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Aplink Leningradą Siaučia 
Kruviniausią Skerdynė

MIESTĄ GINA 1,000,000
RAUDONARMIEČIŲ.

Visi gyventojai apginkluoti 
ir prisiekę gyvais nepa

siduoti.
Maskvos radijas šį pane- 

dėli pranešė, kad vokiečiai 
jau pasiekę Leningrado 
priemiesčių, bet ramina, kad 
‘‘fašistai nepereis.” Voroši- 
lovas apginklavęs visus mie
sto gyventojus, vyrus ir mo
teris, ir visi jie prisiekę gin
tis iki paskutinio kraujo la
šo, bet gyvais nepasiduoti. 
Kiekvienas Leningrado na
mas, kiekvienas kiemas ir 
kiekvienas skiepas dabar 
esą paversti atskirais for
tais. Kaip Ispanijos fašistai 
negalėję paimti Madrido, 
taip vokiečiai nepaimsiu Le
ningrado.

Atsakydamas į šitą rusų

siaučia kruviniausią skerdy
nė. Todėl nuostoliai iš abie
jų pusių labai dideli.

Viena telegrama iš Mask-

Churchill Įspėjo 
Japoniją.

Kilu* karui, Anglija stosian
ti su Amerika prie* Japoniją

Pereitą nedėldienį Angli
jos premjeras Churchill pa-

Vokiečiai Paėmę Ne
laisvėn 1,126fiOO 

Rusų.
Iš viso raudonoji armija ne

tekusi jau 4,600,000 vyrų

Estonijos Sostinė
Rusų Rankose.

Vėliausios žinios iš Rusi
jos fronto parodo, kad Tali
nas, Estonijos sostinė, tebė
ra dar raudonarmiečiu

Rusų ir Anglų Armijos 
Užėmė Persiją-Iraną

Pereitą sąvaitę . Berlynas rankose. Pabėgti iš tenai jie PERSŲ MIESTAI IR LAI- ja pyktis ir nesutikojos agen
tus iš savo šalies varyti, tai 
rusai su anglais nutarė patys 
tai padalyti. Ir štai, jų armi
jos jau Persijoj. Kaip tik vo-

___  ___ „________________ . . _ . . ; kiečių pavojus Persijoj bus
barduoti, kad nepridarius . šio panedėlio naktį j ūsų pašalintas, nišai su anglais 
ėstoms nuostolių. Estai buvo ir an^1M arijos įsiveržė Ira- prižada savo armijas iš tenai 
sukilę prieš rusus taip kaip nan» . kuris seniau vadinosi i ištraukti.

sakė didelę prakalbą per ra- pasįgyrė tiesiog viesuliškais galį tiktai laivais per Balti- VAI APŠAUDYTI, 
diją, paaiškindamas pašau- faimėįmais Rusijos fronte. nuo sPausžemio e. .. _
hm kokios reikšmes tuies visa vakary Ukrajina esanti Talinas jau senai vokiečiu Slj a.,a"tų. .b atl*
žmonijos ateičiai istorinis jo jau ir r du Mat l, vokie; darė Ru..)on kek, Ame-

.. . j f riko* pagalbai.vos sako, kad sj panedelj vo-' • t t - • įi _ • .. . ---------------
kiečiai siuntė Baltijos jura!? menesiu rusų armija neteku- čiai nenori tą miestą bom-
pagalbos suomių armijai! u « daugiau kaip 4,600,000 t
Plaukę keturi kareivių. Nelaisvėn vokie-e
kuriuos lydėję keli naikintu. visoms it Jww. cl.al P““^1’12®’?00 ?
vai m greitieji karo laivai., . . toms tautoms volanu «v-Juos pastebėję rusų orlaiviai jlna ,aisvž h. rf.
ir davę savo laivynui žinią. k|ausonfvbė. žlugsiąs ne tik- 
Rusai tuos transportus uz- Hitleris B b7t ir visi
puolę ir visus sunaikinę. Bet jo £ikininkai. Todėl chur. 
tuo pačiu laiku suomiai pra-.^įp pačiai įspėjo ir Japo- 
nesa. kad jy laivynas palei- Į nj;fl puria Hitleris kursto

visoms diktatorių paverg- gj 3 500,600 raudonarmie'- ir lietuviai' bet raudonoji ar- Pei-sijos vardu. Anglai kirto Užimdami Persiją arba 
busianti at- įjy mūšiuose. mjja sukilimą nuslopino ir P?1' Ira!>°. sieną penkiose Iraną, anglai su rusais pirmu. sukilimą nuslopino ir x . - . . .

Kad vokiečiai yra užėmę įsitvirtinus jų sostinėj laiko- Y^tose 1S Pie*ų> tuo tarpu kai kaitų sujungia savo spėkas 
Rusijoj daug teritorijos, tai si iki šiol. Rusų laivynas Rusijos kazokai smogė iš įr sudaro bendrą frontą 
to neslepia ir Maskva. Ji duoda jai paramą nuo jūrių. slaprės per Kaukazą? prieš bendrą priešą,
praneša, pavy’.džiui, kad Kitus rusu lizdus Estijoj vo- Žinios sako. kad persų Persijos okupacija turi da 
šiaurėje priešas paėmė jau kiečiai jau išvalė. Pereitą kariuomene pradėjo priesin-, į,- kitą labai svarbią reikšmę 
Novgorodą, o pietuose jau sąvaitę jie paėmė jau Narvą todėl anglai subombar- —jį atidaro Rusijon saugų 
atakuoja Dniepropetrovską. ir Kingisepą prie Finųuay^k^P^^.^^^'kelią.kuriuogalėsbutsiun- 

geležiniu lanku Vipurio (Vi-^r'pnJ\r^p“’kn«ę’ir Viena telegrama iš Maskvos Rankos, kurios gale stovi apšaudė persų laivus. Ar čiama Amerikos pagalba
borgo) miestą ir atsiėmę; karas, tai A ,§a tįo. pereitą sąvaitę sakė, kad Leningradas Tos įlankos 1 k*™^-|a p""^am “tlkrtai
grupę salų ties Virolahti.'-isv;pn «, Amerika Leningrado fronte raudono- pakraščiu vokiečiai ir ver-. UK . ”el KO1 K<v aa Peisiją. Tai yra ne tiktai
Tas salas rusai buvo užgro--r fanotįįaį ateitu palas -0 armRa pasitraukė net 50 žiasi prie Leningrado. Iš Pea.ls^u.’.^.?t ^aiP ten nebu- saugesnis, bet ir daug trum- 
bę per paskutinį karą su taįp kajp jįg ateis Hitleriui/ atgal, įsikasė ir mė- šiaurės į Leningradą taiko tu, ilgai laikytis prieš anglų pesnis kelias, negu per VIa

dęs juros dugnan 10 rusų lai- 
vų. Be to, suomiai

kurią Hitleris
prieš Ameriką, kad ji nedri- 

apsupę^ų jQ klausyti, nes jeigu

per
Suomija. Dabar jie buvo su- 
statę tenai savo kanuoles, iš

gins laikytis. finai.
Bet ar ištiesu raudonosios

ir rusų spėkas jie negalės, divostoką ir visą Sibyrą. 
nes Persijos šachas neturi ___________  '

pareiškimą. Berlyno radijas kurių apšaudydavo suomių! RUSU Radijas *‘Pū- armijos nuostoliai yra tokie Vokiečiai (jririūsi Sll- Pe*^P’OOO kareivių ir prie
pOte” Nacių Žinias. d!d< k"P n„ibint, i^„kb,J.Vnn,ja pra 1 ap‘

rujų mėgins gintis iki pasku- salose finai sakosi paėmę! 
tinio gyvo žmogaus, tai jų 
Leningradą ištiksiąs Varšu
vos likimas. Lenkai Varšu
voje
sekti
nenorėjo pasiduoti. Dėl to į 
vokiečių aviacija ir apgulos 
kanuolės turėjo Varšuvą su 
naikinti. Busią taip 
Leningradu, jeigu nišai 
norėsią pasiduoti.

Kad Leningradui gręsia 
didelis pavojus, tai rusai pri
pažino jau pereitą sąvaitę. 
bet jie vis tik turi vilčių 
miestą apginti, nes jo garni
zonas susidedąs iš 1,000,000 
kareivių, neskaitant civilių 
žmonių armijos.

šį panedėlį rusai prisipa
žino pasitraukę jau iš Nov
gorodo, kuris stovi prie Vol- 
chovo upės. į šiaurę nuo li
meno ežero. Novgorodas yra 
istorinis Rusijos miestas, iki 
viduramžių buvęs jos kuni
gaikščių sostine. Apie 40 
kilom. į šiaurę nuo šito mies
to eina didysis geležinkelis, 
kuris jungia Leningradą su 
Maskva. Jeigu vokiečiai per
kirs tą geležinkelį, tai Le
ningrado susisiekimas su 
Maskva bus nutrauktas.

Rusai kovoja labai atkak
liai. Pati Maskva sako, kad 
aplink Leningradą dabar

amen, Kaip Berlynas saei- _ oo f • „
bia, tai nesinori tikėti. Juk nOlKinę LdlLllS. inkluota.

daug kanuolių, amunicijos ir ’ Vokietijos nacių radijas jau antrą sąvaitę karui pra- Anglų jurininkai sako, kad i , sa an»^a^ ^°j.Pa'
Vovm n-mkjn Toi<r5 bpnsnma niktnmu kam ru- ___ i:__ •» skelbe. kad jie eina Persijonkitokio karo grobio. Taigi: liepsnoja piktumu, kam ru- ridėjus Berlynas skelbė, kad nuskandino tik 7.

i ūsų pozicijos aplink Lenin-j sų radijas “papildo Berly- “mįjįonas rusų jau sunai-taipgi buvę nusistatęįgradą kasdien vis mažėja irino skelbiamas karo žinias. kįnta įr raudonoji armija iš- kieri^s^marinos* ir'pavir- "orėdami tik "Akirati y?k?v
Madndo pavyzdžiu ir fgįĮpjjįja Rusai nusistoto savo radijo kriko.” G šiandien jau arti šiauš laivai «unaikir~ ciams kelią į Persiją. Ma^k

_ slėgtuvą lygiai tokiom P*t penkiŲ ;eflęTies fronto viduriu, prie
šais Maskvą, rusai laikosi 
geriau. Jie čia smarkiai

DETROITE GATVEKA- 
RIŲ STREIKAS PA

SIBAIGĖ.
Pereitos savaitės trečia

dienio rylą Detroite buvo
j ne užkariavimo tikslais, bet sustreikavę visi gatvėkarių

va ir Londonas reikalavo,

ir busų tarnautojai ir tūks
tančiai žmonių negalėjo lai
ku pribūti į darbą. Streikas. , _ ___ ___________, ____ vį«, AuriliM-laktt t j 7^ - .r ku pnouii j aaroą. owebangom, kaip Berlyno radi- kinta” ir Hitlerio treinas vis rinktine ^kuri riaukė keliu ka/ j?atl 'T ,1S? ^sėsi 4 dienas. Pereitą ne-

traliuoja Hitlerio ži- “į iSk^VS

x - . .. uošia dirvą šauktas. Gatvėkarių ir busų 
Hitle- tarnautojams dabar vado-

lio miestą. Ukrainoj, vokie-; žl™as;. Pelitą nedėldienį melaVo iš pat pradžių, toi ji Tatrai^Tšlikę tiktaf 8 anglu Į^TiuSia ^tuomet galėtu r k°riJŠ’
vokiečių radijas pareiškė: galį meluoti ir dabar. laivai kurie nabėse i Portu- - ijPįjją ir tuomet galėtų stumti CIO. Todėl dabar bus

Bet toliau j pietus rusai pas- vgaĮ,slpsPSn” Melas aiškiai matosi kad teritorialii‘vande- u&mes^Sja18 “ii'“ealėtu f“™'?' -,inki?lf il'.ta™au-
kutinėmis dienomis turėjo ty žodžiy Vo- ir iš J°. .Be,lj?° P1^“0- "?• B to yra spėjama, kad toJal nubalsimi., kurtos

kietijos radijo klausytojai Ja|
IM^rio mdS’bus tesimas ji"? skait0S! ’ vak?™s "uo ki'ęčiy pranešimas sako, kad i^StVnia’s.^Todėfkaip' ra- NAUJAS SKANDALAS 
toliau” Tai buvo rusu pri-ijlep,?-U-^eS’ 0 c.,a?e*)S?i?1 ^°.va tęsėsi kel. as dienas ;sanls taip ir anglams buvo 
/tazL-oc Rot ne s™; dar vokiečių nepaimtas Ki- jų laivai turėję sumaningai laua: ęVarku užkirsti iam ke-P jevas- Odesa irkiti labai rnanievraoti: ėia pulti, čia K įV^„o.«io 7u Vokietl- 
Berlyno z.my užbaiga. svarbys punktai. TaiĮŪ aiš-trauktis ateal, čia vėl ata-'Persl]a nen0'eJ° su Vokieti 

Kitais atvejais pasigirsto ku? kad visa vakarų Ukraji- kuoti.
prie nacių skelbiamų žinių na dar nėra užimto. Bet išsigelbėję anglu juri-;
tokios pastabos: ^Tai yra ----------------- ninkai, kurie pasiekė Lisa-

užleisti labai daug teritori
jos priešui. Žinios sako, kad 
traukdamiesi jie susprogdę 
ir Dniepropetrovsko elektros 
gamybos įmonę, kurią buvo 
pastote iš Amerikos pakvie
sti inžinieriai. Ši elektros 
stotis buvusi didžiausia vi
soj Sovietų Rusijoj ir jos pa
statymas kainavo milionus 
dolerių.

Odesa visai apsupto nuo 
sausžemio ir apie ją paskuti 
nėmis dienomis nėra jokių 
žinių.

oenynu pianeMinu, nis. is io yra spėjama. Kaa už lti įr anglu kontroliuo- ta 7V Lu organizac iu iie 
a vakarų Ukrajma užpuolimas ant konvojaus i:„ : ppr<!įia Kadangi nati av’e>V. organizacijų jie
nta.” Vakar, Ukra- pyko ties Portugaliją. .SžiS _______
ltosi 1 vakarus nuo Ifionm nranesimas «alcn kad m »-» i.

GEORGUOS KOLĖJ1ME.
Georgijos valstijos kalėji

mai jau ne sykį buvo tyrinė
jami dėl nežmoniško elgesio 
su kaliniais. Vos tik trys me
tai atgal buvo panaikinti ka
linių retežiai. Pirma kaliniai 
būdavo laikomi surakinti.

Japonijos-Amerikos 
Karas Esąs Neiš

vengiamas.
Santikiai tarp Amerikos 

ir Japonijos kasdien darosi 
vis daugiau įtempti ir gali 
nutrukti bet kurią dieną. 
Ypač padėtis pasidarė ner
vinga, kai Amerika nutarė 
siųsti rusams karo pagalbą 
per Vladivostoką. Keli A- 
merikos laivai jau plaukia 
tenai ir neužilgo turės eiti 
per japonų kontroliuojamus 
vandenis. Japonų džiugai 
žvangina savo kardais ir sa
ko, kad Amerikos pagalbos 
i-usams jie nepraleisią. Ir to
dėl Japonijoj savaime susi
darė išvada, kad karas su 
Amerika esąs neišvengia
mas. Pereitą sąvaitę Japoni
jos karo laivynas rekvizavo 
jau visus prekybos laivus ka
ro reikalams.

AMERIKA TURI 
LAIMĖTI KARA
Babsono statistikų biuras 

savo raportuose yra pasa
kęs, kad šio karo išlaidas už 
demokratines valstybes tu
rės apmokėti Amerika. Be
veik tą patį dabar pasakė ir 
prezidentas Rooseveltas. 
kuomet jis savo kalboje Wa- 
shingtone pereitą sąvaitę 
pareiškė, jog šios šalies žmo
nės vis dar negali suprasti, 
kad šį karą turi laimėti A- 
merika, ir kad kova bus sun
ki. Amerika yra demokrati
nių valstybių arsenalas ir ji 
turi aprūpinti visas demo
kratines valstybes ginklais, 
sako prezidentas. Ji turi pa
dėti ne tiktai demokrati
nėms valstybėms, bet ir Ru
sijos bolševikams, kuriuos 
Hitleris dabar padarė savo 
priešais.

NUSKANDINĘ 32 RUSI
JOS LAIVU.

Berlyno žiniomis, vokie
čių orlaiviai nuskandinę jau 
32 Rusijos laivu Baltijos ir 
Juodoj jurose

ŠIURPI BUŠO IR 5 AU
TOMOBILIŲ KATAS-

paraka' niBŽiems vaikaitis.” Radijas Plic- bon? (Port^l^^sUnTb! v , TROF,k
arba: “Mes nemanom, kad. Lako kad anriu konvoiuie' New Jerse>' valstijoj, ne-
Vokietijos žmonės šitokiems klū Hitlerį. išviso buvę tik ‘20 laivu ir I*?1* ?uo WaWwick mieste- šiomis dienomis kilo naujas
melams tikės. ’ Vokietijoj veikia slaptas kad vokiečiai nuskandino Greyhound kompanijos skandalas. Paaiškėjo, kad

Del šitų “papildymų na- radij JRJuris transliioja iš jų tik 7. Taigi išrodo, kad apskrities kalėjimo
ciai tiesiog siunta, bet nezi-, trumJ ’mig bangomis, daž. ■ Berlynas padidino savo Pa-iSlaT^ prižiūrėtojas nukankino du
no kaip užkirsti jiems kelią. nai * įekiančiomis ir New'sisekimą lygiai 4 kartus. i$lk”le su penkiom masinom Jaunu juodveidziu kalimu.

Yorko radijo stotis. Mano- Nuskandinti anglu laivai P * žmones užmušė ant vie- _
ma kad to radiia oneruoia veže Portugaliion anglh ir į tos, o 10 suzeide, kai kuriuos NEPABAIGTI RUSŲ LAI- į^nieji Sudužęs busas už- VAI TEKO VOKIEČIAMS.NACIAI KRAUSTOSI 

IŠ BERLYNO. IJVO VSllC^ lliCSlllCSlO Ufs A. 1/1 -I — • >* ~
New Yorke nugirstas Ma-i rininkai. nes jie smerkia ly- sardinkas, kurių Anglija už-;^. ^ue' J* n’Li Vokiečiai praneša, kad

skvos radijo pranešimas sa-igiai žydus, nacius ir komu-sakiusi tenai $12,000,000 P P užėmę Nikolajevo uostą
ko, kad nacių valdžia prade- i nistus. Pereitą nedėldienį sumai.
io kraustytis iš Berlyno į pie- į tas radijas smarkiai pliekė i __ iriūPTTTrr'i m 
tų Vokietiją, nes dabar Ber- Hitlerį, kuris dalina savo 60,0(5 Tą ri ici in i 
lynas beveik kas naktį bom- i rudmarškiniams vokiečių n,7.. , ’
barduojamas, žmonės ne-‘armijos geležinius kryžius. Lenkų valdžia Londone 
gauna miego ir įstaigų tar-j “Šito girta, purvina kiaulių skelbia, kad Rusijoj jau su-

- - — - .... - « i • i » cinoroc T Lrii T nirimnoc i

Įima juos pažinti, ar tai vy- prie juodos Juros, jie žymiai
rai. ar moterys.

NUSKANDINO 616,000 
TONŲ AŠIES LAIVŲ.

sustiprinę savo jūrių spėkas, 
nes Nikolajevo laivų dirbtu
vėse radę da nepabaigtus 
statyti 35,000 tonų talpos 
šarvuotį. 10,000 tonų talposLondono žiniomis, per 5

nautojai negali be poilsio gauja teršia gerbę kiekvie- įdaręs Lenkų Legijonas, į j pastoiasias sąvaites anglai skraiduolį, keturis naikintu- 
/JirKK Valine mini-tariins nn Vnlrintiina lcnrin kurie kurį įstojęs jau tarp 60.000, ?U SU\ O sąjungininkais 11U- yyg jp dyį submai'inaS. \ O-dirbti. Kelios ministerijos no 
jau išsikėlusios iš Berlyno

RUSAI IŠTRUKO IŠ (pranešėjas. Vadinasi. Hitle- > ffilumon
SLĄSTŲ. (ris su savo rudmarškiniais.;guonienai yra buvę lenkų

Žinios iš Maskvos sako,įtai >rta. purvina kiaulių 'aimijos kareiviai.
kad maršalo Budenio amii- ^auJa- 
ja, kurią vokiečiai Ukrainoj 
stengėsi apsupti ir sunaikin
ti, ištruko iš tų sląstų ir di
desnė jos dalis persikėlė per 
patvinusį Dnieprą į saugiąją

7 ASMENYS ŽUVO 2 AU- 
TARP ANGLŲ IR FRAN- TOM° trofOJ ATAS

CUZV„^ra5DEDA j MichiX vSSijoj, ne- 

mūšiai. j tojj nUQ Harrisvillės mieste-

kiečiai galėsią lengvai tuos 
laivus pabaigti.

AMERIKOSPASKOLA 
RUSIJAI.

Washingtono žiniomis, 
talitariškos valstybės neteko šios šalies valdžia planuoja 
jau 4,007.000 tonų laivų, sa- duoti Rusijai didelę pasko-

vieni rusai per tą laiką nu
skandino 51 laivą.

Nuo pat karo pradžios to

pusę. Daugiausia rusų išsi- čiuliavo 
gelbėjo arkliais, kuriems įsi
kabinę į uuodegas jie per
plaukė upę. Bet rusų kanuo
lės, tankai ir kiti stambesni 
ginklai, matyt, paliko vokie
čiams vakarinėj Dniepro 
pusėj. . £

Vichy valdžia tiek susibi-ilio, pereita nedėldieni prie-
inKovn UltUn'n Voži ! l-lil___ t-

lą, už kurią rusai galės čia 
pirktis reikalingų sau daik
tų karui su Hitleriu.

ko Anglijos admiralitetas.

NAUJAS KARO AMBU- 
LANSAS VAŽIUOS 

90 MYLIŲ.
Viena Amerikos automo-

ANGLIJA NETEKO 28-tos 
SUBMARINOS.

Pereitą sąvaitę Londonas 
anglų armijai paskelbė, kad Viduržemio 

nematė ir abudu susitiko ant J ambulansą sužeistiems ka- juroj italų karo laiv as nu- 
pat kalnelio viršūnės. Sep- reiviams vežioti, kurio grei- skandino anglų subinariną.— - — — • S • • * * ' _ •

vo su Hitleriu, kad i šakiais susikūlė ir sutrapėjo 
i dabar žiuri į ją kaip į J du automobiliai. Vienas lė-anglai

vokiečių talkininkę. Afriko- Į kė iš vienos pusės kalnelio, bilių kompanija sukonstruk 
je jau prasidėjo tarp anglų kitas iš kitos; vienas kito J tavo naują 
ir francuzų susikirtimai.
Keli anglu karo laivai Afri-
kos pakrašty subombardavo 
francuzų laivus.

tyni žmonės 
ant vietos.

buvo užmušti tis siekia 
landą.

90 mylių į va- Tai esanti jau 28-to žuvusi 
Anglijus nardomoji laivė.
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APŽVALGA I

NUKENTĖJUSIEMS LIE
TUVOS ŽMONĖMS PA- i

DEDA RAUDONAS 
KRYŽIUS.

Kai mes Amerikoje pra-1 
dedam tik svarstyti. ar ne
vertėtu organizuoti nuken-1 
tėjusiems Lietuvos žmonėms! 
kokią nors pagalbą, tai Kau
no laikraščiai praneša, kad 
Lietuvos Raudonas Kryžius 
jau aktualiai tą darbą dirba. 
Nukentėjusiu nuo karo ir 
nuo bolševiku teroro esą la
bai daug. Vienam tik Kaune 
esą daugiau kaip 1.500 bu
vusių politinių kalinių, kurie 
neturi nei drapanų, nei pa
stogės. ir prie to da pusiau 
gyvi. Juos pasiėmė savo glo
bon Lietuvos Raudonas Kry- 
žius. kurio bolševikai ne- 
istenge visiškai sunaikinti, j

Apie Raudonojo Kryžiaus j 
veiklą “Ūkininko Patarė- j 
jas’’ paduoda šitokių infor-' 
macijų:

i
“Lietuvos Raudonojo Kry-Į 

žiaus patalpose nuo ankstaus į 
ryto iki vėlaus vakaro vyksta j 
nepaprastas judėjimas.

“Lietuvos Raudonajam Krv- ĮI
ziui teko platus darbas nuo pat 
pirmosios šią Įvykiu dienos. 
Bolševiku armija, nuo pirmo 
vokiečiu smūgio pakrikusi ir• 
pradėjusi galvotrūkčiais bėgti, j 
paliko be jokios globos kai ku-Į 
rias ligonines su šimtais ligo-; 
nių. Lietuvos Raudonasis Kry
žius pasiskubino šias ligonines 
paimti savo globon. Netrukus 
išsilaisvino politiniai kaliniai.! 
Daugelis jų buvo vos gyvi ir i 
reikalingi skubios medicinos j 
ir kitokios pagalbos. Raudona
sis Kryžius atėjo jiems pagal
bon. nedelsdamas nei valandos. 
Tuo pačiu laiku užvirė parti
zanų kovos su bolševikais, pa
reikalavusios iš Raudonojo 
Kryžiaus skubaus ir gerai or- • 
ganizuoto rūpinimosi sužeis
taisiais. Raudonasis Kryžius 
ir šiuo atveju padarė viską, 
kas buvo galima.

“šiuo metu Lietuvos Raudo- Į 
nojo Kryžiaus darbas yra dar i 
labiau išplėstas. Prie Lietuvos! 
Raudonojo Kryžiaus dabar 
yra suorganizuotas Nukentė- 
jusiems nuo Karo šelpti Ko-: 
mitetas. šis Komitetas, būda
mas tiesioginėje Raudonojo) 
Kryžiaus žinioje, rūpinasi iš-j 
vežtųjų Į Sovietų Sąjungą ir 
šiaip dingusių musų tautiečių , 
gelbėjimu, politinių kalinių 
globa, buvusių pionierių sto-: 
vykiose vaikų globa, nukentė- i 
jusiu nuo karo šelpimu ir Įvai-' 
riais kitais reikalais.

“Rūpinimasis išvežtais Į So-' 
vietų Sąjungą musų tautiečiais' 
dar tik pradėtas. Kaip žinome.; 
bolševikai išvežė musų tautie-* 
čių labai daug. Nėra beveik nei 
vieno kaimo, iš kurio nebūtų : 
išvežta kelios ar keliolika šei-! 
mų Tačiau Raudonasis Kry
žius neturi apie juos žinių. O ; 
neturėjimas žinių labai sunki-’ 
na darbą. Kad ši kliūtis butų 1
pašalinta, dabar stengiamasi 
sudaryti tikslius išvežtųjų są
rašus. pasikviečiant talkon tų 
musų tautiečių gimines, kai
mynus arba pažistamus. Iš
vežtųjų giminės, o kur jų nėra. 
kaimynai ąrba pažįstamieji 
prašomi reikalingas žinias su
teikti nedelsiant.

"žinias suteikęs turi pasira
šyti ir nurodyti savo adresą. 
Žinios turi būti atsiųstos Į 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
išvežtiems Į TSRS ir dingu- 
siems politiniams kaliniams 
gelbėti sekciją. Kaunas. Lais
vės Alėja 20.

“Lietuvos Raudonasis Kry
žius patyrė, kad bolševikai iš
vežė iš Lietuvos ne visus musų 
tautiečius, kuriuos buvo suėmę 
ir paskyrę išvežti. Gauta ži
nių. kad dalis suimtųjų, vežtų 
į Sovietų Sąjungą. j»ai»ėgo ties 
Naująją Vibna. Jie kuri laiką 
slapstėsi ir dal>ar kai kurie jų 
atvyko į Vilnių. Taip pat gau

ta žinių, kad bevežant, pasitai
kė pabėgimų ir kitose vietose. 
Be to. yra vilties, kad kai ku
rie transportai Įstrigo pake
liui ir bolševikų buvo palikti. 
Lietuvos Raudonas Kryžius 
dabar daro žygių susisiekti su 
svarbesniais krašto centrais ir 
surinkti apie tai tikslesnių ži
nių. Iš Vilniaus žinių bus gau
ta greitu laiku.

‘šiuo metu Raudonajam 
Kryžiui vien tik Kaune tenka 
globoti per 1.500 buvusių poli
tinių kalinių. Dali jų priglau
dė Kauno visuomenė. Tačiau 
daugumai jų pastogę turėjo 
parūpinti pats Raudonas Kry
žius. Be pastogės. Raudonasis 
Kryžius teikia jiems dar mais
tą. parupiija drabužių, avaly
nės ir stengiasi sudaryti gali
mybių pasiekti savo kilime 
vietas.

“Greitu laiku Raudonasis 
Kryžius ims globoti ir iš kitų 
kalėjimų išsilaisvinusius poli
tinius kalinius. Kad pagalba 
butų įmanomesnė. prašoma 
ateiti talkon visuomenę. Vi
suomenė turi steigti politi
niams kaliniams globoti komi
tetus ir negailėti drabužių ir 
maisto produktų. Raudonasis 
Kryžius beturi maisto ir dra
bužių išteklius visai menkus ir 
visuomenės paramos yra labai 
reikalingas.

"Lietuvos Raudonasis Kry
žius taip pat rūpinasi ir dingu
siais be žinios politiniais kali
niais. Musų tautiečiai buvo su
iminėjami visą bolševikų val
dymo laiką. Buvo suimta de
šimtys tūkstančių žmonių. 
Apie kai kuriuos jų artimieji 
neturi jokios žinios nuo pat su
ėmimo minutės. Raudonasis 
Kryžius bando dabar aiškinti, 
koks likimas juos galėjo ištik
ti...

“Kaunas nuo bolševikų ne
daug tenukentėjo. Tačiau kito
se vietose bolševikų gaujos 
pridarė baisios žalos. Taigi, nu
kentėjusių žmonių begalės. 
Daugelis jų yra atsidūrę ypa
tingai sunkiose sąlygose. Rau
donasis Kryžius, rūpindamasis 
visais karo paliestais, ištiesia 
pagalbos ranką ir jiems. 
Tiems, kurių gyvenamas patal
pas bolševikai sudegino, ftaru- 
pinama pastogę. Daugelis jų 
maitinami. Sužeistieji yra gy
domi ligoninėse ir ambulatori
jose. Ypatingas rūpestingu
mas skiriamas nuo karo nu
kentėjusioms motinoms ir vai
kams.

“Bolševikai per visą savo 
valdymo laiką dėjo pastangų 
susiaurinti Raudonojo Kry
žiaus reikšmę ir pasiglemžti 
galimai didesnę jo turto dalį. 
Tačiau tai jiems nepavyko. 
Raudonasis Kryžius Įstengė 
išsaugoti didelius kiekius vais
tų ir tvarstomosios medžiagos. 
Bet i Raudonojo Kryžiaus vei
klą Įeina ne vien tik medicinos 
pagalbos tiekimas, o visokerio
pa pagalba. Todėl yra svarbus
ir visi kiti ištekliai. O šie Rau
donojo Kryžiaus ištekliai, kaip 
jau minėta, yra menki ir be 
visuomenės paramos jis vargu 
ar galės toliau verstis, žinant, 
kaip svarbi yra Raudonojo 
Kryžiaus veikla, reikia many
ti. kad visuomenė neliks kur
čia ir jo pastangas parems 
gausiomis aukomis.“

Taigi nukentėjusiems Lie
tuvos žmonėms šelpti apara
tas yra jau gatavas ir jau 
veikia. Bet jam reikalinga 
pagalba. Jis prašo tos pagal
bos iš vietos gyventojų. Ar 
nevertėtų prie to prisidėti ir 
mums. Amerikos lietu
viams?

“Keleivy” jau buvo iškel
tas sumanymas šaukti tuo 
reikalu Amerikos lietuvių 
suvažiavimą. “Tėvynė” kar
štai tam pritarė. “Naujie
nos’’ mano. kad reikėtų dar 
palaukti, kol daugiau paaiš-

KELEIVI3, SO. BOSTON

Vaizdelis iš Rytų Karo Fronto

ši nuotrauka yra padaryta vokiečių ir prisiųsta Amerikon radijo bangomis. Vokiečių pri
dėtas paaiškinimas sako. kad ji parodo vokieti varant nelaisvėn paimtus rusus.

kės padėtis Lietuvoje. Bet iš 
to, ką rašo kauniškis “Ūki
ninko Patarėjas,” padėtis 
jau aiški. Nukentėjusių žmo-; 
nių globojimą ir šelpimą pa
siėmė i savo rankas Lietuvos 
Raudonas Kryžius. Jam rei
kalinga pagalba. Tai kodėl 
Amerikos lietuviai dabar 
negalėtų suvažiuoti ir Įsteig
ti nepartini fondą teikti pa
galbą Lietuvos Raudona-; 
jam Kryžiui?

AKYS ŠVIESESNĖS, VEI
DUOSE ŠYPSENA.

Taip Lietuvos žmonių 
nuotaiką nesenai piešė Kau
no dienraštis “Į Laisvę.” 
štai jo žodžiai:

“Lietuviai kaip vienas susi
klausydami grižta prie darbo, 
prie tvarkos. Musų akys švie
sesnės ir veiduose matyti šyp
sena. Bet kurie laikini sunku
mai nėra sunkumais. Dabar 
viskas lengva, nes žinai, kad 
rytą kėlęs busi namuose ir va
kare tikrai grįši namo. Tas 
nuolatinis netikrumas, tas žvė
riškas elgimasis su žmogumi 
musų jau nebepersekioja.”

Reikšmingi žodžiai. Da
bar esą lengva, nes žinai, 
kad lytą kėlęs busi namuo
se ir vakare tikrai sugrįši na
mo. Tai reiškia, kad prie 
bolševikų ne visados žmogus 
vakare sugrįždavo namo. 
Todėl negalima ir stebėtis, 
kad dabar akys pasidarė 
šviesesnės, veidas ėmė šyp
sotis.

Bet išrodo, kad ne ilgai 
jam šypsotis buvo lemta. Iš 
Švedijos atėjo žinių, kad lai
kinąją Lietuvos vyriausybę 
vokiečiai jau jpanaikinę. Yra 
gandų, kad jTnet areštuota. 
Jos vieton esąs paskirtas vo
kiečių komisaras Renteln. 
šis gi padalinęs Lietuvos 
administraciją į tris depar
tamentus : politikos, ekono
mijos ir transportacijos.

Politikos departamento 
viršininku esąs paskirtas 
pulk. Kubiliūnas: ekonomi
jos, prof. Jurgutis: trans
portacijos, Germanas.

Taigi vokiečiai šeiminin
kauja Lietuvoje kaip jiems 
geriau išrodo, o ne kaip lie
tuviai buvo iš pradžių nusi
statę. Lietuviai buvo pasi
rinkę savo laikinosios val
džios vadu pulk. Škirpą; vi
daus reikalų ministerium 
buvo pastatyytas pulk. Šle
petys: krašto apsaugos, gen. 
Raštikis, ir tt. Vokiečiai vi
sus juos pašalino ir sudarė 
visai kitokį valdžios apa
ratą.

Galimas daiktas, kad Lie
tuvos žmonių vokiečiai nete- 
torizuos kaip bolševikai te
rorizavo, bet pilnos nepri
klausomybės Lietuva negali 
tikėtis, jei Vokietija nebus 
nugalėta.

Prohibicija Amerikoje bu
vo įvesta 1919 metų birželio 
,30 dieną, o panaikinta 1933 
metų gruodžio 5 d.

MASKVA BIJOSI UŽSIE
NIO KORESPONDENTŲ.

“Naujienos” rašo:
“Sovietų valdžia dar iki šiol 

neleido nei vienam Anglijos 
arba Amerikos korespondentui 
aplankyti karo frontą. Nelei
džia Į frontą taip pat ir anglų 
nei amerikonų karo ekspertų. 
Todėl niekas negali patikrinti 
Maskvos komunikatų apie ka- 
ko eigą.

“Anglijos valdžia ir karo va
dai stebisi, kas ten tokio yra 
bolševikų fronte, ką Stalinas 
nori paslėpti nuo pasaulio. 
Londone dėl to kila įvairių 
abejonių.

“Hitleris elgiasi gudriau. Jo 
generolai kartais patys pakvie
čia Amerikos korespondentus 
nuvažiuoti Į tas vietas, kur ėjo 
mūšiai, kad jie pamatytų, kiek 
priešų naciai užmušė ir kiek 
visokių priešo mašinų ir ka
nuolių jie sunaikino. Vokie
čiai leidžia korespondentams 
ir pasikalbėti su dalyvavusiais 
mūšiuose kareiviais. Iš tų pa
sikalbėjimų korespondentai 
gauna įdomios medžiagos savo 
telegramoms.

“Kodėl Maskva negalėtų bū
ti nors tiek atvira su spaudos 
atstovais, kaip Berlynas.”

Buri užsienio korespon
dentų vokiečiai buvo nuve
žę iš Berlyno ir į Pabaltį. 
Žurnalistai buvo apvežioti 
po Lietuvą ir Latviją, kai 
bolševikai buvo iš tenai iš
vyti. Ta proga pasinaudojo 
ir Dr. Ancevičius, lietuvis 
žurnalistas. kuris paskui 
pranešė įdomių žinių apie 
Lietuvą “Naujienoms.”

Ką Mano Vokiečiai Su Rusija Daryti.
priklausoma pasiliksianti 
tiktai Lietuva, kaipo buferi
nė valstybė tarp slavų ir 
germanų kultūros susikirti
mo. Suomiams gimininga 
Estija busianti įjungta į Suo
miją, o Latvija padalinta 
tarp Lietuvos ir Baltgudijos.

Daugelis, kad ir klaidin
gai, bet stengiasi spėlioti, ką 
vokiečiai darys su Rusija, 
jei jie ją visiškai sumuštų ir 
nueitų iki Volgos? Nors tilo 
tarpu dar sunku kas nors 
konkrečiai sakyti šituo rei
kalu, bet remdamiesi žinio
mis. kurias yra patiekę 
Reuter ir Associated Press, 
mes labai suglaustai pasi
stengsime supažindinti savo 
skaitytojus su šiuo reikalu.

Virš minėtų žinių agentū
rų sprendimą dar tvirtina ir 
tai, kad vokiečių generalinis 
štabas atmetė rusų balta
gvardiečių pasiūlymą ben
dradarbiauti kare prieš so
vietų Rusiją. Vokiečiai sako, 
kad jie kariauja ne už seno
jo caro režimo atstatymą ir 
todėl caristų bendradarbia
vimas esąs neįmanomas.

Pasak Associated Press, 
vokiečiai galvoją sudaryti 
naują ir visai kitokią “Slavų 
valstybę.” J tokią vokiečių 
planuojamą valstybę įeitų 
Pavolgis, Dono srytis. Uk
raina ir Lenkija. Šitos vals
tybės karaliumi vokiečiai 
maną padėti vokiečių kuni
gaikštį Luisą, kuris nesenai 
vedė rusų kunigaikščio Ki
rilo dukterį.

Iš Pabaltijo valstybių ne-

GANDAI APIE PROF.
VOLDEMARĄ NEPA

MATUOTI.
Amerikos lietuviškųjų bol

ševikų laikraščiai rašo, kad 
“Hitleris paskyrė prof. A. 
Voldemarą ‘Geležinio Vil
ko’ vadu.” Iš to jie daro iš
vadą. kad “Geležinis Vil
kas” dabar plausiąs Lietu
voje likusius bolševikus.

Tuo tarpu gi Lietuvos In
formacijų Biuras apie prof. 
A. Voldemarą sako štai ką:

“Kai kuriuose Europos laik
raščiuose buvo įdėta žinia, kad 
iš Kauno kalėjimo išlaisvintas 
prof. A. Voldemaras. Iš priva
tinių šaltinių patirta, kad ši 
žinia neatitinka tikrenybę. Pa- 
liuosuotas yra ne prof. Volde
maras, o jo pusbrolis. Apie 
prof. Voldemaro likimą žinių 
neturima. Savo laiku buvo 
gauta žinių, kad jis bolševikų 
esąs išvežtas Maskolijon.”

Galimas daiktas, kad bol
ševikai senai jau jį nugala
bijo.

ŽUVO GEDVILĄ IR 
CVIRKA?

Lietuvos Informacijų Biu
ro Biuletinis Nr. 86 paduoda 
šitokį pranešimą:

“Iš privatinių šaltinių gau
tos dar negalutinai patikrintos 
žinios, kad bebėgdami iš Lietu
vos yra žuvę bolševikinės ko
misarų tarybos pirmininkas 
M. Gedvilą ir okupantams pa 
sikinkęs rašytojas P. Cvirka.”

Apie kitus buvusius Lietu
vos komisarus ir jų padėjė
jus kol kas da nėra jokiųv • •
Žinių. ;

Ar šie iš anglų šaltinių iš
ėję vokiečių planai Rusijai 
yra tikri, tuo tarpu sunku 
pasakyti, o kaip jie realizuo- 
sis, tai priklausys nuo vokie
čių ginklo pasisekimų Rusi
joj. Mums. kaipo lietuviams, 
svarbu kad Lietuva plačiai 
vėl išėjo į politinę are
ną ir jos ateitis nuolat kal
bama abiejų kariaujančių 
pusių. Kuri kariaujanti pusė 
šį karą laimės, bet Lietuva 
kelsis nauja, Lietuva dides
nė, gražesnė ir po savo tri
spalve vėliava surinkusi jos 
tėvų apgyventas ir jai pri
klausomas žemes. P. D.

(“P. A. Ž.”)

FABRIKAI JAU NEBE-
GAUNA ŽALIAVOS.

Waterbury, Conn.—Sco- 
ville Manufacturing Co. 
dirbtuvė atleido 300 darbi
ninkų, nes negauna vario, 
kuris reikalingas jos išdirbi
niams.

| Kodėl Jie Tyli?
į Karas palietė jau visą pa- 
’ šaulį ir pasiekė kožno gy- 
ventojaus ausį. vistiek kur 
žmogus negyventų — aikš
tėj, užkampėj ar miške—vi
sų akyse vaidinasi karo bai
senybės. Ar katrie tą karą 

'mato, ar laikraščiuose skai- 
! to. ar nuo kitų girdi—visur 
ta pati mintis kankina: kam 
tas karas, kuo pasibaigs ir 
kam jis naudingas? Ar tu 

i dirbi, ar tu guli. vis tau ausy
se girdis dirbtuvių bildėsis 
ir mašinų trenksmas—tai vis 
dirbami vienokie ar kitokie 
karo pabūklai. Darbas eina 
galvatrūkčiais, užsakymų 
dirbtuvės turi už milijonus 
dolerių. Dirbam ir mes dar
bininkai — sušilę, su viršlai
kiais. mažai gaudami pasil
sėti.

Atrodo, kad viskas tvar-
• koj: darbai eina gerai, už- 
! dirbam neblogiausia, bet vi-
• si mes žinom, ką mes dir- 
J bam. Mes dirbam mirties 
) pabūklus, kuriais musų su- 
' nųs bus užmušti, arba musų 
broliai ar mes patys busim 

' nugalabyti—patys pasiga- 
! minę sau ginklus.

Ko mes tylim, jeigu mes 
žinom, ką mes gaminam? Ir 

! ko jie tyli, katrų sūnus arba 
i žmonų vyrai žūsta karo lau
kuose bei jūrėse? Vieni mir
šta nuo didžiausių žaizdų, 
kiti palieka amžinais invali
dais. Ko žmonės tyli? Ar 
jiems ne gaila tų jaunų, ką 
tik pražydusių žiedų? Ar 
motinoms ne plyšta širdys, 
kad jų numylėti sūnus žūsta 
visai bereikalo? Ar never
kia tos moterys, kurių nu
mylėti vyrai tampa užmuš
tais kare? Aš tikrai žinau, 
kad jų širdys plyšta pusiau, 
kad jos ne visos išlaikys tas 
širdies kančias.

Aš negaliu iškęsti nepra
taręs ir nepalietęs tų tėvų ir 
motinų, katrų sūnus šian
dien lieja kraują be reikalo, 
ir katrie dar rengiasi lieti. 
Aš neiškenčiu nepaklausęs: 
ko jie tyli? Gal daugumas 
mano. kad šitas karas yra 
būtinas, kad kitaip negali 
būti? Aš negaliu suprasti, 
kodėl taip yra.

šių laikų pasaulio darbi
ninkai yra daug daugiau su
sipratę kaip seniaus buvo; 
daugiau turi mokslo, dau
giau supratimo. Taigi atro
do, kad ir šitą karą reikėtų 
kitaip suprasti. Bet kui- tau! 
Seniau nuo kariuomenės 
bėgdavo, slapstydavosi, o 
šiandien eina patys ir pasi
duoda karo tarnybai, kibai 
keista atrodo, kad žmonės 
nenori gyventi. Paimk bet 
kokį laikraštį ar žurnalą, vi
si tik skelbia karo įvykius, o 
prieš karą nėra nei balso— 
tarytum kad taip ir turi būti. 
Jeigu darbininkai nepakels 
savo balso prieš šitas sker
dynes, tai joms niekad ne
bus galo. Kai kam iš karo 
yra didžiausia nauda; bet 
kokia nauda tiems, kurie sa
vo galvas padeda?

Montreal. Kaunieti*.
Kanada.

Nuo redakcijos: Protes
tais karo nesulaikysim, nes 
tie, kurie kariauja, neprotes
tuoja. Ar girdėjome kokių 
protestų prieš karą Vokieti
joj? Ne. Vokiečiai džiaugia
si, kad jų Hitleris užpuola ir 
pavergia kitas šalis. GTuž- 
pultos šalys irgi negali prieš 
karą protestuoti, nes jos turi 
vesti apsigynimo karą. Prieš 
karą protestuoja daugiausia 
tie. kurių karas dar nepalie
čia. Pavyzdžiui, iki šiol ka- 
rą daugiausia smerkdavo 
bolševikai; jie smerkdavo 
net ir prezidentą Roosevel
tą, kam jis teikia Anglijai 
pagalbą prieš Hitlerį, nors 
ių Stalinas Hitlerį remdavo. 
Bet kai dabar tarp Stalino ir 
Hitlerio kilo karas, tai bol
ševikai staiga persivertė ra
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gožium ir pradėjo agituoti 
už karą. Kai Stalinas andai 
buvo užpuolęs Suomiją ir 
jo orlaiviai sprogdė ir degi
no suomių namus, tai bolše
vikai irgi šokinėjo iš džiaug
smo. Suomijos žmones to 
karo nenorėjo, tačiau turėjo 
kariauti, nes buvo užpulti. 
Po pirmojo pasauliUio karo 
buvo įsteigta net Tautų Ly
ga pasauliui nuo karo apsau
goti. Susirašė keliasdešimts 
valstybių. Bet šiandien ir 
vėl siaučia pasaulio karas. O 
jeigu tokia valstybių sąjun
ga negalėjo karo sustabdyti, 
tai kaip jį galėtų sustabdyti 
savo protestais atskiros žmo
nių grupės, kurios tarptau
tiniuose valstybių santikiuo
se neturi sprendžiamojo bal
so ir neturi priemonių savo 
norams įvykinti?

AR ŽINOTE, KAD-
Pirmutinis Pasaulio Ka

ras prasidėjo 1914 metų lie- 
pos 28 d., kuomet Austro- 
Vengrija apskelbė karą Ser
bijai; Amerika įstojo tan 
karan 1917 metų balandžio 
6 d. Gi 1918 metų sausio 8 d. 
Wilsonas paskelbė 14 punk
tų kaip pagrindą taikai. Tų 
pačių metų spalių 20 d. vo
kiečiai sutiko Wilsono pa
siūlymą priimti; Turkija 
tuoj padėjo ginklą. Vengri
joj ir Austrijoj paskelbtos 
respublikos, o Vokietijoj 
miestuose prasidėjo revoliu
cija; lapkričio 8 d. Bavarija 
apsiskelbė respublika, o lap
kričio 9 d. kaizeris jau pabė
go Olandijon; lapkričio 11 
dieną buvo paskelbtos karo 
paliaubos.

Penktasis Rusijos bolševi
kų suvažiavimas 1918 metų 
liepos 10 d. priėmė visai So
vietų Sąjungai konstituciją 
ir bolševikai įvedė ją gyve- 
niman visai neleisdami gy
ventojams jos balsuoti.

Amerikos prezidentas 
Lincolnas paskelbė juodvei- 
džių vergijos panaikinimo 
proklamaciją 1863 metų 
sausio 1 d. Tuo raštu buvo 
paliuosuota apie 3,120.000 
vergų.

Bresto-Litovsko taikos su
tartį su Vokietijos kaizeriu 
bolševikai pasirašė 1918 
metu kovo 3 d.*• v

Rusijos Caro Nikolajo II- 
rojo šeimyną bolševikai su
šaudė Ekaterinburge^;Sjbį- 
re. 1918 metų liepos 16 d. J

KAS YRA 'KIAULEI- 
TERIS?”

Paskutiniais laikais musų 
spaudoje pradėjo dažnai 
figūruoti Hitlerio “gauleite
ris” ir “gauleiteriai.” Ka
dangi daugeliui musų skai* 
tytojų tas žodis gali but ne
suprantamas, tai paaiškin
sim, ką jis reiškia.

“Gau” vokiečių kalboje 
reiškia apygardą arba pro
vinciją, o “Leiter” reiškia 
tokį žmogų, kuris rodo ke
lią, veda.

Taigi, kuomet sakoma 
“Hitlerio gauleiteris,” tai 
turima galvoj tokį asmenį* 
kuris pavergtuose kraštuose 
padeda Hitleriui vadovauti.

LIETUVIS VIENAS AT
MUŠĖ 7 PLĖŠIKUS.

Berisso mieste, Argenti
noj, lietuviškos valgyklos 
savininkas B. Bubliauskas 
liepos 5 dieną, apie 10 va
landą vakaro buvo užpultas 
plėšikų. Piktadariai bijoda
mi pulti viduje, pirmiau iš
mušė iš gatvės langą. Kuo
met Bubliauskas šoko žiūrė
ti kas išmušė. 7 plėšikai puo
lė jį gatvėj atimti pinigus, 
bet Bubliauskas pradėjo 
juos pilti, kol atbėgo poli
cija.
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KAS SKAITO, RAIO 

TAS DUONOS NEPRAŠO Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Ekonominė Apsigynimo Taryba ŽINIOS Iš HARTFORDO, CONN.
Europos karas ir Brooklyno 

lietimai.

Kur tik neisi, ką nesusi
tiksi—visi kalbasi apie Eu
ropos karą. Visų akys nu
kreiptos ten. Kas bus? Kas 
laimės? Ar Amerika bus į- 
traukta i karą? Tie ir pana
šus klausimai visur.

Ištiesų. padėtis gana 
rimta.

Kurie skaito “Laisvę.” tie 
yra šeriami didelėmis “per
galėmis.” Visur raudonoji 
armija “muša” vokiečius. 
Bet “mušdama” vis traukia
si ir traukiasi gilyn į Sovietų 
Rusiją. Didžiuma brookly- 
niečių jau net meta “Lais
vę” skaityti, nes joje negau
na teisingų žinių, o tik tuš
čių “pergalių” šiukšlyną.

“Laisvės” galvočiai plus
ta “Keleivi,” “Naujienas” ir 
“Naująją Gadynę,” kam tie 
laikraščiai paduoda neiš
kraipytas žinias apie karą. 
Del žinių plusties. rodos, ne
reikėtų, bet musų penktako- 
jam be plūdimosi, tai kaip 
žydui silkė be cibulio.

Komunistai ruošiasi gelbėti 
rusus, bet ne lietuvius.

Visi lietuviai yra susirūpi
nę dėl Lietuvos. Šimtai broo- 
klyniečių yra gavę iš Lietu
vos laiškų, kuriuose žmonės 
labai skundžiasi, kad bolše
vikai juos labai nuskriaudė, 
sugriovė ekonomini jų gy
venimą. Dabar musų Lietu
vą okupavo vokiški galvarė- 
zai. Ko dar nesunaikino rau
donieji, tai sunaikins rudieji 
atėjūnai.

F. M. gavo nuo savo tėve
lių laišką iš Kelmės vals
čiaus, Raseinių apskričio, 
datuotą šių metų birželio 12 
dieną, kol bolševikai da ne
buvo išvyti. Jame ant tiek 
nusiskundžiama, kad blo
giau jau negali būti. Girdi, 
aš esu astuonių hektarų sa
vininkas. Iš manęs žemės 
nei atėmė, nei man jos davė. 
Kam davė žemės pereitą 
metą, tai tie palikę ją bėga. 
nes negali išsimokėti val
džiai mokesčių. Viskas ap
krauta mokesčiais. Iš ru
dens Įsakė suvežti valdžiai 
javus. Kurie negalėjo parei
kalaujamos kvotos išpildyti, 
tuos suėmė kaip “liaudies 
priešus.” Kur juos išvežė, 
niekas nežino.

Toliau tas valstietis savo 
sunui amerikiečiui skun
džiasi: “Buvo ir tokių ūki
ninkų, kurie kiek prikūlė, 
tiek ir atidavė. Valdžios 
žmonės sakė. nebijokite, 
mes jums sėklai pristatysi
me javų iš Soveitų Sąjungos 
—gerų javų! Ir žinai, sūne
li, kai atėjo pavasaris, tai di
delė didžiuma kelmiečių 
ūkininkų neturėjo sėklų ir 
milžiniški laukai liko neap
sėti. Už neapsėjimą laukų 
dabar tuos žmones suarešta
vo, ir kur jie yra, niekas ne-e*žino.

Toliau tas žmogus sako: 
“Atrodo, kad naujieji musų 
Lietuvos valdininkai tyčia 
griauja musų Lietuvos gyve
nimą. Atrodo, kad visi mes 
Lietuvos žmonės esame kaž
kuo prasikaltę naujajai val
džiai ir anksčiau ar vėliau 
mes busime teismams ati
duoti. Prie visokių valdžių 
teko gyventi: prie caro, prie 
vokiečių pereito karo oku
pacijos metu, ir prie Smeto
nos. Bet tokios varjotiškos 
valdžios visgi nebuvo, kaip 
dabar yra sovietiška val
džia. Kaip mes išgyvensime 
ateinančia žiemą, tai tik 
viešpats Dievas žino. Aš gu
liu patalan ir nežinau ar at
sikelsiu. tad nusprendžiau 
nors prieš mirtį tau, sūneli, 
pasiskųsti, kaip mes sunkiai 
ir beviltingai gyvename?’

šis laiškas buvo rašytas, 
ką tik prieš vokiečių okupa-• 

į ei ją. Panašių laiškų brook-: 
! lyniečiai yra gavę daug. Vi-1 
suose laiškuose kartojasi tas 
pats nusiskundimas ir deja- i 
vimas, kad bolševikai viską' 
atėmė, kad nieko nepaliko. į 
Atėjo antri okupantai, tie; 
irgi nieko neatnešė, bet pa-i 
ims da ir tai. ko nespėjo at- i
imti rusai.

Aišku, kad Lietuvai grę-į 
šia badas. Kaip reiktų gel-! 
bėti savo brolius ir seseris' 
nuo bado, turėtų rūpintis vi
si lietuviai. Bet ne! Musų 
lietuviai, kurie susispietė 
apie “Laisvę.” geriau pasa
kius—penktakojai, buvę tar
nai Hitlerio, šaukia susirin
kimus ir rūpinasi Sovietų 
Rusija.

Kiek tie žmonės priklegė- 
jo apie lietuvybę, apie Lietu
vos meilę, kada Lietuvoje 
buvo J. Paleckis! Bet kaip 
tik jis išdūmė per purvyną 
pas Staliną, tai Lietuvos 
žmonių reikalai komunis
tams jau nerupi. Nieko, jei 
žmonės apsirūpinę savo tau
tos reikalais rūpinasi ir apie 
kitus. Bet komunistai rūpi
nasi tik apie rusus. Visgi lie
tuviui pirma turėtų rūpėti 
lietuvių nelaimė, o ne rusų. 
Nes ir rusas valdydamas 
Lietuvą visų pirma žiurėjo 
savo naudos — iš Lietuvos 
viską išgabeno Į Rusiją, o 
ne iš Rusijos i Lietuvą. Be 
to, rusams dabar pagalbą 
žada duoti Amerika ir Ang
lija, o Lietuvos žmonėms 
niekas pagalbos da neorga
nizuoja. Taigi nors mes pa
tys turėtume pasirūpinti 
apie Lietuvos žmones. Bet 
mūsiškiai naujieji “patrio
tai” ruošiasi rusus gelbėti.

Aš esu Įsitikinęs, kad toks 
mūsiškių komunistų darbas 
nėra geras ir jis neturėtų ra
sti lietuviuose pritarimo. Jie 

į kaulija iš lietuvių pinigus ir 
■ paskui tuos pinigus neša sve
timtaučiams. Tegul jie nors 

! kartą pamėgina pasipini- 
į gauti tarp svetimtaučių! ''

-

Brooklyno penktakojai atsi- 
i darė radijo pusvalandį.

Tiesa, su Brooklyno radi- 
jušninkais buvo daug bėdos. 
Kiek seniau turėjo radijo 

' valandą V. Matusevičius. 
Vienu tarpu išdygo net pen
ki “radijušninkai.” Imant 

j visus tuos “radijušninkus” ir 
jų duodamas programas, 
galima pasakyti, kad jos 
buvo niekam nevertos. Gal 
dėl to jos ir išnyko. Iki šiol 

.išsilaikė su savo “valanda”
• tiktai J. Ginkus. Jis kaip ka
da per savo radijo pusva
landį leido pakedenti ir mu
sų Brooklyno penktakojų 

' vilnas. Tie iš kailio nėrėsi ir 
galų gale Įsteigė savo “va
landą,” pavadindami ją 

i “ ‘Laisvės’ Radijo Kliubo’’ 
i vardu. Žinoma, tai yra bol
ševikų biznis “Laisvės” nau
dai. Kaip kitąsyk ji šinkavo 
“narzaną” ir “borzomą?’ 
taip dabar versis iš radijo 
skelbimų.

Teko jau porą kartų tą 
“Laisvės” radijo programą 
girdėti. Atrodo ginkinė. 
Nors skelbėjas (J. Orman) 
yra čia gimęs, bet žemai
čiuoja. Mizaros spyčiai, tai 

i kasdieninės “Laisvės” fab
rikuojamos “žinios;” Sovie
tų raudonoji armija kad 
“pliekia.’’ tai “pliekia” vo
kiečius.

Biznierių skelbimų bolše
vikai daug negauna. Atrodo, 
kad pradžia nekokia. Tiesa, 
bolševikai turi savo davatkų 
ir davatkinų, kurie atiduos 
paskutinį nikelį savo vieros 
palaikymui, tai kelis mėne-

Prezidentas Rooseveltas yra paskyręs Ekonominę Apsigynimo Tarybą kovai su diktato
rių ekonomine ir finansine agresija. Sėdi iš kairės i dešinę: Iždo Departamento sekreto
rius Morganthau, Laivyno Departamento sekretorius Knox, vice-prezidentas Wallace ir 
Karo Departamento sekretorius Simpson. Stovi iš kairės i dešinę: Valstybės gynėjo padė
jėjas Biddle. Komercijos Departamento sekretorius Jonės, antras valstybės gynėjo padė
jėjas Atcheson ir Agrikultūros Departamento sekretorius \Vickard.

sius gali pablofuoti lietuvių 
visuomenei per savo radiją, 
nes “Laisvės” lietuviai jau 
nebenori skaityti.

Vytautas Katilius.

SEATTLE, WASH.
Lietuviai padarė gražaus 
pelno ii svetimtaučių.

Ar Seattle mieste, Pacifi- 
ko pakrašty, gali būti koks 
nors lietuvių veikimas? ši 
klausimą ir mes patys ne sy
kį esam sau statę. Dar 10 
metų atgal apie tai kalbėjo
me. Tuomet išrodė, kad mus 
čia labai mažas būrelis, gal 
neužilgo ir tų neliks, tai apie 
kokį nors veikimą negali but 
nei minties.

Bet mes klydom taip ma
nydami. Mes čia gyvenam 
da ir šiandien, ir ne tiktai 
gyvenam, bet ir veikimo ga
lim parodyti. Štai, musų 
D. L. K. Gedimino Draugija 
nesenai turėjo pikniką prie 
Geneva ežero, ir tai buvo 
gausiausis piknikas draugi
jos istorijoj. Padarė ir pelno! 
gražaus. Draugija pasamdė; 
parką, o parko savininkas. 
išgarsino pikniką visoj apy
linkėj. Todėl į lietuvių pik-: 
niką susirinko labai daugi 
svetimtaučių — apie 70 nuo
šimčių publikos buvo kitų; 
tautybių. įžodžiu sakant, 
musų tik vardas buvo skel- i 
biamas ir mes alų pardavi-' 
nėjom, o svetimtaučiai pini
gus mums mokėjo. Ir todėl 
padarėme gražaus pelno.

Taigi ir nedidelė lietuviui 
kolonija gali gerai pasidar
buoti, jei tik yra noro ir su
gebėjimo.

Komunistai savo bizniais 
įkirėjo žmonėms.

Teisybė, mūsiškiai Mask
vos garbintojai čia irgi ne
snaudžia. Jie čia labai daug 
dirba savo alkanai spaudai 
palaikyti. Tas jų darbštu
mas jau net įkirėjo žmo
nėms. Matyt, dabar sumažė-' 
jo piniginė pašalpa iš Rusi-J 
jos jų laikraščiams, tai jau' 
reikia veikti rankoves atsi
raitojus ir iškaitus. Pernai, | 
matyt, Chicagoj buvo labai 
šalta žiema, kad komunistės! 
čia siuvo kaldras ir siuntė į I 
Chicagą, kad nudriskęs 
“Vilnies” štabas nesušaltų. 
Dabar šalčių nėra, tai yra 
kitos bėdos. Dabar rengiami 
visokie piknikai jų spaudai 
palaikyti, tai reikia tikietus 
pardavinėti ir pinigus iš 
žmonių kaulyti. Chicagoj 
ruošiamas koks komunistų 
iomarkas, o Seattle publi
kai brukami to jomarko bi
lietai. Gi nuo Seattle iki

Chicagos—2.200 mylių 
lionės! I — I. .... -

Aš patarčiau komunis- LSS Vykdomasis Komi- 
tams, kad jie kreiptųsi su sa- tetas išleido lapeliais savo 
vo tikietais į rusus, o ne iš pareiškimą Europos karo 
lietuvių pinigus kaulytų, klausimu ir Lietuvos nepri- 
nes jie dirba ne lietuvių, bet klausomybės reikalu. Lape- 
įūsų naudai. Jie parsidavę iįaį išsiuntinėti ne tik LSS 
Rusijai su kunu ir dusia, o kuopoms, bet ir LDD kuo
kas musų, lietuvių tautos, tai pOms, ir kolonijų veikėjams,
viską niekina. B. T—nė.

ninkui kalbėti.

CLEVELAND. OHIO.

Dar apie D. Šolomskio 
prakalbas.

Tūla bolševike rašo “Vil
ny” apie buvusias Clevelan
de komunistų prakalbas, kur ( 
kalbėjo D. šolomskas iš! x T
Brooklyno. Ji sako. kad tos' sta musų LSS pozicija Euro- 
prakalbos serai pavyko. kai o » pradžioje u paio-

. i dyta. kokia buvo musų po-
Įdomu butų žinoti, kas zic-ija kaip Sovietų Rusijos

bolševikams nepavyksta, jei 
tas prakalbas jie vadina 
“pavykusiom.” Susirinko pasakoma 
vos 82 žmonės, aukų sudėjo esamuoju
tik $7, Šolomskis turė jo beg- mes žiūrime į diktatorius ir 
ti nuo pagrindų, kai kiaušy- Į jų garbintojus. Vienu žo- 
tojai pradėjo jį klausimais džiii. musų išleisti lapeliai 
atakuoti,— ir tai vadinasi atsako į šių dienų tarptauti- 
“pavyko”! niu? klausimus ir parodo

“Vilnie*5” korespondentė tuusų socialistų užimtą tei- 
kuri pasirašo “Delegatė,’'’ poziciją Todėl, drau-
lieja savo tulži ant tūlo Ar-^.j|ah lapelius ręikaa kuo 
minio. kuris trukdęs Dornr-i^aclausia ^arPe betuvių ma-

ių paskleisti.
Dalykas yra toks. kad tai dažnai mes isleidžia-

buvo ne Arminis, bet Anuo- n!e pareiškimus j lietuvių
nas. atbėgęs iš bolševikų 
Lietuvos žmogus, ir jis nelei
do Domininkui Šolomskiui
meluoti, buk bolševikai į- gyvenimo klausimais. Dabar 
steigę Lietuvoje “rojų.” Kai musų išleistas pareiškimas į

lietuvių visuomenę yra be 
galo svarbus, istorinės reikš-

ninkas ir nuo pagrindu pa- Į1**®* . Kiekvienas lapelis, 
hėao kiekvienas lapelyje sakinys

Armonas primygtinai eme 
reikalauti balso, tai Domi-

bėgo.
Delegatė” da dumesnėj

padėty save pastato, kai ji aki« ir parodyti, kad musų 
d. Užkuraitį lygina su Hitle- socialistų pozicija yra teisin-
riu vien dėl to. kad Užkurai 
tis negarbina Stalino.

Žemaitijoj man teko paži- daugiau metų atgal kovoda- 
noti tokias bobutes, kurios iš už demokratiją, neraus- 
poterių pragyvenimą pasi- tarno ir dabay. Laisvas žodis, 
darydavo. Žmonės vadinda- laisvas susirinkimas, laisvas 
vo jas davatkomis. Jos buvo |au.tŲ apsisprendimas savo 
taip įsitikinusios, kad kas likimu, tai buvo ir yra socia- 
netiki į pomirtinį gyvenimą, ,lstU principas. Kas spiaudė 
tai tas ne žmogus. ant demokratijos, kas kolio-

. i . . jo demokratybės principus
Panašiai galvoja ir “Vii- _tie šiadien tUri viską pra- 

nies’ davatka. Jei užkurai- pyti. 
tis negarbina Stalino, tai ’ „
jis ne žmogus, ir ji sakosi Mes netik raginame savo 
nesuprantanti, kam toks su- draugus, savo pnetehus tuos 
tvėrimas pasaulyje gyvena, musy lapelius kuo nuosir- 

. dziausiai platinti tarp lietu-
Kad sena moterėlė gali vju niasių, bet mes norime, 

tokių nesąmonių prirašyti. Ra‘d pravestoji lapeliuose 
tai da ne tiek stebėtina; bet raįntis butų įkūnyta musų 
keista, kad “Vilnies redak- lietuviškoje visuomenėje: 
tonai talpina tokius plepa- “Nieko bendro su diktatūra 
lus savo laikrašty. garbintojais!”

Prakalbose buvęs. LSS Vykd. Komitetą*.

, L. S. S. REIKALAI.

Vienu žodžiu, lapeliai pa
skleisti po lietuvių kolonijas 
labai plačiai. Dabar musų 
draugų, kuopų organizato
rių ir šiaip veikėjų pareiga 
yra kuo plačiausiai paskleis
ti tuos lapelius tarpe musų 
brolių lietuvių.

Lapeliuose aiškiai nušvie-

raudonoji aimija okupavo 
Lietuvą. Lapeliuose aiškiai 

musų pozicija ir 
momentu; kaip

visuomenę, bet jeigu mes ką 
leidžiame, tai leidžiame 
svarbius faktus ir svarbiais

turėtu atidaryti lietuvio dar
bininko. lietuvio biznieriaus

ga. Mes neraustame iš gė
dos: dešimtį, dvidešimtį ir

Bolševikų piknikas buvo 
skystas.

Rugpiučio 16 d., šeštadie
nio vakare, lietuviški bolše
vikai buvo surengę sau nak
tinį pikniką, turbut norėda
mi paremti savo “Laisvę,” 

i kuri taip džiaugėsi, kad ma- 
j skobai buvo Lietuvą užėmę. 
; Kaip visi lietuviai žino, tai 
| didžiausias čia Amerikoje 
| lietuvių komunistų troški
mas yra grąžinti į Lietuvą 
diktatūrą, vis tiek kad ir jų 
pačių tėvai, broliai ir sese
rys kentėtų didžiausį vargą. 
Jie džiaugėsi pirmiau, kuo
met Stalinas su savo alka
nom gaujom buvo įsiveržęs 
Lietuvon, ir dabar laukia 
tos dienos, kad raudonoji 
armija vėl galės sugrįžti į 
Lietuvą, o Lietuvos gyvento
jus išsiųsti Sibyran.

Per vienų metų laikotarpį 
buvo daug išlieta lietuvių 
biednuomenės ašarų- bet at
ėjo valanda, kada Lietuvos 

į žmonės Stalino agentus išvi- 
■ io. Bet vieno Judošiaus nusi
kratę, lietuviai susilaukė an- 
tro—Hitlerio, kuris mažai 
kuo skiriasi nuo pirmo.

Lietuviai komunistai bai
siai nusiminė. Jie vaikšto 
gatvėmis dabar ir sielvar
tauja. keikdami Lietuvos 
žmones, kad išvijo Paleckio 
načalstvą. Bet yra ir tokių 
komunistu, kurie sako su pa
gieža: “Gerai, kad Hitleris 
paėmė juos. Nenorėjo gy
venti gražiai po Stalino sau
le, tai tegul dabar aimanuo
ja, nes perdaug mandravo- • **JO.

Taigi Hartfordo komunis
tai dirba savo tikslui išsijuo
sę. Jų tikslas, tai nevien par
duoti Rusijai Lietuvą, bet 
laikui bėgant atsikviesti azi
jatą Staliną Amerikon ir čia 
padaryti tokią suirutę, kokią 
jie buvo padarę Lietuvoje. 
Komunistams balta ameri
koniška duona su sviestu nu
sibodo tai trokšta kuo grei
čiausia paragauti Stalino 
juodu barščių. Tik kažin ko
dėl dabar nei vienas jų ne
važiuoja padėt Stalinui su
triuškinti tą bestiją Hitlerį? 
Visi jie sėdi čia Amerikoje, 
važinėjasi automobiliais į 
jūrių maudynes ir keikia ka
pitalistišką tvaiką, kad blo
ga joje gyventi. Ištiesų, rei
kia stebėtis, kaip jie čia gali 
tokį vargą pakelti—surūkyt 
tiek cigarų, išgert tiek šalto 
alaus ir d a automobiliais 
trankytis!

Atsiprašau, kad aš tiek 
daug nukrypau nuo pikniko. 
Mat. norėjosi pasakyti teisy
bės žodį. O dabar apie tą jų 
pikniką. Kadangi netoli nuo 
to parko gyvenu, tai ir nu
ėjau pasiteirauti kas tenai 
dedasi. Parkas randasi 
Whapping, Conn. Nuėjęs į 
parką pamačiau, kad auto
mobilių privažiavę ne visai 
mažai, bet prie baro jų biz
nis visiškai mažas ir šokių 
salėje jaunimo visai mažai, 
tik kelios moterėlės bėgioja 
IM) parką ir pardavinėja ti- 
kietėlius degtinės loterijai. 
Ši? darbas parkui nėra labai 
naudingas, nes degtinę par- 
davinėt čia draudžiama. 
Valdžia gali visai uždaryti 
parką, jei sugaus kada deg
tinę parduodant. Bet žinote, 
.kad komunistai visuomet 
kaip žydai: jei tik kokia 
pramogėlė, tai ir biznis,— 
vistiek. geras ar blogas, bile 
tik pinigų pasidaryti! Kad 
ir prieš įstatymus, jiems tai 
nieko nereiškia. Tai jau jų 
tokia prigimtis.

Perėjęs per parką nusi
stebėjau : kur gi tie žmonės 
yra, kad niekur nesimato? 
Tik vėliau pastebėjau, kad 
daugelis seselių slankioja 
po parką patamsy, kitos gi 
automobiliuose gnigzdasi.

i Taipgi nemažai nusistebė- 
; jau pamatęs daugelį vaikinų 
ir merginų atvykusių iš Lie
tuvos, kurie neturi nieko 
bendra su komunistais, bet 
dalyvauja jų piknike ir savo 
pinigais padeda jiems biznį 
daryt.

Ištikrujų, jaunimas kar
tais neturėdamas ką daryti, 
jieško progų kur pasišokti ir 
pasilinksminti už miesto. 
Taigi tokie jaunuoliai, nieko 
bloga nemanydami, atsilan
kė ii- pas bolševikus. Be abe
jonės, pikniko rengėjai la
bai nudžiugo pamatę atsi
lankiusius ne jų srovės jau
nuolius.

Aš norėčiau štai ką pasa
kyti: nors tai nedidelė kal
tė. kad jaunieji atsilankė i 
šį pikniką, bet visgi tai nėra 
sveika jų pačių vardui. Juk 
galima išvažiuoti į tinka- 
mesnias vietas ir turėti ge
resni “good time,” negu pas 
komunistus. Mes, kaip lietu
viai. neturėtume dalyvauti 
jokiuose komunistų paren
gimuose, nes jie kasa duobę 
mums ir patys sau su savo 
politika. Aš klausiu: bran
gus lietuviai jaunuoliai, ko
dėl jus negalite pasidaryti 
tarp savęs kokių pasilinks
minimų, vietoje lankytis pas 
komunistus?

Teko girdėti, kad šis pik
nikas nedavė jiems jokio 
pelno, vien tik darbo turėjo 
užtektinai. Taip ir gerai. Ge
riems darbams visi pagel
bės. bet kaip šitokiam tiks
lui, tai visi lietuviai turėtų 
but priešingi. Farmerys.

CLEVELAND, OHIO.
Delegatai į vargonininkų 

seimą pateko į bėdą.

Trys delegatai į Chicagos 
vargonininkų seimą apsisto
jo Clevelande paviešėti. 
Numalšinę savo troškulį ir 
pasistiprinę Cievelando alu
čiu. vėlai vakare sumanė nu
eiti į nėgių distriktą įdomy
bių pajieškoti.

Nuvažiavo automobilium 
prie vienų namų ir sustojo. 
Juos pasitiko juoduke mo
teriškė ir tuoj paprašė į vi
dų : “Prašom, prašom dakta
rą—per šitas duris!” Pasiro
do, mat. kad tuose namuose 
buvo laukiamas daktaras, 
nes kita juoduke gulėjo lo
voje ir negerai jautėsi.

Delegatas B. L. tuoj pir
mutinis į vidų ir pradėjo nu
sirengti drapanas.

Kaip ten toliau buvo, tik
rai nežinia. gana to, kad kilo 
triukšmas, subėgo juodvei
džiai ir puolė “daktarą” mu
šti. Pasilikęs lauke jo drau
gas leidosi bėgti. Bet negrai 
pasigavo ir jį, ir davė da 
daugiau, negu pačiam “dak
tarui.”

Į triukšmą pribuvo polici
ja ir abudu delegatu arešta
vo. Vėliau “daktaro” drau
gą paleido, o patį “daktarą” 
pastatė po $2,500 kaucijos.

Katalikų veikėjai darė 
didžiausių pastangų, kad iš
imti šitą Marianapolio stu
dentą iš džėlos. Kol išėmė. į 
vargonininkų seimą buvo 
jau pervėlu važiuoti. Sako
ma, kad byla bus sprendžia
ma apie šio mėnesio pa
baigą.

Pamatysime, gal teismas 
suteiks “daktarišką” diplo
mą. Žinanti*.

Redakcijos pastaba: Ko
respondentas buvo padavęs 
minimų čia asmenų pilnus 
vardus ir pavardes, bet mes 
juos išleidome.
KUNIGŲ CELIBATAS.

—Išaiškinta kunigų nenatvstės in- 
puolimas. Šia knygų turėtu nerskal- 
torija, pasekmės ir jų doriškas nu- 
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis. kurie geidžia. kad jų moterį*, 
dukteris ir mvlimosios nenupultų i 
tokių kunigų globų. Parašė kun. Geo. 
T<>wsend Fox, D. P., sulietuvino 
Ferdlnand de Saraieitia.............. 2Se.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

JONAVOS ĮVYKIUS ŽMONĖS 
ATSIMINS AMŽINAI.

Laikraštis “Į Laisvę” pa
sakoja, kaip Jonava pergy- 
veno bolševizmo likvidavi
mo dienas:

zuotis. nes čia gyventojų 
dauguma žydai, kurie kiek-į 
vieną lietuvių žingsnį sekė; 
ir pranešinėjo saviesiems. į

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią
iš Lietuvos 1905 DI. .11.1—1..

Tiesus kaip styga plentas! Turėjo jonaviškiai ir aukų 
bėga Jonavon. Daug jau vi- iš partizanų tarpo: žuvo vie-j 
šokių ir visokiausių įvykių Į nas mokytojas iš apylinkės 
matė šis kelias. Bet šių metų i ir vienas šaulys. Dabar gy- 
birželio 22-27 dienomis vy-lvenimas jau apsitvarkė.
kusius įvykius, tur būt, aęy-I j burminstro ir vir
intos gyventojai atsimins k j-; . An.
artinai ir savo vaikams pa- tanas govafga bu.

Jau nuo Muravos kaimo.tik išvykus iš Kauno, matyti : adiab^rt,n,am mlestell° 
vienas po kito grioviuose gu-: ...
Ii sovietų sunkvežimiai, tan- I® Jonavos atmintinomis i 
kai, šarvuočiai, sunkieji arti- birželio 14-16 dienomis bu-. 
lerijos pabūklai, vežimai ir vo išvežta: mokytojai Balys 
kitoks įvairiausias kariuo-' Galinus ir Lunskis su šeimo- 
menės turtas. Daugelyje vie-į mk?’ le?L Pukys su žmona 
tų išmėtyta įvairių sovietų • mokytoja, darbininkas Leo- 
artilerijos sviedinių; kai kur i nąs Bučinskas, mokytoja 
net ištisos stirtos sukrautos. Šidlauskiene, vidurinės mo- 
Matyt, “nepavejamieji” ne-, kyklos mokytojas Vileniškis 
spėjo jų net iššauti. Žmonių i ®u šeima, pašto valdininkas; 
ir arklių lavonų nebematyti: Stanišauskas ir daugelis ki- Į 
jie jau nurinkti nuo kelio ir i tų lietuvių. Iš netolimų Ska- į 
užkasti. Pakelyje galima už-;rulių išvežtasis ūkininkas! 
tikti ir vokiečių karių kapų.i Stepas Nedzelskis, kuris ties 
Vokiečiai ypatingai gražiai! Molodečnu iš traukinio pa- 
palaidoti, kad ir laikinai. bėgo ir pėsčias grįžo namo.

Vokiečių kariai ties Joną-' Tarp daugelio savo “kui-i 
va pasirodė jau birželio 26. turingų” antspaudų, sovietai 
Tačiau ties Jonava apsuptos Jonavoje paliko ir štai koki I 
sovietu kariuomenės dalys atminimą: Kovų metu Jona-—Gut mornink, Maike! liams jo reikia? Pažiūrėk i . . . .. , . . .v . _ . ... , , . ,

-Labas mas tėve: Gal bolševikų gazietas. Pažiu;:pasitraukę j aplinkinius mis- vos pašte budėjo telefoniste, 
gavai pakvietimu prisirašvti rėk. kokie tenai mokslinčiai, kus neįvairiais budais tinkdeMalevicieneBudeiinias bu-, 
mie Smetonos medaliuotu1 Lietuvoj kiaulėms vuodegu ™kieeiu kanams užimti Jo- yo pačiųbolševikų įsakytas,; 
kavalierių raiuneos’ '' negalėjo suskaityt. pirmos Cm,bu,ui įr dlde.ho kle' ,r .«> telefoniste ėjo savo pa-

ma-i, f- i - atdelenijos narodnoi učiliš- K10 «metų tankų m sarvuo- ragas. Tačiau pasitraukite-! 
—O kodėl tu taip vokuoji, i >-• n aG cių, kurių uždavinys buvo, mi is Jonavos, bolševikai

Maike? ! n,L's»nr rivm dm-an™ oa žūtbūt, atlaikvti vokiečių dviem šūviais nukovė šia sa-i
— lodei, kad tėvas sian-: Q puolimą ir. nebesant kitos zimngai savo pareigas eju-

dien įsrodai gerai nusitei-* - . išeities, sunaikinti p,er Nerį šia apie 40 metu amžiaus be-
kės. ! _B-et visilaikraščiai ne. pastatytus tris tiltus. Tačiau ginklę moterį ii-pabėgo.

—Tai via dėl to. Maike. ,- b - - G nei viena, nei kita jiems at-1 ----------------
laikraštis turi būt visuome-. likti nepatyko: bolševikai Buvo Nutrukęs KaU-\ 

I nės švietėjas ir kelrodis. bu™ skaitanti, ir tiltai be.
. .... . t - -O aš 'tau sakau. Maike. mažų sugadinimų, kunętuo- HO Maitinimas.

r’i V ZT J kad ^Motera Dirvai” tokiu .’2ybu™ .Pato‘syt, lsllk0._ , .. —— ,
yra dvi linksmybes. Viena -- - bl „o,.p:l-;.a Rnh;J, sveiki. Sovietų atkaklų pne- Per 3 dienas nebuvo kas val- 
linksmybė būna kada žmo- ? t‘ • ' „J... <n\-aiatn o šinimąsi liudija apie Jonavą gyt, bet dabar viskas 
gus ženijasi o kita-kada! daw mokito! J™™’ sud^ b' sutvarkyta,
divorsą nuo bobos gauna. jtoi sušaudytų tankų bei sarvuo- Paskutinėmis birželio die-i

via dėl to. Maike. 
kad aš sumislinau ženytis.

—Ar tai reiškia links
mybe ?

(Tąsa.)
Griežtiems šios versijos tvirtintojams nie
ko negalima buvo pasakyti, nes argumen
tų, kad taip negalėjo įvykti, niekas neturė
jo. Visi tylėjo, klausėsi gandų, gi gudres
nieji susimąstę galvomis lingavo.

Greit sužinojome, kad ne tik geležinke
liu tarnautojai, bet ir paštas su telegrafu 
nedirbo, kad iš niekur nieks jokios žinios 
negauna; mums tikrai teko pagalvoti, kad 
nevisai paprasti dalykai dedasi. Padėties 
išaiškinimui į Papilę buvo išsiųstas A.
Gotšalkas ir įsakyta jam viską sužinoti, 
ištirti ir grįžti su rimtomis, patikrintomis 
žiniomis. Tą pačią dieną grįžęs musų pa
siuntinys pranešė, kad nieko tikro apie 
padėtį negalėjęs sužinoti, bet kad streikas 
esąs apėmęs visą šalį. tą visi Papilės žino
vai ir stoties tarnautojai patvirtinę. Po ši
tokio pranešimo teko galvoti, kas daryti ir 
kokių priemonių imtis.

Kelionė j Šiaulius.

Negavę tikrų žinių apie esamą padėtį, 
pradėjome galvoti, kas toliau daryti. Vie
ni buvo už tai, kad reikia kantriai laukti 
str eiko pabaigos, kiti tvirtino, kad padėtis 
yra labai rimta, kad tokiuo momentu sė? 
dėti be žinių ir laikraščių tiesiog neleisti
na. ir todėl pastarieji siūlė griežtą priemo
nę : tučtuojau kinkyti arklius ir, nelaukiant 
streikų pabaigos, vykti į Šiaulius, kur be 
abejonės žmonės daugiau žino, nei mes 
šiaudinėje sėdėdami. Priešingieji kelionei 
į Šiaulius rėmėsi tuo, kad nei geležinkelis 
ir telegrafas neveikia ties Papile, tai ly
giai tiek pat jis neveikia ir ties Šiauliais, ir 
tuo budu kelionė visai neturi jokios pras
mės. Kiek atsimenu, ginčas buvo karštas ir
gana ilgas. Juozas Sirutavičius buvo tos .. . .t _ . . - ..
nuomonės, kad nereikia važiuoti, Taras- į visi streikuoją,^ laisvėmis ir manifestais 
kevičius svyravo, gi Gotšalkas gynė neati-! gyveną. Savo žodžių tikrumui įrodyti, se- 
dėliotinos kelionės į Šiaulius nusistatyme, uis juokaudamas, parodęs į savo gizeli, 

Kada Sirutavičius. be kitų argumentų, dai, ’2-13 metų vaiką ir pasakęs kad ir sis pa- 
pridurė. kad tokiuo neramiu laiku arkliais j dauža darbo nedirbąs ir kiauras dienas 
važiuoti į Šiaulius butų didelio pavojaus ii vaikščiojąs po susirinkimus ai*ba gatvėse

sinėti viešbučio žmonių apie naujienas ir 
kas girdėti, nes po Papilės ir Khršėnų pasi
teiravimų mums rodėsi, kad ir čionai nie
kas nieko nežino ir kad nieko nėra įvykę. 
Musų tarnaitė ir dienos metu buvo tokia 
pat nesukalbama ir oficiali. Kitų, viešbuty 
matytų žmonių veidai ničnieko nereiškė, 
jų buvo kasdieninė, nieko nesakanti iš
raiška.

Išėjome į gatvę. Nevskio (dabar Vil
niaus) prospekte žmonių buvo nepaprastai 
daug. Purvini šalygatviai kimštinai pri
kimšti lėtai judančios žmonių masės. Bet 
ir šitoji aplinkybė mums nieko nesakė. 
Buvome užėję pas kirpėją, grįžome į “Ber
lyną” ir tarėmės eiti pas Žema’itį (tai buvo 
žinomos valgyklos savininkas), mat, jau 
buvo pietų laikas, o paskui po pietų tarė
mės jieškoti draugų ir pažystamų. Bet prieš 
tai Gotšalkas turėjo trumpam laikui nueiti 

i • as kurpių avalynę kiek pataisyti. Jis išėjo, 
o aš pasilikau viešbuty jo laukti.

Ir pusvalandžiui nepraėjus, staiga, dide
lio susijaudinimo pagautas, į viešbučio 
kambarį įpuolė mano bendrakeleivis ir, 
vos kvapą atgaudamas, sušuko: “Mani
festas,” “laisvės,” “visos laisvės”!...

Aš nieko nesupratau, ką nori pasakyti 
šis susijaudinęs, virpantis žmogus. Jaučiau 
ir iš Gotšalko veido mačiau, kad yra kaž
kas nepaprastai gera, malonu įvykę, bet jo
kios minčių ir vaizdų asociacijos iš tų jo 
atskirų, paskubomis tariamų žodžių suda
lyti negalėjau. Pagaliau Gotšalkas kiek 
nurimęs pradėjo pasakoti, kas jam teko 
sužinoti.

Nuėjus Gotšalkui pas kurpių, pastarasis 
pasisakė negreit galėsiąs darbą atlikti, nes

—Bet kain tu. tėve. gali ralUnko nebus. Užtaigi.?^ ir kitokios įvairiausios (nomjs Kaune buvo pritrukę: 
galvoti apie vedybas, kad ir į Maike. 20-tas .ių seimas Bal- kaJl° medžiagos. - ---------
vienas būdamas nevali ant

maisto. Maitinimo imonės
. . -,v tarnaiėi šimet pastatė prie per siuos mušius Jonavanebegalėjo gauti valgomųjų!

pusnamtės sukrapštyti? Ką ?av0 dietos Čikagos kan- Pa?ko Lba.^ u^; KlI?s daiktų per 3 dienas. Produk-į 
tu. darysi, ieigu žmonai irgi f|jdate su tokiom raparaci- i galsra® įssvuhio miesto cent- trukumas buvo pasireiš-Į 
reikės puspaintę nupirkti! :jom pa(j jr skaitvt tas rapa-P’3- Laimingu budu išliko kęs dėl to. kad bėgdami iš 
Išlaidos pasidarys dvigubai įacjjas bijosi. dviejų aukštų mo- LietUVOs bolševikai pasiėmė;
didesnės. —Nesuprantu, tėve, apie kyk^a- saulių narnai, pastas transporto priemones’
.—Ne^iklapatvk. valke-,ka tu kalbi. ir degtukų šiaudelių fabn- jr nebuvo kuo maisto pro--

Kam Dievas duoda bobą. ‘—Well. Maike, ieigu mu-ikas, st?^1?s ra-1.onj* J°nayle* dūktų atvežti.
tam duoda ir laimę. ^u nevalim dimikratiškai ^lal Girtina, kacJ per gaisra pabartiniu laiku Kauno!

—Bet Biblna sako kitaip, «ns;;byibpT tai o-erian na<;a- sudege apie 100 Jonavos gy- uaoait mu aiKU Kauno
tėve. Kai Dievas davė AdS- įvkim .‘^d-W?T dac t? .Ventoje daugiausia žydų.! maitinimo padėtis diena iSj 
mui Jievą. tai tuojaus prasi- _ _ f „ J1 daC uL ! Apie 60-70 iš jų sudegė'*««« gėrėja ir maitmirnoĮ
dėio žmonaus nelaimės, neilfkti ŽYDAI PRA viename rūsyje, kuriame jie: J*?.b e!PS „ <.lS"mo i 
Kam geras katalikas, tu tu- N9if|l^ALDId{JIRA buvo pasisliepe nuo aplink kelia. “Maisto, .“Pienocent-, 
rėtum anie tai žinotL s°SI SU SAU TONII. laksta^ių kulkų ir patran.ro; ir “Paramos darbinin-

—sim- Maike. kad aš ži-i Ispanijos garlaivis Ma- pu sviedinių. Sako. kad čia kai ir tarnautojai su ginklu,
............... rankose apgynė nuo bolsevi-!

kų savo fabrikus ir įmones. 
Niekas iš šių fabrikų ir įmo
nių nenukentėjo ir darbas 
jau varomas toliau visai nor- • 
maliai. “Paramos” duoną ’ 
kepa pilnu tempu. Dėl trans- 

- . ,. ,. porto priemonių netekimo i
prieplaukoj tačiau vokiečių buvo «utrikęs prekių išvežio-
’ 1 ' Kariai gaisrą skubiai uzgesi- - - i . „.r--------

nau. Ale Bibli 
roin, o Amerika

<e. Kaa as zi-: KU «vieainių. saKo. Kaa čia
ia kalba apie galUnes šį panedėlį atvežė žuvusių didelė dalis buvę is 
ika ne rojus,; ^ew orkan 33 žydus, kurie Kauno pabėgę žydai.

vaike, čia 
ieicu boba

vra frv kontrv. ir pabėgę iš Vokietijos.
nradeda darvt Kai imigracijo

—Bet iei neturėsi pinigų, 
tėve. tai ir “lojaris” išmes 
tave nėr duris.

—Maike. pinigų bus. Rei
kia tik apsiženyt.

—Ai- apėjai turtingą da
vatka?

—Teisybę pasakius. Mai
ke, skarbas ios nedidelis, 
ale ir neraikia
razumo.

—Ar ji mokyta?
—Apie ios mokslą aš ne

žinau. Maike, ale aš žinau, 
kad a
tysiu
uz dai aktoi
40 doleriu ant mėnesio, tai mę, šoka per uola?

valdinmkai Laimingu budu nepalies- 
Į tas išliko Jonavos geležinke

lio tiltas. Šalia jo esantis 
plento tiltas buvo sovietų 

tvarkoje, žydai . pmdėjo ^^*1^ ir
m o Iri nti uvitnimaldauti, kad 
juos sušaudytų 
juos užsistojo

Pagaliau už 
Ne\v Yorko

«<. no tuoj pataisytas.

žyrdų organizacijos ir visas Per miestelį einąs tiltas taip
ių reikalas buvo sutvarky-Pat Pabai«tas tiesti- 
tas taip. kad jie bus nuvežti Jonavos partizanams ypa- 
i Kubą ir patalpinti sulaiky-j tingai sunku buvo organi-
tujų stovykloj, iki jiems bus į 11----------- — - - -

Reikia tik prasta vieta Pietų Ameri-1 Ruošiasi į K(k
k0Je____ — ! vą Prieš CIO.

Amerikos Darbo Federa
cija yra nusistačiusi išstumti

SAUSRA GALI ISNAIKIN 
TI LAŠIŠAS.

jimas, bet dabar transporto 
priemonių jau gauta ir pre-į 
kių išvežiojimas vyksta 
tvarkingai.

“Pienocentras” ėmėsi sku-1 
biai organizuoti pieno pri
statymą į Kauną. Į visas 
Kauno apylinkes išsiųsti in
struktoriai, kurie tuč tuojau 
sutvarkė visų apylinkės pie
niniu veikimą ir suorganiza
vo pieno pristatymo punk-

bus ne tik ant šnapso, ale ir 
ant kilbasų. ir ant įaugintų 
kopūstu. Jes, Maike. reikia

kias kliūtis, kol susiranda 
ramų vandenį ir tenai deda 
ikras. Todėl nei-što metu,

nor> . r.t senatvės žmoniškai • kuomet jos eina tirštais pul
kais, Alaskoj pagauna laši
šų kasmet už milionus dole
rių. Bet šįmet Alaskoje buvo 
tokia sausra, kad išdžiuvo 
beveik visos upės ir lašišos 
negali jomis keliauti. Žvejy
bos agentas iš Alaskos pra
neša. kad dėl sausros gali 
pritrakti lašišų, kurios kas
met duoda daug maisto A

pagyventi, ba išrodo, kad 
Smetona i Lietuvos prezi
dentus jau nebegris ir služ- 
t vs j i ie jo negausiu.

— Gerai, tėve, bet gi laik- 
laštį redaguoti reikia pamo- 
kyto žmogaus. Ar tavo nu- 
rnat.Ga žmona turės pakan
kamai mokslo?

—Tu, Maike, vis. su tuo 

iTb'l -ln' <» kokieni> parn-

Šiomis dienomis v\ ashing- “Pienocentro” veikimą kiek 
tone buvo sušaukta Federa-1 sutrikdė bolševikų įvykdytą! 
cijos organizatorių konfe- žmonių medžioklė: daug 
rencija, kurioj dalyvavo keli,pienininku buvo išvežta Ma-' 
šimtai organizatorių. Prezi-; -kol i jon. “Maistas” pasiruo-i 
dentas Green pasakė pra- šęs laukia iš ūkininkų beko- 
kalbą, išdėstydamas Fede- nu ir gyvulių. Šiuo metu 
racijos politiką ir tikslus.; “Maistas” turi atsargų. Kau- 
CIO turi būt ištumta iš dirb- J ”
tuvių, o jos vietą turi užimti
Amerikos Darbo Federaci-

žmonėms ir arkliams, kelionės šalininkai 
tučtuojau pasinaudojo šituo neatsargiu ar
gumentu ir pareiškė, kad Sirutavičius bijo 
važiuoti, gailisi arklių^ todėl taip užsipil
damas gina savo nusistatymą, šitokio pa
reiškimo užteko. Sirutkvičius pareiškė, kad 
jei taip apie jį jo draugai mano. tai jis tuo
jau kinkąs arklius ir važiuojąs į Šiaulius. 
Bet Gotšalkas iškilmingai pareiškė, jog ir 
jis galįs savo arkliu važiuoti, kad jam sve
timi arkliai ir vežimas sudarysiąs bereika
lingų rūpesčių kelionėje.

Rytojaus dieną, ryto metu, mudu su Got- 
šalku, pasikinkę jo bęrį į lengv ą vežimėlį 
iškeliavome Šiaulių link. Atvykome Papi- 
lėn. Miestelis buvo visai ramus lyg ničnie- 
no nebūtų įvykę. Papilės geležinkelio sto
ty viešpatavo visiška tyla. Karančios ant 
stulpų tylios, nebylės telegrafo vielos atro
dė keistos ir nereikalingos. Teiravomės 
pas visus pažįstamus ir solidiškiau atro
dančius žmones, kas naujo, kas gero, bet 
niekas nieko mums pasakyti negalėjo. Va
dinasi. ne tik mes šiaudinės obivat^liai. 
bet ir Papilė, Šiauliai ir visi, visi kiti didžiu
liai Rusijos miestai vien nuo kito atskirti, 
izoliuoti ir nežino, kas kur dedasi ; atrodė 
klaiku, ir neramu darėsi pagalvojus, kas 
dedasi, kas gali dėtis tuose po didžiulę šalį 
išmėtytuose žmonių skruzdėlynuose—mie
stuose, apsigaubusiuose mirties nebyle 
tyla.

Papilėje nestovėjome, musų bėris pa
kankamai buvo stiprus, kad bėgtų toliau, 
i popietį nusistumėme į Kuršėnus. Ir čio
nai tas pats: niekas nieko nežinojo. Kuršė
nuose šėrėme arklį, porą valandų poilsio. 
Greit papietavę leidomės į Gotšalkui pa
žįstamus žydus pasiklausinėti, kas dabar 
gali būti gero ir naujo. Kaip tyčia ir kuišė- 
niškiai nieko nežinojo—musų pastangos 
buvo niekais nuėjusios.

Vėlyvą naktį pasiekėme Šiaulius. Miesto 
gatvės buvo tuščios. Musų vežimas įbildėjo 
į viešbučio “Berlynas” kiemą. Sukėlėme 
viešbučio žmones, atidavėme jų globai 
arklį ir vežimą, o patys gavome prasčiausį

manifestacijose dalyvaująs. Kai Gotšalkas 
dideliai nusistebėjęs dėl kalbamo manifes
to ir laisvių, senis išskėtęs rankas ir dar 
daugiau nustebęs, kad Šiauliuose esama 
žmonių, kurie tokių paprastų dalykų neži
ną; jie jau visą sąvaitę esą laisvi žmonės, 
pats caras davęs tokį manifestą, kuris lei
džiąs viską dalyti. įsitikinęs, kad tai nėra 
tuščia pasaka, Gotšalkas, viską metęs, at
bėgo pranešti, ką girdėjęs, kad netikėtų 
dalykų yra įvykę.

Dalykams paaiškėjus, nebegalėjau nei 
vienos minutės gaišti. Tuojau sprukau jieš
koti partijos žmonių, kad visai aiškiai susi- 
orentuočiau susidariusioj ir man visai ne
aiškioj padėty. Sužinojau, kas tuo momen
tu iš atsakomingujų musų žmonių gyveno 
Šiauliuose, atradau jų gyvenamas vietas ir 
įsigrioviau, rodos, į Jono Šepečio kambarį, 
Jackevičienės namuose, Pasodnio (dabar 
Pagižių) gatvėje. Namas man senai buvo 
žinomas, bet kambaiy buvau pirmą kartą, 
—tai pačių pastogių palėpių kambarys, 
įgiiuvus man į kambarį, buvusieji tenai 
3-4 žmonės dideliausiomis ovacijomis ma
ne pasitiko ir čionai pat pareiškė, kad man 
atsiradus, visi, girdi, sunkumai atpuolę ir 
tučtuojau pranešė, kad šios dienos mitinge 
aš turėsiąs L..S. D. Partijos vardu kalbėti.

Bandžiau atsisakinėti, kad aš ničnieko 
nesuprantu, kas aplinkui dedasi, nežinosiu 
net nuo ko pradėti ir kuo baigti, kad man 
viskas nauja ir nežinoma, nes tik vakar 
naktį esu atvykęs iš Žemaitijos. Vietiniai 
gi vienu balsu tvirtino, kad jie veik visą 
sąvaitę kas dieną po kelis kartus kalba ir 
kalba, kad man, naujam žmogui, busią kur 
kas geriau išeiti viešumon, be to. ir žmo
nėms jie esą jau įgrisę ir partijai busią 
daugiau garbės duoti visai naują dar nie
keno nematytą kalbėtoją. Po šitų argu
mentų sutikau kalbėti, bet kai man pasa
kė, kad kalbėti turėsiu tuojau po pietų, kad 
iki mitingo beliko tik valanda ar dvi ir kad 
mitingas įvyks žydų sinagogoj, man pasi
darė visai nejauku, kad taip greit sutikau 
ir kad dabar atsisakyti jau per vėlu.

Be Jono šepečiu, J. G. kambary, rodos,

> v

merikos gyventojams, gos darbuose

jos unijos, aiškino jisai. Bet 
jis patarė organizatoriams 
elgtis atsargiai, kad neiš
šaukti streikų krašto apsau-

no "Maisto” fabriką parti
zanai apgynė, nors išbėgda
mi bolševikai labai kėsinosi į 
jį sunaikinti. “Valgio” ben-j 
drovė gauna s vis daugiau 
produktų ir tikisi geriau pa
tarnauti savo restoranų kli-j 
jentams.

viešbučio kambarį’ apačioj, mediniame iš i. įonT° .. r
gatvės name. Buvome pradėję derėtis su buvo d»«>««Us ir,dar karkas is Šiaulių

L. S. D. P. organizacijos žmonių. Iš pa
skubomis teikiamų informacijų sužinojau, 
kad geležinkeliečių, pašto, telef ra f o ii

o tai reiškė, kad galim kraustytis, kur no-1 |en®J*aJjnjs ^ar nepasibaigęs,—
rime. jei mums čionai nepatinka. Bendrai pro-Šiaulius dar nevaikščioja,
musų tarnaitė buvo pikta, nesukalbama. 1S tarnautoją jie žino, kad
perdaug stati ir be to dar mieguista mote- ?s^s c.ar® manitestas, kuns žadąs Rusijos
i iškė. Musų kambarys buvo šaltas ir pilnas ^mone’ns spaudos, žodžio susirinkimų,
i udens drėgmės. draugijų laisves ir caras ketinąs duoti pla-

® cią konstituciją. Gerai neatsimenu, bet,

tarnaite, kad duotų geresnį kambarį, bet 
gavome atsakymą, kad visi kambariai už
imti, kad mums laisva pasirinkti nakvynę,

Netikėto* naujieno*
Miegojome ilgai. Niekur nesiskubinda

mi papusryčiavome. Mums nerūpėjo klau

rodos, ir manifestu tekstą man parodė, kad 
įsitikinčiau jog man teisybė sakoma.

(Bus daugiau.) _ 4

patran.ro
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KODĖL STINGA
GAZOLINO?

Amerikoje staiga pasida
lė gazolino stoka. Per spau-

KAIP KAUNO PARTIZANAI GYNĖ lz • • 4 x TD 
: PASU NUO BOLŠEVIKU. PJ* “P*

Laikraštis “Į Laisvę” ap- portas, kuris bematant buvo 
tašo. kaip partizanai išgel- paskirstytas tarp gynėjų, 
bėjo Kauno pašto ir telegra- Tučtuojau sustiprintos silp- 
fo telefono įstaigą: “Iki pat nesnės ir pavojingesnės vie- 
karo pradžios Pašto valdy- tos. Prieš vartus pastatytas 
bos sandėliuose vyko akty- lengvasis kulkosvaidis, ant 
vistų pasiruošiamieji darbai, vaitų paruoštas benzino ki- 
Buvo spausdinami atsišauki- biras priešo šarvuočiams ir 
mai; organizuojami žmonės, tankams padegti, pašto ope- 
Birželio 22 d. jau nuo pat racijų salėje sustiprinta sar- 
ryto Pašto valdybos kiemas gyba. Nakčiai vaitai visiš- 
atrodė kaip verdąs puodas, kai užbarikaduoti. Buvo 
Rusai ir vietiniai jų pakali- griežtai uždrausta šaudyti j 
kai iki pietų dar bandė at- besitraukiančius raudonar- 
statyti sunaikintus įyšius, miečius. Tai tam. kad neat- 
tačiau po pietą ėmė organi- kreiptų jų dėmesio Į paštą, 
zuotis bėgti. Turto išveži- kurį jie, palvginti, nesunkiai 
mui sutrukdyti patikimiau- savo šarvuotais daliniais bu- 
siems šoferiams buvo duotas tų galėję užimti ir sunaikin- 
nurędymas sugadinti auto- ti. Naktis i birželio 24 d. pra- 
mašinas ir patiems dingti, ėjo ramiai. •
Šis darbas vyko sunkiai, nes Birželio 24 d. partizanų 
tą dieną pakeista transpor- gyčius ėmė minutėmis aug- 
to vadovybe, o patys rusai Todėl nebesitenkinta sa- 
nuo sotenų veik visai neatsi- vo patalpų apsauga> o pra. 
traukdavo. Vis dėlto pasise- ^ėta valyti aplinkiniai na- 
ke isgelbeti keliatą sunkve- maj jg kurjų būdavo i parti

zanus šaudoma, tuo priside
dant prie bendro likvidavi
mo priešiško elemento, kuris 
tą dieną mieste labai plačiai 
veikė. Iškratytas žydų ban- 

_ . . _ , , kas ir jame pastatyta sargy-
bebuvo.. Telegrafo telefono ba Tajp pat buvo apsaugoti 
stoties vireminbs Įspeio vi- TeisinCTmo mi„isterijos ru- 
sus.pasto ir telefono telegra- maj. Daukanto gatvės Nr. 2 
fo tarnautojus, kad iš patai- garažas

žirnių ir lengvesniųjų ma
šinų.

Birželio 23 d. nuo pat ry
to telegrafo telefono stoties 
ir centralinio pašto kieme 
nei rusų. nei jų pakalikų ne-

Penktas Puslapi*

Anglų Užimtas Miestas

zmones nelabai 
dėldieniais visi keliai kimš
te užsikimšę automobiliais. 
Susigrūdimas toks, kad pa- 
važiuot negalima. Per mylių 
mylias mašinos susikemša ir 
nei krust iš vietos. O moto
rai eina, gazolinas dega.' 
Vienoj tik Massachusetts 
valstijoj per sąvaitę jo su
vartojama apie 20.000.000 
galionų. Todėl valdžia ruo-, 
šiasi įvesti griežtą kontrolę 
gazolinui taupyt. Žmonės 
klausia, kodėl jo staiga pri
truko? Todėl, kad dabar la- ’ 
bai daug jo suvartoja anglų 
oro “blickrygas” prieš Vo
kietiją. Kas dieną ir kas 
naktį šimtai didžiųjų bom- 
banešių iš Anglijos skrenda 
per jūres bombarduoti vo-; 
kiečių pramonės centrus. Jie; 
.turi nulėkti ir sugrįžti. Be to, ‘ 
daug gazolino suvartoja

klauso. Ne-

Ši nuotrauka parodo Tripolio miestą (Sirijoj), kurį nesenai 
užėmė anglai, nugalėję Vichy Francuzijos armiją.

PAVYZDINGAS
LAIŠKAS.

ŽUVUSIUJŲ KAPAI DI*
DELfiJ PAGARBOJ.

“Į Laisvę” rašo: Praužusi 
per Lietuvą karo audra pa
reikalavo aukų. žuvusieji vikiai»

paaukojo gyvybes ant lais- " dallge)ig ty *an()

i m’dinTO°iaidotuviu'Ine|ja- 'llauK‘M ir draugų pamylėjo 
^nka ^Tie kapai ?uri b'Sf “Keleivį’ .skaityti i,- paaili-
musų tylaus 'susikaupimo 
vieta, iš jų turime pasisemti ialorlais- Uabai delel 
stiprvbės. dabarties ir atei

Brangus draugai. “Kelei-

ties žygiams. Dėl to žuvusiu- 
iu kapai turi būti gerai pa
žiūrimi ir runestingai ap
tvarkomi. kad kiekvienas, 
atėję® nrie ju, justu rūpestin
gą ranka. Čia ypatingai gali L' 
pasireikšti tauriosios lietu-j 
vaitės. J u šventa pareiga m

ttilų
priežasčių, man teko apsigy
venti New Jersey valstijoj, 
tarpe svetimtaučių, kur lie
tuvių kaip ir nėra, vos keli 
jaunuoliai. Tačiau man pa
vyko ir čia gauti vienas nau- 

Keleiviui” prenumera- 
toiius, kuris užsirašė “Kelei-
vi” visiem® metams ir čekį

nestingi tuos kapus globoti i.?4fumal-?2 uz '•> 11 *2 uz 
ir tvarkyti. Savo apdairumui ave" 
ir gera valia mes pagerbsi
me žuvusius ir ių atminimą 
išlaikysime šventa bei skati
nanti į kurvbini darba.

, *4. 1 * ’ 1 11*" A Ii * ■ VĖLIAUSIOS ŽINIOS TIESIAI IS
kitokie pabūklai. Anglija. r ,FTfZFZ1C
savo aliejaus šaltinių namie j lAnl U r t/o.
neturi. Kiekvienas lašas turi<
būt atvežtas. Be to. Jungti-• 
nėse Valstijose ir Kanadoje;
yra. ruošiami nauji lakūnai. i Lietuvių Aktivistų Štabas 
Aviacijos mokyklose kas-. birželio 23 d. paskelbė tokį 
dien skraido šimtai or-atsišaukimą:
laivių, kūne taip pat sudegi- Vokiečių armija raudo
na daugybę gazolino. Tuks- nuosius gruobuonius iš Lie- 
tanciai kareivių mokinami
vartoti tankus, kurie yra va
romi gazolinu. Dėl to alie-

Aktivistų Štabo atsišau
kimas.

DIDELI ŽEMĖS PLOTAI 
PRIE BOLŠEVIKŲ LIKO 

NEUŽSIETI.

IAU RŪPINAS SUGRIAU
TŲ NAMŲ ATSTATYMU.

Elta skelbia: Lietuvos ap
skričių ir miestų viršininkai 
ir burmistrai organizuoja 
miestuose ir miesteliuose su
degusių ar sugriautų trobe
sių likučių tvarkymą, ren-

Kooperatyvų Sąjunga kant ir kaupiant akmenis. 
“Linas skelbia: Šį pavasarį plytas, pusplytes. statybinį 
dėl įvairių priežasčių liko laužą, apdegusią miško ir 
nieku neužsėti gana dideli kitokią medžiagą. Iš mati- 

tuvos baigia vyti. Lietuvių ariamos žemės plotai. Kraš- ninku organizuojamos bri- 
tauta, išvaduota iš jungo, tui reikalingas maistas ir. į- gados, kurios sužymi su- 
ryžtasi gyventi vėl laisva, vairios . žaliavos, o ukinin- griautu ar apdegusių miestų 
nepriklausoma. Jau sudary- kams pinigai, todėl neužsė- bei miestelių dabartinę buk
ta laikinoji vyriausybė ir jau Į tos žemės negali likti nei ję, pažymėdami ant planų 
perima valstybės vairą ir į-’ vieno aro. Tuos plotus, kurie sunaikintuose kvartaluose 

. staigas i savo rankas. • iki šiol dar neužsėti, būtinai atskira sklvpu ribas, šie pla- 
Gruobuonys bėgliai plėšia užsėti linais. Birželio mene- nai bus reikalingi skubiam 

turtą, naikina imones, šaudo si° pabaigoje ar net liepos sunaikintu kvartalu perpro- 
gyventojus. pradžioje pasėti linai iki ra- į jektavimui.

Tautiečiai, saugokite vi- dens dar suspės užaugti ir

.. .. , . Iš šio garažo atsi-
pų pasisalintų, nes netrukus Rentas sunkvežimis su pa- jaus pramonė ir nespėja pa- 
telefono telegrafo stotis, buklų sviediniais, kurie vė- gaminti šito kuro kiek rei- 
^ntrahms P3^.11* liau perduoti atitinkamoms kia.
vaidybos rūmai gali sprogti., ištaigoms. Be to. išvalyta -----------------
Po keliu sėkliniu visai ru- žydų sinagoga Ožeškienės Amerikos (frluiviui 
mai ištuštėjo Nežiūrint to, tvėie nes iš os vi laiką .
keturi drąsuoliai, nzikuoda-- partizanus buvo šaudoma. * AtriKą.
mi savo gyvybes.išlandžiojo.gykju pradėta atstatinėti Sugryžęs iš istorinės jūrių _________ ......
visus pastato .rusius. nukaoo-į r u^kg j su priemies-; konferencijos su Anglijos į Suomenės ir privatų turtą. prinokti. Karo metu linai ir
jo įtartinu® laidus ir tokiu ■ ' • Churchillu, prezidentas Roo-
budu išgelbėjo telefono tele- • Birželio 25 d. naštą už- seveltas šį panedėlį paaiški- 
grafo stotį ir centralini P^š-^mė vokiečiu kariuomenės, no spaudos atstovams, kad 
tą, sykiu įgalindami musų, ^ajjnjai Paštininkai parti- esąs padalytas planas siųsti 
partizanus visą laiką palai- zar)aį, savo uždavinį atlikę, Amerikos pagalbą anglams 
kyti nuolatinius įysius. ; grįžo prie tiesioginių pa- į Afriką oru. Civiliai Ameri- 

Po pietą ėmė grįžti parti- reigų.” ' kos lakūnai sės į karo orlai-
zanai tarnautojai, kurie pra- Į ‘ ----------------- Į vius ir lėks tiesiai Vakarų
dėjo organizuoti Pašto gyni- į KASDIEN SUVALGO PO Afrikon, kur jiems busią pa- 
mą nuo besitraukiančių rau- i 600 MAIŠU BULVIŲ. i vesti aerodromai netoli nuo 
donarmiečių antplūdžio. Bu- ’ Armijos pirkimo agentas francuzų Dakaro. Iš tenai 
vo jaučiamas didelis ginklų į užsakė Rhode Island ir orlaiviai busią siunčiami to- 
trukumas. o taip pat ir šaud-į ConneCticut farmeriams liau į Vidurio Rytus, kur jie-1 • i i | « • • . . w *1 1 *_ • 1 _

Darbininkai, organizuoki- sėmenys — labai brangios ir. 
te imonių apsaugą. reikalingos prekės, todėl už

rodi

ATSPAUSDINO SUŠAU
DYTŲ DARBININKŲ 

FOTOGRAFIJAS.
Vatetvtes " tej-nautojai, įįnų pluktus ukininkai ga- ..ukininku de.

Se; da ***««». valzduojan-išduokite jų dokumentų bei sėklinių sėmenų galima pir- 
turto. " " kti linų pirkyklose ir koope-

Lietuviai policininkai, sa- ratyvuose.
vo gyvenamoje vietoje per-

menų. Todėl štabo sunkve
žimis buvo pasiųstas i Akty
vistų štabą (prie Senelių 
prieglaudos Aukštaičių gat
vėje). Pagaliau pašte gautas 
ir pirmasis municijos trans-

kasdien pristatyyti į Naujo- reikalingi anglams, 
sios Anglijos kareivių kem-' Kartu su naujais karo or- 
nes po 600 maišų bulvių. Sa- Iaiviais Afrikon skris ir ko
ko. vien tik Naujoj Anglijoj mercijos lėktuvai, kuriais 
kareiviai tiek bulvių su- bus gabenamos reikalingos
valgo.

Tarp Smolensko Griuvėsių

IŠAKYTA RINKTI IR 
LAIDOTI LAVONUS.

, , Oficialiai skelbiama: Mie-
jos skelbmmos nuolat per apskričių, valsčių ir kai- 
radiją ir spaudoj. administracijos organai.

Lietuvių Aktyvistų Stabas 0 (ajp pat kajmų gyventojai
PAMAiiriNn Rni črviiTii turi ,uPintis savo apylinkėse 

Jav°nM rinkimu ir laidojimu. 
ĮVESTUS MOKESČIUS. Reikia stengtis lavonus at- 
Lietuvoje paskelbtas įsa- pažinti. Rasti prie lavonų 

kymas. kad ūkio mokesčius dokumentai, pinigai ir kiti 
reikia mokėti tokius, kokie daiktai, išskyrus drabužius

o-riš Amerikon ' kompreii<>$ buvo Prieš 1940 metl* birže' ir avabn§* turi būti paimti ir S!?„Z:5erikon komelclJ°s lio 15 d. Bolšešviku 100 perduoti policijai. Lavonus

karo orlaiviams dalys ir ki
tokie dalykai. Palikę karo 
orlaivius Afrikoje, lakūnai

rt

lėktuvais.
Prezidentas sako, kad ši

tas planas turįs neapsako
mai didelės svarbos Ameri
kos apsaugai nuo galimo vo
kiečių įsistiprinimo Dakare 
ir kitose francuzų vietose 
Vakarų Afrikoj. Todėl kai

ši radiofotografija prisiųsta Amerikon iš Berlyno. Pridėtas 
'vokiečių paaiškinimas sako. kad tai esąs vaizdas iš sunai
kinto Smolensko miesto. Moterys, kurios mūšiams siaučiant 
buvo pabėgusios, dabar gryžt i atgal ir jieško savo namų 
tarp griuvėsių. Bet iš kiekvieno Ino namų !M) buvo sunaikin
ta. Iš kiekvieno šimto liko tik 10, ir tie apgriauti.

imkite viesąjj saugumą į sa
vo rankas.

Informacijos ir instrakci-

cią bolševikų sušaudytus 
Panevėžio cukraus fabriko 
lietuvius darbininkus bei 
tarnautojus. Jie buvo sušau
dyti, tik prasidėjus karai.
; Vėliau lavonai buvo palai
doti tinkamose kapinėse.

Aš esu pasišventęs kasmet 
gauti oo kelis ar keliolika 
naujų prenumeratorių musų 
kilto idealo draugui “Kelei
viui.”

Draugės ir draugai ’ Musų 
vru privalumas yra padau
ginti musu mvlimo “Kelei- 
vio” armiją naujais prenu
meratoriais. “Keleivis” pa
duoda mums teisingų žinių 
ir parodo kelią prie šviesios 
ateities. Tad pasistengkime 
gauti bent po vieną naują 
prenumeratorių “Keleiviui?’

Angliakasio Sūnūs.
Nuo redakcijos: Šio laiš

ko autorius yra jau nebe jau
nas žmogus, tačiau nesiliau
ja dirbęs kultūros ir lietuvy
bės labui. Gyvendamas apie 
Minersvillę ir dirbdamas 
kasyklose jisai yra pasklei
dę® labai daug pažangios li
teratūros lietuvių mainerių 
tarpe, yra užrašęs labai 
daug "Keleivio.” Ir šiandien 
nuvykęs į naują vietą, kur 
iki šiol niekas lietuviškų lai
kraščių neskaitė, šis musų 
senas draugas tuoj surado^ 
“Keleiviui” skaitytoją ’.

Tai vra gražus pavvzdis 
visiems.

APSIVEDIMAL
Pajieškau moteriškės apsivedimui, 

kuri mylėtų linksma gyvenimą. Turiu 
gerą darbą, esu 50 metų amžiaus. 
Plačiau paaiškinsiu per laišką. Kuri 
mylėtų susipažinti, prašau atsišaukti.

I. Benis
Lilti N. Oivision st.. Bui't’alo, N.

nuošimčiu padidinti mokės- laidojant, apie rastuosius
čiai panaikinami. daiktus reikia 

tinkama akta.
surašyti ati-

UKININKAMS DUODA
MOS PASKAITOS PER 

RADIJĄ.
Atsteigti 2emės Ūkio Rū

mai Lietuvoje vėl Įvedė peri E,Kh,h 
radiją paskaitas ukinin-! Pajieškau vaikino
kams? Duodami visokie pa- metų; pageidaujama kad nc-
tarimai ir nurodymai. Ūki- vartotų svaigalu, aukšto ūgio. geros

•_i • j-- : ?• ■ j _ ' išvaizdos ir šiek tiek pasiturintis. Asninkai džiaugiasi, kad pei csu mergina pasiturinti, pageidauju
radija dabar girdi pamoki- pirmu laišku kad prisiųstų paveik- 

i.** v. . i. šia: pareikalavus, paveikslą supra-FinriClŲ ZiniU, O ne Stulino j zmsiu. Rereikalmgrai prašau nerasi- 
garbinimą. 1>orni‘ <;j>2 | !>■{< Ikirchester avė.,

Liorthester, Mas.

Pajieškau gaspadines apsivedimui, 
tiktai kad nebūtų girtuoklė tr mylėtų 
švarų gyvenimą. Aš esu linksmaus 
budo, 50 metų. l’rasau susipažinti. 
Plačiau paaiškinsiu laišku. <5>

I/) Tony
So. Boston, Mass. 

arba našlio be
Duodami visokie pa-ig^™ a^'mui. nejaunesn.o

Yra Dar 5fi00ft00 
Bedarbių.

Nežiūrint

LIETUVA LIETUVIAMS.
Laikraščiuose skelbiamos 

___ _ kad Amerikos naujų valdininkų ir visokių
kas spėja, kad Amerikos or- fabrikai dirba po 24 valan- pareigūnų pavardės. Visos 
laiviai kaip tik ir bus Afri- das į parą ir farmeriai skun- Jos lietuviškos—nei vienos 
kon siunčiami tuo tikslu, kad džiasi negalį gauti darbinin- žydiškos ar maskoliškos, 
užimti tenai francuzų Daka- kų laukų darbams, WPA Taip ir turi būti: Lietuva 
rą. kol da neįsistiprino tenai i praneša iš Washingtono. lietuviams.
vokiečių militarizmas. Da- kad šių metų liepos mėnesy 
karas yra daugiausia į Va-

GRĄŽINTAS VIDURINĖS i _
EUROPOS LAIKAS.

T«viin« hn1«AVtkinin« nkn-' 3 n'vli«>s nuo miesto. 175 akerių. ioIŠVIJUS OOlSevlKiniU® OKU- :lų,.nų brangaus, pušų ir arzuolų nu- 
pantus. Lietuvoje vėl grą-J-0 j‘ke|iy bb'aus prie m«iio įau-

GERA FARMA

. . , . .ko, budinkai, gyvuliai, mulai, avys.,ZintaS vidurinės Euiopos farmos įrankiai ir derlius. Viskas 
1 įp.? parsiduoda tikrai niūriai. Klauskite. 

Į MRS. Z. AOAMS <«.
BERLIN. MIK

laikas. Maskoliai buvo 
tuvoje įvedę Maskvos laiką.

karas išsikišęs Afrikos pa 
kraštys ir iš tenai jau orlai
viai gali lengvai pasiekti A- 
meriką, ypač Brazilijos pa
kraštį. Kadangi franzuzų 
valdžia dabar visiškai susi
dėjo su Hitleriu, tai Wa«h- 
ingtone bijomasi, kad ji gali 
atiduoti jam ir Dakarą.

Washingtone manoma, 
kad Amerikos orlaiviai Af- 
rikon skris iš Brazilijos, nes 
iš tenai daug trumpesnė ke
lionė, mažiau susivartoja ga
zolino ir greičiau galima nu- 
kristi.

STATO LAIVUS IN
VAZIJAI.

PoHchartraino ežere. 
Tziuisianoj, pereitą nedėl
dienį buvo demonstruojami 
nauji laivai, kurie plaukia 
vandens viršumi ir iškelia 
kareivius ant aėklo kranto.

buvo dar 5.600,000 bedar- PER RADIJĄ JIEŠKOMI 
bių. Pernai šiuom laiku be- PRAPUOLĘ ŽMONĖS, 
darbiu buvę 4,000.000 dau- Per Lietuvos radiją dabar 
giau. Vien tik per balandžio žmonės jieško dingusių sa- 
ir gegužės mėnesius šį pava- vo giminių, o dingę ar pasi- 
sarį bedarbių armija suma- metę duoda atsiliepimus.
žėjusi visu milionu. -----------------

Bet jeigu dabar yra dar Rokiškis: Bolševikai daug 
pusšešto miliono žmonių be kalėjime laikytų lietuvių iš- 
darbo, tai jau vargiai tas šaudė. Ukininkai maisto 
skaičius galės kada sumažė- produktų priveža užtektinai, 
ti. nes daugiau darbų Ame- Čia yra maskolių kolchoz- 
rikoje negali būti, kaip da-ninku, kuriuos bolševikai 
bar jų yra. buvo atgabenę iš Maskolijos

Amerikos Darbo Federa- statyti aerodromų. Ir jie 
cija mano, kad už poros mė- drauge su lietuviais išsiva- 
nesių bedarbių skaičius dar davę iš vergijos, kuri jiems 
oadidėsiąs. nes fabrikai, ku- iki gyvo kaulo įgrisusi.
rie gamina karai nereikalin- * --------—
gus daiktus, negauna žalia-. Aukštadvaris: Birželio 23 
vos ir jau pradeda užsidari- dieną 11 vai. Aukštadvaryje 
nėti. Ju darbininkai palieka pasirodė tautinė vėliava, 
be darbo, o i karo pramonę Partizanai nuginklavo bol- 
jie negali pereiti, nes esą- ševikus. Tuoj buvo perim-

A VA ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
Worce«ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST. 
WORCESTER. MASS.

nuėji fabrikai 
giau sutalpinti.

negali dan- tos. sutvarkytos ir pradėjo 
veikti vietos įstaigos.

BOSTONO SKYRIUS 
South Boston, Mass.

1410 Columbia Rcad, 
Tel. SOUth Boston 2271.
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Moterims Pasiskaityt
Kostiumai Sportui ir Kelionei

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFLSONIENĖ.

Klaikus Moterų Verksmas Nuaidėjo 
Po Visą Lietuvos Žemę.

Šiurpulingas buvo vaizdas., “Bet ar ji viena tokia ne- 
kai kruvini čekistai me- laiminga? Už gretimų durų 

toks pat triukšmas. Suklinkadžiojo musų broliu*.

“Žemė buvo ištroškusi lie
taus. Pavasaris vėlyvas, šal
tas ir sausas. \ isu veidai rū
pestingi. Rytojus nežino
mas. baugus. Skurdas, badas 
ėmė belstis i dar nesenai bu
vusio sotaus lietuvio duris. 
Rodos, ir pats dangus susi
tarė su Rusijos Atila. Vie
nas žudo žmones, naikina 
turtą, o dangus atima pasku
tinę vilti. O vis dėlto tai ne
buvo visa ką XX amžiaus 
Atila iš Kremliaus ruošė lie
tuviu tunams...

mažas, vos puses metų vai
kutis. Motina aimanuoja. 
Girdisi sunkus žingsniai, at
siveria durys ir jie išeina i tą 
pačią tamsią prarają...

“Pamažu ima aušti mas. 
Pro nikus debesis veržiasi 
dienos šviesa. Prie kiekvie
no gatvės kampo, prie kiek
vienos kryžkelės stovi sunk
vežimis. Jis pilnas verkian
čių moterų, vaikų. Vyrai su- 

i -imąstę. Jų akys veltui klai
kiai dairosi iš kur nors pa- 

j galbos. Jos nėra.
■- ?aidU. Budeliai siaučia. Jie suši-

Azųo> oaioaių \ada> na j j-e -au nuvargę nuo žmo- 
tes po Europą jienktamt , nių ^ienapiutės; širdys 

šiandien daug žiauresnės irRed.)nmt mėty.—“ Kel.'
_ ,J.a?a,llau i.!ianęUs“r 1 už Atilos, ir už Tamerlano, 

pmaimo^ iai. ą. . ik au Perono, ir už viso pa-
pamio nei.au> lasai. em > ,aubo istorijoj žinomas kie- 
želmenys sužaliavo, žnm iv žiau5ias
veidai vis tiek pasiliko ne-1
ramus. Dar daužau, Nuai-jRę už Žaliakalnio gražus, 
dėjo mai2\U> ieih>nia> , i ,,Sauk • žaliuoja medžiai pie- 
visa Lietuvos žemę. Baime sodybos

KELEIVIS, 80. BOSTON

Drapanos sportui ir kelionei turi būt iš minkštos vilnonės materijos ir turi būt palaidos.

sukauste visus:
Baimė 

nuo senelio

“Užmiestyje, kur išsidrie-

sklidusios po laukus—ir čia 
budeliai suranda kelia. Vai-iki mažamečio vaiko. Rusi-,. -u,omia »«*-

až>pe-d^ jkai. motervs jau rusiškoj
nainimmo. Baisi. kimim, motorinėj ‘“kibitkoj,” bet 
ranka su žudančiu kalauju ; motina apglėbį
bmo istiena.' sūnų. Žiauri ranka ją bloš-

:ai zmone> po i > - Aplinkui sto-
nesciu sumerkė savo aki>. po . J. . i • j -i •- mnciu žmonių akis drėkinasvmmes nakuee pi^ anduJa.arok bjjo
po >un :iu na vi e .k.? , susįgĮ.audinti 'nekaltomis 
do tamsus sese hm Jie įn- . «
ko. dundėjo gatvėmis, bei-k

3 - - • r* ... +J1- ■ >auru\ a.(lesi 1 namus. Kui tik jie : .. . .. . .
žengė.’ ten ašaros ir aukos. 'J®®- ,lkl ™»»
štai beldžiasi i vienas, i ki- '• S!b>a?.... 
tas duris, šešėliai su žibin- i, Su.^nda “ traukimą.. 
t„-, temins. Žemaičiuose, Aukštaičiuose,tais puola. \ irsta, tempia , • -» i, - . • Dzūkuose ir Zanavykuosepusnuoges aunas. _ . ,, ,* ..A„go,- Pats moterų klyksmas,Antai, kalne pakrypęs .
„..„-.n-. .-„-„.a-i,;Jik »ats Atilos siautimas.

. - , i Motinos sirdis. kuri taip mo-ga svirną. Ten sena motina , m: • - • „„„„ T.-ikamvleti savo kūdikius irturi devyniolikmeti sunu. Ji t , ;. ..
K at iaukotl visas sa™ Jėgas £elmaki‘s O gal didis. gi-

,-1,-,, 1. .1.,,, 'us ateities nujautimas pra-aKis. geistus plaukus, stipiu. i , 1! , *--- ibvla ios sieloie. Ji savo ke-peiinga stuomenį. Jam įse- - . • . . .... . .., ; -- „ - :unu menesiu kūdiki meta išjus. ios akyse ' ts stot . su-. 6 • win<1fnio> su.
nau-paveiks as. L zsiverus; ^uIi(Iama: ‘ 
durims. ,os lupos šnabžda «_Mirk, vaikeli! cia ta.
maldos žodžius Ji meldžiasi . jį rf ,
ir žegnota vienturčio sunaus & _ i-i-z: v tave, o tu su angelais nuskn-
" .iU ? • ■ ri ten. kur mėlynas dangus.Dabar ji mato) pragarą Tau nereiks ^nejti kĮet0
pra\ertas duris, mato išve- v,
dant 1 tamsa ios sunu ir ais- __ • •

kasdien, kai ji; 
eina žvelgia i

koki reikėtų pergy
venti. jei tu išliktum gyvas 
butum amžinas vergas...

“Apstoję žmonės spėja 
Atgriebti kūdikį ir grąžina 
ji vėl motinai.

“—O. žiūrėkite, — kalba 
žmonės. — ten moteris eina. 
Ti tik trys dienos po gimdv- 
mo. O kita štai nėščia. Ji 
tikrai kelionėje Į Sibyrą tu- 
»ė< gimdyti...

“Pro traukinio langą pa- 
-irodo juoda su baltu kry
žium vėliava. Traukiniui 
dundant, ji plazda per ža- 
1 mojančius Lietuvos laukus. 
Ji neša baisų gandą, bet tai 
teisingas simbolis: mirtis 
skrenda per Lietuvos šalį, 
plačiai išskėtusi savo spar
nus. Aukų kaulai bus išbars-1 
lyti tolimose Rusijos taigose.

“Tris dienas po Lietuvą 
siautė raudonieji budeliai. 
Namai ištuštėjo, žmonės iš
sislapstė. Tik moterų šauks
mas vis dar aidi ir šaukia 
dangaus keršto Lietuvos bu
deliams.”

“Į Laisvę.”

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

• tvvlr Rankius reikalingiausių žodžių ir 
a.\\KO pasikalbėjimų, ši knyg-a sutaisyta 

M,;. : c: Hollytvoodo j New (a: > lengvai ir suprantamai, kad kiek-
v . > . ' i . vienas gali greitai išmokt kalbėt ang-
i '.na pasusavo velniškais liškai. .Joje telpa netik atskiri žo-

•’.aga:.' k;.riuos ’i nieko nedirb- džiak l*1 «icli akiniai, pasikalbėji- 
.. mai darbo jieškant, važiuojant kir

<ian.a uz.-įaugino ir nusidažė, nors. nuėjus krautuvėn, pas daktaru
Tūli ziV'.a- gimsta dideli, kiti £a* ’^r^kuti, pas kriaučių ir tt. i . _ Su fonetisKU ištarimu ir gramatika.
pasiekia I., v'oė-, o treti gali tik Antra padidinta ir pagerinta laida, 
didelius nagus užsiauginti. St; Mkhdsonas .PttsL.95’35c. i

1.. i.ai žino. kad daugiau io
šiame gyvenime nebematys, 

ena s jo paveikslas pa-Tik
"iliks bis akvse...

ILGI NACtAI. BET TUŠTI 
GALVA

Isdykusios buržuazijos mote- 
prasimaiio visokiu tuštybių.

KAI BALNOJO BROLIAI 
ŽIRGUS.

Juokės pievos margos, 
Glostė saulė rūtas.
Šukė bernai dalgius 
Prie vingiuotos upės.
Kilio margas gėles 
Dalgiai kieto plieno 
Paskui juos mergeles 
Grėbliais vartė šieną.
Rasa kristalinė 
Rytais juos gaivino. 
Jaunos jų krutinės 
Liepsnomis patvino.
Degė bernų širdys,
Mintys juodos klostės, 
Matant kaip vergauja 
Mus senelių sostas.
Nešės dalgius broliai. 
Juodbėrius balnojo: 
Skindamos po rūtą.
Sesės jų raudojo.
Suošė pušynas,
Dangus apsiniaukė. 
Sužvangėjo plieno 
Dalgiai per palaukę.
Raiti bernai jojo 
Pakluonėmis šuoliais— 
Ten. kur priešas gimdė 
Juodą vargą broliams.
Ošė juodas miškas.
Supės žalios pušys,
Ryto žara skelbė 
Greitai busiant muši.
Dangus suliepsnojo,
Aušo kalvom diena: 
Vėtroj sužvangėjo 
Dalgiai kieto plieno.
Sužvangėjo plienas 
Prie Nemuno kranto; 
Sudrumstė perkūnas 
Kalnu tvla šventa.c. «> <. *■
Aušo skaistus rytas 
Kloniuos tėvų sosto;
Po audros lietuviai 
Linksmai ėmė guostis.
Nuskambėjo dainos 
Per Lietuvą toli.
Išgainioję priešą.

APIE VALGIUS.
raugintTkopustai
VEIKIA KAIP VAISTAS.

Yra valgių, kurie nors ir 
’ pigus, bet maistingi ir sveiki.
Prie tokių priguli ir paprasti 
į auginti kopūstai. Šis valgis 
jau senovėj buvo žinomas 
romėnams.

Rauginti kopūstai yra ne 
tik geras maistas, bet turi da 
ir gydomąją reikšmę. Jau 

' seniau prof. Noorden’as mė
gino skrandžio ir žarnų ligų šaukštus maišytų “spaisų. 
gydymą raugintais kopus- ririna viską krūvoj ir užpil 
tais. Taip pat prof. Metšni- 
kov'as (Paryžiuje), gyveni
mo pailginimo žymus tyri- 

• nėtojas, raugintus kopūstus 
: laiko sveiku valgiu ir vais- 
> tais, “priemone pailginti gy
venimą, puikiausia atsinau- 

kuracija.” Prof.

PIKEUS Iš ŽALIŲ TOMEICIŲ
Ima peką žaliu tomeičiu

KAIP BOLŠEVIKAI BEGO IS 
Š1AIUĘ MIESTO.

Arklius mainė į ūkininkų ru* nuo savo vadų, bėgo į miš- 
dines ir persirengę gelbėjo kus bei kilimus.

savo gyvastį. i Prieš saulėleidį apie stotį
“Ūkininkų Patarėjas” de- pasirodė pirmosios vokiečių 

į da tokį aprašymą, kaip bol- kariuomenės voros. Jos šau- 
! ševikai bėgo iš Šiaulių: tuvMir kulkosvaidžių ugnimi
S «d« - r <m j - a- palvdėjo bėgančius bolševi- Į Budelio 22 d. rytą Šiau- J &
į Įių komunistai leido gandus, ’ , . .. ..
kad raudonieji užėmė Kiai- .Bėgdami iš Šiaulių, bolse- 

! pėdą ir artinasi prie Kara- y1^1 buvo padegę pastą, lie-
liaučiaus. Tačiau apie 10 tu?^ k?rm?n^ r^mov?lr 
vai. jie jau pradėjo krautis liesto> skeidyklą. Daugiau- 
daiktus ir trauktis iš miesto. £!a skerdykla, ku-
Birželio 23 d. iš pat ryto bu- rios su^eSe du pastatai, 
vo didelis bolševikų sumiši- Iš Šiaulių kalėjimo bolše- 
noas. Pradėjo bėgti iš Rusi- vikai išvežė 103 politinius 

j jos atkelti tarnautojai ir rau- (kalinius, jų tarpe Petrą Šutą,
• donarmiečių šeimos. Birže- į Stankų, prokurorą Vojevod- 
į lio 24 dieną sumišimas dar; skį, saugumo valdininkus 
padidėjo. kai komunistų! Aukštikalnį, Mickų ir Ali- 

i partija pradėjo deginti do-išauską. buvusį žemės ūkio 
i kumentus. Prie kompartijos; ministerį Putvį-Putvinskį, 
į namų buvo kasami darže, kalėjimo gydytoją Gogelį ir 
: grioviai. Iš pradžių buvo'kitus.
i manyta, kad kasami apka-! Šiauliuose išbėgdami bol- 
; sai, bet po kelių valandų pa- ševikai paliko rūsy suimtus 
i aiškėjo, kad į tuos griovius ■ 45 lietuvius, kurie tame rūsy 
i verčiami dokumentai ir de- 3 dienas išbuvo nieko neval- 
j ginami. Milicininkai, nusi- į gę ir negerę.
juosę diržus, slapstydamiesi Spaudos žiniomis, sugniu- 
padai žiais. bėgo iš miesto, žus pirmosioms sovietų ka- 
Komunistai dar buvo manę riuomenės gynvmosi lini-

tas taftaimjf.'Jąrbų dirbti nebeklausė. gonus suvarė apie 700 vyru
?r4nt!V,sl slaPs?«?1-..Kal kunU° ir motcnJ gabenti i Sovietų 
n palieka per naktį Ant n to-iVyiTls smmmejo gatvėje ir Rusijos gilumą. Prekiniai
S,. . . . . . ipiifctate prieš oaznycią so- traukimai buvo grūste pn-
dziuosius raudonus pipirus ir deĮyje apsakų kasti. Trečia- • v

i •

šešis vidutiniškus 
kuriuos taip pat supiausto. Už 
pila atmiežtu actu ir virina 
kol pasidaro minkšti. Kai at 
aušta, sudeda į stiklus.

Tada ima dar: 3 puodukus ac
to. 1 puoduką rudo cukraus ir 3 

Pa-
ą krūvoj ir užpila ant 

sudėtų stikluose tomeičiu. Stik
lus reikia gerai uždengti. Tas 
tomeites paskui valgo su mėsa 
kaipo prieskonj.

. grūsti žmonių, langeliai bu-
gu , i dięnb birželio 25 d., iš pat vo užkalti. Šis traukinys sto-

masiskai Vgjo gįaulių stotyje net trislyto per miestą 
j pradėio bėgti bolševikų ar- dienas, bet bolševikai neda- 

n " mija. Bėgo keliais ir laukais. Vg suimtiesiems nei vandens. 
Mieste šeimininkavo čekis- nej maisto. Kai vokiečių Ra
tai bolševikai. Gyventojams reiviai užėmė Šiaulius, galė- 
buvo įsakyta sunešti į Šiau- j0 konstatuoti, kad daugelis 
Įių miesto vykdomąjį komi- suimtųjų yra mirę. Bolševi- 
terną radio aparatus. Bet tik Kai nepasirūpino sanitari- 
keli tesunešė, o kiti užkasė į niais įrengimais ir dėl to išsi- 
žemę, ar kur kitur paslėpė, plėtė ligos.
šiauliečiai, klausydami ra- __________

rv-
Siette Margi i n

dijo pranešimų nebetikėjo 
vietos komunistų skleidžia
mais gandais.

Birželio 26 d. vokiečių metai amžiaus. Ir tą dieną 
agurkams i aviacijos persekiojami bol- jis dirbo kaip paprastai. Ne-

PASTABĖLES.
Mussoliniui sukako jau 58AGURKAI PIKLIUOTI 

KRAPAIS.
Geriausis būdas w __ _ ....___ _________ „ - _________

Sauerbruch’as (Berlyne) ir pikliuoti yra toks: agurkus pa-!ievikafbėįo viską"pametę, buvo jokių iškilmių. Ketu
fll* VMll. viayiVo TOiovrloiKv «iwl*iwwt tt • • _ • * _______<«*.-«

; jinimo

SU

dr. Gei*son’as vertina rau- renka maždaug vienodo didumo, 
gintus kopūstus maistingu- geriausia nedidelius, nupiauja 
mo ir sveikatingumo atžvil- juos. duoda nudžiūt ir supakuo- 

, giais. ja i kvortinius stiklus. Į kožna
Amerikoj irgi atsirado i stiklą įdeda kelias šakeles kra-

Kareiviai bėgo be vadų. riolika metų atgal jis pasa- 
daugumas sakėsi 4-5 dienas kė fašistų parlamente dide- 
nieko nevalgę. Metė pakelė- lę prakalbą, pranašauda- 
?e ne tik ginklus, bet ir dra- mas. kad 1940 metais Italija 

s . . ... - - bužius. Buvo matyti bėgant turėsianti jau 5,000,000 vy-
daug raugintų kopūstų sali- pų, keliata čielų pipirų, lapelių j įr vįsai basa, vienmarškinių rų armiją, galingą laivyną, 
ninku, kurių buvo^ pradėta ir keliata grūdelių muštardos., raudonųjų kareivių. Radę milžinišką aviaciją ir fašiz- 
populiarizuoti Raugintų Paskui padaro šitokį šarmą: į daugiau maisto, ar kitokių mas valdysiąs visą pasaulį. 
Kopūstų Sunka. Amenkie- kvortos vandens, l puodukas i gerybių, bolševikai plėšiką- Šiandien jau 1941 metai, o 

, čiu “Journal of Commerce’ druskos ir puskvortė balto acto.; vo *^audė į gyventojus. Ne- da niekas neišsipildė. Italai 
rašo: “įskilo savotiška in- Viską užvirina ir užpila antitoli Radriliškio jiė nušovė išvyti iš Etiopijos, sumušti 
dusti i jos saka. raugintų ko- agurkų. Tada stiklus gerai už-.Įęejju važiavusias keturias Graikijoj ir kituose frontuo- 
pustų industrija. Iki šiol rau- daro. Taip užtaisyti agurkai tu-: moteris. Apie 6 vai. po pietų se. Ir Mussolinis ne pasaulį 
ginti kopūstai buvo laikomi ri išlaikyti metus ir daugiau. i pasigirdo mieste šautuvu ir valdo, bet šoka pagal Hitle- 

žmonių valgiu.’! --------- kulkosvaidžiu šūviai. Tai rio “šeinakatarinka.” kaipi ‘nuskurusių
■ Jų mediciniška vertė taip di
delė. kad vargu kuris nors •

' kitas valgis juos gali pava-;
duoti, ^ pač įaugintų kopus-: įuroj.a jr supjausto 4 puodukus
tų nevirinta sunka yra nepa- į Į<OpUstų; prideda 2 puoduku cu-
piastai geias sustiprinimas ^raus 2 puoduku acto, 1 šaukš-

i nusidirbusiems daibimn- druskos, šaukštuką salierių
1 kams ir sportininkams. sėklų. 1 šaukštuką ■ muštardos

Rauginti . kopūstai turi sėklų ir 1 puoduką tarkuotų
daug vitaminų, o ypač vita-; krienų. Viską sumaišo ir smat-
minų C. Žiemos metu, kuo- • kiai pąyirina 15 minučių. Sude-
met visos daržovės bevysda- Į į stiklus ir tuojaus gerai už-
mos bedžiudamos netenka i daro, kad oras neįsigautų. Stik-

t i • 1 • . - t. i- • daug vitaminu, rauginti ko- J iaj turi būt nirma sudėti i van-Linksmai skirstės broliai. * - - ’ 8 A i 'a‘ ?un » va"-.... . pustai j pa c yia svaraus įdėm ir apie 20 mmučiu navi-
Vainis Dainora*, muistą« rint‘.

PIKELIS IŠ BUROKŲ IR 
KOPŪSTŲ.

Sukapoja 4 puodukus išvirtų

kulkosvaidžių šūviai. Tai rio “šeinakatarinką,” kaip 
buvo pirmieji Šiaulių miesto beždžionė. Prastas gimta- 
partizanų žygiai. dienis!

Kai kurie bolševikų karei- davatkų, gadzinkos ir kitos
viai raiteliai ir gurguolinin- linksmos dainos. Apart juokingų “Pa- 
, . . _ , vatkų Gadzmkos” telpa S0 įvairių
kai maine .SU ūkininkais UZ mokinių dainų, eilių, parodijų ir tt. 
senas sermiegas arklius ir bangelis i? dainų tinka juokingoms 
persirengę, slapstsydamiesi ,irt“

KAREIVIS.

Aš eisiu, aš eisiu 
Amerikos ginti.
Amerikos priešus.
Mes turim naikinti.

Aš busiu, aš busiu 
Karžygis narsus, 
Amerikos priešus 
Naikinsiu visus.

Amerika musų 
Tėvynė antra,
Jos laisvė dėl musų 
Motulė tikra.

Aš busiu, aš busiu 
Jos geras sūnūs. 
Amerikos laisvė 
Nekuomet nežus.

Vėliavą žvaigždėtą 
Iškėlęs aukštai,
Aš žengsiu į kovą 
Už laisvę tiktai.

Vargo Duktė.

pustai ypač 
maistas.

Be to, rauginti kopūstai 
i turi savyje daug vertingų 
' mineralinių druskų. Jie valo 
kraują ir sužadina medžia
gų kaitą. Ypač rauginti ko
pūstai tinka džiova sergan
tiems. Nusilpusius, suliesė
jusius džiovininkus rauginti 
kopūstai atgaivina.

Rauginti kopūstai taip pat 
geras maistas cukraus liga 
sergantiems. Taip pat ir silp
nų žarnų žmonėms rauginti 
kopūstai tinkamas valgis. 
Todėl Kneipas žarnų ligo
mis sergantiems pataria val
gyti raugintų kopūstų arba 
ryte ant tuščios išgerti puo
delį jų sunkos. Rauginti ko
pūstai taip pat geri vaistai 
nuo kirmėlių.

pavi-

LYTUKOS LIGOS ir kaip nuo jų 
apsisaugoti. ParaSė D-ras F. 5l« 

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

ŽODYNĖLIS
U KTU VISK AI . ANGLtftKAS IR 

ANGLIUKAI • LIETUVIAKAS. telpa 
18,000 žodžių. Labai parankus turėt 
kiėenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir 
geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu 
kalboje nėra. Gaunamas "Keleivy.*’

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKGGAN, ILL.
VALDYBA 1941 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas,
906 Preucott St. Waukeąan. TU 

F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., Waukegan, III. 

Sutana Gabris—nutarimu rait.
730 McAlister avė., VVaukegan. Iii 

Emilija Kernagis—turtų raM.
720 Vine Place, VVaukegan, III 

K. Vaitiekūnas — kasiertua.
726 — Sth St., Waukegan. III 

KASOS GLOBfiJAt 
D. Lauraitis, K. Ambrozunas.

MARŠALKOS:
K. Pečulis, J. Stoškus.

Susirinkimui būna paskutini nertėi 
dieni koino mėnesio, 1:00 v. po pietų 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th n 
Adams Sts., Waukegan. III.

BALSAI
GRAŽIOS EILES, DAINOS 

IR BALADOS.
Knypa papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslų, 

223 puslapiu 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.

Kiekvienas tarėtų papusM sava knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkus tų knygų pasidžiaugs. Piniena geriausia 
siųst "Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame kon verte, bet reikia aiikiai užrašyti savo ir “Keleivio" ad
resų ir nepamirškit prilipyt ul3 centus markų.

“KELEIVIS"
253 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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KAIP PARTIZANAI EME KAUNA.
Kauno dienraštis “J Lais

vę” įdėjo labai įdomų apra
šymą, kaip sukilę lietuviai 
(partizanai) ėmė Kauną, 
štai jis:

į Dar pirmąją karo dieną, 
sekmadienį, kai pagrobto
mis miesto savivaldybės ar 
privačiomis mašinomis rau
donarmiečių šeimos, sovietų 
Lietuvos komisarų tarybos 
nariai, raudonieji rašytojai, 
kadrų skyrių veikėjai, parti
jos nariai, komunistiniai 
jaunuoliai ir žydai ėmė iš 
Kauno miesto bėgti, lietu
viai, daugiausia, jaunimas, 
ypačiai studentai, aukštes
niųjų klasių moksleiviai, tar
nautojai, ėmė telktis į atski
rus kovos būrelius, kad be 
priežiūros paliktą turtą ir 
pastatus nuo plėšimų, sprog
dinimų ir padeginėjimų ap
saugotų. Šitų kovos būrelių 
branduolį sudarė atvyvistai, 
dar prieš karą tarp savęs su
sirišę, be to, turėję tikslesnių 
ir konkretesnių duomenų 
apie tikrąją padėtį. Tai pra
džia partizanų kovos burių. 
Jie augo minutėmis, nes be
veik kiekvienas sutiktas lie
tuvis su didžiausiu entuziaz
mu stojo i partizanų eiles ir 
pasiduodavo kovos burių va
dų dispozicijon. Karinės 
kvalifikacijos įvairiausios. 
Kovos būriuose matyti Lie
tuvos kariuomenės kadro 
karininku, bolševikų atsar- 
gon paleistų, atsargos kari
ninkų, puskarininkių, eilinių 
kovotojų ir labai didelę da
lis kariuomenėje visai netar
navusių. Nuotaika nepapras
tai pakili. Visi prašyte pra
šosi, kad kaip galima grei
čiau butų duoti konkretus 
uždaviniai, kad savo pačių 
rankomis galėtų prisidėti 
prie tėvynės vadavimo dar
bo. Tik duokit pistoletų, 
šautuvų, kulkosvaidžių, gra
natų, ir Kaunas bematant 
bus nuo bėgančių bolševikų 
išvalytas. Plikomis ranko
mis negi kausies su šarvuo
tais automobiliais, tanketė
mis, Įvairių kalibrų artileri
jos pabūklais bei automati
niais ginklais ginkluotu, 
nors ir pakrikusiu priešu. 
Surandamas vienas kitas iš 
seniau užsilikęs pistolietas, 
ištraukiamas medžioklinis 
šautuvas, bet tai tik lašelis 
juroje, — daugumas kovos 
burių dar visai neginkluoti. 
O veikti reikia. Belieka vie
nintelė išeitis—patiems gin
klų ir šaudmenų įsigyti.

Prasideda ginklų medžio
klės. Nužiūrima atsiskyręs 
raudonarmietis. Pora vyru
kų iš pavartės šast prie jo, 
kapt vienas už rankos, kitas 
už šautuvo:

—Tavorščiau. duok jį 
mums. šautuvas patį vargi
na. Be jo bus lengviau bėgti 
į Maskvą pas “tėvą” Sta
liną...

Ka bedarys Stalino ver
gas. Mato. jei neduos geruo
ju. tai tie ryžtingi vyrukai iš 
jo ginklą vis tiek atims. To
dėl pats atiduoda.

Tai laimingas atsitikimas. 
O jų pirmadienį apie pietus 
buvo šimtų šimtai. Bet ne vi
siems taip lengvai pasiseka. 
Menkiausis neapsižiūrėji
mas. delsimas ar pasikarš
čiavimas nekartą pasibaigia 
tuo, kad iš kurio nors už
kampio netikėtai atsiradu
sio didesnio raudonarmiečių 
būrio esi vietoje sušaudo
mas.

Į kovos burių centrus kas 
kalią vis daugiau ir dau
giau ginklų suplaukia. Pra
dedami nuginkluoti ne tik 
pavieniai atsiskyrėliai, bet ir 
mažesnės raudonarmiečių 
grupelės, sykiu su raudonai
siais komandieriais, iš vikrių 
partizanų rankų neišsisuka. 
Komandierių nuginkluoti 
ypačiai apsimoka, nes gauni 
'pištalietą, kuris gatvinėse 
kovose daug patogesnis, ne

gu visų pastebimas šautuvas, i 
Pištalietai, atimti iš politi- J 

nių komisarų, politrukų, su-! 
silaukia dar didesnio dė-1 
mėsio.

Pirmadienį nuo pat ryto 
pradedamas fabrikų. įmonių 
ir kitų valstybinių pastatų 
užėmimas. Rytą atėję darbi
ninkai ir tarnautojai mielai 
imasi organizuoti pastatų ir 
Įrengimų apsaugą, jieškoti 
paslėptų minų, izoliuoti ne
patikimus, galinčius sabota
žo veiksmus vykdyti, įtarti
nus asmenis. Dvyliktą va
landą. kada per radiją 
skambėjo Laisvės varpo 
garsai ir ant Karo Muziejaus 
buvo iškeltas Lietuvos Vytis 
ir tautinė vėliava, kada vi
sas miestas ėmė puoštis tri
spalvėmis, visi svarbieji val
stybiniai pastatai ir didžio
sios įmonės jau buvo suki
lėlių rankose. Radijofonas, 
prieš pusantros valandos vi
sam pasauliui paskelbęs, 
kad atstatoma nepriklauso
ma Lietuva, jau nuo pat ly
to užimtas. Radijo stotis 
kalne—taip pat. Buvę vieti
niai šauliai užima telegrafo- 
celefono rumus ir paštą. Tru- 
outį apgadintas telefonas 
bematant sutaisomas ir mie
linis telefono tinklas parti
zanų panaudojamas po visą 
miestą išmėtytiems būriams 
tarpusavy surišti. Užimtas 
Karo Muziejus. Metalo fab
rikas; kalėjimas susilaukia 
pirmųjų areštuotųjų. Saugu
mo ramus perima buvusieji 
saugumo valdininkai, buvu
sieji policininkai intensy
viai organizuoja užimtose 
oplicijos nuovadose viešo
sios apsaugos darbą. Susiri- 
?ama su Kauno Audiniais, 
Br. Tilmansų geležies fabri
ku, didžiaisiais Vilijampo
lės fabrikais. Už Nemuno 
esąs elevatorius taip pat mū
siškių užimamas ir saugo
mas, kad iš degančių naftos 
bei alyvos sandėlių gaisras 
i jį nepersineštų. Petrašiūnų 
elektros stotis patikrina 
Kauno aprūpinimą elektra. 
Gatvėmis po visą miestą 
siuntinėjami patruliai ir se
kėjai, kurių uždavinys pra
nešti apie padėtį mieste ir 
raudonarmiečių dalinių ju
dėjimą.

Per tris-keturias valandas 
Kaune įvyko viena iš nuo
stabiausių revoliucijų. Visi 
svarbesnieji valstybės pasta
tai ir įmonės menkai gink
luotų partizanų rankose, 
mieste iškeltos tautinės vė
liavos. radijas nuolat prane
šinėja partizanų štabo pa
teikiamas žinias, kai miesto 
gatvėmis vis dar tebetraukia 
priešo šarvuočių likučiai, 
Įvairių kalibių artilerija, ka- 
velerijos eskadronai, sunk
vežimių kolonos ir didoki 
pėstininkų daliniai. Partiza
nai teturi vieną dalyką—la
bai gerus ryšius, todėl, pasi
naudodami miestiniu telefo
no tinklu, yra puikiai apie 
padėtį mieste painformuoti. 
Raudonarmiečiai' traukiasi 
labai pasimetę ir taip sku
biai, kad, kelioliką minučių 
su užsibarikadavusiais suki
lėliais pasišaudę, greitai pa
sišalina.

Bet šiaip ar taip. padėtis 
visą laiką lieka netikra. Par
tizanų štabe juokaujama: 
musų visų galvos nėra vertos 
daugiau dešimties rublių. 
Padėtis dar labiau susikom
plikuoja, kada Kauną pasie
kia žinia, jog didelės raudo
nosios jėgos nuo Jonavos 
slenkančios Kauno link. Bet, 
netrukus, per Kauną Jona
vos kryptimi praskrenda 
vokiečių bombanešių eskad
rilė, o pavakary iš vokiečių 
naikintuvų apšaudomi rau
donosios armijos pakrikėliai 
išilgai Laisvės Alėios. Pa
vojus sumažėja, tad su pasi
tikėjimu galima laukti nak
ties.

Naktis iš pirmadienio į 
antradienį panaudojama ap- į 
rūpinti miesto -pakraščių! 
partizanų dalinius ginklais. 
Nedidelės sovietų sargybos 
nuo ginklų sandėlių Paro
dos aikštėje nušalinamos ir 
sutemus, kada miesto centri
nėmis gatvėmis sustojo so
vietų judėjimas, išsilikusiais 
sunkvežimiais ginklai pra
dedami išvežioti po visą 
miestą, neretai tam panau
dojant ir greitosios pagal
bos automobilius. Į Alekso
tą ir Aukštąją Fredą gink
lai per Nemuną perkeliami 
laiveliais, nežiūrint intensy
vaus sovietų kulkosvaidžių 
šaudymo. Taip pat dedamos 
pastangos atskirai veiku
sius partizanų kovos burių 
štabus sujungti į vieną, vie
no vado diriguojamą, viso 
Kauno miesto partizanų šta
bą. Todėl buv. šaulių Sąjun
gos štabo patalpose įsikūręs 
partizanų štabas pasiunčia 
savo įgaliotinį į “Lino” ben
drovės patalpose esantį šta
bą, kuris stengiamasi pada
ryti centriniu. Prie jo pri
jungiamas saugumo štabas, 
visos policijos nuovados, di
džiųjų fabrikų. Žaliakalnio, 
Vilijampolės ir A. Fredos 
bei Aleksoto apylinkių par
tizanų štabai. Antradienį, 
auštant, jau beveik visi par
tizanų kovos būriai vieno 
centro valdomi.

Apie trečią valandą parti
zanų štabe gaunama žinia, 
kad Aleksote, Linksmadva
ryje esąs nukautas visiems 
kauniečiams gerai pažįsta
mas lietuvis lakūnas Įeit 
Dženkaitis, parašiutu iš lėk
tuvo nusileidęs. Jo uždavi
nys buvo apsaugoti nuo iš
sprogdinimo Aleksoto tiltą. 
Bet, deja. to uždavinio jam 
neteko atlikti. Aleksoto til
tas buvo išsprogdintas dar 
piimadienio vakarą, nors 
sprogdinimo metu juo trau
kė sovietų kariai. Jie visi, 
sykiu su arkliais, žuvo. Pats 
Įeit. Dženkaitis buvo bolše
vikų peršautas į kratinę ir 
netrukus ligoninėje mirė.

Išgelbėtas liko tik P. Vi
leišio tiltas į Vilijampolę. Jis 
taip pat buvo užminuotas, ir 
trys sovietų šarvuočiai, pės
tininkų padedami, jį saugo
jo. Jėga tilto sargybą pulti 
buvo neįmanoma,—be prieš
tankinių pabūklų, vien šau
tuvais ir kulkosvaidžiais bu
tų buvę sunkų nugalėti šar
vuočius; be to, sovietų rau
donieji, matydami tilto ne
apginsią, jį kiekvienu metu 
galėjo išsprogdinti. Beliko 
viena išeitis—pirma nuplau
ti laidus į sprogdinimo liz
dus, o tik vėliau susidoroti 
su sargybomis. Tą uždavinį 
atlikti pasiėmė partizanas 
Samuliams, buvęs Kauno 
policijos vachmistras, o vė
liau, Vilniuje, policijos nuo
vados viršininko padėjėjas. 
Jis užbėga ant tilto, nutrau
kia laidus, bet grįžti atgal 
nebespėja, — bolševikų dar 
ant tilto nukaunamas.

Ypatingu budu buvo ap
ginta radijo stotis. Pavaka
ry ją puolė apie šimtas rau
donarmiečių, stipriai auto
matiniais ginklais ginkluotų. 
Stoties pastato sargybai 
smarkiai atsišaudant, rau
donarmiečiai įsitvirtino sto
ties rajone ir matomai ėmė 
laukti kada sutems ir nepa
stebėtiems bus galima prie 
pastato prislinkti. Tai su
pratę. studentai technikai 
pasiima keliatą minų, jas j- 
kasa vienoje ir kitoje stoties 
pusėje ir pradeda paeiliui 
sprogdinti, nuduodami arti
lerijos šaudymą. Ši apgaulė 
pavyksta, nes bolševikai be
matant pabėga. Beginant 
radijo stotį sunkiai sužei
džiamas Kauno universiteto 
docentas inž. J. Milvydas, 
kuris netrukus nuo žaizdų 
ligoninėje mirė.

Butų galima labai daug 
panašių epizodų pririnkti, 
kaip lietuviai partizanai, pa
aukodami savo gyvybę, iš
gelbėjo beveik visus Kauno 
svarbesniuosius pastatus nuo 
išsprogdinimų ar kitokių 
sabotažo veiksmų tiek iš so
vietų kareivių, tiek iš žydiš
kai bolševikiško elemento 
puses. Kiekviena gatvė, 
kiekvienas svarbesnis pasta
tas Kaune per tas dvi tris 
dienas turėjo ne vieną hero
jišką, bet sykiu ir tragišką
istoriją.*

Apie pietus į Kauną at
vyksta vokiečiu karių būre
lis. Jų šeši. Karininkas su 
dviem kareiviais užsuka į 
radijofoną Musų apsaugos 
būrys ir tarnautojai vokie
čius pasitinka. Radijo ban
gomis pasigirsta vokiečių 
kalba pranešimas:

“Kaunas užimtas. Vili
jampolės tiltas neišsprog
dintas. Kelias Nemunu gar
laiviais ligi Kauno saugus, 
nes Nemuno krantus saugo
ja lietuviai šauliai ir par
tizanai.”

Popiet vis didesni ir di
desni vokiečiu kariuome
nės žvalgų daliniai motor- 
ciklais ar dviračiais pra
švilpia Kauno gatvėmis. O 
partizanai pradeda valyti 
miestą nuo pasislėpusių bol
ševikų karių.

Šančių partizanams teko 
sunkus uždavinys — sulai
kyti raudonarmiečius. Su
sprogdinus Nemuno tiltus, 
jų buvo daug likę už Nemu
no ir jie visą laiką bandė 
prasiveržti seklumomis, ties 
Šančiais, norėdami pasiekti 
pagrindinę traukimosi liniją 
—Jonavos plentą. Jeigu tai 
butų pavykę, viso Kauno gy
nybai tai butų galėję turėti 
lemiamos reikšmės. Jausda
mi tai, Šančių partizanai da
rė didžiausias pastangas su
trukdyti raudonarmiečiams 
persikelti per Nemuną. Tai 
jiems pavyko.

Čia, kaip ir visur Kaune, 
partizanai savo žygius pra
dėjo turėdami tik kelis šau
tuvus, pasigriebtus iš kritu
sių raudonarmiečių. Toliau 
jau buvo nuginkluojami pa
skiri kareiviai, padeginėję 
namus; bet tai vis buvo maž
možis partizanų apsiginkla
vimui. Visa pagerėjo, kai 
pirmadieny apie 10 vai., ru
sų padegti, ėmė liepsnoti 
Šančių kariniai sandėliai. 
Žmonės puolė prie gaisra
vietės, norėjo gesinti, bet ru
sų sargybiniai neleido. Vie
ną sargybinį pavyko nugink
luoti, bet kiti pabėgo ir atsi
kvietė pagalbą. Vis dėl to 
raudonieji pagaliau buvo 
išsklaidyti ir žmonės įsiver
žė į degančias ginklų dirb
tuves. Rasta puikaus grobio 
—per 2.500 šautuvų ir daug 
šaudmenų. Ėmė ginkluotis 
kas tiktai norėjo. Dabar 
Šančių partizanai jau galė
jo veikti. Toliau įsistiprinta 
“Metalo” fabrike ir. pasi
naudojant saugia muro prie
danga, imta apšaudyti Juo
zapavičiaus gatve traukią 
raudonarmiečiai. Karo gro
bis nuolat didėjo: partiza
nams viena po kitos atiteko 
auto mašinos, sunkvežimiai, 
keli kulkosvaidžiai, pabūk-' 
lai, tankai. Kovos darėsi 
kaskart smarkesnės ir sėk
mingesnės.

Tačiau tuo metu, kai “Me
talas” jau laikėsi visiškai 
tvirtai ir veikė organizuotai, 
patirta, jog stambus raudon
armiečių daliniai spaudžia 
partizanus prie Nemuno ir 
grąso persikėlimu. Iki tol 
partizanai čia gynėsi tik šau
tuvų ugnimi; tuo tarpu nuo 
Napoleono kalno ir kitų vie
tų pylėsi kulkosvaidžių šo
vinių kruša. Laimei, pakran
tės partizanai gauna porą į

kulkosvaidžių ir gynyba su
stiprėja. Raudonarmiečiai 
bando keltis ir keltu, ir mo
torlaiviu, ir valtimis—vis 
nesėkmingai. Kai kurie per- 
siįrę pasiekia beveik sukilė
lių kulkosvaidžių lizdus, 
bando apmėtyti granatomis, 
bet čia jie krinta nuo parti
zanų šūvių.

Su vis didėjančia įtampa 
pakrantės partizanai kovojo 
nuo pirmadienio priešpiečių 
ligi ankstyvo trečiadienio 
ryto, kada raudonarmiečiai, 
nebetekę vilčių prasiveržti, 
atsitraukė ir išsisklaidė po 
Jesios pakrantes. Pats kri
tiškiausias momentas buvo 
tada, kada raudonarmiečiai 
ėmė apšaudyti Šančių gyny
bą iš pabūklų, kuriems nu
tildyti partizanai čia teturė
jo tik vieną prieštankinį pa
būklą. Tačiau šiuo momentu 
kaip tik raudonieji buvo ap
šaudyti iš vokiečių lėktuvų.

Kur Siaučia Baisios Kovos
FINLAH

tSTONlA;

LATV1A

ALBAMlA!

Nubriežkit paišeliu liniją nuo Leningrado per Maskvą. Kijevą ir 
iki Odesos. Tai bus tas ruožas, kur dabar siaučia atkakliausios 
vokiečių-rusų kovos, iki Maskvos vokiečiams dar ilgokas kelias, 
bet Leningradas, Kijevas ir Odesa jau pusiau apsupti. Rusai de
da didžiausias pastangas tiem* miestams iš pavojaus išgelbėt.

Iš viso vokiečių aviacija 
dažnai puikiai pasitarnau- 

' davo kritiškais momentais. 
Nežinia, ar vokiečių aviaci
jos vadovybė taip įdėmiai 
sekė per Kauno radiją siun
čiamus Šančių “štabo” pra
nešimus. ar naudojosi tik 
sava žvalgyba, bet jos veik
ia visuomet pasireiškė tada, 
kai partizanams ji buvo rei
kalingiausia.

Partizanų uždavinį čia 
sunkino dar tai, kad jie nuo
latos buvo apšaudomi iš na
muose pasislėpusių bolševi
kų, kurie smarkiausiai imda
vo veikti, kai tik raudonar
miečiai pradėdavo spausti. 
Buvo kovojama žiauriai. Tai 
greičiau buvo skerdynės, ne 
karas. Pasiduoti nelaisvėn 
raudonarmiečiai vengė ir, 
kaip vėliau paaiškėjo, dėl to, 
jog buvo įbauginti, kad jiem 
busią pjaustomi liežuviai ir 
panašiai. Kapinėse jie net

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 butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net Į tokius klausimus, ku
rių jus kartais, nenorėtumėt ir savo gydytojo kladsti. 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

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

sė,”' kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ? *•

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

Arl>a Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivaio 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 kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

Į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

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

"Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei 
kalai, kaip \Vellso “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.

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston, Ma»».

Septintas Puslapis

tarp savęs susišaudė, nes 
vieni norėjo pasiduoti, kiti 
tam pasipriešino. Nežinia 
dėl ko, bet narsiausiai kovė
si mongolai. RaudonaiTnie- 
Čių šaudymas labai netaik
lus. Su juo partizanai taip 
apsiprato, kad net nebe- 
vengdavo jų šūvių. Apskri
tai, partizanai laikėsi nuo
stabiai drąsiai. Pav., kai prie 
štabo sprogo sviedinys, nie
kas net nekruptelėjo. Dau
gumas jų buvo atsargos ka
riai. buvę savanoriai, šauliai, 
darbininkai, moksleiviai. 
Nedaug Šančiuose teatsira
do karininkų. Į pabaigą jų 
skaičius tesiekė 10. Todėl 
organizuotumo trukumas 
buvo smarkiai jaučiamas. Iš 
partizanų daugiausiai nu
kentėjo jaunieji, neturėję 
karines patirties. O tarp par
tizanų buvo net 14 metų am
žiaus jaunuolių. Vaikai ne
blogai tarnavo ryšiams pa
laikyti. nes telefonas Šan
čiuose neveike. Viena GO 
metų senutė sutiko išžvalgy
ti raudonarmiečių pozicijas 
už Nemuno ir tą uždavinį 
atliko. Pasitaikė ir tokių, ku
rie, niekad nelaikę vairo sa
vo rankose, ėmė važinėti au
tomobiliais, pristatinėdami 
ginklus ir šaudmenis.

Apytikriai žuvusiųjų par
tizanų skaičius Šančiuose 
siekia ligi 100: sužeistųjų 
mažiau. Didesnę žuvusiųjų 
dalį sudaro jaunuoliai, paro
dę didelės drąsos, bet netu
rėję reikiamos patirties. Ta
čiau, kad ir žuvę, tie jauni 
karžygiai liks gyvi tautos 
atminty.

Padarytieji raudonarmie
čiams nuostoliai yra labai 
žymus. Šimtai jų krito nuo 
šautuvų ir kulkosvaidžių ug
nies; nemažas jų skaičius 
nuskendo Nemune: daugy
bė paimta nelaisvėn. Paimta 
daug karo medžiagos. Ta
čiau pats didžiausias Šančių 
partizanų laimėjimas yra 
tai, kad jie sulaikė už Nemu
no likusių raudonarmiečių 
(manoma ių buvus 3 divizi
jas) įsiveržimą i Šančius ii 
Kauną, ir tuo išgelbėjo visa. 
kas partizanų iau antrą karo 
diena buvo laimėta.
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PILSUDSKIUI SOUTH 
BOSTONE NE VIETA. 

Amerikiečiu laikraštis tei-

Organizacijų vadam* ir vi* 
suomenės veikėjams pa*

kvietimas.
singai prieš ji protestuoja. Lietuv iam*. legijonieriams

Buvusios Lenkijos (likta- Plasant- advokatas J. Gnga- 
torius. maršalas Jozef Pil- *“» 83'0 Bostono miesto ta- 
sudski. dabar iau miręs, lie- į; Xl' atitikimą, kad bouth 
tuviu tautai ileai bus atmin- Bostono valdžios namų ko- 
tinas‘. lvsriai kiip ir Zeligov- lonk'°J vle"a gatve butų pa- 
skis. kurie klastingai paver- va(1'nta Stepono Danaus 
žė iš Lietuvos senąją jos sos- va‘d«- Tąrjba sutiko su tuo 
tinę Vilnių ir dalį Lietuvos P'^Jtnu ir nutarė vienų gat- 
žemiu. Tai buvo 1020 me- Pa'udtntl DARILS

COL RT.
Dabar lietuvių legijonie-

labai nervavosi. sielojosi ir ' i;-‘. ?“*•>» postas nori 
stebėiosi. kain tai gali būti ‘Uo/V gilmes tai gatvelei
tokiu' neteisingu klimvniš- de.dį“<’t‘. kvlecla PPe 
Ros valstvbes vūn. ' I “*!d«! Iletuvių organizaei-

Šiaiidi'en tokia'klasta, to- Jas “' 'įsuomenę. Tuo tikslu 
kia apgaulė, tokia, stačiai. vra. nokiamas bendras pasi- 
vagvstė — pasaulio jau lyg tarane rugsėjo 3 d. vakare, 
ir nestebina. Štai Hitlerio valandų, Danaus ^osto 
klasta Europoje: štai Musso- patalpose, -bo _C st.. South 
linio klasta Afrikoje ir Eu- Bostone. J pasitarimų kyte- 
ropoi: štai. galu gale. Stali-;c!aml organizacijų vadai ti
no 'klasta Pabaltijo kras- visuomenes veikėjai, 
tuose ir vakaruose! Legijonieriai stengiasi iš-

Visa tai mus Įpratino gal- siuntinėti pakvietimus vi- 
voti. kad panašios neteisv- riems laiškais, bet jai laiškai 
bės galimos, leistinos, patei- nespėtų visus pasiekti, tai 
šilta mos. ar bent neišven- ■ draugijų viršininkai ir vi
liamos. * ' suomenės veikėjai prašomi
* Bet aš čia norėjau kalbėti dalvvauti ir be tokių laiškų, 
apie tai. kaip nemaloniai kad paskui galėtumėt pain- 
rnusu atminčiai Pilsudskio toimuoti savo draugijas apie 
vardas pėr metu metus figų-. daromus planus musų did- 
ruos South Bostone. Mat/yyno Dariaus vardui iam- 
aną sekmadieni Old Colony • žinti.
kvartale viena gatvele pava- Legiionierių komisiją si- 
dino “Alarshal Josef Pilsud- ’oms iškilmėms rengti suda- 
ski Way." Tiesa, tam pa- vo adv. Bagočius, adv. Gri- 
čiam kvartale mes turime ir galius, p. Lekys ir Romanas. 
Dariaus-Girėno*gatvelę. Dėl i J. J. R.
jos niekas nekėlė protesto • ----------------
balso. Tuo tarpu dėl Pilsuds- Valdžiai reikalingi statybos 
kio jau pasigirdo protestų. darbininkai.
“South Boston Tribūne" pa- Karo Departamento inži- 
šventė net editorialą staty-į nierijos skyrius Bostone Tei
damas klausimą: “\Vhy Pil--kalauja darbininkų, kurie 
sudski \Vay'.’" Laikraštis į moka operuoti Įvairias sta- 
stato ši klausimą komitetui, tybos mašinas, kaip žemse- 
kodėl jis parinko Pilsudskio i mę. keltuvą, konkretui mai- 
vardą. Jeigu jis parinko Pil-!syti. stulpams kalti, konkre- 
sudskio vardą, tai neblogiau į tui pumpuoti ir kitokius apa- 
butų pasielgęs parinkdamas! ratus.
ir tokius vardus, kaip Chur- ■ Cemento maišytojui mo- 
chill. Stalin, Mussolini. i karna nuo $1.25 iki $1.45 

Pilsudskis, girdi, niekuo'per valandą. Jis turi mokėti 
nesiriša su Amerikos istori- Į valdyt “concrete mixer’į” 
ja. Jis niekad nėra net kojos i grindimo darbams, turi mo- 
ikėlęs i šia šąli. Laikraštis ■ kėt pripildyt ji vandeniu ir

žemių. Tai buvo 1920 me 
tais. Dėl tokios jai skriau
dos. lietuviu tauta tuomet

Brocktone ruošiama “Lie
tuvių Diena.“

Mus prašo pranešti “Ke
leivio” skaitytojams, kad šių 
metų rugsėjo 7 d. Brocktono 
Fėruose bus “Lietuvių Die
na,” kurios programa susi
dės iš lietuviškų dainų, pra
kalbų ir puošnaus lietuvių 
pasirodymo. Be to, fėruose 
bus išstatyti visokie lietuvių 
išdirbiniai. Todėl komitetas 
prašo, kas turi kokių Lietu
voje pagamintų daiktų, kaip 
audiniai, mezginiai, karo
liai ir tp.. kad malonėtų juos 
paskolinti ir priduoti fėrų 
vedėjai: Mrs. Jurgeliunie- 
nei, 124 Ames st., Brocktoų, 
Mass.

Fėrams pasibaigus, visi 
daiktai bus savininkams su
grąžinti. Lietuvių Dienos 
Komiteto sekretoriaus adre
sas yra toks: Motiejus Jazu- 
kevičius. 153 Ames Street, 
Brockton. Mass.

Lietuvos Rėmėjų D-jos pik
niko. kuris įvyko gegužės 25 

d. Brockton Fair Grounds
parke, atskaita.

Pajamos:
Prie ižangos gauta $252.80 
Barčekių parduota $276.15 
Už alų ir toniką $461.85 
Už degtinę $152.30
Nuo bitin. Končiaus $3.00 
Gauta už pop corną $5.00

Viso pajamų $1,151.10 
Išmokėjimai:

Už valgius Balčiūnui $46.93 
Už valgius Zinkui .... 122.05
Už toniką................ 30.00
Už cigarus ir cigaretus 37.35
Už aiskrymą .?............. 23.49
Už ledą ........   3.00
Už alų .................... 265.00
Už ork. Dirveliui .... 30.00 
Už radijo skelbimus 22.00

mano. kad ir Amerikos len- cementu, tinkamai išmaišyt
kai toli ne visi sutiko su Pil-! ir tinkamai ji išlieti kur rei 
sudskio politika ir veikimu, j kia. Jis turi nusimanyti apie 
Juk Pilsudskis buvo anti-{signalizavimo prietaisas, tu- 
demokratas. militarinis dik-jri mokėt mašiną išaliejuoti 
tatoriaus. Ar negeriau, esą. j ir nusimanyti apie elektros 
butų buvę pavadinus vieną ir gazolino motorus, kokie 
gatvelę Kazimiero Pulaskio į toms mašinoms varyti yra 
vardu, kuris žuvo čia 1778 į vartojami.
m. begindamas Savannah? žemsemės, keltuvų ir kra- 

Kr. Jonas, nu operaotojai taip pat turi
--------------- ! nusimanyti apie tų mašinų

Apiplėšė Petrą Čapliką. į konstrukciją. turi mokėti jas 
Petras Čaplikas yra vie- išaliejuoti. turi žinoti kaip

nas iš seniausių South Bos
tono lietuvių biznierių. Da
bar jis turi gėrimų bizni ant

užvesti ir kontroliuoti gazo
lino ir diselio motorus, turi 
mokėti krauti semiamą že-

Broadvvės. Pereitą sąvaitę Į mę Į trokus. Mokestis, nuo 
tą jo bizni užėjo nepaprastas,$1.60 iki $1.80 per valandą, 
"kostumeris. Nepaprastas Konkreto pumpos operuo- 
todėl, Rad ne pinigą iš kiše- tojui mokama nuo $1.25 iki 
niauy išsiėmė, bet revolveri, i §1.45 per valandą. Jis turi 
Atkišo tą ginklą i Čapliką,, mokėti valdyti ir operuoti 
liepė tylėti ir tuojaus atiduo- motorais varomas pumpas ir 
ti pinigus Išplėšė apie $40 ir turi žinoti kaip motorus pa- 
pabėgo. Bet policija plėšiką taisyti, kaip juos kūrenti ir 
greitai sugavo ir Čaplikas ji kaip sujungti bei Įvesti pai
nioj pažino. South Bostono pas pumpuojamam kon- 
teismas nuteisė ji 3 mėne-< kretui.
«iams kalėjimo. , Reikalingi taipgi darbi-

- ------------- įlinkai, kurie moka dėti plie-
Mirė Vincas Svetlavičia. no sustiprinimus ir kurie mo-
Pereitą subatą. rugpiučio ka mašinomis kalti stulpus Į 

23. Jvseph H. Pratt Diag- žemę. Mokestis, nuo $1.55 
nostic ligoninėje, mirė senas, iki §1.75 per valandą.
S< uth Bostono lietuvis V in- Blankų aplikacijoms ga
ras Svetlavičia. \ elionis pa- jjma gauti didžiajame Bos- 
ejo is Dzūkijos. hu\o ramaus jono pašte. Room 1002. Rei- 
budo. nuolanku:- žmogus, kia prašyti Form 6. Karo ve
ji- jngnlėio pažangiųjų si o- teranai turi prašyti Form 14. 
wi. bet aktvviai niekur ne- Apykantai turi būt šios ša- 
dalyvavo. Velioni:- gerbė Jjes piliečiai. Kreipkitės
leišinL’uir.ą 
bukliai ir

uV\eiio galia tuojau^, 
uabku nemaža

t irtu, i’aiiku žmoną l.eunu- bjocktone suimtas 31 me
rą. n ;i’i velionį labai geibe n tų amžiaus C. L. V\ hitvomb, 
\ .'u> .,<» piasymus pi n-s jmn - 'kurį jmlicija kaitina užmu 
i 'trupiai '»‘ka Rep lsil« caro tėvą,

Piliečių Apsaugos Ženklai
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Amerikoje yra organizuojama Piliečių Apsauga (Civilian 
Defense), kuriai vadovauja New Yorko majoras LaGuar- 
dia. čia yra parodyti ženklai, kokius nešios įvairių tos ap
saugos skyrių darbininkai. Po kiekvienu ženklu yra smul
kiomis raidėmis paaiškinta, ką jis reiškia. Pavyzdžiui, 
viršutinėj linijoj, iš kairės i dešinę: (1) orlaivių radijos 
darbininkas, (2) bazės darbininkas. (3) policijos pagelbi- 
ninkas. Antroj eilėj, iš kairės i dešinę: (1) bombų sky
riaus darbininkas, (2) ugniagesių padėjėjas. (3) gaisrų sar
gas, (4) gelbėtojų skyrius, ir tt. Kilus karui. Piliečių Ap
saugos nariai nešios tuos ženklus ant rankovių. Apsauga 
organizuojama iš savanorių piliečių.

Senas siuvėjas užtroško , Teisingas lietuvis rado 
gazu. pinigų.

Edvvin Skinner, 85 metų Savininkas, kuris pametė 
amžiaus siuvėjas, kuris gy- pinigų South Bostone, gaus 
vendavo prie Harvard skvė- atgal, jeigu paaiškins kiek 

. . ro. Cambridge’uie, pereitą ir kokie jo pinigai buvo. Tu-
k? Plakatus ir tikietus 41.o0 nedėldienį buvo rastas savo ri atsisaukt ne vėliau kaip 
U z skelb. laikraščiams 2o.OO virtuvėje užtroškęs gazu. iki rugsėjo 15 d. pas D-rą D.

Ant stalo buvo padėti kiau- Pilką, 392 Broadvvay. SouthPolicijai .................... 16.00
Degtinė ....................
Vietą piknikui .......
Parko darbininkams 
Laisnis gėrimams ....
Barčekiai ................
Aušrelės Chorui 

kelionė ............... ..

io-nn pienas ir rytmetinis Bostone,
laikraštis, o ant pečiaus sto- ——~ 

8.00 Vgj0 skaurada su vandeniu mhm" 
4.26 įrauktas, bet neuždegtas iįOUfH BOSTON 

gazas. Virtuve priėjusi pilna P 4 F F
o nuodingų dujų ir senukas vArCr
•^LOO Sėdėjo kėdėj nebegyvas. Vincas balukonis ir sūnūs 

Stikliukai dingę...............oo Spėjama, kad nelaimė gale- SMAGI VIETA PASIVAIšINT
v?- t.-*. -i° atsitikti taip: arba senu-
v įso išmokėta 888-.03 a^gUko gazą ir užmiršo

Gauta .... 
Išmokėta

Liko

$1,151.10 jį uždegti, arba jis buvo ji 
882.53 uždegęs, bet užviręs skaura-

------------ doj vanduo nubėgo ir užge-
...$268.57 sino liepsną.

Sekr. J. Arlauskas.
Lėčiau važiuojant mažiau 

nelaimių.

Pereitą sąvaitę automobi- 
Framinghame pereitą ne- jįų nelaimėse Massachusetts 

dėldieni buvo toks atsitiki- valstijoj buvo užmušti vos 
mas: du apyseniai vyrai no- tik 6 žmonės. Tai vos tik 
rėjo pereiti skersai geležin- trečdalis to, ką sąvaitė prieš 
kelį. ant kurio stovėjo trau- tai buvo užmušta. Mat, da- 
kinys. Nenorėdami laukti, bar uždrausta greičiau kaip 
kol jis nueis, jiedu nutarė iš- 40 mylių važiuoti. Iš viso šį- 
listi pro vagono apačią. Bet met ‘čia buvo užmušti 384 
vos palindus jiems po vago- žmones.
nu. lokomotyvas truktelėjo 
ir traukinys pradėjo važiuo
ti. John Fraid, 63 metų am
žiaus vyras, pateko po trau- . .
kinio ratais ir buvo negyvai muo?e Jama,.'a Pla11?; la'įe 
sumaltas, o io draugui'Sto- <*™enų pereitą sąvaitę kilo
ne'ui ratai nbpiovė vieną ?alsra? Suąnnkę j šermenų 

1 1 ’ žmones be mazko sprandų
__________ nenusisuko grusdamiesi

Nelaimė Sumnerio tunelyje. «aui^is laiptais nuo treėio 
Sumnerio tunelyje, kuns_________ ______________

Lendant po vagonu, trau
kinys sujudo.

Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

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

249 BR0ADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

Gaisra* šermenyse.
Krikoro Tuteliano na-

jungia Bostoną su East Bos
tonu. pereitą nedėldieni su
sikūlė 3 automobiliai. Viena 
motel is buvo sužeista ir ją 
reikėjo vežti ligoninėn, o ke
li kiti keleiviai buvo tik su
krėsti. Sužeistoji moteris va
dinasi Anna Spinsky, 28 me
tų amžiaus. Apie pusę va
landos tunelyje buvo susto
jęs visas trafikas.

(■' f* z 8 15

r
YVON NE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
l.ieluir Moterų Grožio Kultūros 

l.avi«ta Ek-pertė
9 KAS1EKN AVENI K

Dedham, Mass.
Tel. DKDkaat 1636

T I

j Tel

l

Lietuvių Radio programos.

Rugpiučio 30, radio pro
grama per stotį WORL, 950 
k. nuo 8:30 ryto: (1) Muzi
ka; (2) dainos; (3) kalba.

Rugpiučio 31, sekmadie
ny. radio programa per tą 
pačią stotį nuo 9:30 ryto: 
(1) Royal Serenaders orkes
trą iš Brightono; (2) dai
nuos Milda Anestaitė iš D01- 
chesterio; (3) dainuos jaun. 
Povilas Lapenas iš So. Bos
tono. Steponas Minkus.

Bostono politikieriai vis 
da negali susitarti, kas turė- 

,tų nuimti ir pašalinti ele- 
vated geležinkelį, kuris sto-

1 vi viršum Atlantic avė._________________________
Reikalingo* Merginos

Veiterkos ir dirbt už “kountvrio.” 
turi būt patyrusios. Taipjri reikalin
gas naktinis kukonus. Atsišaukit 
tuojaus pas

INTERNATIONAL CAFE
317 Broadway, So. Bostone.

Reikalingas Virėjas
Kuris gali išvirti pietus ir padėti 

kitą darbą tavernoj atlikti. Pageidau
jamas pilietis, kad galėtų ir už baro 
pabūt. Sužinot “Keleivio” ofise.

Puikus Kambarys
Ruimingas, aplinkui medžiai, vie - ’ 

nam vyrui. Išrandavoju labai pigiai. 
Matyt galima bile laiku.

Mrs. A. Mikalauskas Suite 6
253 Broadvvay, South Bostone.

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

’ t i

Geležies Reikmenų
PLUMBINGŲ, Geriausios Rūšies 

PENTV. ALIEJŲ, STIKLŲ. SIE
NOMS POPIERIŲ. Visokių reikmenų, 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
Gl.MOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. : 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrir.kit.

FLOOD SOUARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 414S

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

!
j APDRAUSTI

PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Insured 
Moveraj

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas sietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinamo 
324 BROAIHVAY.

SO. BOSTON. M \SS.
Tel. SOUth B<»st<m 4618

Tsl. TBObridg* ON

Dr. John Repshis
(REPSY81

LUCTUVIS GYDYTOJA* 
VslsaAfla: 1-4 ir AA 

N«4ėl»aU ir trMtaAfeateto mm 11 IU U ryta
278 HABVABD 8TBKBT 

kam p. Inmaa siti Caatrsl ak*. 
CAMBBIDGE. MASS.

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

ir nuo 7 iki 8.
392 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 132S

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 fOLITMBUS AVĖ..

BOSTON. MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7432

SENIAUSI SOUTH BOSTONE

STOGDENGIAI-KOOFERS
Užtikrintas Stogo Gerumas ir Amžius.
Išmokėjimais duodama, kurie nori.

Dedam visokius stogus: asphalt shingles, smala ii 
žvirgždas, ir ete.

Mes apdengiam Side Walis namus su mediniais šingeliais 
arl>a su ypatinga “insulating mastic.” Puikios spalvos.

ORMSBY CO.
3S0 W. FIRST STREET, SO. BOSTON, M ASS.

Tel. ŠOU 2821-5

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

PAS MI S DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 
LABAI PRIEINAMA KAINA.

Sienom popiera 6c. Kolis ir brangiau.
MALEVA—VARNISH—SHELL AC

Aliejus—Tarpentinas—Le ad—Kakimain—I.ime—Plast e r 
Cementas—Dratai—Stogam Popiera—Smala—ringeliai 

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

SOUTH BOSTON HARUWAKK, INU.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

322 BROADWAY,
Tel. ŠOU 1756

SO. BOSTON. MASS. 
tarpe D ir E Streets

1

TE L. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Aki*. Vidurią Lies, 

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

534 BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMME8 STREET. 

LAM'RENCE. MASS.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVE^ 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealtk 4570.

Tel. 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki B, 
nuo 7 iki 9.

8aredom 9 iki U 
ir gugftarun.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas aki* ir tinka
mu laiku augrųtinu šviesų. Išsg- 
žeminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILbORV
60 SCOLLAY SUUARE, Room » 

BOSTON. Telef. Lafayetta 2371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 rak.
Nedčliom, nuo 10 ryto iki t.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Is

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 9948 
RES. 231 CHESTNUT AVĖ,

Jsmsica, Pisiu, Msss.
Res. Tel. Arnold 1028

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE
I

SOUth

1088
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigiem.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraalie

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IftDIRBYSCIŲ.
P-ter Trečiokam ir
Jom Kapotinėms — rarininlrai.

Taisymo Ir limaaatmlmi 
1 HAMUN BIRUT




