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Ukrainos Frontas Susmuko; 
450,000 Rusų Sunaikinta

KIJEVAS IR POLTAVA 
KRITO; KRYMAS AT

KIRSTAS.

Maršalas Budionnij pašalin
tas iš vadovybės; jo vieton

pastatytas Koniovas.
Rasų armijos padėtis kas

dien darosi vis kritiškesnė. 
o Ukrainos fronte ji pasida
lė jau stačiai katastrofinga. 
Persikėlęs keliose vietose 
per Dnieprą, priešas pasipy
lė Ukrainos lygumomis kaip 
baisiausis potvinis. Ukrai
nos sostinė Kijevas jau pa
imtas ir paimta Poltava, kur 
kitąsyk Petras Didysis su
mušė švedus.

Vokiečiai skelbia, kad su 
Kijevu jie paėmę 150,000 
belaisvių ir daugybę karo 
medžiagos. Be to. apie 450.- 
000 rusų jie apsupę į lytus 
nuo Kiievo ir baigią juos 
naikinti. Toliau į pietus vo
kiečiai sakosi jau pasiekę 
Azovo jurą. atkirsdami visą 
Kiymo pusiasali. Tame pu
siasaly stovi Sevastopolis, 
vyriausia Juodos Juros lai
vyno bazė. Rusų Baltijos lai
vynas Kronštate esąs jau su
daužytas; keturi karo laivai 
tenai buvę nuskandinti ir 12 
ju sugadinta. Dabar gręsia 
pavo rus ir Juodos Juros lai
vynui.

Pasiekę Azovo jurą, vo
kiečiai greitai žygiuoja Kau
kazo kryptimi. Kai jie už

Baisios Kovos Del 
Leningrado.

Leningrado fronte rusai 
puola vokiečius kontratako
mis ir sakosi kai kuriose vie
tose pastūmėję priešą atgal. 
Bet tuo pačiu laiku bolševi
kai prisipažįsta, jog vokiečių 
orlaiviai ir artilerija bom
barduoja jų pozicijas ir visą 
miestą taip smarkiai, kad ro
dosi, jog nuo baisaus trenks
mo sutruks visa žemė. Toks 
sprogdinimas paprastai tę
siasi kelias valandas be per
traukos. Kai išrodo, kad jau 
nebeliko gyvos dūšios, tuo-

Kokios Dabar Kai
nos Lietuvoje.

Gavome žĮiių apie maisto 
padėti Lietuvoje. Kaip jau 
buvo pranešta, Vilniuje. 
Kaune ir kituose didesniuo
se miestuose įvestos maisto 
kortelės. Duodamos maisto 
normos nustatytos labai ma
žos. Pav., mėsos duodama 
vienam asmeniui per sąvaitę 
tik 200 gramų, cukraus—50 
gramų. Jaučiama taip pat 
druskos stoka. Sakoma, kad 
Lietuvoje esą užtikta apie 
150 vagonų druskos, tačiau 
jos trūksta. Ryšium su tuo 
eina kalbos, jog druska lais
vai nepardavinėjama, kad

Washingtone ir Londone 
nerimaujama. Tiesa, bolše
vizmo niekam negaila, bet 
visi bijosi, kad Rusijos gam- 

' tos turtais gali sustiprėti Vo
kietija. Rusų rankose tie tur
tų šaltiniai niekam nepavo
jingi, nes jie nesugeba jų iš
naudoti ; bet kas kita yra vo
kiečiai su savo aukšta tech
nika. __ ___ ~

Odesa ir Leningradas kol; met durtuvus atstatę prade- 
kas da laikosi, bet jie apsup- (ja Įj^gti vokiečių pėstinin-
ti ir anksčiau ar vėliau turės, įaj rusų pozicijų. Rusai ukininkai neskerstų gyvulių 
kri.stl- kaĮP krito ‘vJevas. j išlenda iš požemių, iš apka- j ir nesudar&ėtų mėsos at- 
Jeigu is Kijevo galėjo kiek Į jr pradeda šaudyt iš kui-; sargų.
raudonarmiečių . pabėgti į • kasvaidžių. Vokiečių eilės i Kainos maisto produk- 
rytus, tai iš Leningrado pe-: retėja. Pagaliau, kurie liko tams yra dvejopos: oficiali- 
įštruks nei vienas, nes nėra ■ ^ar gyvi, naciai apsisuka ir Į nės. kuriomis produktai par- 
..r* Yar£iai galės įssigelbė- į pradeda bėgti atgal. Tada; davinėjami pagal korteles, 

ti ir Odesos garnizonas. Jei_; rusai pradeda juos vytis. Vo-įir neoficialinės (juodoje rin
gu jis nepasiduos, tai bus su- ■ Riečiams staiga duodamas; ko je). Pav. sviesto kilogra- 
naikintas. J ženklas kristi ant žemės. Jie i mas oficialiai kainuoja 8

Anglijos strategai sakė iš įkrinta, o iš jų apkasų prade- ’ rublius,o ukininkai pardavi- 
pat karo pradžios, kad vie-j da tratėti kulkasvaidžiai, ku- į nėja sviestą po 15—20 rub- 
nintelė viltis rusams atšilai-į rie iškapoja besivijančius; lių už kilogramą. Lašinių 
kyti. tai saugotis, kad vokie- 1USUS. Ir taip eina jau trečia
čiai neapsuptų ir nesunai- į sąvaitė. Mūšio laukai aplink 
kintų jų armijos. Iki šiol ka-; Leningradą esą užversti la- 
ras vokiečiams dėl to tik ir. vonais ir sužeistais, 
sekėsi, kad jų strategijos ‘ Leningradas, žinoma, bus | bininkų uždarbiai šiuo tarpu 
tikslas buvo neatskirus mies- į paimtas, kaip ir Kijevas bu- esą palikti tie patys, kaip ir 
tus imti, bet naikinti priešo • vo paimtas, bet vokiečiai sa-Į bolševikų laikais, 
armijas. Bijodamiesi šitos j kad kovos gali tęstis dar į Lietuvoj^-dar paliktų so- 
vokiečių taktikos, rusai iš į keliatą sąvaičių. nes rusai; vietiškų pinigų perkamoji 
pradžių greitai traukėsi. Bet egą labai Įsistiprinę ir gyvi galia esanti vidutiniškai ly-■» i n m n TA Vi JI _ 1 Y*' • Y T

oficialinė kaina yra 10 rub
lių. o nėoficialiai 20—25 

! rubliai kilogramas.
Valdininkų algos ir dar-

dabar iie mėgino jau prie- nepasiduoda. Iš miesto, ma- 
šintis. Ir dėl to daugely vietų. tyt, liks tiktai krava griuvė- 
buvo apsupti. Jei tikėti Ber-gja jp pelenu.
lyno žiniomis, tai Kijevo ba

gi, palyginus su pačios Vo
kietijos kainomis: 1 rublis 
lygus 50 pfenigų (U* mar

ikės)
re dabar bus žuvę apie 600.- f Frnn/fi PllM' Už 4 kambarių butą Kau

lins visa pietų Rusiją ir Kau-į OOOrusų, nes 150,000 jų vo-i » _./7reikią mokėti apie 150 
kazą. Sovietų Rusija pasi- kiečiai sakosi paėmę su Ki-, JOU Z 9UUU„UVU V rabliu.
liks ‘ be karo pramonės, be| jevu ir apie 450,000 raudon- į Ru,ų nuostoliai daug »un- Į Didelio susirapinipimo 
kasvklų ir be žibalo. Vienu armiečių buvę sugauta sląs- j ketni negu vokiečių. kelia artėjanti žiema. Kuro 
žodžiu, pavojus didžiausis. į tuose i rytus nuo Kijevo. Čiaį Autoritetingi šaltiniai klausimas esąs labai aktua- 
Todėl Maskva šaukiasi Ang-į buvęs kaltas maršalo Bw-lLon<jone apskaičiavo, kad Ypač su baime i ateitĮ 
lijos ir Amerikos pagalbos, idionnio neapdairumas, ii į jjęi šių metų rugsėjo 1 dienos žiuri gyventojai tų namų, 

— a .aoi ne dabar pašalintas į Rusi ios fronto nuostoliai na- kuriuose Įrengtas centralinisBet kaip Anglija ir Ameri-i dėl to jis 
ka gali iai pagelbėt, kuomet i vadovybės 
jau užsidaro visi keliai? O

Rusijos fronto nuostoliai pa- i * „
siekę 5.000.000 kareivių. į Šildymas. Buvę namų savi- 
Per 71 karo dieną vokiečiai ninkai kum nesirūpina, ką-

jeigu ir neužsidarytų keliai,; Smarkus Mūšiai Bal; netekę 2,000,000 kareivių, o'dangi na™ai jiems negrųži 
ta: kiek tos pagalbos galima ; ...- . • 'rusai—3.000.000. J ta skai-,lami.Bet°.esų ™
mistatvti? Šimtas kitas or- IUOS JUiUI. .... ties. kad iš kur nors būti
tai rvivrv luj pasruvus Idilinei ; ... į •
pristatyti? Šimtas kitas or- '■ tlJOS Juroj
laivių ir šimtas kitas tankų Vokiečiai paėmė Eželio salą 

ir nutildė Kronštato ka-šitokiam kare. tai tik lašas 
juroj. Juk vienam mūšy per 
dieną sunaikinama po 150 
tankų ir po tiek pat orlaivių. 
Taigi neišrodo. kad Anglija 
ir Amerika galės Rusiją iš
gelbėt.

Vėliausios žinios sako, 
kad Maskva pašalinusi iš 
komandos maršalą Budion 
nį, kuris gynė Kijevo frontą, 
o jo vieton pastačiusi pulki
ninką Koniovą, kuris veda 
kontrofensyvą prieš vokie
čius tarp Kijevo ir Smo
lensko.

nuoles.

čių Įskaitomi užmuštieji, su-, kad iš kur nors butų 
žeistieji ir nelaisvėn paim-‘&auta akmens anglies.
A. * * * ——.

Bendrai imant, kiekvienai BELGAI ŠAUDO OKU- 
Įkaro dienai Rusijos fronte, PANTUS.Berlynas praneša, kad.. , „ , « , .. .

Eželio sala Rygos Įlankoj į įpuola 70,000 kareivių nuo- i Belgijos mieste Tournai ši

SUŠAUDĖ BULGARIJOS 
PARLAMENTO KOMU

NISTUS.
Iš Berno (Šveicarijoj) 

pranešama, kad Bulgarijoj 
sušaudyti komunistai parla
mento atstovai. Be to. 120 
žymesnių komunistų esą su
imta ir uždaryta koncentra
cijos stovykloj kaip užsto- 
vai. Jeigu laisvėj esantieji 
komunistai padarysią koki 
sabotažą, tai suimtieji turė
sią atsakyti savo galvomis

Rooseveltas Prašo Dar 6 
Bilionų Karo Reikalams
$100,000,000 SKIRIAMA 

RUSIJOS PARAMAI.

Parama bus duodama vi
siems, kas tik kovos prieš 

diktatorių agresiją.

kad musų fabrikantai visuo
met gautų užmokesti laiku, 
todėl ir davėm rusams 10 
milionų dolerių.”

Bet teikdama Rusijai ka
ro pagalbą, Amerikos val
džia žiuri, kad iš tos para-__ ___ ~____ ___ Prezidentas Rooseveltas

Komunistus norima nutildyt; Pareikalavo, kad Kongresas mos . negalėtų pasinaudoti
dėl to, kad jie negalėtų prie- ■ paskirtų dar .$5,985,000.000 nei vienas komunistas Ame- 
činHc’Riiio-ariirtc L-or,,; i pinigų karo reikalams. Jis riko je. Į prezidento planą.sintis Bulgarijos karai prieš' Pini^. . , , . ,
Rusiją. Hitleris spiria Bulga- mano- kad karas tęsis da įl-
nją. kad ji būtinai apskelb
tų Sovietams karą.

gai ir kad parama toms vals
tybėms, kurios kariauja

kuriuo reikalaujama dar 6 
bilionų dolerių karo reika
lams. yra Įrašytas, kad tais

prieš diktatorių agresiją, bus pinigais negali būt samdo- 
reikalinga da iki 1943 metų. mas joks penktakojis, kuris 

Anksčiau paskirti 7 bilio- siekia nuversti šios šalie? 
nai dolerių demokratinėms į valdžią ir tvarką. Jeigu toks 
valstybėms remti jau išskirs- valstybės priešas bus susek-

JAPONAI TRAUKIA SPĖ
KAS PRIEŠ RUSUS.
Šanchajaus žiniomis, pas

kutinėmis dienomis japonai x. T. . . , x x ,
skubiai traukia ir koncent- į }'«• Is naujos sumos prezi- as imant is tų pinigų algų 

dentas nori ir Rusijai duoti kaip valdžios tarnautojas ar

Kai tik paaiškės galutinai, iir ^noRią Karo meaziagą aoiem .m™ 
kad rusai jau sumušti, tuo-į ^įa Amerikai pinigais. Sis patvarkymas aiškiai 
met japonai pulsią Sibvra. 'Ka? Jai k^au butų uzsi- aikomas pnes komunistus ir

________ _  * ‘ -mokėti, sios sakes valdžia kitokius penktakojus.
NUSKANDINO DAR VIE-1 >?a nutarusi nupirkti Rusijoj
NĄ AMERIKOS LAIVĄ. I visokių mineralų uz $100 - a w U‘

&ą sąvaitę paaiškėjo, £d! t000’000- Jau, is. kaįno, GRYŽO DARBAN
vokiečiai iau nuskandino lm°kejo. kad So- 44.000 mainerių, kurie
vieną Amerikos laiva po to. i viety atstovas turėtų kuo uz- buvo sustreikavę plieno 
kai prezidentas Rooseveltas: mokėti Amenkos fabrikams kompanijų anglinėse Penn- 
Įsakė šaudyt “Atlanto gyva- • u^.Smklūs. svlvanijoj, Kentucky ir West
tęs” iš pirmo pamatymo, ši Su Valstybės Departa-Virginijoj, sį panedėlį jau 
svki nuskandintas laivas va- mento Patarimu, Iždo De- sugryžo darban. Jų ginčas 
dinosi “Pink Star.” Vokie- P^rtamentas pereitą sąvaitę su darbdaviais bus rišamas 
ciu ^ubmarina paleido ji p^^kolino Rusijos ambasa- jiems dnbant darbą, 
rių dugnan ties Islandija. Jis Joriui Umanskiui $10.000.- . ".
vežė Anglijai karo me- ginklams pirkti. Umans- PRIGĖRĖ DU WATERBU- 
džiagą.

AMERIKIEČIAI NUSKAN
DINĘ JŪRIŲ UŽPUO

LIKĄ.
Londono “Daily Express’’

prižadėjo už 90 dienų RIO LIETUVIAI, 
pristatyti Iždo Departamen- Du Waterburio lietuviai, 
tui aukso už 10 milionų do- broliai Jurgis ir Adolfas Vo- 
eilU; Auksas esąs atsiunčia- gyliai, nuvažiavo i Winnepe- 

mas is Sovietų Rusijos. saukee ežerą Nevv Hamn- 
Paklaustas reporterių, ko- shire valstijoj, pasisamdė 

dėl toks avansas Umanskiui canoe ir išsijrę nesugryžo.

kis

Pmicimos ICciiicilu .Amerikon 
Kanamos Kanalu Amerikos buvo reikalingas, Iždo De- Vienas jų buvo 22 metų am- 
karo laivynas iau nuskandi- PaiTamento sekret ori u s žiaus. antras—20. Jie išsiirė 
no viena “Atlanto irvvate.” Morgenthau paaiškino: Ru- įugsėįo 10 d. V altelės savi-

jiedu buvo apsistoję. 
— Manoma, kad jiedu bus nu-

Parašiutininkai Už
ėmė Teheraną.

Pereitą sąvaitę į Persijos 
sostinę Teheraną nusileido 
iš oro 400 rusų parašiutinin
kų ir užėmė visus kelius. 
Tuojau pribuvo ir mechani
zuoti anglų daliniai. Senis 
Persijos šachas Riza Pachla- 
vi paliko sostą savo sunui, o 
pats paliego. Anglai su ra
šais buvo nusistatę vistiek jj 
pašalinti, ir dėl to užėmė so
stinę. nes jis aiškiai linko na
cių pusėn ir nenorėjo ištrem
ti vokiečių iš savo šalies. 
Jaunasis šachas prisiekė par
lamente pildyti Šalies kons
tituciją. _ . A

jau paimta. Ji buvo rusų 
stipriai fortifikuota ir keli 
vokiečių bandymai paimti 
ją pirmiau buvo atmušti. Iš 
Suomijos pranešama, kad 
dabar vokiečiai atakuoja ir 
Dago salą. kuri guli truputį i 
šiaurę nuo Eželio.

Vokiečiai giriasi, kad jų 
orlaiviai jau nutildė didžią
sias rusų kanuolės ir Kronš
tato saloje, kurioj yra raudo
nojo laivyno bazė. Rusų lai
vynas taipgi buvęs smarkiai 
apdaužytas oro bombomis. 
I 23.000 tonų šarvuotlaivi 
“Oktiabrskaja Revoliucija” 
pataikiusios 2 bombos ir taip 
pat 2 bombos i kreiserį “Ki- 
rovą;” Į kita kreiserį patai
kytos 4 bombos. Be to dar 
buvę sudaužyti 3 naikintu
vai, minu šlavėjas ir vienas 
kanuollaivis,
žyti ties Kronštatu.

tolių. ; panedėlį buvo areštuoti 25
Imant šitokiu mastu, per į belgai už tai, kad nežinomi 

šį mėnesį turėtų prisidėti da žmonės nušovė du vokiečiu 
apie 2.100,000 užmuštų, su- policininku. Suimti belgai 
žeistų ir nelaisvėn paimtų busią laikomi kaip užstovai. 
kareivių. O gal da ir dau- Jeigu per 10 dienų niekas 
giau, nes šį mėnesį mūšiai neišduos tikra jų kaltininkų, 
yra daug kruvinesni. negu' kurie nudėjo tuodu Hitlerio 
buvo karo pradžioje. Todėl žandaru, tai vokiečiai gra
ne be reikalo Rusija pašau- moja sušaudysią tuos 25 
kė karo tarnybon visus savo, žmones.
vyrus nuo 16 iki 50 metui

LENKIJOJ VEIKIA skendę.
PARTIZANAI. DIDELIS GAISRAS LAW- 

Maskvos žiniomis. Lenki- RENCE.
joj pradėjo plačiai veikti laurence, Mass.—Šį pa-

SPROGO 3 ŠVEDIJOS 
KARO LAIVAI.

Harsfjaedeno fjorde. i 
pietus nuo Stokholmo, perei
tą sąvaitę išlėkė į padanges partizanai, tai yra nedideli nedėlį ugnis čia sunaikino 
3 Švedijos karo laivai, ku- žmonių būriai, kurie visais miesto vidury 8 aukštų Blak- 
rie stovėjo tenai ant ikaro, galimais budais daro nuosto-ley bildingą. pridarydama 
Kadangi didžiuma jurinin- liūs okupantams. Geležinke- $150.000 nuostolių. Ugniu
ku buvo išleista i krantą, tai lių darbininkai paskelbė gesiai buvo sušaukti iš Lo- 
žmonių aukų. palyginamai, streiką ir sustabdė traukinių vvellio, Haverhillio, Andove- 
buvo nedaug, tik 31 jurinin- judėjimą. Vokiečių žvalgy- rio ir kitų miestų, 
kas buvo užmuštas ir 11 su- ba (Gestapo) Krokuvoj ke-
žeistų.
kintas.

Sprogimas neišaiš-

amziaus.
RUSIJA PASAUKĖ 
25,000,000 VYRŲ.

Iš Maskvos pranešama,

LENKAI NUMUŠĖ 350 
VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ.

Iš Londono pranešama,

NACIŲ TERORAS NOR
VEGIJOJ.

Norvegijoj naciai paskel-

liatą streikierių sušaudė. 
Pruškovo gelžkelio stoty, ne 
toli nuo Varšuvos, partiza
nai pakeitė jungiamąją relę 
ir pasekmė buvo tokia, kad 
vokiečiu kariuomenės trau-

kad lenkai lakūnai numušę bė drakoniška patvarkvma, kinys susikūlė visu smarku- 
jau 350 vokiečių orlaivių, kuriuo draudžiama strei- su amunicijos traukimu.

UŽ KIAULES SUŠAUDĖ 
LENKĄ.

“Krakauer Zeitung” pa
skelbė žinią, kad Varšuvoje 
vokiečiai sušaudė lenką už 
tai. kad jis paskerdė 20 kiau
lių, papiovė 15 veršių ir mė
są išpardavė “juodoj bir-

K‘ek » vfeo lenEų "lakūnų k^t“ tyčia "™Snt“ dirbi Keli šimtai vokiečių kareivių ži.i," kur mokamos didesnės 
Inuo’lfi iki 50 metu amžiaus J™' Londonas ne- agituot ar kitaip “drumsti Z’J™.,*tatastr°f?J-. kainos negu vokiečių nusta-
J į busią mokSi raS pasako- tetyra P^Kvta. visuomenės tvarkų ir saugri- 'aidžia paskyrė oU.OOU zlo-t.rtos.
m’nkla HuXnds nuo S?ho lenkai daiyvavo iau 288! mų.” Už tokius nusikalti- ‘V <??vanų tiems, kas tsduos ---------------
valandomis Londono žinio- užPu°limuose ant Vokietijos mus sunkios bausmės kalėji

Vi'sTiie 1’°33 b°mba- ™ arba "et ir sušaudyraas'
v ĮSI jie suaau- . - o noo noo nesiūs. -----------------

igjj. partizanus.

VOKIEČIAI BRAVOR- 
NINKAI GALI PASILIKTI.

Anglai su rusais pareika
lavo, kad Irano (Persijos) 
valdžia ištremtų visus vokie
čius technikus, tačiau bra- 
vorninkams leido pasilikti.

pnes vokiečius 9,090.000 
kareivių ir turį dar 4,000,000 
atsarginių. VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 

11 BELGŲ.
Vokiečių kariuomenės teis
mas Briuselyje pasmerkė su- 

už priešin-

MEILĖS TRAGEDIJA.
Dėl meilės Chicagoje pe

reitą nedėldienį žuvo dvi gy
vybės. Ronald Toft, 35 metų

HAMBURGE UŽMUŠTI 
76 ŽMONĖS.

“Hamburger Fremden-į šaudyt 11 belgų 
blatt’’ paskelbė, kad .anglų, gą okupantams veiksmą, 
orlaiviai pereitą nedėldienį i Nuteistieji tuoj buvo sušau- 
užmnšė tenai 76 žmones. į dyti.

600 ORLAIVIŲ PUOLĖ
ŠACHAS BĖGA PIETŲ NACIŲ POZICIJAS.

AMERIKON. Ixmdonas sako, kad perei- amž’aus vyras, labai mylėjo
Associated Press praneša, tos savaitės pabaigoje ir ne- merginą vardu Catherine. 

kad rezignavęs Iraho šachas dėldienį daugiau kaip 600 Bet ji pabėgo su kitu vaiki- 
Riza Pahlavi bėga Pietų A- anglų orlaivių atakavo vo- nu ir susituokė. Kai pereitą 
rnerikon. Jis buvo prisidėjęs kiečių pozicijas nuo Francu nedėldienį ji sugryžo jau su 
pinigų į Anglijos bankus, zijos iki Norvegijos, šitose vyru, Toft pasiėmė revolve- 

operacijose žuvo apie 30 or
laivių,

bet daliar Anglija “įšaldė” 
juos.

n. nuėjo i jos namus, užmu
šė ja ir pats nusišovė.

i i
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Antras Poslapis

KAS YRA “PASKUTINIS Anglija. Rooseveltą. Wall

Plaukia Medžioti “Atlanto Gyvačių"

NEIŠMANĖLIS"?
"Laisves" rugsėjo 1 d. lai

doje A. Bimba pravardžiuo
ja "Naujieną" redaktorių 
"paskutiniu
Girdi:

neišmanėliu.

Jam neaišku, kode 
per vienuolika savai

' • O s * ala nderi u i G ri gaiė i u: 
pasidarė viskas nebeaišku apie 
si karą.
Sovietai
ciu nespėjo sutraukti kari 
trontan trylikos ar devyniok 
kos milionų kareivių...

"Kas liečia Sovietų sumob-; 
lizavimą. tai tik paskutinis ne-

Streetą. ir kaip kėlei Į pa
danges Stalino armijos galy
bę. štai tavo išspausdinti žo
džiai:

"Hitleris ir vėliausioj savo 
kalboj kalbėjo apie tai. kad .iis 
norėtų idant anglai gautu pro
tą ir baigtu karą. Bet to nėra.
nepaisant, kaip blogoj padėty 
yra Anglija.

"Tai kame gi dalykas? Ko
dėl tokis Anglijos užsispyri
mas tęsti karą? Ki>del taip kie
tai Roosevelto administracija 
remia Angliją?...

"Amerikos imperialistai bi-išmanelis gali reikalauti. ka< j . . . ..
... ... .. j io isigaleumo \okietijos įmpe-i vienuolika savaičių tokio mi’- . • ‘ ,

riahzmo... Todėl, po priedanga 
pagelbos "demokratijai.' Wal3 
Streetas ir Roosevelto admini
stracija metėsi i pagelbą Ang 
liiai ir Franciiai."

zinisko Krašto visos karine-' j 
jėgos galėjo pilnai būti sumo , 
bilizuotos ir pastatytos i fron- |

Ber Bimba čia plepa nesą ‘ 
mones. nes ištikrujų Sovietu !
Sąjunga ruošiasi karui ne yra. tikras taikos apasta 
vienuolika savaičių, bet dau- ‘ as: norėtų karą baigti
giau kaip dvidešimti metu’ tie prakeikti Anglijo

Taigi, anot Bimbos. Hitle-

Ji ruošiasi karui prieš pašau 
lio "imperialistus" iau nuo

mperiialistai su Amerikos 
\Yall Streetu ir prezidentu

to laiko, kai Leonas Trockį: Roosevelto tęsia žmonių 
’kerdynę, ir gana. Jie norė
tų užpulti ir Sovietų Rusiją, 
ta Hitlerio bičiule, bet—

suorganizavo "nenugalima 
ją” raudonąją armiją.

Matyt. Bimba turi laba' 
prastą atminti, jeigu jisa‘ 
neatsimena, kad per kiek 
vieną bolševikų mitingą 
Maskvoje raudonosios armi
jos vadai skelbė pasauliu' 
tos armijos pasiruošimą su 
triuškinti bet koki priešą 
kuris tik kėsintųsi Į Sovietu 
Sąjungos žemę.

štai. prieš mus guli 1939 
metų "Pravdos" 310 (7995 
numeris, kurio pirmutinia
me puslapy vra išspausdinta 
maršalo Yorošilovo kalba. 
Jis kalbėjo apvaikščiojant 
Spalių Revoliucijos 22 metų 
sukakti. Stalinas tuomet jau 
buvo padaręs su Hitleriu 
draugišką sutarti ir Lenkija 
buvo jau sunaikinta. Taigi 
ir tą užpuolimą ant Lenki
jos Yorošilovas panaudojo 
kaip Įrodymą, kad raudono
ji armija yra pasiruošusi bei 
kokiam žygiui. Ir jis gėrėjo
si. kad veikdami išvien su 
Hitlerio pancer-divizijonais 
raudonarmiečiai tuomet “at
liko savo uždavinį sąžinin
gai ir apdengė savo raudo
nas vėliavas nauja garbe" 
( s čestju vypolnili svoju za- 
daču i pokryli svoi krasnyje 
znamena novoj slavoj ).

Baigdamas savo kalba

""Bet tą negalėjo padaryti." 
sako Bimba, "nes Sovietų Są
junga yra spėka; ten 200.000.- 
000 žmonių, apsijungę, kaip 
vienas ir jeigu reikės, tai žinos 
už ką ir prieš ką kariauna."

Pagaliau Bimba tvirtina 
kad—

"Jie (sovietai) mokės pasta
tyti užtektinai apsigynimo jė 
gų. kad kiekvienai kiaulei su 
grūsti jos snuki, kada ji ban 
dys knisti socialistinės tėvynės 
daržą.

"Jie mokės taip dalykus su 
tvarkyti, kad jeigu iš kur prie 
šas puls Sovietų žemę. itai ten 
pat, priešo žemėj, jis bus su 
muštas ir palaidotas.’’

Šitoki Sovietų pasiruoši- 
mą “sugrusti kiekvienai 
kiaulei snuki” (turbut ir A 
merikos prezidentui) Bimba 
skelbė da pereitų metų lie
pos mėnesy; "

O dabar jis vadina “pa 
skutimais neišmanėliais’’ 
iuos. kurie klausia, kodėl 
jau tris mėnesius Stalino ar
mija vis traukiasi atgal ir ne: 
vienai “kiaulei snukio nesu- 
grudo?”

Išrodo, kad tas "paskuti
Yorošilovas iškilmingai pa-inio neišmanėlio'’ vardas ge
re iškė: , Gausia tinka pačiam Bim-

"Dabar mes nekariaujant, l
bet mes privalom budėti ir bu
driai sekti vykstančius Įvy ' O KENO ČIA ‘ PROPA- 
kius. Musų Raudonoji Armija GANDA ?
ir Kariškas Jūrių Laivynas vi Į- Mūsiškiai Maskvos agen- 
suomet bus pasiruošę karui. ■ teliai jau tiek apako, kad 
Jokie įvykiai neužklups musų pasauĮy nieko daugiau ne- 
salies netikėtai. bemato, kaip tik Staliną ii

"La; gyvuoja musų nenuga į :o buvusi partneri Hitleri. 
limoji garbingoji Raudonoji, Kas lik n‘e su Stalinu, tai jau 
Armija ir Kariskasai Jūrių; »as jų galvojimu, yra “Hit
Laivynas: ' ierio agentas.”

"Lai gyvuota Lenino-Staline j
Štai, Dr. Ancevičius pra- 

gvvuoia musu didis ir ?»ešė “Naujienoms.'’ kad 
Stalinas:" Kaune dabar buvo rastas

' bolševikų planas išvežti iš 
Taigi, jau dveji metai at •’Lietuvos apie 1,500,000 gy- 

gal Sovietu armija buvo pa- -,-entojų. tai stalinininkas 
n "(sus- karui ir Vorošilo-į Mizara “Laisvės’’ 218-tame 

jas.'.virtino. kad jokie Įvy- numery tuojau ir sušuko: 
kini neužklups jos netikėtai. “Ancevičius Hitlerio agen

tas!”

nartiia.

r. taigas

-aisvės" Bimba dabarO ”L_ _
norėtu sau ir kitiems Įkalbę 
ri, . < ra ('ūmosios armijos
vadovybė buv<.• tokia žiopla.
kad šito karo visai nematė
jr nebuvo jaiv, pa 'i luošus.

Bimoa neab Įmena net i”
i.o. ką us įta/> y ra savo gazie •
loj rases a o G bolše-
viku "ga*y

Štai. B i n; b' pas’klau-
syk. ką tu t .•/ ■ • .d 194d me-
tų liepos 3<> o. lais'.ės lai
rioj, 2-ram j -UiT'V: pasi
klausyk, kaip ni tenai teisi
.nai Hitlerį, jma,? niekinai

Mizaros išmintimi imant, 
tokia žinia “yra paprasta 
Hitlerio propaganda prieš 
Sovietų Sąjungą...”

Bet štai. telegramos sako,

kiečių šeimynų, kurios tenai 
gyveno jau kelis šimtus me
tų. Ir šitos žinios iš pačios 
Maskvos.

Na, tai gal Mizara paaiš
kintų, keno šita “propagan-

i

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos karo laivai visais garais plaukia i Atlantą medžioti Vokietijos submarinų. Jiems 
duotas Įsakymas: suimti arba sunaikinti tas nuodingas "Atlanto Gyvates.”

LIETUVOS GENERALI
NĖS TARYBOS SĄ

STATAS.

35 metų amžiaus, baigęs 
Lietuvos universiteto teisių 
fakultetą ir studijavęs teisę 
Paryžiuje.

Dr. Jonas Paukštys, kuris
Iš Kauno atėjo jau aiškiu 

žinių apie susidariusia Lie į . , , . . ..
tuvos vvriausvbė po vokie ielna darbo ir sociales apsau- 
čiu okupacijai ' gos tarėjo pareigas yra bai-

Dr. von Renttln, Pabalti universitetą Austrijoj,
jos krašto vokietys, yra pa į’Hs yra dirbęs Darbo Ru- 
skirtas generaliniu komisą imuos?- .
ru visai Lietuvai. i ĄPle kitus vyriausybes

Gi atskiriems krašto ad J narius buvo jau rasjla perei- 
ministracijos departamen Į ’ame Pelenio nu e y. 
tams yra sudaryta Generali- ■ Pirmiau buvo pranešta, 
nė Taryba. Tai yra panašus kad Generalinės Tarybos 
valdžios organas, kaip se • nariu esąs paskirtas ir inž. 
niau būdavo ministeriu ka K. Brunius, Lietuvoje žino- 
binetai — panaši forma ir mas kaip aktingas voldema- 
tokios pat pareigos, tik pa rininkas. Bet iš dabar pa
vadinimas netok

Štai šitos Generalinės Ta 
rybos sąstatas:

Gen. P. Kubiliūnas, tarė 
jas (ministeris) vidaus rei 
kalams. Jis esąs “pirmasi:

(tarėjas," kas, matyt, reiškia griovę 
| maždaug tą pati. ką minis 
teris pirmininkas.

Prof. Jurgutis, tarėjas u 
kio reikalams.

J. Matulionis, finansų rei
kalams.

Prof. B. Vitkus, žemės 
ūkio reikalams.

Dr. P. Meškauskas-Ger
mantas. švietimo reikalams.

M. Mackevičius, teisingu 
mo reikalams.

Inž. K. Germanas, susisie 
kimo reikalams.

Dr. Jonas Paukštys, darbo 
ir sociales apsaugos reika
lams.

St. Puodžius, valstybės 
kontrolės reikalams.

Yisi jie yra baigę aukštuo 
sius mokslus ir kiekvienas 
yra savo srities specialistas.

Šitame sąstate matom dar 
ir tris naujus vyriausybės 
narius—prof. Vitkų, Macke
vičių ir Matulionį—kurių 
pereitą sąvaitę paduotame 
sąraše nebuvo. Šie trys vy
rai buvo inėję ir laikinojon 
Lietuvos vyriausybėn. kurią 
buvo sudarę Lietuvos parti
zanai bolševikus išviję, bet 
kuri vėliau buvo priversta

skelbto sąstato matosi, kad 
jis vyriausybėn neįeina.

Reikia tikėtis, kad ši vy
riausybė sugebės atstatyti 
Lietuvos ūki. kuri bolševikai 
per metus laiko buvo jau su-

PATVIRTINA MUSŲ 
ŽODŽIUS.

Komunistų “Laisvė” 218- 
tame numery rašo:

"Berlin.—Naciai oficialiai 
paskelbė, kad iki šiol karo 
fronte prieš Sovietus liko už 
mušti šeši vokiečių generolai’ 
E. R. von Schobert. Otto Lan 
celle ir kiti.”

Na. o kiek Maskva yra pa 
skelbusi savo generolų, už 
muštų karo fronte? Ar “Lai 
svė" žino, kiek jų padėjo sa 
vo galvas už “darbininku tė- 
’-ynę?" Mes da nematėm pa
skelbtos nei vienos tokios 
pavardės.

Ši? faktas kaip tik patvir 
4ina musų žodžius, kad rau
donieji generolai siunčia Į 
frontą tik paprastus savo ka
reivius, bet patys artyn nei 
na. Tuo tarpu vokiečių va 
dai visados būna arti fronto, 
ir todėl jau šeši jų generolai 
žuvo. Bet už tai vokiečiam’ 
ir sekasi geriau, kad jų va 
dovybė tikrai vadovauja.

HILFERDINGAS
TANNERIS.

IR
i rezignuoti.

Prof. Balys Vitkus, pa- Telegramos pranešė, kad 
skirtas žemės ūkio reikalams nacių koncentracijos kem- 
tvarkyti, yra 40 metų am - pėj mirė \ okietijos social- 
žiaus žmogus, kilęs iš Duse- demokratas Hilferdingas.
(ų. baigės žemės Ūkio Aka- Dėl to. kad jis mirė nacių 
demiją Dotnuvoje ir agrono- nelaisvėj, tai V. Andrulis 
mijos mokslus Vokietijoje, bolševikų “Vilny” šmeižia 
Jis yra žemės ūkio reikalų Suomijos socialdemokratą 
specialistas. Politiškai jis V. Tannerį. Girdi, Tanneris 
yra ateitininkų žmogus. • padėjęs Hitleriui nugalabin-

Jona? Matulionis, finansų;^. Hilferdingą. Ir, parašęs 
ministeris. vi a virš 40 metų i Sltą kvailystę, Andrulis da 
amžiaus žmogus, suvalkietis, į asuiika : Koks sugedimas 
baigęs Lietuvos universitete į merdinčios sočiai demokra- 
teisiu fakulteto ekonomini i nJ0S vadovybėj.teisių fakulteto ekonominį 
skyrių, buvęs Lietuvos Ban
ko. o paskui Ūkio Banko ve-

Na. ką bendra Tanneris 
turėjo su Hilferdingo mirti

dejas. Jis gerai pažįsta fi- mi? Žinoma, kad nieko. Bet 
nansų reikalus. Politiškai jis I Tanneris yra Suomijos mi-
vra krikdemas.

M. Mackevičius, teisingu
mo ministeris, yra liaudinin
kų partijos žmogus ir buvu
sio liaudininkų vado adv. M. 
Šleževičiaus žentas. Jis yra

išvijo Maskvos agentus, tai 
mūsiškiai bolševikai Ameri
koje pradėjo kraustytis iš 
galvų.

“GELEŽINIS VILKAS” 
SUJUNGTAS SU “AKTI-

VISTŲ FRONTU.”

Nesenai buvo žinių, kad 
vokiečiai likvidavo abidv i 
šitas organizacijas. Dabar gi 
iš Kauno pranešama, kad 
“Geležinio Vilko’’ organiza
cija ir “Lietuvos Aktivistų 
Frontas” sujungtos krūvon 
ir ta sąjunga pavadinta 
“Lietuvos Nacionalistų Par
tija.” Jos vadas esąs majo
ras Puodžius. Generalinės 
Taiybos narys, valstybės 
kontrolierius.

Sakoma, kad kai kurie 
“Aktivistų Fronto” vadai 
buvę šitokiai sąjungai prie
šingi, nes aktivistų vadovy
bėj buvo krikščionių demo
kratų, kaip Leonas Prapuo
lenis. todėl jie nenorėjo jun
gtis su “vilkais,” kurie susi
deda daugiausia iš voldema- 
rininkų ir “bedievių.” Bet ta 
ių opozicija buvo nušluota Į 
šalį. Iš to galima spręsti, kad 
voldemarininkai turi dau
giau vokiečių pritarimo, ne
gu krikdemai.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ
KELIAMA 1 VILNIŲ.

Per Šveicariją atėjo žinių, 
kad Lietuvos švietimo, tei
singumo ir kontrolės tarėjai 
(ministeriai) keliasi iš Kau
no Į Vilnių. Esą nusistatyta 
Kauną paversti Lietuvos 
ūkio centru, tuo tarpu kai 
Vilnius bus administracijos 
centras. Ryšium su tuo Lie
tuvos Statistikos Biuras jau 
perkeltas iš Vilniaus Į Kau
ną. ši Įstaiga Įsikūrė Vilniu
je dar nepriklausomos Lie- 
vos laikais, kai Vilnius buvo 
atgautas.

PIRMA “ELTĄ” VEDĖ
ŽYDAS, DABAR VO- 

KIETYS.
Patirta, kad Lietuvos Te

legramų Agentūra “Elta" 
esanti peorganizuota Į “ge
neralinio komisariato spau
dos tarnybą” (Pressedienst 
dės Generalkommissariats). 
Jos priešakyje stovįs kaž
koks vokietis. Tačiau beveik 
visi senieji “Eltos” tarnauto
jai pasiliko savo vietose.

Kaip atmename, bolševi
kų okupacijos metu “Eltai” 
vadovavo Leiba Šaus.

nisteris. o Suomijos žmonės 
gina savo kraštą nuo bolše
vikų. Dėl to bolševikas And
rulis ir norėtų Tanneriui Į- 
kąsti.

Kaip tik Lietuvos žmonės

LIETUVOS KARIUOME
NĖ POLICIJOS PA

REIGOMS.

Lietuvos kariuomenė per- 
fonnuojama į pagalbinę po
liciją. Lietuviai karininkai 
busią tiktai iki kapitonų, o 
vyresnieji — vokiečiai, šios 
policijos nariai nešioja Lie
tuvos kariuomenės unifor
mą su atitinkamais raiščiais 
ant rankovių.

Popiežiai Kaip Taikos 
Apaštalai.

Kas dažnai pavarto Ro- venančių vidurinėje Europo- 
mos katalikų laikraščius, lie- je. Katalikai čekai nesugy- 
tuviškus ar angliškus, tas tu- veno su katalikais slova- 
ri pastebėti nuolat kartoja- kais; katalikai čekai nesii
ma pasaką apie tai, kaip po- gyveno su katalikais len- 
piežiams rupi pasaulio taika kais; katalikai lenkai nesu- 
ir geras tautų ir luomų sugy- gyveno su katalikais lietu* 

! venimas. Apie tai Romos ka- viais ir ukrainiečiais. O ką 
talikai girdi ir bažnyčiose, i popiežius Pilis XI nuveikė 
Esą, dabartinis popiežius, - šitiems “savo vaikams” su
pijus XII. yra išleidęs taikos laikyt? Katalikiška Lietuva 
reikalu raštą ii’ jau keliatą i turėjo diplomatinius ryšius 
sykių skyrė maldas už taiką, t su komunistiška, bedieviška
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Rusija, ir su naciška, supa- 
gonėjusia Vokietija; bet ne
turėjo įyšių su katalikiška 
Lenkija. Ar bereikia dides
nės keistenybės? O betgi 
popiežius, tas “taikos apaš
talas,” piršto nepajudino ir 
burnos neatidarė, kad šitas 
katalikiškas tautas sutaikyti. 
Nei maldų neskyrė už taiką 
ir gerą lietuvių-lenkų ir len- 
kų-čekų sugyvenimą. Ar tai 
ne tiesa?

Yra pagrindo sakyti, kad 
viena iš didžiausių dabarti
nio karo priežasčių buvo ta. 
kad tos katalikiškos tautos 
nesugyveno. Jų nesutikimai 
labiausiai padrąsino Hitlerį 
leistis i užkariavimo politi
ką. Lenkai pagelbėjo Hitle
riui apiplėšti katalikišką Če
koslovakiją. Jie atplėšė nuo 
ios Cieszyną.

Čekoslovakija, atsidūrusi 
tarp dviejų ugnių, pakelė 
rankas.

Visai kitais keliais pasau
lio istorija butų nuėjusi, jei 
vidurinės Europos katalikiš
kos tautos — lietuviai, len
kai, ukrainiečiai, čekai, slo
vakai, austrai, vengrai, ita
lai—popiežiui tarpininkau
jant, butų sudariusios bend
rą frontą. Prie to fronto bu
tų prisidėjusios ir kitos, kaip 
rumunai, jugoslavai. Toks 
frontas butų užkirtęs kelią 
ir fašizmui ir nacizmui. Hit
leris ir iki šiol butų buvęs 
pasauliui nežinomas sienų 
popieriuotojas. O Stalinas 
prieš tokį frontą butų drebė
jęs ir džiaugęsis, kad jo “ro
jaus” nekliudo.

Tai ve, ką popiežius turė
jo padaryti, bet nepadarė!

Dabar pažiūrėkime, kas 
per metų metus dėjosi ir kas 
dabar dedasi Pietų Ameri
koje. kur gyvena ispanų kil
mės katalikai, susiskaldę Į 
daugelį respublikų? Ar jie 
taikingai sugyvena? Visai 
ne. Nuolatiniai ten nesutiki
mai, nuolatinės revoliucijos 
ir nuolatiniai karai. Ar po
piežiai padarė ką nors, kad 
tos respublikos gyventų tai
koje? Nieko. Laiks nuo lai
ko tenai vyksta kraujo pra
liejimai. Dabartiniu laiku 
kariauja Peruvija su Bolivi
ja. Tuo tarpu gi protestoniš- 
kos šalys, kaip Latvija. Esti
ja, Suomija, Švedija. Norve
gija ir Danija, kurios jau se
nai yra užmiršusios apie po
piežių, sugyveno kuogra- 
žiausia. Jų tarpe socijalis 
teisingumas stovėjo nepaly
ginamai aukščiau negu to
kiose katalikiškose šalyse, 
kaip Lenkija, Vengrija ar 
Ispanija.

Jei ne didžiųjų imperia
listinių tautų agresija, tai 
minėtos protestantiškos tau
tos be popiežiškų enciklikų, 
maldų ir palaiminimų butų 
ėjusios teisingumo ir progre
so keliu.

Apie popiežių darbus tai- 
j kos reikalais Romos katali- 
! kų vadai rašo ne tiktai laik- 
: raščiuose ir skelbia bažny- 
į čiose. bet rašo apie tai net 
knygas.

Štai, šiomis dienomis teko 
katalikų spaudoje matyti, 
kad netrukus pasirodysianti 
knyga vardu: “Pius XI:
Apostle of Peace.” Tos kny
gos autoi’ė esanti moteris,
Llian Browne-Olf. kuri gi
musi protestante, bet vėliau 
perėjusi Romos katalikų ti
kybom

Romos katalikų žvilgsniu, 
tos knygos pasirodymas tu
rėtų visus Įtikinti, kad po
piežiai ištikrujų yra taikos 
apaštalai ir todėl geriausi 
žmonijos geradariai.

Aš čia paduosiu vieną ci
tatą, kuri parodys, kaip po
piežiai vra vaizduojami tai
kos apaštalais.

Chicagos archideocezijos 
organas. “The New World,” 

i šių metų įugpiučio 8 d., tu
rėjo Įdėjęs šitokią pastabė
lę : “Ir kai žmonijos siela 
ims sunkintis antrojo pasau
linio karo baisumais, kai ka- 
nuolės nustos baubti, tai visi 
menkieji žmogeliai nu
kreips savo akis Į šventąjį 
tėvą su viltimi, kad jis jiems 
bus vadu atsteigiant gerą su
gyvenimą tautų tarpe.’’

Sunku čia pasakyti, ar Ro
mos katalikų kunigai ir pa
sauliniai jų rašytojai šitaip 
rašo iš apjakimo, ar iš užsi- 
merkimo. ar iš veidmainys
tės.

Nes kas gi nežino, kiek 
popiežiai prisideda prie tai
kos grąžinimo ir gerų santi- 
kių tarp tautų atsteigimo?

Viskas, ką popiežius pa
darė pereito didžiojo karo 
metu. tai išleido taikos atsi
šaukimą ir keliatą sykių sa
vo sekėjams Įsakė melstis už 
taiką.

Šiuo karo metu popiežius 
Pius XII irgi nieko daugiau 
nepadarė.

Luomų susigyvenimo rei
kalais ir socialio teisingumo 
klausimais popiežiai retkar
čiais išleidžia enciklikas ir 
tuo jų darbas baigiasi. Bet gi 
Romos katalikų kunigai ir 
jų pasauliniai rašytojai no
rėtu. kad pripažintume po
piežius taikos apaštalais ir 
darbininkų užtarytojais! Ar 
ne juokai?

Bešališkai klausimą imant, 
turėsime pripažinti, kad yra 
dalykų, kurių popiežiai iš- 

i tikrųjų negalėjo ir negali at- 
i likti. Iš kitos pusės turėsime 
' pripažinti, kad yra dalykų,
! kuriuos jie galėjo atlikti, ta
čiau neatliko. Nebuvo gali- 

l ma tikėtis, kad praėjusio di
džiojo karo metu Rusijos 
caras, Vokietijos kaizeris,
Francuzijos Clemenceau ir 
Anglijos Lloyd George butų
ES1 Už ka tad vadinti popie-
&r S « ’™: Hm apaštalu”? >
kėtis. kad popiežiaus pa 
klausytų Hitleris ar Stalinas.
Čia popiežius nieko nereiš
kia. Bet kas gali sakyti, kad 
popiežius yra toks bejėgis 
savųjų, katalikiškų tautų 
tarpe? O vienok tokiu jis
pasirodė. laito Paprl A n Schnitzerl

r, i i_ mt.nisė Šernas. Apca-o, kokiu budu
Po ano ClidŽiOjO kaio pa- ;.n«onės rašyti išmoko, kokiu budu ii- 

stovi taika negalėjo Įsigalė- iirV° kiekviena imonių uu-
ti tarp katalikiškų tautų, gy- Apdarvt«.............................. ssm

jau ne už nuveiktus taikos 
darbus, nes jų nėra. Tai gal 
už jo geras intencijas? Bet 
juk vra sakoma, kad gero
mis intencijomis ir pragaras 
yra išklotas.

i
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

CHICAGOS PARAP1JONA1 NEŽINO 
KAIP SUVALDYT IŠDYKĖLIUS.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS j
Tūkstančiai Vyrų Manievruose Nori Valgyt

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

/S CLEVELANDO PADANGES.

Chicago, III.
Nesenai man teko būti 

iename parapijonų susirin
kime. Mitingavo būrelis šv. 
Jurgio parapijos parapijonų 
privačiuose namuose. Ka
dangi tame susirinkime bu 
vo svarstomas svarbus visuo
meniškas reikalas, tai skai 
tau reikalu apie tai platėliau 
lietuvių visuomenei parašy
ti. Kad niekam nepadaryti 
nemalonumo, neminėsiu čia 
nei dienos, nei vietos, kul
tai įvyko. Ir neminėsiu daly 
vavusių žmonių pavardžių.

Kai visi pakviestieji daly
viai susirinko, tai šeiminin
kas i juos prakalbėjo: “Bro
liai ir seserys, kaip visi žino
te, mes šį vakarą čia susirin 
kom ne tam, kad tik pasišne 
kučiuoti ir pasižmonėti, bet 
kad apsvarstyti musų para
pijos svarbius reikalus. Visi 
žinome, kad ateinančiais 
metais sueis 50 metu kai į 
kurta musų šv. Jurgio para 
pija. Sekamais metais mes 
minėsime savo parapijos 
auksinį jubilėjų. Įvykis ne
menkas ir minėjimo darbą 
reikia iš anksto pradėti. Jus 
iau žinote, kad pasiruošimo 
darbai jau eina po klebono 
vadovybe. Jau senai veikia 
Auksinio Jubilėjaus Komi
sija, kuriai vadovauja pats 
pralotas. Tai komisijai pra
lotas, nurodo ko jubiliejui 
reikia. Kaip visi žinome, tas 
praloto vedamas komitetas 
pirmoje vietoje rūpinasi 
kuodaugiausia pinigų sukel
ti. Toliau žinome, kad tas 
komitetas rūpinsis parašyti 
parapijos istoriją, kur bus iš
garbinti čia esantieji ir bu
vusieji kunigai. Vėliau bus 
rūpinimąsi bažnyčią išma- 
liavoti, naujų stovylų įsigy
ti ir tt.

“Mes čia susirinkę mato
me, kad parapijos jubiiėjui 
te visko neužtenkąs. Mes ži
nome, kad šv. Jurgio parapi
ja neturi būti vien tik biznio 
Įstaiga, kuriai rūpėtų tik kuo 
daugiausiai pinigu sukelti. 
Mes esame krikščionys ir 
mums pirmoje vietoje turi 
rūpėti ne pinigai, bet žmo
niškumas, labdarybė, blai
vybė. gražus sugyvenimas, 
jaunimo parodumas ir tt. 
Vienu žodžiu, musų parapi
jos jubilėjaus proga pirmoje 
vietoję mums turi rūpėti, 
kad musų tarpe sužydėtų 
kuo daugiausia krikščioniš
kos dorybės, o ne kad kuo 
garsiausiai sušlamėtų ir su
žvangėtų pinigai.

“Tai ve, ko mes čia susi
rinkome. Dabar kviečiu vi
sus brolius ir seseris išreikšti 
savo nuomones.’’

Pasigirdo visokios nuo
monės ir pastabos:

“Šeimininkas gražiai nu
piešė šio susirinkimo tikslą. 
Aš duodu įnešimš, kad pir
moje vietoje svarstytume 
apie musų parapijos jauni
mo reikalus.” tarė vienas pa 
rapiionas.

“Pritariu. Musų jaunimo 
reikalais rapinkimės pir
miausiai,” tarė kitas parapi 
jonas.

Čia šeimininkas padarė 
pastabą, kad, girdi, priešin
gu nuomonių neesant, svars
tykime apie jaunimą. Ir vėl 
pakvietė dalyvius savo nuo
mones reikšti.

Dalyviai kalbėjo taip:
“Musų parapijos jaunimo 

stovis labai keistas. Žemiau
sia rūšis musų jaunimo lai
kosi arčiausia bažnyčios. 
Tos rūšies pusberniai ir čieli 
bernai sudaro C. Y. O. kuo
pą. Dalb iš jų priklauso prie 
parapijos choro. Keliatas jų 
įeina ir į parapijos komitetą, 
ir vienas kitas pateko net i 
parapijos Auksnio Jubilė

jaus Rengimo Komisiją. To
kiose organizacijose turėtų 
būti vien pavyzdingas jauni
mas. o ne toks... Taigi turime 
ką nors daryti, kad taip ne
būtų.”

Antras dalyvis šitaip ta
rė: “Tie jaunuoliai elgiasi 
kaip laukiniai. Jie parapijos 
mokyklos kambaruose laiky
davo savo sueigas ir susirin
kimus. Pridarydavo visokių 
nedorybių. Išgadindavo krė
slus, išterliodavo sienas, pri
teršdavo aslą. Jų parengi
mai vis su svaigalais, rėkavi
mais ir dideliu alasu. Aš ži
nau. kad dėl tokių orgijų 
pralotas po keliatą sykių bu
vo atsisakęs duoti jiems 
kambarius. Todėl reikia kas 
nors daryti, kad musų jauni
mą žmoniškesnį padaryti.”

Trečias šitaip išvedžiojo; 
“Nors dabar pralotas tam 
aunimui mokyklos kamba

rių ir neduoda, bet visgi jD 
laikosi prie bažnyčios. Jie 
veik kasdien prie bažnyčios 
renkasi, gatvėje arba šaly- 
gatvėje triukšmingai bolę 
žaidžia. Viskas butų gerai, 
bet bėda. kad jie prie musų 
bažnyčios taip nepadoriai 
elgiasi: rėkauja, kaip kokie 
iumberjakiai’, bjauriausius 
žodžius vaitoja, įžeidinėj: 
moteris ir merginas. Iš to di 
džiausiąs papiktinimas ma 
žiems vaikams, kurie ten 
nuolatos sukiojasi. Baisu pa 
mislyti: prie bažnyčios biau 
liausi pliauškalai, dūkimas 
keiksmai, mažų vaikų pa
piktinimai.”

Ketvirtas dalyvis pasakė: 
“Aš nesakau, kad jaunimas 
susirinkęs prie bažnvčios 
tuoj turėtų rožančių kalbėti 
Bet vistiek pripažįstu, kač 
taip kaip. dabar yra, toliau 
kęsti nebegalima.”

Penktas papasakojo štai 
ką: “Aš noriu vieną atsitiki
mą jums papasakoti. Kai 
vieno šeštadienio pavakary 
aš ėjau išpažinties, tai pri< 
bažnyčios radau būrį vaikė 
zų, kurie buvo atsigabenę 
eną matrasą. Vaikėzai, šo

kinėdami ir šūkaudami, pe 
šė iš matraso vatą ir žarstė 
viens ant kito. Tada buvo 
vėjuota ir vėjas nešiojo vatą 
gatvėmis, nešė ir į šventorių. 
Taip užteršė visą apielinkę. 
Ar tai pritinka parapijom 
vaikams taip elgtis, ir dargi 
prie pat bažnyčios?”

šeštas parapijonas liūdi 
jo: “O man teko tuos vaikė 
zus matyti prie bažnyčios 
tuštinant alaus ir degtinė* 
bonkas. O kai nusigeria, tai 
daužo tuščius butelius ir ke
lia didžiausi lermą. Tai ne 
retas atsitikimas. Kartais jie 
dūksta prie bažnyčios per 
visą naktį ir neduoda žmo
nėms ramiai miegoti

O viena parapijonka štai 
ką pasakė: “Kai šįmet Dar
bo Dienoje aš ėjau į bažny
čią. tai ištolo prie baž
nyčios pamačiau parapijos 
džianitorių šluojant gatvę. 
Priėjus arčiau žiuriu—krū
vos stiklų ir musių spiečiai. 
Mat, per naktį prie bažny
čios vaikėzai giliavo ir dau
žė butelius. Prilaistė daug 
alaus, kuris ir sutraukė mu
sių spiečius.’’

Aštuntas dalyvis papasa
kojo: “Paklausykite, broliai 
ir seserys, kas man yra atsi
tikę : Ant kampo prie bažny
čios sykį stovėjau ir šnekė
jausi su vienu draugu. Ogi 
žiuriu. ateina vienas man ge
rai pažįstamas laisvamanis. 
Praeidamas pro bažnyčią, 
jis nekilstelėjo savo skrybė
lės. Kai tas laisvamanis pri
ėjo prie manęs, tai aš suma
niau jį paerzinti ir paklau
siau: ‘Kodėl jau taip į pui-

ss
Jeigu subatos vakarą jus turit daug rūpesčio iki prisiperka! maisto savo šeimynai, tai 
pagalvokit, kiek galvosūkio turi turėti armijos vadovybė, kuriai tenka per manievrus iš
maitinti apie 500.000 alkanu kareivių' štai. ši nuotrauka parodo tik vieną armijos maisto 
sandėlių ties Lake Charles, La. Tokių sandėlių yra ir daugiau, ir visi jie bus sudoroti per 
manievrus.

Lietuviai ruošiasi majoro 
rinkimams.

Lietuviai susidomėjo atei
nančiais majoro rinkimais, 
ir uoliai pradėjo valyti agi
taciją už demokratų kandi
datą. teisėją Franką J 
Lauschę miesto majoro pa
reigoms. Rugsėjo 11 dieną 
buvo sušauktas viešas susi- 

i rinkimas Lietuvių salėj, kad 
aptarus vajaus reikalus. Su- 

: sirinkiman atėjo beveik visi 
i politika įdomaują asmenys, 
i viso buvo virš šimto žmonių 
i ir tuoj po kiek pasikalbėji
mo įsteigtas “Frank J. Lau- 

j sche for Major kliubas.” 
j Valdybon išrinkti K. S. Kar- 
: pius. Jonas Jarus, P. P. Mu- 
! liolis. Mrs O. Michalich ii 
Victor Anderson. Kliubas 
veiks tik kol rinkimai pereis. 
Jis įkurtas tik tuo tikslu, kad 
palenkti lietuvius balsuot:
už minėta kandidata.I *■

1 Frank Lausche vra Cleve
lande gimęs ir augęs, iš atei-

Clevelando mok y k 1 o s 
skelbia visokius vakarinius 
kursus, čia gera proga jau
niems žmonėms daug ko 
išmokti. Kas nenori mokin
tis raštinių darbų, tai gali 
mokintis įvairių amatų. .Jau
ni lietuviai, naudokitės pro
gomis.

Nekilnojamo turto agen
tas P. Muliolis sakosi turis 
daug namų pardavimui, ir 
jie turį but parduoti greitai.

Jonas Jarus.

MANO PASTABOS

reikia galvą lenkti’. Jis man mogoms paskiria dienas, iš- auklėjimo darbe. Kunigų didžiuma balsų, 
atkirto: ‘Kad toj bažnyčioj garsina iš sakyklos, išrenka pareiga to darbo imtis.” ~
Dievo jau senai nėra. liko darbininkus, prižiūri, kad Su ta nuomone visi sutiko. Kiti įvykiai,
vien tik sienos.’ Aš jo klau- visi darbai eitų, kaip rei- ir tuomi susirinkimas bai- Mirė Rozalija Ciumkienė
siu: ‘O iš kur tu tai žinai’? kiant, duoda įgaliojimus ko- gėsi. Vienas iš Dalyvių. nuo 998 Linn dr.. susilauku-
-Jis man atsako: ‘Prasikrapš- 
tyk akis ir atsikimšk ausis, 
tai žinosi. Ar ne matai tų pa
rapijonų vaikėzų, ar ne girdi 
jų kalbų? Kaip Dievas gali 
būti ten, kur tokios šlykščios 
kalbos, kur tokie erzinimai 
ramių žmonių ir kur tokie . .
mažu vaikų papiktinimai’ ? į Laisvės 
Tą taręs, tas laisvamanis nu- <veeieiv i, „ _ 
ėjo. Ir džiaugiaus, kad jis kitus laikraščiu 
nuėjo, nes man akys svilo skelbė D-ro 
dėl jo kalbos. Mat, kaiu sy-! pranešimą,

Stalino Pastumdėliai 
Bijosi Faktu.
Mizara kolioja “Vilnis” pasako, kur dabar
“Naujienas” ir randasi buvęs jų dvasios va

karo jie pa- das Zigmas Angarietis? Kur 
Ancevičiaus čekistai jį padėjo ir už ką jis

~____ ___ ,_____ w _ kad bolševikai nakutavoja? Arba kur yra
kis tadapriebažnyčiosbuvo j rengėsi išvežti iš Lietuvos Juozas Šukys? Ar žino Mi

Ne, iš Stalino vergijos žinių
nėra: Ar pranešė Maskva.

džiauti, alasavoti ir triukš-; Yos gyventojus, o oabar ra- 
mauti. Taigi aš ir pamaniau,;so’ kad tik “rengėsi išvežti, 
kad tokiam piktui reikalin-i Mizara non savo bolševi- 

daiyti galą kuogrei- ’ kams išaiškinti, kad šitiega 
čiausiai.”

rašydami. Nei bolševikai ve- 
ėmęs • nei jie rengėsi vežti, sako 

žodį tarė: “Broliai ir sese- Rokas.
rys. man rodos, kad dalykas į Anot to 1USU priežodžio, 
visiems aiškus. Tur būti nuo i Mizara čia “duraka valia- 
diskusijų eisime prie nutari-; įet.” Juk visos žinios, kurios 

i telpa “Keleivy“ ar “Naujie-
Bet tuo tarpu, vienas iki

Tada šeimininkas

Tūlas “Vilnies” skaityto
jas sako. kad aną dieną bū
rys žmonių Chicagoje viešai 
sudeginęs laikraštį “Tribu- 
nę” užtai, kad “Tribūne” 
pritaria ne Stalinui, bet Hit
leriui. “Vilnies” bolševikas 
pranašauja, kad to paties 
gali susilaukti ir tūli lietu
viški laikraščiai...

Nors tie laikraščiai neį
vardijami, kurie verti sude
ginimo. bet aš juos įvardy
siu: tai vra lietuvišku komu- 
nacių “Vilnis,” “Laisvė” ir 
“Tiesa.” Juos vertėjo jau se
nai sudeginti.

‘Vilnies” skai-Ilgametis
tytojas F. T. man prisipaži 
no ir pasakė, kad “Jau rei 
kės mesti ‘Vilnį’ į pečių, nes 
meluoja kaip pasamdyta. 
Skaitau ją jau per kelis me
tus ir vis maniau, kad ji rašo 
viską teisingai ir prielankia’ 
darbininkams, bet pasirodo, 
kad ji eina pavėjui. Jeigu 
neturėtume bešališkų lietu 
viškų laikraščių, kaip ‘Kelei 
vis,’ ‘Naujienos’ ir ‘N. Ga 

dienos žuvo jau 87 akmenys" dynė.’ tai nežinotume nieko

si net šimto metų amžiaus 
Tokios senatvės retai kas su
lauks.

Suėjo į šeimynišką gyve
nimą Marcelinas Žitkus ir 
Emilė Klikunaitė. Linkėti
na jaunavedžiams gražios 
ateities.

Clevelando trafiko nelai
mėse nuo pirmos šių metu

Pereitais metais per tą patį 
laikotarpį buvo žuvę 75 as
menys.

Darbai eina visu spartu
mu ir visose pramonės šako
se. Darbininkų daugelyje 

_ , , . . 1SV1J° vietų trūksta. Dabar yra ge-
Paieckio valdžią? Juk ne. ra 1Moea jaunuoliams mo-

tikra.’
Nėra ką daugiau sakyti. 

“Vilnies” skaitytojas pats 
suprato savo laikraščio klas
tas ir melagystes.

kad Lietuvos
Juk ne. j*a proga

i laikraščiai “meluoja” taip Apie Įvykius Lietuvoje dau- kintis ĮvaiiTų amatų. Reikia
giausia žinių ateina per Ber
lyną ir kitas Europos sosti
ne*. Bet “Laisvės” ir “Vil
nies” komisarukai norėtų, 
kad musų spauda tų žinių 
neskelbtų. Ir jie mano. kad 
koliodami ir šmeiždami mu
sų laikraščius, jie privers

“Dabartiniu laiku mano 
didžiausis noras yra tas, kad 
kogieičiausia sunaikintų Ru
sijoj Stalino įsteigtą bau
džiavos tvarką. Stalinas mo
kėjo bankus plėšti Kaukaze, 
bet Rusiją valdyti jis per-

Tuli žmonės pradeda ma- žioplas, pasakė vienas žino- 
rt V«<1 bpd«r. . <kuns sakėsi esąs ‘ vil-

nepraleisti 
Vėliau gal 
bus.

geros progos, 
tokių progų ne-

nyt, kad Amerikoje bėdai 
bės daugiau nebebus, ne tik 
musu laikais, bet ir musų, . . „ lA nose, yra gaunamos iš Lie- , .

šiol tylėjęs dalyvis suktele- J tuvos. Kad bolševikai išga-1 juos tokiu informacijų ne- vaikų laikais. Kad taip įvyk
io : “Prašau balso. Aš noriu 
padalyti vieną pastabą.” 
Šeimininkas jam leido tą da 
ryti. “Aš pilnai sutinku su 
čia kalbėjusiais dalyviais 
apie tai. kad musų parapijos 
jaunimas nėra tvarkoje. Ap
link bažnyčią sukiojasi tik 
išdykėliai. Todėl tvarkin
gesni jaunuoliai nuo bažny
čios ir nuo parapijos šalina
si. Bet ar tai musų darbas ši
tą padėtį gerinti? Kas musų 
klausys? Kur musų autorite
tas? Ar ne kunigų ir klebono 
čia darbas? Juk jie turi rei
kalingą autoritetą, jų parei
ga tą darbą atlikti. Tam juk 
mes jiems algas mokame, ir 
parapiją užlaikome. Užlai
kymui parapijos, kunigų, se-

spausdinti !
Dui niai jus. durniai, Stali-

beno iš Lietuvos apie 200.
000 žmonių, tai ne “Kelei
vio” ir “Naujienų” prasima-į no pastumdėliai! 
nvmas. bet Lietuvos Raudo- ' 
nojo Kryžiaus pranešimas 
Dabar Raudonojo Kryžiaus į 
organizacija pradėjo jau ii 
išvežtųjų vardus bei pavar
des skelbti. Šitie išvežtieji 
neturi nieko bendra su tais 
Lietuvos gyventojais, ku
riuos bolševikai dar rengėsi 
išvežti, bet nesuspėjo.

Taigi visos šitos žinios 
yra patikimos ir viena kitai 
neprieštarauja. Kurie buvo 
paskelbti išvežtais, tai tie ir 
yra išvežti. Todėl durnium 
apsimetęs Mizara gali volio
tis kiek nori, bet kitu dur

serų mokytojų ir jų tarnų jnials J1S nepadarys, 
mes per metus po keliatą de-! Kaip Mizara. taip ir kiti 
sėtkų tūkstančių sukrauna-1 Stalino klapčiukai norėtų 
me. Ar mes tokius pinigus i svietui įkalbėti, kad negali- 
udėdami, eisime ir jų dar- ma tikėti toms žinioms, ku-

nas šitaip atsakė: “Gerai, 
tad šeimininkas tokią pasta
bą padarė. Tas pagelbės 
Jausimą geriau suprasti. Aš 
jūsų klausiu: Kai rengiame 

kybę pasikėlei, kad nei skry-1 parapijos pikniką, bazara.

Titnagas.

W. ST. PAUL, MINN.
Mirė Izidorius Zanaveskas.
Rugpiučio 17 nuo širdies ligos 

staigiai mirė Izidorius Zanaves
kas sulaukęs vos 55 metu am
žiaus. Velionis buvo linksmo bu
do žmogus, mylėjo draugišką 
gyvenimą ir dalyvavo švariuose 
susirinkimuose, prigulėjo prie 
Lietuviu Amerikos draugystės. 
Paėjo iš Lietuvos iš Rutkiškiu 
kaimo, Eržvilko parapijos. Pa
laidotas šv. Marijos kapinėse. 
Paliko mylimą moterį Kazimie
rą. sūnų Izidorių ir 4 dukteris— 
Bronę. Stelą. Mary ir Anną. Lie
tuvoje paliko seną tėvelį, brolį 
ir viena sesute, ir 5 sesutes A-

nietis”). Jeffersono giriose 
(Chicagoje) rugsėjo 7 die
na.

tų. tai butų laimė visiems. 
Tačau. karui užsibaigus vis
ko gali atsitikti.

Smetonininku fondo va
dai atsidarė Chicagoje net 
du ofisu aukoms rinkti. Kur 

Labai gera mintis. jie gaus pinigų apmokėti 
SLA reikalais “Keleivio” rendas už tuos ofisus? Ne- 

redaktorius pastebi, kad jaugi ims iš suaukautų Lie
tuvos žmonėms?nors vieną sykį reikėtų vi

siems susitarti ir balsuoti už,
visą dabartinę Pild. Tarybą,I .Jau ne sykį mačiau lietu- 
negaišinant laiko ir nevari-Į vkJ spaudoje, kad Naujosios 
nėjant politikos. Tokia min- • Anglijos žmonės reikalauja 
tis vra labai užgirtina ir Su-' iš A. Smetonos atskaitų už 
sivienijimui naudinga. Butų, pinigus, kuriuos jie'Siuntė jo 
labai gražu, kad nors vieni j adresu Lietuvos žmonėms, 
rinkimai praeitų be triukš-i bet Smetona tyli. tartum 
mo. be nešvariu agitacijų, j van(^ens 1 burna prisisėmę*. 
Tuomet ir ant seimo butui Kodėl jis nepasiaiškma?
gražiau visiems susitikti. j ----------

Jau ir Lietuvos tautinin
kų vadai pripažįsta faktą, 
kad A. Smetona, negarbin
gai pabėgdamas iš Lietuvos, 

numirė visiems 
o nekurie Ameri

kos lietuviški taradaikos dar 
vis pučia į tą Smetonos dildą 
ir nori savo “tautos vadą” 
atgaivinti. Tai bergždžias 
darbas. V. M. Rinks.

Sutvarkė trofiką.

Visai Ohio valstijai tapo
įvesta vienoda trafiko tvar
ka. Seniau Clevelande vaikš- politiškai 

laikams;menkoje. Ilsėkis brangus broli v, . ... .
ramiai Amerikos žemelėj ir lauk žiojant tiesiai nevalia buvo 

suktis į kairią pusęmusų ateinant pas tave.
Sesuo Petrė Macijauskienė.

ant ža
lios šviesos. Reikėdavo pa
sukti į dešinę pusę ir klūkti, 
kol šviesa persimainys. Nuo 
dabar reikia suktis į kairę 
ant žalios šviesos. Trafikas

bą dirbti?” Irių atsiunčia “Hitlerio agen-
Po to šeimininkas tarė: į vĄncevičius. nes jos at-

“Tamstos kalboje yra daug; siunčiamos iš Berlyno, 
tiesos. Bet ar galime tikėtis, i Na, tai iš kurgi tie durniai 
kad klebonas arba jo vika- norėtų tokių žinių? Gal iš 
rai lakstytų paskui išdyku-' Maskvos? Bet StaHno agen-
sius vaikėzus, juos draustų , tai savo šunybių juk ne- ................. ..... ........,,............ ......
ir mokytų?” skelbs pasauliui. Jie slepia ; kailyje nėr*. Gaunamas “Keleivy.” nOS SlStemOS. Todėl reikia

Iki šiol tylėjęs parapijo-’ jas kiek įmanydami. Juk dėl kunigv celibatas. ’ būti labai atsargiems, kada

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR 

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS. telpa 
1R.000 žodžiu. Labai parankus turėt 
kišenvje. Gražiai apdarytas dirbtine kiek SUSimaiŠO, nes tūli ŽmO-
skura, IfiO puslapiu. Parankesnio ir _- ....geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu negali atpiA.ti 11UO Se-

Išaiškinta kunigų Pepatystės ts- sukatės privažiavę Šviesą.
puolimas, šią knygą turėtu nerskai---------------------------------------------------
torija. pasekmės ir ju doriškas nu- INKVT7ICII \JeigU ne Berlynas, tyti kiekvienas vvras, tėvas ir jauni- 

ioimoi iv novinrrfumn l-.,< i ka'tis< kuric k«d W moteris Parašė N. Gusev. Puiki naudingateli įlies. Ii įieziiivtuiiiv i\a. .dukteris ir mylimosios nepapultų j knyga, aprašyta katalikų bažnyčios

to ir “Laisvės” pisčikai pra
kaituoja. kad tuos faktus pa
neigus

Lietuvoje darosi.
štai, tegul “Laisvė” ai

nkią kunigų globų. Parašė kun. Geo. siautimas ir pradžia reformos. Su 
i Towsend Fox, T). D., sulietuvino daugeliu puikių paveikslų. 215 

' Ferdinand de Samoritia........... 25c puslapių. Kaina ..................... $1.00

LENGVAS RUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant ku' 
nors. nuėjus krautuvėm pas daktarą 
j>as barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ............................................... 35c.

I
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Ketvirtas Puslapb KELEIVIS. SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Paskutine Diena Kauno 
Kalėjime

“Žurnalistas V. Girulisįkas aukštyn! Greičiau!Spar- 
(Vincas Rastenis), kuri bol-|čiau Pirmyn! Duok buože, 
šėrikai buvo uždarę Kauno1 jei neina, šauk!’ Koridoriuje 
talėjiman už tai kad nenusi-! pasigirdo stiprus smūgiai ir 
ėmė kepurės prieš Stalino lyg kūno kritimas... Skubos 
paveikslą, dabar parašė žingsniai. Pro durų plyšelį 
Kauno dienraščiui “Į Lais-
vę” straipsnį apie pergyven
tąjį terorą. Tą straipsnį jis

pavyko pastebėti, kad čekis
tai. durtuvus beveik į nuga-

—Tecul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas, tėve!
—Maike. aš atėjau pa

klausti tavęs vieno daikto. 
—Nagi?*

ką. o kitą dieną vėl rašo. kad 
įuskiai lupa vokiečius. Na. 
tai kam dabar tikėti

—Žinios iš karo lauko vi
suomet yra rašomos propa-

ras įrėmę, varo, tiesiog veja. 
keliatą basų ir vienais skal
biniais apsivilkusių, tiesiog 
iš guolio išrautų žmonių. 
Vienas nešamas nešte. To- 

atsidarė Kauno kalėjimo kių būrelių buvo keliatas iš 
vartai keliolikai šimtų kali- eilės. Vienus vijo į viršų pa- 
nių, kurie ten buvo uždaiyt> j keltomis rankomis, kitus- 
daugiausia už tai, kad buvo surištomis rankomis... Vie-į 
nuoširdus lietuviai... nūs išviję, čekistai bėgte, už- !

“Jiems paskutinioji para dusę, grįžo kitų. Tai buvo j 
kalėjime buvo lyg koks sap į momentas mirti visoms blu- į 
nas. kurį pergyventi, tiesa.įsoms, kurių kalėjime kaip! 
buvo šiek tiek tikėtasi, be* tik nestinga.
kuris iš tikrųjų pralenkė net “Kameroje įsivyravo tyla ; 
pačias drąsiausias uždary Ar pas mus ateis, ar gal lik 
tuju svajones. ;sim nepastebėti? Dėl visa k<> į

“Kai sekmadienio anksty-• apsirengiame, kad bent nuo 
vą rytą pasigirdo šalia lėktų ; gų neišvarytų. Bet tarp čeki 
vų dūzgimo pirmieji šūvių iv ?tų šukavimu išgirstame žo ! 
bombų sprogimo garsai.; -ų; ‘visi.’
daugumas nepalaikė to rim “Triukšmas, staiga prasi Į 
tu dalyku, o linko manyti, dėjęs, staiga vėl nutilsta 
kad tai tik labai realistiška’- i Mirties tyla kamerose ir ko 
surežisuotas oro puolimu ridoriuje. Klausome, kas da 
pratimas.^ Bet kai tas pata rosj kieme. Šūvių negirdėti į 
dalykas ėmė kartotis ir vis Reiškia, vietoje anų nešau 
didesniu mastu, abejojančių i do. Bet kas jiems* bus to ; 
akcijos ėmė kristi vis žemyr Įjau? I tą klausimą ir šian 
ir žemyn. Tačiau vienoje ka dien dar nėra atsakymo i 
meroje diskusijos tuo klau (Greičiausia, iuos kažkur nu

pavadino “Paskutinė Diena 
Kauno Kalėjime.” ir štai k?: 
jis tenai pasakoja:

“Birželio 23 dienos rytą

gandos tikslais, tėve, todėl
—Kaip tu rokuoji. vaike, j nevisuomet jos būna teisin-, • . v.-------’ a. v , .

ar Hnlerii mimans Stalinui' rimu—ai tai jau karas, apie siveze. panašiai, kaip prie:ai H..en. numaik braunui, go.. kurio artelimą i kalėnmą at $avMte buvo vežama iš‘lai- i
skūrą ame? -Arenas kytras žmogus jd labai daw žini« a,

-As manau, kad numaus.:yra pasakęs, vaike kad me- ,ik ; djd ,fo masto p*ati "%Siros laukimas pasida
—Taip ir man išrodo. Sa- Jas yra daug greitesnis uz . t i .»• t na£ava. . V • <i -K-n vko. piusokai jau ir Kijevą teisybę. Kol teisybė vyžom . ’Tik VDat;niX nrižiurė r 1}e})eJau^Us\Tlk absol.lu

no. lik v patingas pnziuie ti tyla pamažu apramino :paėmė, tik Peterburko kre- apsiaus, tai melas basom ko- ,
pastis dar laikosi 
atsilaikys?

—Aš nemanau, tėve 
—Na. o kaip tu. 

rokuoti, ar nevertėtų

Kayin jir i inm rin-vk- anlinV cviAta an į o ju bailumas ruošos metu i? nervu įtempimą ir auštant Kazin, ai įjom dusyk aplink svietą ap- tvarkos tikras į vėl prasidėjo pasikalbėjimai

stot Stalinui i talką? As jau
vakar savo šoblę išgalan- Maskva dar neapznaimino niekas" ne?askelbė įsakjTno Rudavo“ po7—išmonei
^au- „ .. . , i \V.eUL’, -ad •? T •C, ° a gulti. Kilo įtarimas, ar nauja taigi išviso per 100 žmo-

—Stalinas ne tavo plauko dzia pabėgo is Lietuvos. prižiurėtoilį pamaina neat niu„. P
žmogus, tev^ Jei.OT Bimba, o kaip tu teve. dai \- ko_ 0 į>uvusioji pamaina j “Pradžioje buvo taitas;
Mizara ir Pruseika neva-,tum būdamas Maskvos vie- AKcnlinti tvln „„ i____
žiuoja jo ginti, tai koks rei-j toj? _ koridoriuje
kalas tau rūpintis. To, .laike, as nežinau, įVjrtjno Tas pats buvo pa

-Tokie vajokai. Maike.. a]e a^.z_inau\ kaiP kiti daro. visuose skyriuose
kaip Bimba ir Pruseika. tai,Ve- Hitleris jau du menesiai,' *.Apie 10 valandą prasi. 
tik liežuviais moka vajavot. japznaimmo svietui, kad Ki- d_jo Į:amerų pasikalbėjimai
ale kai reikia stoti j tikrą fai- paėmė o ištikto M £ Ur langus

i surpaipes neria, eme tik dabai, lai toks yra darėsi yig drąsesni ir garses

Absoliuti tyla palaukti, nes buvo matyli 
tą įtarimą pa kad nors vaitai ir praveri, 

bet gatvėmis slenka ‘nenu , 
galimoji’ (ar nepavejamoji'• 
armija... tačiau ketvirto sky 
riaus likusioji kamera išlau 
zė duris, aplankė visas ka 
meras. Čia pat irgi pradėjo |

Jie
tą. tai jie i surpaipes neria. . .
Tu matei, kam greit jie is ‘’JįgZ0 “ėn'e^ ni. Niekas dėl tokio negirdė lūžti durys.' Išsilaisvino po,
Lieu vos išbėgiojo, kada bo- ; •• n ritas dviem' L° kalėjimo drausmės laužy- vieną kitą kamerą visuose į
bos šluotom užsimojo. Pa- 1 - • ' - , •- kalnn n mo nereagavo. Trečias, ket- skyriuose, net ir moterų
lecKis -u savo komisarais ' - - 1 "virtas, šešetas ir aštunta.1- Raštinėje buvo surasti rak'
oats niimutinrt dūmė per ‘ ___  skyriai paskelbė, per visti tai ir netrukus, gal apie sep •'
dumblyną pas Staliną. —Tu. tėve. laikai save

Kyiip ten nebūtų.
kiemą, kad sargų nebėra. Iš tintą valandą visos durys;.itų. tėve. bet -b ^o^pžin^rruS ketvirto skyriaus trečio auk- buvo atviros, o kalėjimo gy-Į

i neišpuola. . ‘ što paskelbė, kad ir bokšte įventojai susimaišė tarp sa-itau Staliną ginti _____ .
—Tai kas bus. Maike, jei- ta ymik-a knH «« -yje sargybos nebėra, o aero- vęs tikriausia to žodžio pras i

gu Hitleris Maskvoje atsi-į au d rome gaisras. Prasidėjo pa- me. Susitiko daugelis pažįs-įnežinau ruskio taktikos, ale .. . . . . . a , .... . .
v ... , , gerai žinau ruskio koraan-^“^^"1™! lrP“1^ nęlKgaiejusių vien,,
vai eitų kaput. \ x.-n<yąrn- n;rlTlvn fjn at. rimai- daryti. Nutarta kitu bepažintų o tam pat m

—Bet pereitą sykį tu pats, i 1 " laukti ryto. tokių pažįstamų, kurie suda-
tėve. sakei, kad rusai užkrė- 1 ' Va fin- k... v;<ka< “Miegas nerūpėjo. Vyko rė oažinti tik kalėjime, kabi
tė Lietuvą parazitais. Jeigu a- i.arta n->haioxii-np ’ pasikalbėjimai, kaip dar gali bėdamiesi kalėjiminio tele-
Stalinas karą laimėtų, tai ir * T ; « < ' • būti, ir daugumas reiškė grafo pagalba ištisus mene-
vėl pat< butu s gerklė iSžk,vo lai turiu nuomonę, kad butą per keis sius kasdien, bet niekados:

—Jes. Maike, kas teisybe,j vdavt ta, jei visa ta istorija taip viens kito nemačiusių. Čia
tai ne melas. Ale yra da ir 1 c _______________staigiai ir nepaprastai pasi- nat vartai ir pirmasis tikros'
kita teisybė. Vokietys yra STREIKUOJA STAKLIŲ ^rigtų; sargai pabėgo, lieka laisvės dvelktelėjimas... 
daug kytresnis už raski, ui: TAISYTOJAI V atsidaryti duris ir patiems “Dausrelio žinomu as
nuo jo netaip lengva bus at-; 7/ . >«.•. • ,se1^— Gal būt. dar atsiras,
sikratyti. jeigu jis Lietuvoje Lovvell, Mass.—Čia strei- ^as mug čia paims ir iš-

sės? -Juk tada ir musu Lietu-

atsisės. 6 ruskiui boba paro- ^U()i.a apie 2,100 staklių tai- į <jangins nežinia kur...
- • • - • ■ pytojų Menimack Mfg. “Taip bespė^"* i

, kompanijos audeklinėj. Jie siklausinėjant 
įeikalauja 2o nuošimčių

i.- Lietuvos.
—Juokai 

tėve.
—Maike, tu manęs nekri 

tikuok. ba aš ilgiau ant svie-: 
to gyvenau ir žinau, kad 
žmogus negali viską žinoti.

cia ne vietoj, j« trakštelėjimo
.daugiau algos: kompanija skvriaus 
i siūlo tik 10 nuošimčiu

moterų 
igirdo daina:

‘Eisim seselės namo, namo’),

(1$

asme
nų jau nebebuvo šiame kalė- i 
jime: gerokas skaičius žy-! 
miu ir nežvmių asmenų jau! 

. anksčiau buvo išvežti i rytus i
kiekvieno aštuoneriems ar dešimčiai 

m«To i katorgos darbo sto- 
vyk’a^ o daugelis buvo jau i 
paruošti išvežimui, ir, rodos, 
nerkelti i fortus. Pažymėti
na kad labai didelį nuošim-; 

•kr^k^ kalnių tarpe sudarė dar-į

atėjo noras ir pasnausti iki 
TURKIJOS KONSULAS aušros, ypač. kad tai buvo 

__ ____________ PASIKORĖ. i daugumai po 11
Taigi ,r u. negali pasakyt,, Xew Meh- pirma proga užmenu, amr bininkai, ,arnautojai. visuo-.
kur įuokas tinka, o kur ne. met.A" YUKselen, oi metų,be elektros sviesos, nes ne- mpnp, vpikėiai ir kiti npkal : 
Lv’šcvil mi visada susiraukę, i amžiaus generalinis Turki-, buvo kas ją įjungtų. Tik bant' apie sienos perbėgai 

iš aštunto skvnaus v;~‘ •_ ----------bv. kartais ir jie padaro ge-^.konsulas. Motivai neži-staira iš aštunto skyriaus !ilK visai neteko nfatvti ka
lų juokų. \ ienoj jų gazietoj »<«">• kondonų triukšmingai beg- lžjime žvd„ tikru kanita-
mačiau numaletovą pikčerį. ----------------- —J —*..
KUiis parodo, kaip Hitleris 
bėga nuo Stalino vaisko. Na, 
ar tai ne gražus juokas? Ge
re? n ių t'onių ir tu nesugalvo
tum. Gazieto< irgi pridaro 
t’onių su savo žiniom. Vieną 
dieną parašo, kad vokiečiai 
jau išmušė ' i-a Stalino vai«-

I

---------ZZ— — . . te įbėgo daug batuotų kojų. K«tn ”600 NACIŲ BELAISVIŲ jp pasigirdo rusiški ragini-J
PUOLĖ SARGUS. ;mai skubėti ir duris laužte, monologai ir dėklam \ruos

Iš Londono pranešama., išlaužti. Nubėgo į pat kori-į sioj« kny^ teina dau<vb. 
kad vienoj saloj, kur yra lai-; doriaus galą, lyg ir perėjo į, ’’‘ į
koma 600 vokiečių belais-; ketvirtą skyrių. Pasigirdo 2inkiškos- ro.-criuf jonir-I'<’ •- ‘ 'riję I 
vių, pereitą nedėldienį jie durų laužymas, o netrukus kos* hurion’t1sko' ” '
puolė sargus. Kuo tas pasi-i tie patys falšai atgal grįžda-
baigė. nepnsnkyta. mi, jau rusiškai šaukė: *Ran>

t U TU

Vos, hunoH'tiškft'
Visos skambios, visos speros Tinku 
visokiems a p vai k š"n.i ma 
koncertams ir tt. Antra pamnnra
laida. So. poston,

U/liili i V «’X-vvwr *••»»»• v^.,
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Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią
iš Lietuvos 1905 n. KIPRO BIELINIO ATSIMINIMAI.

(Tąsa.)

Paskui ir aš pats įsitikinau, kad policija 
ir vietos valdžia varo sąmoningą sabotažą. 
Tokia direktyva, matyti, buvo duota iš pa
čių aukščiausiujų caro valdžios viršūnių. 
Su pogromų ir sabotažo pagalba tikėtasi 
sunaikinti pasitikėjimas revoliucijai. Vil
niaus mieste revoliucinės partijos ir plates- 
nioji visuomenė žinojo, kuo kvepia toks 
policijos ir administracijos elgesys, ii- todėl 
greitomis buvo organizuota savisauga. Sa
visauga ypatingai budri būdavo nakties 
metu. Be partijų organizacijos ar savisau
gos štabų leidimo niekas nedrįsdavo nak
ties metu gatvėje pasirodyti, nes visus to
kius asmenis savisaugos nariai sulaikyda
vo iki išaušus ir paskui paleisdavo eiti. iš 
kur atėję. Tuo budu būdavo išvengiama 
vagysčių, chuliganų užpuolimų ir, kas 
svarbiausia, administracija ir policija bu
vo suparaližiuota ir negalėjo pati organi
zuoti nei vagysčių, nei užpuolimų, nei atvi
rti pogromų. Savisauga tiek gerai ėjo savo 
pareigas, kad policijos sabotažo metu ne
buvo užregistruota pasikėsinimų kieno 
nors gyvybę ar turtą atimti. Savisauga su
laikydavo žinomiausius mieste asmenis, jei 
jie dokumentališkai negalėdavo įrodyti, 
kuriuo reikalu nakties metu išėjo į gatvę.

Tuo metu. kada Fotografas ir daug kitų 
musų partijos darbininkų ėjo sunkias savi
saugos organizacijos narių pareigas, spren
dė ir tardė įvairius skundus, steigė darbi
ninkų organizacijas, kalbėjo mitinguose, 
revoliucijos barometras tik vieną reiškinį 
teiodė: jis rodė. kad revoliucija dar buvo 
bejėgė suimti į savo rankas visą valdžią 
vietose ir centre, jis rodė, kad ir laikiusieji 
valdžią buvo moraliai sumušti, izoliuoti, 
bejėgiai ir bevaliai ką nors daryti! ši pa
dėtis buvo tragiška Penktųjų metų revoliu
cijoje. Masės buvo pasiruošusios viską 
griauti ir turėjo tiek jėgos, kad pramuštų 
didžiausias skyles caro tvirtovėse, bet ios, 
amžiais neturėjusios jokios organizacijos, 
negyvenusios visuomenės gyvenimu, nesi
naudojusios laisve, negalėjo greitu laiku 
duoti kito ir lemiančio smūgio, nes pačios 
masės, prieš siekdamos ir vykdydamos to
limesnius uždavinius, turėjo pačios skubiai 
persu ikiuoti ir peraitvark^li.

Aš ir draugas Fotografas žingsniavome 
šnipiškio link. Anot jo, mes pirmon galvon 
turėjome nueiti į šnipiškio turgelį, tenai, 
palei jį surasti kažkokio piliečio krautuvė
lę ir kažko atsiklausti. Ilgai ėjome Kalva
rijos gatve. Mane stebino, kad Fotografas 
su savim nesineša jokių dokumentų ar už
rašų, kad visas bylas ir konfliktus iš atmin- 
ties žinojo. Paskui grįžome atgal, turėjome 
ilgą bylą su pirties savininku Agrastu, ku
ris skriaudė savo darbininkus pirtininkus 
ir nenorėjo sumokėti priklausančių jiems 
pinigų. Pirties savininkas, ponas Agrastas, 
pagaliau sutiko su musų pasiūlymais ir bv- 
la buvo likviduota. Derybų metu pastebė
jau, kad Agrastui labai užimponavo L. S. 
D. P. Vilniaus org. atstovai. Tą pavardę 
atsimenu dėl jos originalumo ir ypatin
gumo.

Kita byla buvo kur kas sunkesnė. Prie 
Žaliojo tilto, Vilniaus ir Kranto gatvių 
kampe, yra didelis, gana aukštas mūrinis 
ramas. To namo kiemininkas buvo kaž
kieno nuskriaustas. Namų savininkas norė
jo jį atleisti, nemokėjo už darba ir, rodos, 
ketino tuojau iš buto išmesti. Skriaudžia- 
masai kažkokiu budu sužinojo, kas esame, 
ir kreipėsi prašydamas pagalbos. Sunku 
buvo su tuo žmogumi susikalbėti. Jis buvo 
tipingas Vilniaus krašto žmogus—kalbėjo 
kažkokiu negirdėtu žargonu, kažkokiu ke
lių kalbų mišiniu. Kalbėjo gi’čit, painiojo 
sąvokas, nederino savo minčių, ir sunkiai 
mes supratom, ko šis žmogus nori. Musų 
klijentas iš išvaizdos buvo panašus į paišo
mą mokslo knygose urvinį žmogų: nežinia 
kada prausęsis, apšepęs, apžėlęs, purvinas, 
dvokiantis ir apdriskęs, šiaip jau iš pažiū
ros buvo tvirto sudėjimo, augalotas, žaliu
kas. metų 30-ties vyras. Jei ne jo isteriška 
be ryšio kalba—ir ne atstumianti išvaizda, 
šis žmogus galėjo visai gerą įspūdį padary
ti. Ir Fotografas, gerai pažinojęs Vilniaus 
gyventojus ir jų ypatybes, sunkiai su šituo 
kiemininku galėjo susikalbėti. Pagaliau, 
pasimatę su namų savininku, išklausę ant
ra ją pusę, galėjome pačią bylą spręsti. 
Musų sprendimas buvo kiemininko naudai. 
Pamatę jo gyvenamąjį butą, įsitikinome, 
kas kaltas, kad kiemininko išvaizda buvo 
tokia baisi, o jis toks purvinas, kodėl jis 
taip isteriškai ir susijaudinęs kalbėjo. 
Penktųjų metų revoliucija pažadino iš 
miego daugelį tokių lokių, kaip kad minė- 
tasai kiemininkas. Atrodė, kad tie amžiną 
purvą brendą žmonės nežinojo, kad jie tu
ri kažkokias teises, kad yra galima ir jiems 
rpie savo vargą prabilti. - štai kuo reikėtų

aiškinti tą faktą, kad nuskuręs kiemsargis 
jokiu budu negalėjo savo minčių išreikšti, 
nes nenuostabu: jis jas reiškė pirmą kartą 
savo gyvenime. O prieš sąvaitę iki didžių
jų spalių mėnesio įvykių tas pats kieminin
kas buvo vienas iš caro valdžios ramsčių 
Vilniuje. Tyliai ir kantriai jis sekė to na
mo, kur pats gyveno, gyventojus, ir žiurėjo, 
kas pas ką ateina, kiek ateina, ir pastebė
jęs kokį įtarimą, bėgdavo pranešti polici
jai, pas ką susirinko socialistai. Kaip jam 
buvo įsakyta, taip jis ir dirbo, kad nenu
stotų savo darbo. Kas iš buvusių vilniečių 
neatsimena tų gairių Vilniaus kiemininku. 
kurių reikėdavo bijoti kaip ugnies, nes jie 
viską matydavo ir viską girdėdavo. Atme
nu, kaip sunku būdavo Vilniuje susirinki
mus organizuoti, kaip paslapčiomis atvy
kusiam iš kitur žmogui tekdavo šliaužti 
pas draugą nakvynės ir žiūrėti, kąd namo 
kiemininkas nepastebėtų ir nepraneštų po- 
’iciiai. Kovai su darbininkų judėjimu caro 
iidministratoriai namų kiemsargius buvo 
pavertę viešais policijos agentais. Kiem
sargiai—policijos agentai, kiek atmenu, 
geriausiai atsižymėdavo Vilniuje ir Peter
burge. Caro sostinėj kiemininkai buvo pri
versti ir šnipinėti ir demonstrantus gatvėse 
drauge su policija daužyti ir suiminėti. Tai
gi kiemsargis buvusioj Rusijoj, ypač revo
liucijos metu, buvo ne koks nors menknie
kis. bet asmuo, turįs istorinės reikšmės. 
Prieš porą metų Kauno Taiyba gavo pa
siūlymą ir svarstė klausimą apie panašų 
kiemininku instituto Kaune sudarymą,— 
tai buvo nepriklausomoj musų tėvynėj. 
Tada man labai vaizdžiai prisiminė anų 
laiku Vilniaus kiemininkas.
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Besitrankant skundų tyrimo ir jų spren
dimo reikalais greit praėjo trumpa rudens 
diena. Vakare persiskyriau su draugu Fo
tografu, kiekvienas musų nudūlino savo 
keliu. Per tą trumpą laiką pamėgau tos 
dienos bendradarbį, kuris, pasirodo, buvo 
vienas aktingesniujų L. S. D. P. Vilniaus 
oiganizacijos žmonių. Draugą Fotografą 
nekaltą matydavau dirbant Penktųjų me
tų rudenį ir 1906 metais, kai su juo kartais 
tekdavo susidurti organizuojamo “Naujo
sios Gadynės” laikraščio administracijoj. 
Jis visuomet būdavo linksmas, malonus ir 
stebėtinai paklausus. Jei reikėdavo kas 
nors atlikti, arba dar tik buvo kalbama 
apie kokį nors dalyką, dėl kurio reikės žy
gis padaryti, Fotografas neprašomas ir ne
raginamas pirmutinis imdavosi tokio žygio 
ir nuostabiai griet ii atlikdavo. Ir rodėsi, 
kad toks darbas jam tik malonumą sudaro. 
Iš bendrų su juo kelionių po Vilnių man iki 
šiai dienai pasiliko Įspūdis, kad Fotografas 
ilgas valandas galėjo vaikščioti ir nepails
ti. Tuomet man visai nerūpėjo, kas per vie
nas tasai Fotografas. Aišku buvo. kad tai 
ne tikras jo vardas, bet tais laikais niekas, 
dirbęs slaptą darbą, nesivadino savo tik- 
i uoju vardu ir nesidomėjo kitų tikromis 
pavardėmis. Tik dabar, šiuos atsiminimus 
berašydamas, pasiteiravęs pas Fotografą 
pažinojusius draugus, sužinojau, kad Fo
tografo tikroji pavardė buvusi Čechavi
čius, Antanas, kilęs ar iš Kėdainių, ar iš 
dabartinio Ukmergės apskrities. Čechavi
čius, okupavus vokiečiams Vilnių, buvęs 
Vilniaus milicijoj. Paskui išvykęs į kaimą 
pas savo gimines, kur 1917 ar 1918 metais 
miręs. Kiek atsimenu. Fotografas lietuviš
kai nemokėjo. Vilniuje, kur darbas vyko 
daugiausia lenkiškai kalbančių tarpe, len
kiškai kalbąs darbininkas buvo nepakei
čiamas. Butų gerai, jei kas turėdamas pla
tesnių žinių apie Fotografą, neduotu joms 
žūti.

Tą pati vakara. vieno draugų vedamas, 
nuėjau į buvusį Jurgio prospekte Vilniaus 
inteligentų kliubą. Kliubo patalpos kimšti- 
nai buvo prikimštos kalbančių, rūkančių, 
besiginčijančių ir užkandžiaujančiu žmo
nių. Rodos kliube turėjo įvykti kažkoks pa
simatymas tų žmonių, kurie visą kiaurą 
dieną lakstė po miestą ir dirbo L. S. D. P. 
darba, nes dienos metu surinkti visus i vie
ną vietą buvo sunku ir neįmanoma.—visi 
buvo užimti. Jieškojome laisvo atskiro 
kambario, kur galima butų susieiti ir pasi
kalbėti, tačiau visi kambariai buvo užimti, 
visi buvo pilni nepažįstamų žmonių. Nera
dę laisvo kambario, pasistumdėm gausioje 
publikoje ir išsiskirstėme. Parinktosios 
Vilniaus inteligentijos kliubas revoliucijos 
dienomis ūžte ūžė. nes beveidė, be pažiurtj, 
minkštakūnė inteligentija pajuto didelį in
teresą visuomenės reikalams. Dauguma 
garsių daktarų, advokatų, inžinierių ir į 
juos panašių, visą priešrevoliucini laika 
kaip nebyliai tylėję, nei cento nedavę ko^ 
vai su caro valdžia, iškovotų laisvių metu 
dideliu buriu ūžte ūžė ir politikavo apie 
dienos įvykius, apie busimas pei’spektyvas, 
kiek tik kas iš jų galėjo ir sugebėjo.

(P.U' daugiau) «
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Lietuvos Pasiuntinybes 
Spaudos žinios

(1941 m. rugsėjo 12 A, No. 1)

Lietuvos atstovo protestas 
dėl vokiečių okupacijos.

ku tie naujoviški kryžeiviai 
vengia minėti dargi Lietuvos

Washington, D. C.-Š>y 
metų liepos 3 d. notoje, ku-RK ?g.ai 
rią Lietuvos atstovas p. Ža- ? 9 . viespatavimui,, dabai 
deikis įteikė Amerikos vy-
.iausybet buvo priimtą tėpro-

testavau prieš Sovietu RU
vos okupacija. Notoje palie
sti dalykai santraukoje ši
taip apibudinami:

Šiandieninė Europa yra 
patekusi diktatorių val
džion; tenai faktinai visos 
tautos kenčia svetimą jungą 
arba gyvena svetimos inva
zijos pavojuje; deja, šiuo 
atveju Lietuva nėra išimtis, 
—dargi antraip: Lietuvos 
nelaimės pralenkia nelaimes 
daugelio kitų kraštų, nes 
Lietuva vienų su viršum me
tų laikotarpy pergyveno ne 
vieną, bet du svetimų ka
riuomenių įsiveržimus.

1940 metų birželio 15 d. 
Lietuva buvo apgaulingai 
užklupta ir pavergta per So
vietų Rusiją. Okupacinis so
vietų režimas savo teritori
nio valdymo metodais ir 
prievarta kraštui brukama 
sovietizacija buvo užsimo
jęs išnaikinti visą lietuvių 
tautą.

Toksai svetimo grobiko 
žiaurumas iššaukė, pagaliau, 
spontanišką žmonių sukili
mą Įvairiose Lietuvos vieto
se. Šių 1941 metų birželio 23 
dienos sukilimas pareikala
vo didelių iš sukilėlių aukų. 
Sukilimas betgi suteikė, nors 
ir nesaugią, progą paskelbti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą prieš pat užplus- 
tant antrajai invazijai. Es
mėje Lietuvos sukilimas bu
vo nukreiptas prieš abudu 
užpuolikus: prieš sumišusias 
ir besitraukiančias sovietų 
kariškas pajėgas ir prieš be
siartinančias Vokietijos pa
jėgas. Sukilimas buvo des
peratiškas, bet ryžtinga pa
stanga atgauti laisvę. Dėl 
nepalankių aplinkybių pasi
ryžimas nepavyko, bet jo 
idėja liko gyva.

Antroji Lietuvos invazija 
prasidėjo šių metų birželio 
mėn. 22 d., kai Vokietijos 
kariuomenė Įžygiavo Į Lie
tuvą ir. stumdama atgal 
Raudonosios Armijos divi
zijas, sąvaitės bėgyje užėmė 
visą Lietuvą. Nežiūrint Vo
kietijos vyriausybės paneigi
mo, kad ji neturinti tikslo 
Lietuvą okupuoti ir pabrėži
mo, kad Lietuvos invazija 
sutampa su Vokietijos pasi
skirta Europos globos misi
ja. neišskiriant apsigynimo 
nuo sovietu grąsinimų. pora 
mėnesių Lietuvos okupaci
jos iš vokiečių pusės įtikina
mai Įrodė, kad Vokietijos 
karinė okupacija yra tik 
žingsnis pirmyn Įgyvendinti 
vokiečiu ekspansiją, kuri ži
noma “Drang nach Osten" 
vardu.

Lietuvos vokiškoji invazi
ja, gludinti jau Vokietijos- 
Sovietų 1939 m. nepuolimo 
pakte, savo esmėje yra agre
sija ir Lietuvos integralumo 
sulaužymo. Toji invazija pa
naikino normalinius dviejų 
kaimyninių tautu santykius 
paremtu* sutartimis, ir pa
neigė lietuvių tautos šven 
čiausią teisę apsispręsti ir 
būti nepriklausomai. Vokie
tijos okupacinis režimas pa
naikino laikiną vyriausybę 
susidariusią pasėkoje Lietu
vos žmonių sukilimo prieš 
okupacinj sovietų režimą, ir 
paskyrė civilinius komisa
rus. kaip gubernatorius, nau
jai užimtai teritorijai. Tai 
darydama, Vokietija nesi
teikė net nurodyti, kad bent 
ateityje butų respektuoja
mos elementarinės lietuvių 
tautos teisės. Pastaruoju lai-

jos agresiją Lietuvoj. Dabai 
kai Sovietų okupacija pa
keista vokiškąją ir Lietuvos 
opozicija svetimai uzurpa- 
cijai tebesitęsia, skaitau pa
reiga mano Vyriausybės var
du užregistiuoti protestą ir 
prieš Vokietijos imperialis
tinę mano Krašto invaziją, ir 
pareiškiu, kad bet kokis Vo
kietijos pasikėsinimas lemti 
Lietuvos politinę ateitį, ne
davus progos laisvai pasi
reikšti lietuvių tautos valiai, 
bus skaitomas neteisėtu.” 
pareiškė p. Ministras.

Kol Sovietų diktatūra, da
bar pati agresijos auka iš 
savo pirmykščio partnerio 
pusės, neatsisakė Lietuvos 
1940 m. aneksijos, Sovietų 
grąsinimų Damoklio kardas 
tebekabo virš Lietuvos Ii- i 
kimo.

Kol Vokietijos diktatūros • 
nepasotinamam užkariavi
mu apetitui nebus užkirstas! 
kelias, tol jokia tauta nebus 
saugi. Tačiau, šviesesnės at-i 
eities viltis tapo sustiprinta ■ 
širdyse prispaustų tautų, į 
tarp jų ir Lietuvos, dėka di-' 
dėlės svarbos pareiškimo,! 
padaryto dviejų didžiausių 
demokratinio pasaulio vadų 
kur tai Atlante. Reikšmingi 
tos deklaracijos astuoni 
punktai turi duoti pageidau
jamų rezultatų: atsikratymą

Laisvieji Franeuzai Išvengė Nacių
KELEIVIS, SO. BOSTON

čia yra parodyti laisvųjų franeuzų submarinos jurininkai. Jie nuskandino vokiečių pre
kybos laivą, bet jų submarina sugedo ir negalėjo daugiau pasinerti. Jie plaukė savo nar
domuoju laivu dvi paras vandens paviršium iki pasiekė Anglijos uostą. Laimingi kad jų 
neužtiko ant juros vokiečių orlaiviai, jie rodo savo pirštais “V” ženklą, kas reiškia 
“VICTORY.”

PALECKIS MIRĘS MASKVOS 
BEPROČIŲ NAMUOSE?

Žymus italų dienraštis 
“Corriere della Serą” prane-

BOLŠEVIKŲ KOLCHO
ZUS VES VOKIEČIAI.

NEPASITIKI RAUDO
NAIS VEIDMAINIAIS.

Jau buvome rašę. kad Vo- I. L. G. W. U. Internatio- 
kietijos generalinis komisą- naj Ladies Garment Work-
*a,s P1- ers unijog pirmininkas. Da-
teln išleido įsakymą dėl ze- ., ~ t- . . • , - i imės pertvarkymo. Pagal mi- ' . Dubinsky,, atsisakė kal- 
nėtą Įsakymą, buvę žemių bėri Jewish Peoples Comit- 
eavininkai. iš kurių bolševi- tee masiniame mitinge, pa
kų valdžia buvo žemę nusa- aiškindamas, kad toji žydų 
vinusi, tvirtinami žemės vai- gi upė buvo komunistų kon- 
dytojais, bet tiktai^ iki 30 ti oliuojama ir dabartinis jos 
hektarų. Naujakuriai ir ma- ..pritaltaas- ,)reziden- 
zazemiai. gavę žemę nuo- .. 1 , . J . ..
mon bolševikų žemės re- Roosevelto užsienio poli- 
formos metu, tos teisės nu- tikai tuojau pranyktų, jei 
stoja. Dalis naujakurių grą- tiktai ‘‘partijos linija” pasi- 
žinami žemės ūkio darbams, keistų prieš prezidentą, 
įsakyme pasakyta, kad tie • i ta i • inauiakuriai ir mažažemiai, Pavjd Dubinsky savo atsi- 
kurie gerai dirbę, busią pa-;u ak- ^3 padav e tos grupes 
liekami ligšioliniu sklypų lasty-. kur jis
valdytojais. Atsisakę dirbti ’a^°: Jūsų atsivertimas 
paskirta darbą ' arba darba Prezidento Roosevelto
mete. busią baudžiami. ‘įPohuką yra grynai oportu- 

Musu informatorius tvirti-j v ątdmimas, kuris
na. kad Lietuvoje esama Įsi-i £a * e.ng?ai. Pel v!£n3 naktf 
tikinimo, jog sakytas per-! Pakeisti, jeigu tiktai Pa
tvarkymas esąs tiktai laiki-j dekoracijos taiptauti-
nas. Ar tai reiškia, kad tiki-(n^J arenoj. ’
masi bolševikų nusavinta? 
žemes atgauti visiškon nuo
savybėn, tuo tarpu dar žinių 
neturim.

Minėtame Vokietijos ge
neralinio komisaro Įsakyme 
dar nustatoma, kad bolševi
kų valdžios sukurti valstybi
niai dvarai (sovehozai), 
traktorių stotys ir arklių 
punktai valdomi vokiečių 
komisaro.

Mat. tarp Hitlerio ir Stali
no tvarkos skirtumas nedi
delis.

Į Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

Taigi nors Komunistai ir 
pakeitė savo komunistišką 
kaili, vistiek žmonės juos 
pažįsta. Š. A—kum.

PAJ1ESKOJIMAI
Vincas Kariūnas. Petro Karione 

sūnūs, jieško savo dėdės JUOZO 
KARI.ONO, iš Lietuvos paeina iš 
Mergežerių kaimo, Vilniaus rėdybos. 
Seniau jis gyveno Schenectady, N’ew 
York. Girdėjau kad gyvena Chicago- 
je. Noriu su juom susipažinti. Mano 
antrašas: Kili Karlon (0)

Parcel Post Box 1. Harding st., 
Worcester, Mass.

Pa j ieškau Darbininko
Dirbt ant farmos, kuris supranta 

abelnai farmos darbus ir mokėtų kiek

to Paleckio mirti Maskvos 
bepročių namuose yra tikra, 
reikia manyti, paaiškės vė

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie i karves melžt. Geram vyrui darbas Už
tūrite kokius nesveikumus, kreipki- 
tės pas mane: duosiu gerų patarimų 

' ir busit patenkinti. (3)
PET. LAMSARGIENfi 

1814 S. Water St., Philadelphia, Pa.

tikrintas žiemų ir vasarų. Apie mo
kestį paaiškinsiu per laiškų. (S) 

Virs. )>. Marcinkus 
R. D. 4, Montrose, Pa.

J. Paleckis priprato prie sa- lįau. Tačiau žinant “genia-
(vo naujos aplinkos ir GPU lio jo” čekisto Josifo Visa- 

$; ša savo korespondento iš budelių liejamo kraujo ėmė rionovičio valdymo meto- 
i . .... ,-i » x . nebematyti? jis vėl kiek pa- dus, netektų stebėtis, jeigu

sitaisė. Tuomet J. Paleckis J. Paleckis butų suradęs mir- 
buvo pastatytas kandidatu t j ne Maskvos bepročių na- 
per papildomus “rinkimus” muose, bet GPU centralinė- 
Ukmergės apygardoje, kur je—Lubiankos kalėjimo ru-

nuo despotiško viespatavi-, Helsinkio žinią, kad Justas 
mo visokių diktatorių. 'Paleckis miręs Maskvos be- 

• pročių namuose.“As naudojuosi šia pro-: pročių namuose. Žinia da-
*ja . baigia P- tuota rugpiučio 29 d.
Ministras — pareikšti pil
ną pasitikėjimą, kad Ameri
kos vyriausybė nepripažins 
Vokietiios anekcionistinio 
režimo Lietuvoje. Lietuviai 
tiki. kad anksčiau ar vėliau

GERA FARMA
Prie šteito kelio, netoli nuo miesto, 

geri budinkai, 8 ruimų stuba su įren
gimais, barnė, šilo, 16 karvių, arkliai, 
mašinos, įrankiai, visokis derlius. 
Kaina su viskuom $4.5<X). Įnešt $2.000 

MRS. KIRMAN <2)
Saratoga Springs, N. Y.

Parsiduoda Ūkis
o 7 akeriai, 5 ruimų stuba, netoli 

Bristol, Conn. $2,300. Taip pat ant 
dviejų kelių 26 akeriai be stuba?, 
$1,500. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės po antrašu: (9)-
D. Diskevičius, 40 Washington avė.,

Torrington, Conn.

Pateikdami šią žinią mi
nėto italų laikraščio atsako
mybe, nes neturime galimu
mo jos patikrinti, prisiminsi
me. kad pačios bolševikų 
okupacijos pradžioje, kuo
met J. Paleckis ant raudono-

ir buvo “išrinktas.” siuose.
Ar minėta žinia apie -Jus-' Liet. Inf. Biuras.

tas režimas turės pasitraukti 
ir užleisti vieta demokatiš- 
kai ir tikrai roprezentaty- irios armijos tankų buvo iš-; 
viai vyriausybei, pašauktai I keltas “i liaudies vyriausy-i 
’aisva valia Lietuvių tautos, 
kuri dabar kenčia nuo dvie
jų svetimų invazijų.”

Amerikos Raudo n a s i s 
Kryžius jieško progos pagel
bėti Lietuvos žmonėms.

GAUSIME IŠVEŽTŲJŲ LIETUVOS 
GYVENTOJŲ PAVARDES.

pirkit Gerą Namą!
i LOUISVILLE, KENTUCKY.
į Apartmentas, su fomišiais. virtu- j 
vėmis, parankiausiai įrengtas, devy- j 
nių šeimynų. Namas gražaus muro, I 
trijų aukštų; vidury pleciaus. prie į 
gražios, centralinės gatvės, kamba- i 
riai šviesus ir patogus, visados gerai i 
išsirandavoja. Kas mėnuo iš rendų i 
suplaukia virš $260. Išlaidos palygi- ! 
namai žemos. Mudu jau seneliai, no- Į 
rim eit ant vainos duonos, todėl šį : 
pelningų biznį parauodam labai pri- ! 
einama kaina—-už $13,00<». Rcikalin- j 
ga įnešt tik $8.0OO, kitus duodame ! 
lengvais išmokėjimais. Piečius iš ! 
fronto 60, ilgio 200 pėdu. Yra gara- j 
džus 4 automobiliams. Kurie norėtų ■ 
įsigyt pelningą nuosavybę, kreipkitės ! 
laišku arba vpatiškai pas savininka. į 

A. ALEJNOFF (Oleknal (0) -
2320 W. Jefferson, lx>uisville, Ky. |

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 10 METŲ JAUNESNE

10. Adv. J. Indrišiunas, 
buvęs finansų ministeris.

11. Jonas Masiliūnas, bu
vęs susisiekimo ministeris, 
išvežta* su šeima.

i 12. Dr. Kazys Jokantas, 
‘buvęs švietimo ministeris, iš

Lietuvos Informacijų Biu
pirmininko I ’?s ‘!kisi j?1*1*? art,“"X 
1 -siomis dienomis pranešt'

mums vai dus ir pavardes tu 
nelaimingųjų Lietuvos žmo 
nių. kuriuo? bolševikai išve 
žė Maskoliios gilumon. Pii

bes ministeno ................. ~
ir net respublikos preziden- 1
to” vietą, jis susirgo perse
kiojimo manija ir pradėjo 
rodyti nenormalumo žymių. 
Iš absoliutiškai tikrų šaltinių 
turime žinių, kad pereitų 
metų birželio mėnesi J. Pa
leckis per vieną pasitarimą, 
persekiojimo manijos apim
tas. Prezidentūros i umuose 
ėmė šaukti, kad jis visur ma
to kraują. “O aš nesu savo 
gyvenime vištuko paplo
vęs!’’ šaukė Paleckis. Tuo 
metu jis griebė ant stalo bu
vusią bonką ir sviedė ją i 
kampe stovėjusią* spintą. 
Tenka pridurti, . kad -J. Pa
leckis buvo linkęs prie stik
liuko ir ypač bolševikiškos 

neveng-

Gerbiamas Norman H.
Davis, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus galva, savo atsaky
me (šių metų rugsėjo 8 d.) 
pranešė Lietuvos atstovui. Į- 
galiotam ministrui P. Žadei- 
kiui, kad Amerikos Raudo
nasis Kryžius 1940 metų 
pradžioje uoliai talkininka
vo Lietuvos vyriausybei 
grumtis su lenkų tremtinių 
problema, bet šiuo tarpu dė
lei priežasčių paeinančių ir 
siaučiančio karo tikrovės, A- 
merikos Raudonasis Kryžius ■ karjeros pradžioje 
neturi galimybės pasiūlyti i davo išgerti.
-avo pagalbos Lietuvai kaip 
’ygiai ir kitoms karo palies
toms šalims. “Tamsta betgi 
gali būti užtikrintas, kad 
Tamstos tautiečių reikalai— 
kain pačioje Lietuvoje taip 
»r ištrėmime—ir toliau bus 
musų prideramu palankumų

miltiniame sąraše busią apie į vežtas su žmona.
700 pavardžių. : 13. Prof. Pranas Dovydai-

Šiuom tarpu yra sužinotos i ti*. buvęs ministeris pirmi- 
tik šių išvežtųjų pavardės: Įninkąs, krikdemas, išvežtas 

1. Dr. Domas Cesevičius visa šeima.
universiteto docentą*. Lietu l 14- Aleksandras Stulgins- 
ros tautininkų sąjungos pir- kas, krikdemas, buvęs Lietu
vininkas. savo laiku Rocke-i vos prezidentas, išvežtas su 
"ellerio fondo stipendinin-j visa seimą.

studijavęs Amerikoje, j U5. Zigmas Starkus, buvęs 
valstybės kontrolierius, vi
daus reikalų ministeris ir

kas,

J. Paleckio liga buvo ne
maloni staigmena tiems Ma
skvos komisarams, kurie jį 
parinko marijonetės rolei, 
lis buvo pastatytas gydyto
ju priežiūrom bet nebuvo 
tikra, ar jis pasveiks. Todėl, 
kai pereitų metų liepos 12 d. 
buvo suvaidinta “liaudies 
seimo” “rinkimų” komedija, 
T. Paleckio kandidatūra ne-

2. Prof. Vilkaitis. (Viena? 
prof. Vilkaitis buvo social
demokratas: ar čia tas pats, 
• unku pasakyt, nes pirmas 
vardas nepaduotas.—Red.)

3. Adv. Benediktas Greb- 
liauskas-Grėbliunas. anks
čiau buvęs Lietuvos jaunimo 
organizacijos “Jaunoji Lie
tuva” pirmininkas.

4. Prof. Augustinas Vol
demaras, buvęs užsienių rei
kalų pitmininkas ir ministe- 
:is pirmininkas.

5. Pulk. Stepas Rusteika,’var^omi; ir dabarties nau
ji reiškiniai duoda pagrindo 
tikėtis, kad gal būt artimoje
ateityje atsidarys kad ir;buvo išstatyta, nots savaime 
siauras kelias teikimui lietu- huvo stumiu, kad iis turėio 
viams taip reikalingos pa-.tarp kandidatu figūruoti, 
ąalbos, pureiske p. DavisJ benorėdami sudaryti Įspu-

vnnneii nvn ei imi iu džio’ ka<1 Paleckiai butV P3“ 
itekę nema,onėn- Maskvos 

PATEKO NELAISVĖN? ,komisarai su “tovariščiais”
I/mdone nugirstas Romos I Dekanozovu ir Pozdniakovu

Lietuvos Banko direktorius, 
išvežtas su šeima, bet dvi 
dukrelės liko Lietuvoj.

16. Vytautą? Statkus, bu
vęs Lietuvos Banko direk
torius.

17. Kun. Jonas Vailo
kaitis.

18. Žurnalistas Dr. Ignas 
Ski upe Iškiš.

Nors šitų išvežtųjų pavar
dės buvo sužinotos, bet apie 
jų likimą nėra jokių žinių. 
Ar jie dar gyvi. ar jau nuga-

Pa j ieškau Partnerio arba 
Partnerkos

Turiu puikų rezortą Floridoj, yra :: 
Ruildingai, stuba 2-jų aukštų po 4 
kambarius. 2 karvės. 2 mylios nuo 
Atlantiko ir Daytono bvčių. Visokių 
medžių, gražiausių kvietkų. Rožės 
žydi apskritus metus. Yra daugiau 
kaip 5ftrt orandžių medžių. Klimatas 
neapsakomai sveikas. Į namo vidų te
ka mineralinis vanduo, irgi labai svei
kas vartojimui. Yra 17 akrų juodže- 
mės. Žuvavimui vieta kuogeriausia. 
Reik prisidėt tik su $1,500. ir busi ly
gus savininkas tos puikios vietos. 
Pardavimo kaina $8.000. Skolų nėra. 
Aš esu nevedęs, 30 metu amžiaus. 
Tunu naują automobili 1041 (9)

Adolph S. Mann
1 148 So. Kedzie avė.. Chicago, 111.

' Stebuklingos Gyuuolcs, Kurios l*a> 
; naikina Žilinta. I'l.itikų slinkimą ir 
į l’laiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
! turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen- 
! ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos
»ii taiso ziius plaukus koki bu- 

' v’o, liet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
s p,.žind'nitnui į asiuiome dideli $2.00 
pa keli už $1 d", l'-s'sakyk šiandien 'f 
sutaupyk doleri Jeigu nebosite pilnai 
p:’ei.l i’Uas, jun « pinigai bus sugrą- 
.'"o.Įį Reika’aujame agentu
VALORTONE HERB CO.,

i tent 4.
P. O. Box 305. Clinton, Ind.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR B0NK0MIS

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

BROCKERT BREWING CO.. be

buvęs vidaus reikalų minis- j labyti. niekas nežino. Taip 
‘eris ir Kauno vice-burmist-į pat nežinomas ir kitų išvež- 
ras, tautininkas. tujų likimas.

6. Kazys Bizauskas, buvęs* , rr . - ..... 
Lietuvos pasiuntinys Wash- LATVIJOJ PAKEIČIAMI 
ingtone. Londone ir Rygoje,
krikščionis demokratas.

GATVIŲ VARDAI.
Rygoje ir kituose Latvijos

7. Dr. Leonas Bistras, bu- miestuose kai kurių gatvių 
vęs ministeris pirmininkas pavadinimai pakeisti. Tarpi 
ir švietimo ministeris, krikš- nauju pavadinimų figūruoja!
čionis demokratas. Ad. Hitlerio. Alf. Rosenber-

rad i jo pranešimas, kad Le-priešakyje pastatė kandida- 8. I.eonardas Maziliaus- iro. Hindenburgo ir kt. pava- 
ningrado fronte vokiečiai tu i “liaudies seimą” J. Pa- kas. buvęs užsieniu reikalu dinimai. I.icršiol neteko na-
paėmė nelaisvėn maršalo 
Vorošilovo sūnų kartu su ki- 
i-ris raudonarmiečiais.

leckio žmoną, Genovaitę 
Paleckienę. Ji, aišku, buvo 
“išrinktą.” Tiktai vėliau, kai

S. ------------- ------------ --------
Kas. buvęs užsienių reikalų dinimai. Ligšiol neteko pa- 
ministerijos valdininkas. (tirti, kad panašiai butų bu 

9. Dr.
šeimn.

J. Pankauskas su vusios pakeistos gatvės Lie- 
i tuvoje.

TELEFONAS 
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST- 
WORCESTER, MASS.

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

I
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TVYūterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICH F l JONIENĖ.

Kaip Padaromas Cukrus iš Runkelių.
Cukrus yra medžiaga, sa

vo sudėtimi labai artima 
krakmolui. Cukraus yra vi
suose nunokusiuose vaisiuo
se. kai kuriuose augaluose ii 
daržovėse.

Iki lS-tojo amžiaus būda
vo vartojamas tik is cukrinių 
nendrių gaunamas cukrus. 
Burokėliu cukraus nežinota 
iki Napoleono karų. t. y. iki 
19-to.io šimtmečio pradžios. 
Nendrių cukrus daugiausiai 
buvo Įvežamas Europon iš 
Anglijos kolonijų Azijoje. 
Napoleonas paskelbęs karą 
Anglijai ir norėdamas ją su
silpninti. be ko kito uždrau
dė Įvežti Francuzijon nend
rini cukrų. Jis privertė ir ki
tas Europos valstybes nepir
kti Anglijos kolonijų cuk
raus. Tokiu budu Prancūzi
ja ir kai kurios kitos Europos 
valstybės liko be cukraus.

Jau senai buvo žinoma 
kad runkeliuose esama apie 
4—5 nuošimčius cukraus.

Gerinant runkelių rūšis, 
pasisekė cukraus kieki juose 
pakelt net iki 12—14 nuo
šimčių. 1S10 metais buvo Į- 
steigtas pirmas fabrikas cu
krui iš runkelių gaminti.

Vadinasi, Francuzijos ka
ras su Anglija buvo akstinas 
runkelinio cukraus gamybai. 
Nuolat gerinant runkelių rū
šis. iu cukringumas pavyko 
pakelti net iki 20 nuoš.. ii 
šiandien įunkelių cukrus jau 
baigia stumti iš rinkos nend
rini cukrų.

Rudeni nukasti ir i fabri
ką pristatyti runkeliai (ne
ilgai palaikyti. nes ilgesni 
laiką nukastus runkelius pa
laikius sumažėja jų cukrin
gumas į. truputi apiplauti 
patenka Į didžiules lovių pa
vidalo dėžes. Iš viršaus i tas 
dėžes nuolat švirkščia van
duo: čia runkeliai, tam tik
rais mechaniškais prietaisais 
maišant, švariai nuplauna
mi. Po to iie kraunami i di
džiulius metalinius kubilus 
ir atitinkamais peiliais (ma
šinomis i supiaustomi i nedi
delius trikampius gabaliu
kus. Į trikampius todėl, kad 
paskiau, tolimesniame ap
dirbime tie gabaliukai nesu
liptu krūvomis, kas lengvai 
galėtų atsitikti, jeigu jie bu
tų plokšti ar keturkampiai.

Is taip supiaustytų runke
liu cukrus išskiriamas nu- 
miikymo budu. Numirkvmo 
kubilai buna labai dideli, 
padaryti iš geležies, kūgio 
formos, t. y. vienas jų galas 
buna siauras, kitas platus. 
Iš apačio- jie tvirtai ir san
dariai uždaromi, o iš viršaus 
pripildomi lunkeliais. Kelio
lika tokių pripildytų kubilų 

tui ėdama ant kits kiTo ir 
sraigtų pagalba vienas su ki
tu sujungiami. Po to Į viršu
tini kubilą pradedama leisti 
kaistą vandeni. Kiek laiko 
pabuvęs, vanduo iš viršuti
nio leidžiamas i sekanti, o 
viršutinis vėl prileidžiamas 
naujo vandens ir tt. Runke
liams jau išsiplovus, išplau
tos drožlės išmetamos lau
kan.

Tokiu budu iš burokų iš
traukiami cukraus syvai. Iš
čiulptosios runkelių drožlės 
džiovinamos ir parduoda
nt o- kaipo pašaras.

Po to einama prie gaubl
ių svvų išvalvmo. Jie sumai
šomi su vadinamuoju “kal
kių pienu.” t. y. su vandeny
je išti’pintomis kalkėmis. 
Nuo to -yvai pasidaro šiau
dinės spalvos ii- visokios 
priemaišos bei nešvarumai 
nu-ėda ant dugno. Reto. 
per syvus dar leidžiamos 
angliaiukšties dujos. Iš vir
šau- nusistovėję švarus sy
vai atsargiai nupilami, vėl 
maišomi su kalkių pienu.

vėl leidžiama pro juos ang- 
iiarukštis ir tt. Taip kartoja
ma tris kartus, kol gaunami 
visiškai svarus syvai.

Bet taip išvalytuose sy
vuose buna labai daug van
dens. kurio pašalinimas yra 
svarbiausia ir brangiausia 
cukraus gamybos dalis. Iki 
50 nuoš. to vandens pašali
nama garinimu (virinimu), 
bet daugiau virinti jau ne
begalinta. nes sutirštėję sy
vai pridega. Tolesnis van
dens pašalinimas atliekamas 
mažo atmosferos slėgimo 
pagalba. Taip išgarinama 
apie SO ir net 90 nuoš. sy
vuose esančio vandens. Da
bar syvai pasidaro tiek tirš
ti. kad pradeda kristalizuo
tis ("cukravotis“). Tokia 
"susicukravojusi” košė lei 
džiama i centrifūgas, kurio
se vanduo galutinai atskiria 
mas nuo cukraus.

Taip gautas cukrus esti 
dar nepakankamai švarus, 
jo spalva—geltona. Jis per
plaunamas sirupu ir džiovi
namas. Tačiau ir dabar var
tojimui jis dar netinka. Da* 
reikalinga atlikti rafinavi
mas. Tam tikslui cukrus vėl 
paverčiamas sirupu ir košia 
mas pro kauių-anglių koštu
vus. šie koštuvai ištraukia i* 
sirupo dujas. Įvairias lengvai 
tirpstančias druskas ir pa
naikina sirupo spalvą.

Prakošus. gautas visiškai 
švarus, bespalvis sirupas ga
rinamas jau minėtais budais, 
centrifuguojamas ir galų 
gale gaunamas rafinuotas 
smuikus cukrus.

Gaminant “cukraus gal
vas.” šis smulkus cukrus iš
tirpinamas. supilamas Į ati
tinkamas formas, kur jis nu
sistovi ir suRietėja. Paskiau 
iš foimų išimti gabalai ap
šlifuojami, apdailinami ir 
leidžiami i rinką. Gi norint 
gauti mažais gabaliukais 
cukrų, ištirpinti cukraus mil - 
teliai liejami i atitinkamo 
storumo plokštumas, o kada 
sukietėja, didžiuliais peiliais 
supiaustomi Į keturkampius 
gabaliukus, pakuojami ir 
parduodami. Pjaustant gau
tos liekanos paprastai suma
lama Į smulkučius miltelius 
ir šaunama vadinamoji cuk- 
raus pudra, kuri vartojama 
Įvairias bulkutes ir kitus 
skanėsius kepant.

Gerame cukruje privalo 
buti nemažiau kaip 99.7 G 
gryno cukraus. Gyvenime, 
tur but. ne visada toki gerą 
cukrų valgome. Atitinkami 
specialistai, tam tikrais bu
dais ir Įrankiais, labai leng
vai ir visiškai tiksliai gali 
pažinti cukraus grynumą.

(Tiktus dar gaminamas ir 
iš krakmolo, bet retai varto
jamas. J.

PRANEŠIMAS ŠIO SKY
RIAUS SKAITYTOJOMS.

Paskutiniu laiku pradėjau 
' gauti daug laiškų nuo šio 
; -kyriaus skaitytojų, kurios 
prisiunčia pašto ženkleli ii 
reikalauja privatiškai, pei 
laišką, visokių patarimų.

Draugės, aš nesu “Kelei
vio” samdoma darbininkė ii 

! io redakcijoj nedirbu. Aš 
. Moterų Skyrių tvarkau savo 
■namuose. liuosu nuo kito 
darbo laiku. Aš turiu atlikti 

i namų ruošos darbą ir turiu 
'da kitu užsiėmimu. Viena 
diena kas savaitė pašvenčiu 
Raudonojo Kiyžiau* darbui, 
todėl neturiu tiek liuoso lai
ko kad galėčiau visom priva- 
tiškais laiškais atsakinėti. 
Antra, visi laikraščio raštai, 
visi patarimai ir valgių re
ceptai yra skiriami lygiai vi
soms jo skaitytojoms, kad 
visos turėtų iš to kiek nau

VESTUVIŲ SLEBES

Iš kairės parodyta vyriausios pamergės šlėbė. pasiūta iš melsvai pilko šifono. Vidury, nuo
takos šlėbė iš rajono tafetos, gali but pasiūta namie; iš dešinės, nuotakos motinos suknelė 
pasiūta iš mėlynos rajono krepos.

APIE VALGIUS.
MAIŠYTŲ DARŽOVIŲ 

RAUGINYS.
VYNAS Iš GRE1PSŲ.

Sumaigyk greipsus (vynuo- 
ir su- ges) ir tegul pastovi, kol sėklos 

■ atsiskirs nuo uogienos. Tada 
1 supiaustyta kopūsto galva, j perkošk. Užpilk žieves vande-

4 kvortos nunokusiuI *
j pjaustytų tomeičių.

2 sukapoti žalieji pipirai.
2 sukapoti svogūnai.
2 puodukai sukapotų salierų.
4 šaukštukai muštardos grū

delių.
2 puodukai acto.
4’s puoduko cukraus.

Sumaišyt viską ir tegul pa
stovi iki cukrus visiškai ištirps.

i mu, išmaišyk ir gerai išspausk.
Ant kožno galiono sunkos įdėk 
3 svarus smulkaus cukraus. Iš
maišyk ir pastatyk vėsioj vie
toj kad įrugtų. Kai nustos puto
jęs. supilk į švarią bačkutę. į- 
kišk liuosai špunką ir tegul dar 
pastovi kokią sąvaitę. Bačkutė 
turi but apipilnė, nes jeigu joje 
liks daug oro. tai vynas pavirs i 
uksusa. Po savaitės atkimškTuomet sudėt i stiklus ir aklinai i. , ......, . ... . : . < spunka ir ausi pridėjęs prie sky-uzdaryt. Vinnt nereikia. Tai vra , . . .. .. .* les pasiklausyk; įeigų nesnyps-zaliu daržovių rauginvs. Is sitos ..čia. tai rūgimas iau pasibaigęs.proporcijos pasidarys apie 

kvortiniai stiklai.

KAIP PREZERVUOTI 
SLYVAS.

! Slyvas reikia 
šalinti kotelius.

Tada špunką gerai užkalk ir pa
statyk bačkutę ramioj vietoj. 
Pastatyt ją kiek nors aukščiau 
nuo žemės, kad nutraukiant vy
ną vėliau jis nesusijudintų ir ne-

nuplauti ir pa- Į susidrumstų.
Tuomet supa- • Vynas turi stovėt bačkutėj 

, kuoti jas į svarius stiklus taip . ramiai iki kovo mėnesio. Tuo- 
i glaudžiai, kaip tik galima, slyvų met jį reikia nutraukti per gu- 
I nesutraiškant. Slyvas galima mįne žarnele į bonkas. Tik ne
nulupti, bet galima dėti ir ne-! reikia žarnelės nuleisti iki dug- 

t luptas. Pridėjus pilnus stiklus
'slyvas užpilti karštu sirupu 
Rukščioms slyvoms sirupas da-

, romas iš vandens ir cukraus ly- 
| giomis dalimis, gi saldžioms slv-
l i voms reikia imti 1 dali cukraus 
• ir 2 dalis vandens. Lengvai stik-

, no, kad neįtrauktų nuosėdų. 
! Bonkas reikia prileisti pilnas ir 
gerai užkorkuoti. Jeigu naminis 
vynas pastovės ilgai atdaras, ar
ba nepilnoj bonkoj. jis pages,

LUS ! pavirs i uksusa.

lūs uždaryti, sustatyti į puodą i
: su vandeniu ir pavirinti. Pus- 
kvortiniai stiklai virinami 25

SUNKUS KLAUSIMAS. 
Pati

dos, todėl nėra reikalo pa- i 
geidauti privačių patarimų, j

Klauskite kokio tik noriteĮ 
patarimo arba recepto, aš. į 
jei tik galėsiu, mielai duosiu • 
atsakymą per “Keleivio” i 
Moterų Skyrių, per laikrašti, 
bet ne laišku.

Parašius laišką arba pri
ritintus koki nors raštą, turė
kite biskeli kantrybės. Laiš
kai ir raštai, kurie pirmiau 
ateina, turi but pirma ir per
žiūrėti. Paprašę kokio nors 
patarimo ar recepto, susimil- 
damos tėmykit sekančius 
laikraščio numerius, o ne, 
laiško laukite.

Kelios sąvaitės atgal viena! 
skaitytoja klausė, kaip “ke- 
nuoti” kornus. Sekančiam 
“Keleivio'' numery tilpo jai 
receptas su paaiškinimu. Į 
kad laiškais receptų niekam 
nesiuntinėjam. Dabar, už 
penkių savaičių, ji vėl rašo 
ir klausia, kodėl jos prašy
mas buvo “ignoruotas.’’ ko
dėl jai neatsakyta.

Kita moteris, norėdama 
gauti tūlo žmogaus iš Texas 
adresą, parašė man laišką ir 
idėjo už 3 centus štampą. 
Kol jos laiškas man buvo 
perduotas ir kol aš jai atsa
kiau, išėio beveik savaitė 
laiko. Bet ji. negavusi atsa
kymo ant rytojaus, sėda ir 
piškina kitą laišką, visaip iš
metinėdama ir net kolioda- 
mosi, kad jai neatsakyta. Iš
leidus tą nemandagų laišką, 
ji ant lyto jaus turėjo gauti 
mano atsakymą. Tas iš jos 
pusės buvo labai negražu.

Kad visom ant rytojaus 
atsakyti, turėčiau samdytis 
sekretorę. Už 3 centus pri
siųsta* pašto ženklelis nėra 
dar joks atlyginimas už ma
no laiška. Už tą darbą man 
niekas algos nemoka. Jei aš 
’um. drauges, privatiškai at
sakau. tai. rodos, vertėtų tik 
“ačiū” pasakyt, o ne bartis, į

Taigi dar kartą prašau 
draugių atsiminti, kad “Mo
tei ų Skyriui” aš savo liuosa 
laika aukauju. Ir kitosios 
naudos aš iš to neturiu, kaip 
lik tą pasitenkinimą, kad 
moterys randa “Keleivy” i- 
domiu sau dalykėlių pasi
skaityti. Draugiškai.

Michelsonienė.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išsruldyti pilietybė? įstaty 
mai su reikalingais klaniniais ir a' 
sakymais lietuvių ir ančių kalbom 

; Antra peržiūrėta ir pagerinta 
.laida. Kaina .. ..............................  25<

TU NEMYLI MANĘS.
Juk tu sakei tikrai ateisi
Prie jazminų pavakary.
Dabar žinau — tu tik juokeisi, 
Dabar žinau, jog tu žiauri.
...O gėlės alpo savo grožiu,
Ir vėjas meilinosi jom...
Man daugel kaitų pasirodė,
Kad tu atbėgi patylom.
Aš nežinau, kur tu praleidai 
Kvapsniąsias vasaros naktis, 
Neklausiu aš. koks jojo vardas, 
Nerupi man, kas buvo jis.
Manau — tas pats mėnulis juoksis, 
Nuo vėjo jazminai nubus,
Tu juk ateisi pasiguosti,
Kad tau gyvenimas sunkus.

V. Šiugždinis.

SU TAVIM.
Tiltas kaukė, švilpė vėjas pro stulpus. 
Blaškės lapai po aklas gatves.
Ar atsimeni... paklausei tu manęs,
Ką mums lemia griausmo daužomas

dangus?
Tavo akys švietė mėlyna ugnim.
Tu neklausei, nei iš kur, nei kas esu.
Tik drebėjai, ir gal buvo tau baisu.
Bet ėjai per audrą su manim.
Bučiau drįsęs galinėtis su dangum! 
Bučiau puolęs krintančias žvaigždes. 
Ištaškyčiau visas šmėklas ir dvasias,
Jei išdrįstų jos pastoti kelią mum.

V. Šiugždini*.

PASILIK!
Trumpa, kaip vasaros žydėjimas, 
Tavoji meilė, o brangi. —
Mes tik ką pasakon atėjome,
Ir tu jau išeini.
Ar tu nenori pasimaudyti 
Gležnų žiedų kvapsniu lietum? 
Drugelių laukuose pagaudyti 
Širdim džiaugsmu girtom?
Ar maža laimės mudviem lupomis 
Jieškot žiedų svaigiųjų bus? 
Pažaiskim pajūry, padūkime,
Kol mėlynas dangus.
Tau liūdna? Argi nusidėjome?!
Aš taip karštai tave myliu!
O! Neišeik šiame žiedų žydėjime. 
Sugrįžt jau bus vėlu.

V. Šiugždini*.

RYTAS.
Vai. naktele, naktužėle,
Neplasnoki man sparneliais!
Jau sužibo rasužėlė 
Deimanto šviesiais lašeliais.

Koks pasaulis stebuklingas!
Kiek harmonijos, grožybės! 
Retai kas čia nelaimingas,
Nėr šešėlių,, nėr tams; vės...

Jaučiu—laimė begalinė
Čia man skiria žvaigždžių taką... 
Saulė tuoj sužibs auksinė...
Vai, širdis tik plaka, plaka...

Tragikas.

savo vyrui:— 
tu. latre! Pragėrei visus 

Iš ko gi mes dabar gy-

girtam
minutes, o kvortiniai—30 minu- • Latr 
čių. Kai atvės, iškelti stiklus iš j pin4?us- Iš 
vandens ir neatidarant jų stip- vensime •

Vyras: — širduk, neužduok 
man šiandien tokiu klausimu.

jų stip
riai prisukti viršelius. Tuomet 
pastatyti vėsioj vietoj ir vartoti 
kada reikės.

DŽĖLĖ Iš LAUKINIŲ 
GREIPSU.

nes vis vien negalėsiu į juos at
sakyti.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAIGreipsus (vynuoges) nuplau

ti ir nuskinti nuo šakučių. Įdėk 
dalį uogų ant puodo dugno ir su
maigyk, kad pasidarytų trupu
tis sunkos. Vandens nedėk. Tuo- jj- pugę uncjjos kainuoja 
met sudėk likusias uogas ir vi- g0 cen£ papra?tu paštu su
rink ant lėtos ugnelės kol pasi- gj«iekimo kol kas da nėra. 
leis. Jei bus vielų uogų. su*nai- pjRįgai jr siuntiniai Lietu- 
gyk. Tada supilk į sūrmaiši ir von neina. Jie nebeina 
pakabink viršum puodo, kad per Lietuvon nuo tos dienos, ka: 
naktį nuvarvėtų. Rusijos armija užplūdo mu-

Rytojaus dieną sunką pamie- Kraštą, 
ruok ir pavirink 5 minutes. Tada
pridėk cukraus—ant kožno puo- . Karčiauskui.—-Rasine-
dūko sunkos puoduku cukraus, >! .“Skęstantis ir uz bntvos 
Cukrų sušildyk. Užvirink sunka griebiasi“ gavom lr prie pil
is naujo ir tepaverda 3 minutes. mof P1OS°S perziuresime. 
Nugraibyk putas ir supilk sunką J. S., iš Kubos.—“Keleivį” 
į sterilizuotus stiklus. Džėlė bus draugui į Havanos ligoninę 
gana tvirta, kai atauš. Uogos nusiuntėm, bet “Atviro Laiš- 
neturėtu but pernokusios, tuo- ko Elzbietai” nespausdinsi- 
met tvirtesnė bus džėlė. Iš per- me, nes tai perdaug privatus 
nokusių uogų džėlė buna mink- dalykas. Linkime draugui 
šta. greitai pasveikti.

M. P.—Laiškus Lietuvon 
Įgalima siųsti tiktai oro paš-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovė* Lietavių tiayįia

V autiniai dabartinė* krikMiniybtn gadynėlė kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada ga’ėo aiškiai suprasti Dievo kavimų.

Knyga didelio formato, tari 271 poalapj. Kaina popieros apdarais 
—1 00; audimo^agd.-^*l,88. Pinigas tnlitna siųsti popierinį doleri
arba "Money

KELEIVIS, 2S3 Broadway, So. Boston, Mass.
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r I ŽINIOS iš LIETUVOS
Čia Rusai Pataikė

1$ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.

[Žydai ir Komunistai
Netenka Žemės 

Lietuvoje.
Generalinis Lietuvos ko

misaras. Dr. von Renteln, iš
leido įsakymą žemės ukiui 
pertvarkyti, šio įsakymo iš
tiso teksto dar negauta, bet 
jo svarbiausieji dėsniai yra 
šie:

Tie ūkininkai, kurie iki 
1940 metų birželio 15 d. (t.

VALOSI NUO BOLŠEVI- | 
KŲ RAUGO. i

Per Kauno radiją buvo 
perskaitytas dienraščio “Į 
Laisvę” straipsnis, pavadin 
as “Nusikratykime bolševi
kų raugo/’ Tame straipsny 
ie buvo išvedžiojamą, kaip 
bolševikai žemino žmogau:; 
vertybę ir su žmogumi elgė 
si, kaip su daiktu. Pasižy 
mėjo bolševikai ir sa votis 
ka “dorove.” Aukso kalnus 
žadėjo darbo žmonėms, bet

y. iki bolševikų okupacijos): -lieko nedavė. Jie veisė kraš
turėjo iki 30 hektarus žemės 
ir bolševikų viešpatavimo 
metu patys valdė ūkį. tvir
tinami tų ūkių valdytojais. 
Tokiais pat valdytojais tvir
tinami tie ūkių savininkai, 
kurių norma virš 30 hektarų 
buvo nusavinta: jie palieka
mi tos ūkio dalies valdyto
jais, kuri bolševikų buvo 
jiems palikta, tačiau su sąly
ga, jeigu jie bolševikų lai
kais jiems paliktąją ūkio da
lį patys valdė. Naujakuriai 
ir mažažemiai, kurie bolše
vikų metu yra gavę žemę 
naudojimuisi, laikomi tos 
teisės nustojusiais. Tačiau 
tiems naujakuriams ir ma
žažemiams. kurie sugeba ge
rai ūkininkauti, laikinai že
mė paliekama valdyti. Bu- 
viems sovchozams valdyti į- 
steigiama atskira administ
racija. Tas žemes, kurios 
dabar neapdirbamos, valdo 
vokiečių apygardų komisą 
rai. Ūkininkams, dėl apsilei
dimo ar tinginiavimo tinka
mai neapdirbantiems ūkių 
grasoma griežtomis bausmė
mis. Žemės ūkio darbininkai 
grąžinami į savo nesąsias 
vietas: jie ir naujakuriai irgi 
bus griežtai daudžiami, jei 
trukdys ukius perduoti nau
jiems valdytojams. Šis Įsa
kymas Įsigaliojo nuo 1941 
metų rugpiučio 19 d.

Minėtame vokiečių komi
saro Įsakyme esą dar pasa
kyta, kad šis ūkių valdymo 
pertvarkymas esąs laikinas. 
Jame dar pabrėžiama, kad 
bolševikų reforma taip ka
tastrofiškai palietė žemės 
ūkį, jog norint aprūpinti 
kraštą maistu, esą nutarta 
žemės valdymą perduoti 
tiems, kurie tai geriausiai su
gebą. Nurodytomis valdyto
jų teisėmis nesinaudoja žy
dai, komunistai ir neukinin- 
kai.

e skundikus, tą gėdą kiek 
vienam sąžiningam žmogui. 
Straipsnyje pareiškiama, 
kad vokiečių armija pada 
riusi galą bolševikų okupa
cijai, todėl visas kraštas la 
bai džiaugęsis. Straipsnio 
?ale patariama visuomenei 
atsikratyti pataikūnų bei ap • 
jakelių.

ORGANIZUOJAMA AP
SAUGA NUO GAISRŲ-
Lietuvos ugniagesių orga

nizacijų sąjunga kreipia dė
mesį į tai, kad Lietuvos pra
monės įmonėse dažnai trūk
sta pagelbinių priemonių 
orieš gaisrą. Miesteliuose į- 
akoma sutvarkyti apsauga 
įuo gaisro, surasti tinkamus 
:mones, kurie tuo reikalu 
oasirupintų. Pirmiausia rei
kia parūpinti būtinus įran
kius; didesnėse įmonėse į- 
zesti budėjimą. Reikalingas 
’nstrukcijas galima gauti 
Kaune ugniagesių sąjungoje 
(Daukanto g. 12.). Bolševi
kai. bėgdami iš Lietuvos, iš
gabeno daug ugniagesių in
ventoriaus. Visuomenė ragi
nama nurodyti kur toks in
ventorius padėtas. Jeigu jis 
neišvežtas, tai jį reikia tuo
jau pat grąžinti.

POETO MIŠKINIO KAL
BA PER RADIJĄ.

Rugpiučio 17 d. poetas 
Antanas Miškinis kalbėjo 
per Kauno radiją tema “Ma 
no Tėvynė.’’ Menine forma 
su įkvėpimu, jis atvaizdavo 
Lietuvą, kaip seną poetų ir 
dainininkų šalį, kur tykiai 
Nemunas teka. ošia žali miš 
kai. kur gražios svajonės i* 
graudi tikrovė. Pavasarį lie 
tuviai dejavo, bet ar pasi 
baigė liūdesys rudenėlyje? 
Kadaise Lietuvą valdė bajo 
rai, gyvenę pilyje, išpuošto 
se puikiais paveikslais ir 
freskomis. Jie tikėjosi musų 
žmones ištautinti. Artoją* 
dainavo liūdnas dainas, jieš 
kodamas nuraminimo ža
liuose miškuose ir žydinčio 
se lankose. Jo sūnus ir duk
terys būdavo ištremiami į 
tundras ir į Sibyrą. Paga 
liau Lietuvą atvadavo paty: 
artojai ir pralaužė užtvarą. 
Jų sūnus, daktarai ir inžinie 
riai, grižo į žaliuosius miš
kus ir i dainų tėttynę. prade 
jo statyti miestus, asfaltuot’ 
kelius, kurti naują gyveni 
mą. Ir dabar kasdien aid 
lietuvių daina iš kalnų, miš
kų ir kalėjimų...

A. Miškinio paskaita tru
ko 15 minučių. Po to, buv< 
sudainuota iš plokštelės 
“Kur bakūžė samanota.”

KAIP BOLŠEVIKAI EIK
VOJO PINIGUS.

Iš dienraščio “Į Laisvę’’ 
per radiją buvo perskaitytas 
straipsnis apie “lėšų taupy
mą” bolševikų laikais. Buvo 
nurodyta, kokiomis stam
biomis sumomis švaistėsi pa
tys komisarai, bet patys skel 
bė taupumą iki kraštutinu 
mo. Daug tūkstančių išmesta 
rusiškam laikraščiui “Truže- 
nik.” kurio joks lietuvis ne
skaitė. Vien tik bolševiku 
spalio revoliucijos apvaikš 
čiojimui Lietuvoje buvo iš 
leista pusė miliono litų. 
Stambiausios sumos išeikvo
tos komjaunimo organizaci 
jai. dienpinigiams agitato 
riams, “rinkimams” ir pana
šiems reikalams.

ŪKININKAMS SIŪLO 
ARKLIŲ.

Paskelbtas pranešimas 
kad tiems ūkininkams, kurie 
neturi pakankamai arklių
darbui, arkliai bus išnuomo- «TDnp, a, 
iami ar parduodami. Nori STOOTIAI 
nasinaudoti tokia proga ūki

Mil
■MM «C ttw Dar M*w«rec)

Si nuotrauka buvo prisiųsta Amerikon iš Maskvos. Ji pa
rodo kaip rusų orlaivis nuskandino vokiečių laivą Baltijos 
Juroj. Vaizdelis No. 1 parodo oro torpedą paleistą iš rusų 
lėktuvo. 2-ras numeris parodo torpedos sprogimą vokiečių 
laive. 3-čias numeris parodo jau vokiečių jurininkus susė
dusius i valti šalia savo skęstančio laivo. Vaizdeliai 4, 5 ir 
6 parodo kaip vokiečiu laivas nuėjo juros gelmėsna.

SUSISIEKIMAS SU UŽ
SIENIU BUSIĄS AT

NAUJINTAS.

SAUGOJAMA 
ŽMONIŲ SVEIKATA.

ninkai turį ateiti į apskritie- i Apskričių gydytojams įsa- j 
’iršininko įstaigą su vals kyta pranešti centro įstaigai: Iš Kauno gauta žinių, kad 
čiaus valdybų jtažymėji- Lipie susirgimus užkrečiamo- trumpoj ateity galima laukti
mais. . . mis ligomis. Be to, jiems įsa-: pašto susisiekimo atnaujini-

Rugpiučio 13 d. Kaune: kyta patikrinti miestu ir ap- mo tarp Lietuvos ir užsienio, 
vokiečių policija supirkinė tyk,sanitarinę būklę i: i
jo. iš ūkininkų arklius nuo 4 . padaryti apie tai praneši-! M.
’ki 7 metų senumo. Buvo į mus įjįj rugsė jo 15 dienos. ! 
mokama grynais pimgais-
markėmis.

BIRŽIŠKA ESĄS 
VILNIUJE.

Buvę Lietuvos Ponai BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ DAILININKĄ 
Dabar Ūkininkų EIDUKEVIČIŲ.

Bernai.
Lietuvos ūkininkams pa

KAS REDAGUOJA DA
BARTINIUS LIETUVOS 

LAIKRAŠČIUS.
, ... , . ...... Patirta, kad dienraščio “3

maj belaisvių, kūne iki šiol uisvę- iedakt0|.įai esą Ju- 
, buvo Lietuvos ponai. . ,ius Butėnas, buvęs “XX 

L kininkams. kui tems rei- Ąujįiaus” redakcinio kolek 
kalingi darbininkai, turi pa- ,vvo narvs jr Dl. p,. Dieli. 

; duoti per apskričių agrono- ,;inkaitis. kuris g Kauno ka. 
mus prašymų, o agronomai )ėjimi, išsįpelbėjęs dar bir 
praneš apie tai kur reikia ir -
ūkininkams bus atvaryti

skelbta, kad dabar jie gali 
'gauti lauku darbams dirbti

sai belaisviai darbą dirbti. 
Ūkininkai turi laikyti ru

sus belaisvius daržinėse ai 
kitokiose patalpose, kurias

Besitraukdami bolševikai 
be jokios priežasties nužudė 
dailininką tapytoją Vladą 
Eidukevičių, kuris gyveno 
Linksmadvaryje, Aleksote. 
Bolševikai iš pasalų sužeidė 
jį į galvą ir nuo tos sunkios 
žaizdos jis mirė.

Dailininkas Vladas Eidu
kevičius gimė Kaune 1891 
metų rugpiučio 9 d. Mokėsi

i u. ~eli° 22 d., pačioje karo pra Rygos realinėje mokykloje,
I U- _____ ry. - .1*1- ____izioie. 

Vilniuje
raščio 
faktorius

išeinančio dien
Naujoji Lietuva ’ re

pradžioje buve 
r

Mackevičius,

studijavo Rygos dailės mo
kykloje, vėliau mokėsi meno 
(tapybos) Muencheno aka
demijoje. Šiaip jis buvo

galima užrakinti, kad jie pasaulio matęs žmo-bet vėliau jis i gus nes jjs studijų reikalais 
tai spygliuotų ty.ieJšk£mą įoisevikų okupa-'

pabėgtų. Jeigu bus uždėta  ̂u pašaiintaS proso- aDvaž:nėjo Vokietija
gera spyna, tai stivp-liuotni-.-GAL-- Ji.... - : apvažinėjo voHieują
vielų nereikia.

ieaaK'i originalių paveikslų, kurių 
'dalis vra Kauno dailės nau

jiems reikia ir kokiose patai-;ciios narvs.
pose jie juos laikys. i ūkininkams skiriamo są-iziejuje o taip pat Vilniaus

vaitraščio “Ūkininko Pata-j 
redaktorius vra Anta-'PER RADIJĄ DUODAM?

ŪKININKAMS PATA
RIMAI.

Per Kauno radijo stoti ševikų okupacijos.
kasdien tarp 12 vai. 45 min. ---------------
iki 1 vai. duodami patarimai ŪKININKAMS MOKĖS 
ūkininkams. Dažnai kartoja
mas parėdymas padidinti 
rugių sėjos plotą 20 nuošim-

1 muziejuje, Vilniaus rašyto-
rejas reaaKtorius yra Anta-,ju menininku kliube. Da
nas Rimvdis. dirbęs šio laik-!lt‘ įo kurinįu įiko Lietuvos 
raščio redakcijoje ir iki hol-; daiįininku sąjungoje ir jo 

i privačiame bute.
SUNKUISIVAIŽDUOTI 

į BOLŠEVIKŲ TERORĄ.DAUGIAU UŽ PIENĄ
Lietuvos pieno bendro- Iš vieno asmens 

_ i - i - - i ,vėms pranešama, kad kainos:čio Kaune ir ten 
eiu. lam tikslui ūkininkams i pjenuj j,- pieno produktams,: bolševikų okupacijos metu.

kad užsie
nin ku nei

„ . , , . . ........— ---------- , - ------- - ---- -- ~ .audonaji
rugius. Be to, duodami pata- vjeną riebalų kilogramą. Po siaubą, kuri lietuvių tauta 

kaip paruosti rugių to manoma priversti ūki- pergyveno bolševikų okupa-
?ėjai dirvas, šią vasarą nepu- nįnkus pristatinėti visą pie- rijos metu. Maskvos vaido-
dymavusias. ną Į pienines. Dabar, dėl vai buvo nusistatę išvežti iš

. \?ias v.a ė*es «mes menku kainu, pastebimas Lietuvos puse gyvento iu i-
Ūkio Rūmai aiškina ukinin-' ‘ —

gyvenau
išbuvusiu

kams, kuomet naudingiau
sia rauti linus, kaip prižiurę 
ti kiaules, avis ir kaip šeimi 
ninkauti.

pieno
mas.

oristatymo mažėji-

PERKA ARKLIUS MĖSAI

ATKASĖ BOLŠEVIKŲ 
NUŽUDYTUS ŽMONES.
Per Kauno radiją buvo

lietuvių vieton atgabenti vi
sokių kalmukų, kirgizų ir ki
tokių mongolų.

LIUDAŠfGIRA sėdi 
KALĖJIME.

Jau anksčiau buvo pra-paskelbta, kad rugpiučio 28 
Akcinė bendrovė “Mais-įdieną Petrašiūnų kapuos0 nešta, kad bolševikų pakab

tas” skelbia, kad supirkinės t turėjo buti atkasti bolševikų kas Liudas Gira suimtas, 
mėsai arklius, netinkamus nužudyti žmonės. Nužudy- Dabar iš kitų šaltinių ši žinia 

pasitvirtina. L. Gira sėdi Lu
kiškių kalėjime. Tuo tarpu 
prof. V. Krėve-Mickevičius 
yra laisvas ir gyvena Vil
niuje.

darbui ir dar galinčius pa- tujų šeimų nariai buvo kvie- 
kelti kelionę i Kauną. Ark-ieiami nurodytą diena atvyk- 
liai bus supirkinėjami tuose ti i Petrašiūnus atpažinti ai - 
pačiuose punktuose, kaip ir tintuosius ir prideramai juo 
galvijai. palaidoti.

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butu 
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 k'ausimų. kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

ŪKININKŲ DELEGACIJA 
PAS RENTELNĄ.

Per Kauno radiją buvo 
pranešta, kad Vokietijos ge
neralinis komisaras Lietuvo
je Dr. Renteln šiomis dieno
mis priėmęs lietuvių ūkinin
kų delegaciją, vadovaujamą 
-J. Tumo. Komisaras pareiš
kęs, kad kiekvienas ūkinin
kas galįs jam asmeniškai iš
dėstyti savo norus ir kad jis 
viską darysiąs padėti ūki
ninkams atitaisyti tai žalai, 
kurią jiems padarė bolše
vikai.

! Žinios iš Lietuvos sako, 
j kad prof. Mykolas Biržiška 
i randasi Vilniuje. Bolševi-

PAKELTA BULVIŲ 
KAINA.

Kauno miesto srities ko - i ^ms nepavyko jį sučiupti.
misara* pakėlė kainas bui-1 ----------------
vėms iki 50 kapeikų už kilo Į VARŠUVOJE SUNKI LIE- 
gramą. Už nustatytų kainų; TUVIŲ PADĖTIS.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas ? Raita 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Rvžiu barstymas jauniems ant pal
vu? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

Kodėl tūlos moterys neturi 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- 
g.nti kūdikį ?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

nesilaikymą grasinama bau 
sme.

PER KAUNO RADIJĄ
DAINAVO BUTĖNAS.

Vienam koncerte, perduo
tam per radiją, dainavo dai
nininkas Butėnas. Taip pat

Varšuvoje dabar esą 29 
lietuviai seneliai ir 23 vai
kai. Jų padėtis tenai labai 
sunki.

MIRĖ PROF. AUGUS 
TAITIS.

Kaune šiomis dienomis

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

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

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mas*.
dažnai dainuoja dainininkės mirė Pianas Augustaitis. 
V. Grigaitienė ir Gr. Matu- Lietuvos universiteto profe- 
laitytė. t ponus.
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Vietinės Žinios
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
DELEGACIJA WASH- 

INGTONE.

kimus tam tikroj demokra- 
:ijos principų deklaracijoj ir 
'teikė tą deklaraciją Valsty
bės Departamentui, kuris ve
da užsienio reikalus.Lietuvius atstovavo SLA

prezidentas adv. Bagočius. _ , .. ..... _
r. .. , ... Delegacija kalbėjo Rytų
Einant kelei\iui >pau- s gurOpOS Tautų Demokrati- 

don. iš JA a>hingtono sugi\-,-;aj Ginti Komiteto vardu, 
zo auv. F. J. Bagočius. Ame- < Valstybės Departamento 
tikos Lietinių >u>i\ lenijimo j valdininkas pareiškė dideli 
PI eziaelitaS. kulis kaltu nocitnnlinimo L--J/J tvi.
kitu tautų atstov
dė’ii Įteikė Valstybės Depar 
tamentui deklaraciją, kurioj 
išdėstomi pavergtųjų tautų 
troškimai ir viltvs.

Lietuvos Rėmėjų D-jos vai- > 
dybos suvažiavimo pro

tokolas.
Lietuvos Rėmėjų D-jos 

valdybos suvažiavimas įvy
ko rugsėjo mėn. 7 dieną So. 
Bostono sandariečių svetai
nėje. Pirmininkas A. Kriau- 
eialis atidarė posėdį 3 vai. 
popiet.

Suvažiavime dalyvavo šie 
valdybos nariai: pirm. Ant. 
Kiiaučialis, vice pirmininkai 
J. Tuinila ir Ant Janušonis, 
sekr. J. Arlauskas, fin. sekr. 
J. Samsonas, ižd. J. Dvarec
kas ir koresp. A. Matjoška.

•ais <i nane i Sav° Be to. buvo parengimų ko-
vbė< Denar- verW ta?tŲ ?-mones ^p1' misijos nariai: K. Mereške-misijos

vičiutė, P. Jazukevičius, B. 
Kontrimas ir P. Ramanaus-

nasi demokratijos gynimu.
Tokių pastangų daro ir pati

ashingtono vyriausybė. Viso jaį>o suvažiavime 
(\ors karas dar nepasibai- dalyvavo 11 atstovų. 

Departamente ( -tęs ir vynausvbė negali šio- Pereito suvažiavimo pro- 
p. Adolph A.’ ....... ’ i......

Valstybės 
valdininkas.
Berle. maloniai delegaciją 
priėmė, susipažino su ja ir 
kalbėjosi ištisa valanda lai
ko. ’ ‘ Į

Lietuvius delegacijoj at
stovavo adv. Bagočius. lai-i

atija
tautos atgaus savo nepri
klausomybę ir la’svę.

Tuo budu Demokratijai 
Komieto delegacija

ro klausimu yra pasidalinę ir 
vieno nusistatymo neturi.

Socialistų Partija visuo
met buvo karams priešinga 
ir ji priešinga dabar, bet dėl 
karo ne žydai kalti. Dėl karo 
kalčiausi yra fašistai, žydų 
priešai.

Charlestowno gauras pada
rė $1,000,000 nuostolių.
Boston & Maine geležin

kelio kompanijos sandėliuo
se, Charlestovvne, pereito 
ketvergo naktį kilo gaisras, 
kuris sunaikino 4 didelius 
sandėlius su maistu. 26 pre
kių vagonus ir 21 didelį tro- 
ką. Nuostoliai apskaitomi į 
$1.000,000. Keturi sandėliai 
buvo prikrauti kupinai viso
kių konservų. Dabar tenai 
didžiausios krūvos suspro
gusių skardinių, nes įkaitę 
nuo ugnies “kenai” visi su
sproginėjo.

Kokiu budu kilo gaisras, 
iki šiol oficialiai neišaiškin- 

Socialistai, pasmerkė Lind- ta. bet žmonės kalba, kad

Tas Atsitiko East Bostone

štai kas beliko iš mokomojo orlaivio East Bostone, kai ar
mijos aeroplanas, neespėjęs pakankamai aukštai pakilti, 
smogė jį bestovinti ant žemės. Penki žmones buvo sužeisti.

greičiausiai pagamintų L. R.
D. įstatus, o pagaminę pra
neštų sekrėtoriui. kuris su
šauktų Pildomos Taiybos ną, švedų pavilione,

Pagerbė Lapeikius.
Nedėlioję rūgščio 21 die- bergho fašistiškų išsišokimų P*ie vieno medinio sandėlio 

. buvo “pribekiuotas” senas
Šiomis dienomis Bostone trokas įr j0 motoras paleis- 

posedziavo Amerikos Sočia- Nuo to ir pradėjęs san- 
įistų I artijos Vykdomojo dėlis degti. Taigi išrodo, lyg 
Komiteto konferencija, kuri, jr caUotažas.
tarp kitko, aštriai pasmerkė

netoli
vius—Dr. . illiam Perau, 'Ginti Komieto delegacija suvažiavimą kartu su spau- Stoughtono. įvyko parė pa
ėstus—dail. George Kuke- padarė su Valstybės Depar- komisija, išdiskusuoti gerbimui Bridgewaterio Do- 
puu. uni ainiečjus- —ptOi. Mi- ramentu labai svarbų kon-1 įstatus ir ateinančiam seimui mininko ir Juozefinos La- 
roslav Sičanski _ir adv. Ar-,raktą ir. kai tik karas pusi- patiektų užtvirtinti. peikiu 25 metų vedybinio

?aa5^ ^a—, Nutarta kuo greičiausia gyvenimo. Svečių buvo virs Lindbergho pasakytą pra- Lietuvių Radijo programos.
piĄiau^omos LRiamos ie>- Kad dabar įteikta jos dėklą- įgauti L. R. D. čarterį. Tuo šimto, daugiausia ilgų metųikajba į)es Moines mieste. Ruokio *7 radiio »ro- 
puolihcs vyriausiojo tnou- iacija nebūtų pamiršta. -rūpintis palikta J. Tuinilai, sandraugai, ypač iš Over Jis žibėjo tenai “America gramaper stoti WORL, 950 

Labai gerai, kad šitoj de- A. Matjoškai ir J. Arlauskui. Globė įvertini ...„n.,. -.....---------? b ■
tribu- 

nuo rusu buvo11010 tesėjus 
pulk. Fedor 
ir “Novoje Russkoie Slovo*'

Mansvietov ■: legacijoj buvo atstovaujami Buvo skaitvtas laiškas nuo

Malinauskaitė.dalvvavo d< Viktoras M.; kalbėjo 
buvęs Rusijos I vardu. 

Seimo pirmi-;

se
čei novas.
Steigiamojo
įlinkas, socialrevoliucionie- Nuleido naują jūrių milžinų 
rių vadas: Kaarel R. Pusta,’ —šarvuotlaivį “Massachu- 
buvęs Estijos užsienio reika-į setts.”
Jų ministeris: Kiemelis Jęd-.
rzeievski. buvęs V 
universiteto profesor
kifor Hrvhoįviv. buvęs lais-; - , , -
vos Ukrainos'švietimo mini-' nauJas - k3™ lalvas’ 
stens: Vladimir Zenzinov.
rusu liaudies veikėjas: J.. , , ... ___ «iVictor Stemek. buvęs Čeko-Ku;.;>u!ell?1.n?o;.te.1.emnn?Lle t
slovakiios valdininkas, ir,' ■/nūs Knox. Kuris pa\ lahos Zanovic. kroatu - -- 1

visos delegacijos Nutarta kreiptis į Ameri-

mokslininką;

PENKI DIDELI
KAMBARIAI

Yra visi įrengimai 
Renda labai pigi.

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

“Keleivio” name. 253
Broadway, So. Bostone.

T.l. TBObridga

Dr. John Repšiui
(BEPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
2-4 Ir MM-StU-- « t-se n—sa

ana 10 iki u ryto.
278 HARVARD STREET 

kamp. lamas at. arti Central 
CAMBRIDGE. MASS.

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 
528 COLUMBUS AVĖ..

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7432

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.1UIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.

197 SUMMER STREET. 
LAWRENCE. MASS.

viiooe ceveiikų ai.otmes.; pirst” komiteto suruoštame k. nuo 8:30 ryto: (1) muzi- i 
Daugelis ka.bejo ir linkėjo mitinge. ir kalbėjo kaip tik- ka: (2) dainos: (3) žinios, j 
jubiliatams daug laimes' ir ras Hitlerio bernas, gryniau- Rugsėjo 28, sekmadieny,1' 

kalbą šio kraujo fašistas. Jis ata- radijo programa per W0RL 
as iovo- kavo prezidento Roosevelto stotį nuo 9:30 ryto: (1) Jo-į 
Helenos administraciją, kad ši susi- no Tamulionio orkestrą iš i 

dėjusi su žydais ir anglais Nashua; (2) dain. Jonas Ta-į 
Įtraukti Ameriką į mulionis iš Nashua.

Steponas Minkus. ■
žydus,

foto- 
lenos 

lietuviš- 
ioleta 

l-zv ke-pasoko
kos Raudona Krvžiu dėl su- klasiškų šokių. Paskuti------- ...u.^uvo

norinti 
karą.

Kaltinti Amerikos
šelpimo Lietuvos nukentėju- patys jubiliatai ouvo ka(| -ie į įtraukti Amen- AR NORI, AR NENORI 

..... „..1:1^.., t nakviesti nasakvti no žodi:iu. Tuo rūpintis palikta J. pasakyti po
Tuinilai kitą. Taip vadinama n

Nutarta surengti ši sudeni y sujaudinimo
‘ ‘ ketas pares negalėjo nieko

- ką į karą. yra fašistų propa- TAISYT REIKIA,
j-Vu O“ ganda. sako socialistai. A- del neti- &

msJęd-; či urarninka Ouincv laivu maršrutą Mass. valstijoj, o Retas pares negaiejo nieKoaršuvosL.ę U --nmKa r UinCBa?Ų;kalbėtojų kviesti nulk Gri- pasakyti. “Jaunasis taipgi ; Ni dirbtuve,, netoli nuo Bosto- ka be.oju kviesti pulk. bu £ prakalbos, bet
no. buvo nuleistas jūron mų. . onuleistas jūron . ..

___ ______  35.000 J- Tuinila pranese, kad
tonų talpos šarvuotis, pava- p* buvo nuvykęs pas Amen- 
dintas “Massachusetts” var- kos Raudonojo Kryžiaus at- 

tovą dėl suselpimo lietuvių,

’ 11

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis 
OPTOMETRISTAS

Iš rusų teko išgirsti labai 
gražių ir šviesių minčių. Bu
vęs Rusijos Steigaimojo Sei
mo pirmininkas Černovas 
pareiškė, kad rusų liaudis 
r;ekuomet imperialistinių 
tikslų neturėjo ir neturi. Ji 
nori būt pati laisva ir gei
džia laisves kitoms tautoms. 
Raudonosios armijos užpuo
limai ant Pabalčio kraštų, 
ant Lenkijos, ant Ukrainos 
ir Kaukazo respublikų, tai 
ne rusu liaudies darbas, bet 
bolševikų smurtas. Tokią 
pat minti pareiškė pulk.

ir redaktorius 
Lenkų atstovai 
kad Lenkijos 

demokratija neturėjo ir lie
tui i jokių tikslų prieš Lietu
vą. Baltgudija ar kitas kai
myne-. Avantiūra prieš Vil
niau? klastą, tai nacionalis
tų dalbai. Bet tie nacionalis
tai dabai' žlugo. Lenkų liau
dis trokšta demokratinės

Mansvietov 
Weinbaum. 

virtino.P <

LenKijos ir broliškų 
su keti n: v.

nnmme svečiams, kad da 
bar Lietuvoje musų tėvai, 
broliai, seseiys yra nekaitai 
žudomi. Jų užuojautai sve-

• " i dalyvavo*'ir laivvno sekreto- kuriuos bolševikai ištrėmė i buvo paprašyti minutė- 
„ nūs Knox. kuns pasakė ido- « £ jos ^Onip likimą.

donojo Kryžiaus, todėl gu-i daugelis nusisluostė po asa- 
šelpti patekusius į nelaimę i r3 nuo 53X 0 veido, 
žmones negalima.

Raportas buvo priimtas 
vienbalsiai.

Buvo įnešta, kad Lietuvos

mią prakalbą.
“Masachusetts” yra di

džiausis karo laivas pasauly. 
Tai yra superdrednotas pil
noj to žodžio prasmėj. Jo 
pastatymas kainavo $75,- 
000.000. Jis turi 9 kanuolės

Dalyvavęs. 

REIKALINGA MOTERIS

merikos žydai nėra susispie
tę į vieną kokią organizaci
ją, kuri siektų karo ar prie
šintųsi jam. Kaip kitų tauty
bių žmonės, taip ir žydai ka-
"Tith u a n i a n

FURNITURE CO.
APDRAUSTI

PERKRAUS 
TYTOJAI.

<Insured 
Mcvers i

Perki-austoro 
fia pat ir i to 
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. M ASS.
Tel. SOUth Boston 4618po 16 colių, kurios per 18 Rėmėjų Draugija surengtų 

mvlių gali sudaužvti bet ko- buvusiam Lietuvos “prez.. 
kf šių laikų laivą. ‘ Be to, jis A. Smetonai bankietą. Įnesi- 
turi daug mažesnio kalibro mas buvo diskusuojamas ir 
kanuoliu ir kas minutę gali padaryta išvada, kad pir- 
išmesti *20 tonų plieno ir miau reikia parašyti laišką 
sprogstančiosios medžiagos. A. Smetonai su pasiklausi- 
Jo plieno šarvai vra 16 coliu mu, ar jis sutiktų atvažiuoti, 
rtorumo. Kiekvienas jo sky-jjeigu butų bankietas rengia- 
rius užsidaro aklinai, taip mas, ame. o tik tada tą da- 
kad jo negalėtų nuskandinti reikėtų aptarti, 
submarinu torpedos. Nutarta ateinantį suvazia-

Pasižiurėti jo nuleidimo vimą laikyti VVorcesteiy. bet 
ceremonijų buvo susirinkę laikas suvažiavimui nebuvo 
apie 30.000 žmonių. Vienų paskirtas.
tik darbininkų, kurie dirba . Pirm. A. Kriaučialis suva- 
Quincy laivų statyboj, buvo žiavimą uždarė 5 vai. vak 
apie 16.000.

Pagamint valgį, prižiūrėt namus ir 
ligoni. Klauskite nuo 5 iki 6 vakarais 
(ant 2-ru lubų). (9)

60 Cherry Street, Cambridge.

Visi Tavorai Brangsta, bet 
pas mus gausit senom kai
nom visokių

Geležies Reikmenų
PLUMBINGV, Geriausios Rūšies 

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

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

FLOOD S0UARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, M ASS.
Tel. ŠOU 4148

!

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

vakare-

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyveninio permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Gyv. 21122

•antiKiu!

Lietuviai. Iat\ iai ir estai • 
taipgi nori būt laisvi ir ne-- 
priklausomi. Nori to kroatai, 
ukrainiečiai ir čekoslovakai.

Taigi ši delegacija išdės
tė visus tuos savo tautu troš-

Išskandavo j a Storas
Kuris norėtu gali randavot

. » ' «
ir na- J

mą. 1S metų išdirbtas biznis. Išsiran- ' | 
davoja dėlto, kad savininkas mirė, I 
nėra kam tinkamai prižiūrėt. Gali | 
matyt bile laiku. M. T. (1) t

188 \V. 9-th st.. So. Boston, Mass. J

J. Arlauskas, sekr.

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE MAURA {
Lietuvė Moterų Grožio Kulluros •

Lavinta Ekspertė 
9 EASTF.RN AVENUE

Dedbam, Mass.
Tel. DEDham 1636 J

SENIAUSI SOUTH BOSTONE

STOGDENC1A1-ROOFERS
i /tikrintas Stogo Gerumas ir Amžius.
Išmok'*:imaL duodama, kurie nori.

Dedam vi.'ckius stogus: asphalt shingles, smala ir 
žvirgždą.--, ir ett.

Mes apdei.giain Sidv \Vall.~ namus su 
arba su vjiating: mastic.’

mediniais šingeliais 
Puikios spalvos.

ORMSBY CO.
ISO W. HR<T STREET, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOI 2»24-5

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

PAS MIS DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 
LABAI PRIEINAMA KAINA.

Sienom popiera 6c. Rolis ir brangiau.
MALEVA—VARNISH—SHELLAC

Aliejus—Tarpentinas—Le ad—Kak-imain—Lime—Plaster 
Cementas—Dratai—Stogam Popiera—Smala—Bingeliai 

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

SOUTH BOSTON HAKDWARE. INC.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

322 BR0ADWAY,
Tel. ŠOU 1736

SO. BOSTON. MASS. 
tarpe D ir E Streets

Fot the occasion of proud meno 
ries, let youn be a gift of jewclry, 
onc that vvill carry the raemory of 
your affcction down through the 
yean. Foc a very special gift... 
choose frotn ouc shoaing of the 
ncwcst Grucn watch style*. To
day* priccv start frotn onlv $24.75.

ftaglcnd Tr«d» Mark 
•»,# U.*.tor. O*. FertMl

5 DrJoseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nno 2 iki S, 
nuo 7 iki •.

Seredom » iki 12 
ir susi 

DAKTARAS
i ištaiso defektuotas akia ir 
! mu laiku augrųžinu

jTeL 28624

♦ šviesų. Išeg- 
iu akinius.j zaminuojų ir priskiriu

| 114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2S71 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

f K NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 rak. kasdien.
Nedėiiom, nuo 10 ryto iki 1.

pt J. NAMAKSY
S Real Estate & Insurance
} 414 W. BROADWAY.
« SOUTH BOSTON, MASS.
{ Office Tel. So. Boston 0948 
» RES. 251 CUESTNUT AVĖ,
S Jamaica, Plain, Mass.

Res. Tel. Arnold 1028

tins FUI nu IMLU m IIFIS II litu Itst

KETVIRTIS & C0.
“Gifts that Lašt”

312 11ROADWAY SOUTH BOSTON
Tek ŠOU 4649

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Plgiaa.

IHdeli pageriaimai ir 
Hydraulic Brokato.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IftllIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — earininkai.

Ir iMBOMtrartoa etato: 
1 HAMLIN STRBR

I I




