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Husų Laivynas Pradėjo 
Medžiot ‘Atlanto Gyvates1

FAŠISTŲ LAIVAI BUS 
ŠAUDOMI IŠ PIRMO 

PAMATYMO.

Amerikos pagalba Anglijai 
kuri eiti juromis laisvai ir 

netrukdoma.
Prezidentas Rooseveltas 

savo istorinėj kalboj pereitą 
savaitę pareiškė, kad nacių 
submarinos Atlanto vande
nyne yra nuodingos gyvatės, 
kurios iš pasalų užpuola ne
kaltus prekybos laivus ir 
naikina juos kartu su žmo
nėmis. Jos nuskandino jau 
kelis ir Amerikos laivus. To
dėl nuo dabar tos Atlanto 
gyvatės bus šaudomos iš pir
mutinio pamatymo.

Ir šią sąvaitę Amerikos 
karo laivynui jau duotas įsa
kymas pradėti medžioklę. 
Apie 300 musų karo laivų 
patruliuos Atlanto vandenis 
kuriais plaukioja musų ir ki
tų neitralių valstybių preky
bos laivai. Jei tik tuose van 
denysė pasirodys fašistų 
submarina ar kitokia “gyva
tė,” ii bus tuoj šaudoma.

Italijos fašistai sako, kad 
Amerika trio bildu paskelbu
si jiems karą, tik ne de jure 
karą. bet de facto karą. Ki
taip pasakius, noi’s forma
liai karas nėra paskelbtas, 
bet faktinai jis jau egzis- 
tuoia.

(ii Vokietiios naciai atšo
vė, kad šitų Roosevelto grą 
sinimų iie nenusigąsiu ir nuo 
laivų skandinimo nesusilai
kysią. Visi laivai, kurie tik 
gabens Anglijai kokią nors 
pagalbą, vistiek ar jie bus 
Anglijos. Amerikos ar kitų 
kraštų, busią skandinami be 
jokių ceremonijų. O jeigu 
Amerikos laivai pradėsią 
šaudyt, tai busiąs karas, ir 
ne vokiečiai busią už tai at- 
sa ko m ingi, bet prezidentas 
Rooseveltas su žydais kapi 
talistais.

Budinga, kad lygiai to
kiais žodžiais prapliupo ir į 
Lindberghas. Sakydamas į 
prakalbą savo “America; 
First” penktakojams jis pa- j 
reiškė, kad “Rooseveltas su' 
žydais ir anglais traukia A- 
meriką i karą.” Dėl šitos jo 
kalbos Amerikos visuome
nėj kilo didelis pasipiktini
mas. Kai kuriose vietose jau 
išdaužyti “America First” 
ofisų langai.

Amerikos visuomenė ir 
spauda karštai pritaria pre
zidento Roosevelto nusista
tymui, kad “Atlanto gyva
tes” reikia šaudyt. Fašiz
mas turi būt sutriuškintas ir 
visi diktatoriai nušluoti nuo 
žemės veido!

Rusija Skelbsianti
Karą Bulgarijai.
Turkijoj manoma, kad 

Rusija greitu laiku paskelb
sianti karą Bulgarijai, idant 
galėtų subombarduoti ir su
naikinti Bulgarijos uostus 
prie Juodos juros. Kitaip 
tais uostais galės pasinaudo
ti vokiečiai, kurie turi Bul
gariją užėmę. Maskva jau 
nusiuntė Bulgarijai protesto 
notą dėl vokiečių ir italų ka
riškų veiksmų Bulgarijos 
teritorijoj. Sakoma, kad 
Bulgarija neva perkanti -iš 
Italijos karo laivus, idant 
galėtų parsigabenti juos

Vokiečiai Netekę 
80,000 Žmonių.

Maskva skelbia, kad mar
šalas Timošenko. varyda
mas vokiečius nuo Maskvos 
atgal Smolensko link. pri
daręs jiems labai didelių 
nuostolių. Suderinę ben
dram veikimui savo tankus, 
orlaivius, artileriją ir pėsti
ninkus, rusai pakloję 80.000 
vokiečių, sunaikinę 238 prie
šo tankus, 50 orlaivių, dau
giau kaip 500 trokų, 135 ka- 
nuoles ir daugybę amunici
jos. Vokiečiai buvę išvyti iš 
daugelio kaimų ir miestelių, 
nors tų kaimų ir miestelių 
Maskva neįvardija. Ji sako. 
kad priešo armija buvo nu
varyta per “N” upę, bet pil
no tos upės vardo nepaduo
da. Nuo ko tie dalykai sle
piami. ir kokiais tikslais jie 
slepiami, nežinia. Vokiečiai 
viską tai juk žino, taigi išro
do, kad slepiama nuo savų 
žmonių.

Juodąją jurą ir paskui pa
naudotų prieš Rusiją. Itali
jos karo laivai negali į Juo
dąją jurą įneiti, nes Turki
ja nepraleidžia jų per Dar-

Vokiečiai Jau Perėjo 
Dnieprą.

Paėmė Černigovą, Kremen- 
čugą ir taiko į Charkovą.

Maskvos telegrama šį pa- 
nedėlį skelbia: maršalo Ti
mošenkos armija kfd jau lu
pa. tai lupa vokiečius. Prie
šas visur siimuštastas ir 
traukiasi betvarkėj.

Bet tuo pačiu laiku Mask
va prisipažįsta, kad Kijevo 
šiaurėj priešas paėmė Černi
govą, o į pietus nuo Kijevo 
jau perėjo Dniepro upę ir 
paėmė Kremenčugą, labai 
svarbu geležinkelių mazgą 

1 tai p Kijevo ir Dniepropet

DAUG AMERIKOS PILIE
ČIŲ NETEKS SAVO 

TEISIŲ.
Iš Washingtono praneša

ma, kad šių metų spalių 14 
dieną įneina galion taip va
dinamas “tautybės įstaty
mas,” dėl kurio daug natu- 
ralizuotų šios šalies piliečių, 
curie dabar gyvena užsieny, 
neteks savo pilietybės teisių, 
jeigu iki tos dienos jie nesu
grįš. Kas išvažiavo iš Jungti
nių Valstijų ir išgyveno bent 
du metu savo gimtinėj šaly, 
tas jau bus savo pilietybę 
praradęs.

Paleckio Valdžia Buvo 
Išvežta Sovietą Rusijon

KOMISARĄ GLOVACKĄ! Kas toliau su Paleckio 
NUŠOVĖ PATYS BOL- j kompanija atsitiko, aiškių 

ŠEVIKAI. i žinių nėra. Žinoma esą tik
_ . . . .. . įtiek, kad tie automobiliai,
Salomėja Neris, parašiusi jį buvo vežama, pa-

_InU1x ^elėj buvo paimti raudono
sios armijos reikalams, o jų

rovsko. Iš Kremenčugo jau 
belieka tik 150 mylių iki 
Charkovo.

Londonas susirūpinęs, 
, kad persikėlę per Dnieprą
danelius, bet jeigu laivai bus• vokiečiai gali paimti iš 
‘parduoti Bulgarijai, tai j flango visą rusų armiją, ku 
Turkija turės juos praleisti, , į gina rytų Ukrainą ir svar-
nes Bulgarija skaitosi “ne- 
itrali” šalis. Todėl Turkijoj 
ir kalbama, kad Rusija gali 
paskelbti Bulgarijai karą ir 
sunaikinti jos uostus, idant 
jos “nupirkti” Italijos laivai! 
neturėtų kur prisiglausti.

Kroatijoj Sprogsta 
Bombos.

Kroatija yra buvusios Ju
goslavijos dalis, kurios kata
likiškai fašistiški vadai atsi
metė nuo Jugoslavijos di
džiumos, kuri buvo pravo
slaviška. ir prisidėjo prie

blausius karo pramonės cen 
tins Dono klonyje.

Tuo pačiu laiku vokiečiai 
makosi jau prasilaužę pro vi 
dujinius Leningrado sustip
rinimus ir dabar kova einan
ti tik už 10 mylių nuo miesto 
centro.

NUĖMĖ APGULOS STO
VI NORVEGIJOJ.

Paskutinėmis dienomis 
Norvegijoj pasireiškė stip
rus žmoni# bruzdėjimas 
orieš vokiečius okupantus. 
Norėdami žmones nugąsdin 
ti, vokiečiai sušaudė du Nor-

PREZIDENTAS GAVO
1,600 TELEGRAMŲ.

Washingtono pranešimu, 
prezidentas Rooseveltas ga
vo 1,600 telegramų dėl savo 
kalbos, kurioj prižadėjo šau
dyt “Atlanto gyvates” iš pir
mo pamatymo. Tik 150 tele
gramų buvo jo kalbai nepa
lankios.

CALIFORNIJOJ DREBĖ
JO ŽEMĖ.

Pereitą nedėldieni pietų 
Californijoj vėl drebėjo že
mė. Vienoj vietoj nugriuvo 
nuo kalno didelės uolienos 
ir užbėrė Bishop-Mammoth 
kelią.

AMERIKA DUOS GRAI
KIJAI MAISTO.

Nors Graikija dabar yra 
priešų okupuota, Amerikos 
vyriausybė sutiko duoti jos 
žmonėms maisto, kurio pa
skirstymą prižiūrės Turkijos 
Raudonojo Mėnulio Draugi
ja ir Tarptautinis Raudonas

Hitlerio, kai šis užpuolė jųkegijos darbininkų vadu. 
valstybę. Dabar Kroatija yra i Protestuodami prieš žmog- 
neva “nepriklausoma” vate- į žudvstę, Oslo fabriku darbi- . 
tybelė, bet Vokietijos nacių į nįnkaį metė darbą.Vokiečiai Kryžius. (Turkai kryžiaus 
kontroliuojama. Žmonės na- s ta(ja paskelbė apgulos stovį, nepripažįsta, todėl ju labda- 
cizmui priešingi ir griebiasi j apsupo miestą, uždarė visus lybės draugija vadinasi 
visokių priemonių kovoti su į kelius, uždraudė visokius su- “Raudonojo Mėnulio” var- 
iuo. Pereitą nedėldieni brinkimus ir nuo 7 valandos du.)
Kroatijos sostinėj Zagrebe, vakaro uždraudė vaikščioti

nuo čekistų kulipkos.
Pagaliau paaiškėjo kas 

atsitiko su buvusia Lietuvoje 
Paleckio valdžia. Dr. Pranas 
Ancevičius praneša “Naujie
noms,” kad Stalino žvalgy
bininkai išgrūdo ją į Sovie
tų Rusiją tą pačią naktį.

šoferiai paleisti ir vėliau su- 
gryžę Lietuvon. Iš pat pra
džios Stalinas buvo atsisa
kęs Paleckio kompaniją Ma
skvon įsileisti; ar įsileido 
vėliau, nežinia.

Taigi Amerikos lietuviški
kaip tik Lietuvoje prasidėjo komunistai, kurie paskuti- 
zmonių sukilimas. nįaįs Mikais taip rūpinasi

Lietuvos komunistų parti- :apje Paleckio valdžios liki- 
jos centro sekretorius, zmo- turėtų pasiteirauti apie 
mas smpas Sniečkus, tą patį, taj Maskvoj pas savo “drau- 
vakarą. birželio 22, susauke ga^ Stalįną.
visus Kaune buvusius komi- Amerikos laikraščiuose
sarus su PalecKiu priešakyje buvo pasklidę gandų, kad
ir pranešė, kad jie niekur bėgant bolševikams iš Lietu- 
neitų, bet tuojaus sėstų į au- į vos buvę nušauti švietimo 
tomobihus, kurie buvo jau komisaras Venclova ir rašv- 
įs anksto paruosti ir stovėjo tojas Petras Cvirka 
gatvėj su užvestais moto- Dr. Ancevičius savo ra-
iaiA* • • i • j k -diagramoj dabar sako, kadApie šitą Įvyki dabar pa-:,ai^iesį Koniisarai Venc-
^koSL,iU'Kknvš"ankS lova * Knyv» gyvenę Vii- 
v ice komisai as FaRnys, ku pjuje jr į-j- neišgabenti. 
i iam pavyko pasprukti ir lik- ^^„3 Vilniuje.
11 Lietuvoje. keikdami bolševikų okupa-

į kiekvieną automobilĮ at- cij ; stalino reži^- Jko
sisedo ir ginkluotas čekis-, « šj Dr. Ancevi- 
tas. Be to. pirma jų ir paskui' ~ 1
važiavo keli automobiliai G j Petras Cvirka ir Liu.
-1r.n.*!^.&U S’nKluotais GP1 (ja5 Gjra kurie buvo paini- 
čekistais. . . davę Stalino diktatūrai ir
• .^‘“Tr. S ,a‘- ’STfl: niekino lietuvių kultūrą, da- 
jat _ per Žaliakalnį. Paknys kaĮ. ugdan ti Lukiškių 
pasiprase,
“papirosų
kištai sutiko išleisti. Pasi
naudodamas tamsa, Paknys ‘

Žaliakalnį. Paknys
a? kalėjime (Vilniuje) ir mėgi

na keisti savo kailį.
Taip pat esąs areštuotas 

ir adv. Andrius Bulota su sa-ėmė ir pabėgo. GPU agen-

Rusai Nuskandino
8 Nacių Laivus.
šią sąvaitę Maskva prane

šė. kad dvejuose jūrių mū
šiuose rusai nuskandino 8 
vokiečių laivus. Penki jų 
buvę transportai su karei
viais. o trys buvę karo laivai, 
tų transportų palydovai 
Vienas tų mūšių įvykęs pe
reitą penktadienį ties Eželio 
sala, Baltijos juroj, o antras 
—ties Petsamo uostu, toli
moj šiaurėj.

Baltijos juroj vokiečiai 
kėsinosi užimti Eželio salą, 
iŠ kurios rusų orlaiviai lekia 
bombarduoti Berlyną. Pasi
rodo tačiau, kad rusai turi 
tą salą gerai apsaugoję. Ke
turi dideli vokiečių trans
portai, kupinai prikrauti ka
reivių, buvo paleisti juros 
dugnan. Kartu su jais buvo 
nuskandinti du naikintuvai, 
o kiti palydovai pasitraukė 
smarkiai apdaužyti.

Tolimoj šiaurėj susirėmi
mas buvęs ne toks didelis. 
Tenai rusai nuskandinę vie
ną vokiečių transpoitą su 
kareiviais ir vieną nedidelį 
karo laivą, lydėjusį tą trans
portą. lai įvykę ties Petsa- 
mos uostu bet diena nenuro
doma.

Vokiečiai Francuzų 
Submarinose.

Iš Dakaro, francuzų uosto 
vakarų Afrikoj, pabėgo ne
didele valtimi du danai juri 
ninkai, kuriuos vėliau paėmė 
anglų laivas. Tie jurininkai 
sako. kad Dakare yra 15 
Francuzijos submarinų, ku
rios dienos laiku stovi iškė 
lusios Francuzijos vėliavas, 
bet sutemus tos vėliavos nu
leidžiamos ir submarinos 
leidžiasi į jurą. Visi jurinin
kai tose submarinose esą vo
kiečiai. Iš to jau labai aišku, 
kad francuzų submarinomis 
iš Dakaro uosto vokiečiai 
skandina Anglijos ir Ameri
kos laivus. “Kuomet mus at
vežė į Dakarą 1940 metų 
birželio mėnesį, tenai buvo 
tik dvi ar trys francuzų sub
marinos; dabar mes pali
kom jų tenai jau apie 15.” 
sako šitie danai.

sprogo net 4 bombos, skirtos 
naciams ir jų pakalikams. 
Buvo sužeistas vienas nacių 
valdininkas ir 13 kitų asme
nų, beveik visi naciai. Poli
cijos viršininkui bomba nu
traukė koją. Sprogimas su
ardė telefono centralinę.

Kitame Kroatijos mieste 
buvo iš kulkasvaidžio ap
šaudyti kareiviai ir 6 jų su
žeisti.

RUSAI GYVULIAI, HIT
LERIS SAKO.

Hitleris atsišaukė į Vo
kietijos žmones prašyda
mas aukų. Sako, jūsų aukos 
sustiprins valstybę ir Vokie
tijos kareivius.kurie lieja sa
vo kraują. Jie pasiekę jau 
“negirdėtų istorijoj laimėji
mų,” bet kova dar nepabaig
ta ; dabar jie kovoja šiaurės 
Europoje ne su žmonėmis, 
“bet su gyvuliais.” Taip Hit
leris vadina rusus.

gatvėmis. Už nusikaltimą 
šitiems patvarkymams oku
pantai nustatė bausmę nuo 
10 metu kalėjimo iki sušau
dymo. Bet šią sąvaitę apgu
los stovis jau nuimtas.

IŠSPROGDĖ VOKIEČIŲ 
KLIUBĄ.

Buenos Aires mieste. Ar
gentinoj, nežinomi žmonės 
išsprogdė vokiečių kliubą. 
Nors kaltininkai nežinomi, 
bet spėjama, kad tai bus 
komunistų darbas. Pirma 
komunistai dirbo išvien su 
naciais Hitlerio naudai, bet 
kai Hitleris pradėjo karą 
prieš Staliną, komunSitai 
pakeitė savo nusistatymą ir 
keršija vokiečiams.

BAISUS LAIVO SPROGI
MAS HELSINKIO UOSTE.

Iš Helsinkio pranešama, 
kad šitame Suomijos uoste 
pereito nedėldienio rytą įvy
ko baisus laivo sprogimas. 
Matyt, laivas sprogo su amu
nicija. nes sprogimas buvo 
toks smarkus, kad nuo jo 
nukentėjo kiti laivai ir uosto 
triobesiai. Ar tai įvyko ne
tyčia, ar buvo sabotažo pa
sekmė. kol kas nenustatvta.

MEKSIKOJ SUSEKTA
VOKIETIJOS ŠNIPŲ 

RADIJO STOTIS.
Meksikos dienraštis “Ex- 

celsior” išspausdino žinią, 
kad Las Painias apylinkėj. 
Chiapas valstijoj, tajio su
sekta Vokietijos šnipų radi
jo stotis, kuri siųsdavo in
formacijas trumpomis ir il-

tai neturėjo laiko ji medžio- ™ Ž"?T- L«rie buvo pasi- 
ti. nes aplinkui Veikė jau į?1? labai uolus Stalino gar 
partizanai. Taip vice-komi- bintojai. Jiedu yra getai zt- 

’•* Amerikos lietu-saras Paknys 
voje.

Sustojus automobiliams

ir liko Lietu- n?mi 11 ..... . ,viams, nes po didžiojo karo 
buvo atvykę čionai rinkti

ITALIJOJ ĮVEDAMOS
DUONOS KORTELĖS.
Iš Romos pranešama, kad 

nuo spalių 1 d. Italijoj bu
siančios įvestos duonos kor
telės. Žmogus galės gauti tik 
tiek duonos, kiek kortelėj 

ymeta. Be kortelės ji ne- 
us parduodama. Bet jeigu 

fašistams jau dabar duonos 
stinga, tai kaip jie susilauks
kitų metų rugiapiutės?

ARGENTINA IŠVIJO VO
KIEČIŲ AMBASADORIŲ.

Argentinos parlamentas 
šį panedėlį nubalsavo išvyti 
Vokietijos ambasadorių, Ed
mundą von Thermanną. jei
gu per 3 dienas jis pats neiš- 
sikraustys. Buvo, mat. su
sekta, kad jo ambasadoj bu
vo vokiečių šnipų lizdas.

AMERIKOS MISIJA RU
SIJAI PASIEKĖ ANGLIJĄ

Šį panedėlį Londonan at-!gomis bangomis, 
vyko Amerikos misija, kuri 
vyksta Rusijon tartis dėl pa
galbos raudonajai armijai 
tiekimo. Pirma, negu nu
vyks Maskvon, amerikiečiai 
nori pasitarti šituo reikalu 
su anglais.

RUSIJON PRIBUVO ANG 
LŲ ORLAIVIAI.

Šią sąvaitę Leningradui streiko užsidarė kelios ang- 
ginti atvyko iš Anglijos apie į lies kasyklos, kurios priklau- 
40 orlaivių. Bet Leningrado įso United States Steel ir

ousu)|us auiomooinams T. , - ‘ . i
ties Zarasais. planavimo ko- Lietuvos gyventojams aukų. 
misaras Pijus Glovackas irgi Dr. Kazys Grinius, buvęs 
mėgino bėgti, bet GPU če- Lietuvos respublikos prezi- 
kistai buvo jau apdairesni ir dentas. dabar gyvena Kau- 
nušovė ji bėgant. Taigi šis ne ir rašo savo atsiminimus, 
komisaras žuvo iš pačių Felicija Bortkevičienė. ži- 
bolševikų rankos. ‘ noma liaudininkų veikėja.

Sakoma, kad davatkėlė tvarko “Varpo” spaustuvę ir 
Salomėja Neris, kuri bolše- stengiasi atgaivinti “Lietu- 
vikų prikalbinta buvo para- vos Žinias,” kurias bolševi- 
šiusi Stalino garbei himną, kai buvo sunaikinę, 
irgi žuvusi nuo bolševikų Buvęs nepriklausomos 
kulipkos. Matyt, ji buvo ve- Lietuvos užsienių reikalų 
žarna kartu su Paleckio ministeris Urbšys, generolas 
kompanija į Sovietų Rusiją. Skučas. Merkys. Povilaitis ir 
mėgino pabėgti ir buvo nu- kiti esą bolševikų išgabenti 
šauta kartu su komisaru į Soloveckas Salas ledinuo- 
Glovackiu. tame vandenyne, kur tik
------------------- —— ----- -- šiaurės meškos tegali gyven-
PITTSBURGHE SUSTREI- ti. Ten pat esąs ir prof. AU
KAVO 8,800 MAINERIŲ. gustinas Voldemaras.

Pittsburgho apylinkėj pe
reitą sąvaitę dėl angliakasių

SUKILO 30,000 KINIEČIŲ
Čunkino žiniomis, japonų 

kontroliuojamoj Honano 
provincijoj sukilo 30.000 ki
niečių kareivių, išžudė japo
nus karininkus ir stojo už 
nepriklausomą Kiniją.

VIETOJ MĖSOS. FRAN- 
CUZAI GAUS BULVIŲ.

Neokupuotosios Francuzi
jos maisto ministeris Paul 
Charbin paskelbė jier radi
ją, kad neturint pakanka
mai mėsos ir duonos, atei
nančią žiemą valdžia steng
sis parūpinti gyventojams 
bulvių. Ūkininkams busią 
pranešta, kiek bulvių jie ga
li sau pasilikti, o kiek turi 
atiduoti valdžiai.

Tirs Harry Bridges 
Bylą.

Federalinė valdžia via 
padėtis labai kritiška ir karo j Wheeling Steel korporaci- nutarusi deportuoti komuni- 
korespondentai netiki, kad joms ir gamina anglį vien stą Harry Bridges, kuris įri
tąs miestas galės prieš vokie- tik plieno pramonei. Jei šis gavęs į CIO organizatorius 

streikas užsitęs ilgai, tai dėl varo priešvalstybinį darbą, 
jo galės sustoti ir didieji Bet jo advokatas pareiškė, 
plieno fabrikai Pittsburghe. kad valdžia neteisėtais bu-

------------- dais vra įgijusi savo irodv
ŽUDĖSI SENATORIAUS mU!Į5 prieš Bridges’ą ir pa- 

DUKTĖ. ■ reikalavo, kad ši bvla butu

čių atakas atsilaikyti.

RUMUNIJOJ SUŠAUDY
TAS GEN. CIUPERCU.
Ankara. — Tarp užsienio 

diplomatų čia eina girdai, 
kad Rumunijoj buvo sušau
dytas generolas Ciupereu. 
generalinio štabo narys, ir 
keliatas jo šalininkų, kurie 
buvę priešingi vesti karą to
liau už Dniestro upės,

Pereitą sąvaitę New Yor-į ištirta. Tai š: penktadieni
ko viešbutyje kėsinosi nusi 
nuodyti Mary Bland Rey
nolds. 23 metų amžiaus

rugsėjo 19 d.. Justicijom De- 
pant uiicntas \Vashmgtone 
duos tam ad\okatui progos

North Carolinos senatoriais (parodyti, kur ir kaip valdžia 
duktė įb«o•• su teisėmis apsilenkusi,



KELEIVIS.Antras Puslapis

mojimus. -Tos sako. kad rusai

50. BOSTON

KAS YRA NAUJIEJI LIETUVOS 
VALDININKAI.

No. 38. Ruąsčjo 17 d., 1941 m.

SU LIETUVA VOKIEČIAI SUJUNGĖ 
LATVIJĄ, ESTUA IR BALTGUDUA

RUOŠĖSI IŠVEŽTI LIE 
TUVOS GYVENTOJUS.

“Keleivy“ buvo rašvta.• *
kad .Maskvos valdžia nuta
rusi išgabenti apie 400.000' 
vokiečių išPavolgio i Sibyrą. 
Tas esą daroma dėl to. kad 
ne vokiečiai negalėtų duoti 
Hitleriui pagalbos.

Bet Dr. Ancevičius dabar 
praneša “Naujienoms.“ kad 
bolševikai ruošėsi ir Lietu
vos gyventojus išvežti.

šiai jo radiograma, kaip 
ja paduoda rugsėjo 11 d. 
“Naujienos* :

"Kaune atrastas bolševikų 
paliktas lietuvių tautos sunai
kinimo planas, pagal kuri iki 
siu metų liepos pradžios visi 
gyventojai turėjo būti aprū
pinti sovietų pasais.

"Pasai jau buvo išdavinėja
mi su keturių spalvų antspau
dais. Kaip iš rastų dokumentų 
dabar paaiškėjo, kiekvienos 
spalvos antspaudas turėjo sa
vo reikšmę.

"Pasai su raudonais ant
spaudais duodami ištikimie-

Dr. Renteln. generalinis iiuno, kuris irgi norėjo iš-1
Vokietijos komisaras Lietu- vykti Vokietijon, bolševikai 
vai. švedų laikraščio “Sven- neišleido. P. Kubiliuno žmo-
ska Dagbladet** pranešimu, na vra pulk. Liormono, buv. Mažų valstybėlių jie nenori kusios Ukrainos daugelį ro Lietuvai Dr. Rentelno yra 

krašto karo ko- steigti, nes visas jas bolševi- žmonių nemažai parbloškė, I paleista. Atrodo, kad tarp 
“ tos vyriausybės ir vokiečių

sudaužė astuonias naciu divizi.' ?jmę? Lietuvoje jr Klaipėdos 
ja.- ir atkarumo is vokiečiu looiraj pažįstąs Lietuvos reika- mendanto. sesuo. Pulk. Lior- 
ket\irtaimų mylių plotą su ->( į ju$ pet ^tų ^ajtjnjų ten- monas irgi yra išvykęg Vo-

1 ka patini, kad Renteln yra kietijon kartu su vokiečių 
■ Estijos vokietys. Taigi ži- repatriantais.
; nios apie ji neaiškios.

Dr. Renteln savo ruožtu ris esąs paskirtas ekonomi

kaimų ir miestelių.
“Keista tačiau, kad tuose

komunikatuose nėra paduota, j 
nei kurioje, vietoje ta atkariau
toji teritorija guli. nei kaip tie 
kaimai ir misteliai vadinasi.

“Nuo ko sovietu karo vado 
vybė šituos laktus (jeigu tai 
yra faktai) slepia? Juk ne nuo 
vokiečių. Jeigu vokiečiai yra iš 5 Jurgutis
to žemės ploto išvyti, tai jie k}Ž. Kazy 
žino. ko jie neteko. Jiems nėra $ia 
jokio sekreto. Juo

kai buvo pasiglemžę. tuo labiau, kad Rytų Galici-
Iš Ziuricho laikraščio buvo uk* aviečių naciona- 

“Neue Zuricher Zeitung” J}?™ Įopšys. Tad tenka di- 
* i , pranešimo seka. kad laiki-

Prof. Vladas Jurgutis, ku- nojj Lietuvos vyriausybė, su- be^' koktu budu Vokietija 
is esąs paskirtas ekonomi- sidJariusi sukili^0 pr]eš bol. i spręs politines problemas 

lyra paskyręs Lietuvai dar 3 nės sekcijos setu. turi apie pykoje ir paskel- klastė kuris karo ūkio
viršininkus iš lietuviu tarpo, oo metus amžiaus. Jis yra busj Lietuvos valstybės ne- atzvl SU(’ai0 vertingiau- 

' Vienas jų yra gen? Petras kilęs iš Darbėnų, Kretingos priklausomybės atstatymą. siąTsnt|*
Kubiliūnas.

okupacinės valdžios iškilo 
kai kurių ginčų kompetenci
jos klausimais, ir to rezulta
te vyriausybė buvo paleista.

“Ryšium su tuomi žmonių 
minia nužygiavo prie Neži
nomojo Kareivio kapo Kau
ne ir uždėjo vainiką, tačiau

antras—prof. aP*kr. Baigęs Kauno kunigų iįa’ pasitraukui " Paskyrus Iš švedM laikraščių gauta i minia buvo išsklaidyta ir 
is. o trečias— seminariją ir Petrapilio dva- Lietuvoje Vokietijos Reicho tokiy žiniy aPie padėtį Lie- Lietuvos vėliava nuleista.

Cazvs Germanas. Taigi rinę akademiją. V. Juigutis komisarą Lietuvos vyriau- tu\oje-
is keliatas žodžiu apie vėliau studijavo Miuncheno svbė matomai, buvo priver- “Dagens Nyheter” rašo:universitete, kur įsigijo eko. /a pasitraukti, tačiau prieš “Naujoji Lietuvos vynausy-

nomimų mokslų daktaro na«itraukdama ii vra iteiku- kun paskelbė krašto sa- 
laipsnį. Jis dar prieš pašau- sį nrotesta. * vistovumą ir nepriklausomy-

kores- kaip° tęsini nepriklauso-
tolimesnėse vietose, ir „uo ui- Skapiškio valsčiuje. Baigės Visuomeniniame gyvenime g ‘Berfyno piane-' ™°oo . P™??*
Sienio. Maskva nori. kad Rus,- realine mokvkla Rygoje. P. »■ rase lietuvių spaudoje. skamba f , 1920-1940 metais, dabai

ir io* draugai Kubiliuna? istojo dar rusu VPac socialiniais klausimais. - Jau nebeegzistuoja. Kaip
laikais i Vilniaus karo mo- V. Jurgutis buvo krikščio- . Sprendimai, kuriuos vo- pranešama iš Lietuvos, vy- 
kvkla kuria bai°ė trumpai niu demokratu frakcijos na- i kiečiai priima dėl Rytų poli- riausybė atsistatydino po ei- 
prieš pasaulini karą Tame i'vs Steigiamajame Seime, o į tinio formavimo, vis labiau lės bergždžių derybų su to dalinio kaipo ka™ 1922 m/beveik ištisus metus;a«k^ ryšium su vokiečių,Reicho ' ’- ’ '

apie

Kubiliuna?“Vadinasi, tie geografiški Gen. Petras
pavadinimai yra slepiami nuo turi apie 48 metus amžiaus, laipsni. JIS dar prieš pasau- si protestą.
Rusijos žmonių, kurie gyvena gimęs Rokiškio apskrityje, hni karą dalyvavo lietuvių Minėto laikraščio

jos gyventojai 
kitose šalyse džiaugtųsi ‘milži
niška’ Raudonosios armijos 
pergale, bet kame ta pergalė 
tapo laimėta, nepasako.”

O gal gi 
no. kaip jų 
tos vadinasi

bolševikai neži- 
atkariautos vie- 

9 Juk korespon-

Tam tikros lietuvių grupės, 
rodos, nori spiestis po Vol
demaro vadovybe.

“Tokia nepriklausomybė, 
kurios tikėjosi lietuviai, iš
sivadavę iš komunizmo, 
matomai neįeina į vokiečių 
planus dėl Pabaltijo atstaty
mo ; kiekvienu atveju,—bent 
kol tęsiasi karas. Bendrai at
rodo, kad norima surasti ki
tokį problemos išsprendimą 
po karo. negu mažųjų vals
tybių sistemą, kuri tapo so
vietų imperializmo auka.”

Ryšium su švedų laikraš
čių pranešimais apie Lietu
vos himno uždraudimą ten
ka pastebėti, kad iki pasku- 
tiniuju dienų bent per Kau
no radijo stotį himnas buvo 
kas vakarą grojamas, pasi
baigus programai.

Tiesioginių žinių apie 
Lietuvos vyriausybės pasi
traukimą lig šiol negauta. 
Per Kauno radiją rugpiučio 
13 d. tebuvo duotas praneši
mas, kad Dr. Ambrazevi
čius buvo priimtas vokiečių 
generalinio komisaro Dr. 
Rentelno. To pranešimo 

pasakyta, 
komisaras

_______ komisaru Lohse.
užkariavimų žengimu Sovie-: Drauge su šita vyriausybe 
tų Sąjungos teritorijoje.! išnyksta paskutinė instituci- 

„ Oficialinių pranešimų tuo ja, kuri primena Lietuvos sa- 
P. Kubiliūnas nizatorius ir pirmas jo vai- reikalu nedaroma ir jų ii- į vistovumą. Sykiu praneša- 

netenka ma iš Kauno, kad ten už- 
įdomesnės drausta iškabinėti geltoną- 

atskiros žalia-raudoną vėliavą, kuri 
. . ne- ■ yra Lietuvos laisvės simbo-

karininkų kursus ir genera- lito Įvedimo. Nuo pat Lietu- slepiama. _ | lis. Taip pat uždrausta groti
linio štabo karininku akade- vos universiteto įsteigimo, i “Kaip jau buvo pranešta ar giedoti tautos himną.

ninkas. o paskutiniuoju lai- išbuvo užsienių reikalų mi- 
ku tarnavo latviu šauliu nisteriu. V. Jurgutis vėliau 
pulkuose. 1919 metais gri- buvo Lietuvos Banko orga 

i Lietuva

i įaves.antspaudu—tiems, kurie turė
jo būti išgabenti iki rugpiučio 
ir su tamsiai violetiniais ant
spaudais — tiems, kurie turėjo 
būt išgabenti iki šių metų 
spaiio.

“Pagal tą plana iki kito pa
vasario iš Lietuvos buvo nu
matyta išgabenti apie pusant
ro miliono lietuvių, pakeičiant 
juos kolonistais, atgabentais iš 
kitų Rusijos kraštų.

“Tas sumanymas pradėtas 
vykdyti birželio viduryje. To 
baisaus sumanymo vykdymą 
karas nutraukė, spėjus išga
benti. kaip dabar aiškėja, tik 
apie šešiasdešimt tūkstančių 
lietuvių.

“Nežiūrint i šias aplinkybes, 
ryšium su karu. kaip jau anks
čiau pranešta, iš Lietuvos iš
vežta apie du šimtu tūkstančių 
Įvąirių tautybių žmonių.”

Jeigu Stalino valdžia tre
mia vokiečiu? bijodamosi. 
kad iie padėsią Hitleriui, tai 
iau tokios baimės ii tik ne
galėjo turėti dėl lietuvių. O 
jeigu ir butu bijojusi, tai ji 
neturėjo jokios teisės toki 
smurtą prieš lietuvius varto
ti. nes lietuviai gyvena savo 
žemėj.

Matyt, šitą velnišką savo 
sumanymą
tai buvo jau pradėję ir vy
kinti. nes Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus pirmininkas 
D-ras Garmus šiomis dieno
mis paskelbė, kad apie 200.- 
000 žmonių iš Lietuvos bol
ševikai jau spėjo išvežti.

Jeigu galima abejoti dėl 
D-ro Ancevičiaus radiogra
mos tikslumo, tai tokios abe
jonės negali būti dėl D-ro 
Garmaus pranešimo, nes jo 
vadovaujamoji Raudonojo 
Kryžiaus organizacija pati 
rinko žinias apie bolševikų 
išvežtus žmones iš Lietuvos.

Kokiais gi tikslais bolše
vikų valdžia galėjo taip ne
žmoniškai elgtis?

Tikslas galėjo būti tiktai 
vienas: išsklaidvt lietuvius 
po Sibyro tyrlaukius, o jų 
vieton Lietuvoje prigabenti 
maskolių. Kitaip pasakius, 
bolševiku tikslas buvo: iš
naikinti lietuvių tautą ir iš
naikinti pačią Lietuvą.

miją Prahoje. 1929 m. P. V. Jurgutis profesoriavo, 
Kubiliūnas buvo paskirtas dėstydamas finansų mokslą 
Lietuvos generalinio štabo ir yra parašęs kelis veikalus 

i. i. j , viršininku, kuriose pareigo- is savo specialybės,
en 'a patirti, ’ad sov ie ų ge j§buvo jki 1934 m. birže- Inž. Kazys Germanas, ku

lio mėnesio. Tuo metu kilus ris vadovaująs susisiekimo 
voldemarininkų sukilimui, sekcijai, yra gimęs 1897 me- 
gen. P. Kubiliūnas buvo iš suose. Paežerių valsčiuje, 
savo pareigų atleistas ir ap- šakių apskrity. Jo tėvas bu- 
kaltintas už kariuomenės vo dvaro darbininkas. 1915 
nrileidimą iki sukilimo. Nu- metais jis baigė “Saulės” 

Vilniuje.

LATVIJOS “PALECKIS 
SĖDI RYGOS KA

LĖJIME.

Latvijos aukščiausios tary
bos prezidiumo pirmininkas 
A. Kirchenšteinas (tas pa
reigas bolševikų okupacijos 
metu Lietuvoje ėjo J. Palec
kis) pasodintas Į Rygos ka
lėjimą. Jis kartu su kitais 
latvių bolševikais norėjęs 
bėgti Maskolijon. bet pake
liui ii iš automobilio išmetė. 
Girdi, automobilin esą svar
biau paimti jaunesni ir tin
kamesni žmogų. Tokiu bu
du Latvijos Paleckis atsidū
rė paplentėje, kur buvo su
imtas ir atvežtas i Rvga.

16 COLIU ARMOTA PA
TAIKO I TAIKINI UŽ 

12 MYLIU. ‘

rugpiučio pradžioje, Rytų (Draudė ir bolševikai. —
Galicija yra sujungta su:“Kel.” redakcija.)
Lenkijos generaline guber-i “Vyriausvbė susidarė dar 
natūra. Tenka laukti, kad antrą karo dieną, kai Lietu- 
generalinė gubernatura pa- vos kariuomenė, kuri perei- 
tirs kai kurias sienų korek- taįs metais buvo įjungta į ru- 
turas ir praplėtimus, pirmoj Sų anniją, susijungė su vo- 
eilėj Voluinėje. Šitos pir- kiečiais kovoje prieš Rusiją, 
miau lenkiškos, vėliau rasis- Buvęs Lietuvos pasiuntinys 
kos, o dabar Vokietijos už- Berlyne, ministeris Škirpa,, 
kariautos sritys įgaus tokiu negavo progos nuvažiuoti iš, pradžioje buvo 
budu Vokietijos Reicho ‘ša- Berlyno i Kauną ir kaip vy-ikad generalinis 
lutinės šalies*

baudus jį mirties bausme, mokytojų kursus ,
generolui P. Kubiliunui ši Didžiojo karo metu buvo lutinės šalies’ (Nebenland) riausybės šefas buvo pakeis- Į šiomis dienomis priėmęs 
bausmė buvo pakeista kalė- Rusijoje, kur baigė iš Pane* pobūdį. tas ministeriu pirmininku Į “grupę lietuvių, kurie, bol-
jimu, kuriame išbuvo apie vėžio evakuotąją realinę: “Lietuva ir Latvija iki Ambrazevičium. Naujoji vy-iševikams pasitraukus, pa- 
pustrečiu metų. Išėjęs iš ka- gimnaziją. 1918 m. grįžo i Dauguvos pavestos Reicho riausybė pasiuntė telegra- Į ėmė į savo rankas valdžią.” 
Įėjimo. P. Kubiliūnas gyve- Lietuvon ir stojo Lietuvos i komisarai kaipo ‘Ostland.’ mą Reicho kancleriui Hitle- Į Iš to pranešimo taip pat aiš- 
no savo ūkyje Pasvalio vals- kariuomenėn. 1920 metais Į Reicho komisaru dar liepos riui ir prašė jo pripažinimo. į kėja, kad Dr. Ambrazevi
čiuje. Bolševikų okupacijos baigė karo mokyklą. 1922 17 d. Hitleris paskyrė buv. Kai Reicho komisaras atvy- čius pasiteiravęs, kokiu bu-

Šlezvigo-Holsteino gauleite- ko Kaunan, vyriausybė pra- į du ir kokia forma vyks Lie-
rį Lohsę. Galima laukti, kad dėjo su juo derybas, tačiau; tuvos vyriausybės bendra-
artimiausiu laiku šiam ko- pasėkos buvo neigiamos. I darbiavimas su vokiečių į-

šiu metų birželio 23 d. pra- bos inžinieriaus laipsniu, misarui, kaip tik leis karo Vyriausybės paskutinis žy-į staigesnis. Kokios yra mini-
sidėius lietuviu sukilimui 1923 m. K. Germanas daly-į padėtis, bus pavesta likusi gis buvo vainiko uždėjimas j mo pasimatymo pasekmės;

pradžioje P. Kubiliūnas bu-: metais Įstojo į Lietuvos uni 
vo suimtas ir išlaikytas kalė-! veisitetą, technikos fakulte 
iime beveik ištisus metus. į tą, kuri baigė 1929 m. staty-

prieš bolševikų okupantus,: vavo Klaipėdos sukilime, 
Californijos pakrašty pe- gen. P. Kubiliūnas buvo iš- Baigęs universitetą, inž. K. 

i eitą sąvaitę Amerikos arti- laisvintas iš Kauno karinio Germanas gavo paskyrimą 
lerija bandė šaudyt Į taikini kalėjimo—IX forto. : Panevėžio apskrities inžinie-
ant jūrių iš 16 colių armotų. Gen. P. Kubiliūnas ligšioi rium. 1927 m. pabaigoje jis 
kuriu vamzdžiai turi 68 pė- nėra aktingai pasireiškęs buvo paskirtas švietimo mi- 
da:

Latvijos šiaurės dalis. Estija i ant Nežinomojo Kareivio žinių neturima.
ir milžiniška Gudijos terito- i kapo prieš Karo Muziejų 
rija ties Dniepru ir Pripete, i Kaune. Tai Įvyko tuo laiku, 
Tokiu budu busimasis ‘Ost- kai vokiečių kareivis šalino 
land’ pavirs didžiule terito- Klaipėdos vardą nuo pamin-

Švedų laikraštis “Afton- 
bladet” pranešė, kad Lietu
vos vyriausybė esanti palei
sta ir, kad Dr. Renteln, vo-

kurią tegalima lyginti ■ klo. Tas pavadinimas ten į kiečių generalinis komisaras

Kelias, Kuriuo Eis Amerikos Parama Rusams.

DIDELI LAIMĖJIMAI.
KURIŲ VISAI NESI- 

' MATO.
“Naujienos** stato klausi

ma. kur yra tie rusų laimėji
mai. kuriais MasKva pasku
tinėmis dienemis taip gar
siai giriasi. Girdi
’ “Sovietų žiniv. 
litis Rauo<»no>j-^

.Juoda stora 
Rusijai. Tas 
skandino du

linija per Atlantą parodo, kuriuo keliu yra manoma siųsti Amerikos pagalba 
kelias eina aplitik Atriką ir į Persiją (Iraną). Ant to kelio vokiečiai jau nu- 
Amerikos laivu, vieną Atlante, antrą Raudonoj Juroj.

ių su- piuėio io d.) atliko žygį, ku- 
darytos įstaigos greičiausia rj reikia laikyti paskutiniu 
ateityje vaidins tokį pat vvriausvbės veiksmu. Tasai 
vaidmenį, kaip Serbijoje ir keiksmas buvo — iškilmin- 
generalinėje gubernaturoje Ras vaįniko uždėjimas ant 

'vietinių gyventojų atstovai Nežinomojo Kareivio kapo 
lokalinėje administracijoje. Kaune. Nuo tos valandos 
Reicho komisaras ‘Ostlan- iau nebeegzistuoja jokia 
dui’ kol kas reziduoja Kau- lietuviu vvriausvbė. Po vo-! 
ne, tačiau vėliau jis persike!- kiečiu ‘ parėdymo Lietuvos 
siąs į Rygą. Lietuvai ir Lat- tautinė vėliava, tautos him- 
vijai jis jau paskyrė genera- nas jv tt. tuo tarpu savaime 
linius komisarus. Nuo rug- atpuola.
piučio 1 d. Rygoje išeina «NOrš Lietuvos nacionali- 
laikraštis‘Deutsche Zeitung nė vyriausybė pasitraukė 
im Ostland.’ nuo scenos, vis tik bendra-

“Ryšium su greit žygiuo- darbiavimas tarp vokiečių 
■ jančia vokiečių kariuomene komisariato ir lietuvių sluok- 
• į Ukrainą kįla klausimas, snių vykdomas. Lietuvos ži- 
i kaip manoma politiškai novų grupė bendradarbiau- 
tvarkyti ši sritis. Nežiūrint ja administracijos darbe, 
to, kad Ukraina tiktai tarp vykdomame generalinio ko- 
1917 ir 1921 metų vedė sun- misaro Dr. Rentelno, kuriam 

»kiai kovojamą laisvą gyve- Reicho komisaras Lohse pa- 
; nimą, po to kai ji 17-tam vedė aukščiausią adminis- 
j šimtmetyje buvo Maskvos tracijos vietą Lietuvoje, 
užkariauta, tuo tarpu kai Pats Dr. Renteln paeina iš 

, Pabaltijo valstybės išbuvo Lietuvos vokiečių ir esąs ge- 
nepriklausomos 20 metų, vis ras Lietuvos sąlygų žino- 
dėl to Ukrainoje liko stiprus vas.”

Krl&ia didt- 
drHiijos

. nacionalizmas. Iki pat pa- 
' skutimo laiko vokiečiai šį 
, ukrainiečių nacionalizmą 
palaikė ir visokeriopai rėme. 
Tokiu budu buvusios Rytų 
Galicijos atskyrimas nuo li-

“Stockholm Tidningen” iš 
Berlyno rašo: “Naujoji Lie
tuvos nacionalinė vyriausy
bė, kuri susitvėrė Kaune 
prieš vokiečių į nė j imą į šį 
miestą, generalinio komisa-

ekcijos šefu esąs pa
skirtas gen. P. Kubiliūnas; 
atitinkamos funkcijos eko- 

įnomineie sekcijoje pavestos 
prof. V. Jurgučiui; buvęs 
susisiekimo ministeris inž. 
K. Germanas paskirtas susi
siekimo sekcijos šefu.

Tuo tarpu “Dagens Nyhe
ter” iš Berlyno praneša, kad 
naujoji administracija Lie
tuvoje esanti suskirstyta į 6 
sekcijas, kurios maždaug 
atitinkančios buvusias mini
sterijas. Kaune esą minimi 
kelių lietuvių vardai, kurie 
esą numatomi tų postų da
liai perimti. Nei vieno iš pa
skutiniųjų Lietuvos vyriau
sybės narių jų tarpe nesą; 
užtat esą ankstybesnių mini- 
sterių. Reicho komisaro Loh- 
ses bendradarbių tarpe, pa
sak laikraščio, esąs gen. Ku
biliūnas. buvęs generalinio 
štabo viršininkas. Tuo tarpu 
buvęs kariuomenės vadas ir 
krašto apsaugos ministeris 
$ren. Raštikis administraci
joje nedalyvaująs. Tas pats 
laikraštis praneša, kad prie 
“Ostlando” esančios priskir
tos ne tik Pabaltijo valsty
bės, bet ir dalis Baltgudijos 
su Minsku ir Smolensku.
RuSfn Islonja. Papai A B Scftnitser| 

mitalas Aprašo, kokiu bodą
hnonės rašyti išmoko, kokia bodą il- 
iirho «au mšta kioVviona -žmonių tau
ta ir tt. Chicajro, 190.’, pusi. 304. 
Apdarvta ......................................
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KAS SKAITO, KABO 

TAS DUONOS NEPRABO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
ĮDOMIOS diskusijos su katali

kais APIE KARMELITUS.
Chieago, I1L

šiomis dienomis man te
ko būti viename šeimyniška
me pokilyje. šeimininkas, 
visi svečiai ir visos viešnios 
buvo katalikai, tikri romiški 
katalikai, tokie, kurie skaito 
Marijonų leidžiamą “Drau
gą” ir kitus katalikiškus lai
kraščius. Jų tarpe aš buvau 
kaip ir atskalūnas, nes aš da
lykus kitaip suprantu, negu 
tikrieji Romos katalikai.

Čia nesvarbu, kurioje pa
rapijoje tas pokilis įvyko ir 
kokia proga jis buvo sureng
tas. Svarbu tik buvusios te
nai Įdomios diskusijos, tat 
apie jas ir terašysiu.

Viena moteriškė, pusėtina 
davatka, užsiminė apie 
“Drauge” tilpusį kun. J. 
Prunskio straipsni apie ba
sųjų karmelitų gyvenimą. 
Pasirodė, kad daugelis tą 
straipsnį buvo skaitę ir visi 
skaičiusieji buvo susižavėję 
lais basais karmelitais.

—Tai tikri šventieji ant 
žemės!

—Kokia tai Dievo meilė 
dega tuose vienuoliuose!

—Leisti save plakti, save 
mindžioti, prašyti veidan 
mušti, — koks tai nusižemi
nimas ir savęs atsižadėji
mas!

—Jie padaro da daugiau, 
negu reikia, kad šventu 
tapti.

Tokie ir panašus kompli
mentai liejosi basiokų gar
bei.

Aš savo nuomones pareiš
kimu nesiskubinau, nes žino
jau, kad mano nuomonė ne
tiks i toną. Nenorėdamas 
nuotaikos gadinti, tylėjau. 
Bet vienas svečių panorėjo, 
kad ir aš savo žodį tarčiau. 
Atsikreipęs į mane jis ir 
sako:

—Nikodimai. ko tu tyli? 
Pasakyk, ką tu manai apie 
basuosius karmelitus?

Tada aš pasidrąsinau ir 
drebtelejau:

—Aš už tų basiuokų nuo
pelnus neduočiau nei sudilu
sio cento.

Aišku, kad tuo pasakymu 
aš kaip su yla kiekvienam 
Ląstelė jau. Visi įsmeigė 
akys i mane. Tuoj atsivėrė 
ir jų burnos:

—Jau nuo senai išrodei, 
kaip šiaudinis katalikas, o 
dabar tai pasirodei, kaip 
raudonas bolševikas.

—-Ir iš kur tiek puikybės 
prisisrėbei, kad taip kalbi?

—Ar Dievo nebijai, kad 
taip žemini jo tarnus?

Tokiomis ir panašiomis 
pastabomis akėjo mane.

Bet atsirado ir šaltesnių. 
Vienas prabilo taip:

—Neįsižeiskime, išgirdę 
skirtingą nuomonę. Laiko 
turime. Paprašykime brolio 
Nikodimo išaiškinti savo 
nuomonę plačiau.

šeimininkas sumanymui 
pritarė. Visi svečiai ir vieš
nios taipgi smalsavo, kaip aš 
savo nuomonę pateisinsiu. 
Kai kurie, žinoma, tikėjosi 
galėsią mane sukritikuoti. 
Viena davatkų atsikreipė į 
mane ir sako:

—Kad karmelitų nuopel
nus tu žemai statai, tai maža 
l>ėda. Gana to, kad Dievas 
juos aukštai stato.

—Basųjų karmelitų cna- 
tas ir nuopelnus niekais lai
kau ne dėl to, kad taip man 
išrodo, o dėl to. kad tokiais 
jie yra Kristaus mokslo ir 
sveiko proto šviesoje. Kris
tus neskelbė atsiskirimo nuo 
pasaulio. Nei gi savo pavyz
džiu jis rodė, kad reikia 
skirtis nuo pasaulio ir slaps
tytis vienuolynuose. Toliau, 
Kristus nereikalavo celiba

to, nereikalavo susilaikyti 
nuo mėsos, nereikalavo kad 
save plaktumėm. Mes ge
riausia Dievui įtiksime tada, 
kai vykdysime tai, ką Kris
tus mokė, o ne tai. ką karme
litai ar kitokie fanatikai pra
simano.

—Bet karmelitai ir vykdo 
tą, ką Kristus mokė; o kad 
dar labiau Dievui įtikti, tai 
užsideda dar didesnį kryžių 
nešti. — pastebėjo man vie
nas tretininkas.

Aš pradėjau jiems aiš
kinti :

—Pastaba labai gera. 
Ačiū. Tretininko pastaba 
duoda mums progos pama
tyti, kurių kryžius sunkes
nis: pasauliečių ar vienuo
lių? Žiūrėkime. Basųjų kar
melitų gyvenimą, kaip žino
me, aprašė kun. J. Prunskis. 
O ar atsimenate, kad tas 
pat kunigas tame pat “Drau
ge” nesenai aprašė apie vie
ną geležies fabriką, kur tan
kus išdirba, ir apie Chicagos 
garsiąsias skerdyklas?

—Atsimename! — kaip 
vienu balsu tarė visi.

—Labai gerai,—sakau.— 
Jus gerai atsimenate, kokios 
tame fabrike ir tose skerdy
klose darbininkų sąlygos. 
Tame fabrike karštis siekia 
140 laipsnių. Darbininkai 
dirba nuogi. Nuo karščio jų 
padai skyla. Kaitra spaudžia 
čiurliais darbininko prakai
tą. Tame pragare darbinin
kas turi išdirbti devynias ir 
daugiau valandų. O skerdy
klose darbininko darbas sa
votiškai sunkus. Na. tai da
bar sugretinkime geležies 
fabriko ir skerdyklų darbi
ninko gyvenimą su gyveni
mu basųjų karmelitų. Katrų 
kryžius yra sunkesnis: tu 
darbininkų, ar basųjų kar
melitų?

—Tai ištikrujų įdomus 
palyginimas, — tarė šeimi
ninkas.

Aš jau senai dirbu skerdy
klose ir gerai žinau tenykš
čių darbininkų darbo sąly
gas, bet man niekados nebu
vo parėjusi mintis palyginti 
savo gyvenimą su vienuolių 
gyvenimu, — tarė viena da
vatka.

Aš toliau dalyką aiški
nau:

—Darbininko kryžius yra 
tikras kryžius, toks koks bu
vo ir Kristaus kryžius. Kar
melitų gi ir kitų vienuolių ir 
pasaulinių kunigų kryžius 
tėra tik teatrališkas kryžius. 
Kun. Prunskis rašė. kad kar
melitai mėsos nevalgo: kad 
tam tikrais laikotarpiais vie
nas iš karmelitų pietų metu 
užsideda ant pečių kryžių, o 
ant galvos erškiečių vainiką 
ir taip stovi valgomajam 
kambary, kai kiti pietauja. 
Ar tai ne teatras? Arba po 
pietų, kai kurie vienuoliai 
išeina iš valgomosios anks
čiau, sugula ant tako. o kiti 
per juos žergia. Tuo, girdi, 
ugdo nusižeminimo jausmą. 
Ar čia ne teatras? Arba vėl, 
esąs toks paprotys, kad vie
nas vienuolis eina pro kitus, 
susėdusius, ir prašo smūgio 
veidan. Tie ir užgauna jam 
per veidą. Pasvarstykime, ar 
galima tokiomis “sorkėmis” 
įtikti Dievui, ir ar ištikrujų 
galima tokiais veiksmais 
jaustis tikrai įžeistu ir ken
tėti pažeminimą? Visai ne. 
Ką reiškia tos karmelitų 
“sorkės.” palyginus su musų 
darbininkų gyvenimo tik
rais sunkumais ir smūgiais?

Aš mačiau, kad daugelis 
iš svečių ir viešnių linko su 
manim sutikti ir laukė pro
gos savo nuomones pareikš
ti. Tada aš nutilau ir veik vi
si ėmė savo pastabas daryti.

—Nikodimas ne tuščius

dalykus, o tikrą tiesą sako, 
—pareiškė šeimininkas.

—Ištikrujų taip yra. 
Mums darbininkams nerei
kia nei plaktis, nei kryžiaus 
ant nugaros dėtis, nei gultis 
ant tako. nei prašyti smūgių 
veidan, kad kantrybės ir pa
žeminimų mokytis. Kryžius

APIE URUGVAJAUS LIETUVIŲ 
KULTŪROS DRAUGIJĄ.

Ji nėra nei 
nei

Gerb. 
ei ja:

‘komu-naciika,” 
“smetoniška.”

“Keleivio” Redak

dinti gražiaja, nes socialde
mokratai pasižymi toleran
cija. ir teisingu administra
vimu krašto reikalu.

Skaitant Siaurės Ameri- Tolerancija ir teisingas 
nuo musų pečių nenukrinta, kos lietuvių spaudą, ypač administravimas išugdo gy- 
o tikrų nemalonumų tai ant demokratinę, teko užtikti ven5°juose sąžiningumą ir 
kiekvieno žingsnio, — tarė korespondencijų iš Umgva- pasitenkinimą savo krašto 
viena darbininkė. iaus, kuriose sakoma, kad vyriausybe, subiolina ir su-

—Kiek tai reikia kantry- Urugvajaus Lietuvių Kultu- >2™. taut? kūrybiniam 
bės. kol mes darbininkai ry- ros Draugija, Urugvajus- darbui be bizūno ir be te- 
tais prisikimšusiuose Street- Lietuva, esanti kokiu tai roĮP*

nusidanginame “komun-nacių” draugija, gi . ^as £* galėtų pi imesti so- 
Ta pati kamšatis čia, Urugvajaus lietuvių ko- cialdemoki’atijai. kad jinai 

Jonijoj išeinantis komunistų kada nors ir kur nors butų 
dvisąvaitraštis “Darbas,” norėjus paversti bažnyčias 
šią draugiją kitaip nevadina arkiydėmi®. butų šaudžiusi 
kaip “smeton-naciu” drau- af persekiojusi kunigus ir 

“ .visus kitus ne socialdemo-
šiedu dvieju ekstremu kratiškai mąstančiuosius, 

(“kairiojo” ir “dešiniojo” j al.ba..kad administruodama
primetimai, prieštarauja vie- relka us J1 butų *S1’

i nas antram, aiškiai pasako. ^u?1 *u Prantus, namus 
kad draugija Urugvaius-

O darbe? 
vargina, o

kariuose 
darban!
grįžtant iš darbo.
Jau pats darbas 
be to kiek ir ko reikia prisi
klausyti nuo boso ir boselių, 
nuo grubiioniškų draugų 
darbininkų!—tarė kitas dar
bininkas.

—Taip, mes darbininkai 
tikrą vargą vargstame tikrą 
kryžių nešame. Musu gyve
nimo smūgiai skaudžiai už-: Lietuva nepriklauso nei vie- 
gauna ir musų kuna ir musų nam iš dviejų, bet yra demo- 
jausmus. O vienuoliai su sa-; kratiniai kultūrinė lietuvių 
vo visokiais išmislais, tai iš-' organizacija, kurios Centro 
tikrųjų tik teatrą lošia ir valdyboje daugumoj figu- 
daugiau nieko. įuoja socialistinių pažiūrų

Buvo ir kitokiu nuomonių, lietuviai veikėjai, priklausą

kitokiomis korupcijomisar
pasižymėjusi 

Tie, kurie žino. kad moks
las ir bet kokia reali žmoni
jos pažanga yra įmanoma 
ne žmones šaudant, bet tik
tai sąžiningai elgiantis su

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

1941 — Spartuoliai
PAKAK GALI 1AITVI * 

DVEJOPAI.
1. Padedant i Mutual Savings i 
Bankas—kur jus pinigai auga ★ 
nuošimčiais. Visi Įdėliai ap- ★

išsiimi pinigus

J,;,J

............ _ x _____ savo krašto gyventojais, tie
Po to vienas iš svečiu pasta- Socialistu Partiiai jauno ke-^no (° kurie, dar nežino, tai ( 
tė klausima. ‘ liolika metu. ’ ‘ i turėtų žinoti). kad patys,

XT , ., pirmieji kovoja uz visų poli-i
Nesileisdami i polemikas Įtjtikybinę ir visuomeniš-l 

mo laisvę tiktai so-i
. .. .... .. Pak ciai demokratai, iki šiai die-'
kaitanciajai lietu-.naj nesutepę savo rankų sa-’

—Kun. Pruskis savo ras-
te apie karmelitus įrodinėja. gu iaįgvės priešais—fašistais 
kad tie vienuoliai savo griez- i jr «talinistais — norime pa-L;.on^t 
tu gyvenimu parodą įslepu- aiškinti
siems šio amžiaus žmonėms.; viŲ visuomenei, kad Umg- politiniu priešininkui
jog žmogus gali rasti pašto- vaialH Lietuviu Kultuvo* , po.it-mų piiesiuumų
via laimi dano- aiik§te«nino-' tt ‘ . T. : krautu nei ju terorizavimu.\ią laimę daug auKstesmuo-•, Draugija, Urugvaju$-Lieui- r n ‘ „„v-nčia
se dalykuose, negu tarnauti • va vra vienintelė lietuviu nukencla
kimo nao-pidimams Kažin j •• \ienimeie . neLUV.lų uz kitus. Žudė juos caras,: 
“ tai tX«.KhSti* ‘draugija Urugvajuje. tunn-|žudž bolševikai. žudė Mus
ai tai taip gan būti __ t, asocijaeijos ir jmdinio. Hitleris =■•

as šitaip "

pašaukimui, 
ar senas dabartinei 

pagalbai vienodai ban-
* vio padaryt savo dali apsau-
* gos. Lipdant iš savo algos, pi- 
J nigai gausiai plaukia ir tau- 
ir pynio praktika yra labiausiai
* gyvinga, kuri kartu saugoja ir
* mus visų ateiti, laimingumą ir 
J laisvę. Tad prisidėkit prie tų 
+ milionų protaujančių savo Vai 
J stiečių. kurie tarnauja taupy-

darni reguliariai.

drausti, galit 
bile reikale. ★ 

★
2. Perkant Defense Savings ★ 
Bonds ir Štampas. Jus Mutual * 
Savings Bunka su pasididžia- J 
vimu kooperuoja su Valdžia. J 
be uždarbio ar dovanų, kad * 
pagelbėt jums taupyt dėl atei- * 
ties saugumo tavo šalies. Lž- * 
eikit norint smulkesnių pa- ★ 
aiškinimu. ♦

★
★
★
★
★
★
★
★♦
★
★
★
★
★
★*
★
★
★*♦♦
★

Naudokitės viena ar abiem šių metodų, bet— 
taupyk savo pinigus arčiausioj Mutual Savings Kankoj.

Mutual
Savings
Banks

o f Massachusetts

i n asocijaeijos ir jun 
aiš- asmens teises, kaipo kulturi-

des-įr, tuos
... . .. . . ... į uotus pamėgdžiaves. musiš-

, . ... . , ,niai demokratiniai veikianti. kjs Antanas Smetona vra!
—Jei išlepusių kapitelis- ojali demokratinei sos .sa-nemažai k,.aujo nuliejes Lie

pi ir buržujų negali panto- lies santvarkai organizacija. ,uv0, socįaidemokratems. 
kyti sunkus ir vargingas jų pripažinta Urugvajaus Res-! Įjiugvajaus Lietuviu Kul- 
išnaudojamų darbininkų publikos prezidento ir Švie- turos. Urugvajus-
gvvenimas, tai ko jie gali timo ministerio parašais Lietava, nors ir nėra politi- 
pasimokyti is karmelitų sor- 1941 metų gegužes 2 d., pir- Rai socialdemokratinė, bet 
kių? Be to, musų pasauliniai moj vietoj stato kultūros - ran(ja reikalingu vertinti 
kunigai yra labiausiai išlepę darbą, gina Lietuvos laisvę h. fferbti socialdemokratini 
buržujai! Ir jie geriausia pa- bei nepriklausomybę, kurią
žįsta karmelitų gyvenimą. O patys pirmieji yra paskelbę 
ar tie kunigai pasimokino iš savo deklaracijoj Lietuvos 
karmelitų gyvenimo? Visai socialdemokratai, kurie ir 
ne. Kunigai aplanko karme-' šiandien patys pirmieji pe
litų vienuolyną, gauna at-, tys į petį stoja už nepriklau- 
minčiai jų botagėlį, kuriuo !*omą — laisvą — demokra- 
jie plakasi, o sugryžę į savo ’ tinę Lietuvos respubliką, 
puošnias klebonijas, lupa i valdoma pačiu lietuvių, bet 
žmones po senovei ir veda į ne Maskvos, ne Berlyno ir 
lepų buržujišką gyvenimą.' ne Romos.

Socialdemokratams val-

Tą dalyką 
kinau:

Tai kaip galima tikėtis, kad 
pasauliniai buržujai ir kapi
talistai pasektų karmelitų 
pavyzdį?

Su ta mano nuomone visi 
sutiko.

darni pakęsti lietuvių sočiai- raščių. ir Įvairiausių tenden- 
demokratų tokios gražios cijų, nes pažinti “savųjų” ir

judėjimą, pilną idealizmo \imrna- ,, 
ir pasiaukojimo už tautos axoj. . 
gerbūvi, ir didžiuojasi savo v?luciai, 
nariais.' kurie nors ir vra sa- 
vo daugumoje politiškais nors.Smetona aJ'??Wen?a- 
bt,vario Smetonos režimo ra-’.11'. P? kaKlu pakis
priešininkai, net politiniai {*?>!.«■ klbllJ»! kraujui nu- 
emigrantai - socialdemokra- ielsn •1

veiklos už Lietuvos išsilais- “svetimųjų” galvojimą yra 
ironiškai pasityčio- būtinai reikalinga, jei nori- 
Dirbkite. dirbkite, me. kad lietuvių tauta butų 
kai Lietuvą išlais- ne trumparegių tauta.

koks Būtume labai dėkingi, jei 
draugija nuolat galėtų turėti 
savo skaitykloj “Keleivi” ir 
kitus Šiaurės Amerikos lie
tuvių laikraščius, draugijai

tai. vistiek neapleidžia savo Užjausdama socialdemo- apmokant tik pašto išlaidas.
tautos. Kad ir pačiais kritiš- Unigvajaus Lietuvių
kiaušiais momentais jie nesi- Kultūros Draugija, Urugva- 
vaduoia politiniu kerštu, bet jus-Lietuva. yra įsitikinusi,

bevadintų Vieną raudonai savo salioną vaidini
mams. šokiams, garsiakalbiGalų gale aš dar paša- bet jis ją vadinąs gražiaja 

kiau: matot, dabar kaip yra | Mes taip pat manome, 
klaidinga manyti, kad vie- ‘*
nuoliai veda vargingesnį ir 
šventesnį gyvenimą negu 
mes darbininkai.

Tuomi diskusijos ir bai
gėsi. Kovas.

tojus su lietuvių tautos ver 
lybėmis, rašinėja vietinėj is- ma 
panų spaudoj straipsnius ma, . ,
apie Lietuvos praeitį, apie paskaitoms, knygyną, etc

kad Lietuv 
ūkininkų
kraštą, valdomą socialde- lietuvių troškimą turėti savo ... ......
mokratų ( jei juos balsavimo' nepriklausomą demokratinę metais ji yra pasiryžusi ati- 
keliu išrinktų Lietuvos liau- Lietuvos valstybę. į daiyti lietuvių kalbos kur-
dis), taipgi butų galima va- Todėl bolševikai, negalė- sus- ^au .Vla pradėtas orga-

, ą. kaip smulkių Lietuvos nukentėjimus, apie ši organizacija toliau vis la- t e, ro.
ir pramonininku lietuviu neslaviškuma ir apie ®lau P*ocia švietimo ir kui- dėl l i 
u----- —..vu? —.....iz:------ turos darba. Ateinančiais

Čia Palaidota Prezidento Motina

ši nuotraukai parodo Hyde Park, N. Y., episkopatu kapines, kur buvo palaidota užpereitą 
nedeldienj mirusi prezidento Roosevelto motina, šitose kapinėse yra palaidotas ir prezi
dento tėvas, ir kiti Rooseveltai.

« • • «

Dulkdami paramos, pasi
liekame jus labai gerbianti 
Draugijos valdybos vaidu:

Julius Lazauskas, pirm.. 
Bronis Steponis. sekli 
Juozas Babilius, iždin.

Draugijos adresas: Aso- 
ciacion Culturai Uruguay- 
Lituania, Iiio de Janeiro. 87. 

Alontevideo, R. O. 
ruguav.

TORONTO, KANADA. 

Aušros Choro koncertas.

nizuoti lietuvių choras, kuris Rugsėjo 27, atidarymui 
žada transliuoti lietuviu dai- naujo sezono Aušros Choras 
nas visam pasauliui iš Urug- Vengia Įspūdingą koncertą 
vajaus radijo stočių ir ruošti su šokiais St. Agnės salėj, 
koncertus lietuvių ir kita- kampas Grace ir Dundas st. 
taučių publikai. Tatai turės Choras išpildys tą pačią 
didelės reikšmės lietuvių programą, kuri taip sužavė- 
kulturos ugdymui ir parodys jo publiką Kanados Lietuvių 
tos kultūros ypatybes kita- Tarybos seime, Montreale. 
laučiams. Čia Aušros choras susilaukė

Plėsdama savo veiklą, gražių komplimentų net nuo 
draugija Urugvajus-Lietuva paties Montrealo majoro, 
vis didesnės paramos susi- į Visi Toronto ir apylinkės 
laukia ne tik iš lietuvių vi- lietuviai vra kviečiami ne- 
suomenės, bet taip pat ir iš praleisti, šia proga išgirsti 
Unigvajaus Socialistų Parti- ne tik chorą. bet. solus. due- 
jos. nes tos partijos nariai— tus, ir vien vyrus dainuojant, 
intelektualai (universiteto Po šio koncerto choras vėl 
profešoriai, rašytojai ir stu- sparčiai pradės darbą ruoš- 
dentai) sužavėti musų pasi- tis prie žieminių parengimų, 
šventimu visuomenės švieti- Jeigu mylite dainuot, ypač 
mo darbui, yra jau pasižadė- jaunimas, kviečiame ateit, 
ię skaityti mokslinio, politi- susipažint, prisidėt prie mu- 
nio ir visuomeninio pobu- sų choro. Jus praleisit links- 
džio paskaitas kiekvieną mas valandas naudingame 
sekmadienį draugijos paren- darbe.
girnų salione.

Turėdama skaityklą, drau
gija nori turėti kuo daugiau
sia lietuvišku knvgu ir laik-

Pasimatysim rugsėjo 27, 
St. Agnės svetainėje.

G. Yokubynaitė,
Choro sekretorė.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kada Karas Pasibaigs 
Ir Kas Ji Laimės?

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 m. kipro B|EL1N|° atsiminimai-

—Maike. kaip tu daug ži- —Matai, Maike 
nai. tai pasakyk man, kodėl nemeluoju, 
lietuviški bulševikai Ameri

šituo klausimu yra visokių 
nuomonių Amerikoje. Vieni 
mano, kad jei Amerika pri

sidės. tai karas galės pasi- 
į baigti ateinančiais metais.
: Kiti gi mano. kad Amerikai
j prisidėjus jis galės užsitęsti______ _______  ___ ___
kokią 10 metų, nes diktato- nkos karo laivai šaudys “At- į 
riai yra gerai jam pasiruošę. Ja^to gyvates” iš pamaty- 

Babsono statistikų biuras, mo, vokiečiai atsakė, kad ši- 
kuris ekonominiais ir politi- to grąsinimo jie nenusigąsiu 
niais pasaulio klausimais yra ir jų submarinos skandin- j 
daug geriau informuotas ne- siančios Anglijos laivus kaip 
gu kuris nors laikraščių re- skandinusios. Ir kad paro-! 
porteris ar karo “ekspertas,” dyti, jog Roosevelto grąsi- 
sako. kad karas bus nulem- nimo jie ištikruju nepaiso, 
tas ne Viduržemy, kaip dau- Berlynas paskelbė, kad pe- 
gelis mano. ir ne Rusijos reitą sąvaitę Atlanto vande- 
fronte, kaip bolševikai tikisi, nyne buvę nuskandinti 49 
bet Atlanto Vandenyne. Čia Anglijos prekybos laivai, 
ji nulems Amerikos techni- Visi tie laivai buvę vienam 
ka. neišmatuoti jos aliejaus konvojuje, tai vra, plauke 
šaltiniai, milžiniški maisto krūvoj, ir juos’ lydėję keli 
ištekliai ir kiti šalies turtai, anglų karo laivai. Ta konvo- 
kuriais aprūpinama Anglija, jų vokiečiai smogę iš oro ir 
Ir jis tikrina, kad tas karas jg p0 vandens. Submarinos 
pasibaigs prieš 1942 metų nuskandinusios 28 laivus, o 
žiemą, nes iki to laiko Ame- lėktuvai sunaikinę 16. Vo-' 
rikos orlaiviai bus jau suar- kiečių laivai nuskandinę 5 
dę visas Vokietijos ir ltali- anglų laivus, tu tarpe 3 ka- 
jos susisiekimo linijas. Taigi riškus.
išeina, kad ši karą laimės Bet”anglai sako. kad vo-į 

- - ; Anglija su Amerikos pagal- kiečiai daug perdeda. Iš vi- 
kad as ba. ir laimės jį ateinančiais so buvę nuskandinti tik 8

metais. Well, pamatysime, laivai.

Vokiečiai Giriasi Nu
skandinę 49 Laivus.
Anglai sako, kad iš viso tiki 

S nuskandinti.
Kai tik prezidentas Roo

seveltas paskelbė, kad Ame-

—Bet tu, tėve. nekalbėk 
tokių dalykų komunistams, 
nes jie gali tave nulinčiuoti 
taip kaip Trockį nulinčiavo.

—Maike. už teisybe aš ne 
biiau ir galvą 
teisybę ir šventa 
numirė. Anot 
—sykį ožkai smerti?

—Bet ar tu manai.

koj renka aukas raudonai 
armijai. Argi Stalino val
džia jau bankrut?

—Argi tu. tėve. nežinai, 
kad bolševikai iš aukų gy
vena?

—Ale dabar jie renka ne 
sau, bet Stalino vaiskui.

—Jeigu jie prašytų sau,
tai niekas jiems neduotų: o —bet ar tu manai. tėve. 
kai prašo raudonai armijai, kad vokiečiai, kurie dabar 
kuri kovoja su Hitlerio už- užėmė Lietuvą, bus geresni 
puolikais, tai ne vienas lietu- už bolševikus?
vis išmeta doleri.

Jurininkų Streikas, graikai miršta badu
Šiaurės Amerikos jurinin- Ankaros žiniomis. Grai

kų unija, kuri priklauso _J°S _ sostinėj, 
nrie Amerikos Darbo Fede- žmones gat\ ė>e

Atėnuose, 
krinta nuo

Laivų kompanijos kijos kaimuose bei kalnuose. 
sį reikalavimą is- pAj^gLg KIETOSIOS

ANGLIES KAINĄ.
Nežiūrint kad kainu tvar-

“ borius.” 
nenorėjo 
pildyti, todėl jurininkų uni
ja apskelbė streiką. Nev 
Yorke buvo jau prikrauti ka

—Na. tai pasakyk, Maike. 
iš ko Bimbos pakalenija gy
ventų. jeigu Amerikoje ne
būtų lietuvių.

—.Ieigu Amerikoje nebū
tų lietuvių, tai nebūtų ir 
“Bimbos pakalenijos."

—Aš, Maike. cekavas

—Maike. aš vokiečių irgi ro reikmenimis 3 laivai, bet kytoias Hendersonas už- 
nemyliu. Ale aš tau pasaky- dėl streiko negalėjo išeiti, draudė anglies kainas kelti, 
siu tiek. kad vokiečiai nors Unijos sekretorius sako. kad Pennsylvanijos kietųjų ang-
utelių nepaliks Lietuvoje, streikas apimsiąs 
kaip jie išeis. Jie da iškasa- 000 jurininkų.
vos ir tas, kurias bolševikai -------------
paliko. Tu. Maike. Amerike

apie 20.- lių kasyklos šią sąvaitę 
kėlė 15 centu ant tonos.

pa-

užaugęs. tai to nežinai, ale 
aš žinau. Kai mes iš po rus- 

žmogus. noriu viską žinoti, kio valdžios bėgdavom į A- 
tai syki nuėjau ir Bimbos at- meriką. tai vokiečiai mus ir 
siprašant prakalbų pasiklau- į savo žemę neįsileisdavo, 
syti. Ji< labai piktai tada kol Tilžės pirty neišdegin- 
pludo "Keleivį." Sako, jo davo rusiškų uteliu. Eina, 
redaktoriai yra kapitalistai, būdavo, paliokai iš Galici- 
pinigų turi prisikrovę kaip jos. eina slovakai iš Austri- 
šieno ir darbininkų reikalai jos. bet juos praleisdavo be 
jiems neruni. Ale kaip aš pirties: o mus, katrie tik iš 
žiuriu. Maike. tai "Keleivis" po maskoliaus, visus grusda- 
niekad auku sau nerenka, o vo į pirtį ir spirgindavo kol 
Bimbų ; gazieta be almužnos išdegdavo visas brudas. 
nei iš vieto-. Ir ios praisas Drapanas sukišdavo į geleži- 
yra daug didesnis kaip “Ke- ni boilerį ir kai prileisdavo 
leivio." Taigi pagal mano štymo. tai ir glindos išdeg- 
rokundą. vaike, ne “Kelei- davo. Taigi aš rokuoiu. Mai- 
vis” vra darbininkų išnau- ke. kad vokiečiai dabar taip 
dotoias. ale Bimbos “Lai- padalys ir su visa Lietuva, 
svė.” ba rusiškų uteliu jie nemy-

—Tas tiesa, te\e. Ii. Tai nors tiek bus pažitko.
—Orait. Maike. jeigu tu —Šitokių dalykų aš neži-

pripažįsti man teisybę, tai nojau. teve.
aš noriu ir daugiau kalbėt. __

Maike.

AMERIKOS LEGIJONO 
KONVENCIJA.

Pereitą nedėldienį Mil- 
vaukee mieste atsidarė 23- 
čia Legijono konvencija. De
legatų ir smalsuolių privažia
vo apie 100,000. Konvenci
jai esą pasiūlyta 530 rezoliu
cijų įvairiais klausimais.

SUSIKŪLĖ TRAUKINYS 
SU KAREIVIAIS.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke susikūlė du traukiniai. 
Vienas jų vežė 1,000 juod- 
veidžių kareivių iš Camp 
Edvvards. Mass. Sužeistų ne
buvo.

VOKIEČIAI PAĖMĖ AME
RIKOS BOMBANE5Į.
Nevv Yorke gauta žinių, 

kad Amerikoje pastatytas 
skraidomos tvirtovės tipo 
bombanešis, motorui suge-

tau ne sykį sakiau, dus, buvo priverstas nusileist 
kad senas žmogus Vokietijoj ir pateko į vokie-

MANIEVRUOSE ŽUVO 
53 KAREIVIAI.

Associated Press sako. 
kad pereito mėnesio ma- 
nievruose žuvo 53 Amerikos 
kareiviai.

NUOSTOLINGAS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS TURKIJOJ.

Vokietijos radijas prane
šė. kad Turkijos rytuose pe
reita nedėldieni smarkiai 
drebėjo žemė. Keli kaimai 
esą sunaikinti.

BRITU SUBMARINA NU
SKANDINO ITALU 

TANKLAIVĮ.
Londono pranešimų, ang

lų submarina Agėjos juroj 
nuskandino 3,867 tonu tal
pos italų tanklaivį “Maya” 
su aliejum.

Aš jokiu spasabu negaliu iš- 
figeriuot. koks musų tautai 
pažitkas iš komunistų? Jie 
paškudiia Lietuvos vardą, 
paškudiia vi-us musų veikė
jus. o giria tik žydus ir mas
kolius. Bet kai jiems reikia 
pinigų, tai jie neina pas žy
dus nei pa< maskolius, ale 
lenda prie musų žmonių. Kai 
maskoliai užėmė Lietuva.

daugiau žino, 
svieto gvveno.

ba ilgiau ant čių rankas.

KAUNO RADIO STOTIS 
DUODA KONCERTUS.

MIRĖ 112 METŲ VYRAS.
Šį panedėlį Anglijoj mirė 

Charles Arnold, kuris turėio 
jau 112 metų amžiaus. Jis 
buvęs seniausis žmogus An
glijoj.

Kauno radijo stotis girdi
ma 1950 metru ilgumo ban
ga. Kauno radijas veikia 6

T>. , _ - vai. ryto iki 22 vai. 30 min. LENGVAS BUDAS
tai Bimba surengė džiaugs- pertraukos būna nuo 8 vai. IŠMOKT ANGLIŠKAI, 
mo mitingą ir ant steičiaus ryto ikj i2 vai. ir nuo 15 vai.< Rankius reikalingiausių 
šoko kazoką su prisiadus- iki 16 vai. Specialiniu pra- pasikalbėjimų. Si knysra 
kom. Siuntė Stalinui pasvei- nešimų iš Lietuvos gyveni

mo d rodama mažai. Ta-

žodžių ir 
sutaisyta

taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas jrali preitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo- 

.. džiai. bet čieli sakiniai, pasikalbėii-
ciau gana daug transliuoja- mai darbo jieškant, važiuojant ku 
ma lietuvių muzikos ir dai-krS“,a?S*tt 
nu. Radiofono orkestras, dl- Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 

,y.- T Antra padidinta ir pagerinta laida., . lig Jojamas Lecha\ iciaus, Sutaisė st. Michelsonas. Pusi. 95.
tik savo uteles guoliuose.'groja kas dieną. Eltos infor- Kaina .................................. 35c.
Gazietos rašo. kad lietuviai macijos daugiausia pakaito- monologaiYF deklamacijos.

Šioje knygoj teina dau/ybė naujų, 
labai gražių ir juokingų monolign ir 
deklamacijų. Visokios temos; darbi- tas auzas. kur ]js kartus per dieną Kauno ininkiškos. revoliucioni«riš’.... •■•n,:;. 

-rz.t-Zizv 1 j-- • • kos, humoristiškos ir laisvaman’škoc?to\ejo. ! radijas prijungiamas pne visos skambios, visos geros. Tinka
Sk^icbu ii dS Hpie tai, VokieTl'OS rad'ic “Dentscb- (visokiems apvaikščiojimams, baliams.

’ - - ’ į koncertams ir tt. Antra pagerinta

kinimo tiligrainas. Na. o ką 
tie ”’--kb'i davė musų Lietu
vai? Suėdė visą duoną ir iš
težę visus tavoras. o kai da
bar turėjo bėgti, tai paliko

PRISIUNTĖ ŽINIĄ

Alexander -Kirk, Amerikos 
pasiuntinys Egipte, prisiuntė 
\Vashingtonan pirmučiausią ži
nią, kad Raudonoj .Juroj fašistai 
nuskandino Amerikos garlaivį 
•‘Steel Senfarer.”

Iii CIV i J’ 7* ’ v 1 Ca ViJCa . ACa I / Ca X sCA 1 Wz
čabat im i su verdančiu van-Į ja vokiečių telegiamų agen- 

niu pnkinti ii «u degančia turos DNB žinias. Be to, ke- 
kur ]js kartus per dienąsiera iukvti 

Stalino vaisk

o-\ e lnnrtesondor lnido. <?o. Pocton. 9r,c

(Tąsa.)

Iš priežasties dabar kilusių bruzdėjimų gali 
iškilti didis žmonių sujudimas ir pavojus Musų 
valstyjos sveikumui ir vienybei, todėl Aukščiau
siasis Tėvas. Kuriam Caras tarnauja, liepia 
Mums visomis proto ir valdžios Musų pajėgomis 
stengtis greičiau išnaikinti tokius pavojingus 
valstijai sumišimus. Paliepę valdžioms išrasti 
priemones prašalinti stačiai betvarkei, užma. 
čioms ir užpuolimams ir apsaugoti žmonėms, 
ramiai pildantiems gulinčias ant kiekvieno pa
reigas. Mes pasekmingesniam išpildymui Musų 
pažymėtų priemonių nuramdymui valstijos gy- 
venimo pripažinome būtinai reikalingu sujungti 
viršesnėsės vyriausybės veiksmus. Vyriausybei 
į pareigą statome neatmainomo Musų noro pil
dymą :

(1) Dovanoti gyventojams tvirtus pilietiškos 
laisvės pamatus, paremtus ant tikros ypatos ne
liečiamybes, laisvės sąžinės, žodžio, susirinkimų 
ir sąjungų.

(2) Nesuturedami rinkimo atstovų cesorystėt 
Seiman, dabar pat paliepiame leisti dalyvauti 
Seime, kiek tat bus galima į tą trumpą laiką 
prieš atstovų seiman rinkimus, ir tuos gyvento
jų luomus, kurie visai neturėjo rinkimo tiesų, 
palikdami kartu tolimesnį kerojimą visuotinų 
rinkimų tiesų sulyg naujai įsteigtos įstatymams 
leisti tvarkos.

(3) Padėti kaipo tvirtą taisyklę, kad nejokis 
įstatymas negalėtų įgyti galės be cesorystės Sei
mo pritarimo ir kad žmonių išrinktieji tikrai ga
lėtų dalyvauti Musų įstatytosios valdžios veiks
mų priežiūroje.

(4) šaukiame visus ištikimus Rusijos sūnūs 
išpildyti prieš tėvynę savo pareigas ir padėti iš
naikinti šiuos negirdėtus sumišimus ir kartu su 
Mumis ištempti visas pajėgas atnaujinimui ra
mybės ir santaikos prigimtoje žemėje.

Duetas Peterhofe spalių septynioliktą dieną, 
metuose po Kristaus gimimo tūkstantis devyni- 
šimtai penktuose, o Musų valdymo vienuolik
tuose.

Ant originalo nuosavia Jo Didybės ranka pa
sirašyta “Mikalojus.” .

Pagal manifestą ne sukilusi liaudis, bet 
“Aukščiausis Tėvas, kuriam caras tarnau
ja, liepė” carui ir jo biurokratams leisti šį 
manifestą. Greit ir sąmoningai buvo už
mirštas generolo Trepovo — caro dešinės 
rankos — įsakymas dėl patronų, paruoštas 
lai pačiai sukilusiai liaudžiai. Caras savo 
manifeste šaukia “visus ištikimus sūnūs 
padėti išnaikinti šiuos negirdėtus sumiši
mus.” Šitą caro šauksmą spalių 18 d. iš
girdo visi “ištikimieji sūnus” — ochranni- 
kai ir juodašimčiai. Visoje eilėje miestų 
prasidėjo sąmoningai ir apgalvotai pa
ruoštieji pogromai, inteligentijos, kitatau
čių ir revoliucionierių skerdynės. Tai pa
sakė kraštui, kad spalių dienos tik pradžia 
kovos su caristine Rusija. Juodašimčių 
puolimai, vietos administracijai padedant, 
tiek buvo šlykštus, ir drąsus, kad sunku 
čionai, ypač trumpai juos apibudinti. Kaip 
pavyzdį tenka paminėti Tomską, kur juo
dašimčiai kitą po manifesto dieną, puolė 
miesto teatre susirinkusį mitingą. Puolė jį 
iš pasalų, padegė patį teatrą ir liepsnose 
pražudė daugybę žmonių.

Valdžios sabotažas, skerdynės ir atskiri 
juodašimčių puolimai, privertė revoliuci
nės darbininkų organizacijos revoliucijos 
apgynimui organizuoti savisaugos burius.

Peterburgo darbininkų taryba spalių 19 
dieną revoliucijos vardu skelbia visišką žo
džio laisvę ir priverčia spalių 21 d. suteikti 
politiniams nusikaltėliams plačią amnesti
ją. Kad caro manifestas nieko nepatenki
no, rodo ir tas faktas, jog spalių 26-27 dd. 
Kronštate prasidėjo jurininkų ir kareivių 
sukilimas, kurį vos ne vos pavyko nu
malšinti.

Peterburgo darbininkai išplėtojo di
džiulę revoliucinę energiją, spalių mėnesio 
pabaigoj kovodami dėl politinio šalies iš
laisvinimo ir lapkričio mėn. pradžioj strei
kuodami visą eilę streikų dėl savo ekono
minės būklės pagerinimo, šitie streikai 
lapkričio 2-7 d. išsiplėtojo visuotiniu Peter
burgo darbininkų ekonominiu streiku, ku
rio vyriausias tikslas buvo—įgyvendyti 8 
valandų darbo dieną, šis streikas dėl per 
didelio darbininkų jėgų įtempimo ir neat
sargaus jų naudojimo ne visai pasisekė. 
Spalių mėnesio pabaigoje prasideda revo
liucinių jėgų tampresnis organizavimasis, 
nes tos proletarų jėgos, kurios privedė prie 
spalių 17 d., buvo visai neorganizuotos ir 
ėjo į revoliucijos sukuij sveiko, savo klasės 
reikalo paremto ir teisingo instinkto stu
miamos. Darbininkų organizavimasis ėjo 
su mitingų, laisvos spaudos, profesinių ir 
politinių organizacijų kūrimo pagalba. 
Kiekvienas gerai suprato, kad tolimesnioji 
kova pareikalaus dar didesnių jėgų, geriau 
: urikiuotų eilių ir sąmoningesnių kovotojų.

Tuo pačiu laiku, kada revoliucijo® eilės

neapleisdamos kovos lauko ir neišeidamos 
iš pačių kovų, skubiai tvarkėsi, caro val
džia ‘ir visi tįe, kuo tik toji valdžia rėmėsi, 
taip pat nesnaudė. Reakcija taip pat sku
biai tvarkėsi. Spalių 29 d. įsikūrė “Rusų 
liaudies sąjunga” (Sojuz russkago naro- 
da), ši nacionalistinė sąjunga suvaidino 
nemažą vaidmenį vėlesnėse kovose. Visą 
sunkų reakcijos metą “istinno ruskije” 
(tikrieji rusai) buvo tie, kurie paskui davė 
drąsos Stolypinui per ištisą eilę reakcijos 
metų daugeliui caro valdžios priešininkų 
taikyti vadinamąjį Stolypino “galstuką” 
(kartuvių kilpą) ir palaikyti tokį režimą, 
prieš kurio išmuilintas kartuvių virves ne
iškentė neprotestavęs L Talstojus.

Toliau po caro manifesto juodašimčiai 
pasižymėjo savo garsiais “žygiais.” tie “žy
giai” baisiu aidu ir per Lietuvą nuaidėjo. 
Caro agentai ir rusifikatoriai Lietuvoje ty
čia, leido gandus, kad ateiną juodašimčiai, 

i turie viską savo kely naikiną ir deginą. 
Paprastus nesiorientuojančius žmones šis 
gandas dideliai gąsdino. Dviejų simbolių 
—raudonojo ir juodojo—kova išėjo į pla
čiąją gyvenimo aikštę, ir nebuvo tuomet 
Rusijoj žmogaus, kuris nebūtų buvęs pa
linkęs. kad ir nesąmoningai, vieno ar kito 
tų simbolių pusėn, šitų kovų sukuri bluko 
caro—Dievo pateptinio aureolė.

Prie darbo.
Kai atvykau Vilniun, jau buvo po vis

kam. Aukščiau suminėtą revoliucinių vie
tos įvykių man neteko stebėti. Miesto gy
venimas buvo įėjęs į normalesnę vagą: 
dirbtuvės ir prekybos įmonės dirbo, žmo
nių judėjimas gatvėse buvo didesnis nei 
visuomet; iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad 
kasdieninis gyvenimas, eina senu pramin
tu taku. Tačiau iš tikrųjų ne taip buvo. Jei 
gyvenimo paviršius, jo išorė, po didžiules 
audros buvo kiek aprimusi, tai jo gelmėse 
ėjo didelis jėgų persigrupavimas. smarkus 
organizacinis darbas ir skaudus smulkes
nių dienos interesų susidūrimas.

Man pasakė, kad mieste esą daug dar
bo, kad man drauge su Fotografu teksią 
iis atlikti. Mažai pažinojau Vilniaus L. S. 
D. P. organizaciją, todėl nebuvau matęs 
ir nepažinojau minėto Fotografo, su ku
riuo po pusvalandžio turėjau pasimatyti ir 
susipažinti.

Netrukus mudviem teko susipažinti. Kol 
jis dar nebuvo atėjęs, galvojau, kad tasai 
draugas Fotografas bus paniuręs, rimtas 
ir mažai kalbus žmogus. Vaizdavaus, kad 
sunki bus darbo diena ir nemalonų turėsiu 
bendradarbį. Trumpai buvau įsivaizda
vęs visus šios dienos prieš akis stovinčius 
sunkumus, visus nemalonumus su niekad 
nematytais žmonėmis ir buvau pergyvenęs 
baimę, kad galiu nepataikyti ir nesugebėti 
kaip reikiant atlikti tą darbą, apie kurį bu
vo kalbama; mat, niekas man jo nebuvo 
apibudinęs, o klaustis kaip ir nesinorėjo, 
kad koks nors iš draugų neįtartų nesuge
bant ar nenorint dirbti. Tačiau pirmasai 
su Fotografu pasimatymas dalį mano abe
jonių tuoj išsklaidė. Prieš mane stovėjo 
jaunas, lieknas, aukštoko ūgio, labai malo
naus veido, ilgaplaukis vaikinas. Atmenu, 
kad jis buvo linksmas, draugiškas, o jo 
šypsena, kaip paskiau patyriau, nebūvi, 
dirbtinė, tik tam momentui taikomas daly
kas. bet nuolatinė ir pastovi jo veido ypa
tybė.

Nei kiek negaišindami laiko išėjom į 
gatvę. Draugas Fotografas trumpai nupa
sakojo, kad mudviejų uždavinys busiąs 
visokių skundų vietoje sprendimas ir dau
giausia darbininkų su darbdaviais taikini
mas arba. ištyrus dalyką vietoje, tuojau 
duoti galutinį sprendimą ir reikalauti 
sprendimo įvykdymo. Iš Fotografo kalbos 
sužinojau, kad L S. D. P. Vilniaus organi
zacija jau turi savo viešą biurą, kad į tą 
biuią plaukia šimtai skundų, kad štai mu
du esame to biuro įgaliotiniai ir veikiame 
partijos organizacijos vardu. Nustebau, 
Kada Fotografas papasakojo man. kad štai 
jau kelinta diena, kai partijos biuras esąs 
užverstas šimtais tokių bylų. kurios tiesio
giniai turėtų eiti į policiją, bet pastaroji pi
liečių nepriimanti arba sakanti jiems, kad 
jie dabar tani kreiptis ne į ją. bet į socialis
tus, kurie, girdi, viskąpadarysią geriau, nei 
policija. Policijos siunčiamų žmonių dau
giausia lankęsi į L S. D. Partijos biurą, nts 
musų partija geriau žinoma mieste ir esan
ti populiaresnė Vilniaus darbininkuose ir 
visuomenėje. Iš draugo pasakojimų suži
nojau, kad policija nėra pašalinta ar pai i 
pasišalinusi, bet ji tyčia nieko nedaranti, 
kad daugiau nepatenkintų mieste atsiras
tų, kad šituo sudalytų dirbtinę netvarką ir 
atgrąsintų piliečius nuo revoliucijos ir su
griautų socialistinių partijų autoritetą tam
sių ir nesusipratusių žmonių akyse.

Irius don trinu) ’ >



KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapi*

KRISLAI IR RĄSTAI. Anglų Laivas Ima Nelaisvėn Nacių Submarinu

Jeigu paimsite liepos 311 kutiniu laiku telpa Ameri- j Bimba norėtų suklaidinti 
d. “Laisvę” ir atversite antrą kos lietuvių spaudoj, kad lietuvius, kad šie urmu šoktų 
puslapi, kur vedamieji telpa, I Lietuvos miškuose vienur ki- teikti sovietams medikališ-; 
jūsų akys prasiplės kai per- Į tur dar slapstosi bolševikų ką pagalbą. Bimba atskirai
skaitysite stambesnėm rai-j kariai, kurie užpuldinėja ii* 
dėm: “Browderio Savanorių į plėšia Lietuvos ūkininkus. 
Brigada.” !

Tikriausiai pamanysite,:?as tas .žinias ant savo sovie- 
kad pagaliau su^rgani^vo*'^paliaus ii* kas 
savanoriai, panašiai kąip is jo fabrikėlio išeina: Lie
pei* Ispanijos karą, ii- dabai* tuvos miškuose, visoje Lie
jau tikrai vyks mylimon Ra- tuvoje, veikia tūkstančiai 
sėjon. Bet kui* tau! Jie labai partizanų, kovojančių prieš 
ir labai bijo išvažiuoti iš ka- fašistus, prieš nacius užpuo- 
pitalistinės Amerikos. Jų ta !ikus- Tuos partizanus dau- 
savanorių “brigada” suda- ^moJ sudaro Lietuvos ma
tyta tik jų gazietoms platin- žažemiai ūkininkai ir darbi-
ti! Bet ar tam reikia brigą- i ninkai...’ 
dos? Paskui išsimanys divi- i Iš tikiu jų gi tūkstančiai 
zijos! Korpuso! Ar nevertė- partizanų, mažažemių uki- 
tų jum, komunaciai. sudaryt ninku ir darbininkų, jau ko- 
tikrą vyrišką brigadą, kuri vojo ir išvijo (ne atbuli) vi- 
butu tikrai verta savanorių sus Stalino mongolus.
vardo.' kuri nuvažiuotų Sta- ---------
lino kailj gelbėti iš Hitlerio Irgi panašus atsitikimas, 
garbarnes? Bimba sako: “Klerikalai,

-------— tautininkai ir socialistai me-
Kažin koks J. Grybas iš luoia sakydami, kad Sovietų 

Nonvoodo. Mass.. paduoda vyriausybė prievarta ištrė- 
atskaitą iš “Laisvės” pikni- mus šimtus tūkstančių lietu
ko Maynarde. Štai keliatas vių.” Bimba nori svietą įti

ir kartu su visu komunacių 1 
komitetu aiškina, buk rau- ‘ 
donoji armija apimanti ir 
Lietuvos armiją; tūkstančiai 
lietuvių karių esą raudono
joj armijoj. Bet “Laisvės” 
štabas čia labai pavėlavo su 
savo “žiniomis.” Jeigu pir
ma raudonojoj armijoj lie
tuvių ir buvo kiek. tai jau 
dabar jų nėra. Reikia žinoti, 
lietuviai kariai, kurie nebu
vo ruskiams ištikimi, buvo 
paleisti atsargon ir tokių bu
vo tūkstančiai. Likusieji 
apie Varėną ir Vilnių birže
lio 22—25 dienomis atsuko 
šautuvus ir durtuvus prieš

šioj nuotraukoj yra parodytas anglu karo laivas imant nelaisvėn nacių submarina. Tą subniarrną netoli nuo Islandijos su
rado Amerikos bombanešis, kuris apšaudė ją iš kulkasvaidžių ir privertė stovėti virš vandens iki pribuvo anglu kontr- 
torpedininkas.

rusus okupantus ir išvijo skis, Kaganovičius ir kiti— na, bet ir darbais padeda ŽYDAI FRANCUZIJOJ 
tuos driskius kur pipirai au- ioli, labai toli nuo fronto. Ai amžinai sunaikinti naciz- VAROMI IŠ BIZNIŲ. 
ga. Raudonojoj armijoj lie- išvažiavo bent vienas komu- mą.’ Atsirado, mat. “doras Xavier \ allat. vyriausis 
tuvių nebėra. Vienas kitas, nacis iš Amerikos pagelbėti ir “nuoširdus” išgama, ir da Francuzijos žydų reikalams 
kaip toks Žemaitis, ar Vit- Sovietų “apačioms,” darbo priskiria jis save prie lietu- tvarkyti komisaras,

išlaidų:
“Laisvei”

$101.00.
“Laisvei” garsinimai $50. 
“Laisvei’’ pasiunčiam

kaip pelną. $399.00. 
Gaudama tiek pelno, tikie-

už tikietukus,
kinti. kad Lietuvos žmonės 
savo noru tūkstančiais bėgo 
iš savo tėvynės i Sibyrą.

Na, ir ką iam gali padary
ti? Jeigu sakysi — “balta.” 
jis sakys—“juoda.” Bimbos 
galvoj tiktai viena celė sme

1.000 ORLAIVIŲ “ATA
KUOS” NAUJĄJĄ 

ANGLIJĄ.
Spalių 1 dieną bus bando-

« n 11 i-i , . - , , P*ske7Įma Naujosios Anglijos ap-
kauskas. nieko nereiškia, žmonėms. Paklauskite, ai vių. _ pianesimą, kad S0 uuo-‘g*juga nuo užpuolimo iš oro.
Jeigu ius siunčiate savo mano Pruseika, Andriulis/ O ką gi tie jo “dori ’ ir šimčių žydų biznierių Fran- i Tuo tįksiu 1,000 orlaiviu
medikališką pagalbą Rusi- Abekas, Bimba, Mizara. Ša- “nuoširdus lietuviai” birže-euzijoj jau išvyta iš biznių, “atakuos” ši kraštą o apsau-
jos kariams, tai jūsų biznis lomskas ar jaunesnis Orma- lio 22—25 dienomis Lietu- Jų bizniai pavesti nežy-
ir taip skelbkite. Mes nesi- nas važiuoti Stalino “rojų” voje darė? dams.

Vodką gėrė?... A?... ----------------kišim į jūsų pagalba, tiktai, ginti? Ne. tegul retėja So- 
susimildami. nelyskite su , vietų ^udies “apačios,” bet 
agitacija prie lietuvių. “viršūnės’’ j frontą neis. Tikrai keistas šis kai as, ne 

i vienas iš musų dažnai pa-

tukus “Laisvė” tikrai gale- £e7u,* ^ot.vnįskaj vadinama° _ ___ -------- IZ
jo veltui atspausdinti, arba 
už kokią dešimtinę, bet ne 
už šimtinę. Tikrai stachano- 
viškas uždarbis! ’

Celebrorum Stalinorum. Kas
atsitiks, kai ne vienas jo 
“pažangiųjų’’ pasekėjų gaus 
platesniu žinių nuo savo ar
timųjų iš Sibyro gilumos.

“Laisvė” viename veda- . “ ~
majame šneka: “Pažangieji , Bimba vėl aiškina. 
Amerikos lietuviai su ‘Lais- lietuviai, kurie randasi Šo
vė’ ir ‘Vilnimi’ priešakyje, vietų Sąjungoj, jokio užtari- 
stovi kaip mūras prieš naciz- mo iš niekur neprašo. Taip 
mą, su Anglija. Sovietu Są- jis bando paneigti musų 
junga. Čekoslovakija, Len- spaudoj pasirodžiusi P. Gul- 
kija...” > bio straipsni, kur Amerikos

Supuvęs tas jūsų mūras, Į^tuviai . buvo raginami 
kuris 1939 m. rugpiučio mė- k’dptis į Amerikos valdžią

Chicagos “Vilnis” gegu
žės balseliu (kuri kumeliu
kus piauna) kreipiasi į Ohio 
lietuvius šitaip: “Ypatingai 
tarp lietuvių tik darbinin
kiška spaudą pasiliko ištiki
ma savo idealams, demokra
tijai ir pažangai, kiti visu at
virumu pasirodė fašizmo pa-

į.a(| laikvtojai, Hitlerio talkinin- 
1 kai.”

Vienas punktas “olrait.” 
Maskolių idealas visados 
buvo Matuška Rosėja ir Sta
linas, ir “vilniečiai” to idea
lo negalėjo nusikratvti. kad 
ir kasdien ragožium besivar- 
tydami.

Bet kai dėl ištikimybės

ŽUVO DU GERIAUSI 
FINŲ ATLETAI.

Iš Helsinkio pranešama, 
sąsmaukoj“Laisvė” sako. kad “Ke-: galvojam. Buvo kadaisia du ka(j Karelijos 

leivis” mulkina savo skaity-• dideli kamarotai, kurie gy- njgsėjo 5 d. žūt 
tojus. Jeigu “Keleivis” pa-Į veno kaip broliai. Nei vie-suom jų SpOi

j...... gąvai. j nos krikštynos, veselijos ar įent/žirgiiįįnkas'Kane'jaj. .Aii'amiko'iZDa
lesiais pakasynos nepraėjo, kad kanen ir šaulvs Kalle Jar- žTĄskVYtuš3’ 
iip va- vienas antro neoakviestu na- ' kaio 500 orandi

ga mėgins “užpuolikus” 
“atremti.” Gyventojai dau
gele vietų matys oro ma- 
nie v rus.

Pajieškau Partnerio arba 
Partnerkos

nesj parodė pii*mas supuvi
mo žymes ir turėjo buti pa
remtas to paties nacizmo. .
1941 m. birželio 22 d. tas lumoje. 
mūras visai išvirto. Sekan- Šio straipsnio autoriui yra 
čiomis dienomis “Laisvė” su žinomi asmenys, kurie šio- 
“ Vilnimi?’ pama č i j a n t mis dienomis gavo telegra- 
“Dailv Workeriui.” “Prav- mą iš Sibyro nuo savo arti- 
dai” ir “Izviestijai,” šaukia muių, prašančių skubios pa- 
kaip skęsdamos. kad tą Sta- galbos. Telegramos gavėjai 
lino “mūrą” paremtų bur- tvirtina, kad jų giminės jo- 
žuazinė Anglija ir Amerika, kiu budu savu noru negalėjo

--------- pakliūti Rusijos gilumon,
Bimba rašo: “Visoje Lie- nes dar tik prieš pusmetį jie 

tuvoje verda partizanų ko- buvo visi kartu Lietuvoje, 
va. Geriausi Lietuvos sūnus Aišku, kad bolševikai juos 
ir dukterys nepadės kovos ištrėmė, 
ginklo

Taigi, taigi. Bimbeli. Be- mo už tuos lietuvius, kurie 
veik du mėnesius reikėjo kenčia po Hitlerio kruvina 
laukti iki ištarei karčios tei- letena, mes neabejojame, 
sybes žodžius. Bet jeigu jau kad Amerika mums jos ne
naujo gyvenimo saulė ūžte- atsakys. Bet tokios užtarimo 
kės ant musų senosios tėvv- formos, kokios siūlo bolševi- 
nės laukų ir kaimų, tai ji tik- kas Bimba, padėt Sovietų į 
rai nebus “saulė” su Stalino Sąjungai, mums nereikia, 
ūsais. Kur kas matė. kad kas pra-

---------  šytų vagį ateiti dar
kliedėti apvogti, žuliką

ir prašyti pagalbos musu , , ... . . . . - - ,.
broliamį kurie šiandien ! demokratijai. taĮ^atsivereki-

te savo gyvenimo knygą 
(“Vilnį,” “Laisvę,” “Daily 
Workerj,” “Pravdą” ir “Iz- 
viestiją”) prieš birželio 22 
dieną ir taip pat pažvelgkite 
į “Paukščius be Plunksnų.”

Dėl jų “pažangos” nesi
ginčysim. Tai muilinimas be 
muilo. Jų “demokratija” 
buvo didžiausia pasauly; jie 
buvo vienintėliai “krikščio
nybės užtarytojai” (išvers- 
kite lietuviškai garsųjį para
šą ant Maskvos bažnyčių 
“Religia—opium naroda”)

, jie ir tiktai jie “tikrieji dar
kai dėl Amerikos užtari-, bininkai ir darbo žmonių už- 

tarytojai. Atrodo, kad be 
jų nebūtų pasauly nei darbi 
ninku, nei krikščionių, nei 
lietuvių. Jie yra viskas— 
durniai ir begėdžiai!

randasi ištremti Rusijos gi-

Viena amerikietė lietuvai
tė, kuri buvo ištekėjusi Lie- 

, tuvoj ir karui prasidėjus pa 
Rartąjjko savo jauną vyrą. šiomis 

ateiti dar - .Mizara pradeda aueueu apvogu. zujiną aje.u oai dienomis gaVO oro paštu la- 
(varjavoti), cituodamas zi- karta nuskriausti, žmogžudį haj tlump| iš jo ,ajšk ka(I 
mas is Lietuvos, kurios pas- ateiti dar kartą užmušti? į egąg įyvas> jr kad ”

Miestas Dega, o Naciai Valgo

ši nuotraukų parodo vaizdą iA Vitebsko miesto. Žmonių na
mai dega. o nacių kareiviai sustoję ramiai sau valgė, ne
kreipdami mažiausio dėmesio į gaisrą. Pridėtas vokiečių pa- 
aiškinimas prie šios nuotraukos sakė, kad rusai pasitlauk
dami jkiIvs miė-lą n/kurė.

. ji
kreiptųsi į atatinkamas įstai
gas ir stengtųsi grįžti Lie- 

i tuvon
Šių eilučių rašėjui aukš

čiau pažymėta moteris yra 
gerai žinoma. Per mongolų 
okupaciją Lietuvoj, ji visą 
laiką sielojosi grįžti pas vy
tą. karas ar ne karas, bet jo 
laiškai patarė jai nevažiuoti 
Lietuvon.

sako teisybę dviem 
tėm ar net dviem mėnesiais
anksčiau už “Laisvę”, jie va-1 vienas antro nepakviestų pa-, vmen. 
dina tai “mulkinimu.” Nepa- ulioti. Bet tas viskas jau Ži
ūko jiems ir tai, kai prezi- loj praeity. Šiandien tiedu 
dentas Rooseveltas pačioj kamarotai. kurie gyveno 
pradžioj pažadėjo ruskių kaip broliai, pikčiausi prie- 
di iskiams pančiakų ir čeve-, šai. Vienas iš jų “mediniais’ 
lykų. O šiandien jau jie pa- tankais veja antrą atbulą, 
tys prašo pančiakų ir čeve- Antrasis,

kad duodaįykų. Ir nors jiems tas labai muša pirmąjį, ir 
nemalonu, bet jie jau papra- tai duoda.” 
to viską praryti. “Keleivio” (Skaityk United Pres» 
skaitytojai šiandien laikosi i*ugp. 13 d. pranešimą lie
tų pačių principų, kurių va- siog iš Maskvos: “Praneša- 
kar laikėsi, ir jie tvirtai įsi- ma šiandien, kad vienas da- 
tikinę. kad rytoj dar tvir- linys basų rusų kareivių iš- 
čiau jų laikysis, nes “Kelei-i vaikė motorizuotą vokiečių 
vis” šiandien nekeičia to, ką diy.ziją.”) 
vakar skelbė, ir nekeis rytoj, ’ Moralė: 
ką rašo šiandien.

O d. ŽUVO du pagar- Turiu puikų rezortą Floridoj, yta » 
• ,- . i Buildingai. stuba 2 ju aukštų po 4SUOmių Spol tininkai. bu- kambarius. 2 karves. 2 mylios nuo 

Daytono byčių. Visokių 
ražiausių kvietkų. Rožės 

metus. Yra daugiau 
kaip 500 orandžių medžių. Klimatas 
neapsakomai sveikas. } namo vidų te
ka mineralinis vanduo, irgi labai svei
kas vartojimui. Yra 17 akrų juodže- 
mės. Žuvavunui vieta kuogeriausia. 
Reik prisidėt tik su SI,500, ir busi ly
gus savininkas tos puikios vietos. 
Pardavimo kaina SS,000. Skolų nėr— 
Aš esu nevedęs, :>!♦ metų amžiaus. 
Turiu nauja automobili 1041 (ų)

Adolph S. Alanu114$ So. Kedzie avė., Chicago, Iii.

“AMERICA FIRST” KAL
BĖTOJAMS NEDUOSIĄ 

SALIŲ.
Portland, Ore. — Šio mie- 

. . sto mokyklų taryba nutarė
basomis kojomis, neduoti nei vienos_mokyklos

Dabar tie driskiai prašo nos išminties 
iau ir duonos. Sekite tiktai, Čiam. 
karo pranešimus ir pamatv- ’ —
site. kad iš rusiškų šaltinių 
gaunamos žinios vėluoja

salės “America First” komi
teto agitatoriams. Tas 
“America First" komitetas,
tai Lindbergho ir Wheelerio 'ėn.is. parankiausiai įrengtas, devy< 
, ... mų šeimynų. Namas gražaus muro.
Kompanija. trijų aukštų; vidury pleciaus, prie

______________ gražios, centralmės gatvės, kamba^
IDA KIA c nrDnnnn* kia riai šviesus ir patogus, visados gerai IRANAS PERDUODA NA- Išsirandavoja. Kas mėnuo iš rendil 

CIUS ANGLAMS. suplaukia virš $260. Išlaidos palygi-
. , . . . namai žemos. Mudu jau seneliai. n<>-- • j Anglai SU rusais pastatė rim eit ant vainos duonos, todėl sj

. .. . Rur du galutinį reikalavimą (uiti- £į£\a’™-užr‘Sahn-
pa.tnenai, neužmirškime se- matumą), kad Irano valdžia ga įnešt tik kitus duodame

i in rtinL-i« Trieili išmokėjimais. Piečius išĮ JŲ ItlilKtl. \ 1. US fronto 60. ilgio 2oo pėdų. i ra gara- 
Noroms neno- pzus 4 automobiliams. Kurie norėtų
vabl-žio nr»dAi<i Pt>I,n,nsr^ nuosavybę, kreipkitėsv pi ciflCJO laišku arba ypatiškai pas savininką.

Pirkit Gerą Namą!
LOUISVILLE. KENTUCKV.
inartmentas, su fornišiais, viriu

nesikišti tie- atiduotį 
vokiečius, 
roms. Irano

} 9’k Times yugP- ši reikaląvima piidvti. Bet a. ai.ejnoi f <obkna> o>>
._______ . . d-Jaidoi buvo patalpin- aįie 700 vokįečiu užsidare: 2::2l2LJef^n*_Lou,sv^JK^
nuo 3 dienų iki 3 sąvaičių. f Jas advokato K. R. Jurgelos Vokietijos ambasadoj, apsi- GERA FARMA
Ieigu Hitleris nori paimti aiskas. kur jis issneiske, ginkIavo ir pareiškė. kad jie Prie ste.to kei.o, r.etoi, nuo m.esw, 
Ukrainą, tai nereiškia, kad, *ad jei.eji mums tektų ka- nepasiduosią. .geri budinkai. S ruimų stuba su įren
tenai vra taip daug duonos, i riauti už keturias laisves, tai 
kaip ‘‘Laisvė” bando aiškin- i turėtumėm kariauti ir prieš
ti. Hitleris pasiėmęs Ukrai
ną žino. kad jis mokės kelia- 
riopai daugiau užsiauginti

Hitlerį, ir prieš Staliną. Bim
ba čia neiškentė ir savo ga- 
zietuškoj parašė, kad Jurgė-

PAJIEŠKOJIMAI
Vincas Kartonas, l’etm Karlono 

sūnūs, įieško savo dėdės JUOZO 
KARLONO, iš Lietuvos paeina iš 
Mergežerių kaimo, Vilniaus rėdybos. 
Seniau iis gyveno Seheneeta<ly. Nevv 
York. Girdėjau kad gvvena Chicago
je. Noriu su juom susipažinti. Mano

įgimais. barnė. šilo, 16 karvių, arkliai, 
mašinos, įrankiai, visokis derlius. 
Kama su viskuom si.-.oo. jnest £2.<M,0 

MRS. K IRMA N 121
Saratoga Springs, N. \.

“Vilnis” rašo. kad kelia
tas Vokietijos generolų ir 
grafų iau krito Sovietų fron
te. Italijoj Mussolinio sūnūs 
galą gavo. Fašizmo viršūnės 
jau retėja, o ką kalbėti apie 
apačias.

Bet gal dėl to jiems ir se
kami, kad “viršūnės” eina 
kartu su “apačiom.” O kaip 
-*n komunizmo viršūnėm?.
Tik vienas Stalino sūnūs če- j 
keriais lošia, o visos kitos 
komunistiškos viršūnės— i kiekvienas d iras, nuoširdus
Stalinas, Saliamonas Lozov-Lietuvis ne Jik žodžiais veli-

duonos, negu kolchozninkai i la neiškentęs savo “hitleri- 
užaugindavo. į °ės nosies neiškišęs amei i-

Ir užbaigia “Laisvė" grau-' koniškoj spaudoj,” palinkė- 
džiais verksmais, kad “Ke- i damas Sovietų Sąjungai Šį antrašas; Rili Karlon <">
leivis” neina su “visu svietu” į karą pralaimėti. Parwl ^i^Mas?'’
:r neužtaria matuškos Rosė-j Užbaigia Bimba šitaip:
;os. Esą: “Jis mulkina savo į “Gal tas ir gerai: Dabar 
skaitytojus, kaip tik išma-; amerikiečiai žinos, kad lie- 
noj”‘ 'tuviški smetonininkai yra

Ot, tai tau! Mulkina! Iš-' Hitlerio pastumdėliai.”
‘ikruju gi “Laisvė” čia nori į Pasakykite, mieli skaity- 
duoti šitaip suprasti: “Mieli tojai, ar apsimoka su tais 
;kaitytoiai. neikite pas ‘Ke- _ profanais gražiai ginčytis?
’eivį.’ Užeikite pas mus. mes Kur čia Jurgėla glosto Hit- 
paprašysim iš jųs aukų į sa- leiį ir spiria Stalinui? Bimba 
vo kiaurą fondą.” ' užmovė viską ant savo krei-

-----— . i vo kurpalio ir nukalė iškry-
Bimba pradeda skelbti pusias sovietskas klumpes, 

evangelijas Hitlerio sukur-j Baigiant užduosiu mislę: 
tas režimas Lietuvoje turėtų Kieno pastumdėlis yra Bim- 
?uvienyti Amerikos lietu-
vius, rašo jis. į šalum Aleikum.

Jeigu jau Stalino režimas________________
nesuvienijo visų, o dar di-! 
lesne bedugne atskyrė ir iš
kėlė aikštėn kacapų išpe-j 
ras, tai nesuvienys ir Hitle-
*is. Ypač nebus vienybės su Keli metai atgal buvo nu- 
Bimbos kompanija. Užteks teistas kalėjiman visam am- 
tų bendrų frontų visiems žiui James Smith, 41 metų 
imžiams. Pasilikite jųs vi- juodveidis. Jj kaltino išgė- 
'uomenės atmatomis ant vi-'dinus ir nužudžius juodvei- 
•ados. I^ai jūsų tėvai ir bro- 'dę moterį. Dabar paaiškėjo, 
iai Lietuvoje ir Sibyre žino. kad jis buvo visai nekaltas, 
cas per paukščiai jųs esate, šiomis dienomis VVashingto- 
Vieną kartą nudegę, lietu- ne buvo suimtas motei*ų žil
iai bus du kartu atsargesni. ’ d ikas juodveidis Catoe. ii 

Bimba baigia savo evan-'iis piisipažino nužudęs tą 
peliją žalčio žodžiais: “Lai juodveidę. Anas juodveidis

Parsiduoda Ūkis
57 akeriai. 5 ruimų stuba. netoli 

Bristo!. Uoliu. $2,3O<>. Taip pat ant 
<ivi« ių kelių 26 akeriai be stubas. 
$1.3ri(i. |>ėi daugiau informacijų 
kreinkitės p<> antrašu:
i>. Ihskeviėius. 4:» \Vashington avė., 

Torrington, Conn.

NEKALTAS ŽMOGUS 
NUTEISTAS IKI GY

VOS GALVOS.

nekaltai išsėdėjo kalėjime 
jau 5 metus.

Pajieškau Darbininko
Pirbt ant farmos, kuris supranta 

abelnai farmos darbus ir mokėtų kiek 
karves melžt. Geram vyrui darbas už
tikrintas žiemų ir vasara. Apie mo
kestį paaiškinsiu per laiškų.

Mrs. I). Marcinkus 
R. P. 4, Montrose, Pa.

GERA FARMA
3 mylios nuo miesto, 17a akerių. 40 

•■kelių brangaus, pušų ir aržuolų mi
ško, 120 akerių lygaus prie molio lau- 
1 o, budinkai, gyvuliai, mulai, avys, 
farmos įrankiai ir derlius. Viskas 
parsiduoda tikrai pigiai. Klauskite. 

MRS. Z. ADAMS (6)
BERLIN. M O.

JXY ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR RONKOJIIS

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

BROCKERT BREW1NG CO., Ine
TELEFONAS
W orcester—5-4334

SI LAFAYETTE ST, 
WORCESTER. MASS.

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

V
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BHta» Puslapi*

Moterims Pasiskaityt
AT OT7VDTTT TVADVAŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEtSONIENfi. .f

Vaizdai iš Prezidento Motinos Gyvenimo

Ominius nulupk, pašalink 
sėklas, supiaustyk ir sudėk i to- 
meites su obuoliais. Orančiu žie
vę sukapok kaip kruopas ir taip 
pat sudėk. Sudėk cukrų, išmai
nyk viską gerai ir užvirink. Pa
virink ant mažos ugnelės ma- 

. . . , žiausia porą valandų, kad sutirs-
_S dieną hu-iąs atidengtas. -^tu. yan{jens nedėk. Virinant

ATIDENGS MARIJAI 
JURGELIONIENEI 

PAMINKLĄ.
M a ri j os J arge lionien ės 

paminklo komitetas prane
ša. kad paminklas jau oai- 
triamas kalti ir šio mėnesio

Paminklas nabašninke 
Jurgelionienei yra statoma: 
Chicagos Lietuviu Tautiško 
-c kapinėse kur ji palai 
dota

PASVEIKINIMAS DRG.
A. LIUTKUVIENEI.

Šio skyriaus sandarbinin- 
kei ir ilgametei pirmeivi’, 
veikloj darbininkei drg 
Anelei Liutkuvienei jau su
ėjo 0-5 metai nuo jos giminu 
dienos ir 35 metai nuo to lai 
ko kaip ii pradėjo darbuoti, 
tarpe pažangiu Amerikon 
lietuvių. Ji buvo viena iš pir
mutinių LMPS Philadelphi 
jos kuopos narių ir jos vei
kėjų. Ji tikrai yra darbšti i' 
pavyzdinga lietuve. kur' 
kaip išmano, taip nenuils
tančiai veikia.

Kaip šis skyrius, taip ir vi
sas “Keleivio" štabas link’ 
draugei Liutkuvienei geros 
sveikatos ir dar daugelio 
linksmu ir laimingu metui

M. M.

APIE VALGIUS.
MARMELADAS Iš TOMEIČIŲ 

IR OBUOLIŲ.
2 kvortos nunokusių, nuluptų 

ir supjaustytų tomeičių.
2 kvortos nuluptų ir smulkiai 

supiaustvtų obuolių.
-i oranciai.
Pi puodukų cukraus.
4 lazdelės cinamono.

DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.
VIETA. KUR VISI GY
VENTOJAI YRA NE

REGIAI.
Meksikos provincijoj Ox- 

aca randasi nedidelis Tilte- 
pec miesčiukas. 1,400 metu; 
pakilę? virš juros. Tai skur
di. nieko nepasižyminti apy
linkė. bet ji atkreipė moksle 
pasaulio akis Į save tuo, kad 
paties vargingojo miestelio 
ir jo apylinkės gyventojai 
yra visi visiškai akli. Dar Į- 
domiau tai. kad visi šie ne
laimingieji neregiai puikiau
siai atlieka savo kasdieni
nius namų ruošos, lauko ir 
kitus darbus bei atranda saĮ 
vo namus. Gyventojai šioj 
apylinkės yra indijonų ai
niai. Dauguma jų gimsta ak
li. o gimė su sveikomis aki
mis. i kelis mėnesius apark 
ka. Viri svetimšaliai atvykę 
i šią apylinkę ir ilgiau pagy
venę tai}) pat nustoja regė
jimo.

Viri visaip spėja dėl šios 
baisio^ nelaimės, tačiau nie
kas iki šiol dar nepasakė, 
kaio ir dėl ko ši liga atsiran
da. Tenykščiai neregiai sa
ko. kad iie nustoja regėjimo 
dėi to kad toj apylinkėj au
gančios nepaprastai gražios 
gėlė' kuria vietiniai vadina 
"La Verguenza ’’ kurios žie
dai išleidžią aki- gadinan
čias dulkes. Kiti sako. kad 
ienai veisiasi tam tikrų nuo
dingu uodu rūšis, tačiau šis 
reiškiny- dar neištirtas. Me
dicinom mokslui teks nugalė
ti naujas priešas.
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MEDIS KURIS ŽYDI 3 
METUS BE PERTRAU

KOS.
Toks medis vadinasi kak- Pietų Afrikos pakraščiuo- 

tuso vaidu ir auga šiltų kraš- se. paskutiniuoju laiku atsi- 
tų tyruose, kur niekas kitas tiko tikra misterija. Iš jurų 
negali augti. tolumos i krantą ėmė artėti

Kaktusai išgyvena po 300 neapmatomo ilgio ’r kelioli- 
ir 10<> metų. ir pasiekia 40 kos kilometrų pločio pasti- 
pėdų aukščio, o kartais ir pusių žuvų juosta. Jų esanti 
daugiau. tokia daugybė ir toks storas

tažnai pamaišyk, kad neprisvil- 
ų. Kai koše bus jau apitirštė. 
carštą sudėk Į sterilizuotus stik- 
us ir uždaryk aklinai.

Bus tai labai gardus marme- 
adas. kuri galima valgyt su 
crekėm ar su duona prie arba- 
os. prie pieno, o ypač vaikams 
jis patinka.

KAIP RAUGINTI ŽALIAS 
TOMEITES.

1 bušelis žalių tomeičių.
3 galvukės česnako.
1 sauja "all špice."
1 puodukas su kaupu druskos.
Keliatas krapų.
1 galionas vandens, kad ap

semtų tomeites.
Tomeites perrink ir nuplauk 

šaltam vandeny.
Į molini puodą Įdėk krapų, 

tpibarstyk su "all špice.” Įmesk 
ruputi sugrusto česnako ir pa
lėk eilę čielų žalių tomeičių. 
Paskui vėl eilę krapų su priesko
niais. vėl eilę tomeičių. ir taip 
vis kartok, iki puodas bus pil
nas. Tada ištirpyk druską karš
tam vandeny, pridėk šalto van
dens ir užpilk ant tomeičių. Vis
ką prislėk mediniu dugneniu ant 
kurio galima uždėti švariai nu
plautą akmeni ar kitokiu sunku
mu. Prislėgtos tomeites turi but 
apsemtos sunkos. Pastatyk vė
sioj vietoj, tik ne perdaug šal- 

* toj. Per 6 savaites tomeites i- 
Į rūgs. Taip jos išlaikys per žie
mą. Valgomos prie mėsos.

Tais augalais yra pagarsė
jusi Meksika, nors galima jų 
matyti ir pas mus vazonuose, 
nors čia jie tokie dideli ne
gali užaugti. Jie išauga viso
kio pavidalo. Vieni būna pa- 
plokšti. kaip lentos, kiti gi 
turi apvalų kamieną, panašų 
i vamzdi.

Vamzdinio kaktuso šak
nim išaugus Į smėlio pavir
šių. medis pražysta ir žydi 
trejis metus be pertraukos. 
Žydėjimo metu jisai naudo
jasi vandeniu, kuri iš anksto 
buvo i save sutraukęs. Tu
rėdamas savyje tiek daug 
vandens, šis akstinuotas me
dis yra išgelbėjęs gyvybę ne 
vieno keleivio per tyrus. Di
delių kaktusų vamzdyje tel
pa net šimtas galionų van
dens. Sausros metais jo 
rezervomis naudojasi kiš
kiai. pelės ir tolygus gyvulė
liai. Jie Įsirausią po šakni
nis i medieną ir čiulpia iš jos 
gyvybę palaikanti skysti.

Dauguma kaktusų veda 
žmogaus naudojamus vai
rius. Kai kurių vaisiai turi 
slyvos bei citrinos skonį, iš 
kitų fermentuotų, padaro
mas gana stiprus alkoholinis 
gėrimas. Kai kuriose pieti
nėse Amerikos valstijose ge
niai kaktusų kamieniuose 
iškelta gan dideles duobes, 
kurias vėliau iš kamieno išsi
sunkęs tam tikras skystis 
kietėdama? gražiai užgydo 
ir palieka nepertekamą in
dą. I šiuos indus indėnai pri
sipylė laiko vandens atsar
gas.

NEIŠAIŠKINTA PA- 
SLAPTIS.

KELEIVIS. SO. BOSTON

čia yra parodyti keturi Įvairus momentai iš gyvenimo prezidento Roosevelto motinos, kuri mirė šiomis dienomis. De
šiniajame kampe, iš viršaus, ji parodyta dar jauna, su mažu kūdikiu. Tai dabartinis Amerikos prezidentas taip išrodė 
kai jis buvo dar "beibė.” Iš kairės apatiniame kampe yra parodytos net keturios Rooseveltų šeimos kartos, būtent: 
senoji prezidento motina, prezidentas, jo sūnūs (pasilenkęs) ir anūkas (ant prezidento kelių). Viršutiniame kampe 
iš kairės matosi prezidento motina ir žmona. Dešiniame kampe, apačioje, prezidentas su motina parodyti kelionėje 
i Hyde Park, N. Y., balsuoti prezidento rinkimuose.

sluoksnis, kad irkliniais lai- 
vukais neįmanoma prava
žiuoti. Negyvosios žuvis yra 
Įvairiausio dvdžio ir dar i-*■ fe fe t
vairesnių rūšių. Imtis jų va-' 
lymo nėra jokios prasmės, i 
nes tai nenugalima masė.

Nekurie žinovai sako. 
kad šioji pastipusių žuvų 
daugybė atsirado todėl, kad i 
jų gyvenamajam vandenyje! 
buvę pritrukę oksigeno. Bet 
kai arčiau buvo prisižiūrėta.' 
tai patirta, kad visos šios žu
vys yra be galvos. Taip tat 
ir palieka šis klausimas mis
terimu.

PRIETIKIŲ J1EŠKO- 
TOJA1.

Septyni jauni ir išprusinti 
Australijos pirkliai, šiomis 
dienomis išvyko apie pasau
lį 15 metrų ilgumo laively 
jachtoj.

Bet nemanykit, kad šis 
mažutis laivelis yra taip sau 
tik artimam pasivažinėjimui 
padarytas. Jachta padaryta, 
pagal visus paskutiniuosius 
technikos reikalavimus. J i 
turi šiltas ir šaltas vonias bei 
moderniškiausiai Įrengtas 
kajutes. Taip pat turi ji ir vi
sus tolimam plaukymui rei
kalingus Įrengimus.

Dabar šie nuotikių jieško- 
tojai iš Australijos jau at
plaukė Afrikon.

STIPRIAUSI IR SVEI
KIAUSI ŽMONES.

Ramiojo okeano salų gy
ventojai pripažinti sveikiau
siais ir tvirčiausiais. Pasiro
do, kad jie maitinasi tik vai
siais. kaip bananai, koko, 
apelsinai ir kiti.

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knyjfoje rasite legenda- apie Kristų 
kaip jisai buvo įdievinta5, ir kaip 
tano Dievo sunarni.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų ausida 
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa 
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų 
Kalėdų ir Velykų šventes., o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie 
viais. Atrasite kad net Biblija neži 
no kada Kristus gimė. mirė ir kad> 
jisai buvo nukrvžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cer 
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar 
ba pas

T. J KUČINSKAS,
3312 So Halst’d St-,

CHK'ACO Ii i.
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Svetimas Dangus.
Taip nusibodo svetimas dangus 
ir gatvės svetimos ir žmonės.
Norėtųsi matyti tėviškės laukus 
bent iš kartuvių paklodės.
O jeigu jau ir taip nebūtų galima, 
tai valkata norėtųsi praeit šalia 
pro kaimą gimtinį. Ir baltą kaminą 
liūdnai pasveikint kepure.
O gal ir motina ant gonkų laukia 
sunaus paklydusio po svetimas žemes. 
Ir žiuri ilgai antakius suraukus, 
neg vieškelis žingsnius sunaus praneš.
Nelauk, motute! Manęs nesulauksi, 
o jei sulauksi, irgi bus ne kas.
Dar labiau tu antakius surauksi 
pamačiusi sunaus žaizdas.

Kazys Boruta.

VIENA NAKTIS...
Rymojo šmėkla per naktis 
Tyli. paniurus prie portjeros, 
ir klausė, kaip jauna širdis 
Jai skundėsi, kad “meiles nėra.
Sroveno upė palengva 
Baltais drugiais negyvo ižo,
Sušuko kažin kas “eiva”—
Ir niekad jau atgaknegrįžo. .v ..
Ateis ir rytmetys vaiskus,
Kaip pirmas Rododendrus žiedas. 
Bet upė tokia pat bejausmė bus, 
Slaptinga, kaip malda Rig-Vedos...

V. Šiugždinis.

MANO NUOMONE
Lietuviški Stalino agentai 

labai rūstauja ant tų, kurie 
neprielankiai išsireiškia apie 
tą raudonąjį bradą, kuris 
buvo užpludęs musų tėvų 
kraštą ir pridarė visokios 
blėdies jo gyventojams. Mu 
siškiai komunistėliai tas ži
nias mėgina užginčyti, saky
dami, kad visa tai esą prasi
manyta. šiandien jau nėra 
Lietuvoj Stalino barbarų— 
išguiti. Bet šiandien Lietuvą 
ir jos žmones spaudžia kiti 
okupantai, negeresni už pir
muosius... Socialistų prana
šavimai nebuvo, nėra ir ne
bus tušti. Socialistai vado
vaujasi faktais ir moka da 
ryti logiškas išvadas iš tarp
tautinės situacijos.

Da prieš 1904—5 metus 
socialistai pranašavo, kad 
Rusijos caras bus nušluotas. 
Šiandien caro jau nėra ir jis 
jau nesugrįš. Kai Stalinas 
įsibriovė Lietuvon, socialis
tai tuoj pasakė, kad jo dik
tatūra neilgai tenai laikysis. 
Ir šiandien tas barbaras iš 
Lietuvos jau išguitas. Socia
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rodo. kad demokratijų poli
tikams hitleriška gyvatė iš
rodo pavojingesnė už stali
nišką. Jei Amerika ir pade- 

! da Rusijai, bet neturėtų tole
ruoti bolševizmą šioj šaly.

V. M. Rinks.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir angių kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. K’iira ............................ 25<-

LIETUVIU LAISVES MY
LĖTOJU DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL.
VALDYBA 19!1 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas,
90(5 I’rescott St. \Vaukegan, III 

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

Suzana Gabris—nutarimų rast.
730 McAlister avė., TVaukcgan, Iii 

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

K Vaitiekūnas — kasierius,
720 — Sth St.. Waulcegan, IU. 

KASOS G (.ORĖJAI
D. lauraitis. K. Ambrozunas. 

MARŠALKOS:
K. Pečulis. J. Stoškus.

Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 
dier.į kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų, 

. Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts. H'aukesran. III.

listai taip pat sako, kad ii 
hitlerininkai Lietuvoj ne 
amžini: reikia tikėtis, kad 
taip ir bus!

Štai jau ateina žinių iš 
Persijos-Irano. kur įsibriovė 
Stalino barbarai, kad ir te
nai jie pradeda šeiminin
kauti taip, kaip elgėsi Lietu
voje: areštuoja Irano valdi
ninkus, ir grūda juos kalėji
man ir net šaudo. Mat, nori 
Iraną subolševikinti.

Anglija toleruoja Stalino 
smurtą tik dėl to. kad šioj 
valandoj Stalinas stovi neva 
su Anglija, bet ar ant visa
dos?... Stalinas nori subolše
vikinti ne tiktai Iraną, bet ir 
pačią Angliją ir Ameriką. O 
bolševizmas juk negeresnis 
už nacizmą. Todėl, man ro
dos, Amerikai ir Anglijai 
neverta perdaug sėbrauti 
nei su vienu, nei su kitų civi
lizacijos priešu. Kamgi ginti 
tą gyvatę, kuri tau pačiam 
taikosi į širdį įgilti? Kam ią 
dabar ginti ir auklėti, ži
nant, kad jai sustiprėjus, su 
ja pačia reikės kovoti? At-(

"F
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KLAIKŲJĮ VA
KARĄ.

Tamsų vakarą išeik gat- 
vėsna. Išeik ne vergas su už
nuodyta širdimi, ne taip 
kaip vilkas, kuris grobio ty
ko, bet išeik kaip audrų bro
lis, kaip laisvės sakalas!

Numetęs dvasios skarma
lus tu pamatysi pasaulį mir
ties kvapu alsuojantį ir tarp 
mašinų dundėjimo išgirsi 
laidotuvių maršą... Ten tūk
stančiai gimsta—tūkstančiai 
miršta nuo purvo, nuo dul
kių, nuo sunkaus jungo, ten 
tūkstančiai žūva pačioj jau
natvėj, pačiam žydėjime. 
Tai milionai prispaustųjų, 
nuskurėlių bariai. Jų lūšnose 
klesti vargas ir skurdas, jų 
landynėse—vien ašaros ir 
dejavimai.

Išeik, audrų broli, laisvės 
sakale, i tamsiąsias miestų 
užkampes, nueik! — vargin
giausioje lūšnelėje, drėgno
je landynėje—ten tu pama
tysi, kad milijonai dar urvi
nių žmonių gyvenimu tebe
gyvena. Pro jų landynių lan
gus neprasiskverbia nei vie
nas šviesos spindulys. Visur 
ir visuomet jiems kurti nak
tis... Ne ta naktis, kurioje 
žvaigždės dega ir laukuose 
javai siubuoįa—bet ta, ku
rioje tesigirdi klaikus mir
ties alsavimas, klaiki praga
riška rauda, tylus kentėji
mas, \yrksmas ir dantų grie
žimas.

Miestų gatvėse klaikus 
triukšmas. Kai kur gimsta 
kovos obalsis, kai kur patvo
ryje badu miršta nuskuręs 
elgeta.

Audrų broli, laisvės saka
le, viesulą atlėk į tas tamsią
sias užkampes. Tegul nors 
kartą sušėls audra, tegul ji 
išblaškys tas nuodingąsias 
miglas, kurios gaubia kai
mus ir miestus. Nors kartą 
tepražus kurčioji naktis. 
Vietoje vargo ir skurdo, Į 
lūšneles teprasiskverbs Tie
sos spindulys ir teužsidegs 
Kovos ir Vilties ugnimi 
kiekvieno vergo siela.

K. Jakubėnas,

JAUNI PIKTADARIAI
PAŠOVĖ MERGINĄ-

Lovvell, Mass. — Pereitą 
sąvaitę i Demogenų daržą 
čia įlindo du vaikėzai po 16 
metų amžiaus ir ėmė plėšti 
daržoves. Kai Demogėnų 
mergaitė pagriebus kuolą 
norėjo piktadarius išvyti, 
vienas jų šovė ir pataikė į 
koją. Mergaitei reikėjo da
lyti net dvi operacijas, kad 
kulipką pašalinus.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE7

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.

Senovė* Uetavių tiayčta

V paimam dabartinė* krikManybm gadynėj* kiekvienas tarėtų 
pemkaityt, nea tik tada galėt aiMciai aupraati Dieve karimų.

Knygų didelio formato, tari 271 puslapį. Kaina popieros apdarai* 
—1 00; audimo apd.—*1.25. Pinigą* ralima siųsti popierinį doleri 
arba “Money Orderį”. Adrataikit tekančiai:

KELEIVIS. 253 Broadway, So. Boston, M

« i
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7IN10S iš LIETUVOS
“ IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.

Nau jausis Amerikos Bombonešis

Vokietijon Buvo pa-|L1KVIDAVO “geležini 
bėgę 30000 Lietuvių] V,LKĄ" ,R “AKT,V,STŲ

Dabar vokiečiai leisią jiems 
grįžti Lietuvon.

Tenka patirti., kad pasku
tiniuoju laiku pagerėjusios 
perspektyvos lietuviams, 
bolševikų okupacijos metu 
atsidurusiems Vokietijoje, 
grįžti į Lietuvą. Vokiečių 
kariuomenės Rytų Europoje 
užimtų kraštų ministerijos 
(vad. Alfredo Rosenbergo 
ministerijos > atsakingas val
dininkas pareiškęs, kad lie
tuviai, savo laiku repatria- 
vęsi su vokiečiais ir dabar 
gyveną Vokietijoje, galėsią 
į Lietuvą grįžti. Iš 53,000 
Lietuvos gyventoju, atvyku
sių į Vokietiją, priskaitoma 
apie 30,000 lietuvių, o tiktai 
23,000 yra vokiečių kilmės.

Iš Soldau repatriantu esą 
išleista į Lietuvą 40 žmonių, 
jų tarpe atsargos generolas 
A. Kurkauskas ir R. Sidzi-

buv. pasiuntinio j tų

FRONTĄ.”

Atėjo tikrų žinių, kad vo
kiečių generalinis komisaras 
Lietuvoje likvidavo Geleži
nio Vilko organizaciją, o 
taip pat Lietuvos Aktyvistų 
Frontą.

Geležinio Vilko organiza
cija buvo susidariusi dar 
prof. A. Voldemarui esant 
Lietuvos ministeriu pirmi
ninku, o vėliau ji buvo likvi
duota. Aplink ją spietėsi ak
tingi A. Voldemaro šalinin
kai. Kaip jau buvome prane
šę. Geležinio Vilko organi
zacija nesenai buvo atgai-

KELEIVIS, SO. BOSTON

čia yra parodytas naujausios konstrukcijos Amerikos bombanešis. žinomas kaip B-i7E. 
Jis buvo nufotografuotas iš kito orlaivio skrendant visšum Seattle, \Vash. Tokie bomba- 
nešiai Amerikoj gaminami jau urmu.

DAUGIAU ŽINIŲ APIE VOKIEČIŲ SU
DARYTĄJĄ generalinę: tarybą.

Iš Kauno patirta, kad ad
ministracijos organas, kuris 
sudarytam prie Vokietijos 
generalinio komisaro Lietu
voje. pavadintas generaline 
taryba, o jos nariai—tarė
jais.

Pasirodo, kad Dr. Pranas 
Meškauskas - Germantas pa
skirtas tarėju švietimo rei-

džiojo Universitetą Kaune 
diplomuoto statybos inžinie
riaus laipsniu. Lietuvoje jis 
buvo žinomas kaipo aktin
gas A. Voldemaro šalinin
kas.

Stanislovas Puodžius yra 
gimęs 1896 m. Zarasų ap
skrityje, Dusetų valsčiuje. 
Piieš bolševikų okupaciją

kalams. Jo padėjėju paskir- jis buvo Zarasų burmistras, 
tas Vytautas Jakševičius-'
Alantas, savo laiku buvęs 
“Lietuvos Aido” vyriausias 
redaktorius. V. Jakševičius- 

t Alantas yra studijavęs lite- 
iraturą Francuzi joje. Jis yra 
; parašęs nemaža apysakų, o 
i jo scenos veikalą “Užtvan-

10000 LIETUVIŲ BUVO UŽĖMĘ VITEB- ka” yra pastatęs valstvbinis 
SKĄ IR IŠKĖLĘ LIETUVOS VEUAVĄ:^^^^-

---------------- 1 vo “Alanto” vardu. Kuri lai-
Turima žinių, kad Lietu- Maskoliai šiuose daliniuose ką įjs dirbo Lietuvos Tele- 

Agenturos “Eltos”
maras. Tačiau jo nesant Lie-; KU114 vouiecių Kariuomene Kuris nepriklausomos Lietu- iiniai buvo išsiųsti toliau i redakcijoje. Trumpai prieš 
tuvoje, šios organizacijos suvarė raudonąją armiją, at- • vos kariuomenės likučių bol- b vėliau pateko i vo- bolševikų okupaciją V. Jak-,
vadovybę paėmė karo inva- sidurę apie 100,000 bolševi- ševikų okupacijos metu bu- ’ 1 - Ševičius-Alantas išleido vei-
iidas Karutis, kuris už pro- kU kani3ir dauS betuvių, lat- vo įjungtas į raudonąją ar- ^ecių neiai^ę. y įsi šių oa- ^žyffįuojanti tauta.”
voldemarine veikla ilga lai- V1M 1)61 estU civilinių komu- miją, pasižymėjo nepapras- »nių lietuviai kariai taip pat kuriame autorius pasisako
ką sėdėjo kalėjime. " ‘ mstų. šie asmenys patekę: tu narsumu sukilimo prieš yra vokiečių nelaisvėje, ku- ideologiniais lietuviu tautos

rz-j-iT-. m. • Estijoje, bėgdami nuo vokie-< bolševikus metu. Raudono- rioje dar tebelaikomi. klausimais. Bolševikų oku-
Kai dėl Lietuvos Aktyvus- čių kariuomenės. Jie, nepa-1 sios armijos vadovybe Lie-

LIETUVIAI KOMUNIS- , 
TAI PATEKO J VOKIE- į 

ČIŲ UGNj ESTIJOJ.
Suomiu šaltiniai infor-vinta ir jos simboliniu vadu - —z ---------

paskelbtas prof. A. Volde- kad Talino srityje, j vos tentorialmis korpusas, sudarė didelę daugumą. Da- gramų Ag
tu jo nesant Lie-; kurią vokiečių kariuomenė Kuris nepriklausomos^Lietu- ijniai buvo išsiųsti toliau Į redakcijoje.

BOLŠEVIKAI BUVO AT
ĖMĘ VAIKUS IŠ TĖVŲ.

Pasirodo, kad Lietuvoje 
bolševikai atiminėjo iš tėvų 
vaikus ir siuntė juos i tam 
tikras stovyklas, kur raudo
nieji “pionieriai ’ stengėsi 
paversti juos komunistais. 
Vien tik Palangos stovyklon 
buvo suvežta apie 1.000 to
kių vaikų. Štai ką apie tai 
dabar praneša Lietuvos 
Raudonas Kryžius:

“Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus iniciatyva liepos 3 d. 
iš Palangos buvusios pionie
rių stovyklos atvežti į Kauną 
ir tėvams perduoti 424 vai
kai. Palangos stovykloje dai

kauskienė. buv. pasiuntinio j tų Fronto, tai jis susidarė sitikėdami Maskolijos ap-S tuvos teritorialini kariuome- 
žmona. Kitiems lietuviams Į bolševikų^ okupacijos metu. sauga, nutarę pasitraukti! nės korpusą, prasidėjus ka- 
repatriantams vokiečių poli-; Fronto iškelti Šukiai nusi- j šiaurę ir ten išlaukti karo j rui su Vokietija, pasiuntė 
cija išdalino tam tikrus for--kratyti bolševikų okupacija audros galo. Bet šie bolševi- : ™
muliarus. iš kurių busią: nepaprastai greit paplito po kų pataikūnai atsidūrę bai- 
sprendžiama, kas bus lei- ■ visą . Lietuvą, kur sunkiau- gįausion padėtin, nes vokie- 
džiamas atgal i Lietuvą. domis bolševikų teroro sąly- čiu kariuomenė apšaudė vi-

, - j • gomis atsirado daug šalinin- sja ansuDta teritoriia ku-Grizti atgal ypač lengvai,Anlink Aktvvtan Fmn- • • -p ieinoi įją, ku esą leidžiama tiems lietu-; Apnnk Aktyustų Mon- nOje siaučiančios epidemi- esą leidžiama tiems lietu . buregl aktingi tautos ele- i^s be to labai stine-a mais- 
viams, kuriuos pareikalauja i vna?. ia®minlae Ak.

STUDENTŲ 
RACIJA UŽ

TĄ ROOSEVELTĄ.

Iš Kauno gauta

-----  nacijos laikais jis gyveno, I liko apie 540 lietuvių tauty-
DEMONST- kaipo politinis pabėgėlis.: bės vaikų. Jie yra rupestin- 
PREZIDEN- Berlyne. jffoje auklėtojų globoje.

! jiems teikiamas maistas ir

senobinė taryba sudaryta i mePtai- 'rPač jaunimas. Ak- to ir beveik visai nebelikę geneianne taiyoa. suaaiyta tvvlsty fronto nariai valdi-. nastnffin
vokiečių komisaro Lietuvo- no did^j vaidmenį sukilime Dabar iau visa Estija už-
voje. Žinomo Lietuvos pra-! nripx bolševikus o tain nat • yaDaUJ.aH. s% ,51J ... 
mnnininkn Pahedin«kn da ' P. S Dolsev 1KUS, O taip pat jmta vokiečių. Bolševikai monmmko Fabednvko, da Lietuvos valstybės nepn- bs™ iš F.«t»ns nnstaibar gyvenančio Vokietijoje, jdau^mvbė^ atstatvmo na- ^rie-Estijos uostų 
grįžimo Lietuvon pareikala- SS pa alvais } Rronstatą, buvo yo-
vo “Maisto” bendrovė. Bet "ke,bimo' kiečių orlaivių nuskandinti
jam leidimas dar nebuvo! Motyvuodamas Geležinio su visais rusų laivais. Bėgant 
duotas, kol nebus sutvarkyti j Vilko ‘ir Lietuvos Aktyvistų rusams iš
kai kurie dokumentai. Fronto uždarymą, Vokieti-

Iš politinių pabėgėlių di-į-j°s .komisaras pareiškė, kad 
džioji dauguma dar pasiliko! į°#kių politinių organizacijų 
kol kas Vokietijoje. Grįžo į Lietuvoje nebusią leidzia-
Lietuva daugiausia tie pabė- ma-

paleido
laivu.

geliai, kurie Lietuvoje suda
lytoje administracijoje uži
ma šiokią ar tokią vietą.

Berlyne dar tebegyvena 
pulk. K. Škirpa, inž. E. Gal
vanauskas, adv. Skipitis. Dr. 
Karvelis ir kiti.

KRAŽIŲ MIESTELIS 
SUDEGINTAS.

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius 

Ši nauja knvera užpildvta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios lisros naudoti. Ver
ta šita’knygą Įsigyti visiems, nes Na
mu Daktaras yra vienas iš reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviui 
Jsigykit tuoj. Didelė knyga, anie 
"00 nnslaniu Kaina
Audeklo viršeliais ....................... $2.o0

i Varėną. Tačiau lietuviai 
kariai nukreipė savo ginklus 
prieš bolševikas ir tol kovėsi nių, kad paskelbus
su maskoliais, kol į Varėnos Ros Jungtinių Valstijų pre- —kurie laikinai turėjo eiti Likusieji vaikai irgi bus 
apyhnkę_ atėjo vokiečių ka- zidento Roosevelto ir Di- generalinės tarybos tarėju: netrukus atvežti, nors trans- 
riuomene. _ Vėliau lietuvių džiosios Britanijos premjero pareigas, atsistatydino. To- portas vykdomas gana lėtai, 
kariuomene dalyvavo Lietu- ęhurchillio sutartus aštuo- kiu budu. nei vienas tautinės nes Lietuvos Raudonasai 
vos teritorijos apvalyme nuo njs punktus apie karo tiks-Vyriausybės narys neieina i Kryžius šiuo metu turi tik

- j : • monn .. uviuvhsuaviją. oiuticiiidi paskirti naujais 15nes daliniai, apie 10,000 vy- ban(jė nuvykti prie Karo niu dar neturima, 
rij- taip pat dalyvav o Balt- Muziejaus, kur yra Nežino-: 
gudrios apvalyme nuo be- mojo Kareivio, žuvusio

vaikais.
Buvome jau rašę, kad ge-už ■ PASITARIMAS SU VI-i nelaimes tary bos. sudarytos, t sįjoMENĖS VEIKĖJAIS.rusų laivais. Bėgant gančios bolševikų kariuome- r i.n\Vp Ioivk T j neralmes tarybos, sudalytos

iš E^tiios vokiečiui nes Lietuviui kuriui ieio i «. i c ? • > i • {Vokietijos komisaro Lietu-is nsujos, vuiuevuu nes. įaeuiviai Kanai įėjo i c,au studentai buvo įsskai- _ - nukirti irvž
juros dugnan 92 Vitebską ir čia įskėlė Lietu- fivt; voje, taiejay> paskirti mz.

SUKILIME DALYVAVO 
35,000 ORGANIZUOTŲ 

LIETUVIŲ.

Patikrintomis žiniomis, 
sukilime prieš bolševikus

Iš privatinių šaltiniu pa- dalyvavo iš viso 35,000 or- 
tirta. kad Kražiuose sude- ganizuotų lietuvių. Prie jų 
gusios abidvi bažnvčios. prisidėjo 80—90 tūkstančių 
Taip pat sudegęs ir ’ pats neorganizuotų žmonių ir a- 
Kražiu miestelis. Minėta pa- pic 6,000 lietuvių karių, ku 
degimą atliko bolševikai, rie tarnavo raudonosios ar- 
traukdamiesi iš tos vietos, rnijos Lietuvos teritorialinia- 
Radviliškio stotyje riogso me korpuse. Šie kariai pir- 
nepaprastai didelis kiekis mają karo dieną išsiskirstė, 
sudegusio laužo. Tai dau- kas kur galėjo, ir tokiu bu- 
giausia likučiai subombar- du prisidėjo prie sukilimo.
duotų prekinių traukinių.

Sugauta Vokiečių Submarina

čia matosi vokiečių submarina, kurią sugavo Amerikos 
bombanešis iškilusią viršum ir neleido pasinerti. Pašauk
tas anglų karo laivas nusivaiė ją j uostą.

Ypač musų kariai daug pa 
dėjo Vilniaus sukilėliams. 
Jei ne jie, gal but sukilėliai 
ir butų nepajėgę sutriuškin
ti bolševikų įgulų. Iš civilių 
sukilime aktingiausia daly
vavo gimnazistai ir studen
tai. taip pat buvę šauliai, sa-; 
vanoriai, kariai, be to, nepa
prastai daug lietuvių darbi
ninkų.

Negalutinėmis žiniomis, 
visoje Lietuvoj kovoje prieš 
bolševikų okupantus per su
kilimą žuvo apie 4.000 žmo
nių, įskaitant, tuos, kuriuos 
bolševikai įtarė sukilėliais 
ir išžudė. Sužeistų esą apie 
8.000 žmonių.

MOKYKLOSE GRĄŽINTA 
NEPRIKLAUSOMOS LIE

TUVOS TVARKA.

Lietuvos švietimo įstaigo
se panaikinti visi sovietiniai J 
įstatymai. Švietimas vėl eina i 
pagal programas, kurios bu
vo nustatytos nepriklauso
mos Lietuvos įstatymais iki 
bolševikų okupacijos.

BOLŠEVIKAI IŠTRĖMĖ 
200,000 LIETUVIŲ.

Dr. A. Garmus, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas, paskelbė baisią ži
nią, kad bolševikų okupaci
jos laikais iš Lietuvos esą iš
vežta apie 200,000 žmonių, 
apie kurių likimą nėra jokių 

į žinių.

vos vėliavą.
Šio miesto vokiečių karo

komendantas, pripažinęs di
delį lietuvių narsumą, dėl iš-

dyti.

PIRŠLYS SUVADžIOTOJAS
Vieno veiksmo Komedija. Pailsę 

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir G vyrai.keltos vėliavos pastebėjo, KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko- Vorl fom nooo norrrinrln noc mediją. Parašė Ben. Runišas. Juokiu-kad tam nesą pagrindo nes eas veikal,lis DaIn.auia 2 vvrai ir 

Vitebskas nepriklauso Lie- 2 motervs. Abu veikalėliai vienoje
tuvai. Lietuvių karininkas į 
tai nurodė, kad Vitebskas 
kelis šimtmečius įnėjo į isto
rines Lietuvos ribas.

Vokiečių komendantas 
vis dėlto liepė Lietuvos vė-, 
liavą nuimti.

Tenka patirti, kad dalis 
lietuvių kariuomenės karių 
jau .vra paleista namo.

Apie 3.000 lietuvių karių 
bolševikai dar prieš karą su-. 
maišė su maskolių daliniais. Į
ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
ŠIAURINĖS AMERIKOS

Nuo pat atsiradimo ir dar prieš 
atradimą Amerikos iki 1896 me- i 
.ų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- ■ 
neriką, kokie čia tada žmonės ffyver.o i 
ir tt. Prie galo knygos teipa Suvienv-' 
:ų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
ipda ruošė....................................... $2 25 i

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE į

StefcaklingoA Gyduolės. K aries Pa- į 
naikina Žilintą, Planką alinki mą ir ' 
Plaiskanas. Sias gyduoles privalėtą i 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen- j 
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos i 
«ti taiso žilus plaukus koki bu ' 
.•o, bet nėra dažai. Nėra nieko už • 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai J 
supažindinimui pasiūlome dideli S2 0«» ( 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentą.

VALORTONE HERB CO., 
Dept 4.

P. O. Box 305. Clinton, Ind.
253 Broadway, So. Boston, Mass.

knygutėje. Kaina

K. Brunius ir Puodžius.
Apie šiuos asmenis patir

ta tokiu biografiniu žinių:

Privatinėmis žiniomis, 
Kaune buvo sušauktas pla
tus vyriausybės pasitarimas 
su lietuvių visuomenės at
stovais. Pasitarime dalyvavo

Klemensas Brunius yra taip pat buvęs respublikos 
gimęs 1906 m. Šeduvos vals- prezidentas Dr. K. Grinius 
čiuje. Panevėžio apskrityje, ir keli gyvi išlikę buvę Lietu-

25c. ‘ Jis yra baigęs Vytauto Di- vos ministeriai pirmininkai.

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 i tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausinių, kuriuos aiškina 
Ką reiškia meilė ir iš kur jiir 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 žydras? 
Ryžiu barstymą- jauniems ant gal
vą? “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 r.ei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
laitai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako "Teisin
gas Patarėjas.”

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

‘'Teisingas Patarėjas
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

lytis iš kalno? D-ras Reeder sako. 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda j<> nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

Kokius vyrus moterys myli ? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singa- 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 but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

J visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja-" atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

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

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

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Masą.
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AStuntas Puslapis KELEIVIS, SO, BOSTON

Kas ta Pavolgio Vokiečių Respublika?
Ir kodėl Sovietų valdžia nu* 
tarė iškraustyt juos Sibyro 

gilumon?
Pereitos savaitės •‘Kelei

vy" buvo trumpai paminėta, 
kad Sovietų valdžia pradėjo 
kraustyt iš Pavolgio visus 
vokiečius, kurių tenai yra 
apie 400.000 šeimynų. Dau
geliui skaitytojų bet gi nėra 
aišku, kokiu budu tie vokie
čiai tenai pateko ir dėl ko 
juos dabar tremia i Sibyrą. o 
ne atsjal i Vokietija?

Vokietijon jų tremti ne
gali visų pirma dėl to. kad 
tarp Vokietijos ir Rusijos 
dabar nera jokių santikių. o 
paskui ir dėl to. kad tie vo
kiečiai yra Rusijos piliečiai. 
Rusijoj gimę ir augę. Jų pro
tėviai Įsikūrė Pavolgyje dar 
1762 metuose. Rusijos carie- 
nės Ekaterinos Didžiosios 
pakviesti, kad apsaugotų 
Rusija nuo totorių užplūdi
mo. Jų gyvenama teritorija 
guli prie Volgos upės. apie 
300 mylių i šiaurę nuo Kas
pijos Juros ir apie 500 mylių 
į rytus nuo Dniepro upės 
fronto, kur dabar verda kru
vinos kovos tarp rusų ir vo
kiečių armijų.

Sovietų valdžia sako. kad 
tie vokiečių kilmės žmonės 
nėra Sovietų Rusijai ištiki
mi ir dabartiniame kare sim
patizuoja vokiečiams: tarp 
jų esą daug Vokietijos šni
pų ir sabotažninkų. kurie 
pasiruošę sprogdinti Rusiją 
iš vidaus, kai tik prisiartins 
Hitlerio armija. Tačiau su
sekti tuos kenkėjus Sovietų 
šnipai negali, nes vokiečių 
kilmės gyventojai juos sle
pia. Nenorėdama visus gy
ventojus šaudyt. Maskvos 
valdžia nutarusi visus juos 
iškraustyt už Uralo kalnų.
už kokiu 2.000 nnviiu nuo < *-
dabar iu gyvenamos vietos, 
ir išsklaidvt po Sibyro tyrus, 
kad negalėtu vieni su kitais 
nei sueiti, nei susižinoti. Pa
likti likimo malonei, jie. be

nerius mesti darbų. Į kelias 
dienas apie 20,000 mainerių 
tuo budu metė darbą ir užsi
darė apie 20 kietųjų anglių 
kasyklų, šią sąvaitę sukilė
liai ketino uždaryti kasyklas i 
Scrantono ir Wilkes-Barrių 
apylinkėj.

Unijos viršininkai liepia 
maineriams grįžti atgal i 
darbą. Jie sako. duoklių pa
kėlimą nubalsavo referen
dumo keliu patys unijistai. 
kad sustiprinti unijos iždą 
kol darbai eina gerai. Bet 
paminėtų apylinkių maine
riai balsavo prieš toki pakė
limą ir jie nenori mokėti.

“šis duoklių pakėlimas 
via tiktai pradžia.” pasakė 
Gaiy Miller. vienas šito pro- 
esto vadų. “Jeigu mes ne- 

pasipriešinsim. tai musų va
dai tuojaus atims iš musų 
visą algą."

John Le\vis. kuris yra vy
riausi? angliakasių unijos 
vadas, kol kas nieko šituo 
klausimu nėra pasakęs. Kai 
kas sako. jog šitas judėjimas 
buvo pradėtas tikslu Įsteigti 
naują mainerių uniją, kuri 
neluptų tokių didelių duok
lių iš savo narių.

8 policijos automobiliai 
gaudė plėšikus.

šio panedėlio vakarą 3 
plėšikai bandė apiplėšti ta
bako krautuvėlę Bostone. 
Kai jiems tas nepavyko, jie 
susėdo savo automobiliun ir 
leidosi Dover tiltu Į South 
Bostoną. Tuo tarpu policijos 
automobiliams jau buvo 
duota žinia per radiją, kad 
tokie plėšikai bėga. todėl 
susirinko 8 policijos auto
mobiliai ir prasidėjo “abla- 
va," . Plėšikai leidosi bėgti 
75 mviių greičiu, apdaužė 
tris kitus automobilius ir ant 
galo pabėgo. Policija vyda
mosi kelis kartus juos šovė, 
bet ar pataikė kuriam, ne
žinia.

Vietines Žinios
ORLAIVIŲ KATASTRO- SOCIALISTŲ KONFE- 

FA EAST BOSTONE. RENCIJA.

Armijos planas perkirto pu
siau mokomąjį lėktuvą.
East Bostono aviacijos 

lauke šį panedėlj įvyko šiur
pi orlaivių kastastrofa, ku
rioj buvo suardyti du lėktu
vai ir sužeisti 5 žmonės, du 
’abai sunkiai.

Nelaimė įvyko pasikeliant 
greitajam armijos orlaiviui 
tuo žemės. įsibėgėjęs iki 80 
mylių per valandą, jis pra
dėjo kilti aukštyn. Jo prie
šaky ant žemės stovėjo la
kūnų mokyklos mokomasis 
orlaivis su 4 žmonėmis. Kil
damas viršum jo. armijos 
aeroplanas užkabino jį vie
na savo koja ir kaip kirvių 
perkirto jį pusiau, tačiau ir 
pats apsivertė ir nukrito že
mėn.

Mokomojo lėktuvo savi
ninkai sako. kad jų lėktuvas 
su mokiniais stovėjo ant bė
gių ir laukė tik ženklo iš 
kontrolės bokšto, kada pra
dėt kilti, kai tuo tarpu armi
jos aeroplanas pasileido lėk
ti be ženklo. Taigi kaltas bu
vęs armijos aeroplanas. Ja
me buvo tik vienas lakūnas, 
leitenantas West.

Mokomojo lėktuvo in
struktorius McKenzie buvo 
taip sunkiai sužeistas, kad 
vargiai pasveiks. Jam per
skelta galva ir sulaužyti kiti 
kaulai.

Brocktono fėrai užsidarė 
jau pereitą subatą. Paskuti
nę dieną buvo apie 200,000 
žmonių.

abejonės, 
ir šalčio.

išmirs nuo bado

Maineriai Sukilo

Prieš CIO ini ją.
Tūkstančiai meta darbą pro

testuodami dėl padidintų 
duoklių.

Pennsvlvanijos maineriai į 
pereitą savaitę sukilo prieš! 
savo uniją. Ruri pakėlė mė-: 
nosines jų duokles nuo SI iki; 
S1.5«» ir prie to dar uždėjo: 
S4 ekstra metinių mokesčių. 
Pagal sutarti su unija, visas 
mainerių duokles ir kitokius' 
mokesčiu^ kompanijos nu-j 
traukia iš mainerių algų ir! 
atiduoda unijai. Todėl mai
nei iai pradėjo mesti darbą. 
Visų pirma šitas judėjimas 
prasidėjo Hazletono apylin
kei. paskui pasiekė ir Maha- 
noyaus apylinkę. Susisėdę i 
trokus ir automobilius ang
liakasiai važiuoja iš vienos 
kasyklos i Kita ir šaukia mai-

Automcbilių nelaimėj sun
kiai sužeistas Nevulis.

Pereitą sąvaitę Roxbury- 
ie buvo sunkiai sužeistas Al
bertas Nevulis, 29 metų am
žiau lietuvis iš Chestnut 
Hill. Jis važiavo su kitu vyru 
automobilium, kaip iš užpa
kalio jiems trenkė kitas au
tomobilis. Abudu išlėkė iš 
savo automobiliaus per stik
lus. Nevulis neteko akies ir 
buvo visas suraižytas stik
lais. Jo draugas Muilins per- 
siskėlė salva.

Y VONNE’S
HOUSE OF BEAUTV

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

C«eo!>s<>c?o»s<sc39Sise;toMeoeooooooooe

.-<■»> ToaM mastei* Automatiškai 
. 2 rk-kinius duonos be priežiūros. 
- ~;i -.vciais linksminatės—galit būti 

' . ,Toastmasler atlieka darbą at. 
.g:. . Graži medine laša. molinis preser- 

ir chromium padirbtas Toasteris 
.ana sau ar kitiems. Kainos žemos.

Įj Nuo $8.95 iki $24.95. Pirkit pas:

bė laivų ir laivelių, išlaužyti 
sodai, girios, parkai ir prie 
to visko dar buvo užmušti 
588 žmonės. 4

Lietuvių Socialistų Są
jungos Vl-to apskričio kon
ferencija įvyks rugsėjo 28 
d.. 1941 m.. “Keleivio” na
me, 253 Broadvvay, So. Bos
ton, Mass., 11 vai. ryto.

Šįmet socialistų apskričio 
konferencija yra šaukiama 
vienu mėnesiu anksčiau, nes 
tai, kad būtinai reikia ap- 
svarstyt daug svarbių klau
simų organizacijos reika
lais. Yra pora svarbių laiš
kų iš Lietuvių Socialistų Są
jungos Centro sekretoriaus 
drg. J. Buivydo, į kuriuos 
reikia duoti greitą atsaky
mą. Yra maršruto klausimas 
ir kitų reikalų. Šiame trum
pame pranešime viską sumi- 
nėt negalima.

Kuopų delegatai, daly
vaukite konferencijoj kuo 
skaitlingiausia ir atsivežkit 
naujų planų ateities veiki
mui.

Socialistų simpatikai gali 
dalyvauti konferencijoj su 
patariamu balsu. Delegatai 
prašomi pribut laiku, nes, 
be kitų reikalų, bus renkama 
ir apskričio valdyba 1942 
metams. Lietuvių Socialistų 
Sąjungos VI apskričio sek
retorius. P. Kručas,

21 St. George avė.. 
Norwood, Mass.

Uragano padaryti nuostoliai

siekia $300,000,000.
Tik dabar tapo apytikriai 

apskaičiuoti' nuostoliai, ku
rių 1938 metais uraganas 
pridarė Naujai Anglijai. Pa
sirodo, kad per vieną vakarą 
tuomet viesulas sunaikino 
turto už $300,000.000. Buvo 
sugriauta 18.730 triobesių, 
išversta 604,000 telefono 
stulpų, nuskandinta daugy-

So. Bostono ir apylinkės

lietuviams kvietimas.
Malonu girdėti, kad čia 

gimę ir augę musų jaunuo
liai rūpinasi kelti lietuvybės 
vardą. Štai. jaunam advoka
tui Grigaliui pasidarbavus, 
South Bostono valstybinių 
namų viršininkai suteikė lie
tuviams namaža garbės, pa
vadindamas vieną valdžios 
namų kolonijoj gatvelę Da
rius Court. Steponas Danus 
buvo vienas ii- narsiausių lie
tuvių lakūnų, paaukavęs 
Lietuvos garbei savo gyvy
bę. Tai gatvei atidaryti yra 
ruošiamos iškilmės šių metų 
spaliu 5 d. Yra mošiamas 
paradas, kuriame kviečiami 
dalyvauti visi South Bosto
no ir apylinkės lietuviai. Su- 
darykim gražią eiseną ir pa
rodykim. kad mes laikom 
sau už garbę būti lietuviais.

Iškilmėsse kalbės Bostono 
majoras Tobin, Housing 
Authority pirm i n i n k a s 
Breen, Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Šalna. kun. 
K. Urbonavičius ir kiti. Lie
tuvių organizacijos dalyvaus 
su savo vėliavomis ir ženk
lais. Stepono Dariaus lietu
vių legi jonierių postas mar
šuos pilnoj uniformoj ir su 
savo kapelija.

Komitetas kviečia visus 
lietuvius tose 5 spalių d. iš
kilmėse dalyvauti. Prašome 
susirinkti i Stepono Dariaus 
posto salę. 265 C st.. South 
Bostone, 1:30 valandą po
piet.

Spaudos komisijos narė,
J. N. Terminienč.

Lietuvių Radijo programos.
Rugsėjo 20. radijo pro

grama per stotį W0RL. 950 
k. nuo 8:30 ryto: (1) Kal
bės d-rė Emilija Rudokiutė 
iš So. Bostono apie akių 
sveikatą; (2) muzika; (3) 
dainos.

Rugsėjo 21, nedėlioję, ra
dijo programa per tą pačią 
stotį nuo 9:30 ryto: (1) Lie
tuvių Radijo kvartetas: (2) 
dain. Ona Kovaliauskiutė- 
Casey, iš Dorchesterio; (3) 
smuikininkas Longinas Bui
nis iš Cambridge. 
REIKALINGA MOTERIS
Pagamint valgį, prižiūrėt namus ir 

ligonį. Klauskite nuo 5 iki 6 vakarais 
(ant 2-rų lubų). <1»)

60 Cherry Street, Cambridge.

TRYS DIDELI
KAMBARIAI 

Yra visi urensimai
Renda $20 mėnesiui.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku, 

į “Keleivio” name, 253 
Broadvvay, So. Bostone.

Namas Parsiduoda
Kampinis muro namas. 1810—ĮSI6 

Dorchester avė., keturios šeimynos 
po $25.00 randos ir 3 storai tinkami 
visokiam bizniui arl>a saliunui. Kai
na labai žema. Savininką galima 
matyt 15 Lafield Street., Dorchester, 
Mass. (8)

Reikalingos Merginos
Veiterkos ir dirbt už “kounterio,” 

turi būt patyrusios. Taipgi reikalin
gas naktinis kukorius. Atsišaukit 
tuojaus pas

INTERNATIONAL CAEE
317 Broadvvay, So. Bostone.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 

! TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
: čia pat ir j to 

limas vietas.
<augi priežiūra, kaina prieinama 

326 BROADVVAY.
SO. BOSTON. M ASS.

Tel. SOUth RostoT,

Dedhamo teismas nubau
dė 9 streikuojančius veži
kus, kurie pereitą sąvaitę su
daužė troką ir sužeidė dir
bantį vežiką. Jie gavo po 3 
mėnesius kalėjimo.

JSo. 38. Rugsėju 17 d., 1941 m.

Tat TRObridge

Dr. John Repshis
(REP1Y8)

LIETUVIS GYDYTOJAU 
Valandos: 8-4 Ir 8-* 

i * Nedėliomis ir fteentodiaatato 
ase 10 ild 12 ryta.

278 HARVARD 8TREET 
kamp. Inman »t. arti teatrai akv. 

CAMBRIDGE. MASS.
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Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET. 
LAVVRENCE. MASS.

SENIAUSI SOUTH BOSTONE

STOGDENGIAI—
ROOFERS

Užtikrintas Stogo Gerumas 
ir Amžius.

Išmokėjimais duodama, kurie nori.
Dedam visokius stogus: asphalt 

shingles, smala ir žvirgždas, ir etc.
Mes apdengiant Side VValIs na

mus su mediniais šingeliais arba 
su ypatinga “insulating mastic."
Puikios spalvos.

ORMSBY CO.
380 W. FIRST STREET,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 2821-5

ELI AI KURIE SU IŠDIDUMU GALI 
BŪT PADUOTI ANT BILE STALO-

PICKWICK
‘LIGHT’ arba ‘REGULAR’

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

ir nuo 7 iki 8.

392 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Back Bay 
328 COLUMBUS AVĖ.,

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7432

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonnealth 4570.

Tel. 28624 Gyv. 81182

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandoa: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 11 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrųžinu švies*. Ižag- 
zaminuoju ir priskiriu akiniu*.

114 Summer Street.
LAVVRENCE, MASS.

Kariuomenės ėmimo vy
riausybė Įspėja užsiregistra
vusius vyras. kad keisdami 
savo adresą tuojau praneštų 
apie tai vietos boardui.

Automobilis su penkiais 
Chelsea lenkais atsimušė į 
plienini stulpą ir sudužo. Vi- 
<i nenki lenkai buvo sunkiai 
sužeisti.

Priimkite Svečius Smagiai!

.112 BROADVVAY.

-S 18.50

KETVIRTIS & C0.
SO. BOSTON. MASS

Tel. SOI 46IB

L. , L -

12 ANCŲ IR PILNŲ KVORTŲ 

BONKOSE ir IS KRANO

SOUth
Botton
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigina. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

lAOlRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir J f K anoAinnaa _ mm«4e*i«aletol

i
: I

iv
.i

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPEC1A» T<<r*« URAVin INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Z / z z / r r t P 9 ' t s

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 VV. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Jamaica, Plain, Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE




