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Sumušęs Rusus, Hitleris 
Siūlys Anglams Taikytis

IKI KALĖDŲ NORI PA- Sumušęs rusus, jis tuoj 
BAIGTI KARA. siūlysiąs Amerikai ir Angli-

jai taikytis. Jeigu Anglija ir 
Amerika nenorėtų taikytis, 
tai Hitleris karo toliau vis
tiek nevestų, tik gintųsi nuo į 
užpuolimų. Jeigu Anglijos 
orlaiviai atakuotų Vokietiją, 
tai už kiekvieną jų bombą 
vokiečiai numestų savo ■ 
bombą Anglijoj. Bet jei an- • 
glai nelies Vokietijos, tai 
vokiečiai nepulsią Anglijos. 
Karas tuomet “užšalsiąs.”

Tai taip busią, jeigu Hit
leriui pavyks paimti Mask
vą. Bet jeigu Maskvos nepa
ims. tai gal jam teks ištiesti 
ranką buvusiam savo part
neriui Stalinui ir jam siūlyti 
taiką. Stokholmo dienraštis į 
“Tidningen” šią sąvaitę iš
spausdino iš Berlyno įdomų 
savo korespondento prane
šimą, kuris sako, kad aukš
toji vokiečių karo vadovybė 
nutarusi atsižadėti Lenin
grado, nes tas miestas nesąs 
vertas tiek gyvybių, kiek jo 
naėmimui reikėtų paaukoti. 
Ir šita pranešimą praleidusi 
vokiečių karo cenzūra.

Maskva tuo tarpu paskel
bė savo ir vokiečių nuosto
lius. Rusai netekę jau 1,128,- 
000 kareivių, 7,000 tankų, 
8,900 armotų ir 5,316 arlai- 
vių. Iš to skaičiaus 230,000 
rasų buvę užmušta, 720,000 
sužeista ir 178,000 patekę 
vokiečių nelaisvėn.

Vokiečių nuostoliai esą 
daug didesni. Per 15 sąvai
čių Hitlerio armija netekusi 
3,000,000 kareivių, 11,000 
tankų, 12,000 kanuolių ir 
9,000 orlaivių.

Vien tik prie Odesos ir 
Leningrado vokiečiai su sa
vo talkininkais rumunais ne
tekę 260,000 kareivių.

Bet kaip rusai traukdamie
si atgal galėjo vokiečii įuo- 
stolius suskaičiuoti, Maskvos 
propagandos biuras nepa
aiškina.

Rusai Ištruko iš 
Finų Siųstų.

Maskva tik dabar prisipa
žino, kad finai buvo apsupę 
“galingas rusų armijos spė
kas” apie Ladogos ežerą, ir 
kad rusai išbuvo tose sląsto- 
se 4—5 dienas. Pagaliau 
jiems pavyko prasimušti per 
finų ugnį ir pasiekti ežero 
krantą, kur juos išgelbėjo 
greitieji rasų jaiveliai.

Maskva sako, kad šitoj 
kovoj per 4—5 dienas finai 
praradę 18,000 vyrų. Bet 
kiek žuvo rasų, Maskva ne
sako. Tačiau galima supras
ti, kad raudonarmiečių nuo
stoliai buvo daug didesni, 
nes jie buvo apsupti ir turė
jo bėgti per ugnį. Pati Mask
va šitą bėgimą vadina Rusi
jos “Dunkirku,” nes, girdi, 
kai rasai sėdo į laivus, tai 
ant jų pylėsi baisi “artileri
jos ugnies kruša.”

Rusų kanuolės, tankai ir 
trokai, matyt, paliko finams, 
nes bėgdami nedideliais lai
veliais jie negi galėjo sun
kiuosius karo pabūklus išsi
vežti. Nėra abejonės, kad ir 
tų laivelių didesnė dalis bu
vo sunaikinta, nes finai ge-i 
rai šaudo, l

Dabar 3,000,000 nacių “au
dra” eina ant Maskvos.
Pereitą sąvaitę Hitleris 

pasakė prakalbą apie tai, 
kodėl jis buvo priverstas 
pradėti karą prieš savo part
nerį Staliną. Tai dėl to, kad 
Stalinas ruošėsi iš pasalų už
pulti jį, Hitlerį. Taigi šis Vo
kietijos karas su Rusija esąs 
ne užpuolimo, bet apsigyni
mo karas. Ir jis, Hitleris, 
Vokietiją apginsiąs. Jis ap
ginsiąs ją ne tiktai nuo už
puoliko Stalino, bet ir nuo 
kitų užpuolikų. Bolševizmas 
busiąs sunaikintas. Vokiečių 
armija pereisianti per Rusi
ją kaip audra. Šita audra jau 
prasidėjusi. Ji tuoj nušluo- 
sianti Maskvą.

Ir ištiesų pereitą sąvaitę 
vokiečiai pradėjo perkūniš
ką ofensyvą prieš Maskvą. 
Leidžiant šį “Keleivį” spau- 
den, žinios iš Maskvos sako, 
kad 3,000,000 nacių armija, 
lvdima didžiausiais tankais, 
liepsnasvaidžiais, bomba- 
svaidžiais ir neapsakoma or
laiviu galybe, pradėjo lauž
ti? 375 mylių frontu, kuris 
tęsiasi nuo limeno ežero 
šiaurėj iki Roslavlio miesto 
pietuose. Tai yra Maskvos 
frontas, kur maršalas Timo- 
šenko per pusantro mėnesio 
stengėsi savo kontratakomis 
atstumti vokiečius toliau nuo 
Maskvos.

Žinios sako, kad keliose 
vietose vokiečių tankai jau 
prasilaužė per rusų linijas, 
tačiau rusai greitai tas spra
gas užpildę, nes šito ofensy- 
vo iie tikėjosi ir todėl buvo 
sutraukę labai daug ka
reivių.

Iš neitralių šaltinių prane
šama. kad vokiečių karo va
dovybė nutarusi pavartoti 
čia visą savo karo galybę ir 
kuo greičiausia paimti Mas
kva, nes Hitleris norįs už
baigti karą iki Kalėdų. Tam 
esančios dvi svarbios prie
žastys: viena, žiemos laiku 
vokiečiams butų sunku Rusi
joj kariauti; antra, tęsiant 
karą ilgiau, Amerika ir Ang
lija gali pristatyti Rusijai 
daug pagalbos, nes pereitą 
savaitę Maskvoje pasibaigė 
konferencija, kurioj anglai 
su amerikonais prižadėjo 
duoti Rusijai visko, ko tik 
jai reikės. Todėl Hitleris ir 
skubina.

RUSAI ŠAUKIA “PASKU
TINES REZERVAS.”

Vokiečių žvalgai, kurie 
buvo nuvykę rasų užfrontėn 
pietų Ukrainoj, sugryžę pra
neša, kad rasai šaukia “pas
kutines rezervas” ir galva- 
tiukčiais ruošiasi kontrata
koms, bet buvę atmušti ir 
palikę “300 sunaikintų tan
kų.”
RUSAI PRISIPAŽINO NE

TEKĘ POLTAVOS.
Spalių 1 d. Maskva prisi

pažino, kad rasai turėjo pa
sitraukti iš Poltavos, palik
dami tą svarbų miestą vo
kiečiams. Bet vokiečiai buvo 
paskelbę jau rugsėjo 19 d. 
paėmę Poltavą.

Darbiečiai Valdys 
Australiją.

Australija yra maždaug 
tokia pat Anglijos dominija, 
kaip ir Kanada. Anglija ski
ria visam kraštui vieną ge- 
neral-gubematorių, tačiau 
įstatymus leidžia pačių žmo
nių rinktas parlamentas li
tas parlamentas kontroliuo
ja ministerių kabinetą. Aust
ralijoj yra labai stipri dar- 
biečių partija. Pereitą sąvai
tę darbiečių atstovai parla
mente pareiškė ministerių 
kabinetui nepasitikėjimą, ir 
kabinetas su premjeru Fad- 
denu rezignavo. General
gubernatorius tuomet pasi
šaukė darbiečių partijos va
dą Curtiną ir pavedė jam su
daryti naują krašto vyriau
sybę. Taigi dabar Australiją 
valdys darbiečiai, kurie sto
ja 100 nuošimčių už karą 
prieš Hitlerį.

Australijos plotas siekia 
3,000,000 keturkampių my
lių, taigi beveik toks kaip 
Jungtinių Valstijų, bet retai 
apgyventas, vos apie 7,000,- 
000 galvų. Australija guli į 
pietus nuo Japonijos, antroj 
ekvatoriaus pusėj, tarp Pa
cifiko ir Indijos vandenynų. 
Didžiausis miestas yra Syd- 
ney su 1,300,000 gyventojų. 
Apie 98 nuošimčiai gyvento
jų yra anglų kilmės.

Kėsinosi Nudėti 
Trockio Žudiką.

Meksikoje prasidėjo ko
munisto Momardo byla dėl 
Trockio nužudymo. Policija 
nusivežė žmogžudį į Troc
kio namus, kad nustačius 
žmogžudystės apvstovas. Ei
nant į tą kambarį, kur Troc
kis buvo nužudytas, už durų 
pasigirdo lyg ir šaujamų 
ginklų traškėjimas. Policija 
šuoliu šoko į tą kambarį ir 
tenai pasirodė du Trockio 
šeimynos nariai su šautu
vais, kurių gaidžiai buvo jau 
atlaužti. Jiedu buvo pasiruo
šė nudėti Stalino agentą 
Momardą, kuris 1940 metų 
rugpiučio 20 naktį nudurė 
Leoną Trockį.

NORVEGIJOJ TERORAS.
Vokiečių diktatorius Ter- 

boven paskelbė Noivegijos 
gyventojams ultimatumą, 
kad jie klausytų Quinslingo 
valdžios, kitaip jų valstybė 
busianti visiškai panaikinta. 
Ją užimsianti vokiečių armi- 
ia ir prisijungsianti prie Vo
kietijos. Quinslingas yra 
norvegų fašistas, kuris par
sidavė okupantams, taip 
kaip Lietuvos Paleckis. 
Quinslingas tarnauja ne sa
vo tautai, bet okupantams. 
Šiomis dienomis jis išleido 
įsakymą, kad norvegai ati
duotų visas savo vilnones 
antklodes vokiečių armijai.
REIKALAUJA IŠVALYT

NACIUS IŠ AFGANI
STANO.

Ankaros žiniomis, anglai 
su rusais pareikalavo, kad 
Afganistano valdžia išvytų 
arba internuotų visus nacius, 
kartu ir tuos, kurie pabėgo 
tenai iš Irano.
JUODOJ JUROJ ŽUVO 

20,000 RUSŲ.
Berlynas skelbia, kad vo

kiečių orlaiviai Juodoj Ju
roj nuskandino rasų trans
portą su 20,000 kareivių.

Serbija Sukilo Prieš 
Okupantus.

Sukilėliai paėmė nelaisvėn 
650 vokiečių.

Lietuvos žmonės sukilo 
prieš bolševikus okupantus, 
o kitos šalys kįla prieš na
cius okupantus. Norvegijoj, 
Belgijoj, Olandijoj, Francu- 
zijoj, Bulgarijoj ir Graiki
joj jau šimtai sukilėlių su
šaudyti ir tūkstančiai areš
tuoti. Bet stipriausis ir ge
riausia organizuotas sukili
mas pasirodė Serbijoj ir 
Bosnijoj, kurios pirma pri
gulėjo prie Jugoslavijos, ži
nios iš Ankaros sako, kad 
pasiųsta vokiečių kariuome
nė su kanuolėmis negalėjo 
sukilėlių išmušti iš pozicijų, 
todėl buvo pavartoti orlai
viai, kurie bombardavo Uži- 
cų miestelį ant Serbijos- 
Bosnijos- sienos per ištisas 
48 valandas iki jį visiškai 
sugriovė. Krupanė, Ložnica 
ir Chakchak taipgi buvo 
smarkiai iš oro bombarduo
jami. Bet sukilėliai pasi
traukė iš tų miestelių į kal
nus ir nemano pasiduoti.

Anglijos radijas praneša, 
kad sukilėliai paėmė nelais
vėn 650 vokiečių, jų tarpe 
40 karininkų, ir paskelbė 
įspėjimą, kad jeigu Hitleris 
pradės žudyti sukilėlių na
miškius, tai už kiekvieną nu
žudytą- šertų ar - bosųietį 
bus sušaudytas vienas nacis.

DĖL MEKSIKOS ĮVYKIŲ
ESĄ KALTI NACIŲ 

AGENTAI.
Meksikos sostinėj buvo 

pralietas streikuojančių dar
bininkų kraujas. Streikieriai 
buvo panaudoti grūmojan
čiai demonstracijai prieš 
prezidento Camacho ramus. 
Kareiviai šovė ir 14 streikie- 
rių buvo užmušta, o kita tiek 
sužeista. Valdžia dabar iš
leido pareiškimą, kad šį 
kraujo praliejimą suruošę 
nacių agentai, kurie nori su- 
piudyti Meksikos darbinin
kus prieš valdžią.

SIBYRE ORGANIZUOJA
MA LENKŲ ARMIJA
Pasirodo, kad bolševikai 

buvo išgabenę Sibyran apie 
400,000 lenkų, iš kurių da
bar tenai manoma sudaryti 
keliolika lenkų divizijų. 
Viena divizija esanti jau su
formuota ir aprūpinta gink
lais, nors Amerikoje lenkai 
kaltina bolševikus neduo
dant lenkų kareiviams gin
klų.

VOKIEČIAI JAU STINGA 
ORLAIVIŲ.

Rusijos fronte vokiečiai 
prarado labai daug orlaivių, 
ir dabar išrodo, kad rusai 
jau pradeda imti viršų ore. 
Taip sako netiktai patys ru
sai. bet ir Churchill tvirtina, 
kad vokiečiai jau nebegali 
oro kontroliuoti. Bet saus
žemy vokiečių galybė esanti 
dar labai didelė ir ji galėtų 
atlaikyti dar du frontu.

NUSKANDINO 3 RUSŲ 
LAIVUS SU KAREIVIAIS.

Amerikos žinių agentūra 
(AP) praneša, kad pereitą 
sąvaitę rasai iš Leningrado 
ir Kronštato kėsinosi iškelti 
savo kareivius Suomijoj, bet 
suomių artilerija juos atrė
musi ir nuskandinusi 3 rusų 
laivus su kareiviais.

RAKETAS DRAPA
NŲ PRAMONĖJ.
Federal Trade Commis- 

sion praneša padavusi skun
dą prieš drapanų raketą, ku
rį sudarančios 14 didžiųjų 
fabrikantų asociacijų, susi
tarusių su International La- 
dies’ Garment Workers’ 
Unija. Šis raketas padalinęs 
visą kraštą į 4 apygardas ir 
tose apgardose gali veikti 
tiktai tam tikros firmos. Pa
šalinės visai neįleidžiamos; 
tuo budu pašalinama kom- 
peticija ir pasidaro trustas. 
Unija parduoda fabrikan
tams tam tikrus “labelius,” 
kurie prisegami prie jos siu
vamų drapanų, ir už tuos 
“labelius” unija kasmet su- 
kolektuoja po kelis šimtus 
tūkstančių dolerių. Jei kuris 
fabrikantas atsisako tuos 
“labelius” pirkti ir segti prie 
drapanų, unija atsisako to
kiam dirbti.

Atkaklus Laivyno 
Mušis su Orlaiviais.

Viduržemio juroj penki 
italų bombanešiai buvo už- 

| puolę anglų laivų konvojų, 
(kuris lydėjo Afrikon kelioli
ka laivų su karo medžiaga. 
Tarp konvojaus buvo garsu
sis 34,000 tonų anglų šar
vuotlaivis “Nelson” ir kelia
tas .mažesnių karo laivų. Ita
lų bombanešiai pradėjo ner
ti žemyn ir mėtyt oro torpe
das į tuos laivus. Juos pasi- 

i tiko kanuolių ugnis nuo ang- 
įlų laivų. Vienas užpuolikų 
i tuoj nukrito jūron. Lakę ke- 
i turi italų bombanešiai nu
skrido toliau, apsisuko ii- vėl 
puolė laivyną oro torpedo
mis. Anglų pompomos vėl 
spiovė juos ugnimi ir plienu, 

i Du italu orlaiviai buvo nu- 
mušti jūron. Italų orlaiviai 
puolė anglų laivus trečią ir 
ketvirtą kartą, iki visi penki 
jie buvo sunaikinti ir nu
skendo. Bet viena ju torpe
da visgi pataikė į didžiausi 
anglų karo laivą “Nelsoną” 
ir smarkiai jį apdraskė. Pre
kybos laivų nenukentėjo nei 
vienas.

PALEIDO JUROS DUG
NAN 10,000 ITALŲ.

Anglai sako, kad iš kožnų 
penkių ašies valstybių laivų, 
kurie plaukia Afrikon, vie
nas būna nuskandinamas. 
Šiomis dienomis anglai nu
skandino tenai du dideliu 
Italijos garlaiviu, kurie ve
žėsi po 5,000 kareivių Afri
kon. Taigi 10,000 italų su 
tais dviem laivais nuėjo ju
ros dugnan.

MIRĖ VYRIAUSIOJO
TRIBUNOLO TEISĖJAS 

BRANDEIS.
Šiomis dienomis mirė 

Louis Dambitz Brandeis, iš
buvęs 23 metus Jungtinių 
Valstijų Vyriausiojo tribu
nolo (Supreme Court) teisė
ju. Jis buvo žydų kilmės ir 
jau 84 metų amžiaus žmo
gus. Jo vieton numatomas 
advokatas AVyznanski iš 
Massachusetts valstijas, taip 
gi žydas.

Ankaros žiniomis, Musso
linis sutikęs duoti Hitleriui 
3 divizijas Italijos kareivių. 
Hitleris reikalavęs 10 divi
zijų. Divizija turi apie 15,- 
000 kareivių.

Nori Atversti Staliną 
Prie 'Dvasios Šventos’

spaudos, ir žodžio, ir susi
rinkimų laisvę. Bet ar yra 
Rusijoj tokia laisvė?—klau
sia Amerikos laikraščiai. Ar 
gali tenai kas nors sušaukti 
priešingą Stalino diktatūrai 
susirinkimą? Ar gali kas 
nors tą diktatūrą kritikuoti? 
Ar gali kas nors priešingą 
tai diktatūrai laikraštį i- 
steigti? Katrie norėjo tokio
mis teisėmis naudotis, tie 
visi jau kapuose.

Kaip nėra Stalino valdo
moj Rusijoj spaudos, žodžio 
ir susirinkimų laisvės, taip 
nėra ir tikybos laisvės, sako 
Amerikos laikraščiai.

Bet prezidentui Roosevel- 
tui rupi duoti Rusijai pagal
bos, kad ji galėtų geriau lai
kytis prieš Hitlerį, todėl jisai 
mėgina paveikti Staliną, kad 
Rusijoj ištikruju butų duota 
tikybai daugiau laisvės. Jau 
paaiškėjo, kad šito reikala
vo ir Harrimano misija, ku
lią prezidentas dabar buvo 
nusiuntęs Maskvos konfe- 
rencijon organizuoti Rusijai 
karo pagalbą. Harrimanas 
aiškiai pasakęs Maskvos 
diktatoriui, kad Amerikai 
sunku bus teikti Rusijai pa
galbą, jeigu Rusijoj nebus 
tikybos laisvės. Kad klerika
lai nebūtų Sovietam priešin
gi, gal Maskva bus priversta 
ir konkordatą su Vatikanu 
pasirašyti.

Juokdariai sako, kad galų 
gale Rooseveltas atversiąs 
Staliną prie dvasios šventos.

REIKALAUJA TIKYBOS
LAISVĖS RUSIJOJ.

Galimas daiktas, kad Mask
va pasirašys konkordatą 

su Vatikanu.
Kadangi Romos katalikų 

klerikalai Amerikoje piestu 
stoja prieš teikimą Rusijai 
karo pagalbos, tai preziden
tas Rooseveltas mėgina šitą 
opoziciją nuginkluoti. Ir, 
matyt, tuo tikslu jisai aną
dien pasakė spaudos atsto
vams, kad Sovietu konstitu- 
cijos 124-tas straipsnis ga-i 
rantuoja pilną religijos lai-i 
svę. ‘ Į

Šitas prezidento pareiški
mas sukėlė didžiausią pro
testų audrą. Net kongresma- 
nas Dies, Komiteto Prieš
valstybinei Veiklai Tirti pir-; 
mininkas, nusiuntė prezi- • 
dentui protesto laišką, kam j 
jis užtaria tokią valdžią, ku
ri nepripažįsta ne tiktai tiky
bos laisvės, bet ir jokios ki-1 
tokios laisvės. Stalino kon-Į 
stitucija, kuri kalba apie 
“religijos laisvę,” esanti tuš
čias lukštas.

Šalies spauda taipgi pakė
lė riksmą dėl šitokio prezi-‘ 
dento Roosevelto pareiški
mo. Ji nurodo, kad Sovietų 
konstitucija nėra laisvų; 
žmonių konstitucija, bet vie- ‘ 
no diktatoriaus Stalino kon
stitucija. Trokšdamas tuš
čios garbės, Maskvos dikta
torius pats tą konstituciją 
parašė ir niekas jos netaisė, 
niekas nekritikavo. Ta jo; 
konstitucija garantuoja ir, OPOZICIJA RUSIJOS 

PAGALBAI MAŽĖJA.

Išbuvus Girioj 8 Die
nas, Mergaitė Ras

ta Gyva.
Šį panedėlį New Hamp- 

shire valstijos kalnuose bu
vo atrasta Pamela Holling- 
\vorth, 5 metų amžiaus 
mergaitė, kuri paklydusi gi
lioje išbuvo 8 dienas ir nak
tis be jokio maisto. Jos tėvai 
gyvena Lowellyje, Mass. 
Rugsėjo 28 d. jie buvo nuva
žiavę į Nevv Hampshire vals
tiją pasižiūrėti rudens gam
tos White Mountain kalnuo
se. Jiems tenai sustojus užsi
kąsti, mažutė Pamela nubė
go girion ir paklydo, šimtai 
žmonių jieškojo jos per 8 
paras ir jau buvo manyta, 
kad ji bus miras nuo alkio ir 
šiurkštaus oro, nes tuo laiko
tarpiu tenai buvo smarkių 
liūčių ir šalnų. Bet šio pane
dėlio vakarą, jau temstant, 
CCC jaunuoliai rado ją dar 
gyvą ant Chocarua kalno. 
Landžiodami po tankumy
nus, jie išgirdo silpna jos 
balselį: “Hi,” kas reiškia 
“Heilo.” Kai ji buvo sujung
ta telefonu su savo tėvu. ji 
sušuko: “Tėvai, tėvai, kul
tu buvai? Aš tavęs laukiau.” 
Mat, jai išrodė, kad jos tėvas 
buvo prapuolęs, bet ne ji.

Per tas 8 paras ji neturėjo 
nieko valgyt, tik vandens at
sigerti iš upelių. Jos veidelis 
šakomis apdraskytas, koje
lės patinusios ir ji netekusi 8 
svarų svorio, bet šiaip jau 
esanti sveikutėlė, jokių ligų 
nesimato, nors spėkos ir iš- 
risėm usios

Kongresas dabar svai-sto 
naujus kreditus karo reika
lams, nes valdžia pareikala- 

i vo da apie 6 bilionų dolerių. 
Bet valdžia nori, kad iš šitos 

j sumas Kongresas leistų duo
ti karo medžiagos Rusijai 
bargan, taip kaip Anglijai 
yra duodama. Iš pradžios ši
tokiam bargui buvo pasi
reiškusi labai griežta opozi
cija Kongrese, bet šią sąvai
tę ji jau sumažėjo, nes vo
kiečiai nuskandino da vieną 
Amerikos laivą.

NORIMA PRAPLĖSTI SO- 
CIAL SECURITY AKTĄ.

Sočiai Security aktas, ku
ris teikia paramą darbinin
kams senatvėje ir nedarbo 
metu, dabar apima apie 
40,000,000 žmonių, bet jis 
da nepadengia žemės ūkio 
darbininkų ir namų tarnau
tojų. Taigi Washingtone no
rima jį tiek praplėsti, kad 
apimtų visus darbo žmones, 
kuriu priskaitoma iki 80,- 
000,000.

FORDAS PALEIDŽIA
20,000 DARBININKŲ.
Iš Detroito pranešama, 

kad Fordo automobilių fab
rikai šią sąvaitę paleidžia 
20,000 darbininkų, nes dėl 
karo darbų turėjo būt suma
žinta automobilių gamyba.
NIKARAGOJ PER AUD
RĄ ŽUVO 125 ŽMONĖS.

Nikarago> respubliką nu- 
siautė baisus uraganas, per 
kurį buvo užmušta daugiau 
kaip 125 žmonės. Tai buvo 
pareita savaitę w
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ANGLAI RUSAMS PLO
JA. BET PAGALBOS

NEDUODA.
Tokia lema bostoniškiam 

“Heralde” rašo AYashingto- 
no kolumnistai Pearson ir 
Ailen. Esą—

‘Nereikia laukti nei istorikų 
kad užrekorduotu tą faktą, 
iog dabar vyksta didžiausia 
tragedija Europos karo atžvii-

guliariai vežamas į Europos 
šalis per Lisboną. Portugalijo- 
je. iš kur jis išskirstomas i nu
rodytas šalis."

■'Keleivio” redakcija tei
ravosi apie tai Bostono paš
te ir gavo
mą:

Paprastu paštu 
Lietuvą iš Amerikos neina. 
Laiškus galima siusti tiktai

šitoki paaiškini

laiškai i

p’1942 metą pavasari. Paga
liau. raudonas antspaudas 
buvo dedamas ant ■‘Ištiki
mu” pipieėiu pasu. Tiktai tie 
‘•ištikimieji' turėjo teisės, 
pagal Maskvos satrapu pia
nus. pasilikti Lietuvoje, o vi
si kiti butu buvę išsiųsti i i- 
vairias Bolševikiios pakam
pes. Tokiu budu. iš Lietuvos 
turėjo būti išvežta apie pus
antro miliono žmonių, t. y. 
apie pusę Lietuvos gyvento
jų. Į jų vietą butų buvę at
gabenti daugiausia mon
golai.

Be abejonės, per tą laiką 
išsibraukė ir numirė daug 
daugiau. Tai jau "progre- 
-as i atbula gala.

Sovietų-Finų Karas Dokumentų Šviesoje
Paskutinėmis dienomis | buvo pridėta prie taikos su- bet toji kariuomenė stovėjo 

STENGIASI ATGAIVINTI dažnai matome žinių apie j tarties. Medžio pramonės šiaurės vakaruose, o sovietai 
“LIETUVOS ŽINIAS.” sovietų-finų konflikto gali- centras. Enso miestas, buvo bombardavo finų karo lai- 

ma užbaigą. Pasigiista ir sovietą pasiliktas sau. Sovie- vus ir iš kanuolių apšaudė 
tai pasiėmė svarbią elektros rytų sienas. Atsakydamas į

giu. Anglai žiuri kaip rusai gi- orlaiviais, kurie skraido tarp 
na.-i. ploja jiems rankomis, bet Europos ir Amerikos, b ž

KAS YRA TIKRIEJI KRA
ŠTO IŠDAVIKAI?

pagalbos neduoda. 
“Sukako jau try:

kaip mechanizuoti

puses uncijos laišką reikia 
mėnesiai mokėti 30 centų. Siuntiniai 
Hitlerio ir pinigai i Lietuvą neina nei

Iš Kauno atėjo žinių, kad yFelicija Bortkeviėienė jau abiejų pusių atskiri paneigi- 
atgaviiei -Varpo- bendrovės ma.‘: vl?n»s t“*
spaustuvę, kurioj seniau bu- d"

Kad kažkas darosi ir ei-
""k-lh-j.. U™nai narna karo veiksmų nutrau-

'■ ' ’ —- . . j.* P,.‘ kimo linkme, jau nebėra pasu,, gos atgaivinti u- liaudį- , j Nj įį ; Jį
ninku rtiortrasTi I .lotnvns , , . .. . .kad Amerika neturi įtakos 

kaip vienai taip ir antrai ša
liai susitaikyti. Susitaikyti su 
sovietais, šiokios tokios ita-

mnkų dienrašti “Lietuvos 
Žinias.” bet kol kas da leidi 
mas negautas.

pulkai Įsiveržė per Rusijos sie
ną. bet per visą tą laiką anglai 
nusiuntė vos tik trupinėli pa
ramos (vien tik 200 Amerikos 
orlaivių, nors dabar gal jau 
yra nusiųsta daugiau).

“Angiai žino. kad kuo ilgiau 
rusai laikysis, tuo daugiau bus 
anglams šansu nugalėti Hitle
rį. Jie taipgi žino. kad Hitle
rio taktika yra atakuoti tik po 
vien
jų v

“O vis dėl to anglai daro tą 
pati. ką darė Lenkija kuomet 
Čekoslovakija buvo puolama.

oru. Amerikos paštas nu
traukė santikius su Lietuva 
nuo tos dienos, kai jon Įsi
veržė bolševiku armija.

TIKRAI RENGĖSI IŠVEŽ
TI LIETUVOS GYVEN

TOJUS.
Nelabai senai Dr. Ansevi- 

čius pranešė iš Berlyno, jog
ia auka. niekad nepult dvie- katine tbl asti bolšet ikų pla- į-0. 

alstybių iš karto." naĮ įgabenti ts Lietuvos '
apie pusantro miliono gy
ventojų. Kadangi šis prane
šimas buvo atsiųstas iš Ber
lyno. tai mūsiškiai komunis-

“Sandara” (No. 4d) gin
čijasi su lietuviškais bolševi
kais. kad jie neteisingai va
dina "išdavikais” tuos Lie- ,
tuvos veikėjus, 1........ ........ ... . . . ...............
eiti valdininku pareigas vo- kau buvęs Lietuvos komisą- nūs, teisinasi jie. 
kiečių okupuoto) Lietuvoj. 1V phmininkas Justas Palec- Kaip jau žinome, per 
Jeigu šalies* okupantai sutin- kis išėjęs išploto ir miręs trumpą laikotarpi Finlandi- 
ka pavesti kai kurias admi- Maskvos bepročių namuose, ja buvo priversta kariauti du 
nistracijos funkcijas pa- Dabar švedų dienraštis kartu. Per abu šiuos karus ji 
tiems krašto piliečiams, tai “Stokholms Tidningen” irgi neteko apie pusės savo vyru. 
kodėl tokie piliečiai turėtu paskelbė žinią, kad Paleckis kurie galėjo valdyti ginklą, 
būt šmeižiami "išdavikais?” Maskvos bepročių li- Šiame antrame kare finai

goninėj. skaito save laimingesniais.
---------------- -------------------— nes per du mėnesius jie i-
SOVIETŲ RUSIJA PRI- stengė atkariauti viską, ką 

sovietai tiktai per 3 mene
sius galėjo užimti.

GANDAI APIE PALEC- , . . . , • - • k .virk v^DTi v^dtaiaci kos turi u* vokiečiai. bet pa- 
KIO MiRTĮ KARTOJASL tyg finai nori tai užginčyti. 
Anąsyk mes buvom pada- Juk 1939 metais vokiečiai 

Kūne sutiko v€ italų spaudos pranešimą, leido sovietams užpulti fi- 
kad buvęs Lietuvos ’ ’ -----

Sandariečiu organas sa

ką Jugoslavija darė kuomet
Bulgarija buvo užimama, ir ką mėgino JĮ nuneigti. sak>- 
Turkija darė kuomet Jugosia-

totį Rouhiloj ir net atsisakė finų protestą. Molotovas pa- 
atsilyginti. o vėliau ėmė plė- sišaukė j Kremlių finų mini- 
šti neišpasakytai aukštas sterį ir pareiškė, kad “finai 
kainas už elektrą iš tų kai- užpuolė ant sovietų teritori
nių, kurie pasiliko finų šie- jos.” Nespėjo finų pasiunti- 
nos pusėje. Paėmusi šią nys pravesti investigacijos, 
elektros stoti, Rusija atsisa- kai tie patys sovietai birželio 
kė paleisti tuos inžinierius, 25 d. pradėjo pilną puolimą 
kurie ją prižiūrėjo. Kai finai ir tuo pradėjo karą. Š. A. 
pasiskundė dėl tų dviejų vie
tų. tai Molotovas. Krislai ir Rąstai.mas Į žemėlapi, pareiškė, 
kad galima kalbėti apie kai- ,
nelius parubežy, bet ne apie! Stalinas Mažai ai niekad 
p r i nebuvo mylimesms, kaip

■šiuo metu! (Žiūrėkite “Lais- 
Nespėjo nei mėnuo pra-į Vę” iš rugsėjo 2 d.) Vot 

bėgti, kai sovietai išlindo su; kak j..
naujais reikalavimais. Molo- i **** ______
tovas pareikalavo, kad finai' Kažkokia Navalinskienė 
sugrąžintų visą turtą, kuris i g Binghamtono pasiuntė 
priklausė pramonės įmo-, į “Laisvę” $10 medikalei pa
nčius užimtoj tentonjojjįaibai Sovietų Sąjungai ii 

“ rašo: “Tai bus geriausiemsPareikalavo atlyginimo už 
tą turtą, kuris buvo pačių 
bolševikų subombarduotas.
Finai prie to dar turėjo ati
duoti 75 garvežius, 120 ke
leivinių vagonų ir 1.868 pre- ______
kinius vagonus, kartu su at- j Mizara Ame_
sarginėmis dalimis. Sovietų j rjRos spauda vį§ą laiką skel- 

bia, S°v- Sąjungoj nieko 
ngra, kad sovietai esą 

labai biedni, labai atsilikę. 
Bet štai. girdi, dabar ta

musų broliams...”
Kas nori dar ginčytis, kad

mūsiškiai komunistai ne ka- 
capai?Net okupuotoj Lenkijoj 

liaudies mokytojais tebėra len
kai : miestų valdininkai—len
kai. taip pat ir milicija. O jie 
juk yra baisiausi vokiečių prie
šai. Prasižengimas prieš save 
valstybe atsiranda tuomet, kai

ĖMĖ 8 PUNKTUS.
Maskva jau priėmė Roo- Finai prisipažįsta, kad jie 

sevelto-Chuichillo paskelb- nori taikos, bet nėra su kuo 
tus S puktus kaip pagrindą taikytis. Kremliaus ponai 
Europos taikai Įvykinti, sulaužė perdaug savo pasi- 
Kaip žinia, tuose punktuose žadėjimų, kad butų galima 

BeAtai, dabar gavome ži-; asmuo pradeda agituoti už pri- garantuojama visoms tau- jais dar kaitą pasitikėti, 
iš paties Katino ir jos jungimą okupuoto krašto prie toms nepriklausomybe. Tai- Tokiu budu finai vėl glau- 

svetimos valstybės, šiame at- gi priimdama tuos punktus džiasi prie Amerikos ir jieš- 
vėjuje. prie Vokietijos, o tokių Maskva automatiškai atsi- Lo senų simpatijų ir užuo- 
Lietuvoj neatsiranda nei vieno, sako ir nuo pretensijų prie jautos, kurių jie vis dėlto ne- 

"žlugus bolševikų okupaci- Lietuvos. Bet klausimas, ar prarado, kad ir kartu su vo- 
jai Lietuvoj, tarnavusi jų Į- galima Maskvai pasitikėti? Riečiais pliekia sovietus. Ne- 
staigose asmenys nėra dabar Juk ji buvo pasirašiusi ne-pasitikėdami nei anglams, 
skaitomi išdavikais ir jų nie- puolimo sutarti su Lenkija, kiek galima pastebėti, finai

dami, kad tai esanti 
propaganda.”

"naciu
vijai atėjo eilė. Jie nusiuntė 
200 orlaivių, magaryčioms nu
siuntė dar misiją Maskvon, o 
dabar ilsisi ir ploja.

"O tuo tarpu Anglijos ir A- 
merikos generaliniai štabai 
yra pasakę atvirai, kad rusai 
tikrai bus sumušti, jeigu prieš 
Hitlerį nebus įsteigtas antras 
frontas.

“Tas antras frontas prieš 
Hitlerį, žinoma, turėtų būt an
glų armijos iškėlimas Francu
zijoj. Olandijoj ar Ispanijoj.
Šis klausimas buvo rimtai antspaudai 
svarstomas
tačiau niekas nepadarvta. nes .' 1U1CUX1V’ ucu v net-į
anglai norėjo, kad Amerika virti raudoną. Ką tai reiškia. Toj pačioj kategorijoj 

mūsiškiai bolševiką!

mų
Ansevičiaus 
tvirtina.

Kauno žinios sako, kad iš 
paliktų tenai GPU archy
vuose raštų paaiškėjo iki 
šiol niekam nesuprantamas 
dalykas, būtent, kodėl GPU; 
žvalgyba, išduodama Lietu- ’ 
vos gvventoįams sovietiškus

pranešimą pa-

rublių kontribucijos dar ne
buvo pradėti mokėti, kai 
prasidėjo antras karas.

2-ras kaltinimas: Sovietai i spauda pripažįsta, kad Dnie- 
trukdė finams jų vidaus rei- į propetrovskas buvo didžiau- 
kaluose. Kai mirė preziden
tas Kalio ir finai rinkosi 
naują prezidentą, sovietai 
prisiuntė notą, kurioje buvo

šia pasauly elektros stotis!
Mizare, nekalbėk niekų ir 

nedaryk mizerijos. Jokia 
spauda to nerašė. Tiktai

pabrėžta kad sov ietai uoliai “Dailv Workeriui” Dniepro-
ęeka kandidatų rinkimus, ir * 
kad tokie asmenys, kaip 
Tanner, Kivimaki. Manner- 
heim arba Svinhufud. yra 
sovietams nepageidaujami. 
Parodoma aiškiai, kad Mo
lotovas skundžiasi kai ku
riais finų parlamento na
riais. Pagaliau sovietų val-

kas nepersekioja. Bet tie. ku- su Suomija, su Lietuva ir su jieško patarimų ir pagalbos
rie liepos 22 d.. 1940 metais kitomis Pabalčio valstybė- Amerikoje, kuri užjautė jų

pasus, dėjo ant jų net ketu-: balsavo -seime' už prijungimą mis. Tačiau visas tas valsty- nelaimės valandomis,
rių spalvų antspaudus. Vieni Lietuvos prie Sovietų Rusijos bes ji užpuolė. šiomis dienomis finai A-

» w merikoje išleido anglų kal-
\ OKIEČIAI BOMBARDA- į>oje “Baltąją Knygą.” ši 
VO 5 ANGLIJOS MIES- knyga nagrinėja sovietų- 

TUS. finu karo priežastis ir susi-
Atsimokėdami anglams deda S

už oro atakas. vokiečiai, ma- W va‘dz.!os of,c^lValJįT 
tvt. parsitraukė daug iriai- “J n« Paa>«n“»“> Ma‘vių iš Rusijos fronto,les pe-,^ tęl„

ib'aVidriėmis^lpėkomis fr Pradži°b pabrėžiama, kad 
slltS bombardavo 5 mie- ,F“b d^ar 
stus. Buvę ^griauta daug « P į j.tį 4 
namu .r užmušta daug zmo- Europos karkoje, bet iš-

ėjo dėl to, kad Sovietų Rusi
ja sulaužė pasirašytą taikos 
sutartį, privertė finus prisi

turėjo šviesiai' ir važiavo į Maskvą ‘pašventi- 
to akto. tie visi busprie uždaru durų. violetinę spalvą, kiti tamsiai; nimui'

violetine, treti Žalia. O ket- i skaitomi Lietuvos išdavikais.

duotų ir savo kareivių tokiai iki šiol niekas nežinojo. ~ 
ekspedicijai. Be to. anglai no- Dabar, remiantis GPL ai 

tanku, nes iu chyvais. susekta.re j o aaugiau 
tankai žuvo Dunkirke."

kad tokiu 
budu Lietuvos gyventojai 
buvo rūšiuojanti i keturias

yra ir
Ameri

koj. kurie pritarė tam niekšiš
kam darbui.”

petrovsko stotis buvo “di
džiausia pasauly.” Nepradė
kite bytyti Amerikos. Gal 
girdėjai apie Boulder Dam?

Galim drąsiai tebetvirtin
ti, kad So. Sąjungoj iki da
bar nieko gero nebuvo, kad 
tai driskių šalis ir labai atsi-

džia elgėsi pagal vokiečių likusi. Ir kas gi pastatė tą

Trumpai ir storai.
Bet Amerika negali savo kategorijas ryšium su depor- 

armijos Europon siųsti, nes tavimo planais, 
prezidentas Rooseveitas yra šviesiai violetinės spalvos 
viešai davęs tautai žodi, kad antspaudai reiškė, kad tokių

NEPAPRASTAS “PRO
GRESAS.”

. . v Komunistiškojo Susivieni-
kol jis bus prezidentas, nei pa^ų savininkai turėjo būti jimo organas “Tiesa” džiau-
vienas motinos sūnūs netu- išvežti iš Lietuvos iki rug- giasi, kad jos vajininkai la-
rės važiuoti i svetimas saus pjučio mėnesio pabaigos, bai gerai dirba. Ir paduoda
kariauti. O ar gaiima reika- Tamsiai violetinės spalvos sąrašą, kiek kuris vajinin-
lauti. kad vieni anglai toki antspaudas reiškė išvežimo kas j>er 2 sąvaites prirašė
žygi darytų? Juk jie buvo terminą iki rugsėjo panai- naujų narių. Pasirodo, kad čeku sostinėj Prahoj vokie- nų. nuolatos maišėsi Į jos vi
jau savo frontą prieš gos. Pasų su žalios spalvos 12 vyrų dirbdami per 2 są- čiu kariuomenė sušaudė jau daus reikalus ir, pagaliau,

i ! antspaudais savininkai ture- vaites prikalbino vos tik po 88 čekus už priešinimąsi Rusija
jo būti išvežti iš Lietuvos vieną kandidatą. okupantams.

mu.

SUŠAUDĖ 88 ČEKUS.

Berlynas prisipažįsta, kad dėti prie slaptų kariškų pla-

Francuzijoj Įsteigę, 
pasibaigė Dunkirko katast
rofa. Tas pats vėliau atsitiko 
Graikijoj ir Kretoj. O kiek 
anksčiau tokia pat nelaimė 
juos ištiko ir Norvegijoj. Jau 
keturiose vietose anglai mė
gino kitus gelbėti, ir kiek
vienas bandymas pasibaigė 
didžiausiais nuostoliais.

Visi šitie faktai parodo, 
jog anglai negali iškelti ki
tur tokios stiprios armijos, 
kuri galėtų prieš vokiečius 
atsilaikyti. Vokiečių smo
giamoji galybė yra nepa
prastai didelė, o bet gi ir jie 
iki šiol nedryso Anglijon 
veržtis. O jeigu vokiečiai bi
josi keltis Anglijon. tai kaip 
galima reikalauti, kad ang
iai darytų invaziją Vokie
tijon?

Rusija kariauja tik tris 
mėnesius, ir jos šalininkai 
jau reikalauja, kad Anglija 
duotų jai visokios pagalbos. 
Bet Anglija kariauja jau tre
čius metus, o ar Rusija yra 
davusi jai kokios pagalbos?

r AR EINA LAIŠKAI I 
LIETUVĄ?

“Naujienos” sako, kad 
eina. Rugsėjo 19 d. laidoje 
Chicagos dieni aštis aiškina:

...laišku? į Lietuvą visuo
met buvo galima ir dabar gali
ma siųsti. Ir ne vien ‘oro paš
tu'. G t ir reguliariu keliu— 
laivai. Raštai iš Amerikos re-1

Jieško Merginos Užmušėjų

Lexingtono mieste. Kentucky valstijoj, banditai užpuolė Country Clubą, išplėšė iš kasos 
$145 pinigų, pašovė to kliubo vedėją. Mrs. Milev, ir užmušė jos 27 metų amžiaus dukte
rį, Marioną Milev, kurios atvaizdas yra parodytas šios nuotraukos kairėj. Iš dešinės pu
sės yra parodytas kliubo koridorius, kur ji buvo nušauta. Policija dabar jieško žmogžudžių.

pirmutinė užpuolė 
Finlandiją iš oro vokiečių- 
sovietų karui prasidėj’us.

Finų valdžia šioje knygo
je tvirtina, kad pasibaigus 
pirmam sovietų-finų karui, 
per ištisą 15 mėnesių sovie
tai. prisidengę taikingumu, 
nesiliovė darę pastangų su
naikinti Finlandijos nepri
klausomybę ir paversti jos 
gyventojus savo vergais.

“Baltosios Knygos” Įžan
goj yra pabrėžta, jog visam 
pasauliui jau yra gerai žino
ma, kad Molotovas pereitų 
metų lapkričio mėnesį būda
mas Berlyne viešai išsitarė, 
kad sovietai nori suduoti 
Finlandijai dar vieną smūgį 
ir galutinai ią sulikviduoti.

Ši “Baltoji Knyga” susi
deda iš penkių kaltinimų 
Sovietų Rusijai. Labai įdo
mu nors trumpai su tais kal
tinimais susipažinti.

1-mas kaltinimas: Nors
pagal 1940 m. kovo 12 d. 
pasirašytą taikos sutartį so- 

1 vietai garantavo finams sau
gumą, tačiau tuoj kaip tik ta 
sutartis buvo pasirašyta, so
vietų kariuomenė pradėjo 
žygiuoti Finlandijon. Tokiu 
budu labai sunku evakuoti 
finus iš Karelijos. Be to, ru
sai suėmė ir nepaleido kelių 
finų kariškių ir civilių gy
ventojų. Maskva savotiškai 
aiškino pabrėžtą ant žemė

lapio rubežiaus liniją, kuri

sistemą, konsulatų valdiniu 
kus vertė šnipinėti. Jiems tu
rėjo būti duodama tiesė ke
liauti po visą kraštą ir net 
visokiom priemonėm, kaip 
submarinais!

3- čias kaltinimas: Sovie
tai vertė finus prie slaptų 
sutarčių. Sovietams turėjo 
būti leista siųsti savo kariuo
menę į Hangos uostą, kuris 
buvo pagal sutartį jiems ati
duotas, per visą finų žemę— 
sausumą. Pats Molotovas1 
reikalavo, kad ši koncesija 
butų laikoma paslapty. Po 
to ir vokiečiai, nurodydami 
šią slaptą sutartį, pareikala
vo sau koncesijų perkelti sa
vo kariuomenę per šiaurę j 
Norvegiją. Įdomiausia, kad 
sovietų valdžia pareikalavo 
finus nutraukti anglų val
džiai suteiktą koncesiją 
Petsamo nikelio kasyklose. 
Maskva sakė, kad reikia an
glus išvalyti iš tų plotų! Ji 
kurstė finus prieš Angliją.

4- tas kaltinimas: Per
tuos 15 “taikos” mėnesių, 
sovietų karo lėktuvai 85 kar
tus skraidė viršum finų teri
torijos. Vieną keleivinį lėk
tuvą, kuris skraidė tarp Hel
sinkio ir Talino, sovietai nu
šovė. Visi keleiviai žuvo. Jų 
tarpe 2 vokiečiai, 2 franeu
zai, 1 amerikonas. 1 švedas 
ir 1 estas.

Nežiūrint visų šių nepa-

jusų tiek išgirtą Dniepro- 
strojų. jeigu ne Amerikos 
inžinierius? Ateis laikas, ir 
vėl Maskva kvies ameriko
nus, kaip iki šiolei. Kieno 
traktorius, automobilius, 
tankus, aeroplanus jie gami
no, jeigu ne Fordo, Christie, 
Grumman ir tt.

Sovietai kaip japoškos. 
Jeigu negalėjo ko atimti iš 
kitų, tai nors nukopijavo 
svetimus patentus. ,

Komunacių Moterų Kliu
bo moterims lietuvių vyrų 
arba trūksta, arba jie jau 
perdaug joms nusibodo, nes 
jos ruošiasi įsteigti mezgimo 
vakarus ir mėgsti raudonar
miečiams !...

“Vilnis” ir “Laisvė” vis 
dar jieško “bendrų frontų.” 
Kodėl lietuvių dvasiškiai vi
saip biaurioja ir keikia Sov. 
Sąjungą, nuolatos klausia 
komunaciai. Kaip pavyzdį 
jie mums nurodo, kad dabar 
anglų bažnyčios galva ragi
na melstis už sovietus ir 
raudonąją jos armiją, kuri 
gina “pasaulio civilizaciją, 
kultūrą ir tautų laisvę!”

Ar girdėjote kur panašių 
erezijų?

Atsakydami mes tik tiek 
pridursim: anglai ne tokie 
paiki kaip komunistai. Jie 
bolševikus pradėjo net bro-

„ . liais vadinti. Jie labai džiau-
teisinamų užpuolimų, finaijgjagj, bolševikai už juos 
......................... ” atliks “dirty work.”tvirtina, kad jie neturėjo tik 
slo išeiti prieš sovietus net 
tada. kai prasidėjo dabarti
nis sovietų karas su vokie
čiais.

5-tas kaltinimas: Prasi
dėjus sovietų-vokiečių ka
rui. sovietai tuojaus pradėjo 
užpuldinėti finų teritoriją, 
bombarduodami ir kulko
svaidžiais apšaudydami gry
nai finų tikslus. Finai prisi
pažįsta, kad jų žemėje sto
vėjo vokiečių kariuomenė,

Ne prieš gerą čebatlaižiai 
pradėjo melstis...

“Raudonoji armija jau 
netoli Lietuvos,” stambiom 
raidėm “Laisvė” pradėjo 
gąsdinti lietuvius.

Jeigu jau netoli, tai kiek 
netoli? Kiek mylių iki Le
ningrado ir Maskvos?

Mėnulis taip pat netoli 
(saulė daug toliau)...

Šalom Alrikom■
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ 4 WOR- 
CESTERIO LIETUVIUS.

Tai Yra Rekordinis Bučkis

Worcester, Mass. | Rusiją. Kai kurie bimbukai
p~r dvi dienas Woic<^te-' Pra,dėj° ® to judžio juoktis,
. ! (Im 0‘Onas yvoice-t kd perdaug propagandos, 

gje žuvo 4 hetuvmi šutomo-j TikrTjj stogB^J įsižei.
bilių nelaimėse. Rugsėjo 2C k žodis po žodžio, pra- 
dieną tiys jaunuoliai gj jzda- d -jo ’ jkti ^umždios> |mė 
mus vakaruškų smarkiai va. pI<ti dlabužiai. Tik laimė, 
žiavo keliu No 9 ir nepaste- kad ko va|dybo j buv0
oejo, kad kelias užsisuku. d;ktu vyrų taį greitai įvykdė 
Jų masina trenkė i medį u , b ! ,<lusi
visi buvo mirtinai sužeisti. £ b nj kai rf 

Valteris V. Voskeievieius, g ,ensko J’
23 metu amžiaus jaunuolis ______
nuo 161 Vernon streeto, mi- a Ti ' d
re nelaimes vietoje. Jonas v. „„ . ,

Buda, 29 mėty amžiaus vv- orcesterio, Milfordo ir 
ras nuo 433 Millbury st.,1 Marlboro gyventojams tapo 
mirė už pusės valandos nu- Pakelta žibinamojo gazo 
vežtas ligoninėn. Gi Juozas kaina. Pirma moKėdavom 
Zulevičius, 22 metu vaiki-* P° 60 cent« uz 200 kubiskų 
nas nuo 13 Ashmont avė.. Pėdų guzo, o dabar pakėlė 
rašant šią žinią gulėjo ligo
ninėje sąmonės eta neatga
vęs.

Rugsėjo 22 d., ant ____
No. 20 automobilis užmušė Electric

iki $1.00. Susitarę mes gy
ventojai padavėm Public 
Utilities kompanijai skundą, 

kelio kąd New England Gas and 
Co. nori mus api- 

6-5 metu plėšti, tačiau nėra vilties ką 
gVY

Viktorą KibiMĮ, -----------, _+. n , . . , .
amžiaus lietuvi, kuris gyve- noib ^įmeti. Daibinmku al- 
no prie 58 S. Quinsigamond £os kįla tiK po kelis centus, 
avė. Velionis Kibildis vietos ° gyvenimo reikmenys 

brangsta doleriais.
Vargo Sūnūs.

Judžių aktoriai Jane Wvman 
vo rolėje pasibučiuoti; bet kai 
rėjo juos skirti. Sakoma, kad tai 
bučkis.

ir Regis Toomey turėjo sa- 
jie sudėjo lupas, tai kiti tū

bines tikrai rekordinis

lyg teisybės, eiti j parapijos 
iždą.

Dabar gi, vargšai žmonės 
pastato savo pinigais bažny
čias ir klebonijas, moka de
šimtines parapijos užlaiky
mui, o kai reikia ar pakrikš
tyti kūdikį, apsivesti ar nu
mirusį palaidoti, kunigai 
plėšia didelius pinigus už 
mišias, šliubus ar laidotuves, 
ir tuos pinigus žeria sau į 
kišenių! Didesnės neteisy- 

į bes ir skriaudos negali būti 
nei bolševikų “rojuje.” O 

i bet gi musų romiški kunigė- 
' liai dar drysta parapijonus 
peikti, gėdinti, kąri šie ne
įtaiso gražiausių karpetų, 
spalvotų langų ir kitokių 
prašmatnybių, kurias tik tur
tuoliai vaitoja. Parapijonai 
turi taisyti bažnyčias, o pa
tys klebonai prisiplėšę pini
gų už laidotuves ir šliubus, 
perka brangiausius automo
bilius ir savo gaspadinėms 
faimas bei namus.

?4ielas skaitytojau, ar ma-

IS CLEVELANDO PADANGES.

Lietu- 
J. Lau-

lietuviams buvo labai gerai 
žinomas biznierius, per ilgus 
metus laikęs bučernę Mill
bury7 st. ir Fifth avė. kertėj.

Kokia mylia toliau nuo 
tos vietos, kur žuvo Kibildis, 
už dviejų valandų buvo už
muštas ir kitas lietuvis, kuris
ėjo tuo pačiu . No. LO. keliu tautos ar labdarybės reika-į yra didžiausis dalykas. Ju dei uz §lotu Pne altonau: 
Čia žuvo Jurgis Žemaitis, 59 Įas, tai visos stoja išvien, j būna kas sekmadienis ir ki- 
metų amžiaus žmogus, pei Protestai dėl Lietuvos
ilgus metus gyvenęs prie grobimo. Lietu 
35 Arthur st. klausomybės

Kibildi užmušė Worceste-

AKRON, OHIO.
Rengiam vakarą sergančiam 

veikėjui paremti.
Akrono draugijos gražiai

Klebono Varduvėms Išleistas Para- 
pijonų Pinigais Laikraštis.

Chieago, I1L organe! Žinoma, kiekvie-
Vasarą Chicagos lietuviu nas P^aujantL? žmogus čia

tei kada, tavo klebonas ar; ateinantis bankietas. kuris 
vikaras pirktų lemputes iri įvyks lapkričio 9 dieną Lie- 
žvakes ir jas prie tų balvonų į tuvių salė j. Manoma, kad 
statytų? Niekados aš nesu ‘ bankietas bus geras: Įžanga 

i matęs. O savo parapijonus į tiktai vienas doleris.
Į jie ragina, kad pirktų lem-i Buvo pranešimas is visu

Apvogė lietuvių kultūros Lietuviai susirūpinę majoro 
darželį. rinkimais.

Lietuvių Kultūros Darže- Rugsėjo 23 dieną 
lio Sąjungos mėnesinis susi- vių Kliubo (Frank 
rinkimas rugsėjo 22 dieną sche-for-mayoij valdyba tu-
nebuvo skaitlingas, bet visgi rėjo susirinkimą p. Muliolio 
liko aptarta nemaža svarbių ofise ir svarstė, kaip padėt 
reikalų. Kaip jau buvau se- išrinkti Lauschę Clevelando 
niau rašęs. Dr. J. T. Vitkus majoru. Lietuviai pilnai ko- 
vra prisidėjęs su didele au- operuosią su demokratų par
ka: jis yra nupirkęs laistv-.tija ir demokratų partijos 
mo sistemai visas galvukes, vadu Milleriu. Lausche yra 
kurios yra išvadžiotos po vi- slavų tautybės žmogus, Cle- 
są darželį, taip kad jas atsu-; velande augęs ir buvęs per 
kus galima visą darželi gra- daugelį metų teisėju. Jo te- 
žiai palaistyti. Jų Įvedimas vai yra ateiviai. Tai yra pir- 
Dr. Vitkui kainavo vienas- mutinis Clevelando istorijoj 
kitas šimtas dolerių. Bet at- kandidatas, kurio tėvai yra 
sirado niekšų, kurie jau at- ateiviai, 
suko ir pavogė apie 60 tų Rugsėjo 29 dieną Lietu- 
galvukių. Tai yra nezmonis-■ vjy salėj buvo surengtas mi- 
kas darbas. Jeigu darželis tįngas agitacjjai už Lauschę. 
norės tą laistymo sistemą su- Kadangi mitingas Įvyko die- 
taisyti, tai vėl kastuos daug na prieš nominacijas, tai ir 
pinigu- | publikos prisirinko daug.

Susirinkime buvo aptarta jeigu Lauschė liks išrinktas 
majoru, tai šitų lietuvių pa
stangų jis neturėtų užmiršti.

Ruošiamės operai.

Rugsėjo 26 dieną pp. Wil-

kooperuoja. Kaip tik kokis i viešame gyvenime piknikai guli padalyti tokią pastabą:

reikalingas naujas karpetas,
ietuvos už-! tokiais šventadieniais po ke- ^i kodėl patįs kunigai jo ne-
ivos nepri-‘ liatą. Piknikus rengia visos ^a ?}^sJuk Pa

minėjimas ir! srovės. :tys JUO ,r tevaikscioja?”
.... , .> kiti svarbesni tautos reika-j Lietuviu Romos kataliku , Jas Pat? .s¥ vitražais,

no automobilistas, o Žemaiti ]ai visuomet būna paremti.: piknikai nėra didžiausi bet knkstelnycia ir lemputėmis, 
suvažinėjo žmogus net iš Dabartiniu laiku visos Ak-Į ju būna daugiausia. Romos Kodėl kunigai nenori sau 
Greenville, b. L . rono draugijos turi išrinku- 'kataliku parapijos turi ir sa- «anguje atlyginimo uz to

------~ . sios savo atstovus, kurie su-! vo daržą piknikams šalia šv. ?.era padarymą? Be to, juk
Sugrįžo iš Vokietijos daini- daro bendrą komitetą remti Kazimiero kapinių. Tai Vy- Pe yra *r turtingesni už bet 

ninkė A. Stoškus. musų kolonijos serganti vei- tauto parkas. Tas" daržas tų kurį parapijoną.
Rugsėjo 22 d. sugryžo iš kėją — B. Versecką, kuris kapinių pinigais nupirktas ir Romos katalikų kunigai, 

Vokietijos p-lė Apolionija Jau virs metai laiko kaip ne- neblogai Įrengtas. Per vasa- bevelija savo pinigus

putes ir žibintu prie tų žmo-' darželių lygos, kad esą daug kelių namuose įvyko susinn- 
i gaus rankomis "padarytų sto- i nepasitenkinimo didžiuoju kimas į kuri buvo kviesti vi- 
i vylu, vadinamu šventųjų.! parku. įvairių tautybių žmo- ?ų vietos organizacijų veike- 
! Ar Kristus kur nors taip mo"- • nės įsitaisė gražius darže- Jai pasitarti kaip viską su
kino? Ar jis ragino savo ' Kus, tuo tarpu Ali American tyar^’t;- !\ada PįiĮnvn 

į klausytojus, kad jie pirktu ir ; Garden visai atsilikęs, nieko cb°2afc atvažiuot sulesti ope- 
Į žibintu žiburius prie stovylu, i Kar nėra padaryta, ir pinigų rą Cai men. Susirinkimas 
Į kurios" nieko žmogui negali i nėra. Seniau WPA darbi- buvo skaitlingas n; entuzias- 
i pagelbėti nei pabloginti?! ninkai buvo pradėję darže- Dskas. Matyt, visi laukia 
į Priešingai, Kristus radęs Je- į Kus tvarkyti; dabar gi WPA Pnmyn atvažiuojant, 
į ruzolimo bažnyčioje per- darbininkų negalima gauti,
į kančius ir parduodančius' re^kia visą darbą atlikti sa- 
! panašius daiktus, paėmė bi-;vo lėšomis. Vadinasi, Ali 
i zuna ir išvijo visus laukan,' American Garden vadai 
Į kaip sukčius prekiaujančius pramiegojo gerą progą ir 
i Dievo malonėmis. į dabar negali nieko padaryti.
‘ To paties yra verti ir šių ‘ Buvo apkalbėta daug ir ki- 
• dienų Romos kunigai, kurie į dalykų, kurie risasi su 
i pardavinėja Kristaus sakra-' darželio reikalais. Susirmki- 
| mentus ir visokius atlaidus, S mas užsidarė apie dešimtą 
i Į kuriuos jie patys netiki. ! valandą vakaro.
; Juk iei Dievas butu gali-' _ —“

“Pirmyn” choras atvyks

Parapijonas aptašė kunigui 
antausius.

kiutė turi dramatišką sopra
no balsą ir jo? dainų ne syki 
yra klausęsis Vokietijos dik
tatorius, Adolfas Hitleris. 
Jos tėvai g;, ena Worceste- 
ryje, 38 Ii vi. g st.

Stalino draugai susikirto 
savo piknike.

taipgi ir pavieniai nariai, džiausi parapijonams Įvy- PpKti, ne oaznycios langam 
Dabartiniu laiku yra plati- Į^ai; tenai galima su savo vitražus arba aukas dėti 
narni laimėjimo tiketėliai ir dvasios vadais pusėtinai nu- lempučių deginimui prie 
rengiamas vakaras B. Ver- ajgerti kryžiaus ir sopulingosios
sacko šeimos naudai. Vaka- ' p ; į ke)iata metu buvo motinos stoyyios. 
ras n?ks spaho 2o d., W. C. kiIusios kalbos ’ apie parapi. , Toliau, kiekvienas pro- 
svetainej, 772 Raymond st. jjni jknik h. ,įu., taujantis ir dalykus žinantis
Minimam parengime busi ir blai^ima, Vt kol kas'vis-Į gan padaryti kitą
kalbėtojai iš Clevelando,. - ’ • i pastabą: kodėl parapijos or-
-t eina po ei. io-pn^ tnk-ip ‘ -šių metų piknikai buvo :’tvalJomi?

sėkmingi visiems, kas
menkniekiai te- 
Kodėl tame or-

‘Lietuvių Žinių” red. adv.
Lietuviškos Stalino da- P. V. Chesnulis ir SLA. gen , 

vatkos jau pradeda suprasti, organiz. Jonas Jarus. Komi- visiems, Kas i gane niekad nėra užsiminta
kad ką tik bimbininkai da- tetas deda visas pastangas, juos rengę, lai buvo nei apje pagerjnimą parapijos 
ro, viskas yra Rusijos propa- kad parengimas butų skait- ikunuoliu, • kurie veik kas-
ganda. štai, Olympijo;
ke rugsėjo 1 d. buvo tarp- kviečia visus akroniečius ir na i triukšmau ja, stumdosi, re-
tautinis komunistų piknikas, kitų kolonijų lietuvius daly- 
Pradėjus vakarui temti, ėmė vauti šitoj pramogoj, 
rodyt propagandinį judi A. Gutauskas,
(judomus paveikslus) apie V. T. Neverauskas.

Sprogo Milionieriaus Jachta

r AT.
Netoli nuo Georgetowno, Md., anądien sprogo Philadelphi- 
jos milionieriaus jachta ir ši nuotrauka parodo jos liku
čius. Ekspliozijo.i 3 žmonės buvo užmušti ir 5 sužeisti.

ekmadieni 
sąrą pasitaikydavo 
oras.

Didieji piknikai praside- j ' 
da Vainikų Dieną ir baigiasi1
su Darbo Diena. i turinimas ir mažų vaikų tvir-

Prieš pat mykolines, tai j kinimo pašalinimas suteiktu 
vra prieš praloto Mykolo Dievui daugiau garbės, ne-

giazus j kauja, šlykščiausius žodžius 
vartoja, tvirkina mažus vai- 

ir Įžeidžia padorius 
žmones? To jaunimo sukul-

Kimšo varduves, pasirodė 
šv. Jurgio parapijos laikraš
tukas, “Šv. Jurgio Parapijos 
Žinios.” Ant nirmo puslapio 
didelėmis raidėmis per visą 
puslapį parašyta: “Linksmų 
Varduvių D. Gerb. Klebo
nui.” Žemiau Įdėtas klebono 
paveikslas su paaiškinimu 
apačioje, kad rugsėjo 29 d. 
pripuola šv. Mykolo arka- 
niuolo diena ir klebono var
duvės.

Toliau laikraštukyje rašo
ma, kad šventoriuje busiąs 
įtaisytas “LIURDAS.” Aiš
kinama apie “klapčiukus”; 
nurodoma, kad reikia Įtaisy
ti naujas karpetas už grotų; 
vitražai keturiems langams 
prezbiteriioj ir nauja krikš- 
telnyčia. Išreiškiama papei
kimas parapijonams, kam 
jie apsileido ir per ilgą laiką 
neuždega lempučių prie di
džiojo kryžiaus ir sopulin
gosios motinos stovylos. Gir
di, reikia, kad tos lemputės 
ten degtų per visas dienas.

Tai mat, kokie “svarbus” 
dalykai iškeliami parapijos

gu uždegimas milijono lem 
pučių, ar Įtaisymas prie al
toriaus karpeto, auksu ir 
deimantais išsiūto.

Kaip keistą Romos katal. 
kunigai logiką vartoja, kaip 
jie laiko savo parapijonus 
nieko neišmanančiais, paro
do kad ir šis faktas: Jie rei
kalauja, kad parapijonai i- 
taisytų puikius karpetus. 
puikiai išdekoruotų langus 
ir tt., o juk tuos dalykus pa
tys kunigai tevartoja, o ne 
parapijonai. Tik reikia pa
galvoti. Jie laikydami mi
šias ir kitokias ceremonijas 
plėšo karpetus, degina para
pijom! nupirktas žvakes, o 
imdami už mišias, laidotu
ves ir šliubus pinigus dedasi 
sau Į kišenius. Tikrenybėje, 
tie pinigai turėtų eiti į para
pijos iždą, o ne į kunigų del- 
moną, nes romiečiai kunigai 
ima algą iš parapijos iždo, 
turi dykai kleboniją ir baž
nyčią, žmonių pinigais pa
statytą. Todėl visos paja
mos, gaunamos už bažnyti
nius patarnavimus, turi, su-

i ma papirkti tokiais mažmo- 
i žiais, kaip lemputės užžibi- 
' nimas. tai jis nebūtų Dievas,

Vienas vietos svetimtautis 
kunigas gavo ausis aptašyti 
nuo savo gero parapijono. 
Mat, gali būti geras katali
kas ir net dvasios vadas, bet 
“Nesvetimoteriauk'’ Įsaky
mo turi prisilaikyti. O šis ku
nigėlis to nesilaikė. Jis ma
nė, kad gero parapijono mo
teli jis gali pasiskolinti, o 
paskui jai “griekus” atleisti.iš Chicagos.

Jau yra pranešta ir komi- Bet tos moteries vyras kitaip
o mažas kūdikis. Tik kūdiki tetas tam tikslui susiorgani- galvojo. Jis “atlaidų” neno- 

! galima visokiais žibučiais zavęs, kad lapkričio 16 die- rėjo, bet kunigui ausis ap- 
užbovyti, kad neverktų. Die- ną atvažiuos “Pirmyn” cho- tašė.
vui nereikalingi jokių lem- ras iš Chicagos ir miesto au- ---------
pučių deginimai, nei vargšų ditorijos mažame teatre pa- SLA. 136 kp. rengiasi prie 
žmonių išnaudojimas. Tas statys operą “Carmen.” Pei- bankieto, kuris Įvyks lapkri- 
reikalinga tik kunigams, nas, jeigu jo bus, skiriamas čio 23 dieną. Tai bus ap- 
kad galėtų kuodaugiausia Lietuviu Kultūros Darželiui, vainikavimas 25 metų kuo- 
pinigų iš žmonių išvilioti ir Vėliau bus plačiau apie tai pos gyvavimo. Visi atsilankę 
turėti gerus laikus. Kovas, parašyta. svečiai bus vaišinami kur-

kienos pietais. Žada daly
vauti vienas kitas ir iš Pild. 
Tarvbos nariu.Jau 20 Metų Kaip Lietuviai Įsisteigė Salę.

BALTIMORE, MD. me balių, kuriame bus ren-
Per 20 metu laikotarpi. kanJ.a ’*e‘uvaitž «ražflė; 

butą visokiu laikų—geni it ^allM 2« d- rengiame ton- 
hirv.m, su kietą, kur seniausiam lietu-

Ponia Tubelienė gavusi ne
mokamą pragyvenimą.

Vietos savaitraštis “Dir- 
. ra” praneša, jog p. J. Tube-

kongre^mana« lienė al)?i^’enusi Clevelan- 
Kong e. ma a. Kokia tai amenkonka

blogu. Bendrovė 1921 m. . . , , , ,labai' mažu kapitalu ėmėsi k ,s ^“°^esU 
statyti salę, o tuo laiku visa - Pa ‘e U
statybos medžiaga buvo la-! A • . .
bai brangi. Pradėjus darbą, i 7 moteris priėmusi ją Į savo
reikėjo krapštyt galvas kaip jį- ^uokin(?a kom^dui namus ^venti K'duosianti 

! ir iš kur gauti paskolos. Gau- "j - J • • v^’ visa pragyvenimą nemoka-
ta iš Lietuvių firmos Taupys raaL ^t ••Dina" nepasako
mo ir Paskolos bendrovės, ir ^Sia  ̂

laikymui.iš pašalpinių draugijų.
Kiek paskolos reikėjo gal 

nesvarbu minėt, bet jos rei
kėjo labai daug. Per tuos 
praeitus 20 metų dirbome 
sunkiai kad atmokėjus nuo
šimti ir kiek sumažinus sko
lą. Ir reikia stebėtis, kad 
daug musų lietuvių dirbo be 
pertraukos per visus 20 me
tu. Yra tokiu, kurie direkto- į

tos amerikonkos vardo nei 
pravardės ir nepaduoda ant-

- .. . . . rašo, kur p. Tubelienė apsi-
Rengėjai rūpestingai ruo- gvveno. Nėra nieko nepa. 

siasi, kad parengimai butų „i^to, kad p. Tubelienė ap- 
Imksmųs. Lietuviai prašomi įgyveno Clevelande, bet
«. . ............. yra kaž-kas nepaprasto, kad

negalima pasakyti kur apsi
gyveno. Amerikoj nėra ma
dos slėpti gyvenimo vieta, 
jeigu žmogus nieko nesibijo 
ir niekam nėra blogo lyda

luose
vauti

parengimuose dalv-
Z. G.

WATERBURY, CONN.
Lietuviai tapę Amerikos 

piliečiais.
liais buvo budavojant salę §je lietuviai bei lietuvės 
ir da šiandien tie patys te-,gavo pilietiškas popieras ir . , . » .
bėra. Dabar Bendrovė skolų j tapo šios šalies piliečiais: Mti dalykai,
nesibijo, nes paskolas turi ■ Alena Ališauskas, Mary An- Lietuvių Piliečių Kliubas 
tik iš savo pašalpinių drau- • na Kasmauskas, Petronėlė vėl pradės vakaruškas rengti 
gijų. Sakoma taip: “musų! Ambrose, Anna Selenas kas penktadienis. Prasidės 
draugijos, musų skolos.’’ Williams, Joseph Valukas, spalių 3 dieną. Vakaruškose 

Šiais metais tik pataisy- Kazimieras Arthur Davinis, būna užkandžių ir gėrimų, 
mams išmokėta apie $7,000. j Juozas Povilaitis, Anna Šlio- taipgi ir muzika šokiams.
Dėjome naujas “bowling 
alleys” ir išmalevojome di
džiąją salę. Dabar atrodo 
gražesnė negu kad nauja. 
Paminėjimui 20 metų su
kaktuvių, rengsime tris pa
rengimus: spalių 18, rengia- Venslovas.

gėris, Bernice Blekis, Agnė 
Matiejaitis, Frank Gedraitis, 
Antanina Mockaitienė, Lau- 
rinas Laukaitis,

Vietos veikėjas Jonas 
Alekna važinėjo po vakari- 

Mary Kas- nes valstijas ir aplankė dau- 
paraitis, Frank John Ragau-geli savo draugų. Buvo už- 
skas ir Anthony Francis sukęs ir į didiji Ne\v Yorko

P. M. miestą. Jonas Jarus.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tčvu

I
VYSKUPO MICKEVIČIAUS PAMINK

LO ATIDENGIMAS CHICAGOJE.

—Na, ūke, eik

Visiems Chicagos senes- polio ant dusių išganymo, 
niems gyventojams lietu- Juk tokį pat išganymą gau- 
viams yra žinoma, kad tūlą na milionai žmonių, kurie! 
laiką čia darbavosi a. a. vys- nepriklauso Romos popie- 
kupas Stanislovas B. Micke- žiaus bažnyčioms, kaip štai. 
vičius. Jis buvo nepriklauso- įvairus protestonai, budistai, 
mos Romos popiežiui ir airių mahometonai ir galybė kitų. 
vyskupams “Lietuvių Kata- Todėl, lietuviams butų lai- 
likų Bažnyčios Amerikoje” kas susiprasti ir pasiliuosuo- 
isteigėjas. Jis čia turėjo baž- ti iš tos romiškos vergijos,

kai
va buvo pasiliuosavus iš po
litiškos vergijos. Supranta- 

dėl keliatas metų atgal ji tu- ma. praūžus šiam karui, Lie- 
rėjo užsidaryti. tuva ir vėl bus laisva ir ne-

nyčią prie 35-th st. ir Union 
avė., bet nepaliko tinkamo 
kunigo toje bažnyčioje, to-

tai utelis 
tik sainą 
Ale man

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 m. KIPRO BIELINIO ATSIMINIMAI.

(Tąsa.)

šios ligoninės medicinos personalas j 
susirinkimą prašė atvykti savo profesijos 
žmogų daktarą Andrių. Tačiau vienam ai 
dviem vykti Vileikon buvo labai pavojin
ga, nes vietinis policijos antstolis (prista- 

x vas) turėjo geroką chuliganų buri. kuriais 
p kad musų tėvynė Lietu- nekartą bandė pasinaudoti. Todėl vyko 
buvo pasiliuosavus is po- f,augi/u žmonių F Kiek atmenU- mitinge

kalbėjo daktaras Andrius, S. Kaiiys ir kaž
kas iš ligoninės gydytojų. Nuotaika buvo 
kuo puikiausia, po mitingo visus atvykusius• 1 1 - _ J-l 4 * r.ViVF M 44II44C4 M'-' 44 V > V *>4404Vyskupas Mickevičius mi- P1 įklausoma. Todėl Amei i-. pavajgjno arbata, per tas vaišes mes pralei- 

rė, man regis, apie dešimti j kos kctuviai tuu jau dabai į (|ome visus Vilniun ėjusius traukinius. Li- 
metų atgal, tačiau tik dabar Pra?,etl įssihuosavimo dar-! atvožė stntin <Mnnai
buvo ant jo kapo pastatytas i /3.1S tikėjimiskos

goninės vežimais atvežė mus stotin. čionai 
pirmosios klasės bufete mus pasitiko vie
tos pristavas su ironinga ant lupų šypsena. 
Pristavas buvo nevienas; be kelių polici
ninkų bufete buvo matyti visa eilė žmonių 
Įtartinomis fizionomijomis. Viskas sakyte 
sakė. kad šis sosto gynėjas neatsitiktinai 
sėdėjo stoties bufete.

__  __  „ , ....... ... . Musų tarpe buvo kilę nuomonių eiti pės-
litas Carfora, Senos Romos trinko mokesčiais .$33,- čiomis. bet situaciją pataisė Vileikos sto- 
Katalikų Bažnyčios galva , 000,000, kurių neturėjo kui; tjes geležinkeliečiai, kurie pasiūlė važiuoti 
Šiaurės Amerikoje. Jam asi- Į padėti. Bankai atsisakė tuos. Vilniun vidurnaktį ėjusiu ton pusėn eks- 
stavo vyskupas Francis Kan- Į pinigus priimti, nes jie netu- presu. Šituo pasiulymu pasinaudojome, 
skis ir keliatas kunigų. ! ri kur juos investuoti. Toki

T1. „ . x . . i pat keblumą turėjęs ir Con-
Labai gi azų ir tui minga necticut valstijos iždininkas.; 

pamokslą pasakė kun. Z. \ i- kurjs surinko S3.000.000 
paltas, lietuvių katalikų pa-
rapijos klebonas iš West- i ________
villės, III. Jis taip Jautriai Texas i

vergijos.
paminklas. Paminklas buvo, juo greičiau tai padaiys,
atidengtas ir pašventintas j tuo bus geriau.
šių metų_ rugpiučio 24 d., į Nepriklausomas katalikas.
Lietuviu Tautiškose Kapinė-! ............. —— ------------------
se. Chicago. Iii. i AR įĮN0TE KAJ}_

Pašventinimo apeigas at-:
liko arkivyskupas metropo-: Ohio valstijos iždininkas

?en, ar-' šlėktai biznis ėjo, 
čiau. i išsimufino kitur.

—Neturiu laiko. tėve. Einu užmiršo pasiimti. Ale man rj„ oncivorkė 
mokyklon. įcia besidairant išgirdau tik

—Na. koman! Tėvo turi i—pukšt-pukšt-pukšt!... Ta- ._ -
klausyti. ‘varnas tremas atėjo. Išlindo ;aRe. kun* JPn?s bluįas*'teismas nusprendė sudėti

—O ką tėvas pasakysi? toks vyras su bresiniais gu- sv* ";Ptan5? bažnyčios \-ika-; tuos pinigus Į Amerikos ap- 
—Pasakysiu, kad buvau zikais ir dairosi. Sakau, o iay Ji* aiškino, kokią didelę saugos bondsus.

Chicagoj. kur važiuoja šitas tremas? l°stų lietuvių (neRo-i
—O kas nuvežė? | Jis s
— Ogi freitavas tremas, ’jis 
—Bet matyt. kad prastai ną. ir sugryžau atgal 

tėvą Chicagoj priėmė, kad, —Taip negerai, tėve.
taip greitai sugryžai. —Kodėl negerai?

—Turėjau bėgti, kad ne- —Tu apgaudinėji geležin- 
prirašvtu' prie ^kokios su- keho kompaniją. Kas gi bu- 
saidės. tų. jeigu visi pradėtų veltui

1 kalbėjo, kad daugelis žmo-

presu.
Juodašimčiams, jei jie turėjo kokių nors 
mums nemalonių sumanymų, nepasisekė, 
ši kelionė mums tik tiek nepavyko, kai be
siartinant traukiniui prie Vilniaus, musų 
bendrakeleiviai Fotografas ir dar keli dar
bininkai, nenorėdami Vilniaus stoty aiš
kintis dėl važiavimo be bilietų, šoko iš

vijos pilietis ir paliko traukinio ir gerokai susižeidė, bet laimei 
$1.500. Kadangi jo giminiu susižeidimai buvo tokios lūšies, kad jie ne

Kitą gražų pamokslą pa-į dabar negalima pasiekti, tai 
’ ‘ kun. Jonas W. Liūtą; ‘ .... !

Didelio pasisekimo turėjo artistiškai at
likta. įdėta į vieną satyros laikraštį, kari
katūra, pavadinta “Oriol oboroten.” Ji 
vaizdavo Rusijos herbą—dvigalvį arą, bet 
apvertęs piešinį aukštyn kojom, žiūrovas 
matydavo visai kitą vaizdą: Rusijos carą 
su karūna ant galvos, pakėlusį brangią sa- 
balio mantiją ir rodantį žiūrovui “paskuti
nį savo argumentą.” Arba dar. viename 
satyros žurnalų, buvo aprašytas ir, rodos, 
atvaizduotas žinomasai šventikas (popas) 
Jonas Kronstadskis ir jo “paskutinis ste
buklas.’’ Jonas Kronštadskis buvo popu
liams ir išgarsintas popas, trynėsi paiei 
caro dvarą, buvo skelbiamas šventuoju ir 
vaidinęs Penktųjų metų laikotarpy Raspu- 
tino vaidmenį. Tiesa, šis Rasputinas buvo 
kiek ramesnis, nepasižymėjo girtais debo- 
šais, bet tėvo Jono Kronštadskio “šventu
kas” buvo visiems žinomas. Taigi vieną 
:artą “Otec Ioan” vienui vienas maudėsi 

juroje. Jo pasekėjos jieškojusios Jono na
mie ir neradusios, nuėjo į juros pakrantę 
jieškoti. Kai sekėjos prisiartino prie juros, 
kur maudėsi tas “šventasis,” jos pareikala
vusios iš jo, kad jisai išeitų iš vandens ir 
jas palaimintų. Tėvas Kronštadskis įvyk
dęs jų reikalavimą: prisidengęs šiaudine 
skrybėle ir išėjęs iš vandens abiem rankom 
laiminęs atėjusį moterų būrį. Tuo metu į- 
vykstąs su jo šiaudine skiybėle aprašytasaj 
tūlas stebuklas.

Vidaus reikalų ministerių buvo Durno- ' 
vo. Šis Durnovo. užimdamas aukšta minis-
terio vietą, spekuliavo avižomis, pristato
momis kariuomenės intendantūrai. Kadan
gi jis pats tiesiogiai to tautiško biznio ne
galėjo daiyti, tai visas tas operacijas gar
susis ministeris pridengė kito asmens— 

_ . . . švedo rangovo Lidvalio vardu. Užėjus lais-
tuo didžiu momentu nepadarė visko, ką ! vėms, rninisterio Durnovo ir Liudvalio afe- 
leido jų supratimas ir turimos jėgos. a išėjo aikštėn, šį įvyki pagavo satyros

Žinių hukią, kaimu. -aikraščiai ir teko ministeriui“Durnovo za
_. - >- •- • i -x • durnoj oves” (Dumovui uz blogas avižas>
.Po SP?’.1? men- dl.en«:kitai pra- ir už nevykusį avižų bizni. Taip pat dideli 

ėjus. kai žinios apie didžiulius, revoliucį- įspūdi darė. rodos; “pūlemiote" įdėtai 
nius Įvykius miestuose pasiekė tolimuosius ‘-Nukry žiuotos Rusijos” vaizdas 
Rusijos kampus, sujudo ir subruzdo am- karikaturos turėjo ,abai dj.

kliudė kitos dienos darbams.

priKiausomose airių vysKu-, cumat per neapsižiurėii. 
pams bažnyčiose lietuviai, banko kasininkas paca-

Taigi organizaciniame kovos lauke ėjo 
skubus ir kruopštus darbas. Partijos žmo
nės visu atsidėjimu tą darbą dirbo ir nie
kas jiems šiandien negali prikišti, kad jie

galėtu giedoti savo lietuvis- !
kas giesmes ir melstis lietu- maj__
viškai. Dabar gi lietuvių pi- (jaUgjau

traukiniais važinėtis? Juk W^is išstaty tose bažnyčio- teisingas .. .
geležinkeliai negalėtu ap- kurios.yi a R°mos P°Ple* bankui atgal.

__ _ mokėti savo darbininkams, !«' amų —
p-pipi in mariA neturėtu iš ko užmokėti mo- lol.eJ€’ lietuviųgerai, haci ių oahtara> mane * b-..- -ve lamos laukan
įsnketavo. kescnis n tui etų isny kti. .

—O ką tas reiškia? —Maike. man tokie pa-

—Nesuprantu.
—Žinai, Maike, kad mane 

buvo jau beveik prirašę. Da

ši.000,200 su- 
milioną dolerių 

Bet žmogus buvo 
ir sugrąžino čekį žiais snaudęs ir miegojęs tylusai ir kantru

mai kaimas. Ir buvo ko subrusti. Kaimą 
spaudė mokesčiai, smaugė caro biurokra
tai, jam stigo žemės, jis jautė savo nelais
vę. o kas svarbiausia, japonų karas reika
lavo iš jo daugiau nei iš miestų gyventojų

delį pasisekimą, o tas pasisekimas rodo, 
kaip buvo tada puolęs rusų caro ir jo reži
mo ramsčių — dvasininkų ir ministerių 
biurokratų autoritetas bei geras vardas.

Penktųjų metų gale ar šeštųjų pradžio
je ir L. S. D. P. išleido į žmones pirmąjį 
lietuvišką satyro laikraštį “Sparną.” šito 
laikraščio išėjo tik vienas numeris, jis bu
vo skirtas caro šaukiamai Durnai ir jos 
boikotui.

Šituo metu L. S. D. Partija, dėliai žmo-
nais, nes ten. į miestus, jis buvo pasiun
tęs stipriausius ir darbščiausius iaunuo-

mas naikinamas 
Kun

rolėje, lietuvių giesmės.yra pernai Havattvil|fe mles.,
kalba niekinama, lietuviškui j'.e1?’ North Carolinos yalsti-i 

‘joj, apsinakvojo vienam
— Taigi ir aš norėčiau ži- mokslai nepatinka. Tu gali 

noti. ka tas žodis reiškia. ?au i inle' o aš eisiu sier-,
-Pasakok aiškiau. kaip|«£į paj.eskoti, ba pypke

prašė susirinKusiujų aunu Vgj jj uždegė.visa tai atsitiko.
—Nu. rot, atsitiko ir ga

na. Toks žilas senis su ilga 
raudona r.osim pasigavo 
man^ ir sako. koman į Čika
gos lietuvių susaidės mitin
ga. Sako. mums reikia dau 
giau me m bėrių. Ii
prirašęs, ale iu daktar_. x„ , - . . . , .. ,
riko ant visos publikos: “Ri- kė sumažinti automobilių Kauskas ir Renatas kitų. ku- Vienas chicagietis. kuris i 
kekt! rikekt!” Aš jau norė- gamybą. Tas blogai atsilie- rių pavardžių neteko suži- mėgdavo įkrėsti druskos i i 
jau ?iehri jr.m per plikę, ale-pia ne tiktai darbininkams, noti. . . sav0 alų, pereitą sąvaitę iš-i
seki eterius nadėjo man ant kurie turi kraustytis kitur Žmonių iškilmėse dalyva- gėrė su alum druskinyčios į 
stalo instoiimo * mokestį ir ■. darbų jieškoti. bet ir kom- vo apie 300. Man klausan- dangtelį.
sako: “Labai mums gaila, i paniioms, kurių išlavinti ties tų graudžių ir patrijotiš- " ---------
kad negalim priimti tokios; darbininkai iškrinka ir vė- kų pamokslų prisiminė štai Viena moteris iš Buffalo į 
garbingos prabos.” Kaip jis liau sunku bus juos sume- kas: lietuvių kunigų, kurie parašė armijai laišką, kadi 
ištp'ė tvos žodžius, tai man džioti. Kad apsaugojus ir nepriklauso Romai ir airių neimtų jos sunaus į kariuo-: 
širdis atsileido. Pasiėmiau vienu ir kitų reikalus, Gene- vyskupams, Chicagoj ir menę, nes binzai visados su-! 
savo j in:gu< ir sakau, dabar Jai Motors automobiliu kor- apielinkėje galima priskai- gadiną jam vidurius.
buto gerai išgerti kokią ponaciia kartu su United tyti iki dešimties. Jų bažny- ---------

ir pa- j Workers (CIO) unija išdir- čiai ir lietuvybės misijai sek- Viščiukams Amerikoje! 
kiToi pusėj stryto bo planą “skolinti atlei- tusj daug geriau, jeigu jie šiandien sušeriama daugiau

tautišką užeigą su užrašytu džiamus darbininkus kitoms visi susivienytų į vieną or- žuvų aliejaus (Cod liver
samu: "''cblitz. Užeinu į pramonėms tik laikinai. Kai.ganizaciją, sudalytų Lietu- £>il) ir visokiu vitaminų, ne- 
vidu. egi už baro stovi nais prasidės darbai automobilių vių Katalikų Bažnyčios Fe- gu vaikams, sako “Science
leidė. Prbėdau ir sakau, fabrikuose, jie bus priimami deraciją. ar kaip kitaip pa- Digest.”
duok šen šmičke. atgal, neprarasdami savo se- vadintą sąjungą. Tada jie ' ______

—O ka tai reiškia? r.umo (senority) teisių. 'viens kitam galėtų daugiau
—Smičkė. Maike, tai pi-ir butų daug di-

jokų mietą. Ji pripylė man. SINKIAI NUBAUDĖ CHI-,desnes pasekmes nepnklau- 
aš jai. ir išmovėm. Paskui da CAGOS LIETUVĮ DAK- somai lietuvių bažnyčiai 
po vieną ir da po vieną, ir! TARĄ. j Amerikoje

“Naujienos” pianeša

AUTOMOBILIŲ DARBI- paminklo lėšoms padengti.
NINKAI BUS “SKOLINA- Kiti šiose ceremęnijose Muskogee miestely, Okla- liūs, kurie tuose fabrikuose ir dirbtuvėse nių stokos, nesugebėjo sukurti legalios lais
MI” KITOMS PRAMO- dalyvavę kunigai buvo: kun. homoj, politikieriai planuo-! bedirbdami, kietą plieną bekaldami, pir- vos spaudos, bet kita buvusioji spauda 

t T_vi.__i.j_ r»_i----- s-.. i -• i - i i mjeji kėlė maištą dėl naujos gyvenimoNĖMS. .J. Jablonskis, šv. Rožanca- ja apdėti mokesčiais kiek-
Automobilių fabrikai De-A'os parap. klebonas; kun. viena toileto sėdynę, nes vis- 

r butu^fau troite ir kitur paleidžia daug Baranauskas, Westvillės pa- kas kita jų jau aptaksuota. 
aktaras su- darbininkų, nes valdžia įsa- rapijos vikaras: kun. X. Žu- ---------

formos.
Palaisvėjusi spauda, stebėtinu gieitumu 

išaugę nauji laikraščiai ir žumalai, šim
tai tūkstančių spausdintų lapų, kupini 
įvairiausių žinių, kovos šukių, reikalavi
mų. dar tebevykstančių kovų aprašymų— 
plito po visą šalį ir patekdavo į tolimiau
sius užkampius ir visur gyventojuose kel
davo kad ir neaiškias, mažai suprantamas, 
bet kilnias ir viliojančias naujo gyvenimo 
peispektyvas. Didžiulis socialdemokratų 
snaudės organas Peterburge — dienraštis

(ėjusios “Vilniaus Žinios”) šiek tiek įsi
drąsino ir bent plačiau ir laisviau infor
muodavo apie pačius įvykius Rusijoj ir 
Lietuvoj. Tiesa, partijos atsišaukimai ir 
vasaros metu išleistoji revoliucinė literatū
ra: Centro Komiteto organas “Darbinin
kų Balsas,” atskiros knygutės ir atsišauki
mai išėjo iš palėpių ir laisvai platinosi 
miesteliuose ir kaimuose.

Kai lapkričio pradžioje revoliucijos Įvy
kių banges pasiekė Lietuvos kaimus. yj?ač 
tas vietas, kur veikė L. S. D. Parti jos orga
nizacijos, kuopos arba gyveno atskiri par-

“Novaja Žizn” (Naujas gyvenimas), Mak- tijai prijaučiu žmonės,—partijos centrui

bničke. Išėjau laukan
mac's>u

nieka« daugiau, kaip saulės 
šviesa ir šilima. Augmenys 

. augdami sutraukia į save
ant gaio pasidarė linksma., "-Naujienos praneša, kad Juk daug lietuvių patrijo- daug saulės šviesos ir šili- 
Tik žirn iu, kad ta leidė jau Dr. Charles Bernis, Chica- tų, kurie nepriklauso prie mos. Iš augmenų gaunamas 
artyn prie manęs šliejasi, gos lietuvių gydytojas, už:Romos jr ainų vyskupų kon- aliejus ar anglis yi’a sukon- 
Paėmė už rankos ir prisi-; darymą moterims ir mergi- • Moliuojamų bažnyčių, no- centruota saulės" energija 
spaudė. Iš kur buvęs nebu-j noms nelegalių
ves. šmakšt ir ateina jos vy-1 buvo nuteistas nuo

simo Gorkio redaguojamas, susikūrė ir su
siorganizavo per 2-3 valandas. Jį pasekė 
kitas s.-d. dienraštis “Načalo (Pradžia). 
Čionai netenka minėti socialistų revoliu
cionierių spaudos su “Syn Otečestva” 
(Tėvynės sūnūs) priešaky ir kitų tautų 
s.-d. organizacijų leidinių.

Ypatingai didelio įspūdžio atsilikusiems,
---------  ' konservatyviems ir visuomeniškai suram-

Šviesa ir šilima iš malkų,; bėjusiems miestu ir kaimų gyventojų 
anglių ir kitokio kuro vra * *

Vilniui#1 teko įtempti visas turimas jėgas, 
sumobilizuoti naujas ir eiti į platų darbo ir 
kovos lauka. I Vilnių pradėjo važiuoti de
legacijos iš valsčių, eiti atskiri pasiunti
niai. Jie jieškojo įyšio su partija ir daugelis 
tai. ko jieškojo, rasdavo Vilniaus organiza
cijos kliube arba Jokub.vnėje, kur gyveno 
partinis jaunimas. Jokubynė tuo metu sa
vaime buvo virtusi partinių ryšių centru.

Kaimas, dar vasaros metu išjudintas 
L. S. D. P. literatūros, atsišaukimu ir mi-

vi vfiiuvjdiiiu • vvllli UtMd

operacijų, riai prigulėtų prie Lietuvių Degdamas kuras tą energiją 
io 1 iki 10 Katalikų Bažnyčios, kuri paliuosuoja.

Juoksmams darydavo kaip ant mielių iš- . , . .,. . . . . .
augusi, politinės satyros ir humoro spau-' tmgų,_ lapkncno men.. kai visas gyvenimas 
da Politinės satyros iliustruoti leidiniai su- Pak.,‘«o-. ypatingu užsispyrimu reikalavo 
orantamai ir eaizdžiai pasakydavo tai, ką Paaiškinimų lt norėto žinoti, kas jam dary- 
šiaip įau laikraštis per ištisas skiltis nepa-1l1, mteligentiskesrus žmogus .galėjo
iėgtu pasakyti ir išaiškinti. Pirmieji, pasi-! ramiai sau sėdėti rankas sudėjęs. Toks tuo-
iodžiusieji tusu kalba satyros leidiniai ^UV° n°'?S •ve!,kt'
“Pulemiot” (Kulkasvaidisl. “Striely” i,r aakst-™ VIfals nors fllfnals 11 dar 
(Vylyčius) ir kiti turėjo milžinišką pasise- i aaigMdusiats spai nais.

davė man tokį dorti metų kalėjimo. Dr. Bemis butų laisva nuo tos romiškos - 
m •.£' Ji*! psas atvvkes iš IJptuvos ir iv ‘iivicVnc vovrrilrvc t

IdS. % w w __
AG . kad aš tuoj atsikėliau ir lesąs atvykęs iš Lietuvos ir ir airiškos vergijos. Be to, to- LENGVAS BUDAS 
išėlan nei gud-bai nepasa- j neesąs Amerikos pilietis. ;kja federacija galėtų išleisti IŠMOKT ANGLIŠKAI.
.:ęs. Einu Halsted stryčiu to
liau. ogi žiuriu, ant vieno 
niidnigo užrašyta: “Lietu- 
vi<ka< t helis.’* Sg.kau, jeigu 
ck- blakių nėra. tai bus gera 
naKvvnė. I'zeinu insaid. -Ale 
tikri dy\ai: buidingas tuš
čias. nei g> »s dūšios, tik 

••j-i' švilpia 'šnk.m gnl

tinkamą brošiūrą ar knvgą. ’ .. .. .. .
j kurioje butų aiškiai įsdesty- pasikalbėjimų, di knyw

.A.

Lapkričio dienoms užėjus, man teko at
sitraukti nuo darbo Vilniuje ir skubiai vyk
ti į Vilkaviškį, vietos organizacijos žmonių 
žinion. Mano veikimo rajonas buvo Žemai
tija ir aš labai norėjau grįžti tenai, bet at
vykusieji iš Vilkaviškio partijos draugai 
buvo nesukalbami, ir man teko pasiduoti 
partijos centro įsakymui ir vykti i Zanavy
kų žemę. nors ir labai norėjau dirbti vieno-

__________ __ _____ _ ___ je kurioje nors darbo vietoje, kad geriau ir
mės drebėiimu? ar perkūnui iš'giedrai į tvirčiau pasiruoščiau tolimesniam social- 
<’angaus, bet ji daug pasakydavo ir pa , demokratijos uždavinių vykdymui, 
aiškindavo. I <Bu< danginu)

kimą. Sarkazmo, paniekos ir atviro juoko 
—pašaipos pilni piešiniai lengvu ir aštriu 
i mugiu sugriaudavo buvusio režimo ir io 
atskirų atstovų didybę ir neliečiamybę. Jei 
satyros tulžis išjudindavo iš lygsvaros dau
giau prityrusius miestų gyventojus, tai ką 
bekalbėti apie kaimiečius, kurie nuo am
žių buvo pratę dievinti valdžią ir tikėti jos 
ir ios atstovų neklaidingumu. Kaimui dau- 

rs nuqus' krautuvėn. pa> daktaru geliu atveju šitokia satyra buvo tolygi že-
s barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. - , «... . ,. r -:x«... _ x  _ __ i _ ii rono 11 m III ov tuzi-Lriiniii IV marfpouv I

•žodžių ir 
sutaisyta 
kad kiek-

SUDEGĖ ŽMOGUS.
Rhode Island valstijoj pe-itas skirtumas tarp Romos!SX,,^tiX!S?'5m,:“Liba.... 

reitą sąvaitę sudege Jerry katalikų bažnyčios ir Romai liškai. joje telpa netik atskiri žo- 
Mousseau, 65 metų amžiaus nepriklausomos bažnyčios.
vieniša, kuris gy veno šalia Juk čia nereikia būti dide- 
Chepachet-Harrisville vieš- liam filozofui, kad suprasti, 
kelio apgriuvusioj grįtelėj jog Romos popiežius ir airiai 
vienas pats vyskupai neturi jokio mono-

džiai, bot čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant ku 
nors
pas
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir paporinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ............................................... 35c.!
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Lietuviai bolševikai ir Lietu* 
vos tremtiniai Sov. Rusijoje.

Kaip jau žinoma, lietuvius 
bolševikus Amerikoje labai 
blogai veikia žinios iš Lietu* 
vos ir Sovietų Rusijos apie 
lietuvius ištremtuosius. Bet 
ir čia bolševikai mėgina išsi* 
sukinėti, kad, esą lietuviai 
patys bėgę nuo vokiečių, 
prievarta jų niekas negabe
nęs. Tuo pasipiktinęs “Drau
go” rugsėjo 17 d. numeryje 
Jon. Vaiva pastabose rašo:

“Musų komunistų jokiu 
budu neįtikinsi. Jei jiems 
Maskva pasakė, kad tai juo
da, tai nors jie geriausiai 
matytų, kad balta—jiems 
vistiek bus juoda.

“Plačiai spaudoje, ne tik 
lietuvių, bet ir anglų, buvo 
rašoma, kad rusai išgabeno 
Sibyran tukstancius lietuvių. 
Tačiau mūsieji komunistai 
tvirtina, kad tie lietuviai pa
tys išvyko į sovietų “rojų.” 
šiandien iš Sibyro gauta ke
lios telegramos iš tokių as
menų, kurie tikraP nenorėjo 
vykti... Bet gi musų komuni
stai vistiek netiki.”

o* Gen. Konsulato, Xew Yor, N.

tonos. Vieni įrodinėjo, kad 
jis nėra prezidentu, kiti tvir
tino, kad yra. Karštis jau 
kiek išgaravo, bet kas žino, 
už kiek laiko gali iškilti nau
ji ‘fireworks.’ O tuo tarpu 
tikroji akcija Lietuvos va
davimui ir gelbėjimui vos, 
vos kruta. Nei Washingto- 
nas, nei Londonas tos akci
jos nemato ir nejunta.

“Laikinai reikėtų užmirš
ti mažmožius ir privatines 
sąskaitas. Sustoję ant Lietu
vos nepriklausomybės pa
mato galime veikti bendrai 
ii* mums nekenks nei srovi
niai, nei religiniai skirtumai. 
Tuom pat sykiu mums bus 
užtektinai laiko ir pajėgų 
rūpintis savo organizacijų 
reikalais. Kai dirbsime Lie
tuvai platesniu užsimojimu, 
tuomet ir šimtatūkstantinės 
Amerikos lietuvių masės 
greičiau išsijudins.”

Y„ 1941 M. rugsėjo 30 d.

nančiai apie penkis tūkstan
čius dolerių mėnesiui iš Len
kijos valdžios, kad ji, vieton 
kreiptis drauge su lenkų vi
suomene į pasaulio opiniją 
ir kovoti už 1939 m. rube- 
žius, migdo tą visuomenę ir 
aukuoja valstybinius intere
sus dabartinės Lenkijos val
džios interesams.

RUSAI IMA NELAISVĖN NACIŲ UŽPAKALIO SARGYBĄ

Musų nusistatymas—pilna 
Lietuvos laisve.

“Draugas” rugsėjo 17 die
nos vedamajame “Musų nu
sistatymas” tarp kitko rašo: 
“Nei musų dienraščio, nei 
musų organizacijų vadovy
bės nekuomet nesvyravo. 
Jos visada stovėjo ant pilnos 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės pagiindo, nuo 
jo nenuslydo ir nenuslys.

Kai 1938 m. Lenkija pa
siuntė Lietuvai ultimatumą 
ir grąsino ginkluotu užpuo
limu, jei nebus išpildytos jos 
užgaidos, visos lietuvių ka
talikų organizacijos, visi lie
tuvių katalikų laikraščiai 
griežčiausiai protestavo 
prieš tą Lenkijos žygi ir 
kreipėsi į didžiųjų valstybių 
viršūnes, kad jos neleistų 
lenkams pažeisti Lietuvos 
valstybės suverenumo.

Panašiai buvo pasielgta ir 
1939 m. rudenį, kai Sovietų 
Rusija okupavo Lietuvą, vi
su griežtumu buvo protes
tuojama prieš tą biaurų bol
ševikų smurtą.” Tame veda
majame toliau pažymima, 
kad katalikiškoji visuomenė 
nesvyravo ir tada, kai bolše
vikai buvo vedami iš Lietu
vos. Tada tiek dienraštis 
“Draugas,” tiek A. L. R. K. 
Federacija padariusi aiš
kius pareiškimus pabrėžda
ma, kad “Lietuvių tauta ne
pakęs jokios okupacijos, ar 
ji bus iš Rytų, ar Vakarų ir 
pakartojant, kad stovime už 
laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvos valstybę be bet kieno 
globos.”

Šis vedamasis baigiamas: 
“lietuvių tautos akys yra at
kreiptos į Dėdės Šamo žemę, 
į VVashingtoną, kur nedvi
prasmiškai stovima už de
mokratiją ir mažųjų tautų 
išlaisvinimą.”

Panašia kryptimi veda
majame pasisakė ir katalikų 
sąvaitraštis “Amerika” rug
sėjo 19 dienos numeryje, da 
pridėdamas: “šia pačia pro
ga pasisakome, kad dabarti
niu laiku lietuviams ameri
kiečiams reikia artimai ben
dradarbiauti su latviais iv 
estais. Lietuva, Latvija ir 
Estija drauge kėlėsi į laisvą 
nepriklausomą gyvenimą. 
Jos drauge laikinai neteko 
nepriklausomybės. Jos drau
ge vėl kelsis i laisvę, tad 
junkime ir telkime savo jė- 
ga»s draugėn.”

Reikalinga vieninga akcija.

Tokia antrašte sąvaitraš
tis “Sandara” rugsėjo 19 d. 
numeryje deda vedamąjį, 
kuriame sako:

“Savo laiku buvo karštų 
polemikų dėl prez, A, Sme-

Anglija neturi pareigų 
Lenkijai...

Lenkai jaučiasi nuskriau
sti ir nusivylę britais ir susi
tarimu su Sovietų Rusija 
“Nowy Svviat” beveik kas
dien paduoda ištraukas iš 
anglų spaudos, reiškiančios 
anglų nuomonę šiuo klausi
mu. Štai jo ištrauka iš deši
niojo “Truth”:

“Sunku žinoti, kaip daž
nai rusų literatūroje lenkai 
aprašomi neigiamai. Be abe
jonės yra atbulai, jei lenkų 
autoriai aprašo Rusiją. Ne
apykanta tarp tų dviejų tau
tų siekia tolimą senovę. Ru
sų revoliucija tą neapykan
tą tik apvilko naujais rū
bais. Kapitalistinė ir katali
kiška Lenkija buvo dideliu 
kontrastu bolševistinės ir 
atejistinės Maskvos. Net 
šiandien, kuomet Rusija ko
voja už savo gyvybę, neuž
mirštama apie tuos priešin
gumus. Tą patvirtina išstoji
mas kelių Lenkijos emigran
tų valdžios Anglijoje narių, 
kurie parodė tuo budu save 
nepasitenkinimą sutartimi 
su Rusija.

“Tikra šios sutarties vertė 
gludi tame, kad ii leidžia 
anglams ramia sąžine nusi
plauti rankas rusų-lenkų su
sitarimo reikale. Anglai pa
sižadėjo atstatyti Lenkiją, 
ir be tos įvykusios sutarties 
privalėjo, nugalėję Vokieti
ją, atplėšti likusias Lenkijos 
provincijas iš rusų sąjungi
ninkų.

“Dabar gi, kuomet Rusija 
ir Lenkija pačios susitarė— 
anglai nuo tų pasižadėjimų 
paliuosuoti. Be reikšmės yra 
faktas, kad Lenkijos vyriau
sybė, kuri tą sutartį pasira
šė, negali susisiekti su tais, 
kurių vardu, kaip jie tvirti
na, kalba, taipgi neturi jo
kios ant jų galios.

“Neturime jokių davinių, 
kad patys lenkai, apart 
valdančių sluoksnių, pagei
dautų atsiskirti nuo didesnio 
ekonominio vieneto. Musų 
anglų pirmykštis pasižadėji
mas buvo duotas Beckui ir 
Rydz-Smiglui: Sikorskis ir 
Raczkevvicz mus nuo tų duo
tų pažadų paliuosavo. To
dėl jaučiame palengvinimą 
pašalinę pavojų, kuris grąsi
no mus (anglus) įtraukti į 
tolimesnį įsikišimą konti
nento reikalais.”

Dešinysis (katalikų) “The 
Weekly Revievv” rugpiučio 
7 d., užstodamas katalikišką 
Lenkiją, irgi prieina tos pa
čios išvados, kad D. Britani
ja nesuteikė jokių garantijų, 
kiek tai liečia rabežius.

“Nowy Svviat” yra prieš 
Sovietų-Lenki jos sutartį, to
dėl iis ir talpina ištraukas iš 
anglų spaudos.

Jis savo laidoje rugsėjo 18 
dieną puola “Polish Infor
mation Center,” kuris gina 
tą sutartį. “N. Svv.” prikiša 
tai valdiškai įstaigai, gau-

Lenkų nuomonės Lietuvos 
atžvilgiu.

“Przewodnik Katolicki” j 
(New Britain, Conn.) anti- 
pilsudskinis lenkų sąvaitraš
tis, rugsėjo 12 dienos nume
ryje talpina tūlo Wojnicz’o 
straipsni, kuriame reiškia-j 
mas didelis pasipiktinimas i 
tuo, kad vokiečių okupuoto
je Lenkijos dalyje esą leista 
įsisteigti Pilsudskio Draugi
jai (Stowarzyszenie Pilsuds-i 
kiego), kurios tikslas, kaip ‘ 
pranešąs “Krakowski Kur-1 
yer Codzienny,” esąs įgy- ! 
vendinti Pilsudskio testą- 1 
mentas, sako p. Wojnicz, 
kurį dabar vokiečiai len
kams į akis kaišioja, esąs 
toks: Lenkija be Poznanės, 
be Pomožės, be Silezijos, be 
jo (Pilsudskio) vadinamo
sios Ukrainos, be senosios 
musų Sesutės Lietuvos, ku
riai jis įskiepijęs savo kry- 
žiuotiškos neapykantos nuo
dus prieš lenkus, savo pačios 
sąjungininkus. žodžiu — 
skeletas be kuno. “Lenkai, 
vardan Dievo, ar mes gali
me su tuo sutikti?” klausia
mai sušunka autorius, karš
tai kreipdamasis į lenkų jau
nimą, kurio pareiga esanti 
stoti į lenkų kariuomenės 
burius Kanadoje, kad su- 
trukdžius šio Pilsudskio “te
stamento” įgyvendinimą.

“Nowy Swiat” (New 
York, N. Y.), rugsėjo 15 d. 
numeryje tūlas W. Medlins- 
ki rašo apie dabar Rusijoje 
organizuojamą lenkų ka
riuomenę. “Nenoromis min
tis nukrypsta į praeitį”—sa
ko autorius. — “Lenkų ka
riuomenė Maskvoje. Jau ta
tai kitados yra buvę, lenkiš
kos vėliavos jau yra plevėsa
vusios ant Kremliaus... šian
dien, kai jau pasikeitusiomis 
aplinkybėmis lenkiškoji vė
liava plevėsuoja Maskvoje 
ties lenkų kariuomenės vy
riausiąja būstine, prisimin
kime musu tėvynės didybės 
dienas ir Vladislovo Ketvit- 
tojo bei hetmono Žulkievs- 
kio didžiąsias mintis ir dar
bus. Šias mintys, Lietuvos 
ir Ukrainos atžvilgiu, sten
gėsi realizuoti Juozas Pil
sudskis, naujoviškose Rytų 
Europos kraštų federacijos 
formose. Kaip žinome, jos 
atsimušė į visuotini nesupra
timą kaip Lenkijoje taip ir 
Europoje.”

Baigdamas autorius pažy
mi, kad federacijos idėjos 
esančios neabejotinai rea
lios ir didžios ir jos nuosek
liai išplaučiančios iš Jogai- 
laičių, Vladislovų, Žulkievs- 
kiu, Pilsudskių, drąsiųjų ii 
didingųjų minčių.

Kaip matome, iš šių dvie
jų lenkiškų laikraščių iš
traukų. skirtingai aiškinan
čių velionies J. Pilsudskio 
politika Lietuvos atžvilgiu, 
paaiškėja betgi tai. kad pa
tys tuodu laikraščiai (ar 
bent straipsnių autoriai), 
nors ir būdami skirtingų pa
žiūrų, puikiai sutaria vienu 
klausimu, būtent: “sesutę 
Lietuvą” reikia “sufederuo- 
ti” su Lenkija.

Lietuvos juristo paskaita 
Washingtone.

Žinomas Lietuvos juris
tas, Jokūbas Robinzonas, 
prieš metus atvykęs į Jungt. 
Amerikos Valstijas, rugsėjo 
9 dieną Washingtone laikė 
paskaitą tema: “Minorities 
and the League of Nations.”

Penktas Puslapi*

ši nuotrauka buvo prisiųsta Amerikon iš Maskvos ir pridėtas rusų paaiškinimas sakė, kad rusai čia ima nelaisvėn vo
kiečių užpakalio sargybą. Kurioj vietoj tas atsitiko, Maskva neaiškina.

Paskaita ir diskusijos tęsėsi 
dvi valandas. Klausimai lie
tė ir mažų valstybių proble
mas.

Ši paskaita busianti išleis
ta atskira brošiūra.

LEGIJONIERIAI PRIEŠ PAGALBĄ 
SOVIETŲ RUSIJAI.

“Laisvė” per Mizaros ora
kulą sako: “Įdomu tas, kad, 

Šia proga tenka pastebėti, kuomet pavergtosios tautos 
kad J. Robinzonas yra žy- įr demokratiniai kraštai eina 
mus juristas ir beveik vie- išvien su Sovietų Sąjunga, 
nintelis autoritetas Europo- ■ tai Amerikos lietuviški men- 

'' ‘ ! ševikai, klerikalai ir fašistai
' garbina Hitlerį, biaurioja 
! Sovietų Sąjungą, spiaudo 
Įant visu priešfašistinių ko-

je mažumų klausimu.

Demokratijai Propaguoti 
Komitetas.

Nevv Yorke paskutiniais 
laikais darbuojasi grupė se
nesnės kartos įvairių tautų 
veikėjų — demokratų, kaip 
tai: rusų socialrevoliucio- 
nierių lyderis Viktoras Cer- 
novaį Vlad. Zenzinovas, 
Kadrel Pusta ir kiti. Jų tiks
las yra susiburti bendram 
veikimui prieš nacizmą-fa- 
šizmą ir bolševizmą, už busi
mą demokratinę Europą. Jų 
pastangom rugpiučio 8 d. j- 
vyko New Yorke susirinki
mas, kuriame įsteigtas 
“Committee for the Promo
tion of Democracy” ir iš
dirbtas statutas—programa.

Šio komiteto Rytų Euro
pos sekcijos delegaciją, ku
rioje dalyvavo rusų, lenkų, 
lietuvių, latvių, estų ir ukrai
niečių atstovai, nuvyko Wa- 
shingtonan ir rugsėjo 23 d. 
buvo priimta State Departa-

aiškins, kas jau čia taip lim
pa išvien su Sovietų Są
junga?

Come on, “Laisvė” su sa
vo “pažangiaisiais” ir pava
dinkite Amerikos legijonie- 
rius “hitlerininkais”! Š. A.

STATE.MENT OF THE
Ovvnership. Alenagement, Etc. 
Kcquired By The Act of Congress 

of August 24, 1912,
OF KEKEI VIS—THE TRAVELER

(Lithuanian VVeekly)
Pubiished VVeekly at Boston, Masa.. 
Sutfolk County. for October 1, 1941

b

PAJIEŠKOJIMAI

me. a Notnrjr Puida- in and for 
St.»t«* and ' '‘ .n: i<L p»*rs*.n»

ally appeared J. G. <:<*«* užis, who liaviių; 
i»< • u dūly sworn a* < ording to iavv, d»-- 
jm.s.-s and «»ys t imt L»* is t be Bus Mgr. 
of t!ie Keleivis and that the f oi. 
i »wing i . to thc i« st . f h:s kn<»\vledge 
and belief, a true stuteineirt 
‘vvneisiiip, inanag>*in»*tu (and it'

t t.ie d .i’
paper. t h ri:- ul.u: -t’-.. «i!y

th................................,.......................the
įd puMi .u;«n l -r dale sh<»\\ą 

ipiion. r< <(!iiied by thėin t ne ;<:><», Ari vf Au?
’ : Iii. 1; p. nitvd

List 2 L 19! 2. e«n!MHii.-d m sec- 
'•►st.ii Lt\\ s anj Bogulalions, 

:i the le\eise « 1 this forai, tO

t the r įmes : s I ad Iręs es of 
-Ii.-:, •‘d:t«»:. iii.uuigin£ editor.

mana gers ar**:

i” Vincas Karlonas, Petro Karlono 
sūnūs, jieško savo dėdės JUOZO 

Bet tegul “Laisvė pasi- i KARLONO, iš Lietuvos paeina iš 
KT_,,r 'Mersrežeriu kaimo, Vilniaus rėdybos...kaito apie Ne\\ lOlkO yals-1genjau jjs gyveno Schenectady, New 

tijos Amerikos legijonierių ĮYork. Girdėjau kad sryvena Chicago- 
SctvaoZ Ue- ^or^u su j^om susipažinti.

votojų
u ii . I

' The

1\...
su:

suvažiavimą, ĮSnese 'antrašas: Bill Karlon
Mano 

<2>
Parcel Post Box 1. Hardinę st., 

VVorcester, Mass.

APSIVEDIMAL

lar I. T.cguzts C.I 
253 Bioa l.vn .. S*. 

Kdit«»r- -Stanį*'y Ai b hels<»n 

.V.trujtuig l'dii«’i Stanley

Bs.ross M :»nage-r—J. <1.
253 Br«»advvay. S •.

2. That the <>wncr
<•« •» ;»■‘intior*. it < nam 
1 «• staied and :i!m. 
iindt

st.-n. Mass.

Bort m. Mass. 
Michvlsun.

Boston. Mass. 
. Gegužis,
S .. Boston. Mass. 
is; <If « \vii«*d by a 

h,d idri:«ss mušt 
Į”.: medin T vi v th»-r« - 

idd:.

stiprią rezoliuciją prieš A- 
merikos pagalbą Sovietų!
Rusijai.

Einant balsuoti už rezo- i
liuciją. vienas buvusiu Legi- i Pajieškau san.iraugės tarp 4<» ir 50
. , ,. j - Įmetu, vidutinio ucio ir svorio; jreisti-jono komandienų nurodė, na kad butų mandagaus budo. rimta, 
kad Amerikos Legijonas perilaisva ir aš esu našlys tu-

i x -i • Iriu tforą ir pastovu darbą, su viduti-istiSUS 20 metų nenusileis-,niu atlyginimu. baugiau paaiškinsiu
damas kovojo nripš komu- ia*šką. Su pirmu laišku prašau uamdb KOVOJO piieb Komu prisjųst savo paveįkslų, kurį reikalau- 
mzmą, ir todėl, esą. delega - jant susrražinsiu. Atsakysiu tik Į rim
tai privalo laikytis ravo prin- ,^a wUMon™*i, <Kchic2U m.
cipų ir balsuoti prieš pagal- •-----------------------------
bą Rusijai. Balsuojant už re- i REIKALINGAS ŪKIO 
zoliucijos priėmimą, pasi
girdo salėj galingas choras 
pritariančių ir tiktai keli bal
sai prieš.

Štai tos rezoliucijos turi
nys :

“Kadangi komunistiška 
Sovietų Respublika dabar

. . . Th- n.-n................ .................
.i*khoM«*rs o\\ ning *>i h-M mg ••ne per 

e»*rrt or : • of lotai au: »unt ••!' st«»ck. 
If n»»t ovvned by a e u h »ration. the 
i s atMresses of th< ind:x idu.U.
<»\vners mušt be gi\en. if »o\ned bv a 
filiu, coinvany. or other naino-rp**iate.l- 
< i n. its ua’m- and a biress. as \v» Il 
:•< Th**se of eaeh individual m* inK.r. 
mušt l»e Ktv••».»
,1. G. G-guzis A- ( •

25:‘. Broadvvay, So. Boston. M«.ss»
St. Michelson••5:’. dvav, F.o«ton Mass.,
Geo. J. Gegužis. South Boston, Mass 

3. That the kiown lw*n«iiioi«lei*s, mort-
rairees. and othv 

.•r ladding 1
DARBININKAS

Galintis pataisyti kas reikia ir dir
bti prie vištų ūkio. Parbas pas lietu
vį. Geras vaitris. Geram žmogui "era 
ir pastovi vieta. Kreipdamiesi paduo
kit savo amžių ir kiek norit užmokes
čio. JOHN STEVENSON

Hiprh st., Randolph. Mass.

Pirkit Gerą Namą!
LOVISVILLE. KENTI 'CIO.

Apartmentas. su fomišiais, virtu
vėmis, parankiausiai įrengtas, devy
nių šeimynų. Namas gražaus muro,

l'illi 1") Cordell Hull) memo-!i ,• •*-, **1J--* tr’.iu aukštų; vidury pleciaus, prienui p. v oi tteu num ineiiio i i)lelu siu tironišku valdžių gražios, centralinės gatvės, kamba- ponrinmo n» mvinrumo 1 • *■ . „ • *” . • . *■ir visuomet užsispyrusiai ir

Ten*0 r>eiXie 017aU^ asls.te?k>į kariauja su nacių Vokietija; 
Berle, kūnam iteike ‘‘Kadangi mes, Amerikos

(perdavimui \ alst. Seki eto- j Legjjona5 neapkenčiam a-
nui p. Cordell Hull) menro-j- - - - - -- ----
randumą ir savo programą. ! riai šviesus ir patogus, visados jrerai 

. # išsirandavoja. Kas mėnuo iš rendų
Is esmės galima sveikinti karingai per daugeli metų suplaukia virš išlaidos paiygi-

šią iniciatyvą ir užsibrėžtą 1 priešinomės toms ideologi- XT'eiitžan\o%aitu4UdSm^relt?dhn,šį 
‘ ■' joms* pelningų biznį parduodam labai pri-

J j • i • .t-i - einama kaina—už .$13.000. Reikalin-Kadailgl komunistiška jra įnešt tik ss.oop, kitus duodame 
Sovietu Respublika neįstojo išmokėjimais piečius >s

piljaUSflami i į karą tikslu pagelbetl toms džus 4 automobiliams. Kurie norėtų

programą demokratijai pro
paguoti. Kai kurie lietuvių, 
latvių, estų ir kaukaziečių 
tautu atstovai.

dominuoja veikime, viešai ir nuo agresoriaus, kurio ide- 
aiškiai nepareikš, jog eina ologijos skelbia beširdžius 
už tų tautų nepriklausomy-! žudynes, tokias pat kaip ir 
bę. Tas tų tautų atstovams: Stalinas skelbia Sovietų 
nažadėta, bet iki šiol neiš- j Respublikai;
tesėta. “Kadangi komunistų par-

-------------- i tijos žmonės. Stalino atsto-
AMERIKA NEDUOS EU- vai Jungtinėse Valstijose,

GERA FARMA
Prie šteito kelio, netoli nuo miesto, 

geri hudinkai. S ruimų stuba su įren
gimais, barnė, šilo. lfi karvių, arkliai, 
mašinos. įrankiai, visokis derlius. 
Kaina su viskuom šl.ooit. Įnešt $2.(*'O 

MRS. K IRMA N (2>
Saratoga Springs, N. Y.

T Gal ant
sėt uritie* 
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Th**s • t the eTvnws, 

,*;«ri: • holders. if\ T'*- I St«vk-
!••*!«: -’S as t»i*y ap- 
t.r' :: • -• ui.p.in.y būt

- s:.H-ku*>l.i« fs or• n»» ii The l»«^»ks
nu-iiee oi m ;»ny

•n. ; !•* n one of Th.*
• for vvtoom su<*h 
uiv. also that the

• . n s; i •<;in<'nts 
: ’.no\vle<1;je and

: and c
1. -ap ’id-rs and se- 
i . n : ippear v.pon

as tnist-es. 
i; . < in a oap ivity 
’• na fbl“ owner: 
r«*i< >r» to beheve 

a. as:*w eiation. or 
m* i^^T direet or 

: t •‘■'k. honds. or
t n IS so sTated b y

. Slgil.-.n -I. C. 'i-guzis. Hus. Msi.
••>. t • .!■ ' ’ •'.'■'ie me

11.is 2?-tii >:iy "f Sepioniber,
E..: me nes .1. Iėis \oiary Public 

M- . •.umiiss:..;! • M-ir. s $. l'.Mė.

Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerų patarimą 
ir busit patenkinti. (3)

PET. l.AMSARGlENfi 
1$11 S. Uater St.. Philadelphia. Pa.

L GEROS PARMOS PARSIIH ,U»A.
21 akeriai ir •>«: akeriai; po ?I.2<»0 

bile kuri. Maži budintai, prie šteito
kelio, netoli nuo didelių miestų, gra 
ži: s apielinkės. I .augiau klauskite:

■ J. Ikrmeitis,
P.. 3, Box 2'»s. Garo, Mich.

ROPAI MAISTO. nesenai buvo priešingi Ame-
Washingtono valdžia nu- ? ^lunc^ pagal;

sistatė neduoti m|isto vokie-j Anglijai n vadino tai 
čių užimtoms šalims, nes tai i inipenalistisku karu ;
reikštų paramą Hitlerio vai-! “Kadangi Dieso komite-
džiai. tas iškėlė aikštėn daugybę 

: faktų, kurie parodo komuni- i 
•stų priešvalstybinę veiklą 
Jungtinėse Valstijose, ypa-! 
'tingai tarpe Amerikos jau-' 
nimo:

NUSKENDO 17 KANA- 
DIEGIU.

Kanados laivyno ministe 
iis Angus McDonald paskel-l,“"v™ao««i - tbė. kad karo veiksmui žu-1 I.
vo Kanados
?u 17 jurininkų.

laim “I^vk” J°nas stiP, iai ir nuolatos 
remdavo Dieso komitetą, ir 

“Kadangi visi šie faktai 
yra aiškiai įrodyti, tai !

“Tebūnie nuspręsta, kad 
Amerikos Legijono New j 

Vermonto valstijoj perei-(Yorko skyrius, suvažiavęs, 
tą sąvaitę buvo rasta savo savo konvencijoje, yra prie-' 
automobiliu je užsimušusi šingas kad musų šalis. Jung-! 
Miss Nina Thurston, 55 me- tinės Valstijos, teiktų bet 
'ų amžiaus korespondentė, kokia pagalbą komunistiš-i 
Automobilis sudužęs į ske- kai Sovietu Rusijai jos kare, 
veldras. Ji turėjo su savim su nacių Vokietija ar kita' 
porą šunų, kurių vienas taijb kuria šalim.” I
gi užmuštas. Tai dabar gal Mizara na-

KORESPONDENTE UŽ
SIMUŠĖ AUTOMOBILIUJ

A V Y ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR B0NK0NIS

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

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAS 
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Mase.

1410 Columbia Road, 
Tei. SOUth Boston 2271.
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Moterims Pasiskaityt
Naujos Mados Pirštinės Mergaitėms

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFLSOMENC.

!r-j «

ŽOLES, Is KURIU DAROMI
VAISTAI IR KVEPALAI.

Daugiausia vaisių ir kve- dragoros šaknis (mandrake 
palų išperka moterys, tačiau root).
ne visoms musų seserims yra Tokios žolės, kaip kurpu- 
žinoma. kad daugumas tų tė. arnikas ir seneka auga 
vaistų ir kvepalų gaunama iš Amerikos šiaurėj, tuo tarpu 
žolių. štai. labai maloniai kai strutis ir durnaropė ge- 
kvepiantis muilas: tenai vėl riausia tarpsta šiltesniame 
labai gražiai kvepiantis kre- klimate.
m.as. pudra ir tt. Kodėl tie Pora metų atgal durnaro- 
daiktai kvepia? Todėl, kad pės lapai buvo parduodami 
vra įdėta perfumos. O kas Amerikoje po 38 centus sva- 

ui. o šimet ių kaina pašoko 
'au iki $1.80 svarui. Džio- 
intos kiaulpienių (dande- 
ion) šaknys pirmiau parsi- 
luodavo po 11 centų svarui. 
> dabar jau po 80 centų. Ži- 
;oma. ūkininkai tiek negau
ta. bet po tiek jas parduoda 
umininkai **olselio'* kaino-

yra perfuma. iš ko ji pada
roma? iš visokių žydinčit 
žoiiu bei augmenų.

“Popular Mechanics" žur 
nalas išspasdino Įdomi 
straisni apie tas žoles, iš ku 
įių via daromi vaistai ir per 
fumos. Pirma jos buvo im 
portuojamos. bet dėl kare 
iau sunku jų gauti, todėl da- ; 
bar jas gerai apsimoka au- i 
ginti Amerikoje. Kas Šime* 
turėjo pasisėjęs vaistinių žo
lių. tai dabar gali gauti iš ak
ro žemės iki $300 gryno pel 
no. Bet ateinančiais metais 
jis gal negaus nei vieno cen
to. nes niekas nežino kaip il
gai šis karas tęsis. O karu' 
pasibaigus. Amerikos vaistu 
gamintojai imponuos žole? 
iš svetimų šalių, kur darbi
ninkai pigus. Amerikoje bu 
vo iau ir praeity bandoma 
auginti vaistines žoles, be* 
dėl užsienio konkurencijos 
jų auginimas čia neapsimo
kėdavo.

Nežiūrint visų nepasiseki
mų praeity, bandymai vis 
dėl to esą daromi ir galimas 
esąs daiktas, kad ateity vais
tinių žolių pramonė Ameri
koje busianti pastatyta ant 
tvirtesnių kojų. Galimas 
esąs daiktas, kad bus pradė
ta gaminti ir perfumų esen
cija. kuri iki šiol buvo im
ponuojama. šitai pramonei 
stengiasi padėti ir Jungtinių 
Valstijų Agrikultūros De
partamentas. Kas tuo intere
suojasi. gali parašyt ir pa
prašyt “Faimers' Bulletin 
No. 663.” Valdžia prisius ji 
dovanai. Adresuot reikia:
V. S. Department of Agri- 
culture. Washington, D. C.

Nors chemija 
visokių surogatų (substitu-į dyti. 
tuk medicinai ir kosmetikai: 
vis dėl to reikia ir natūrali- į 
nių aliejų, kurie gaunami tik i 
iš augmenų. Pavvzdžiui

I
Dėl užsienio rinkų užsida- 

ymo pabrango taip pat 
r visokios prieskonių žolės, 
kurios vartojamos gaminant 
visokius sosus. uždams ir ki
ekius valgius.

Amerikoje iki šiol tų žo- 
’iu plačia skale niekas nega- 
ėjo auginti dėl darbo rankų 
brangumo. Pavyzdžiui, pa
laminti iš gardenijos žiedų 
vieną svarą aliejaus, reikia 
uvanoti apie 40,000 žiedų. 
Teigu paskaityti darbą, rei
kalingą tiems žiedams užau- 
rinti, surinkti ir aliejui iš jų 
'šspausti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

čia yra parodyti trys pirštiniu pavyzdžiai, kurie dabar labai madoje mokyklų mergaitėms. 
Kairės viršuje parodytos vadinamos “Alop-em” ušmalaitės; apačioje yra vienasiulės ožkos 
kailio pirštinaitės, o dešinėj—eskimu ušmalos.

\DARIAUS-GIRENO PAMINKLUI AU- 
i KOS IR PIKNIKO PAJAMOS.

met yra vertingos dovano 
Toms, kurios nemėgsi 

siuvinėti ar megzti, patarti
na lavintis skaitymu

Pranešame -gerbiamai vi-iLD 138 kp. $1.75, Pirma kp. 
uomenei gautų aukų devy-į $1.75, LDS 1 kp. $1.75, Try- 

i nioliktą sąskaitą sulyg šių i likta kp. $1.05, LDD 7 kp.
$2.10, Nepr. Liet. Piliečių 
Kliubas $3.50, Lietuvių A- 
merikos Radijo Draugija 
(J. Ginkaus) $2.00, Lietu
vių Moterų Ratelis, Arling- 
on, N. J., $2.10, Moterų 
Vienybė $2.10, Lietuvių At
letų Kliubas $3.50, Lietuvių 
Piliečiu Kliubas iš Great 
Neck, N. Y., $3.50, Lietuvių 
Profesionalų Kliubas $2.10.

Nuo aukščiau minėtų 
draugijų gauta viso $121.35. 
Piknike surinkta aukų 
$13.01. Už laimėjimus gau
ta $23.50. Nuo Įžangos tikie- 
tų, atmokėjus pikniko išlai
das, liko $15.53. Visas pik
niko pelnas $173.39. Su 
aukščiau minėtom aukom 
kartu $200.04. Piimiau buvo 
skelbta paminklo Fonde 
$1,513.94. Dabar grynas 
balansas yra $1,712.98.

Šie Brooklyno biznieriai 
aukojo produktų laimėjimui 
piknike: C. Shimanskis ir 
W. Petrauskas, J. Yakaitis, 
Shapolas ir Vaiginis, L. 
Aleksiejus, D. Raškevičius, 
S. Block, A. Vikrikas, Liud
vikas Kančius iš No. Abing- 
ten, Mass. ir kiti.

Taigi visiems nuošir
džiausia dėkojame: aukoto
jams, programos dalyviams, 
visai publikai, o ypatingai 
Brooklyno jaunimui už gau
sų atsilankymą Į Dariaus ir 
Girėno pramogą.

Prašome visuomenės ir 
ateityje malonios paramos 
šiam svarbiam ir garbingam 
musų tautos reikalui. Aukas 
teikitės siųsti išrašant čeki 
ar money orderi vardu 
Darius-Girėnas Monument 
Fund, o adresuokite: Mr. 
John Spurga, Port Jefferson 
Station. Long Island, N. Y. 
Jis yra Paminklo Fondo iž
dininkas po užstatu. Visos 

skelbiamos laikraš- 
o kartais ir per ra-

metų rugpiučio 30 dienos. 
* Visi žemiau pakvituoti pini
gai randasi Fondo Komiteto 
ižde, p. J. Spurgos globoje.

J. S. Rainys iš Philadel
phia, Pa. aukojo $1.00.

Nikodemas Katinas, broo
klynietis, aukojo $1.00. J. 
Genaitis, irgi brooklynietis, 
aukojo $1.00, A. Dzikas iš 
Philadelphijos viešėjo Broo- 
klyne ir aukojo $2.00. Da
nielius Raškevičius, brookly
nietis, aukojo $1.00 ir surin
ko nuo kitų asmenų 65c. V. 
Sakatauskas iš Passaic, N.J. 
aukojo S 1.00. Lietuvių Ame
rikos Ukėsu Kliubas iš Ba- 
vonne, N. J., aukojo $2.00, 
prisiuntė J. Zaleckas; jis 
taipgi surinko nuo šių asme
nų: J. Vilkelio $1.00, K. 
Česnausko 50c., smulkių 
50c., kartu $11.65. 

į Mrs. Ona Yakštienė iš 
Brooklyno jau antru kartu 
pasižymi gausia rinkliava 
paminklo fondui. Ši kartą ji 
viešėjo gimtadienio puotoie, 
pagerbimui p. Mildos Šala- 
viejutės ir tarp svečių surin- 

i ko sekamą sumą: aukojo po 
;$1.00: C. Lučka, F. Valai-. 
Į tis, Mrs. Nellie Sullivan, An
tanas Kasmočius, B. Zinis,NAUJOJI LIETUVOS VYRIAUSYBĖ

i. ESANTI VISŲ PARTIJŲ KOALICIJA F. Šalaviejus, Aldona Zinis, 
x J. Milisauskas, Joseph Gar-

B. J. Sčegauskas ir 
Daukantas. Po 

50c. aukojo: M.; Miltakienė,

ir ras- ------------
tu. Yra puikiausių knygų ir Šveicarų laikraštis ”Ga- litinių partijų atstovų, — 
žurnalu, kuriu skaityman zette de Lausanne ’ Įsidėjo esanti politinė koalicija, ku- Anthony 

, % „ isigilinus visai pamiršti* apie sav° korespondento Berlyne ri susidedanti iš žinomų sa ..
mokant Amerikos nuobodumą. Ati džiai skai- pranešimą apie padėti Lie- vo srities specialistų, tuo tar- į John J. Gaigal, J

Tai szva>

larbininko algą. tai kiek tant ne tik išsilavini, ištobu- tuvoje. Ši pranešimą čia at- pu kai ankstybesnė vyriau- Natkevič, S. Kristupaiti: 
uomet svaras tokio aliejaus savo pasaulėžvalgą, bet, pasakojame grynai informa- sybė, kaip praneša korės- Sians, A. Balčiūnas, J. Ses- 
?alėtų kainuoti! O juk vien jej tau netrūksta vaizduotės, cijos tikslu.
ik darbo rankų neužtenka. taį “
Reikalinga da ir žemė, ir sė- tolima 
klos.
iliejui

Todėl 
oramonė 
tyt, taip k
nė negali čia prigyti dėl dar- , . . _ .
bo rankų brangumo. rios nuolatos skaito, rašo. tintas nepalankiai.Tuo tarpu Tokiu budu. pasak laik-

siuva arba kitokiu r/iudingu dabar generalinis komisą- raščio, butų per ankstyvu

syue, naip praneša norės- T, , ,
-v_______ pondentas, “susidarė iš kraš- cila ir J. Kranklys po 2oc.

ai mintimi gali aplankyti Korespondentas pastebi, tutinių partijų, kurios už sa- Sykiu $lo.00.
olimas šalis ir vietas. Gali- kad prieš kurį laiką vokie- vo nugaros teturėjo mažu- Ruošiant liepos 19 d. pik-

sumas:
___ _ ______ ____ o_______  ______ ____ , __ - ... Amalgameitų

Bet dabai, ka: kai a? pu- darbu užsiima, niekados ne- tas sudaręs naują vyriausy- manyti, kad Vokietija gal-; Kriaučių 54 skyrius $21.00, Į Y/- -- -e>
verte, jau bandoma ir čia 5una nuobodu. Sveikam ir bę iš 9 narių, kuriems esą pa- vojanti sudaryti didžiulę įy- Švento Jurgio Draugija c D3- .
vaistinių augmenų pramonę darBščiam žmogui nėra lai- vesta tvarkui visas svar- tų provinciją, nesiskaityda- $17.50, Lietuvių Kriaučių
olėsti. Kol kas eksperimen- į.q nuobodžiauti. Tik ligo- blausias vidaus gyvenimo ma su Pabaltijo kraštų sa- Kontraktorių Associacija

niams ir tinginiams nuolatos sritis. Ši vyriausybė esanti varankiškumo
M. J—nė. sudaryta iš visų lietuvių po- mais.

tai daromi tik agrikultūros 
bandymo stotyse? Augina- nū'obodu. 
mos visokios žolės ir bando
ma pritaikyt mašinas jų ap
dirbimui. kad reikėtų kuo 

pagamina mažiausia darbo rankų sam-
PATARIMAI IR PAMOKINIMAI.

Lietuviu sukos 
"! emose,

Surinkti pinigai niekam 
nenaudojami, bet laikomi

paeeidavi- $10.50, švento Petro ir Po- taupomam banke paminklo 
vilo Draugija, Bavonne,N.J., Pastatymo leikalun 
$6.00, Amerikos Lietuvių Paminklo Fondo Komitetas. 
Piliečiu Kliubas $21.00, A- Adv. Steponą? Biiedis, fi-

!meriko*s Lietuvių Piliečių n?n^ Jon2? kSaltls’
i Kliubas iš Bavonne, N. J., Malter Shabunas,
'$2.80, Lietuvių Socialistų yj^P1^* ’ Jonas SPur^a’

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

•šaukštuką tos rukšties, su
maišo su stiklu vandens ir 
užkaitina. Dėmėtą audinį 
pirma suvilgo šaltu vande
niu. o paskui Įmerkia Į karš
tą skiedini su oksaline rakš
timi. Po to, dėmę trina gilta-

. . ..i; j i-i me vandenv su muilu, o antyra už- antklodę, kuri bu- , . , n ; d
keliais, vus. sulieta rašalu mėginus, n j .

visokiais budais dėmę is- cjjo? (!-m- daPneišeinaF rei.
, kia atkartoti. Bet šis būdas 

tik baltiems audi-

KAIP IŠIMTI RAŠALO 
DĖMES.

MAN NENUOBODU.
Dažnai tenka girdėti mo- naus ^kait\toia iš 
• i... j veno, klausia patarimo, kaipen iltie L-niic įisi-tr-acTiU ano- tel 1? nU?l?h.UnOZldnt. kdCl „ .. . . /stiutis, kun> papiastoj ang | . ~ pasalinti rašalo nemes iš aulu kalboj yra vadinamas į|Om* labai nuobodu, o ypač g j. . . rankom

iokoi e,-or.'toms. kurios vaikų neturi ar- u5 . \ tumiu 
: i ba kurių vaikai jau

tai*pu gi belladonna. kurią au^ . visokrus vuuais ut
lietuviai vadina -dui*naro<^au^ ^ijį moterų pasi- p į”t "eptvvke 
pe." vra vartojama akiu spe-!'t?™ t*1'0™ hgonem. nes jos Plautl« oet nepa'W- 

' akies lėliukei jįi i tik sėdi sau per dienas ir gal-

“foxglove.” yra labai svar: 
bus širdies stimuliantas. Tuo 

sri

cialistų 
skėrti.

Mrs. T. Stadolnik. šio sky- 
\ew Ha-

Žilinskui. — Massa- Sąjungos 19 kp* $3.50, SL- iždininkas; Juozas Kairys ir
;ts valstijoj, taip pat ir Rį> §2.10, SLA 38 kp. $3.50, KarPUS, iždo glo-

xt---------- » i— - - - r . . . bėjai.
F.

chusett
kitose Naujosios Anglijos 225 kp. $1.00, ir 152 kp.
valstijose, savings banku §1 75 ~-, J , .J_‘. , LYTIŠKOS LiGOS ir kaip nuo jų
mokami nuošimčiai ant jde- Lietuviu Piliečiu Kliubas, apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma
tų pinigų yra paliuosuoti Maspeth, L. I., $3.50, ALD- Snu*5feWaAnSinfr2iur.5ta..". 
nuo taksų: bet kaip yra Ma
rylando valstijoj, mes netu
rim žinių. Geriausių infor
macijų apie tai tamsta gali 
gauti vietos bankose.

M. J.—Straipsnelis apie

KOKIUS DIEVUS 2M0NE 
GARBINO SENOVSJFJ

S

koks nuo-
Atsakymas

valvti
tinka
niams. Spalvuotų negali ši-

Piretra.
ramunė
zantemu

vaps
kuli išrodo kaip 

r priklauso chry- 
šeimvnai. vra vai

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

Senovėa Lietuvių tinyčia

nf Frnmnla« ” rotn. Yra tai svarbiausia ir geriausia kny- „ . ,• , . roimuia?, jehO- g.a kalboje tame svarbiame
o.ų pieną vartoti, nors ?ikis nienduoja truputi sudetin- klausime. Pua m 1915 m. .. $2.00 
veikia daug lėčiau. Parair-įgesnę formulę, bet ji paša

liai ir šimet. Nors man tokiu K«Va įeikia įsė linsianti ne tiktai rašalo, o ir
moteiėliu gaila, vienok ne- JllRt P vandeny. At-, rudžiu dėmes. Ši formulė
manau, jog klystu nasakv- kartojus tai keli? kaitų?, įa-

mą įsikalba.
Panašių nusiskundimų 

.. Moterų Skyriuje buvo ir pei
toiama sodų kirminams ir 
vabalams naikinti, nes už
muša visus šaitakraujus gy
viu-. Džiovintų piretros žie
dų pirmiau būdavo impor
tuojama Amerikon iki 14.- 
000 ion svaių per metus ir 
jie parsidu.odavo Įvairiomis 
rinkos kainomis — nuo 11 
iki 3" centų už svarą. Taigi 
le'kia didžiausiu laukų, kad 
užauginti tiek piretros.

Yra daug mediciniškų
augmenų, 
auga 
tižiu:

jog kivstu pasaky 
dama, kad tai yra vien jų 
pačių kaltė. Jos kaltos dėl 
to. kad nesusiranda sau nau
dingo užsiėmimo, kurio pa
galba tą nuobodumą praša
lintų.

Aš gyvenu toli nuo miesto 
ir tarpe svetimtaučių, vienok 
man niekados nėra nuobo
du. Aš neturiu tiek liuoso 
laiko, kad galėčiau apie tai

nuošė 
t vvhitc 

b

kurie Amerikoje galvoti. Man visuomet truks
ite. odinami. Pavyz- ta laiko padaryti tą viską. 
North Carolinos kai- ką aš noriu. Yia moterim • 
auga baltoji pušis visokių rankų darbeliu. Pa
pine). kurios žievė imkit kabliuką, virbalus ar-

šalas išsiplauna. Niekados 
nemerklt rašalo dėmes Į kar- i dėmis A ir B 
štą vandeni, nes paskui bu? 
labai sunku išvalyt.

2. Sakoma, kad galvijo 
taukai ilgi išima rašalo dė
mes. Reikia, esą, avies ar 
karvės taukus (tallovv) iš- 
tiipyt. o kai atvės, ištrinti 
iais rašaluotą dėmę. Duot 
kelias minutes pastovėt, o 
tuomet išplauti šiltu vande
niu i> muilu. Kartu su tau
kais išsiplausiąs ir rašalas.

3. Bet jeigu dėmė užsise- 
nėįusi. tai reikia vartoti che-

Rašto Istorija. Pajral A B Schnitzer) 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš-
1 • • 1 • j* - dirbo sau rasta kiekviena žmonių tau-reikaiauja dviejų skiedinių, ta ir tt. chieajro, 1905, pusi. 304. 

kuriuos čia pažymėsime rai- A^rv»«. .......................

dalys 
dalys

Skiedinys B:
Oksalinės rukšties 5 dalys

Ar Buvo Kristus?
Skiedinys A:
Amoni jos sulfido 5 
Vandens........... 95

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legenda? apie Kristų 
kaip jisai bnvo idievinta?, ir kaip

Van,iens.............95 da|-vs “ęhiss rsmv. t-ri""
Pirma dėmėtą drabuži S&SSS £&

reikia pamirkyti Į skiedini vlno nuo pajronų pasakų apie Kristų t ,...♦3;^-: Kalėdų ir Velykų šventes., o dabarA, patrinti ii išplauti vande- krikščionys adina pagonis bedie-

yra lupama vaistams gamin- ba adatą. Galima išsiuvinėti. mika!u<. Tam tikslui geidau
ti: iš jos yra daromas sira- ir numegsti gražiausių ir ria vra oksalinė inkšti? 
jias nuo kosulio. Ten pat brangiausių daiktų sau, gi-j (oxalie acid >, kuri daroma 
lenkama laukinių vyšnių minėms ar draugams. Pačios iš lukštynių, rabarbo ir kito- 
žievė. -asafro žievė ir man- padaryti rankdarbiai visuo-jkių rakščių augmenų. Ima

nv: tuomet pamirkyti i škic- v’ai,s atrasite kad net Bibiiia ne« 
- . •- no kada Knstus irime, mirė ir kada

11' 1S- jjcai buvo nukrvžiavota?
MYTAI APIE KRISTŲ ki.vira tu 

, ri 111 puslapių. Kaina tikta; S5 cen SIS būdas pasalinsiąs kiek- Ui. Galima gauti “Keleivio” afiae ar 
rašalo ir ba t*9

T. J. KUČINSKAS.

dini B, vėl patrinti 
plauti vandeny.

vieną dėmę nuo 
nuo rudžių. Bet spalvuo
tiems daiktams jo negalima 
vartoti, nes kartu su dėme 
išeis ir spalva.

3312 So. Halsted St.
CHICAGO TU.

Y patingai dabartinė* kriUflenybėa tndynėje kiekMenaa turėtų 
perskaityt, nes tik tndn galės aiškini suprasti Dievo buvimų.

Knyga di .lėlio formato, turi 271 poslapį. Kaina popieroj apdarai? 
—1.00; audimo apd.—11.28. Pinigrus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adtssookit sekančiai:

KELEIVIS, 2S3 Broadway, So. Boston, Mass.

t
f
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7INI0S iš LIETUVOS
IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.____________

DAR APIE KOMISARŲ REGIMA 
IS LIETUVOS.

Aktyvistų Frontas 
Nėra Panaikintas.
Jam pavesta organizuoti

Pasienio Bataljonus.

Gaunama žinių, kurios 
liečia Lietuvos Aktyvistų 
Frontą bei naujai įsteigtą 
Lietuvos nacionalistų parti
ją. Pagal šias žinias išeina, 
kad Aktyvistų Frontas vis 
dėlto nėra susiliejęs su na
cionalistų partija.

Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje pavedęs 
Aktyvistų Fronto vadovybei 
suorganizuoti pasienio ap
saugos bataljonus. Tas pave-; 
dimas esąs iššauktas tos ap- j 
iinkybės, kad ypač iš kai-

KELE1V1S, SO. BOSTON

Rasų Moterys Gina Leningradą

Komisaras Glovackis ir Salomėja Neris buvo čekistų su* 
šaudyti. Venclova ir Knyva liko Lietuvoje laisvi. Liu* 
das Gira ir Petras Cvirka sėdi kalėjime ir nori ‘atsiverst’

“Keleivis” gavo daugiau nūs Vytautas Gira ir Petras 
žinių apie tai, kaip iš Lietu- Cvirka, bolševikų okupaci- 
vos bėgo bolševikų komisą- jos metu “poemomis” garbi- 
rai, pajutę žmonių sukilimą, nę Josifo Visarionovieio

Birželio 22 dieną, kaip Ūk “saulę.” Angsty^ esnė žinia 
prasidėjo vokiečių-rusų ka- apie P. Cvukos_ žuvimą to
ras, Lietuvos žmonės tuojau, k“> budu nepasitvirtino, 
šoko lupti bolševikus laukan į Reikšminga, kad visi trys Jnvninės’Baitgudijos j Lieta
is savo tėvynės. Okupantų ’ dabar užverčia įstaigas ras- veržiasi tūkstančiai gudų. 
tarpe kilo sumišimas. Tą pa- tais, kuriais bando persi- Mat, Lietuvoje pragyvenimo 
etą dieną, apie 8 valandą oiientuoti u pi įsitaikyti. sąlygom esančios žymiai ge- 
vakaro, GPU žvalgybininkai Girdi, jie buvę bolševikų su- iesnės nekaip Gudijoje, nes 
sušaukė visus Kaune buvu- klaidinti, todėl ateityje nori Lietuvoje bolševikai netaip 

ilgai “šeimininkavo” ir ne-sius komisarus ir jų padėję- pasitaisyti... 
jus į posėdį. Posėdžio metu Kai dėl Salomėjos Neries, 
GPU agentai pareiškė, kad kuri liūdnai išgarsėjo savo 
jie visi turi tuojau pat sėsti į “Poema apie Staliną,” tai ji 
mašinas. Iš viso išsirikiavę buvusi ties Anykščiais čekis- 
40 automobilių, kuriuose su- tų sušaudyta.
sodinti komisarai su viceko- ----------------
misarais, tačiau kiekvienoje 
mašinoje buvo po ginkluotą 
GPU agentą. Visa ši auto
mobiliu vilkstinė nudumė

spėjo krašto ūkį tiek sunai
kinti, kiek jie jį sunaikino 
sovietiškoj Baltgudijoj. Be 
to, Lietuvoje mažiau sunai
kintų miestų bei sodybų.

Apsuptas Leningradas nemano priešui pasiduoti. Visi civi
liai gyventojai buvo organizuoti apsigynimo darbams. Vaiz
delis parodo, kad ir moterys kasa apkasus.

Bus Sutvarkyta Lietuvos Valiuta ir
Nustatytos Ekonominės Sienos.

I PAGELBINĘ POLICIJĄ
ĮSIRAŠĖ 20,000 LIE

TUVIŲ.
Lietuvoje sumanyta steigti 

pagelbinę policiją tvarkai 
palaikyti. Vėliausios žinios 
sako, kad į tą organizaciją 
esą jau įsirašę apie 20,000 
lietuvių.

Nauji savanoriai vis dar 
priimami. Tvarkai palaikyti 
šie pareigūnai esą naudoja
mi ne tik Lietuvoje, bet ir 
Latvijoje bei Baltgudijoje. 

į Kaip jau buvo pranešta, į 
i pagalbinę policiją įlieti be- 
į veik visi buvę Lietuvos ka- ‘

| Teko patirti, kad prof. V. 
Jurgutis, paskirtas generali
nės tarybos tarėju ūkio rei
kalams, sutikęs priimti šią 
vietą tokiomis sąlygomis:

1. Jis laisvai skirs parei
gūnus ūkio valdybai,

2. Lietuvos valiutos klau
simas turi būti sutvarkytas

3. Lietuva sudalys atskirą 
ekonominį vienetą su nusta
tytomis teritorijos sienomis.

Prof. V. Jurgučio pava
duotoju tarėjo pareigose pa
skirtas docentas Dr. Padals- 
kis.

, . . - Dėl valiutos tenka pasa-
irlaL ' kyti, kad bolševikams panai-
1 į kinus Lietuvos litą ir įvedus

! nieko nevertą Stalino rubli. 
Į Lietuva savo pinigų dabai 
nebeturi. Apyvartoj maišosi 

Per Įvykusį Vilniaus ap-'vokiečių markė ir Stalino

NEMOKAMA PAGALBA 
SUGRIAUTOMS TRIO- 

BOMS ATSTATYTI.

KREVĖS-MICKEVIČIAUS UNIVERSITETU KURSAI 
ŽMONA UŽDARYTA APRIBOTI

ŽYDŲ GARDAN. Y , ’ , ,
Oficialiai paskelbta, kad 

nUntn T^tviinc Okupavus sovietams Lie- pradžios ir vidurinės moky- 
Ukmeiges plentu Latvįjos tuvą> Hetuviškieji bolševikai klos Gimnazijos) pradeda 
sienos Imk. Vilkstines prie- nrflAėin R tauri i -- pi<t«eud
šakyje ir užpakalyje važią- ijio ^ilio. Ka(l parodžius ;'^Vdl^nVe^tetu ir ki 
vo vren Ūkta, gmkluoh cek,- _ peapyk ?t,P £

Netoli Kauno J Paknvs, iautai’ Jįe Padėjo pačiuotis, jeista vejk{i aukštesniesiems 
rseion rvauiiu a. rdh , su ZydelkaitemiS. Beveik VI- i kurdams he nirmnin ir ant tmansą vieekomisaras, pasi-! d nevedę komisarai ir jų pa. kinams, be pirmojo ir ant-

Kaune Atsteigtos 
Tautinės Iškilmės.
Kasdien Karo Muziejuje 
nuleidžiama Lietuvos vė
liava ir giedamas Tautos 

Himnas.

Veiks šios aukštosios mo- 
i kyklos: Universitetai Vil- 

kaG! niuje ir Kaune, Žemės Ūkio 
Akademija Dotnuvoje, Ve
terinarijos Akademija, o 
taip pat Miškininkystės Mo
kykla Vilniuje, kuri pradeda 
mokslo metus spalių 1 d.

begrįžo. Kadangi tuo metu 
jau buvo beprasidedąs lietu- nok‘’„ v. . _ ,vių sukilimas prieš bolševi- v zy110?.. ^ko,
kų okupaciją, tai čekistai J. Kręves-Mickev.c.amžmona,
Paknio iau nebejieškojo ir k?1P° ^įskos kilmes mote-
išdūmė bė jo. I“-.?“ apgyvendinu žydų

m- r, . - i paskirtam garde, vadina-Ties Zarasais sprogo ne- Įįam var(Ju
nos masinos padanga. Pijus ® • j -i iGlovackas, komisaru tarv- .Buvusio vidaus reikalų 
bos pirmininko pavaduoto- ™e-mimsteno Stenceiio,
jas i? valstybės ūkio plana- buvuf!o,, Apeliacijų Rūmų! --------- , ___-------
vimo komisijos pirmininkas,:^,0 ‘lei^i-,kad ir,š-ios sPe5ia’jnės

skilties viršaičių pasitarimą 
buvę plačiai kalbama apie 

i mokykloms patalpų parupi- 
nimą. Viršaičiai pasižadėję
patalpas surasti. Be to, buvę i vinėti, kada nėra tvirtos va- 

sugriautoms ar, liutos. Ūkininkas galvoja 
sodyboms at- taip: kas iš to, jei žąsį par- 

~ ... , statyti techninė pagalba bu- duodamas šiandien gausiu
Gavome žinių, kad Lietu- ta teikiama nemokamai. 50 ar 100 stalinišku rubliu, o

rublis, kurio vertė labai mig
lota. Nuo to labai kenčia 
krašto ūkis, nes žmonės bi
josi savo produktus parda-

PRADĖJO VEIKTI DVI 
ŽVALGYBOS.

(nutarta, kad 
sudegintoms

voje dabar veikia dvi politi
nės policijos, kitaip pasa
kius—dvi žvalgybos 
vių ir vokiečių.

-------------— rytoj uz tuos pinigus nega-
LIETUVOS LAIŠKAI KOL lesiu nusipirkti nei cibuko 
KAS EINA TIK VOKIE- j savo pypkei?

TIJON. ; Taigi valiutos sutvarkv-
Lietuvių politinės polici- • Iš Berlyno patirta, kad ten mas buvo iabaį reikalingas, 

jos priešakin paskirtas Sta- jau esą gaunami laiškai iš kacj atstatvti bolševiku suar-

lietu-

_______________ ______ '
Iš Kauno atėjo žinių, kad

mis atgaivintos vėliavos nu- ?-Ys Centas prieš bolševikų Lietuvos Tuo tarpu laiškų į dvta Lietuvos ūki. 
leidimo apeigos prie Karo okupacijų buvęs saugumo Lietuva t okietijos pastai da M 

1 policijos apygardos virsmin- nepriima. Su kitomis vaistu
kas Vilniuje, o vėliau, atėjus bėmis pašto susisiekimo iš 
bolševikams, gyvenęs V o- Lietuvos vis dar nėra. 
kieti joje. ----------------

vos nuleidimo metu Tautos į V°.kiej^ policijos vado- VOKIEČIŲ KALBOS PER
Himną esą leidžiama giedo- ^įe (krb^ kok?.Jae; JAU
ti. Šias apeigas vpač gausiai į f ef’ ^e-t0T> (U klaipėdiečiai_ NESIGIRDI,
lanko tie musų tautiečiai, ir Kurmies, pagaliau, : Riek anksčiau per Kauno

Kossmann, buvęs Lietuvos j adiją programa buvo skel- 
vokiečių “Kulturverbando”įbiama vokiečių ir lietuvių, 
pirmininką

apeigos
Muziejaus. Kas vakarą 7 va
landą nuleidžiama nuo Ka
ro Muziejaus bokšto vėliava 
su Gedimino stulpais. Vėlia-

kurių giminės bolševikų iš
vežti Rusijos gilumon. 

Klaipėdos emblema nuo
Dėl Prekybos ir Pedagogi- Karo Muziejaus esanti nu- 
kos Institutų tiesioginiai ži-limta pačios muziejaus vado 
nių neturime, bet galima pri

bandė irsi nabė«ti bet čeki- * Vilimo žmonos, kaip i mokyklos galės veikti. Kau- padalyti, atsižvelgus Į tai, Tai veikalas, kuris trumpais ir aiš-
sTu buvo^v”’ml«tasyydeJkos.’<”sVil"i3us muzikoskon-^

servatorijos tikrai veikia. i meta nei pačių iškilmių prie < būt pakeistas kapitalizmas.
' Karo Muziejaus nebuvo leis Kaina ............................... 25c-

Kaip atmename, P. Glovac^ da,^os * ^ard^ 
kas bolševikų okupacijos j 
pradžioje, kai dar veikė lė
lių “liaudies” vyriausybė,

BOLŠEVIKŲ IŠVEŽTI 
KARININKAI.

buvo paskirtas užsienių rei- Gaunama žinių, kad bol- 
kalų viceministeriu. ševikai išvežė Maskolijon

Visa ši “laisvosios” Lietu- šiuos aukštesniuosius Lietu
vos komisarų — GPU kali- vos kariuomenės karinin- 
nių grupė per Latviją važia- kus: generolus — Juodišių, 
vo Estijos pusėn, kur pasie- A. Čapą, V. Karvelį ir V. ži-) 
kė pasieni su SSSR. Čia pra- U; pulkininkus — Breimelį. i 
sidėjo nauja nelaimė. Mat, Sidabrą, Rajecką, JatulaitĮ, į 
sovietu sargybiniai nenorėjo L. Rupšą, V. Kiršiną, Urbšą! 
ju įsileisti. Tada “tovarišč” ir Meškauską. Be to, depor- 
Pozdniakov, sovietų Lietu- tuotas ats. gen. Ladyga. 
vos generalgubernatorius, Išvežta taip pat daug kitų 
ėmė skambinti telefonu į karininkų. Tikimasi, kad 
Maskvą. Pagaliau, mašinos netrukus bus galima gauti 
buvo į Sovietų Rusijos teri- kiek platesnį sąrašą.
forij’ą įsileistos, liet pasiekusį ---------------
Pskovą toliau vykti buvo už- VILNIAUS LENKUS GA- 
drausta. Negana to, visi au- į BENS I LENKIJĄ.
rtXiSLbZiteVSi Vil"iu* regfetntojami 
raudonosios armijos reika-. lenkŲ karo atbėgėliai, kurie 

prasidėjus vo-
armijos

lams.
Tuomet šoferius kiečių-lenku karui. Kalba-

dirbti j aplinkinius kolcho- « d - b išeabenti 
.r sovchozus. Pnsiart.- . į alil^ wber.

šoferius nuvarė ten atsirad0

žus
nūs prie Pskovo karo veiks- i 
mams, šoferiai išbėgiojo ir 
dalis jų grįžo Lietuvon. Kas 
pasidarė su komisarais, vice- 
komisarais ir kitais, žinių 
neturima. Betgi tiek patirta, 
kad Kremlio viršūnės esan
čios prieš lietuviškus komi
sarus baisiai įtužusios, nes i 
jie nesugebėję “suvaldyti” 
lietuvių tautos.

Ar šioje komisarų vilksti
nėje buvo “draugai” Palec
kis ir Gedvilą, žinių neturi
ma.

Patirta, kad iš bolševiki
nės Lietuvos komisarų Lie
tuvoje liko švietimo komi
saras A. Venclova ir komu
nalinio ūkio komisaras V. 
Knyva. Jie gyvena Vilniuje 
ir yra laisvi. Abu dabar pik
čiausiais žodžiais keikia bol
ševikus.

Vilniuje, Lukiškių kalėji
me, sėdi Liudas Gira, jo su-

natūrą.

Matyt, bus nustatytos ir 
ekonominės Lietuvos sienos, 
kuriose naujoji valiuta turės 
galioti. Kokie bus Lietuvos 
pinigai dabar, da nėra žinių.

LIETUVOS GYVENTOJU 
SKAIČIUS SUMAŽĖ

JO 200.000.

Lietuvos Raudonojo Kry- 
) kalbomis. Tačiau jau kuris žiaus žiniomis, bolševikai 

Prie bolševikų diktatūros laikas, kaip vokiškasis pra- per vienerius siautėjimo me- 
Lietuvoje buvo įvesta rasų nešėjas iš Kauno radijo sto- tus iš Lietuvos išgabeno Bol- 

vvbės; iniciatyva. Jiišsireiš-i šnipu organizacija GPU. Į ties nebegirdimas. ševikijos gilumon 60.000
kusi, kad šią koncesiją tenką' S”IALIZ>K) TE0KIJA ---------—-t lietuviu. Daugeliui zvdų, ruINKVIZICIJA

Kaipo priežastys, dėl ku- ta Lietuvos vėliavą ir musų 
nu neleidžiama veikti ze- taufos himną bolševikai ba
rnesniems kursams, vokiečių jV0 griežtai uždraudė.
komisariate esą nurodoma __________ ‘
lėšų stoka irta aplinkybė. GEN. RAŠTIKIS JAUCIA- 
kad kai o metu universitetai j SĮ PARBLOKŠTAS, 
neveik niekur neveikią.

DR. PAJAUJIS PASKIR
TAS UNIVERSITETO 

PIRMININKU.

Žinios iš Lietuvos sako, 
kad gen. St. Raštikis apsigy- 

, veno ūkyje. Jis jaučiasi par
blokštas jo šeimą ištikusios 
nelaimės, nes bolševikai iš- 

Iš Kauno pranešama, kad ’ vežė visus tris jo vaikus, apie
paleistosios tautinės vyriau- kurįu likimą, aišku, neturi 
sybės ministerio pirmininko įokįu žinių/ Gen. Raštikiui 
pavaduotojas ir švietimo mi- buvusios siūlomos kelios vie- 
nisteris J. Ambrazevičius bet jjs atsisakęs jas pri- 
paskirtas vienos Kauno gim- įmti.
nazijos direktorium. Dr. J.__________
Pajaujis, buvęs darbo ir so- DAROMI PLANAI TAU- 
cialinės apsaugos ministeris, RAGEI ATSTATYTI, 
paskirtas universiteto lėkio- Tauragėje kui.į ,w ka!0 
■ įum, aip pa _ __ _ ■- . vejk?mus smarkiai nukentė-
naujybės nariai dirbą savo 
specialybėse.

Dr. Pajaujis yra pažangus 
bandininkas, daug nukentė
jęs nuo Smetonos dikta
tūros.

Rusu Karo Grobis

—I. t. M. Radiophoto

Rusai sako. kad Situs ginklus jie atėmę Iš vokiečių.

jo, dirba keli matininkai, ku
rie ruošia planus miestui at
statyti.

PAGARSINIMAI
'KELEIVY

Norint, kad pagarsinimai tilptų 
GREIT, reikia priduoti gars'nima 
admlnlstracljon nevaliau PANEDF- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS 
tą, reikia pasiųst i* anksto, kad pa 
•lėktų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | to, 
•ąvaltėa numer) nespėjama patai 
olnt.

Norint, kad garsinimas nesuel 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti lr mokest).

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą trumpa pranr 
tlmą patalpinam už *1.00. Vt. didės 
nlu* garsinimus skaitoma nuo colio

Už pajieškojimus darbininkų. px, 
davimus Ir kitokius smulkius p-aue 
Šimus, kaina 2c. už todj. Stambes. 
nėm raidėm antga'vls—,5c. eatra.

••Keleivio" prenumeratoriams už 
pajleškoiimus giminių Ir draugu, ka!. 

na 1c. už žodi. Magiausio pajleško- 
Jlmo kaina *5c.

Norint pajleškot su paveiksiu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klausi 
kainos.

I "KELEIVI*.'’ 25S BROADVvav. 

SO. BOSTON. MASS.

Į Paraše N. Gusev. Puiki naudinga 
knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. Su 
daugeliu puikiu paveikslų. 215 
puslapių. Kaina..........................$1.00 — v0,Uvv

su ir kt. tautybių gyventojų 
išbėgus iš Lietuvos, jos gy
ventojų skaičius sumažėjo

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

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

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

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:“ 
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Raita 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžiu barstymą-- jauniems ant gal
vų? “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, r.es r.uo 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. lr “Teisingas Patarėjas“ eia 
patiekia įdomių informacijų.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

J visus šiuos klausinius “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston. Maw
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Vietinės Žinios
LIETUVIAI GRAŽIAI 

PASIRODĖ.

Majoras Tobin vedė musų 
organizacijų paradą.

Pereitą nedėldienį popiet 
prie lietuvių legijonierių sa
lės South Bostone susirinko 
kelios organizacijos ir dau
gybė pavienių. Vėliavas iš
kėlę ir muzikai griežiant, iš 
čia visi nužvgiavo i Old Co-

CAMBRIDGE’AUS KLIU* 
BIEČIAI STATYS NUO

SAVĄ NAMĄ

! A. Namaksis paskirtas val- 
! džios negociantu South Bo

stono namų projektui.
i Valdžia jau baigia tvar
kyti ir trečią namų projektą 

j South Bostone. Housing Au
thority jau nustatė daugeliui 
namų kainas ir paskyrė ne
gociantus, kurie dabar atei
na pas namų savininkus ir 
prašo pasirašyti, kad sutin
ka už nustatytą kainą savo 
namus valdžiai atiduoti.

ktai linksma naujiena vi
siems Cambridge'aus lietu
viams. Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas jau nusipir
ko sklypą žemės ir rengiasi
statvti nuosava narna. Tai* * *■ . _ 
vra pagirtinas darbas. Cam- ‘ kėjas ir real esteitininkas.

____ _______ bridge'aus lietuviai senai t Kaip mums p. Namaksis
lony Village, kur buvo ofi- Jau svaj°j° aP^e nuosavą pa- aiškino, tai Housing Autho- 
cialus vienos alėjos pašven- st°g£* bet nebuvo kam pra-rity nustatytos kainos na- 
tinimas Stepono'Dariaus at- ^ėti* Kliubas pasiėmė mams esančios teisingos ir
minčiai, ši alėja pavadinta ant sav£s sunkų darbą. galutinos: daugiau neišside- 
Darius Court vardu ir yra Cambridge’aus lietuvių rėsi nei vieno nikelio. Jei kas 
viena iš gražiausių gatvių*vi- kliubas gyvuoja labai senai, nenori nustatytos kainos pri- 
same Old Colony namų pro- bet buvo neskaitlingas ir ne- imti. tai jis gali kreiptis tik- 
jekte. * parodydavo jokio veikimo, tai i teismą. Byla gali užsi-

Lietuvių parade in corpo- Keliatas metų atgal Kliubas į tęsti ilgai, tuo tarpu valdžia 
re ėjo Stepono Dariaus legi- paėmė nuomon kambarį ii i jo namą vistiek paims ir nu- 
jonierių postas. Keistučio gavo laisnį pardavinėti gėri- griaus, nes Įstatymas duoda 
Draugija, šv. Kazimiero Dr- mus. Į trumpą laiką Kliubas jai teisę tą padalyti. Ir kaip 
ja. legijonierių moterų orga- pasidarė apie 12.000 dolerių tada savininkas įrodys, kad 
nizacija ir kitos grupės. Pa- pelno. Kliubo nariai dabar jo namas buvo vertesnis? 
rado priešaky ėjo pats mies- -nrė kalbėti susirinkimuose. Taigi, p. Namaksis sako, 
to majoras Tobinas. kad reikia įsigyti nuosavą 1 kad namų savininkams ge-

i
negociantus yra paskirtas ir 
A. Namaksis, gerai žinomas 
South Bostono lietuvių vei

LAIŠKŲ RAŠYMO SĄ. 
VAITE.

“A letter a day to the 
boys away.*

VYTAUTO DRAUGIJOS . Rado slaptą vagių sandėlj. ! 
VAKARIENE. į Miltono apylinkėj, lau- 

Antra metinė DLK Vy-; kuose, policija užtiko tuščioj 
tauto Draugijos vakarienė šantėj daug vogtų daiktu pa

daiktus iš automobiliu iivaitę.” Kas turi kariuomenėj tainėj. Draugija kviečia vi- 
ar laivyne savo giminių ar sus lietuvius, vyrus ir mote- 
pažįstamų, visi šią sąvaitę ris, senus ir jaunus. Bus pui- 
yra raginami parašyti jiems ki, gardžiai pagaminta va- 
laiškų. Niekas laiškų tiek karienė, šauni muzika, ir vi- 
nelaukia, kiek kareiviai, ku- sa tai kainuos tik $1 asme- 
rie yra pašaukti šalies ap- niui. Nepamirškite, ateinan- 
saugos pareigoms. Taigi pa- tį nedėldienį bukite su savo 
rašykit jiems po keliatą žo- senais draugais Lietuvių 
džių, praneškit kas girdėt i svetainėj. Komitetas,
namuose, pasveikinkit juos,

Coakley*o byla kainavo 
$50,000.

Gubernatoriaus tarybos

PENKI DIDELI
KAMBARIAI

Yra visi {rengimai 
Renda labai pigi.

nau- 
Parankųs 

šviesus.
Matyti galima bile laiku, 

v , i- .. . . “Keleivio** name, 253
yezdavę juos slėpti i tą tus- Broadway, So. Bostone, 
cią santę laukuose. -

Lietuvių Radijo programos.
Spalių 11, šeštadieny, ra-Į 

dijo programa per stotį WO-, 
RL, 950 k. nuo 8:30 ryto:j. 
(1) dainoj; (2) muzika.

Spalių 12, sekmadieny, i 
radio programa per tą pačią1 
stotį nuo 9:30 ryto: (l)i 
Wally Jasons orkestrą iš So., - 
Bostono: (2) Ona Turaus-; f 
kienė, dain. iš Cambridge; Į

Tsl. TROkridgs

o jie turės iš to daug malo
numo.

Patartina siųsti laiškus |
oro paštu. Taip pataria ir i narys Coakley atrastas kaltu 
Bostono pašto viršininkasj ir pašalintas iš pareigų. Nors 
Peter F. Tague. Jis sako: , visi žinojo, kad jis yra suk- ’ kas ir Jonas Varnas.
“Ūse Air Mail.” Laiškas kai- čius ir kyšininkas, bet reikė-į Step. Minkus.
nuos tik 3 centus daugiau,; jo tatai įrodyt. Dėl to jam ___ _______
bet greičiau nueis. i buvo iškelta senate byla ir John Brait, 77 metu am-

oristatyti įrodymai. Bet ta žiaus Roslindalės

Dr. John Repshis
(REP2Y8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valanda: 1-4 Ir S-S

Nedėlinmi* ir žeentadtoatato 
nuo 10 iki 12 ryto.

276 HARVARD STREET 
kam p. įnirau «t. arti Central ak*. 

CAMBRIDGE. MASS.

(3) dain. Edvardas Turaus-i»
I fii
i!
II 
i t

_ e ____ ___________ gyvento-'
byla kainavo apie $50,000, jas< iššoko per langą ir užsi- i • 
kuriuos turės padengti pilie- mu§ė. Jis gyveno * prie 7 J 

: čių kišenius. Kaip valstijos Filomena st? *
Pereitą sąvaitę New Yor- j tarybos narys, Coakley gau- --------------------------------------i •

ke buvo SLA Pildomosiosį davo SI,000 metams atlygi- PARSIDUODA STORAS 
Tarybos suvažiavimas, ku-! nimo, bet per 7 metus į vieną Kuris norėtų, gali nupirkti ir na-

Adv. Bagočius sugryžo iš 
SLA Pildomos Tarybos 

suvažiavimo.

1»

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

Dariaus Courto aikštėj bu- namą. nes ateinančiais me- riau yra priimti tokią kainą,
tais baigiasi Kliubo kontrak- kokia yra dabar nustatyta, riame dalyvavo ir bostonie-; tik First National Banką pa- duoda^em^ taT^ninkas 
tas SU Samdomo namo savi- Tūli namu savininkai yra ti« :iHv RpcnpilK. kaili ST.A doin fiikcfanėin dnl^rin nėra kam tinkamai Drižiurėt 
tinku. Kliubo valdyba sura- reikalavę numažinti jų na-
do sklypą žemės arti Central mams “assesmento" vertę,
Sęuare'o, prie Main streeto. kad mažiau taksų reikėtų 
todėl buvo sušauktas spiečia- mokėti, ir kai kam yra pasi
us susirinkimas ir nariai nu- sekę numušti tą “assesmen- 
balsavo pirkti žemę ir staty- to’’ vertę pusėtinai žemai.
•i namą. Dabar tokie savininkai yra

^usirupinę. nes mano. kad 
už jų namus bus nustatyta 
labai žema kaina. Bet šito 
nereikia bijotis. Housing

v.o pastatyta platformė. nuo 
kurios kalbėjo majoras To
bin. gubernatoriaus atsto
vas. Dariaus legionierių pos
to vadas J. Romanas, kun. 
Urbonavičius. Lietuvos gar
bės konsulas adv. A. Shall- 
na. adv. Ciunys ir kiti. Pir
mininkavo jaunas lietuviu 
advokatas Grigalius.

Kalboms pasibaigus, bu
vo atliktas militariškas cere-
monialas:

Kiek teko patirti, tai že
mė jau papirkta ir daromi 
Dianai namui statvti. Jeigu 
nebus jokių kliūčių, tai šiaisnaskelbtas Stepo

no Dariaus' vardas, iškeltos metais jau pradės statybos Authority ekspertai 
vėliavos, iššautos kelios šau
tuvų salves, sugroti Ameri
kos ir Lietuvos himnai, ir ce
remonijos tuo pasibaigė.

Reikia pasakyti, kad tai 
buvo gražus lietuvių pasiro
dymas. Rytojaus dieną vie
tos angliški dienraščiai įdė- Rugsėjo 26 d. persiskyrė 
jo lietuvių parado atvaizdus ,su šjuo pasauliu Kazimiera cįįa ruošia balių puošniame 
ir aprašė kalbėtojų kalbas.: .Jarienė. 38 metų amžiaus Ritz Plaza Ballroome, 218 
Labai gerą kalbą pasakė, lietuvė, gyvenusi po nume- Huntington avė. Pelnas ski- 
adv. Šalna. Nors Lietuvos '>iu yp Glenvvood st.. E. Lyn- riamas Rimšos “Artojo” 

ne. Velionė paliko vyrą. Be- fondui. Balius įvyks šeštą
jį Varą. ir trejatą vaikų: dienio vakarą. 18 spalių. Bus

darbą. Taigi gali būti. kad 
Cambridge'aus lietuvių *va- 
ionės įsipildvs. Linkėtina 
Kliubui gero pasisekimo.

Narys.

Mirė Kazimiera Jarienė.

“asses-
mentų’7 visai nežiūri. Jie nu
stato namui teisingą kainą, 
nežiūrint ar jis yra taksuotas 
mažiau ar daugiau.

Balius Rimšos “Artojo” 
fondui.

Lietuvių Radijo Korpora-

valstybė buvo atsteigta tik 
po pereito pasaulinio karo 
lietuviai nėra jaunutė tauta 
—informavo jis tūkstantinę 
publika. Šiandien, sako, kai 

susirinkę

Marijoną, Birutę ir Albertą, polkų ir valcų kontestai su 
Velionės tėvai Lukšai gyve- prizais už “free style.” Da
na Dorchesteryje. Su jais gy- lyvaus ir p-lė Dorothy Gri- 

mes čia susirinkę minime J vena ir du jos broliai. cius, “Miss Lithuania of
Dariaus ir Girėno žygį, tai j Velionė palaidota rugsėjo New England."
kitur susirinkę lietuviai mini i 29 d., St. Benedicto kapi- 
Didijį Lietuvos Kunigaikštį Įnėse.
Gediminą, kuris 600 metų j Likęs velionis vyras ir 
atgal įsteigė Vilniaus mies-į vaikai taria nuoširdų ačiū

Taurinskam* suruoštas 
siurpryz&s.

Pereita subatvakari J.
tą. 1 a>kui p. Šalna suminėjo j vjgiems, kuiie aukojo gėlos Taurinsku draugai ir sūnūs 
visa eilę lietuvių, pasižymė- ir kurie dalyvavo laidotuvė- suruošė netikėtą pokilį jų 

se. Taip pat nuoširdžiai vi- ve(jvbu 25 metu sukakties 
siems dėkoja ir velionės
tėvai. Lukšiene.

suruose 
vedybų 
proga. Susirinkę visi arti
mieji smagiai praleido vaka
rą. Sukaktuvių užbaigtuvės 
buvo nedėldienį popiet.

jusiu įvairiose sporto srityse 
Amerikoje. Iš tokios pat me
džiagos buvę ir Darius su Gi
rėnu.

Ceremonijoms užsidarant,i Vandens stinga,
posto \adas p. Romanais pa-: p-j j|gos gausros šį rudenį
kuete publiką į Daliaus P95-1 yiassachusetts valstija i pri- ___ ______ r........... ........

.-V? .I)aiuo?ta j stigo vandens. Vyriausybė tarp Randolpho ir Cantono
visiems užkandžių ir ^au>- Da£arja vandenį taupyt, miestelių, pereitą subatą bu- 

1 iena iua^o Ja lai £iazi J1 į \Yorcesterio miestas žada vo rastas apsivertęs automo- 
’ala,U'\. P1 ls‘K,e-10 l,ne ‘ibausti po S20 tuos, kurie be bilis ir šalia jo gulėjo negy- 
mių giazumo. J reikalo eikvos vandenį. va mergina apie 19 metų
A. Petkevičiai iškėlė savo 

dukrelei pokilį.
Rūgščio 20 d. draugai A.

Petkevičiai savo ūky Wo- 
burne buvo iškėlę gražų po
kilį savo dukrelei Helenai, 
kuriai sukako jau 21 metai 
amžiaus. Svečių buvo iš 
Cambridge'aus. Nonvoodo.
Dorchesterio ir kitur. Hele- 
nele gavo daug gražių do
vanu.

SENIAUSI SOUTH BOSTONE

STOGDENGIAI-ROOFERS
Užtikrintas Stogo Gerumas ir Amžius.
Išmokėjimais dnodama. kurie nori.

Dedalu \i kiu: asphalt shingles. smala ir
žvirgždą . ir ere.

Me.- apdengiami Sidt- > uū:nu.' su mediniais ringeliais 
arba su ypatinga m"l&On - m.>s’.ic.” Puikios spalvos.

ORMSBY C0.
3SG W. FIRST STRFtl. BOSTON, MASS.

Tel. SOI ZS2I-5

t

Ant Randolph

amžiaus.

18 metų išdirbtas biznis. Parsi-
_ . ____ a dėl to, kad savininkas mirė. ! i

tis adv. Bagočius, kaip SLA, dėjo 350 tukstąnčių dolerių, nėra kam tinkamai prižiūrėt. Gali 
prezidentus. Jisai sugryžo į Tai parodo, kiek tas dievuo- Tss wb 9-thSo. Boston, Mass.
šio panedėlio rytą labai ge- • tas politikieris “pasidaryda- —————----------- ;--------------
rai nusiteikęs, nes suvažiavi-: vo” slaptais budais. * $42.50 moteriškas paltas ;;
mas padaręs labai svarbių ir Į ---------------- $10.

Juodos spalvos, priešakis iš gražių i. 
kailiukų, 16-to saizo. jaunai moteriš-naudingų SLA nariams nu-i 

tarimų. Iki šiol Susivieniji
me buvo tokia tvarka: narys 
galėjo prigulėti prie organi
zacijos per 20 metų ir dau-; italų, kurie susirinkę te

Atėmė pinigus ir kelines.
Keturi ginkluoti banditai įX%artu7 aJsiviikuMSdamas 

užpuolė italų kliubą prie už $10. Pamatyt galima 

Hanover streeto ir apiplėšė Parsiduoda geras 2 šei
mynų namas.

Prie pat byčių ir tik 15 minučių i 
Bostono centrų.

giau, bet jeigu tik per 3 niė-^naj kortavo iš pinigu. Bandi-
nesius neuzsimokedavosaVO , tai surinko $500 įinigais, ....... .......... . _
duoklių, būdavo suspenduo-jS2 ()00 auksiniais daiktais, S aSST&o S? 
įamas, o neuzsimokejęs pei paskuj Kepė visiems nusiim- taksai, vanduo ir inši, 

ti kelines ir pabėgo.6 mėnesius, būdavo išbrau
kiamas ir už įmokėtus savo 
ninigus nieko negaudavo. 
Dabar gi nutarta įmokėtus 
pinigus grąžinti, arba pratę
sti narystę už tuos pinigus. 

Be to, suvažiavimas su
tvarkęs lėšų fondą daug ge
riau, neeu pirma buvo. Ben
drai. SLA reikalai dabar 
esą labai gerai sutvarkyti ir 
Susivienijimo stovis stiprėja 
su kiekviena diena.

Nori gaut $200,000 už liet
sargio nukritimą.

Tūlas E. H. Roche iš Ma-

Atskiras jnčjinias 
Nesenai statytas.

metus. Miesto 
inšiurans iš viso 

kainuoja $322. Pelr.o lieka $648 per i 
metus. Gyventojai rendas moka iš 
kalno. Kaina $8.500. Įnešt reikia 

;S2,000. Sužinot “Keleivio” ofise.

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.

! nomis iškėlė Suffolk Downs, 
lenktynių kompanijai byl,^““lS 

$200,000 at- noni V,*OK1^ 
Jis į

reikalaudamas 
lyginimo, už sužeidimą 
mat atsiminė buvęs 1936 • 
metais pažiūrėti arklių ar šu
nų lenktynių, ir jam tenai sė- 

Keleivių traukinys įvažiavo! dint nukritęs iam ant galvos
į prekių traukini kažin kieno lietsargis ir “la-

Netoli nuo Bridgewaterio bai ji sužeidęs. Taigi dabar;
jis nori uz tai gaut $200,000.įvyko nelaimė ant New Ha- 

veno gelžkelio. Pasažierinis 
traukinis įvažiavo į stovėju
sį prekių traukinį ir 150 
žmonių buvo smarkiai su
krėsta. Dvi moterys buvo net 
sužeistos. Traukiniu važiavo 
daugiausia kareiviu iš Camp 
Edwards. Tai atsitiko rugsė
jo 19 nakti.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LAITIS
Valandos: nuo 2 

nuo 7
iki 4 po pietų, 
iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET. 
LAWRENCE. MASS.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Sercdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
_ SO. BOSTON, MASS.

Tavorai to 5=

Geležies Reikmenų
PLUMBINGV. Geriausios Rūšies 

PENTV. ALIEJŲ. STIKLŲ. ŠIE- 
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokiu reikmenų iš 
GUMOS.

Visoks Tavoras Evarantuojamas. 
Kainos prieinamiausius. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

39 žmonės sužeisti gatvėka

ši ^t^'^BARDWARE CO.
susikūlė du streetkariai su 
žmonėmis. Nelaimėj buvo 
sužeisti 39 asmenys.

Vaikinai ir merginos, ku-i 
!rie nori pramokti amatų, te- 
! gul kreipiasi į National 
Youth Administration šiuo į 

1 adresu: Park Sųuare Build- '

Automobilistai, saukit 
“stickerius.”

Šį mėnesį automobilių sa
rtreeto. vininkai būtinai turi įsigyti į jng, Boston, Mass.

naujus "stickerius.” Toks 
“stickeris’’ parodo, kad au Miesto Tarvba nutarė pa- 
omobilis vra tvarkoje. Kas įkirti 850,000* South Bosto- 
“stickerio” neturės, tai po no gimnazijai, kuri bus itai-
-palių 16 dienos jau galės 
būt policijos sustabdytas.

syta prie municipalinio bil- 
dingo.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Gyv. 811S2
VVILUI. V IK IK IV Ii I C1MUM l!!Mt. ; v _- . « m 9
FLOOD SąVARE }Dr^^^u

Tel. ŠOU 4148

L I T H U A Nl A N
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.

<Insured 
Uovers)

Perk raustom 
tia pat ir i to 
(ima. vietas.

SaJgi priežiūra, kaina prieinama. 
32A BROADtVAY.

SO. BOSTON, M ASS.
Tel. SOUth Boston <kix

A. J. ALEKNA, Savin.

628 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 

nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iU 12 
ir susitarus. 

AKIŲ DAKTARAS

i Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. Iše<- 

t žeminuoju ir priskiriu akinius
| 114 Summer Street,

LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. KILL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 

BOSTON. Telef. Lafayette 2271 
arba Sbmerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki l.

Mokslas Prasidėjo!
LAIKAS BRANGUS... Kodėl nežinot kur kiekviena mi
nutė praleidžiama — moksleiviams tas svarbu ir reikalin
ga... todėl nupirkit jiems naują BULOVĄ, WALTHAM, 
GBUEN, HAMILTON, ELGIN, arba EVKOB Laikrodėlį.

5t RAŠYMO MAŠINĖLĖ (TYPEMRITER)
Darbas prie mokslo eis greičiau ir lengviau. Lekcijas pa
daryt bus galima aiškiau ir skubiau. Mašinėlės parsiduo
da nuo $29.95 ir daugiau.

Nupirkit jiems plunksną ir paišelio setą — kiekvienas 
moksleivis turės palengvintą darbą su gera plunksna, 

su tikra auksine plunksna uo $2.95 ir daugiau. Visi setai 
Parker Setai parsiduoda nSkurinė piniginė svarbiems po
pieriams ir pinigams — lik 69c.

Pirkit Swank Setą — su Svvank kalnieriaus špilka ir ka
klaraiščio lenciugučiu, jūsų sūnūs mokykloj atrodys gra
žiai pasirėdęs ir švarus. Setai nuo 50c. ir daugiau.

KETVIRTIS & CO.
"Gifto tbat Latf"

312 BROADYVAY SOUTH ISOSTON
Tel. ŠOU 4GI9

Daliar geras laikas pirkt kol dar žemos kainos.

BLINSTRUB'S
Village & Grill

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
CIUOT I BLINSTRUBŲ VATJJYKLĄ.

VA1D0VILIS-FL00R SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės ii žymiausių artistų.

’ p O • r| r , / ' / /• • F f 'C

1 -M»’■ t>I A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948 
RES. 231 CHESTNUT AVĖ,

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

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

1058

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER- 
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA. u ,

NEDftLDIEMAIS — KONCERTAS IR MUZIKA^PKASIDE- 5 
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA. ©

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pistos.

Did.'li paftortaimal Ir 
Eydrsolto Brokais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

IADIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jos Kapočiunas — savininkai.

Tatoyno irKampas D STREET ir BROADWAY 
j SOUTH BOSTON, MASS. 1 HAMLIN STRKIT 

Esat ■ghthSų
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