos pa
slėpti negalėdavo. Patys streikai kildavo 
gaivališkai, paruošiami jie būdavo slap
tuose susirinkimuose; apie juos, žinoma, 
nieks nieko nežinodavo. Visas darbininkų 
judėjimas buvo slaptas neleistas ir įstaty
mų baudžiamas. Socialdemokratų partija, 
darbininkų profesinės sąjungos, ar kuri 
nors kita jų organizacija buvo baisus da
lykas. Bet darbininkų milijoninės masės 
streikavo, streikavo lyg tokių draudimų 
nebūtų nei buvę. Streikams vadovavo nele
galus streikų komitetai, juos sudalydavo 
fabrikų skyrių ir atskirų dirbtuvių atsto
vai. Tie atstovai dažniausiai būdavo slap
tų fabrikuose socialdemokratų partijos 
kuopelių nariai, aktyvesnieji darbininkai. 
Jei reikėdavo streikas paskelbti visame 
mieste, susidarydavo slaptas miesto strei
ko komitetas. Penktųjų metų vasarą ir ru
denį būdavo slaptų streiko komitetų, išti
siems pramonės rajonams. Nore įstatymai 
draudė organizacijas, bet daug kas žinojo, 
kad, pavyzdžiui, geležinkelio, pašto, tele
grafo tarnautojai priklauso vadinamam 
“sojuzų sojuzui” (sąjungų sąjungai). Va
dinasi, gyvenimas veržėsi į laisvę, pats ša
lino visus draudimus, ėjo, pasakjrtume. per 
kraštus. Profesinės darbininkų sąjungos 
buvo uždraustos, bet jos gyvavo fabrikuo
se ir dirbtuvėse. Stebėtina, kad kaip viskas 
veržėsi pirmyn, visus tuos slaptuosius ir 
draudžiamuosius dalykus žinojo tūkstan
čiai. bet jie iš tikrųjų jau nebebuvo slapti, 
nes valdžia jau buvo bejėgė visiems įgrisu
sius įstatymus vykdyti.

Kada artimiausis mums Papilės geležin
kelis sustojo, mes, Kairiškių žmonės, žino- 

i ti nežinojome, girdėti negirdėjome, kad 
Rusijos Socialdemokratų Partijos Maskvos 
organizacijų spalių mėn. 10 d. konferenci
joj buvo nutarusi paskelbti visuotinį strei- 

į ką. kad tasai streikas tą pačią dieną pra- 
1 sidėjo pirmon galvon, apimdamas Mask- 
! vos mazgo ir paskui visos Rusijos geležin- 
! kelius.

Mes nežinojome, kad toje generalinio 
streiko tyloje Rusijos gyvenimo centruose 
plėtojosi nauji dideli istoriniai įvykiai. 
Mes nežinojome, kad kai kuriuose pramo
nės miestuose buvo pradėjusios vykti ba
rikados, kad šalies širdy—Peterburge su
sikūrė revoliucijai vadovauti štabas, pasi
vadinęs Peterburgo darbininkų taryba. 
Mums ir į galvą neatėjo mintis, kad Peter
burgo generalgubernatoriaus Trepovo įsa
kymas vietos kariuomenės įgulai: “Tuščio
mis nešaudyti, šovinių nesigailėti.” kaip 
elektros srovė, buvo perbėgęs kovojančios 
Rusijos kunu ir priminęs visiems, kas gy
vas, kad lemiančioji valanda jau yra išmu
šusi. Tik paskui paaiškėjo, kad šis Trepovo 
įsakymas buvo padiktuotas Peterburgo, 
Maskvos ir kitų Rusijos pramonės centrų 
pramonininkų. — jie tat reikalavo iš val
džios smarkių priemonių, nes, jų nuomone, 
revoliucinis j'udėjimas jau buvo peržengę* 
visas ribas. Mes nežinojome ir to. kad Pe
terburgo universitetas buvo tapęs revoliu
cinių minių viešoji tribūna, iš kurios skam
bėjo laisvas, caro režimą smerkiantis žo
dis. Valdžia, ir su ginklo pagalba negalė
dama tos laisvos tribūnos panaikinti, užda
rė' visas aukštąsias mokyklas, nes visur, vi
suose miestuose, dėjosi tas pats., kas vyko 
Peterburgo universitete.

Nuo spalių mėn. 10 iki 16 d. imtinai le
miančiose revoliucinio judėjimo vietose 
ėjo smarki kova ir nebuvo žinios, kas nu
galės: — “tuščiomis nešaudantieji šautu
vai,” ar sukilusioji liaudis. Spalių 16 d. vi. 
suotinis streikas pasiekė savo kulminacijos 
tašką—jis tapo visiška to žodžio prasme 
visuotiniu streiku, o tos rankos, kurios lai
kė šautuvus sudrebėjo... Spalių 17 d. caras 
paskelbė manifestą, kad teikiamos laisvės 
ir konstitucija.

Mes, Žemaitijos žmonės, kad ir labai se
kėme visus įvykius, visų dalykų nežinojo
me, todėl mums rodėsi, kad sustojusiame 
geležinkelio judėjime nėra nieko ypatingo 
ir lemiančio. r'

Praėjo diena. kita. Laikraščių negavom 
ir gyvenome kaip maiše. Į musų kaimą 

laukė visoki gandai. Atsimenu, kad kaž 
oks Telšių žydelis, grįžęs iš Vokietijos į 

Telšius, buvo paleidęs gandą, kad caras 
esąs pasmaugtas, jo gimine išnaikinta, 
kad Rusiją valdąs šventikas Jonas Kronš- 
tadskis. Tas gandas buvo ir mus pasiekęs. 

(Rus daugiau.)
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Kulautuva, žinoma kau

niečių vasarvietė, pirmąsias 
karo dienas pergyveno ner
vingai. Nors didesnių rau-

ro parėdymo tini rūpintis labai silpna arba iškraipy- 
derliaus nuėmimu ir toli- tai buvo praeinama, tai sto- 
mesniu žemės žiemkenčių jant į aukštąsias mokyklas 
sėjai paruošimu tuose plo- bus kvočiama iš tų dalykų, 
tuose, kuriuos jie valdė iki pagal seno tipo astuonių 

, - šių metų birželio 23 d. Per- gimnazijos klasių kursą,donamuecių dalinių ir ne- aSrint 5. pertvarkant žemės -----------
1 • J 1 . • v ' • _Abuvo, bet susirėmimo su vo

kiečių šarvuočiais butą ne
maža. Namai nuo karo ne
nukentėjo. Pirmąją karo atkrinta 
dieną pradėjo veikti lietuvių 
partizanų būriai, kurie dar 
labiau krikdė sąmyšio ap
imtus raudonarmiečius. Ne
trukus pradėjo veikti paštas, 
policija, vietos apsaugos šta
bas, kooperatyvo krautuvė.
Šauliai įsteigė valgyklą. Visi

paskirstymą, bus atsižvelgta Lazdijai. Seinų apskr.— 
į įdėtą darbą bei padarytas Lazdijų miesto ir apylinkės 
išlaidas ir už tai teisingai gyventojai nepaprasto įvy

kio artėjimą pajuto jau bir-
Visu griežtumu bus bau- želio 21 d. Tą dieną raudon- 

džiami tie, dėl kurių apsilei- armiečiai išvarė visus vyrus 
dimo bei blogos valios jų apkasų kasti, žmonės šio 
valdomuose ūkiuose liks ne- darbo visais galimais budais 
nuimtas derlius arba nepa- vengė ir pradėjo slapstytis, 
ruošta žiemkenčių sėjai že- Per kovą Lazdijai nuken-

„„„„ raė' „Y*“? auo reika.lu. kilu- tėjo. Kai ui prasidėjus, iš
džiaugėsi, išsivadavę iš bol- aus klausimus sprendžia ap- miest0 išbėgo žydai, bet po 
ševikų vergijos, žmonių sknclll agronomai. trijų dienų dalis sugryžo.
nuotaika gera ir darbinga. , ... ... Grįžusieji uždaryti į bolševi-

Oficialiai skelbiama: Vie- pastatytus barakus. Nuo 
na po kitos atitaisomos bol- Lazdijų traukdamiesi rau- 
sevikų padalytos musų kras- donarmiečiai pakeliui nai- 
to gyventojams skriaudos. kino turtą ir terorizavo gy-

“Ukininko Patarėjas” ra 
šo: Gaunama žinių, kad pa
sinaudodami dabartiniais į- ------------
vykiais, kai kurie piliečiai nt*1 ventojus.
bando suvesti sąskaitas su k.ad: Ikl lslei?tj. Daug kas nuo jų nuken-
nepatinkamais asmenimis, atitinkami nuostatai nacio- tėjo; pakeliui matyti sude-

‘ nahzuoti turtai valdomi tų sodybų. Pasitraukus
įstaigų, kuriom Jie yra ai didesniems raudonųjų dali- 
bus pavesti valdyti. Siekiant nįam5> miškuose liko nema- 
jgyvendmti socialinį teisin- £a pakrikusių burių, kurie 
gumą bei solidarumą ir ap- plėšė ir kankino pamiškių 
saugoti darbo žmonių inte- gyventojus. Pirmąją karo 
resus. laikomasi dėsnio vie- dieną Lazdijuose įsikūrė 
S0J1 J------ -A -----

KELEIVIS, SO. BOSTON

Juoda vingiuota linija, kuri eina per šį žemėlapį iš viršaus 
žemyn parodo, kaip toli vokiečiai yra jau nuėję Rusijos gi- 
lumon. Vadinamoji “Stalino Linija,” pažymėta dryžuotais 
keturkampiais, laikosi dar tik dviejose vietose: būtent, tarp 
Rogačiono ir Kijevo, ir ties Odesa. Kitur ji jau nušluota.

inis. Tai lietuviai ūkininkai.; 300 BOMBANEŠIŲ BOM- 
darbininkai, inteligentinis BARDAVO VOKIETIJĄ.

mėnuliui švie- 
F:!... ėiant. pereitos subatos nak-

“trauki « '^Anglijos bombanešių
I valstybės valdymų pager' nuskrl<l" P? i Y°kl?0'

tik- f.i§g»o^ - 

kiečiai nušovė juos zemen. 
Ir ne tarpusavio klasių Tą pačią naktį rusų orlai- 

kova mums reikalinga. Ne- viai smogė bombomis Ber- 
reik mums kovos tarp darbi- lyną ir kitus miestus Vokie- 
ninko ir ūkininko, nes abu-‘rijos rytuose.
du yra tokie pat darbinin- -----------------
kai. j Mes per maža esame ANGLIJA TURINTI DI- 
tauta. kad galėtume vieni ki- DĖLĘ MAISTO AT- 
tus tarpusavio kovoj naikin- SARGĄ,
ti. Tegul tokią prabangą lei- “New York Times” ko- 
džia sau šimtamilijoninės respondentas praneša iš 
valstybės, o mums brangus Londono, kad Anglija turin- 
kiekvienas doras lietuvis be ti didelę maisto atsargą, ku- 
luomo ir pažiūrų skirtumo. ,-j esanti laikoma sunkiems 
Ir dėl to musų vienas kelias laikams, jei tokie laikai at- 
—visų darbas, visų sutarti- eitų.
nis darbas.

Darbas ne tam, kad dar
bininką eksploatuotų priva-

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

tinis kapitalistas ar valstybė. gSSS.%
Pastaroji, kaip patyrėme iš **( ;i«*tuv.Ų 
žiaunos praeities, darbinin- iKm.

anirlu kalbose, 
paderinta 

.................... 25c.

Atitinkamos įstaigos nuro
do. kad vykdyti teismus ir 
bausmes savo nuožiūra ne
galima. Tokie dalykai yra 
griežtai draudžiami. Visi as
menys. kurie nusikalto lietu
vių tautai, bus nubausti val

kui gali būti tekis pat išnau-
dbtoias, kaip ll pi natinis Šioj knygoj telpa 23 pražios eiles,
kapitalistas.—ji ne tik šykš-'<,»,‘«.vt* straipsnių, juokų
tuoliskai išnaudoja žmogų, ______ ■.____________
bet tuo pačiu metu griauna
visą gyvenimą.

ir tt. Pui- 
.......... 25c.

APSIVEDIMA1.
' Pajieškau moteriškės apsivedimui, 

Darbas tam, kad pagerėtu kuri mylėtų linksmų gyvenimą. Turiu
- - 7 _ . darbų, KA motu sam7ian«:

stybės teisino sprendimu. °”J‘, nauda virs pnyatines vietos įstaigos. ukj0 dalbai 
Ubo teismo sprendimo iie P3“**: .. Tam tikslui dir- dirbami

dieną, kada vokiečiai jau 
visu spartumu. įžygiavo į Stakliškes, bolše- Tautinio

__  - j. - trera aarna, esu 50 metų amžiaus.gyvenimas visų tų. kūne dir- Plačiau paaiškinsiu per laišką. Kuri
--------------------------------------ba ūkyje ar fabrike, ar kon- mylėtų susipažinti, prašau atsišaukti.

Lietuvoje suformuotas toroje, ar mokslo meno sri- 210 n. bivision st.. Buffaio, n. y .
Darbo Apsaugos tvje. Darbas tam, kad patsNuo teismo sprendimo lie ;--- 7. .x r. ... . airoami visu spauuniu. lygiavų f uvtoc- Iduumu ^paaugus J. ... v . - . . res.au ------------ .

nepabėgs ir gaus tai, kg nu- BS* ^SS^i viloj tavo iš pasalų nušau- BataĮijonas. Priimami lama- ^np^mSa"p^ gj

tų. kad gyvenimas gerėja, o Plačiau paaiškinsiu laišku. <5> 
jei negerėja, tai kad matytų,; Eighth^.,Ts£ Boston, Mass.
iog visi naštą kelia vienodai i -- ----------- ---------------
- - ‘ ---- Pajieškau vaikino

Pajieškau gaspadinės apsivedimui.

sipelnė. liSvimo ii^darbininku eko^ ^įte^i^fek^gaUma kai B savo slapsty‘ V? 3ktyvioJ. t?r?y?oj. ,kari’ 
nnminin bei kultūrinių rei- daugiau nudirbti. Maisto mosl vletos 1 namus* mnka1’ Puskannmkiai ir «-

atsirado pakanka-1
Medicinos gydytoja A. nommių .

S-nė rašo “Ukiidnko Patare- kah’ Serlnlmo darbą. mieste
juje”: Miškuose, krūmuose Ekonominiam susitvarky- mai. 
ir šlaituose yra užsilikusių mui ir nuostatams pravesti

liniai.
arba našlio tie

• ii* •! *• t i i x i i w * v ov««»tj»ivo u|zw.. nejAUnesnto
Sugriuvus bolševikų rezi- Kol nebus išspręstas bol- valstybėje ir planingai ver- 37 iki 39 metų; pageidaujama kad ne_ 

nepalaidoto "žmonknaionų sudalyta penkių asmenų ko- Apie Vilkaviškį papildo- mui’ tuoj susikūrė vietinės ševikų į^igų sovchozų (so- žiasi į gei esnes dienas. ■ išvaizdos ir šiek tiek pasiturintis. Aš
S-TiS arkZffl! i kurią įeina: prefe- mai pranešama“ Paėiame ZdmtofatSL %SŠJS Ir tikrai ~ buki™

’ Vitkus. Matulionis, mieste žuvusių gyventojų va yti apylinkę nuo besi- administravimas vykdomas ruoš dar vigRo keRi
Darnusis ir nėra daug. bet apylinkėje slapstančių atvykusių ir vie- toliau. Imamasi priemonių pj^j likome — ir ukinin-

bolševikai iššaudė dau< kas ir darbininkas

tam orai. lavonai greitai ?onus 
genda ir dvokia. Be to. mu- Mackevičius, 
sės ir kiti vabzdžiai išnęšio- Švipa.
ja nešvarumus po visą apy- • -----—
linkę. O kur nešvarumai. Elta praneša 
dvokimai ir parazitai, ten mistrai įpareigojami tučtuo- lavo valgio. Po to bolševikai 
sunkios limpamos ligos suka jau sudaryti komisijas per- visus aštuonis šeimos narius
sau lizdus. Tat paskubėkime žiūrėti paduotiems ir paduo- sušaudė. Dar pranešama
2*___ •__*__ _ _ _ - ____!•_

i žmonių. Į vieną ūkį buvo at- 
Visf bur- vykę bolševikai ir pareika-
• X VX _ ' 1 • 1 • x 1 •! •

Kriokialaukis (Simno v.). bendroje nepriklausomoje šeimynos apsivedimui,

komunistų. Daugelis tų ūkių turtui 
patys pasiduodavo į nelais- Darbai tuose ūkiuose turi 
vę. Kitus tekdavo įtikinti, būti vykdomi kiek galint 
kad pasaka apie paimtų į normaliai. Darbininkams už 
nelaisvę kankinimą yra pra- atliktus darbus bis teisingai 
simanymai. Tada jie iš miš- atlyginta. Kur sovchozų di

li- aaroinmKas. ir tar
nautojas. Karo našta visą 
pasaulį vis sunkiau slegia. 
Tačiau tapome laisvi. Ta

su pirmu laišku kad prisiųstų paveik
slą; pareikalavus, paveikslą sugrą,- 
žinsiu. Bereikalingai prašau nerašr- 
nėti. Miss M. Domą (5)

937 Dorchester avė.,
Dorchester, Mass.

Pajieškau gyvenimui draugo, apie 
50 metų amžiaus, kad tik nebūtų gir
tuoklis. Aš esu našlė, turiu 18 akrų

_ •______ • j- , ... farmą ir namus, viskas išmokėta, betViena mintis padės pakelti— vienai nuobodu gyventi. Su geru
turiaĄviesdavo burtus be- rektoriai išsilakstė, ten juos S

S?, toisėtai nacionalizuotu na- al«*n RoKavikai sušaudė ^slapstančių. Gyvenimas pcnmą agronomai, ąootech- V,tvi„nkuo greičiausia palaidoti, teisėtai nacionalizuotų na- elgesį. Bolševikai sušaudė 
užkasant juos giliai į žemę. mų ir kito nekilnojamo tur- gydytoją dr. Račkauską, . a .

.. .... to. Skundai dėl neteisėtai vieną sesutę ir vieną felčeri KanKdmai-
Per praėjusius karus pa- nacionalizuotų namų ir kito tuo metu, kada jie gelbėjo 

tilta, kad daugiau žmonių nekilnojamo turto paduoda- sužeistuosius.
žūdavo nuo įsigalėjusių hm- mj vietos burmistro vardu. ----------
Pajnų ligų, negu nuo karo kuris juos tuoj perduoda su- Drasuniškis (Alytaus ap- 
pabuklų. Tos ligos ypač, dalytoms komisijoms, o pa- 'skričio) nors ir toli nuodi-Į 
skindavo civilius gyvento- gerosios

tvarkosi ir

draugu galėtume turėti ramų gyve
nimą ant senatvės. Turiu ir cento. 
Butų geistina, kad ir vyras turėtų 
kiek turto. Rašykit: A. N., (4)Į. vryvciuiiKK? ifCHiĮKi ^iuiiuiiiai, c.uuucvii- kiekviena lietuvi mvlinti «a- kiek turt0 Rašykit: A. N.. (4maisto yra pa- nikai, knygvedziai ir kitas * * ! 253 Broadway, So. Boston, Mass.

vo kraštą, imtis kasdieninių,
pareigų su tokiu pasiryžimu,1 Pajieškau Darbininko
SU tokiu nesireklamuoįamil , Dirl>t ant farmos; dirbam labai 

, , . -• . lengvai, turim visas masinas laukui
SU KOKIU SlomiS apdirbti. Butų gerai, kad mokėtų

dienomis musų didvyriai ėjo kj?k kanės melžti, mes greitu laiku 
. .. j-i , - - zv įdėsime melžiamą masiną, tai ran-______ mirti dėl tėvynės. Gyventi koms melžti nereikės. Darbas apskri-

jiškai kritusius kovoje. Tė- tėvynės yra taip pat be- žįemą.nBurdas. ’ruimasTapi
------ - s roizmas. kaip ir mirti dėl skalbimas. Daugiau informacijų galit

gaut per laišką. Atsišaukit greitai. 
Gali atsisaukt nuo 20 iki 55 metų. 

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

personalas.

NAUJOSIOS LIETUVOS VYRIAUSY- atsidėjimu, 

BES ATSIŠAUKIMAI.
sitikimas: mokytojas Ka-x -_x t- - sąvaitės laikotar- į džiujų kelių, bet būdamas . , , . .

jus Del to pasistengtame is- ,pyje turi tuos skundus iš- taip miškų smarkiai nuken- j ml":kas, kui-j pastaromis 
naikinti limpamų ligų lizdus j FDręstL skundą teigiamai tėjo nuo sumuštų ir pakriku-i Bazelio 25 d. nepnklau-
sanitaiiniu apdairumu ir j jggpendus, nacionalizuotasis šių “nenugalimosios’’ raudo- romus Lietuvos laikinoji vy- . ...... ko nezana ji įaucia Kati ir
kruopščia švara. Galvotruk-'tlln; maginamas iu nrmiirc daliniu kuri*, iiausybe paskelbė atsisauki-1 Su meile minim herojis- Ro nezana. ji jaučia. Kao u
čiais išbėedami raudonai- ; 1 J .^^amas jų nosios armijos dalinių kūne- .- R . išleidę ne.,kas pastangas tų lietuvių, he PazadM tauta jos sie-
ciais> įsDeguami įauaonai .teisėtiems savininkams. is Suvalkų puses per Nomu-"1?. t. uę,ne f;”“. f * jT*-* kimus supranta ir pataria.
mieciai su šeimomis paliko! ______ ' na kėlėsi Darsūniškiu pusėn, i dalis, čia paduo- kuiie susispietę į Aktyvis- ai,ia PautI
priterštas patalpas, nešvą-į Lietuvoje panaikinti visi Ties Darsūniškiu jų persike- da??e:

nešti drabužius
netrūksta . v v ummmm. ow
blakių utėlių, blusų ir kt. *tejsmŲ sistemos pertvarky- dėsniam daliniui, apie 3,000 ?’ve^ ir savo sukurtos vadi- klausomą Lietuvos valstybę, nepriklausomi, pasirvžę au-! Liįrht s; 
v^vktae^o'U^^*ttdPrinus ?Ry" valdo™. Raudok lS k°‘* ir viską atiduoti Lie-' par

vynės vardu lenkiamės prieš 
ių tą didžiąją auką—auką Jos; . .. ,
dėl tėvynės. , Laikinoji yj-nausybe nie- „

minim herų iis- nežada. Ji jaučia, kad ir j —--------------— --------------------minim nerojis- - ------------ x . PARDUODU FARMĄ
120 akrų, 70 akrų dirbamos žemes, 

. • i • • ’ r „iu: kita miškas ir ganyklos. Gera žeme,
tų Frontą, ruošė nepriklau- g* SieKimal yra ne L«41K1- viskas gerai auga, visa aptverta, bu

sta r Route, St. James, Mo.

.... — gražinti įstatymai, veikusie- linkėję, partizanams teko
vių ir ligų perų. Pirm negu y jjgj 1949 m. bii-želio 15 d.. į pasitraukti. Birželio 27 d. 
apsigyventi rusų apleistose y jki bolševikų okupa- raudonuosius vokiečiai su- 
patalpose; grindis, plyšius ir cįjo< į triuškino. Miškuose klajo-

------;— iantieii raudonarmiečių bu-
Imtasi naujų žygių ati- riai plėšia ir žudo vietos gy-

baldus išplikykime karštu 
vandeniu, iššiuruokime su
muilu. Sienas, lubas n* Krm-(taisvti tiems sudarkymams, ventojus. Su raunormiečiais 
dis, kur . galimybe, įskal-, kvnvos bolševikai jvedė į slapstėsi ir vietiniai komuni- 
Kiuokime u* įsdazykime. Kol. Lietuvos mokyklas. Viduri- štai, kurie taip pat teroriza- 
butai neisvalyti, nekelkime, nės mokyklos vėl vadinsis' vo gyventojus.
į juos kojų, nakvokime kluo-i gimnazijomis, nepilnosios; ----------
nuošė ar daržinėse. Rusų į vidurinės mokyklos—pro- IšStakliškių(Al.vtausap- 
paliktus drabuziuy ir patali-gimnazijomis ir ekonominės skritis) praneša, kad pats 
ne runestingai išvalykime. mokyklos — prekybos mo-miestelis mažai tenukentėjo. 
Kas slcabiama, į.yinnkHnekvklomis. Sovietų Maskolių Pirmą karo dieną gyvento- 
įr išskalbkime. Neskalbiam; -Oe konstitucijos dėstyto jai {jai matė, kaip dega Alytaus 
mus iškaitinkime kaistose; jr bolševikiniu organizacijų miestas. Greit Stakliškių lie- 
krosnvse ir ilgai vedinkime globėjai mokyklose iš parei-'
saulėje. gu iau paleisti. Prie vykdo-

Rusai išplatino vidurių :muių komitetu (savivaldy- 
šiltine ir jialiko naują sun- biu> veike švietimo skyriai 
kią liga—kruvinąjį žarnų i panaikinti, švietimo reika- 
katarą. Kad išvengtume tų Jus vėl tiesioginiai paima 
sunkių ligų. visiškai neger- švietimo ministerija. Atsi- 
kime nevirinto vandens, ne- žvelgus i tai kad šįmet įvai-;
valgykime žalių nevirintų; rias mokyklas baigusiems jus iš kulkosvaidžiu ir šautu- 
daržoviu nei vaisiu. Ben-; moksleiviams išduoti sovie-vu. Bolševikus atkvietė į 
drai, nevartokime jokio ža-;liniai diplomai, tai nutarta miestą svetimtaučiai bolše-

valdovus. Raudonosios Lie
tuvos istorija baigta, ir jos 
puslapi užverčiame. Užver
čiame kaip klaikų košmariš
ką sapną nes tie vieni metai 
ir astuonios dienos suspėjo, 
sugriauti ar apgriauti tai,'

tikėjimą, kad ir mažos tau- tuvai. 
tos nežūsta, nors laikinai ir Nepriklausomos Lietuvos 
butų paglemžtos. Jis leido Laikinoji Vyriausybė, 
mums įsijungti vėl į Vakarų
kultūros pasaulį. (Liet. Inf. Biuras.)

Bendradarbiavimo tarp
*, Didžiosios Vokietijos ir Lie- 

v , - (,ar0° tuvos konkrečioms formoms
žmonių buvo sukurta per iš^kėjus> bus sudalyta 
dvidešimt mėty. Suardė mu-.nuojatjnį Lietuvos vyriausy-i

bė ir prasidės naujai kuna-; 
mas atgimusios valstybės 
darbas. Tai nebus toks dar-! 
bas, kaip musų visų blogo'

PARSIDUODA DRUG- 
ŠTORIS

Labai (rornj vietoj, biznis toj vietoj 
Įvaromas per 2<> metų ir daroma pe- 

as biznis. Parsiduoda labai pigiai.
S. Markūnas (4>

390 Lafayette st., Iiridgeport, Conn.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR B0NK0MIS

lio maisto. Taip pat neplau
kime nevirintu vandeniu in
dų. šaukštų, pienpuodžių, 
rankų.

Elta skelbia: Visi ūkinin
kai ir naujakuriai ligi atski-

tuviai, nors ir be ginklų, su
kilo, iškėlė Lietuvos vėlia
vas. sudaužė komunistų par
tijos ir kitų bolševikinių į- 
staigų iškabas. Netrukus vy
ko rusu bolševikų dalinys su 
šarvuočiais ir apsupo mies
tą. šaudydamas i gyvento-

u vietoje išduoti kitus, be į vikai. bet kada pamatė, kad 
lietuviu tauta žeminančių jų laikas baigiasi, pradėjo 
sovietinių ženklų. Be to. tu- j bėgti iš miesto. Tomis die- 
rint galvoje, kad lietuvių; nomis įvyko toks liūdnas at- 
kall»a, lietuvių literatūra ir dienomis čekistai gaudė iš- 
Lietuvos istorija mokyklose*įremti į Rusiją, trečią karo

sų ūkininko buitį, sugriovė 
musų darbininkui bei tar
nautojui pusiausvyrą tarp 
pa jamų ir išlaidų. Išgrobė, 
išvežė įmonių įrengimus ar 
sunaikino Įmones, su tokiu 
vargu darbo žmonių kurtas. 
Išvežė ar sukimšo į kalėji
mus keliasdešimts tūkstan
čių musų tautos sūnų. O li
kusius vertė aklai savo rusiš
kojo imperializmo ir bolše
vikinio šovinizmo įrankiais.

Paskutinėmis dienomis 
atstatytos nepriklausomybės 
faktą teko dar apmokėti la
bai gausiomis musų nekaltų 
civilinių gyventojų ir musų 
partizanų kraujo ir gyvybės 
aukomis.

Šiandien sykiu su visa 
tauta mes lenkiam galvas 
prieš šiuos didvyrius kanki
namus. nukankintus ar bėro-

atminimo režime prieš 1940. 
metų birželio 15 d., negar
bingai pasibaigęs valstybės' 
sulikvidavimu. Nebus ir 
toks. kaip tarybinėje Lietu
voje prieš 1941 m. birželio 
23 d. raudonojo režimo 
metu.

Naujos epochos, naujas 
gyvenimas, nauja kuiyba. 
Valstybės pastangos bus su
telktos pakelti gerovę ne 
vienos grupės ar partijos, 
ne vieno žmogaus, bet tų vi
sų Lietuvos žmonių, kuriems 
nuoširdžiai rupi lietuvių tau
ta. šie sunkus metai ir pas
kutinės dienos parodė, kas 
yra tautai ištikimi, kuo tauta 
gali atriremti vargo dieno-

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

BROCKERT BREWING C0.. Ine.
TELEFONAS «1 LAFAYETTE ST„ 

WORCESTER. MASS.

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

( t



įeitas Puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON No. 34. Rugpiučio 20 d., 1941 nt,

moterims PasiskaitytX * A. AT CYYŪTTT TTlCVri
DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEISONIENĖ.

IR VĖL TOJI MEILĖ.

Kiek laiko atgal “Kel. 
Moterų Skyriuje buvo keli 
aprašymai apie sužeistų šir
džių raketą, o dabar- kok 
ten vokietys daktaras tvirti
na buk meilė nėra niekas ki
tas kaip tik paprasta liga 
Jei taip. tai nestebėtina 
kad nekurios motely s ir rei
kalauja nuo vyrų atlyginime 
už “apkrėtimą liga." Dakta
ras sako. jog niekas nui 
meilės nemiršta. Tiesa, kat 
neki inta kaip nuo kokios pa 
vietrės. bet kad meile apsi 
vylę susikremta. gauna iš n 
ligą ir miršta arba nusižudo 
tai tas labai tankiai atsitin 
ka. Man čia prisimena vie 
nas atsitikimas apie maru 
pažystamus dai- iš Lietuvo- 
tuoi po didžiojo karo. Už 
ėjus ligom vienoj šeimoj mi 
ie motina ir tėvas. Ūki va; 
dyti paėmė jų 20 metų su 
nūs Simas. Aukštas, gražus 
energingas ir malonus vaiki 
nas patraukė aki ne vieno- 
kaimo merginos. Jos žinote 
jog iam yra reikalinga šei
mininkė. Neužilgo Simas is 
visų merginu išsirinko arti
mo ūkininko dukterį Maty
tę. Tai buvo jo pirmutinė 
meilė ir jis ją labai pamylė
jo. pamiršdamas visas kitas 
kaimo gražuoles. Jis lankė 
savo Marytę kiekvieną va
karą ir jiedu rimtai ruošės' 
nrie vestuvių. Vieną vakarą 
kuomet jis po sunkaus die
nos darbo nuėjo atlankyt 
Marytę. jis pamatė, kad i 
klėties dūri- atsargiai bel
džia kitas vaikinas. Jis pasi- 
«lėnė už krūmų ir tėmijo. 
Neužilgo jo mylimoji atida
rė duris. Įleido vaikina ii 

di

Jis ėjo pats nežinodamas 
kur ir tik mui išaušus parė
jo namon. Nuo to vakaro jis 
persimainė. Vaikščiojo susi
krimtęs. suniuręs ir nesusi
kalbamas. Buvo nuošajus ir 
nedraugiškas. Nuo kaimo 
merginų šalinosi. Pradėjo 
gerti ir ūkio visai nežiūrėti. 
Išrodė kaip tikras ligonis. 
Galų gale susidėjo su blo
gais draugais, pateko i kalė
jimą. kur gavo džiovą. Nu
vežtas i džiovos sanatoriją 
neužilgo mirė. visų apleistas 
ir užmirštas.

Mano nuomone, tai varg
šas Simas buvo tikra neišti- 

jkimos meilės auka. Jo gyve- 
i nimą suardė ir ji pati i ka- 
1 pus pii m laiko nuvarė Mary
tės neištikimybė.

Vargo Duktė.

užsidarė. Simas buvo neap
sakomai užgautas. Jis norė- 
■šo pulti prie durų ir jas iš
laužęs sunaikinti savo kon
kurentą. Vienok susivaldė 
Apsiraminęs priėio prie du- 
ių ir lėtai pabeldė. Niekas 
neatsiliepė. Užpykęs pradė
jo smarkiai duris daužyti. 
Manytė suprato, jog jis žino 
atidarė duris. Pas Marytę 
Simas rado savo pažystamą 
ir gerą draugą. Jausdama 
baisų apsivylimą, jis pasakė 
iiem sudiev ir išėjo. Drau
gą- ii pasivijęs atsiprašinėjo 
ir teisinosi buk jis nežinojo, 
kad Simas tikrai myli Mary
te ir bedu susitarė vesti. Tas 
nieko negelbėjo. Nors jis ant 
draugo nepyko. vienok jc 
rirris nk.’so iš skausmo. Jis 
žinojo jog jo numylėta Ma 
yvtė jam buvo neištikima.

SUPYKO UŽ “STALINO 
RUBLĮ.”

"Laisvės” 176 numery 
Zavišis Įtūžusiai išmetinėja 
"Keleivio" redaktoriui, kad 
Bimbai per prakalbas South 
Bostone kažin kas paaukojo 
nupieštą lietuvišką špygą su, 
paaiškinimu, jog tai esąs 
"Stalino rublis." Zavis ma
no. kad. ta dovaną Bimbai 
nupiešęs "Keleivio" redak
torius, ir todėl jis Įspėja 
"Keleivio” redaktorių, kad 
lietuviai tą špygą jam sugrą- ' 
žinsią.

Bet man rodos, kad ta- 
vorščius Zavis čia klaidingai 
protauja. Juk tas prezentas 
buvo paaukotas ne lietu
viams, bet Stalino lekajui 
Bimbai, tai kaipgi lietuviai 
gali ją aukotojui grąžinti?

Aš manau, kad komunis
tams. kaip Stalino garbinto
jams. toks “‘Stalino rublis” 
vra labai tinkama dovana ir 
lietuviai galėtų visur jiems 
tekias "aukas" duoti.

A Liutkuvienė.

SVEČIUOSE PAS
STOUGHTONIETES.

Noriu tani keliatą žodžių 
apie Stoughtono. Mass.. mo
teris. su kuriomis man tekc 
susipažinti kai nuvažiavau 
tenai savo giminių aplanky
ti liepos mėnesi. Visų pirma 
turiu padėkoti draugų Tu
kų šeim.vnai. kuri gražiai 
mane priėmė mano atostogų 
laiku. Gavau progos daly
vauti ir piknike, kuris Įvyko
įepos
Mass.

13 d. Shrevvsbury, 
Stoughtono moterų 

kliubas priėmė mane Į save 
tarpą, nors aš buvau iš kite

Pasižymeįusi Tenisininkė

- I.o.- Angeles šiomis dienomis laimėjo teni-
Yorko vaL io,.

Rudens Sezono Skrybėlės Bus Dramatiškos

šį rudeni moteris negalės prisisegti bet kokį kuodelį ir sakyti, kad ji turi skrybėlę. Lilly 
Dache, ta pagarsėjusi skrybėlių modistė, yra pasiryžusi išnaikinti visas moterų skrybėlės, 
kurios išrodydavo kaip “donacai" ar “špygos” ant galvų. Jos sukurti skrybėlių fasonai 
šiam rudeniui turi plačius apykraščius ir gerai uždengia plaukus iš užpakalio, šiame vaiz
dely yra parodyti trys tokių skrybėlių pavyzdžiai. Kiekvienas jų turi dramatišką charakterį.

miesto, būtent, iš Providen
ce. R. I. Sykiu su Stoughto
no kliubietėmis ir i tą pikni
ką nuvažiavome.

Tame piknike ypatingai 
man patiko musų moterų 
rankdarbių parodėlė. Ge- į 
riausia toj parodėlėj pasiro-i 
dė Stoughtono moterų kliu-1 
bas, kuris ir pirmą dovaną 
už tai laimėjo. Tikrai reikia 
pagirti stoughtonietes. kad 
gyvendamos nedideliame, 
miestely sugeba taip gražiai! 
pasirodyt.

M. P. Chatauskienė.

LIETUVOS “GYNĖJAMS’

Ei, jųs. tavarišciai, 
Melagiai Maskvos, 
Kodėlgi negynet 
Žemės Lietuvos?
Žadėjot apginti 
Nuo priešų visų.
Bet priešą pamatę,
Bėgot po biesų.
Stalino tavar’ščiai 
Amerikoj sėdi,
Matuška Rasėją 
Gini nesigėdi.
Verčiau jųs nutilkit. 
Stalino bernai,
Kada jųs globėjams 
Darosi riestai.

ė" /. -»
Verčiau jųs i talką 
Bėkit Stalinui,
Ką jums saulę 
Saujom dalino.
Juk matote aiškiai.
Kad čia ne juokai —
Gal Stalino saulė 
Užgesti visai...
Kur dings tat globėjas 
Žydų Lietuvos?
Gal vėl ant Kaukazo 
Bankus rubavos?...

Vargo Duktė.
Mt. CarmeI, Pa.

VILTIS.
Liaudies dainos pilnos skausmo
Ir dejavimų karčių;
Nesigirdi jose džiaugsmo,
Nei pavasario balsų...
Tiktai girdis žmonių skundas. 
Nepakeliami vargai,
Ir kad didelis juos skurdas 
Baigia engti visiškai.
Bet ir viltys jose dega,
Kad kiti laikai ateis:
Kapitalo sunkų jungą 
Sau uždėt vargšai neleis.
Tai kova bus paskutinė,
Darbo žmonės ją laimės;
Atsidus liuosai krūtinė.

Daugiau vargšai neb’kentės.
Ant. Sk—is.

APIE VALGIUS.
SLYVŲ KONSERVAS.

2 svarai sukapotų slyvų.
1 orandžis (orange).
2 puodukai vandens.

i 1-4 puoduko razinkų.
! 3 puodukai cukraus.

4 šaukštai sukapotų valakiš
kų riešutų (walnuts).

Išimk jš slyvų kauliukus, su
kapok jas

lo 6 tokias kirmėlaites, tai 
jos duos tiek šviesos, kad 
laisvai galėsi skaityti laik
rašti. .

KUOMET DAKTARAMS
BUVO KAPOJAMOS 

GALVOS.

Kinų medicinai pradžią 
Įdavė Čen Nūn. gyvenęs 
i 3,000 metų prieš Kristų. Vė- 
‘ liau, apie 200 metų po Čen 
Nūn mirties, buvo jau Įsteig
ta ir mokykla, kurioje kinų 

: daktarai mokindavosi.

Senovės Kinijos daktarų 
profesija buvo lengva ir pel
ninga, bet sykiu ir labai pa- 

i vojinga. Pavyzdžiui, ge- 
: riausiems ir garsiausiems 
tų laikų daktarams, kuriems 
teko gydyti imperatoriaus 
In Tsong dukterį, visiems ciam muilinam vandeny, 
buvo kiniu nukirstos gal- Skalbiant netrink ir ne- 

ivos. nes jų gydoma kanalai-gręžk’ tik lengvai paspau- 
i tė mirė. dyk vandeny ir išėmus iš
• ’ . vandens išspausk.

Susipažinkime kaipgi jie « Džiauk navėsv saulė 
! tais laikais gydė? Tuomet nafį:^flka 
jie diagnozą nustatydavo iš n
papasakojimo, o pas ligoni 4. Visuomet turėk prie sa- 

| eidavo tik tuo atveju, kai li- vęs bespalvio lako nagams 
gonio namiškiai prisiųsdavo (colorless nail polish). At- 

igerą vežimą, prižadėdavo riradus irai (run), tuoj už- 
sgerų užkandžių ir mažiau- dėk lašą lako ant nutrukusio 
; šia vieną didelę pypkę opi- siūlo galų.

Atvykęs daktaras tuo----------------- --- ------- —

KAIP TAUPYTI ŠILKI
NES KOJINES.

Washingtono valdžios 
ekspeitai paskelbė mote
rims, kas reikia daryti, kad 
turimos šilkinės kojinės 
(pančekos) ilgiau dėvėtųsi. 
Štai 4 patarimai:

1. Nusiėmus nuo kojų, 
tuojau kojines išskalbk, nes 
kitaip prakaitas jas suės.

2. Skalbk jas tik apišil-

jo
jau patikrina septyniose ku
no vietose ligonio pulsą ir 
sėdasi rašyti receptą. Recep- 

i tas būdavo gana ilgas ir su
dėtingas.

štai tokio recepto pavyz- 
į dis:I
i “‘Pipirų, merkurio, drako- 
no dantų, raganosio rago, 
trys šimtai nevirtų žirnių, 
penkiolika Įdurimų Į atski- 

; ras kuno dalis, du jdurimai 
į po liežuviu, rasos lašų, du
rnų. sliekų, viltos gyvates 

į sunkos, tiek tai laiko saulėj 
t išbūti.” Ir taip kinai gydy- 
1 davo nuo visų ligų; taigi ne
nuostabu. kad ir galvas pri
kišdavo.

ATIDĖJO MIRTIES BAUSMĘ

čia yra parodyta Juanita Spi- 
nelli, kuri yra nuteista mirti du
jų kambary, San Quentino kalė
jime, bet Califomijos guberna
torius atidėjo bausmės vykdy
mą 30-čiai dienų. Ji yra 53 metų 
amžiaus moteris ir apkaltinta 
už Roberto Sherrardo nužudy
mą.i REDAKCIJOS

ATSAKYMAI.______
i Chicagiečiui.-Už melgaitės,
; siųstu iškarpą is Chicagos net po pusvalandi __ a
j ‘“Tribūne” ačiū, bet sunau- : mazgojasi sniego pusnyse 
t dot jos negalėsime.

KAIP ESK1MOSAI 
MAUDOSI. i

Ar žinot, kad ne tik bal- 
! tieji civilizuoti žmonės vasa- 
! ros sezonais maudosi, bet 
i net ir tolimosios šiaurės gy- 
i ventojai eskimai. Žinoma,
Į iie maudosi ne kokiuose pui- 
i iriuose kurortuose ir pietų
i saulei kaitinant, bet tolimos__________________________
'šiaurės snieguose ir prie di-
: džiausio šalčio. Y patingai SĖTUVIŲ LAISVĖS Y 
į mėgsta snieguose maudytis

vas labai dėkingas tamstai
. , . . už pinigus ir žada dažniau

,. . . . lr pas’%k ktd bu,ų Chicagą aplankyti, nes pik- 
lyg,a, du svaru,. Sukapok oran-njkai^au ta,

i ci su z,eve sumani .lacij^. užsidaro. „ •
užpilk vandeniu ir paviriųk -JiO' — <<
minutų. Sudėk rązinkaš ir cuk- Keturakiui/ —'^męrikos 
rų. Pavirink vfską iki sutirštės. prezidentą McKinley hušo-

Gyvenimc kopėčios yra pilnos 
pašinų, ir jie visados duria į 
kiečiausią vietą, kai mes šliau
žiame žemvn.—W. L. Brownell.

Riešutus pamirkyk verdančiam 
vandenyje 3—5 minutas, nu
sunk. sudėk į konservą, išmai- 

. šyk, supilk i sterelizuotus stik
lus ir uždaryk.

I

PIKELIS Iš MĖLYNIŲ.
i

1 kvorta mėlynių.
4 šaukštai maliaso.

i

2 šaukštai uksuso.
t

į 1 puodukas rudo cukraus, 
į Nuplovus ir perrinkus uogas, 
i sumaišyk su kitais daiktais, už
denk ir tegul taip pastovi 3—4 
dienas. Tuomet vėl išmaišyk, 
supilk į gerai išplautus karštus 
stiklus, užsuk viršelius ir padėk 
vėsioj sausoj vietoj.

PYčIŲ MARMELADAS.

svarų nuluptų ir smul
kiai supiaustytų pyčių.

31/* puodukų cukraus.
1 puspaintinė bonkutė maras- 

chino vyšnių.
Sumaišyk pvčes, cukrų ir 

sunką nuo vyšnių ir virink nuo
latos maišant. Bus išviręs tada, 
kada nuo iškelto šaukšto syru- 
pas nubėgs palikdamas šaukštą

Vieninteles tikrai gailios aša
ros yni tos kurios liejamos vie
numoje.—Lange.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knysra sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas irai; greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo.
džiai, bet cieli sakiniai, pasikalbėji- Nupraus nuo ncrnies sU.
mai dail>o jieškant, važiuojant ku Nuėmus nuo Ugnies, SU-
nor.s. nuėjus krautuvėn. pas daktaru dėk vyšnias, išmaišyk, supilk į 
pas barzda.kuti, pas kriaučių ir tt.
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
Antra padidinta ir pagerinta laida.
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 93.
Kaina .............................................. 35c.

karštus sterelizuotus stiklus, 
viršelius gerai užsuk ir padėk! 
vėsioj sausoj vietoj.

kurios
nuogos

LĖTOJŲ DRAUGYSTE
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1941 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. \Vaukegan, III.
F. Sedoravičia — pirm.-^ageibinin., 

733 Lincoln st., Waukcgan, III.w SLIEKAI, PRIE KURIŲ c _
GALIMA skai- 730 McAlister avė., TVaukegan, IIL 

TYTI LAIKRAŠTI.
Saloje Jamaika randasi 

tam tikra kirmėlaičių rūšis, 
panaši trumpiems sliekams, d. Lauraitis,
Tos kirmėlaitės
mėje ir iškeltos Į orą iš savęs Susirinkimai būna paskatini nedėl-

Emilija Kernagis—turtų rašt. 
720 Vine Place, Waukegan, IIL

K Vaitiekūnas — kasierius,
726 — Sth St., Waukegan, IU. 

KASOS GLOBĖJAI
K. Ambrozunas.

gyvena že- K. Pečclk,

vė Leonas Czolgosz, lenkas 
anarchistas, 1901 metais. 
Užmušėjas buvo suimtas, 
nuteistas mirti ir nužudytas. 
Nuo to laiko anarchistai ne
gali tapti Jungtinių Valstijų 
piliečiais.

Baltimoriečiui. — Leninas 
mirė 1924 metų sausio 21 d. 
Jis sirgo progresuojančiu 
paralyžium apie pusantrų 
metų. Tikras jo vardas ir pa
vardė buvo ne Nikolai Le- 
nin, bet Vladimir Uljanov. 
Leninu jis pasivadino dėl to, 
kad ištremtas Sibyran buvo 
apsigyvenęs prie Lenos upės, 
taip kaip Zigmas Aleksa, iš
tremtas prie Angaros upės, 
pasivadino Angariečiu.

Ar Bara Viaaotiaae Tvaaasf-Kalp 
Nojus iraMjo suriakti i kelias die

nas visų veislių gyvūnas, kurių fjrra- 
na iėsimėtų po visų temis kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? U kur tmM 
tiek vandens, kad viaa žemę aptem
tu ’ Kur *as vanduo dabar yra? Kaip 
iš N'oiaus šeimynoa galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonte? šitie lr įim
tai kita klausimų, j kuriuoe negah 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale 
Knyga be galo jdomi Kaa lodfa tai 
faktas; kas sakinys—tai Mulas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas b

Įmoksiąs nuo pradžios iki galo. Kai
na ................................................... Sta

nepaprastai žydriai šviečia. kotnc mėnesio, į.oo v. po pietų, 
Jeigu naktį pasidėsi ant sto- "

•BBMOBBBBBMeųfSOOOBOM

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK 11.00.
Audimo apdarais >1.25.

(šiekviraas turėtų pepuoltt savu knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tų kayn pasidžiaugs. Pinigas gerinusia 
siųst "Money Orderiu." Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiikiai užrašyti savo ir "Keleivio" ad
resų ir nepamirškit prilipyt uft3 centus markų.

"KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

M
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ĮSPŪDŽIAI IŠ SUKILUSIOS LIETUVOS
(RAŠO MUSŲ KORESPONDENTAS.)

I
Naujas Amerikos Laivyno Bombanešis

(Tąsa.)
Mirtis musų tautos išga
moms! Galas budeliams!

Sukilę iš miego kaunie-1

kariai

.. . . , poros šūvių pasišalino ir šie
ciai gerai suprato bombų veik beginkliai vyrai paėmė 
sproginėjimo reikšmę, nors gįnkjų sandėlį. Bet nelaimei 
jų bolševikai ir stvėrėsi tuc jie jame rado vien tik 3 000
tuojau mažinti. Visame šautuvų ir porų kulvosvai- 
mieste savaime dvasiniai su- džių. Ką daiyti be šovinių? 
kilo visi lietuviai. Užuot Jin- jje tuojau pradėjo šau
dę į slėptuves, jie nežinia tuvus gabenti į Vilijampolę, 
kokios jėgos stumiami pasi- kur jy jaukė kiti sukilėliai. 
r°dė gatvėse ir languose ir pUolė ten esantį kitų ginklų 
su džiugiais veidais stebėjo sandėlį. Bolševikų smarkiai 
patį bombardavimų. Jie visi apšaudomi kulkosvaidžių 
savo širdyje katučių PĮ°J°- ugnimi, jie herojiškai pasie- 
. Išsilaisvinimo valanda ka laiveliais antrąjį Neries 
jau atėjo. Galas musų tau- Įrantų ir ten su pora šimtų 
tos budeliams. Lauk raudo- šautuvų susijungė su vietos 
nųsias gaujas iš musų že- sukilėliais, kurie tik kų iš
mes! Mirtis musų tautos is- plėšė Vilijampolės ginklų 
gSmomS, ikuiTlS ll Lig- T^imai viUiumnn.
tuvos parazitams! Tegyvuo
ja laisva nepriklausoma Lie-

i Su dviem tikrais ir dviem (autinės vėliavos ant visų' mų patys vokiečių 
vaikų pištalietais jie staiga lietuvių gyvenamų namų.! taip apibudino: 
puolė Panemunės ginklų ■ Per radijų paskelbiama apie' —Narsiai kovojo suomiai,
sandėlį. Sovietų sargyba po ‘ Nepriklausomos Lietuvos

’ Valstybės atstatymų ir laiki-

tuva! — tokiais Šukiais ir 
linkėjimais bučiuodamiesi 
šeimos nariai ir sveikinda- 
miesi pažįstamieji ir drau
gai sutiko karo pradžių.

Bolševikų valdžia, jos pa
kalikai, o ypač bolševikų 
sėbrai žydai, ištisų birželio 
22 dienų darė visų, kad tik 
nuslopinus lietuvių tautos 
dvasios pakilimų ir sutram
džius eventualų sukilimų 
Jie visomis priemonėmis ir 
visais budais pradėjo skelb
ti. kad čia nesama karo. o tik 
vyksta eiliniai ‘‘raudonar
miečių manevrai.” O iš ki 
tos pusės jie kaip žvėrys 
stvarstė kiekviena dar užsi- 
likusį laisvėje lietuvį inteli
gentų ir juos kur tai grūdo. 
Patys gi valdžios žmonės ir 
jų sėbrai galvatrūkčiais dė
jo į konfiskuotus lietuvių 
automobilius savo čemoda
nus ir traukė iš Kauno Mas- 
kolijos link. Tik dauguma 
žydų, kurie jau birželio 20 
dienų buvo apginkluoti ir, 
matyti, negalėjo savo kailio 
kartu su savo sėbrais išnešti, 
siuvo gatvėmis iki dantų ap
siginklavę ir. darydami 
“tvarką.” pradėjo žudyti 
kiekvieną pasitaikiusį gat
vėje lietuvį inteligentų ar 
šiaip žymesnį asmenį.

Sukilėliai ima ginklų san
dėlius Kaune.

Sukilėlių štabas šaltai 
skaičiavo valandas signalui 
duoti. Mat. jo svarbiausias 
uždavinys buvo sukilti rei
kiamu laiku ir su mažiau
siais nuostoliais greičiausiu 
laiku sutriuškinti priešą ir, 
paėmus Kaunu bei Vilnių, 
paimti i savo rankas visų ad
ministraciją ir paskui galuti
nai išvalyti Lietuvą nuo rau
donųjų gaujų. Taip ir įvyko.

Birželio 23 d. priešpiet su
kilo Lietuvos patriotai Kau
ne ir Vilniuje. Pasigirdo 
Kaune pirmieji Lietuvos su
kilėlių šūviai. Tai buvo 17 
pirmųjų Kauno jaunuolių.

nosios Lietuvos vyriausybės 
sudarymų. Seka įsakymai ir 
parėdymai. Lietuvių nuotai
ka pakilus, karinga. Gatvėse 
dar verda kova su bolševikų 
sėbrais, ypač žydais, kurie, 
užsibarikadavę savo namuo
se, šaudė pro langus į sukilė
lius. Kraujas liejasi. Sukilė
lių sanitarinė pagalba šim
tais veža sužeistuosius. Nėra 
jų kur guldyti. Talpinama 
į privačius butus. Gydytojų 
nėra. juos išvežė bolševikai. 
Stengiamasi tenkintis vienu 
kitu gydytoju ir pora gailes
tingųjų sesučių.

Birželio 22 dienos rytų žu
vo vienas iš Berlyno atvyku
sių musų kovos draugų, 
aviacijos leitenantas Džen- 
kaitis. Jis nusileido su para
šiutu prie Kauno aerodromo 
dideliems uždaviniams. Ne
pavyksta: besileidžiant lūž
ta koja. Bolševikai peršau
na jį per krutinę. Didvyris 
po poros valandų miršta 
Kauno Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėje.
Paskutinis smūgis bolševikų 
armijai. Laisvė politiniams 

kaliniams.

Birželio 23 į 24 naktis 
Kaune audringa. Sukilėliai 
kerta paskutinį smūgį sovie
tų armijai, kurios Kaune ne
palieka nei pėdsako, ir at
kakliai kovoja su kiekviena 
bolševikų citadele. Nugali.

Išliuosuojami iš kalėjimo 
politiniai kaliniai, kuriuos 
bolševikai beveik metus 

rys ir su pora pištalietų ran-■ įan.^n?’ ja, dalis 
koje bei su plakatais nugin- k« ?™z^ ’ Mlnsk^' Pa!,u°- 
klavo tris bolševikų tankus. 'a,otleJ' k31”1131 nepanašus i 
Bet tikra tragedija: nei vie- zm.?n?s Jles ®?Jlku lu?s a^‘ 
nas iš sukilusiu darbininku: PazIntĮ- ®uvo tsliuosuoti ma- 
negali valdyti užgrobtu tan-i Z1?V z-™«s “""TO-.?“ 
ku Tačiau jie nenusimena: i '?bl?u z,.n°"lu* . ^"kai 
išplėšia iš ju kulkosvaidžius. ’?VSZ«- -Velk tvls? .ls>lu?sa»- 
sudaužo tanku vairus ir dro- i‘“9'. tuo'au. ^eresi Slnkl°

• * prieš savo kankintojus; nu-

sandėlį. Laimei, vilijampo- 
liškiai sukilėliai tuose sandė
liuose rado vien tik šovinius. 
Panemuniečiai, pasiėmę šo
vinius ir palikę vilijainpoliš- 
kiams šautuvus, gryžo vėl 
per Nerį į Panemunę. Tuo 
pat metu kiti panemuniečiai 
sukilėliai nugabeno likusius 
šautuvus į Fredų. Aleksotu 
ir tokiu budu apginklavo 
vietinius sukilėlius.

%
Prasideda kova.

Pirma valandų popiet pra
sidėjo rimta kova Vilijam
polėje, Panemunėje ir Alek
sote, o po valandos ir Kauno 
centre. Sukilėliai, daugiau
sia durtuvais, puolė svarbes
niąsias valdžios įstaigas ir 
jas per porų valandų po ne
paprastai žiaurios kovos už
ėmė. Visose gatvėse tratėjo 
kulkosvaidžiai ir šautuvai. 
Pietų metu • staiga iššoko į 
Vytauto prospektą “Meta
lo” fabriko darbininku bu-i

bet tokiam narsumui ir to
kiam pasiryžimui bei ištver
mei, kokį. šiandien mes ma
tome Lietuvoje, niekas ne
gali prilygti. Jie kovojo ne 
kaip žmonės, bet kaip liūtai. 
Tai geležiniai žmonės, tai 
pasakiški vyrai, — girdėjau 
kalbantis aukštus vokiečių 
karininkus.

Ir kas gi gali patikėti, kad 
17—18 metų vyrai durtu
vais, per savo draugų lavo
nus. ėmė įstaigas, sandėlius 
ir atskirus Kauno namus! 
Jų šūkis buvo pirmyn! Lais
vė arba mirtis.

Apie 70 nuoš. visų Kauno 
langų kulkų subadyti, ne 
vieno namo slenksčiai, sie
nos krauju aptaškyti. Ir aš 
apsigyvenau name ir žengiu 
prieangiu krauju apšlakšty- 
tu. Čia žuvo du raudonar
miečiai, nukovę vieną jaunų 
sukilėlį.

Birželio 27—28 d. Kaune 
viešpatavo jau tvarka. Įstai
gos veikia, žmonės renkasi į 
savo darbo vietas. Tik liūd
nai byloja važiuoją Raudo
nojo Kryžiaus sukilėlių sa-

‘1

11

I
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Čia yra parodytas Amerikos lahyno naujo tipo nardomas bombanešis, žinomas kaip 
“Brewster SBZ2-1.” Jis yra sklandaus pavidalo, neša 1.000 svarų bombą ir gali labai toli 
ir greitai skristi. Iš dideles aukštumos jis neria žemyn neapsakomu greitumu ir paleidžia 
savo perkūnišką šūvį i priešolaivą.

Vėliausios Žinios 
Tiesiai iš Lietuvos.

kada ne visi rusų kariuome- šaudė juos ir prisidėjo prie 
nės daliniai buvo pasitrau- partizanų. Paimta daug bol- 
kę. ševikų bei vietinių komunis-

---------  Miškuose liepos pirmomis tų ir karo mantos. Žuvę lie-
Pr ienai: Karai prasidė- dienomis dar slapstėsi bolše- tuviai kariai ir partizanai 

jus, Prienų aerodrome sovie- vikų likučiai, kurie ukinin- buvo iškilmingai palaidoti 
tai turėjo apie 100 lėktuvu, kusplėšia ir šaudo. Savival- Obelių kapinėse. 

x . T , Atskridę vokiečių bombane- dybės ir kitokios Įstaigos ———
mtanmai automobiliai. Juo-'gjaį dau?umo ju žemėje su- Prienuose vėl veikia, koope- Užpaliai: Lžpalėnai is- 
se susėdęs jaunas persona - • — • - x------x •.»»>,
las. dažniausia
savanorės merginos , buvo numušti ir gyventojų .
slaugyti išmėtytus po butus! akivaizdoje vienas po kito valstybinė plytinė. Partiza- rėsi partizanai ir pradėjo

sislapstančius ginkluotus ko-kasdieninius darbus, bet
sprogstančios granatos vertė K Raudondvario praneša, munistus. Dalį jų tuojau su- 
žmones slapstytis. Pasirodė, kad partizanai pas buvusį ėmė. kitus vėliau. Kovoje su 

. .. . . kad Plienu kai kurias įmo- Raudondvario komunistų raudonaisiais banditais žu-
Bolševikiškieji partizanai į nes patrankomis apšaudė partijos sekretorių Makaro- vo trys partizanai, 

paskutinį savo žiaurumą pa- patys sovietai, iš Prienų ka- vų rado sąrašus tų, kurie bu- Lygiagrečiai su kovomis
reivinių pradėję sekmadienį vo numatyti dar ištremti i ėjo kuriamasis įstaigų atsta- 
trauktis. Rusai norėjo sunai- Rusijos giluma. Sąrašai, ma- tymo darbas. Netrukus pra- 
kinti plytines ir kitas įmo- tyt. nebuvo užbaigti, nes bu- dėjo veikti valsčiaus savi

valdybė ir kitos įstaigos. Gy
venimas aprimo ir įėjo į nor- 

lietuvių malias vėžes. Gyventojai ra-

mirštantieji.

Gaižunuose raudonarmie
čiai išžudė 300 ūkininkų.

rodo naktį iš birželio 26 į 27 
dienas. Jie Vilijampolėje iš
žudė klastingai apie 20 lie- ..................... .... .............. ..........
tuvių vaikų. Šiam žiauru- nes, bet granatos apnaikino vo vis naujai papildomi.
mui, kaip paeakojama, va
dovavęs kaž koks vilijampo-

tik sandėlių pastatus. Patsai 
miestelis mažai tenukentėjo.

žia į pagalbų savo broliams 
kurie kiekvienoje gatvėje iš 
visu kampų pila į bėgančią 
bolševikų kariuomenę. Ji 
nepajėgia rimtai priešintis; 
gatvių pašalyje virsta rau
donarmiečiai, palieka savo 
pabūklus, tankus, tanketes 
ir kaip zuikiai nešasi kas kur 
gali. Tai jiems buvo tikras 
perkūnas iš giedro dangaus. 
Užuot susilaukę paramos iš 
vietinių gyventojų, jie stai
giai gavo kruvina pirtį.

kankintieji gi kaliniai glo
bojami

Birželio 24 rytų prasidėjo 
miesto valymas. Buvusiame 
sunkiųjų darbų kalėjime lie
tuvių vietų užėmė Lietuvos 
išdavikai. Jie dabar sutal
pinti į buvusios sovietų pa
siuntinybės rumus, saugumo 
policijų ir kitur.

Į kelias valandas vokiečiai 
pastato tiltų per Neitaunų.

Birželio 24 d. popiet į su 
Sukilėliai skelbia per Kauno} kilėlių užimtų Kauną įžy 

radijų Nepriklausomos • giuoja pro išsprogdintų Vy- 
Lietuvos Atstatymų. į tauto tilta 6 vokiečių kariai 

Birželio 23 dieną 2 vai.! .vienTu ‘leitenantu prieša- 
po pietų sukilėliai jau užėmė j ^Je; J11?8 Pas^nka sukile- 
Kauną, visas valdžios istai-; }iai ir v^a i ra^ofonų. Čia 
gas. Užnlevėsavo Lietuvos' leitenantas pasako kelis zo- 
valstybinė vėliava Karo Mu- džius ir praneša apie Kauno
ziejaus bokšte. Suplevėsavo

Argentina Kovoja Nacius

Argentinos vyriausybė pradėjo rimtai kovoti su demokra
tijos priešais, šis vaidelis parodo kratą naciu lizde. Buenos 
Aires miesto policija deda į savo vežimus naciu literatūrą 
ir kitokius popierius.

užėmimų. Po kelių valandų 
vokiečiai pastato taip su
sprogdintų geležinkelio ir 
Vytauto tiltų pontoninį tiltų 
ir keliasi į Kauną. Minia 
juos sutinka. Sukilėliai pa
laiko mieste tvarką, vokie
čių gi kariuomenė žygiuoja 
savo keliu.

Tarp sukilėlių ir vokiečių 
kariuomenės užsimezga 
kontaktas. Vokiečių kariuo
menės vadovybė paima į sa
vo rankas užmiesčio pašto 
susisiekimą ir viso susisieki
mo kontrolę. Visa kita tvar
ko laikinoji vyriausybė ir jos 
administracija. ,

Birželio 25 ir 26 d. sukilė
liai dar labiau išvalo Kauną 
ir priemiesčius nuo raudonų
jų partizanų ir veda kovą 
prie hįumo esančiuose miš
kuose su pasislėpusiais rau- 
donanniečiais.
Vokiečių karininkai stebisi 

sukilėlių narsumu.
Lietuvių sukilėlių nepa

prastą drąsą ir pasiaukoji-

_ .... s ___ ___ ______—_____ -_____j-. Subatos: Būrys _______
liskis žydas. Sukilėliai laiku tiltas per Nemuną rusų kareivių, kuriuos politiniai miai ėmėsi savo kasdieninių 
paskubėjo ir visus banditus susprogdintas dar tuo laiku, komisarai varė i frontą, iš- darbu.
įsnaikmo. šioje kovoje taip 
pat žuvo nemaža ir sukilė
lių.

Birželio 27 d. rytų Kauną 
pasiekė liūdna žinia: apsup
tieji Gaižunų poligone rau
donarmiečiai išžudė naktį 
(iš 27 į 28) 300 ūkininkų.
Sukilėliai sujudo. Pasikvietė 
į pagalbų vokiečių dalinius, 
nudumė į miškus priešintis 
bolševikams ir ginti savo 
brolių ūkininkų nuo žudy
nių; ,

Kauniečiai labai nerima
vo dėl Vilniaus sukilėlių pa
dėties. Jie tik vienų žinojo, 
kad Vilnius yra paimtas, bet 
kad ten dar eina žiaurios ko
vos. Susisiekimas su Vilniu
mi buvo visų laikų nutrauk
tas, nes taip Kauno ir Vil
niaus dar buvo raudonar
miečių armija, kurių nioko
jo sukilėliai ir vokiečių ka
riuomenė.

Birželio 28 d. pietų metu 
Kauną pasiekė žinia, kad 
nepaprastai sunaikinti Šiau
liai. Vilniuje gi sukilėliai 
jau galutinai apsivalė 
nuo bolševikų armijos ir tik 
kaujasi su vietos parazitais.

Šiandien .visa Lietuva jau 
laisva nuo bolševikų. Visur 
plevėsuoja Lietuvos trispal
vė. Naujas gyvenimo lapas 
jau atverstas. Jis apšlaksty
tas lietuvių krauju, kurio jo
kia jėga neištrins. Visa lie
tuvių tauta, pakėlusi tiek au
kų* laukia, ką jai atneš ry
tojus.

Mano prietelius, su kuriuo 
atsisveikinau, turėdamas iš
važiuoti iš Kauno, tarė:

Mes šiandien laisvi.
Kas bus lytoj, mes nežino
me. Bet viena mes žinome, 
tai, kas įvyko sukilėlių pasi
aukojimu — paliks visiems 
amžiams musų tautos atei
čiai ir egzistencijai...

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

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų 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 Į tokius klausimus, ku
rių jųs 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-

rei na :
Kaip atsirado ir ka reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia teketi 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 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas’’ čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai 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 nėščia moteris ? Kaip reikia au
ginti kudikj?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

| visus šiuos klausinius "Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

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

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

KELEIVIS
253 Brondway, South Boston. Mas*.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietinės Žinios
No. .34. Rugpiučio 20 <L 1941 tt.

Pinigines dovanas (po $5) 
laimėjo šie asmenys:

John H. Clancy, 20 Win- 
ter st.. Brockton.

John Nortwich. 398 West 
Broaduay, So. Boston.

Ad. Depont, 77 Ledge st.. 
Nashua, N. H.

Chas. Mickunas. 153

Laimėtos dovanos radio 
piknike.

Rugpiučio 10 dieną May- nardė buvo Lietuvių Radio '
Korporacijos piknikas. Pub-i Mrs. Shilales, 319 Norfolk

nuosavvoiij re_s pa- nuo-ntaimi. pajrfor- lai- ™ dėkoj, visiems savo
muot . kad \aidžios namų . .. asmenvs: <draugams ir draugėms, ku-
projektas jau baigiamas J Nauja 2 duru Plv-t™ Parėmė šį pikniką, kaip 
1 pi«h, mouth automobilį laimėjo>eciams. taip darbininkams
. Siohrs- Karmelin. 27 Stearns Rd.. v S^o velijantiems.

i irt pirmininKa> John A. ■Dvr.r.Į-KT4z1 e*—.— ea:i R een taipgi praneša, kad B vert& mour&

planai naują .namų statjbai k kailinjus jaįmej0 Swede, 
jau baigiami ir kad uz kelių ,4 Suffo]k c^ndge.

SOUTH BOSTONO NA-
MU PROJEKTAS JAU 

BAIGIAMAS.

Adv. J. Grigalius, kuris 
yra paskirtas South Bostono 
nuosavybių rekordams pa

savaičių sitos įstaigos atsto
vai pradės tartis su namų 
savininkais dėl atlyginimo 
kainos už jų namus. Kaina 
busianti siūloma teisinga. 
Kol kas da Boston Housing 
Authority nėra Įgaliojusi jo
kio asmens tokioms dery
boms vesti.

Namų savininkams pata
riama tartis vien tik su 
Authority Įgaliotais atsto
vais. kurie turės tam tikrus 
Įgaliojimus. Todėl j.ei kas 
ateitų teirautis apie namo 
kainą, savininkas turi pa
prašyti. kad parodytų Bos
ton Housing Authority Įga
liojimą.

(3) Julia Usovvicz, 413 
Highland st.. E. Bridgevva- 
ter. (Nepaaiškinta, ką lai
mėjo.—Red.)

(4) Alphonse Belsky. 367 
W. Broadvvay, Gardner.

(5) Tikėto numeris 932, 
serija JJJ. (Vardo nebuvo.) 
Adresas: 143 Beaver st., 
Framingham.

__________ Stepono Minkus.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.
(Iasured 
Moven)

Perkraustons 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinamT 
326 BROADVVAY.
SO. BOSTON. M ASS 

Tel. SOUth Boston 4«is

A-M

Siūlys valdžiai nugriauti

A Rugpiučio 16, Kariūnei k** "<»•» i*igyt J*bai pigiai 2-«
Atlantic avęnuę viršum įr jonui Valantėjui iš Hvde

X^IfaSdlvo e“ekt°riKi dybtoT^'enfmo"'^  ̂ 'P“"“

miesto traukiniai. Dabar jie būrelis draugų su jų jaSn^ 
jau nebevažinėja to gėle-.liais Vatantėjams
zinkelio sulai be i eikalo, smagu uokvii ir nuikiai iu- ‘ nuBM>kamas mortgičius. Klauskite 
trukdo gatvėje judėjimą ir! K •••ir PulKia* Ju j “keleivio” ofise, South Bosto-

J bulatus pavaisino. Rep. ne. Per telefoną neatsakoma.

Minėjo jaunas
Rugpiučio 16,

I GERA PROGA

Kas norėtų įsigyt itor

i?r

_ tora su m
Bostono priemiesty*. Apiellnkėje

namu 
_ gy

vena lietuvių, amerikonų, rusų ir, 
lenkų, daugiau pasiturinti darbinin
kai. Kaina prieinama. Ant namo yra

užtemdo mieštą. Taigi šio
mis dienomis Bostono mies
to atstovas nuvyko Wash> 
ingtoųan pasiūlyt federali- 
nei valdžiai, kad ji nugriau
tu tą pastatą savo lėšomis ir 
pasiimtų visą jo plieną karo 
reikalams. Pastatyti tą gele
žinkelį gatvėkarių kompani
jai kainavo $5,500,000. Te
nai yra sudėta keli šimtai 
tūkstančių tonų plieno. Nuo 
1938 metų jis jau nėra var
tojamas.

Gaisras teatre.
West Newtone pereitą są- 

vaitę vieną vakarą užsidegė 
judomujų paveikslų teatras. 
Ėmė dvi valandas laiko, kol 
ugniagesiai ji užgesino, bet 
žmonės tuo tarpu teatre sė
dėjo ii* apie gaisrą nieko ne
žinojo.

Rugpiučio 23 d., nuo 8:30 
iki 9 vai. ryto, iš W0RL sto
ties. 950 kiloeiklių:

1. Dainuos Saulutės mer
gaičių Choro.

2. Muzika.
3. Žinios.
Rugpiučio 24 rytą. nuo 

9:30 ild 10:30 vai., iš tos 
pat stoties:

1. Al. Michals orkestrą iš 
Lavvrence’o.

2. Dainininkės Ona Kava-
liauskiutė iš Dorchesterio ir 
Ona Turauskienė iš Cam- 
bridge. S. Minkus.

Back Bay viešbuty buvo 
rastas pasikoręs savo kam
bary George H. Dyer. 75 
metų amžiaus našlys.

TtLTIOMąiaN

Dr. John Repshu
(RKP8YS)
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278 HARVARD STRIKT 
kamp. lamaa U. arti Central tkv

CAMBR1DGK.

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.
Viei Tavorai Brangsta, bet1 
pas mus gausit senom kai-;

Geležies Reikmenų
PLUMBINGŲ. Geriausios Rūšies 

PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLŲ. ŠIE- j 
NOMS POPIERIŲ. Visokių reikmenų Į 
prie Elektros. Visokių reikmenų iž > 
GUMOS.

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

FLOOD SUVARĖ j 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADVVAY

SOUTH BOSTON. MASS.
TeL ŠOU 4148

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

ir aso 7 iki A . 
392 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1228

Ligoninės ofisas—Back Bay 
328 COLUMBUS AVĖ,

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

334 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS

J. Krukonių sūnūs gavo 
stipendiją.

Draugu J. Krukonių sū
nus Sarafinas, kuris baigda
mas South Bostono High 
School buvo apdovanotas už 
pasižymėjimą matematikoj. 
dabar gavo iš tos mokyklos 
stipendija Įstoti Į Northeast- 
em L’ niversitetą ir tęsti 
mokslą tenai. Šią vasarą ji- 
cai ima National Defense 
braižybos kursą tame uni- 
veisitete. Pabaigęs ši kursą, 
jaunas Kmkonis galėtų jau 
gauti darbą su apie $40 al
gos Į sąvaitę. bet jis pasiry
žęs naudotis gautaja stipen
dija ir studijuoti aeronauti
ką toliau.

Pernai jisai baigė Civil 
Alilitary Training ir buvo 
apdovanotas medaliu ir ki
tais garbės ženklais. Jis yra 
pilnas skautas ir mokyklos 
kadetų pulke yra užsitarna
vęs pulkininko icolonel) 
laipsni.

PFRVE2IMV' DEFENSE
darbininku

Valandos: nuo 2 iki 4 po
nuo 7 iki 8 valuira.

107 SUMMER STREET. 
LAWRENCE. MASS.
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TRANO a
Sors gyvenimas eina
mo. bet ae’į"XnėUi turi svarbių 
savo kebu. Tu . Moters aap*-
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eina mokyklon. EL

patarnaus
eina m^. velionese.
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TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomia:
Nuo 9 ryta iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

DEL 2 DIDELIU DARBŲ

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų 1 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonurealtk 4578.

Lankėsi teisėjas Zuris 
iš Chicagos.

Pereitą sąvaitę Bostone 
lankėsi p. Jonas T. Zuris, 
lietuvis teisėjas iš Chicagos. 
Jis buvo atvažiavęs su žmo
na Į Rytus praleisti atosto
gas. Sakėsi buvęs Baltimo- 
rėj. Philadelphijoj ir Nevv 
Yorke. Iš Bostono p. Zuris 
buvo nuvykęs savo automo
bilium i Jlaine’o valstiją ir 
giiždamas iš tenai vėl susto
jo Bostone. Pereitą nedėl
dieni adv. Bagočius, adv. 
Šalna ir d-ras Kapočius bu
vo išvežę svečią golfą pa
lošti.

Nukrito nuo 5 aukšto ir 
neužsimušė.

ši panedėli Ea<t Bostone 
nukrito nuo 5 aukšto stogo 
’ 1 metų mergaitė ir neužsi
mušė. Ji nusilaužė abidvi 
kojas ir persiskėlė galvą, bet 
daktarai sako. kad jos gyvy
bei nėra pavojaus.

Dvi jaunos mergaites. Ru
dos pabėgo nuo tėvų iš So- 
mervilles. buvo rastos Nevv 
Yorke.

\ l

Avoraųo Wookdoy Ridiop—IUAO 
M2,382 Pomonųon

Biųpoct Ridinu—IUAO
l,AO3,SIS Rntenųers

Su galinga transportacijos systema, Boston Elevated Rail- 
vvay yra gatava sutikti padidintą reikalavimą patarnavimui.

Vidutinis skaičius šiokiom dienom pasažierių 1940 m. bu
vo 882,382. 0 Rugsėjo 23. 1940, Eleveiterių systema pervežė 
1.403,518 keleivius.

šiandien mes esam pasirengę pristatyti daugiau karų, tan
kiau važiuot, skubesniai tarnystei sulyg reikalavimo publikos.

“EI” gali padidint transportaciją mažių-mažiausia 25 nuo
šimčiais daugiau važiuotojams, negu pereitais metais.

TAUPOMI REZORSAI

Kadangi “EL” veža daug pasažierių vienu važiavimu, tai suvartoja 
mažiau pajėgos kaip kitoki važiavimo budai mieste. Sulyg pasitikė
jimo ir ekonomijos modemiška mass transportacija turi tuos pačius 
tobulumus kaip mass produkcija.

Vienas "EL" busas veža tiek žmonių kiek paprastai važiuoja i 
dvidešimt automobilių. Apie 400 automobilių reikėtų kad pervežti 
tą skaičių, kiekvienas rapid transit treinas perveža skubos valandom. 
Taip. vartojimas "EL" gyvingai apsaugoja tautos turtą. Ir taipgi

GREITIS ‘EL’ Patarnavimo
Sekantis važiavimo laikas parodo greitį ir pajėgų
•’EL’o’ Patarnavimų:

llarvard Sųuare į Park Street ...................... g minutes
Ashmont į M'ashington Street ................... 18 minučių
Forest Hills į Summer Street .................... 16 minučių
Everett į Minter Street ............................... H minučių
I^ehmere j Park Street ...................  g miaates
Kenmore į Park Street ................................  g miaates
Maveriek į M'inter Street ...............  7 minutes
Symphony Station į Park Street............ T’/j minučių į

pagreitina susisiekimą į sukoptus miesto plotus. Kaip didesnė dalis 
žmonių važiuoja “EL” tai mažesnis skaičius važiuoja gatvėse.

GERIAUSIAS BUDAS SUTAUPYT GAZOLINĄ
Kad “eit kur visados ėjot” ir taupyt gazą visą kelią, mes patariam 
jums važiuot “EL” visose Bostono apielinkėse. Kad nepakliuvus 
j didelį trafiką—su dažnais trūkčiojimais—kur jus gazolinas duoda 
labai mažai mylių ant galiono.
I daugelį vietų “*EL” yra greitesnis ir daug parankesnis negu ko. 
kia kita miesto transportacija. Visaip jis yra saugus, ekonomiškas.

Boston Elevated Railivay

............./ I

! Tek 28624 Gyv. 81182

DrJo8eph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akte ir 
mu laiku sugrąžiau 
žeminuoju ir

114
LAWRENCE, MASS.

• iki 12 
aso 2 iki 8, 
nuo 7 iki 8. 

• iki 12

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARB, Room tt
BOSTON. Telef. Lafayetto 2871 

2044-Jarba
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ UGŲ.
Vai. nuo 8 ryt. iki 7 vak. ka 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki l.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 8848 
RES. 231 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica, P)aia, Masa.
Res. Tel. Arnold 1828

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainas 8tabMaai Pigias.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI 
LIŪS IR TUOKUS VISOKIŲ 

MDIRBYSeiŲ.
Peter Trečiokas ir 
to Kapočiaaas — ravialnkai.

Tabyan Ir tomatravlme Mate 
I HAMUN SIRBR
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