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Sovietų Valdžia Pabėgo 
Samaron prie Volgos

MASKVOJ APSKELBTAS 
APGULOS STOVIS.

Vokiečių kareiviai leidžiasi 
j miestų parašiutais iš 

orlaivių.
Ši utaminką iš Londono 

atėjo žinių, kad Sovietų val
džia jau išsikėlė iš Maskvos. 
Ji įsikūrė Samaros mieste, 
kurį bolševikai yra perkrikš
tiję į Kuibyšovą. Tas mies
tas stovi ant Volgos kranto, 
apie 550 mylių į pietų lytus 
nuo Maskvos.

Valdžios įstaigoms išsi
krausčius, Stalinas apskelbė 
Maskvoje ir jos apylinkėje 
apgulos stovį ir organizuo
tos darbininkų brigados pra
dėjo žygiuoti į frontą ginti 
Sovietų sostinę nuo baisaus 
priešo. Stalinas įsakė kovoti 
iki paskutinio kraujo lašo, 
iki paskutinio vyro. Šnipus, 
provokatorius ir kitokius vi
daus priešus įsakyta šaudyt 
ant vietos.

Nakties laiku Maskvos 
gatvėse uždrausta vaikščioti 
žmonėms ir vežimams va
žiuoti. išskyrus tik tuos, ku
rie priguli prie apsigynimo, r

Maskvoje dabar yra apie 
4,500.000 gyventojų. Apsi
gynimo komiteto išleistas 
pranešimas kviečia visus 
užsilaikyti šaltai ir elgtis 
taip, kaip valdžios yra nuro
doma. Valdžios nurodymai 
skelbiami per radiją ir 
spausdinami laikraščiuose, 
kurie dar išeina.

Londone gautomis žinio
mis. Maskvos fronte jau 
pasirodė mongolai ir kiti Si- 
byro kareiviai, kas reiškia, 
jog Maskvai ginti jau trau
kiama Sibvro armija, kuri 
iki šiol buvo laikoma kaip 
apsauga nuo japonų.

Rašydamas apie paskelb
ta apgulos stovį. Londono 
‘ Daily Mail” koresponden
tas iš Maskvos sako:

“Tai reiškia, kad valdžios 
ištaigų išvežimas jau už
baigtas ir Maskvos miestas 
dabar paverstas tvirtove.”

šio utaminko žinios sako, 
Možaiskio ir Maloiaroslavco 
baruose vokiečiai sulaikyti 
ir negali pirmyn pažengti. 
Nuo Možaisko iki Maskvo« 
vra 57 mylios. Tai yra ar- 
čiausis prie Maskvos punk-

Afganistanas Išvijo
Fašistų Agentus.
Anglijai ir Rusijai spau

džiant. Afganistano valdžia 
išvijo iš savo ribų visus Vo
kietijos ir Italijos agentus, 
kurių iš viso buvo apie 2,000. 
Afganistano karalystė guli 
tarp Rusi ios ir anglų valdo
mo- Indijos. Anglija sutiko 
išvytus fašistų agentus pra
leisti. kad jie galėtų sugrįžti 
namo.

Turėdami savo rankose 
Siriją, Iraką, Iraną (Persi
ją) ir dabar užėmę Afganis
taną. anglai ištiesia savo 
frontą prieš Rusija per 2,000 
myliu. Jeigu Rusijoj sovietų 
valdžia bus nuversta ir jos 
vieton pastatyta vokiečių va
dovybe. tai šis frontas busiąs 
gera Angį .jai ajisauga nuo 
nacių intakos.

tas, kokio vokiečiai buvo šį 
utaminką pasiekę. Kitose 
vietose jie daug toliau nuo 
Sovietų sostinės.

Negalėdami fronto atako
mis Maskvos paimti, vokie
čiai pradėjo mėtyt savo ka
reivius į Maskvą iš orlaivių. 
Jie iškoka iš orlaivių ir nu
sileidžia parašiutais. Bet kol 
kas tie parašiutininkai nega
lėjo nieko padaryti, nes vos 
tik jie nusileidžia, rusai juos 
iššaudo.

Londono laikraščiai rašo, 
kad Maskvai šturmuoti Hit
leris turįs sukoncentravęs 
tarp 25 ir 30 tūkstančių tan
kų. Bet rusų artilerija kol 
kas tuos tankus atmuša. Kad 
“suminkštinti’’ Maskvos ap
saugas, vokiečių aviacija 
smarkiai bombarduoja mie
stą iš oro, sukeldama daugy
bę gaisrų.

Mūšiai siaučia tokie at
kaklus. tokie žiaurus, kokių 
da niekas pasauly nebuvo 
nei matęs, nei girdėjęs. Ru
sai apskaito, kad vokiečiai 
neteko jau apie 4,000,000 
kareivių. Nemažesni nuosto
liai. žinoma, ir pačių rusų. 
Spėjama, kad jie daug di
desni, nes labai daug rusų 
patenka vokiečių nelaisvėn.

’ 2,000,000 Nacių 
= Atakuoja Maskvą.

110 divizijų ir 7,000 tankų 
laužiasi per fronto centrų.

“New York Times’’ kores
pondentas praneša iš Stok
holmo. kad Maskvai atakuo
ti vokiečiai turi sutraukę 110 
divizijų ir 7,000 tankų. Tų 
žinių jis gavęs iš patikimų 
šaltinių, kurie turį artimų ry
šių su Berlynu.

(Sugiyžęs iš Maskvos lor
das Beaverbrook sako. kad 
vokiečiai turį tenai sutraukę 
30,000 tankų.)

Jeigu skaityti, kad vokie
čių diviziją sudaro nema
niau kaip 15,000 kareivių, 
tai 110 divizijų reikštų apie 
2,000,000 kareivių. Ir tai tik 
prieš vieną Maskvą, neskai
tant Leningrado ir Ukrainos gomujų d 
frontų. j da atstat:

Apie 1,000,000 kareivių f mybinį 
su 4,000 tankų esą sukon- i kurį bolše1 

’ Tuo

LIETUVOS MAIS
TAS VOKIETIJAI.
Busianti atstatyta privatines 

nuosavybės teise.
“Naujienos” įdėjo D-ro 

Ancevičiaus radiogramą, 
kuria jis parneša, kad vokie
čiai uždėję^ Lietuvai pareigą 
maitinti Vokietiją ir Europą. 
Dar šiais nogėtais esą numaty
ta iš Lietuvos gauti:

150,000 |onų javų.
250,000 fionų bulvių.
70,000 tonų gyvulių.
14.000 tfflių sviesto.
70,000 tanų pašaro.
10,000 toįnų šiaudų.

Susprogde Naujausį
Amerikos Karo 

Laivą.
Vokiečiai neprisipažįsta 

kalti.
Pereitą sąvaitę netoli nuo 

Islandijos buvo kėsintųsi nu
skandinti ' naujausią Ameri
kos karo laivą “Kearney.” Į 
jį buvo paleista iš submari- 
no torpeda, kurios sprogi
mas pusėtinai jį pažeidė, už
mušė 10 jurininkų ir tiek pat 
sužeidė. Amerikoj ir Angli-

Anglijos Darbiečiai Mato 
Sąmokslą Prieš Sovietus
REIKALAUJA TUOJAU 

STEIGTI ANTRĄ 
FRONTĄ.

Pas Churchillą buvo atvykus
530,000 darbininkų dele

gacija.

Pas Anglijos premjerą
Churchillą pereitą nedėldie- 

joj padaryta išvada, kad už- ui buvo atvykusi delegacija 
'puolimą padarė vokiečių nuo pusės miliono fabrikų 
submarina. Bet Berlvno na- darbininku ir reikalavo, kad

J sija žlugtų. Rezoliucija į- 
į vardija karo ministeri Mar- 
• gessoną, aviacijos ministeri 
Moore-Brabazoną ir amba
sadorių Halifaxą Washing- 
tone kaip kaltininkus, kurie 
esą priešingi antram frontui 
prieš Vokietiją.

“Bet mes įspėjam val
džią.” sako rezoliucija, “kad 
Anglijos darbininkai neleis 
Rusijai žlugti, nes jie žino,

Žinoma, Vokiečiai už tuosicjaj gjnas; jje kuo greičiausia prieš Vokie- kad tai reikštų kartu i
produktus 
kams užm< 

Kad Ii 
lėtų paga

! centruota į siaurą barą ties dę. 
! pat centro, Možaisko apylin- 
i kėj, apie 60 mylių nuo Mas- 
|kvos, ir šita sukoncentruota 
j spėka daužo rusų frontą die
ną ir naktį.

Iš to paties šaltinio kores
pondentas sakosi sužinojęs, 
kad per 12 dienų kovos vien 
tik šitame siaurame bare vo
kiečiai netekę 220,000 karei-

Lietuvos ukinin 
ės.

uvos žmonės ga
ri daugiau vai
tų, vokiečiai ža- 

įir paspartinti ga- 
što pajėgumą, 

kai buvo pažei
sto žemės ūkyje, 

pramonėj f ir prekyboj bu
sianti pravesta denacionali- 
zacija, kas reiškia, kad bus

i esąs Amerikos valdžios “są- tiją butų įsteigtas antras ka- mums žlugimą.” 
i mokslas” šauti Kongreso ro frontas. , Bet šita karštą kairiaspar-

Reikalavimai daryti šito- nių pareiškimą pusėtinai at
šaldė darbo ministerijos sek- 
įetorius George Hicks, kuris

pritarimą Amerikos neitra
lumo įstatymui atšaukti ir kį žygį plinta po visą šalį ir 
prekybos laivams apgink- nepasitenkinimas dabartine 
luoti. Šiaip ar taip, vokiečiai Anglijos role rusų-vokiečių paaiškino susirinkusiems, 
to Amerikos laivo nesprog- karo akyvaizdoje auga suį.iog Hitleris neteko Rusijoj 
dė, sako Barlymas. 1 kiekviena diena. Į jau 4.000,000 kareivių, ta-

---------------- Sekančiame parlamento čiau nežiūrint tu nuostolių,
JAPONIJOJ SUSIDARĖ posėdy darbiečiu atstovai i’s ffali pastatyti dar galinga 

KARINGAS KABINETAS, reikalausia kad valdžia me- b’ žiaurią 6,000,000 kareivių 
Pereitą sąvaitę Japonijoj ?tų dabartinę apsigynimo armiją.atstatyta -privatinės nuosa-į sąvaitę <rap . .

vvbėsfeisė .pasitraukė kunigaikščio Ko- politika ir liautųsi galvojusi
noye vadovaujama vyriausy- apie “Mažino linijos griu- 
bė, kuri mėgino sušvelninti vimą.”

vybės teisė.
Pagaliau Ancevičius savo

radiogramoj priduria, kad 
vokiečių komisaro von Ren- 
telho įsakymu, esąs likvi
duotas Lietuvos Aktyvistų

viu užmuštais ir 300,000 su- Frontas ir konfiskuotas visas 
žeistais: taigi daugiau kaip jų turtas.
pusė miliono per 12 dienų. 

’ Rusų nuostoliai esą pusantro 
ikarto didesni.

15,000 Graikų Žuvo 
Per Sukilimą.

Graikijos valdžia emigra
cijoj praneša gavusi tikrų 
žinių, kad šiaurės Graikijoj 
buvęs baisus sukilimas prieš 
okupantus. Sukilimui mal
šinti vokiečiai atsiuntę bul
garu kariuomenę, bet sukilę 
graikai bulgarus sumušę. 
Nors graikai buvo menkai 
ginkluoti, tačiau jie užmušę 
350 bulgarų ir 7 vokiečius. 
Tuomet sukilėlių malšinti 
pribuvo penki vokiečių regi- 
mentai ir prasidėjo baisi 
žmonių skerdynė. Dramos, 
Kavalos ir Ziknės apylinkė
se buvę išskersta 15,000 
graiku.

Peruvijos Valdžia 
Protestuoja.

Peruvijos valdžia iškėlė 
Washingtone protestą dėl 
ios orlaivių sulaikymo. Isto- 
i ija su tais orlaiviais tokia 
Apie du metu atgal Norvegi
ja užsakė Amerikoje 18 or
laivių. Užėmus Norvegiją 
vokiečiams, ji pardavė tuos 
orlaivius Peruvijai. Kaina 
buvo suderėta $1,000,000 su 
viršum. Bet kai Peruvija da
bar norėjo tuos orlaivius pa
siimti, Washingtono valdžia 
juos sulaikė, sakydama, kad 
jie reikalingi musų pačių 
šalies apsaugai. Dėl to Peru- 
viįa ir užprotestavo. Bet 
Washingtonas nieko į tą 
protestą neatsakė.
NUSKANDINO 10 LAIVŲ 

IŠ AMERIKOS.
Berlyno fašistai giriasi, 

kad pereitą sąvaitę jų sub
marinos nuskandinusios IO 
prekybos laivų, kurie vežė iš 
Amerikos karo medžiagą 
Anglijon. Du karo laivai, 
kurie juos lydėjo, taipgi bu
vę nuskandinti. Kova ėjusi 
kelias dienas,

Maršalas Timošenko 
Pašalintas?

NUTARĖ STREIKUOT
BELL ORLAIVIU DIRB

TUVĖSE.
vieton dabai- susidarė nau-'amatų tarybos posėdis pri- Bell Aircraft Korporacija 
jas ministerių kabinetas su ėmė rezoliuciją, kurioj rei- turi dvi orlaivių dirbtuves, 
generolu Tojo priešaky. Ge-skalaujama, kad tuojau butų vieną Buffaloj, antrą Niaea- 
nerolas Tojo Japonijoj esąs užpultas Vokietijos sausže- ra Falls, ir samdo 10.500 

■ vadinamas “britva,” nes mis. “Britanijos darbininkai į darbininkų, kurie priklauso 
sunku bus es^s ^ai aštrus ir greitas.; reikalauja kuogreičiausia prie CIO unijos. Jie pareika- 

Jis jau pareikalavo, kad A-į steigti antrą frontą,” sako Javo daugiau mokesties ir 
merika ir Anglija sustabdv- į rezoliucija. Ir priduria: buvo pradėtos tuo klausimu 
tų pagalba Kinijai, nes jis į “Mes pasižadam stengtis pa- derybos, bet jos užsikirto, 
norįs su ja greitai reikalą kelti gamybą iki tokio laips- Todėl pereitą nedėldieni 

ir kreiptis prieš'nio, kuris užtikrins tokio darbininkai nutarė skelbti 
j fronto palaikymą ir žymią streiką, jei paskirtu laiku

tai vokiečiai in organizaci-1 ---------------- 'paramą musų talkininkei, kompanija nenusileis. Ji tu-
io‘ 'nelikviduotu frturto i LENINGRADE NUŠAUTA i Sovietų Sąjungai.” ri $15.000,000 valdžios už
jos nei,kr .duotų u jos toto. 2Q0 NAC,y ORLAIVIU Toliau pareiškimas sako. į «*<". uituosius

Aircobra orlaivius, kurie 
neša po vieną kanuolę.

santikius su Amerika. Jos; Inžinerijos ir jungtinių

Lietuviškiems 
tams Amerikoje 
šitą žinią suvirškinti, nes jie 
visą laiką skelbė, kad Lietu
vos aktyvistai, kurie išvijo 
bolševikus, buvę “suorgani- - . . 
zuoti Berlyne.” Jeigu jie bu- i užbaigti 
tų “Berlyne suorganizuoti.” j KusiJ^-

komunis- i

Vichy Francuzijos val
džios žinių agentūra Havas 
paleido gandą, kad Stalinas
pašalinęs maršalą Timošen-į nekonfiskuotų. Matyt, 
ką, kuris iki šiol gynė Mask
vos frontą. Kol kas šis gan 
das nėra patvirtintas, nors 
pereito nedėldienio vakarą 
Maskvos radijas paskelbė 
Stalino “ukazą,” kad Mask
vos vakarų frontas pavestas 
ginti generolui Žukovui, ku
ris iki šiol buvo generalinio 
štabo viršininkas.

Vokiečiai sako, kad “as
tuonios Timošenkos armi
jos,” kurioms Timošenko 
įsakęs ginti Viazmą ir Brian- 
ską, buvo apsuptos ir “visiš
kai sunaikintos.” Timošenko 
čia turėjęs apie 1,200.000 
kareivių, iš kurių 740,000 
vokiečiai paėmę nelaisvėn, 
o kitus išmušę bei sužeidę.
Taigi galimas daiktas, kad 
dėl šitokių nuostolių Timo
šenko ir buvo pašalintas.

sauga
“apie
viu.”

numususi žemėn mokslas prieš Sovietus. Re- 
200 vokiečių oriai- į akcininkai Anglijos valdžio-Naciai Sučiupo Rusų 

“Generolų Lizdą."
i je esą nori, kad Sovietų Ru

KO LAUKIA ANGLIJA NE
PRADEDAMA INVAZIJOS

sią sąvaitę Berlynas pa
skelbė naują naujieną. Esą, 
viduriniame fronte, kas reiš
kia Maskvos frontą, naciai 
sučiupę rusų “generolų liz- ‘ Šitokį klausimą šiandien
dą.” Iš viso tame “lizde” bu- į jau kelia ne tiktai rusai, 
vę 500 belaisvių, kurių tarpe! bet ir patys anglai. Unijų 
buvę 3 generolai, visas mar-* vadai ir darbiečiu atstovai 
šalo Timošenkos štabas.

da neturi pakankamai gink
lų, nes jie baisiai daug jų 
pražudė bėgdami iš Francu
zijos. Norvegijos, Graikijos 

.Jeigu iie turėtuparlamente primygtinai rei-i ir Kietos. Jeigu .ne 
daugybė visokios rangos ka- kalauja, kad nieko nelau-J pakankamai ginklųapgink- 
rininkų ir čielas būrys politi-j kiant Anglijos karo jėgos luoti buvusią Ispanijos res- 
nių Stalino komisarų. Iš visų pradėtų ataką prieš Vokieti-j publikos armiją, tai be abe- 
500 belaisvių nebuvę nei Į ją. kuomet Hitlerio armija Lionės jie tos progos nepra- 

' užimta Rusi ios fronte. Juk'leistų.
geresnės progos anglams už-j Oficialu

APSIGYNIMUI IŠLEISTA 
JAU $10,000.000,000.

Washingtono žiniomis, per 
15’j ginklavimosi mėnesiu 
federalinė valdžia išleidusi 
apsigynimo programai jau 
daugiau kaip $10,000,000.- 
000. Bet tai esanti tik pra
džia. Kiti 10 bilionų dolerių 
busią išmokėti per ateinan
čius 9 mėnesius. Iš viso iki 
šiol vra numatyta išleisti 
$58,000,000.000.’

vieno jiaprasto kareivio, bet 
visi įvairaus laipsnio parei
gūnai.

OLANDAI VAGIA NACIŲ
ORLAIVIUS IR BĖGA 

ANGLIJON.
Iš Londono pranešama, 

kad tenai atskridę dar 3 
olandai pavogtu iš vokiečių 
orlaiviu. Tai jau nebepirmas 
toks atsitikimas. Pereitą sa
vaitę trys vokiečių orlaiviai 
atskrido Anglijon su olan
dais lakūnais. Atskridę olan
dai tuojaus stoja į anglų 
aviaciją.

VOKIEČIAI NETEKO
4,000,000 KAREIVIŲ.
Bešališki stebėtojai ap

skaito, kad vokiečių nuosto
liai Rusijos fronte bus jau 
pasiekę 4,000,000 kareivių. 
Bet vokiečiai turėjo iš viso 
apie 10 milionų kareivių, to
dėl apie 6,000,000 jie dar 
turi turėti.

RUSAI ATSIĖMĘ KALI
NINĄ IR ORLĄ.

Stokholmo žiniomis, rusai 
pereitą subatą atsiėmę Kali
nino miestą, labai svarbų su
sisiekimo mazgą, kuris guli 
už 100 mylių į šiaurę nuo 
Maskvos.

Maskvos žiniomis, rusai 
atsiėmė ir Orią, 210 mylių į 
uietus nuo Maskvos. Bet 
Viazmos bare rusų padėtis 
esanti sunki. Briansko bare 
rusų ugnis pridariusi vokie
čiams labai sunkių nuosto
lių.

RUSIJOJ ATĖJO ŽIEMA.
Maskvos radijas skelbia: 

“Žiema jau atėjo. Karo lau
kas aplink Maskvą užklotas 
sniegu. Keliai, kurie buvo 
pramirkę nuo lietaus, dabar 
sušalo į gruodą.”

CONSOLIDATED ORLAI
VIU DIRBTUVĖJ STREI

KAS IŠVENGTAS.
San Diego, Cal.—Consoli- 

VVashingtonas' įated Aircraft korporacija 
pulti Vokietiją jau nebus, jie vra isitikinęs, kad ginklais pasirašė su AFL unija su
sako. i vokiečius sumušti nebus ga- .tartį ir tuo budu buvo iš-

Daug kas tai,, galvoja iri Kma. nes ir pereitąjį kartie '' engtas .streikas didelėj 
Amerikoje. Bet tai'vis nepa- nebuvo karo lauke nugalėti. I bomban^ių d.rbtuvej. Nau- 
tvrusiu žmonių galvosena. Pereitąjį kata vokiečius pa-įĮa šutai timi korporacija sa- 
Gerai informuoti sluogsniai klupdė Anglijos blokada, j i>a^> darbininkam s 
kitaip i tai žiuri. Dalvkuži-! Todėl ir .laba. visa aliantų ateų per
novai sako, kad veržtis Vo- 'dtB >.™o ant Anglijos lai- Ji turi S.oO.OtMI.OOO valdžios 
kietijon anglams reikštu sav- 'yno ir Amerikos pagalbos užsakinių kai o oi lamams.
žudystę. Anglai galėtų iš- tam laivynui Mėginti Ang-, PASIBAIGSIAS
kelti savo armiją tiktai Ispa- vąi I>« ?' \ okieti lą ginklais KARASPAgBAKBIĄS 
nijoj, nes tenai jie jau turi l!1'lų didele klaida, Wash-, ĮSMJMtIAIS.
stiprią papėdę, Gibraltaro ingtono ekspertai sako. nes Finansinių ir ekonominių 
tvirtovę su laivyno baze. Be Anglija neturi nei pakanka- statistikų biuro vedėjas Bab- 
to. anglams čia karštai pri- didelės armijos, nei rei- sonas pranašauja, kad karas 
tartu ir ispanu liaudis. Gene- kalingų tokiam puolimui ka- pasibaigsiąs 104,■> metų pa
roto Franco armija yra silp- 10 pabūklų. vasarį, kuomet Hitleriui pri

gulėtų ang-na ir ji vargiai 
lams priešintis. Ispanijos už
ėmimas anglams butų labai 
svarbus da ir tuo žvilgsniu.

ITALAI SUŠAUDĖ 18 
JUGOSLAVŲ.

Italijos fašistų valdžia iš
kad jie sustiprintų savo po- Romos praneša, kad jų ”ne-

truks karo medžiagos.

NUMATO NAUJĄ IN- 
FLUENCOS EPIDEMIJĄ.
Daktarai įspėja visuome-

zicijas Viduržemio Juroj ir paprasti teismai” Jugoslavi- nę, kad šią žiemą gali kilti
Afrikoj. Bet kol kas da nesi-, joj pereitą sąvaitę pasmerkė 
mato, kad anglai ir Šitam žy- i mirti 18 jugoslavų ir visi jie 
giui ruoštųsi. Išrodo, kad jie I tuoj buvę sušautyti.

i

aršesnė influencos epidemi
ja, negu ta. kuri siautė 191S 
—1019 metais.

A * » •
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Sunaikintas Rusų Traukinys su Aliejum

DAR APIE TĄ “ŽYMU “žymus veikėjas” atsiuntęs 
VEIKĖJĄ” MARCINKĖ- jiems “radiogramą’’ iš Mas-

- VIČ1U. kvos.
Pereitame - Keleivio" nu- V?£» il.'5niPas- tai,P?? k?.’ i 

me.y musų bendradarbis mtmistus_jymusveikejas. , 
A. jau įsaisKino. kad ta.- ŠVEICARĮJOS LA1KRAŠ-

TIS APIE IŠTREMTŲJŲ i 
LIETUVIU LIKIMĄ.
Berno šveicaru laikraštis 

“Der Bund” patiekia Įdomių 
apie ištremtuosius lietuvius 
žinių, kurių jis gavo. matyt.

s
Jonas Marcinkevičius, kurio 
“telegrama” iš Maskvos
ėjo pekscia 

kol pasiekė
3 menesius, 

brooklvr.iške
“Laisvę.” yra buvęs lenkų 
dvarininkų šnipas ir už šni
pinėjimą Lenkijos naudai
km o nuteistas Lietuvoje ka- ~ Lietuvos Raudonojo Kr\- 
Ietį iki gyvos galvos: vėliau žiaus pinnininko Gar.
buvo amnestuotas, bet buvo 
vėl areštuotas ir sėdėjo kalė 
jime už vagystę.

Dabar visa tai patvirtina 
“Naujienose” (Nr. 244) Sta
sys Dobilinis. Apie tą “Lais
vės” korespondentą, šnipą 
ir vagi jis sako Štai ką:

•'.Jonas Marcinkevičius Lie
tuvos visuomenei pažįstamas 
nuo 1920 metų. kai ėjo žūtbū
tinės kovos dėl krašto nepri
klausomybės. kai krašto gy
ventojai dėjo pastangas išsiko
voti galimai daugiau laisvės ne 
vien tiktai nuo užsienio priešų, 
bet ir nuo vidaus priešų.

"Jonas Marcinkevičius, bū
damas tada dar jaunu. 25 me
tų neprašokusiu, vyru. taip pat 
dalyvavo šiose kovose. Skirtu
mas tarp jo ir Lietuvos gyven
tojų daugumos buvo tas. kad 
jis kovojo priešo eilėse.

"Ir įdomu šiuo atveju yra ta 
aplinkybė, kad Jonas Marcin
kevičius kovojo ne bolševikų 
eilėse, bet Lenkijos dvarininkų 
eilėse. Jonas Marcinkevičius 
kovojo ne kaip paprastas ka
reivis Pilsudskio legijono eilė
se. bet kaip šnipas lietuvių 
tarpe.

"Lietuvos žvalgyba Joną 
Marcinkevičių laiku sučiupo. 
Lenkams jis spėjo padaryti la
bai svarbių pranešimų apie 
ginkluotas Lietuvos jėgas, bet 
jis vis dėlto buvo pagautas.

"Nuo šio laiko Marcinkevi
čius ir tapo pažįstamas Lietu
vos visuomenei. Jam buvo su
daryta byla. visi Lietuvos laik
raščiai apie tai kalbėjo ir kėlė 
aikštėn šio ‘didvyrio’ darbus.

"Jonas Marcinkevičius buvo 
nuteistas mirti, vėliau jo bau
smė pakeista kalėjimu iki gy
vos galvos, o dar vėliau vėl bu
vo sumažinta.

"Marcinkevičius manė. kad 
Pilsudskis netrukus paims Lie
tuvą ir jį išlaisvins kartu su 
kitais lenkų šnipais, kurie sė
dėjo Kauno Sunkiųjų Darbų 
Kalėjime. Laukė metus, kitus, 
penktus, bet Pilsudskis Lietu
vos nepagrobė. Nusibodo jam 
sėdėti kalėjime ir jis pradėjo 
j ieškot i būdų laisvę vėl at
gauti.

"Lietuvoje keitėsi valdžios, 
buvo duodamos amnestijos, 
bet šnipai sėdėjo kalėjime. 
Marcinkevičius nematė jokios 
išeities iš kalėjimo ištrukti, 
todėl ir "susiprato’."

Marcinkevičius prašė ma
lonės pas prezidentą Stul
ginskį. vėliau pas preziden
tą D-rą K. Grinių, bet jie at
sisakė ji iš kalėjimo paleisti. 
Tik tautininkams nuvertus 
demokratinę Lietuvos val
džia Smetona paleido visus 
Lenkijos šnipus.

Išleistas iš kalėjimo, šni
pas Marcinkevičius prisišlie
jo prie tautininkų, pradėjo 
girtuokliauti ir tiek nusilat- 
lavo. kad geresni 
restoranai jo jau 
leisdavo

maus.
Ten skaitome, kad—
"Trumpai prie 

sų karą lietuvių tauta, išbuvu
si bolševikų okupacijoje viene
rius metus, išgyveno tikrai 
šiurpias dienas ir naktis. Tūks
tančiai GPU agentų, kurie spe
cialiai tuo tikslu buvo atsiųsti 
iš sovietų valstybės gilumos, 
suėmė visame krašte civilinius 
gyventojus ir tarp birželio 13 
ir 17 d. masiniai transportavo ' 
Rusijon. Ne tiktai vyrai buvo 
gabenami į gyvulinius vago
nus : ištisos šeimos—moterys, 
vaikai, seniai ir ligonys—buvo 
kišami į vagonus ir gabenami 
sovietų Rusijon. Kiek tokiu 
budu žmonių išgabenta, šiuo 
metu dar tiksliai negalima pa
sakyti. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius sudarė sąrašą iš 30.- 
000 žmonių. Iš rastųjų lydraš
čių matyti, kad vien tiktai per 
Naujosios Vilnios geležinkelio 
stotį išvežta 871 gyvulinis va
gonas. prigrūstas žmonių. Į 
kiekvieną vagoną buvo sukem- 
šama po 40—70 žmonių. Iš 
lydraščių taip pat matyti, kad 
vagonai turėjo būti išsiųsti į 
Altajaus kraštą (Rytų Siby- 
re). Kazachstaną. Medvežją 
Gorą (Rytų Karelijoje) ir tt.

"Mes esame gavę Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirminin
ko Dr. A. Garmaus raportą. 
Tenka pažymėti, kad Dr. A. 
Garmus dar caro režimo lai
kais ilgus metus gyveno Švei
carijoje kaipo politinis emi
grantas ir Berne studijavo.

"Bolševikai jau buvo ėmęsi 
žygių tarp birželio 26 ir 29 d. 
išgabenti antrą ‘liaudies prie

vokiečiu ru-

ši nuotrauka prisiųsta iš Vckietijos ir pridėtas prie jos vokiečių paaiškinimas sako, kad 
tai esąs rusu traukinys su aliejum, kurį susprogdę bombomis vokiečių orlaiviai.

ŽIŪRINT iš SALIES
bus. Ir jis nori žinoti, ką 

_ apie tai mano socialistai, ka- 
Pa a tulikai, sandariečiai ir kiti.

“Skubus reikalas?

Rokas M i žara 2 
“Laisvėj” rašo:

“Mes visi išvien privalo- Well, aš pasakysiu, ką aš 
me padėti prezidentui Roo- manau. Aš manau, kad mu- 
seveltui kovoti prieš izolia- aiškiai komunistai visųpirma 
cijonistus. prieš Lindberghą turėtų atsaukt savo šmeižtus 
ir kitus, kurie nenori prileis- prieš prezidentą Rooseveltą 
ti, kad Amerjka teiktų pa- H’ kitus demokratijos gynė- 
galba kariaujančioms prieš jus, turėtų viešai prisipažinti 
Hitleri šalims... kad remdami Hitlerio-Stali-

“Ka apie tai mano kata- , no susibroliavimą jie darė 
likai??.. didelę klaidą, ir tegul tik ta-

“Ką’apie tai mano sočia- į da šnekėtų, kad Roosevelto 
listuoią žmonės?... ’ į politiką reikia remti.nstuoją

“Ką apie tai mano sanda-į 
rieciai-liberalai?...

“Pasakykite, broliai! Pa
sakykite greit, nedvejoda
mi! Reikalas skubus ir svar
bus.” (Mizaros pabraukta.)

Išrodo, kad Mizarai reika-

Socialistas.

ĮVAIRIAIS
KLAUSIMAIS.

Ar puls japonai S iby r ą?

Jei puls, tai ne dabar. Jie

line
Jeigu reikalas nebūtų toks! 

skubus, tai Mizara neklaus-! 
tų katalikų, socialistų ir san- j 
dariečių, ką jie mano apie

i mijos atsparumą.

T--i • j , j • • velto politikai, nes jų nuo
mausią valdymo terma. Todėl kų grupelėj,kuri yra pati ma- rodo, kad jam rupi ne tauta, mon^ aiškiai matosi ju
šiandien visiems pasidarė aiš-' žiausia ir menkiausia musų: bet savo partijukė, sako spaudoje. Ypatingai aiški
ku. kad komunizmas turi būti išeivijos dalelė. Visa tai pa-! “Draugas.” yra socialistų pozicija. Jie

nribsioTss kad in IIP- 1 • -i , • x ___ •galutinai pribaigtas, kad jo ne
beliktų nei ženklo. Kremliaus i 
apgavikai gyrėsi, nesikišią į ■ 
tautinius klausimus. Jiems.; 
girdi, rupįs tik socializmo įgy-! 
vendinimas. Lietuva irgi buvo:

BOLŠEVIKAI
ŠIA

KERŠIJO DAUGIAU- 
ŽEMAIČIAMS.

Norris nori Amerikos karo 
su Japonija.

Senatorius Norris mano, 
paramą prezidento Roose-! kad Amerikos karas su Ja

ponija neišvengiamas. Japo
nų militaristai esą perdaug 
akyplėšiški—kaip gaidžiai. 
•Juos reikėtų sutvarkyt. Ir

visados buvo ir yra to nusi-; karas su Japonija butų A- 
statymo, kad prezidento I merikai sveikas dalykas, sa- 
Roosevelto užsienio politika • ko jisai. Musų laivyno vadai 
yra gera ir ją reikia remti, j jį užtikrinę, "kad Amerikos 

Bet kitaip buvo su Miza-j jūrių galybė sunaikintų ja-

“ niuerizina. ne uepioviai 
apie šaulius. Marcinkų uz- ir “kriminalistai” buvo tai- 
danus j daboklę, jo išvaduo- komi Anglijos. Francuzijos

Pagaliau paskaita baigėsi i jr žudė žmones bei naiki- 
šitokiu obalsiu: j no jų turtą. Kadangi paskai-

“Visų musų tikslas turi būti i ta buvo skaitoma greit, tai, 
galutinis bolševizmo išnaikini- deja, nebuvo galima Įsitė- . . ___ , _
mas. kad ateityje jau niekas myti visų miestelių ir kaimų! armiečiais daugelis lietuvių Roose veltui.« i j a •» j i ■» 1_ _ 1-2 1  •  ŽUVO nurnvetz\c« o-iste ▼ . v

tik numesti kelioliką užde
gamųjų bombų. Amerikie
čių armijos visai nereikėtų 
Japonijon siųsti. Sumušus 
Amerikai japonus, išnyktų 
pavojus ir Rusijos Sibyrui.

f

ti susirinko šauliai, bet ko- įr Amerikos valdžių gal- Rusai tada galėtų savo Si- 
voje su atkviestais raudon- Voms, taigi ir prezidentui! byro armiją pavartoti prieš
armiočinic doiicroUc liotiTvin -n______ ix.7i Toim Siivrii,vokiečius. Taigi vienu šuviu

nebepamatytų to, kas trukdo bei atskirti kankinių. i žuvo. Buvo nugirstos šios p- Molotovo “katekiz- ■ Amerika nušautų du zuikiu
atskiroms tautoms gyventi.“ prAipo-pntn pavar^sš, Petrauskas, Jan- ma” Mizaros “Laisvė” pildė —japoną ir vokieti.

. T.t?reie?ej . ?4UR*n,imu’ kūnas ir Gauronskis. Ju la- tikrai davatkišku religingu- ——Yiskas butų tvarkoje, jei- Lietuvoje daugiausia nuken- vonai buvo tiek sužaloii," jog ~u navatkKKu įengmgu ;Kadabu# Hitleris sumuštas?
gu prie šito pareiškimo butų tėjo žemaičiai parodę k^^^^ nebegalima buvo atpažinti. įai 1940 metais Francu- Tiekimo direktorius Do-
į^deta: 3. ”??Ifi Lt Čekistai, kersmdami Petrau- ziia ir Anglija gynėsi nuo! nald M. Nelson sako. kad

toj 
las

šu’ partija. Tačiau birželio 22 C1ZJPP . _ . ,
prasidėjo karas. O birželio 23 Nera abejones, kad Kau toki žemaičiu atsparumą, ^artizanu Plunoėm nužudv + t Nr. 146) štai kaip ras eis taip kaip dabar, tei

no radijas taip ir pasakytų, pradėjo vartoti prieš juos te- Įi 7 žmonės, be to,-Telšių ka- P™NjX°: daugiau neliko | kvt? Bet teleu Amerika, pa-
jeigu Lietuva šiandien nebu- rorą nuo pirmos įžengimo i uiime nržndvti 7 lietuviai * A1.,°. oau£iau neliko - kj ik. nei jeigu AmeriKa pa
tu naciu rankose. Lietuva dienos. Raudonieji įimp’ayktai' kilę iš Plungės įik Rooseveltas. į vaitos visą savo galybę, ta

’ ‘ Čekijai Aanciaucia Ja Simnazistai. kilę iš Plungės. J1S vienas! Tai kur tada de-( Hitleriui galas ateis greitai.
vatai Tiri t i aivpačtk: Tietuv^ kaX Raseinių kalėjime nužudyta mokratija. kur kongresas, i Todėl Nelson siūlo Amen-
KpJlFIKIIAV<SMFTet^AT1“ nrn ius % 5^K?-eHnėX’ ' au£’''aįln!V. Skuode nuzu- senatas, išrinktieji, jeigu jau i kai ilgai nelaukti, bettuo-

pusėje. Karo veiksmai tarp TO-; PLIEKIA SMETONĄ. non^ t. ^aal.tu, Kie.mgob. 0;rt, 3 lietuviai. Tauragėje tik vienas Rooseveltas gali! jau šokti j kovą “visomis ke-
kiečių ir rusų kariuomenių ! Spalių 15 d. laidoje £ ' prieš Pa- šąli įtraukti į karą?” ! turiomis” ir kuo greičiausia
Lietuvoje netruko nei vienos “Draugas” rašo apie p. Sme- UCelSimkbuvo UiSi bė?d.am1’ }’ad^ Toliau tame straipsny!ii užbaigti. Jo nuomone, A-
sąvaitės tačiau šio trumpo lai- tonos santikius su lietuvių da- Hetuviu? kurie bandė ram^nSs v^tTri "Laisvė” stačiai šmeižia pr^ i deriką turi eit šaudyt. Ir kuo
mieXm ?U visuomene ir atranda, kad b‘ nuo teroro Vokieti. buv<Dpamm^tasvete i- zident Roosevelt^ «dikta-! p’eicmu ji tai padalysianti,
miestams. buvusiam “tautos vadui uaiijos gydytojas įoiiusis, . 'tuo greičiau Hitleris busiąs

"Apie masinius lietuvių mUsų tautos reikalai nerupė- įia^ia ^rvo bėganiF Ten tik nenu^r?ta’ ar.jls 1.šliko ' “Roo«eveltas ęlgiasi Vaipo!?umuštas-
transportus pranešta Tarptau- io ir nerupi Jis visuomet g • ‘ Č g • , .. gwas. ar žuvo. \ ainiuose ----------tiniam Raudonajam Krvžiui. o žiurėjo b’^iuri tik ai ™vo ?.tsirado da.U? nužudyti Bartkus, Butikas ir Jktatonus nes jis savo kai-, Kiek orlaivi
taip pat Amerikos Raudona- SmeS Esą- *KUl ° ^tuyių, rizikuodami savokiti Viekšniuose maskoliai P^ejo Anglijai ir; U Amerikos?

Pa^davo zmo- išvedė j mišk? ?eneb klebo. Francijai pilną pagalbą gin-l t

kaip Maskvos radijas skelbė 
raudonai armijai, kad “iš. . vrsi riiivirvm riliui s_r<si *£ no. ai s •»

vieningumo sustiprinimo. Bet. vo pabėgėlius tiesiai i čekis-

dieną sukilo visa lietuvių tau
ta. norėdama nusikratyti tero
ro režimo. 4.083 užmuštųjų, 
8.000 sužeistųjų—tai šios tau
tos sukilimo balansas lietuviu- !

jam Kryžiui. Jų prašyta imtis 
visų žygių, kad nelaimingų 
žmonių likimu butų susirūpin
ta ir jų kančios palengvintos. 
Ateitis parodys, ar daugelis iš 
jų dar bus išgelbėti."

Kitoj “Keleivio” vietoj 
šią savaitę musų skaitytojai 
ras ir kai kurių ištremtųjų 
bei nužudytų Lietuvos žmo
nių vardus ir pavardes.

PASKAITA PER KAUNO
RADIJĄ APIE BOLŠE

VIZMĄ.
Per Kauno radiją anądien 

Kauno buvo pers kaitytas Lietuvos
nebeisi- gvv e rt o i a m s straipsnis 

“Tautos Traukiasi nuo Bol- 
Kai Lietuvą okupavo bol- ševizmo.” paimtas iš Kauno 

ševikai. Marcinkevičius su- dienraščio “J Laisvę.” Su
sidėjo su iais. bet kai dabar glaudus, tos paskaitos turi- 
Lietuvos žmonės bolševikus nys buvo toks: 
vijo. tai kartu su raudonais
<-k'.pantais pabėgo Mask
von ir Marcinkevičius.

Matyt, apie savo bėgimą 
jis parašė Amerikon komuni

IR LATVIJOJ NACIAI 
PALAIKO BOLŠEVIKU 

BETVARKĘ.

vcj u Ampvikn
kitus izoliacijonistus, o kol - 00() orlaiviu ner mėnG. 
Rusija nebuvo, užpulta, “lai-
svinmkai ėjo išvien su 
Lindberghu ir kitais hitleriz-

prisiunčia mums
pasirodo, kad. kaip Lietuvoj pankas. Buvusio domini- 
.iam nerūpėjo lietuvių vienybė. kony bendrabučio rūsiuose
taip ji nerupi ir čia. Dabar boĮševikai laikė kalinius. ku- umiu^uu U IMLU.S . f . .v - - . J
amerikiečiai dar labiau gali SU- liu vi«uomet būdavo apie Iš Rygos pranešama, kad mo garbintojais. Štai, 19401.,,. ’s vlso -nep?aJT? 
prasti, kodėl P. Smetona, per 300 čekistams išsidanginus Latvijoje bolševikų nusavm- metį birželio mėnesį Lind- Per mepesj Tai
keliolika metų stovėdamas vai- l ietuve?, buvo užtikta tos žemės latvių ukinin- berghas pasakė per radiją /° e, vi"v <ia
Stybės priešakyje, protegavo vipta kur teroro aukos bu- kams taip pat negrąžinamos. nrakn,ba nrioš Roosevelto s“eIhla‘ i odei, Kad pa

savo armijos ūpą.

si.z Tuo tarpu gi yra žino
mas faktas, kad Amerikos

Lietuve?, buvo užtikta tos žemės _ __ _____ _____
vieta, kur teroro aukos bu- kamstaip pat negrąžinamos, prakalba prieš Roosevelto , -t-l.

vieną tik politinę partija-tau- davo nnžudomcs ir užkasa- Kaip Lietuvoje, taip ir Lat- tejkiamą pagalbą Anglijai, Ia,Kytl
timnkus. Kitas politines parti- moSe Kruopiuose čekistai rijoje ūkininkai palikti tik b. “Laisvė” tuojau (birželio
jas visai likvidavo ir darant birželio 24 d. nužudė klebo- žemių valdytojais, bet dau- 2l d.) uždėjo jo kalbai šito-
Lietuvoje rinkimus nei vienai na ;r ke]jatą gyventojų. Al- giau kaip 30 hektaru niekas kią antspaudą
kitai grupei nedavė statyti sa- cėdžiuose

13 AR 28?
Aną panedėli anglų oro ar-

nukankino 3 neturi teisės valdyti. Taip “Abelnai Lindbergho kai- rnnda smarkiai atakavo Vo-

c . .____ _________________ _ ......................gero Amerikai nesiūlo. Už orlaivius, savo nuostolių vi-
<l ie ir Lieplaukėje bolševikai tas Pabaltijo vokietis itt- Roosevelto šalininkai S'ai neminėdami. Gi anglai 

irgi nugalabino apsčiai žmo- rock. Jis iki 1935 metų buvo dabar labai piktai prieš sako, kad šitose kovose jie
__ Tatviins n nasklim i* ji____i_____ ______________ nnrpnco vAbionni

jos žmonės teturėjo teisę sta- dvti 2% ęvventojai. Joniskv- 
tyti savo kandidatūras į Sei- ' ' ' ■
mą.“

Kaip jis elgėsi Lietuvoje, niu. Mažeikiuose daugiausia Latvijos pilietis, o paskum Lindberghą kalba. O mums numušę 24 vokiečių orlai-
taip elgiasi ir Amerikon at- nukentėjo darbininkai, čia išvyko Vokietijon. atrodo, kad šiuo klausimu yįp3, J2a^y.s prarasdami tiktai

vo č ir . r«.ATAi a o Charles Lindberghas yra pil- 13. Tai imk dabar » su-
PIRbLYS SI 4 APŽIOTO JAS _ • »» nvaslr vrnncpnu Violr

Prieš 20 metų ne visa Lie- vykęs, sako Chicagos katali- birželio 24 d. buvo išžudyta 
tuva susipažino su bolševizmu ky dįenraštis. Jis ne tiktai daug lietuviu. Darbininkni nai teisingas?’ prask, žmogau, kiek ištikru-

Bet dabar tos pačios “Lai- ju anglai neteko orlaivių— 
redaktorius šaukia vi- ‘ 13, ar 28?
ien padėti prezidentui j IR Straipsniai.1 ». . ,___ . . , .... __Į-tams laišką, kuri dabar j?a- jai įsitikino, kad boiševizmx«; Siamas atsisakė su jomis vėi- vo natidoįanii apkasams ka- s*-, veikalėlis. Pairvonj. 2 vym; ir Roosrveltui mušti Hitleri,; “ šioi Virvei ’tčtrV 22 'čr»u<w .n,,, 

ys -b!.-'iniukai" giriasi, kad) tikrai yra bjauriausia ir žiau-.kti. jisai užsidarė tautinin- sti. Kruvini susirėmimai su UaS" ,nes reikalas esąs baisiai sktai&TT,^;*;™- Jį

1
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Amerikos Bombonešio Katastrofa

nais,1 • • Mbais

Komunistai desperacijoje.

Kur šiandien nepasisuksi, 
kur nesusitiksi gi upę lietu
viu darbininku, inteligentu 
ar šiaip sau veikėjų—visi 
kalba apie Europos karą. 
Kalba todėl, kad bet kurią 
dieną, bet kurią valandą ii 
musų šalis gali būti i tąjį ka
rą Įvelta. Komunistai vakai 
šukavę prieš imperialistini 
karą. prieš Anglijos rėmimą, 
šiandien ne tik žodžiu, bei 
ir per savo spaudą agituoja, 
kad Amerika imtų griežčiau 
veikti prieš nacius. Rodos, 
čia jau butų lyg ir pasisuki
mas i demokratizmą, kurio 
tik vakar jie taip neapken
tė... Bet tikrenybėje netaip 
yra. Komunistai pirma šmei
žė socialistus, kam šie remia 
demokr a t i n e s valstybes 
prieš diktatorius kare. Nuo 
to šmeižimo jie neatsilieka 
ir dabar. Jie lietuvių socia
listų vadus (P. Grigaiti, St. 
Michelsoną, J. V. Stilsoną ir 
kitus I vadina “ostlande- 

“ Hitlerio pastumdė- 
ir kitaip.

i Kodėl jie taip daro?
Jie daro taip todėl, kad 

paslėpti savo 22 mėnesių 
nuolankų tarnavimą Hitle
rio mašinai. Kaip tik Hitle
ris 1939 metais pasirašė su 
Sovietų Rusija nepuolimo 
sutarti, tuojau ->sų kraštų 
komunistai, žfe da, neišski
riant ir lietuvių, ėmė pusti Į 
Helerio dūdą. Jie rengė An
glijoj ir Amerikoj “liaudies’’ 
suvažiavimus, kuriuose rei
kalavo. kad demokratinės 
valstybės taikytus! su Hitle
riu. Kada Washingtone bu
vo svarstomas demokrati
nėms .valstybėms pagalbos 
teikimo (lease-lend) bilius, 
tai ir musų brooklyniškiai 
stalincai siuntė i Washing- 
toną savo delegaciją (Or- 
maniuką, ZablackutĮ ir ki
tus), kad iškeltų savo pro
testo kumščias prieš prezi
dento Roosevelto administ
raciją, kam ji traukia Ame
riką i karą prieš Hitleri.

Ši “laisvininkų” delegaci
ja turėjo išvykti Washingto- 
nan šių metų birželio 23 d. 
Jai išleisti. “Laisvės” pasto
gėj birželio 22 d. buvo su
ruoštos vakaruškos. Ir štai, 
bevakaruškuodami musų ko- 
munaciai išgirdo, kad Hitle
ris pradėjo karą prieš Sta
liną.

Delegacija i Washingto- 
ną buvo tuojau sulaikyta ir 
apie jos siuntimą musų ko- 
munaciai neužsiminė dau
giau nei žoždk. Ir kaip čia 
apie tokius dalykus kalbėsi, 
kuomet Adolfas su Juozu 
susipešė? Kol nebuvo susi
pešę, tai kas kita. Tada Ang
lija buvo imperialistinė, o 
Amerika — imperializmo 
pagelbininkė. Bet kai Hitle
ris paėmė Stalinui už gerk
lės. tai buvusi “imperialisti
nė” Anglija ir “kapitalisti
nė” Amerika pasidarė cacos, 
nes kritingoj valandoj ištie
sė ir Sovietų Rusijai pagal
bos ranką.

Socialistai senai sakė, kad 
Hitleris, apsidirbęs su vaka
rų valstybėmis, puls Sovietų 
Rusiją. Kada F. J. Bagočius 
kalbėio Brooklyne, jis aiš
kiausiais pavyzdžiais nupie
šė, kad Sovietų Rusija bus 
naciu užpulta, ir komunistai 
turi liautis naciams tarnavę. 
“Laisvėje” po F. J. Bago- 
čiaus prakalbų buvo tvčio- 
tasi iš kalbėtojaus išvadų, o 
pats Bagočius tada papras
tu komunistiniu budu buvo 
iškoliotas. Bet ką sakė F. J. 
Bagočius gegužės mėnesi 
Brooklvno LSS 19 kuopos 
prakalbose, tas Įvyko birže
lio 22 dieną. Vadinasi, Ba
gočius žinojo ką kalbėjo, 
bet “Laisvės” pastogės ber
neliai nežinojo.

Štai, karas pačiam pasiu
time. Gavęs 1939 metais So- 

S vietų Rutijos taiką, Hitleris 
j sunaikino Austriją, čekoslo- 
i vakiją, Lenkiją, Olandiją, 
Daniją, Norvegiją. Belgiją, 
Francuziją, Rumuniją, Ju
goslaviją, Graikiją ir dabar 
smaugia pačią Sovietų Rusi
ją. Rodos, komunistai turėtų 
atsiprašyti už savo padary
tas klaidas; bet ne, jie išnau- 
jo puola socialistus. Ardy
mas darbo unijų ir socialde
mokratinių partijų Europo
je davė pamato tokiems 
Mussoliniams ir Hitleriams 
ateisėsti i balna. Ta 26 metu*• — a
komunistų taktika, tas skal
dymas darbo žmonių vieny
bės, turėjo, rodos, komunis
tus, kad ir akliausius, šio-to 
išmokyti. Bet neišmokino! 
Kaip jie buvo pliuškiai, taip 
ir pasilieka. Kaip jie plūdo 
ir dergė socialistus ir refor- 
mistines darbo unijas, taip 
ir tebedergia. Bet jeigu jie 
mano, kad pravardžiuodami 
ir šmeiždami socialistus nu
galės Hitleri, tai jie stambiai 
klysta. Tokia jų taktika kaip 
tik padeda Hitleriui. Hitleris 
kaip tik ir trokšta, kad dar
bo žmonės tarp savęs peštų- 
si-plustųsi vienas kitą. Tai jo 
laimėjimas...

Vargas su tais komunis
tais, Jie sulindę “Laisvėje.” 
ar “Vilnyje” ir nuo tų savo 
Įstaigų toliau nemato. Kaip 
žiuri plati lietuvių visuome
nė Į Europos karą, jiems tai 
neiupi. Jie yra komunistiš
kos vieros išpažintojai ir rei
kalauja, kad visi sektų tos 
vieros lyderius, o jeigu ne, 
tai per galvą. Kas šiandien 
ateina iš Lietuvos, tai jiems 
viskas “naciška,” “fašistiš
ka.” Net paprasčiausios ži
nios, kurios nušviečia buvu
si bolševikų terorą Lietuvo
je—ir tos jiems yra “naciš
kos” ir neturėti! būt musų 
spaudoj talpinamos. Tiesa, 
tos žinios komunistams ne
skanios: bet jos yra žinios, ir 
Amerikos lietuviai nori jas 
žinoti. Iš tu žinių musų išei
vija mato, kaip žiauriai Sta
lino čekistai elgėsi su Lietu
vos žmonėmis. Lietuvos ži
nios parodo ir nacių elgėsi. 
O tas žinias apie musų bro
lių gyvenimą po bolševikais 
ir dabar po naciais paduoda 
musų socialistiniai laikraš
čiai : “Keleivis.” “Naujie
nos” ir “Naujoji Gadynė.” 
Tuo tarpu komunistų laik
raščiai paduoda ne žinias, 
bet savo pačių sufabrikuo
tus prasimanymus ir šmeiž
tus.

Komunistai sako, kad tos 
žinios, kurios ateina iš Lie
tuvos ir telpa musų laikraš
čiuose, turi eiti per nacių 
rankas ir todėl jos išeina to
kios. kokios naciams patin
ka. Na, o kokios žinios išei
na iš Maskvos? Ar ne tokios, 
kokios Stalino valdžiai pa
tinka?

Kad komunistai stojo už 
terorą Lietuvoje, tai to jie 
neužginčys, nes nekartą A. 
Bimba ir Rokas skelbė, jog 
“atėjo laikas atsiskaityti su 
liaudies priešais.” Tokie 
brooklyniečiai. kurie turėjo 
susikūrę Drobės bendrovę 
Lietuvoje, kaip J. šimutis, 
Žiugžda, štrimas ir da: keli 
kiti. buvo vaginami per tą 
pačią “Laisvę.” Buvo džiau
giamasi jų nelaime, kad už
dirbtus Amerikoj dolerius 
Sovietų valdžia atėmė ir 
juos pačius i kalėjimus su
metė. Visa tai suėmus i krū
vą, tai tos žinios, kurios tel
pa musų spaudoje iš Lietu
vos, yra aiti tikrovės. Duo
kite galią tokiems Bimbom4' 
Rokams, Andriuliam” 
tiems komunistiškiem?. axy- 
plėšoms, jie pirmiausiai iš
kars socialistus, paskui tau-

Čia yra parodyta vieta Geoi gijos valstijoj, kur sudužo Amerikos armijos borr.banešis. La
kūnas Ellict iššoko su parašiutu, bet ir parašiutas neatsidarė, taip kad sudužo orlaivis ir 
žuvo lakūnas.

tininkus, katalikus, o tik ta- pinigus padėjo, nei_ dėkui, 
da pradės naikinti kapita- nei išgraužk nepasake. 
listus. Todėl ši draugija nutarė

Šitokia jų pagieža aiškiai nieko bendra su tuo uzurpa- 
matosi iš jų spaudos ir kai- torium neturėti, 
bų. Tai žmonės pilniausio Liet. Mul. B-vės
pakvaišimo. Per savo neapy- Senas Narys,
kantą pažangai ir demokra- -----------

itijai, Jie padėjo nacizmui Mums Rašoma
i taip įsigalėti, kad šiandien _____

HARTFORD, CONN.

Iš Lietuviu Kliubo veikimo.

• jau ir jiems patiems ateina 
’ galas.
1 Kiek pirmiau

KAS GIRDĖT PO PLATŲJĮ
CLEVELANDĄ.

vyrais, ši kaitą teisėjas jai 
pasakė: “Jei busi sugauta 
nuoga su nuogais vyrais dar 
syki, tai eisi kalėjiman be 
jokių ceremonijų.”

“Kel.” Skaitytoja.

STAMFORD, CONN.

Kaminas užmušė Kazimierą 
Perkauskj.

Pereitą savaitę čia Įvyko 
labai nepaprasta nelaimė. 
Sugriuvo 89 pėdų aukščio 
kaminas ir sutriuškino dvie
jų aukštų murini namą. už
mušdamas Kazimierą Per- 
kauski, 28 metu amžiaus vv- 
ra kuris buvo to namo vidu-

Iš politinio lauko.

Kadangi demokratų kan
didatas i majorus nominaci
jose gavo didelę didžiumą 
balsų, tai nėra abejonės, kad 
sekantis majoras bus demo
kratas. O kas nežino Judge 
Lausche, kad tai yra geriau- 
sis demokratas? Taigi jis ga
li būt ir geriausi* Cievelando 
majoras. Lietuviai stoja už 
“Judge Lausche-for-ma- 
yor,” ir galima iš anksto pa
sakyti, kad jie neapsigaus. 
•Jis yra žinomas kaip teisin
gas žmogus, buvęs teisėju 
per daugeli metų ir turi daug 
patyrimo miesto reikaluose. 
Didžiuma lietuvių dės pa
stangas, kad ateinančiuose 
lapkričio mėnesio rinkimuo
se padėjus teisėją Lausche 
išrinkti majoiu.

Martin L. Sweeney, buvęs 
antras demokratų kandida
tas i majoro vietą, pralaimė
jęs nominacijas pareiškė, 
kad jis dabar stosiąs su vi
sais demokratais ir remsiąs 
Lausche kandidatūrą. Reiš
kia. demokratų spėkos su
stiprės, ir yra daugiau vil
ties, kad Lausche liks majo
ru. Siveeney nominacijose 
yra gavęs virš 30,000 balsų, 
kurie dabar, be abejo, teks 
Lausche’i.

Toliau vra klausimas, kiek 
musų jaunimas reikalauja 
detuviškų mokyklų? Ai 
SLA jaunuoliai kreipėsi i 
valdybą prašydami steigti 
mokyklas? Kiek tenka pa
tirti, nedaug SLA narių vai
kų i tas mokyklėles lankosi. 
Dalis visai prie SLA nepri
klauso. Nejaugi Susivieniji
mas gali Įsteigti mokyklas 
visiems Amerikos lietu
viams? Tokie reikalavimai 
tautininkų spaudoje yra vi
sai neapsvarstyti. Tai yra tik 
pigi propaganda prieš da
bartinę Tarybą rinkimams 
artėjant.

Smetonos prakalbos 9 lap
kričio neįvyks.

Šios kolonijos tautininkai 
praneša, kad p. Smetonos 
atsilankymas su prakalba 
atidėtas ant vėliau, ir laikas 
tam dar ne paskirtas. Buvo 
numatyta lapkričio 9, bet tą 
dieną Įvyksta Lietuvių Kul
tūros Darželio bankietas, to
dėl ši diena jau užimta.

Brooklyne.
komunistų prestyžas stovėjo , s.u SiU.° svetame

‘aukščiau. Bet kai 1939 me-į Padarė didelę pažangą. S ve
ltais jie susigiminiavo su na-!lainS lietuvių reikalams is- 
ciais, kai pradėjo ruošti tasmuc<‘a. labai prieinama kai- 

. demonstracijas “už taiką su Ra» ta' rengėjui turi geras
Hitleriu.” kai pradėjo plūsti pasekmes. Bet ir tai Rimbas imi-
Anglija ir Roosevelto ad- i veik vienų metų laikotarpy y

i m:ni*traciia__iu popieriai Iatmokėjo apie $8,900 Sko-Rto ^1>ai.^>Aeno Glen-
m.Ltacj^. jų j į i Plačiau inie KL’nbn n-’n brooK° miestely. netoli nuo tuoj susmuko. Nepaisantį-riaci<xu apie k'muo nuu-. kr •

. kaip iie šiandien kalba “už, dmgumą mums lietuviams įbtamlolc!o- ni#-
! demokratiją,” nep a i s a n t • pranešime per “Keleivi” vė- mpwarw n ,
Į kaip jie “giria” Rooseveltą „ I "tWAKiUK. j.
i_ yjej žino, kad jie tai darc Į Dabar turime pažymėti Sprogimas užmušė du darbi-
i Dagai Įsakymu, nagai ko- i kad Spalių 26 d. nuo 2 po j ninku dirbtuvėj,
i rnanda iš Maskvos. O Mask- !Piet«> Kliubas rengia metini, cia Vra National Magne- 
|va nekokį Įspūdi padarė i jkonceną. Programą išpildys sium Co. chemikalų dirbtu- 
i lietuvius, pagrobdama jų tė-1P^a$^ar kibomas Woreesteno‘vė, kuri dabar gamina mag- 
! vų žemę Lietuvą. Tad komu- i Aušrelės choras, kuriam va- nio paraką orlaivių bom-

“Sidabrines vestuvės.”

F. Šaukevičiai iškilmingai 
apvaikščiojo savo sidabrines 
vestuves. Pokili* buvo Lietu
vių salėj, dalyvaujant ke
liem šimtam svečių. F. Šau- 
kevičius yra žinomas kaip 
nenuilstantis vietos lietuvių 
veikėjas. Aš nuo savęs lin
kiu jiems laimingai susilauk
ti da ir auksinio jubilėjaus.

’nistų kalboms lietuviai ne
tiki. Matvdami. kad lietuviai

doyauja Jonas Dirvclis. boms. Pereitą sąvaitę toj 
faipgi dalyvaus Hartfordo dii btuvėj Įvyko sprogimas.

jiems nepritaria, komunistai 'Jaunų Vyrų Choras, kuriam kuris du darbininku užmušė, 
metasi šmeižti socialistus ii vadovauja p-’ė Marytė Čc- c kitu* du sužeidė. Dirbtuvė
jų laikraščius. Tai jau aiški 
desperacija!

Vytautas Katilius.

ponytė. T. Abraitis is Man-Įvirinai užsidarė. Kompani-
chesterio gros nepaprastu 
.instrumentu. Grieš Prano 
•Pakero oi kęsti a. Taipgi bu* 

vuloin L- jp-j-j jp
Todėl

jos mrmminkas spėja, kad 
spiogimas galėjęs Įvykti nuo 
gai vėžio kibirkštie*, pateku
sio? dirbtuvėm iš praeinančio 
Laukimo. J. P. N.

Du redaktoriai nesusikalba.

“Lietuvių Žinių” naujas 
redaktorius p. Gabaliauskas, 
matyt, nekaip susitaiko su 
“Dirvos” redaktorium Kar
piu. Mat, vienas yra Smeto
nos pritarėjas, o antras— 
priešas, todėl tarp jų eina 
karšta kova. We!l, dabar 
adv. Chesnulis gali atsi
kvėpti. nes jisai vedė liniją 
prieš Karpių.

Kodėl pažangiečiai nesirū
pina savo spauda?

Lietuvių katalikų spaudos 
rėmėjų draugija turėjo suva
žiavimą, kur buvo apie 40 
delegatų iš kelių kolonijų. 
•Jų tarpe buvo septyni kuni
gai. Matyti, katalikai deda 
daug pastangų kad pakėlus 
savo laikrašti aukštyn. Na, 
o kodėl gi pažangieji nega
lėtų to padaryti? -Jie taipgi 
galėtų tokias draugijas 
steigti ir savo spauda kelti. 
Visuomenei laikraščiai ir 
knygos yra reikalingi, šian
dien žmogus be spaudos var
giai galėtų apsieiti. Visi jau 
pripratę žinoti, kas pasauly 
dedasi. Tiesa, daugelis iš 
musų skaitome amerikoniš
ką spaudą, tačiau mes nori
me žinoti ir kas lietuviškame 
pasaulyje dedasi. Gal butu 
nebloga pagalvoti ir pradėti 
tokias draugijas steigti kolo
nijose pažangios spaudos 
praplėtimui. “Keleivis” ir 
“Naujienos” yra musų laik
raščiai ir musų draugai. Ar 
nebūtų gerai, kad kas atsi
lieptų šiuo klausimu.

Philadeiphijos
tuviai Atsisako Pri- į visi lietuviai ir lietiivaitėSjttk^. ---- :-----------

j rėkit sau už jiareigą Cckeburg, Pa.—Nors ir
vaut šiame Kliubo Koncerte. penu* Pennsvlvanijos maine- 
Jusų dalyvavimas duos d’- vis, bet ir man atsitiko nelai-

imti Smetoną.
Phil&deiphia, Pa.

Ą. Tvaranavičius, fašis- 
tuojantis tautininkas, kažin 
kieno Įprašytas, kreipėsi Į 
Philadelphijos Lietuvių Mu
zikos Svetainės Bendrovę, 
kad suruoštų pokili Smeto
nai priimti.

Spalių 15 d. Įvyko bertai- 
ninis šitos bendrovės susi
rinkimas ir griežtai atsisakė 
rengti Smetonai bent kokias 
iškilmes.

Šis Įnešimas buvo atmes
tas pasiremiant sekančiais 
motivais:

1. Smetona neteisėtai bu
vo uzurpavęs Lietuvos val
džią.

2. Jo valdymas pasižymė
jo negarbingu demokratijos 
niekinimu ir jos naikinimu.

3. Jis begėdiškai sulaužė 
Lietuvos konstituciją ir dik
tatoriškai neigė Lietuvos pi
liečiu teises.

4. Pražudęs Lietuvos ne
priklausomybę, jis negar
bingai pabėgo iš tėvynės.

i?. Jis taipgi neatsiskaitė iš 
aukų, kurios buvo siunčia
mos io vardu Lietuvos pa
vargėliams. Philadelphijos 
Lietuvių Muzikos Bendrovė 
irgi yra nusiuntusi jo vardu 
kelis šimtus dolerių, bet jis 
neprisiuntė jai jokios atskai
tos, nepranešė kur jis tuos

desnę Kliubui energiją dirb- mė. sužeidė vieną koją: tai 
ti ant toliau. Parengimo vie- dabar turiu daug laisvo lai
tą Kliubo svetainėj. 227 ko ir noriu ką nors geresnio 
Lavvrence Street. Hartford, pasiskaityt, todėl užsisakau 
Nepamirškite. ateinančio] kelinta knygelių, 
nedėlioi būt visiems pa? Apie musų miesteli kito-
mus i kin darbų ir nėra kaip tik 

Kliubo pirmininkas, anglių kasyklose. Lietuvių
—------------  čia mažai yra ir “Keleivi”

LOS ANGELES, CAL. užsisakė veik visi musų mie-
Nubaudė nudistu kolcniios otelio lietuviai. Musų vieną

šeimininkę. draugą keleivieti kiek pir-
. T . miau kasyklose sužeidė, tai Šiomis dienomis Los Ai.- ; kitą

gėlos policija i,z jupo nu< •>- V1-eta j,. mu?u draugai su vie
tų brolijos koloniją Elysia m, sumažėio; Tai tokios nau. 
ir suėmė kelis nuogus vynu iieno? mujį, apie|jnkė,e.
■r moteris. kolonijos jiia-.J • r. Grlkau,kM.
mius teismą* paleido be
pausmes, bet šeimininkę 
Mrs. Lurą Glassey. nubaudė 
>200 pabauda ir metais ka
lėjimo; nuo kalėjimo tačiau 
atle’do, jeigu per metus lai
ko vėl nesuorganizuos nuo
galių kompanijos.

PABĖGO 9 MERGAITES
!Š SILPNAPROČIŲ 

PRIEGLAUDOS.
Middleboro, Mass. — Pe

reita nedėldienį čia pabėgo 
riš silpnapročiu prieglaudos 
9 mergaitės tarp 12 ir 18

Los Angeles miestas turi metų amžiaus> vėliau žmo- 
Įstatymą, kinis diaudžia keturias jų išva-
“nuogoms lytims maišytis žiuojant j- -io miestĮlio au.
bendrai kruvoj, be. >i a ų- tomobilium su dviem neži
ną n moterų, km ie toki spoi- nomaj« vyrais. Policija peš
tą mėgsta ir jokie jstatymai j.o ;u
negali jų nuo to atpratinti. ' __________________
Mrs. Lura Glassey buvo jau ŽODYNĖLIS
ir pereitais metais areštuota uim viškai - angliukas ir
dėl nudiltu kolonijos užlai- • metuviakas. telpa
i v x * • a- i 4. I>*.000 žodžiu. I>bai parankus turStKjmo. bet VlStieR nuo tO ne- kijienyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
atsisakė, nes iai labai patin- skūra, mo puslapių. Parankinio ir 

ka nUOgai būti SU nuogais kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.”

Tautininkai jau pradedi ka
binėti? Drie SLA Tarybos.

Kaip tik ateina SLA Pild. 
Tarybos rinkimai, tai tuoj 
kai kas ima ir išlenda kaip 
yla iš maišo. Kas dabar taip 
padarė? Nugi musų tauti
ninkai ir jų laikraščiai, štai. 
“Dirva” išėjo su dideliu pa
barimu dabartinei Pild. Ta
rybai, kad jos nariai esą 
“tinginiai,” “ne sugabųs” ir 
dar kitokie. “Dirva” verkia, 
kad Pild. Taryba neduodan
ti užtektinai pinigų lietuviš
kom mokyklom steigti pri
augusiam jaunimui mokin
tis lietuviškai. Bet ji nepa
sako, iš kur Taryba gali pi
nigu gauti ir visiems duoti, 
kurie tik prašo. Sakysim, jei
gu atsilieptų virš trijų šimtų 
kuopų, reikalaujančių Įsteig
ti joms po mokvklą, tai ką 
tada centro valdyba turėtų 
padaryti? O jei *teigs vienoj 
kuopoj, tai ir kitos turi pilną 
teisę reikalauti. Susidarytų 
labai keblus dalykas. O su
vienyti kuopas neįmanoma. 
Pavyzdžiui. Clevelande ran
dasi trys kuopos, bet tik vie
na 14 kuopa tėra gavusi kiek 
pinigų mokyklai: ji daro 
viską savotiškai, su kitom 
kuopom visai nesitaria ir vi
sai ju nekvietė Į bendrą dar
bą. Tai ką dabar kitos kuo
pos turi daryti? Ar jos turi 
balsu šaukti, kad Pild. Tary
ba ir joms duotų pinigų? 
Jeigu visiems duos, tai gali
ma iš anksto pasakyti, kad 
pinigų neužteks.

Bus Darželio bilius.

Lapkričio 9 dieną Įvyksta 
Lietuvių Kultūros Darželio 
Sąjungos metinis balius Lie
tuvių salėj. Bilietas—vienas 
doleris už gardžius pietus. 
Komisija dirba, kad pada
rius gražų ii- sėkmingą ban- 
kieta. Jonas Jarus.

PITTSBURGH, PA.

Viešbučių tarnautojai lai
mėjo streiką.

Tūlas laikas atgal čia bu- 
jvo sustreikavę aštuonių di
džiųjų viešbučių tarnauto
jai, tarp kurių yra nemaža 
ir lietuvių. Streikavo apie 
2.400 žmonių. Streikas tęsėsi 

! 15 dienų ir, kaip laikraščiai 
rašo, padarė miestui apie 
$1,000,000 nuostolių, nes 
dėl jo buvo atšauktos kelios 
didelės konvencijos, kurios 
turėjo Įvykti šituose viešbu
čiuose. Jos buvo perkeltos 
i kitus miestus.

Pereitą sąvaitę streikas 
pasibaigė darbininkų laimė
jimu. Iškovojom apie 16 
nuošimčių daugiau algos. 
Sutartis padaryta vieniems 
metams. Streikavę*.

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

Si nauja V»vca užpildyta vian re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios lięos naudoti Ver
ta šifa knvjra įsigyti visiems, nes Na
mu Daktaras yra vienas iš reikalin
giausiu knygų kiekvienam lietuviui 
T-i—vt-lt tuoi. P’delė knyga, anie 
S00 pualanių Kaina
Audeklo viršeliais ........................$2.5rt

v
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KRISLAI ir RASTAI.
—

“Laisvė" savo silpnapro- ir Chicagoj! Pagrokite ir pa- 
čiams pasekėjams nori gal- giedokite mums tas mongo- j 
von įkalti, kad rusų-finų ka- liškas dainuškas, kurias iš- 
ras 1939-40 m. buvo “vie- leido Kaeapų Meno Sąjunga 
nintėlis teisingas žingsnis,” ant Ten-Eyk streeto ir ku- j 
ir jeigu tada nebūtų buvusi rias “Laisvės” jaunimo skv-i

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 m. ______ ___ -

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Tėvas ir vėl garbini?
—O ką darysi. Maike. ne

garbinęs! Matai, kad jau 
gurina diena ateina!

—Iš kur ii ateina?
—Nevermai. vaike, kaip 

ateis, tai pamatysi. Ženklai 
jau matosi. Bolševikai jau 
atsiverčia prie dvasios šven- j 
tos. Sako. kad Stalinas uždą-; 
ręs jau iv “Bezbožniką." kur i 
bedieviai rašydavo, kad Die- ’ 
vo nėra. Ar tai ne aišku,Į 
Maike. kad šėtonas jau nusi-Į 
gando pono Dievo rūstybės? į

—O kiek tėvas šiandien* 
išgėrei?

—O kodėl tu. Maike. mis- 
lini. kad aš gėriau?

—Todėl, kad nerimtai i
kalbi.

—Tu turi misteiką. vaike.. 
Aš kalbu labai rimtai. Bol-; 
šėrikai ištikro atsiverčia i 
pne vievos šventos. Vienas!
jau buvo pr ie manęs pristo-! 
ję? iv "rašė net aukų Stalinui; 
ant liekarstvų. Net persižeg-<

Bimba sudurnavojo. ar tas 
jo bagotyrius Stalinas su- 
bankrutijo.

—Bet tėvas esi dievobai
mingas katalikas, todėl ne
turėtum taip kalbėti. Juk 
katalikų bažnyčios katekiz
mas liepia išalkusi papenėti, 
nuliūdusį paguosti, o nelai
mingam pagelbėti.

—Maike, musu tauta yra 
davusi ruskiams daugiau pa
galbos, negu iš jų yra gavu
si. O kaip Stalinas už tai at
silygino mums? Jis sušaudė 
musų generolą Putną ir da
bar tūkstančius musų žmo
nių išgrūdo Į Sibyrą. Ir da
bar jis nori da aukų iš ma
nęs? Dubeltavą jam špygą!

—Tu kerštingas, tėve. ly
giai kaip bolševikas.

—Maike, aš už savo tautą 
ir už vierą visada gatavas 
faituotis. Šito reikalauja ma
no generoliškas unoras. Dac 
oi!

nojo.
—Ar davei ką nors?
—Kad ne su ta ranka žeg-!

nojesi. Maike. Su kairiaja 
pamataravo apie nosį. aku- 
rat kaip tas čigonai. Pama
čiau. kad netikras katalikas, 
tai atkišau špygą. še tau į 
Stalino rublis, sakau. Kokia, 
žegnonė, tokia ii- apiera.

—Ar mušti už tai nega- j 
vai?

—Ne, Maike. jis pasirodė 
labai ’agadnas. Sako, Stali
no rublis irgi nesiektas daik
tas. adv- Amerikoj doleris gė
liau eiliuoja, tai jis norėtų 
iš manęs dolerį gauti. Ir pra
dėjo prašyt. kaip regli čigo-; 
nas. Mane net zlastis paėmė. 
Sakau, ar tai jau jūsų Stali-į 
nas bankrut, ar ką. kad ren
ka t jam aukas?

—A’ika< renka visi. tėve. 
Bažnyčiose aukų rinkimas 
popiežiui niekad nepasi-, 
baigia.

—Jes. Maike. ale katali- i 
kai ir nesakė, kad popiežiui į 
aukų nereikia, o Stalino pa-, 
kalenija gyrėsi, kad iam ne-! 
įeikia jokios almužnos. Aš 
atsimenu, kaip ''Keleivis'’, 
syki parašė, kad Amerika 
duos ruskiams duonos ir la-1

Rusai Prarado 
16,180 Tankų,

Be to, jie neteko 25,300 ka- 
nuolių 14,156 traukinių.
Vokiečiai prisipažįsta, 

kad kuo arčiau prie Mask
vos. tuo atkakliau rusai gina
si. Vietomis įusai puola 
kontranakomis tokiu pašėli
mu. kad vokiečiams tenka 
laikinai pasitraukti atgal. 
Tačiau imant bendrai, vo
kiečiai progresuoją. Jie pa
ėmė iau Borodina, kur 1812 
metais Naooleonas sumušė 
rusus ir atidarė sau kelią į 
Maskvą. Borodino miestas 
stovi apie 60 mylių nuo Mas
kvos. Stalinas turėjęs tenai 
Įsitaisęs sau karališkus ru
mus. Tie rūmai dabar esą 
jau vokiečių lankose.

Vokiečių pranešimas sa
ko. kad nuo birželio 22 die
nos. kai Hitleris paskelbė 
buvusiam savo partneriui 
Stalinui karą, iki spalių 18 
dienos įusai netekę jau 16,- 
183 tankų, 24.308 kanuolių, 
5,750 trokų, 159 gelžkelio 
traukinių ir 9 šarvuotų vago
nu, neskaitant amunicijos ir 
kitokios karo medžiagos.

“sudaužyta” Mannenrhei- 
mo linija, tai šiandien Hitle
ris jau butų turėjęs Lenin
gradą.

Įvairus karo strategai, 
diplomatai ir kartu su jais 
daugelis žmonių yra visai ki
tokios nuomonės.

Jeigu ruskiai, kad ir pasi
dalinę su Hitleriu Lenkiją, 
butų lenkus žmoniškai glo
boję. bet ne prie sienos juos 
statę ar Sibyran trėmę, tai 
šiandien jie turėtų visų len
kų pritarimą, nebūtų susi
skaldymų. Jeigu rusinai ne
būtų užpuolę mažos demo
kratinės Finlandijos, vėliau 
Lietuvos. Latvijos, Estijos ir 
kitų mažų tautų, kurias jie 
anksčiau prieš visą pasaulį 
užtarinėjo ir su kuriomis net 
nepuolimo sutartis buvo pa
darę, tai vokiečiams tikrai 
butų reikėję kariauti su šio
mis, kad ir mažomis tauto
mis. kada jie pradėjo briau- 
tis Rusijon. Jeigu ruskiai bu
tų palikę rumunus ir nepasi
ėmė Besarabijos, be kurios 
jie užtektinai žemių turėjo, 
nebūtų jie šiandien turėję 
kariauti su rumunais. Ir to
kia Bulgarija ir Turkija tu
rėtų su Rusija abipusį pasi
tikėjimą.

Ir šiandien Rusija tikrai 
butų buvusi nuskriaustujų 
užtarytoja ir gal net pripa
žinta demokratija. Ir nebūtų 
tiek priešingų pagelbėti jai.

Ir tiek nedaug truko!...

Toliau pliurpė “Laisvė” 
dar kartą primygtinai karto
ja, kad Mannerheimo linijos1 
“sudaužymas” buvo “nau
dingas" ne tik pačiai Sov. ' 
Sąjungai, bet ir Amerikai ir 
visoms demokratijoms!

Negirdėjom, kad Roose
veitas butų kada nors pana
šių erezijų pareiškęs. Ku
riem gi galam Rooseveitas 
siuntė pagalbą finams, jeigu 
rusų užpuolimas ant finų bu
vo naudingas Amerikai ir 
visoms demokratijoms?

O gal Rooseveitas siuntė 
pagalbą tiems žmonėms, ku
rie gyvena ant mėnulio?... O 
gal toks “Laisvės’’ tvirtini
mas skiriamas ne ekspertui, 
o tik saviems šiengalviams?

rius siūlo kaip tinkamas cho- j 
rams giedoti įvairiuose pa
rengimuose, per radiją ir tt.

Štai tos “tinkamos” dai
nuškos, kurias mes iš tikrųjų 
norėtumėm girdėti komuna-1 
cius bedainuojant, vietojį 
prisidengusių “My Country”'

■ ir grynų lietuviškų liaudies• 
dainelių: “Ne, nei colio ne- 

į atiduosim šalelės Sovieti
jos.” “Raudonarmiečių dai- 

i na,” “Raudonarmietiškoji,” 
“Kereivis ant sargybos.”

Ypatingai dėmesio verta 
“Raudonarmiečių daina,” į 
kur 2 eilutės taip skamba: i 
“Juk nuo Sibyro lig Anglui 

s šalies, Raudonarmiečiai sau : 
j kelią išties.” Kacapu jauni-!
; mas rašydamas apie šią dai- į 
Į ną anglų kalboj, pabrėžia1 
i stipriai, kad tai “išprana- 
i šauti” žodžiai, kai dabar an- 
įglai ir sovietai padavė vieni 
kitiems rankas. Musų nuo
mone, “išpranašauta” abiem 
galais. Jeigu Hitleris butų 

i išsieikvojęs kariaudamas su 
Anglija, kuri taip pat butų Į 
išsieikvojusi savo keliu, ta
da sovietų driskiai tikrai bu
tų prie “anglų šalies.”

Giedokite, tovariščiai.į 
giedokite raudonarmietiš- 
kas...

Bimba sako, kad Hitleris 
savo propagandai Jungtinė
se Valstijose išleidžia mili-į 
jonus dolerių.

Kaip viernas Stalino agen-; 
tas. Bimba turėtų paaiškinti, 
keliais milijonais doleriu i 
daugiau ar mažiau už Hitlerį; 
išleidžia Stalinas savo pro
pagandai Jungtinėse Valsti
jose?

Pruseika rašo. kad tuks-! 
tančiai savanorių susiorgani
zavo Indijoj vykti Rusijon 
kariauti prieš nacius, ir kad 
iš Indijos nesunku pasiekti 
Rusiją.

Iš Amerikos taip pat ne
toli. tiktai reikia turėti noro 
kurio Pruseikai toli gražu 
trūksta. Kiek čia yra gerų 
draugų, kurie net “kliperiu” 
ir pirma klase užfundvtų 
Pruseikai kelionę “šalelėn 
Sovietuos”...

Dėmesio komunacių radi- 
jušams Brooklyne, Bostone

šiniu tai Bimba labai supy-į 
ko už toki rašymą. -Jis tvirti- Į 
no. kad Stalino karalystė vra
baeorau-ia ant 
na ko nereikia.

svieto ir jai 
Sako. Stali-

RUSAI NETEKO ODESOS 
IR TAGANROGO.

Maskva prisipažino, kad 
pereitą sąvaitę rusai jau pa
sitraukė iš Odesos, užleisda-

na> galėtų da ir Amerikai 
v ko i a-kolint. Bet n-pra- 
< • nei Pusė metų. o Bimba 
,';a< atsiklaupęs kaip Kai va
ri.!* .mas prašo almužnos 
Stalinui, Kaitri a> negaliu 
•'fijeriiint Maike. ar čia

mi tą miestą prie Juodos Ju
ros rumunų armijai. Gi šią 
sąvaitę vokiečiai sakosi paė
mę ir Taganrogą. svarbų 
uostą prie Azovo juros ir jau 
nebetoli nuo Rostovo prie 
Dono

Demokratijai Kelti Komite
to Europiečių Skyriaus Stei

giamasis Susirinkimas.

Pereitą subatą Nevv Yor
ke, Peter Stuvvesant hotelv. 
buvo susirinkęs Demokrati
jai Kelti Komiteto skyriaus, 
susidedančio iš Rytų Euro
pos tautybių atstovų, steigia
mas susirinkimas. Buvo apie 
20 atstovų nuo lietuvių. Pir
mininkavo adv*. Bagočius iš 
Bostono. Kalbėjo laisvųjų 
francuzų atstovas Leonard, 
ukrainiečių prof. Hryhory- 
jiv. buvęs nepriklausomos 
Ukrainos vyriausiojo teismo 
teisėjas Margolin, teisėjas 
Pecora, buvęs estų užsienio 
ministeris Pusta ir keli kiti. 
Susirinkimą sveikino ai me
nų ir gruzinų delegaciios.

Demokratijai Kelti Komi
tetas Amerikoje gyvuoja jau 
senai. Prie jo priklauso pre
zidento Roosevelto žmona 
ir visa eilė kitų žymių Ame
rikos žmonių. Taigi prie šito 
komiteto dabar įsisteigė 
skyrius iš Rytų Europos tau
tybių atstovų, kurie skelbia 
Amerikoje ir savo tautu pa
geidavimus. Tie pageidavi
mai, tai visų pavergtųjų tau
tų paliuosavimas ir pilnos 
nepriklausomybės joms grą
žinimas.

“Laisvė” jau nebesuspėja 
išversti lietuviškai visos Ma
skvos propagandos, kuria 
užversta visa jos paliepė iki 
pat lubų ant Ten Eyck (Ten 
Neik) streeto.

Tavoriščiai, košer ne ko- 
šer. bet pamačykite jai iš
veisti lietuviškai žodį “riez- 
ninkas”...

Kacapu Meno Sąjunga,! 
kuri vienintelė apie “šalelę • 
Sovietijos” tegieda, pasiun
tė sovietų jaunimui Mask
von telegrama, kurioje pri
siekia dėti visas pastangas 
įvelti šią šalį į karą pamačy- 
ti Rusiiai.

Pamačvti labai lengva. i 
Sudarykite savo komunistiš-į 
kas brigadas ar divizijas (ne 
“Brovvderio brigadas" šlam
šta m« nardavinėti), ir tada 
keliaukite ton “šalelėn So-* a • • Mvieti’os.

Kas čia su jais visais da-j 
reri? Tiek iu daug. tiek jie 
daug žada. tiek jie daug siū
lo iv. o nei vienas nevažiuo-i 
ja Stalino ginti!

Per tą visą laika nemažai 
finu išvvko pagelbėti savai 
šaliai. Nemažai lenkų išva
žiavo Kanadon ir Anglijon. 
Nemažai amerikonų-yankių 
savanorių Anglijoj kariauja 
ir žūsta, čeku, norvegu, ser- i 
bų. olandų, francuzų, grai
kų ir tt.

Bet Bimbos vaisku nesi
mato... į

Šalutn Aleikum.

(Tąsa.)

Gruodžio ir sausio mėn. prasideda smar
kus reakcijos puolimas; puola revoliuciją 
nė tik caro bernai, bet ir savi padeda kru
vinajam kalėjimų ir trėmimų režimui, 
šimtai atsiduria Kalvarijos kalėjime, bet 
Andrius nepasiduoda—jo plika ranka ne
paimsi. Tačiau priešas stiprus ir vylingas.
Matyti iš provokatorių policija sužino, kad 
Andrius grįžo į gimtąją pirkią. 1906 metų 
sausio 31 d. naktį policijos ir kazokų būrys 
apsupa jo namą. Andrius, pažadintas iš 
miego, griebiasi už revolverio, prasideda 
kova, kurią, žinoma, laimi tie, kurie šimte
riopai už ji stipresni buvo. Drg. Andriui 
kulka pataiko į galvą ir paguldo jį am
žinai.

Reakcija nedrįso nužudytojo išniekinti: 
drg. Andriuko kovos draugai laidojo di
deliai iškilmingai, šios laidotuvės virto re-J beviltišką nuotaiką1 • •• t A • V J *

| tižios mokyklose. Šitoj bendroj rezoliuci
joj buvo paminėta ir lietuvių kalbos dėsty
mo reikalas, šitame suvažiavime vienas 
lenkų atstovų, prof. Lendnickis, savo grie
žta, gražia ir jaudinančia kalba sukėlė di
delį entuziazmą ir širdingą Rusijos savi
valdybininkų pritarimą Lenkijos autono
mijai ir to krašto reikalams. Vilniuje būda
mas teiravausi apie to suvažiavimo darbus 
pas Povilą Višinskį, rodos, buvusį tame 
suvažiavime lietuvių atstovu. P. Višinskis 
nevisai buvo patenkintas suvažiavimo re
zultatais, nes lietuviams nepavyko iškelti 
savo reikalų. Gi kas Višinskiui skaudžiau
sia bvuo.—kad rusai apie Lietuvos autono
miją ir girdėti nenorėję. Visų šio pasikal
bėjimo su Višinskiu smulkmenų šiandien 
neatsimenu, bet gerai atsimenu Višinskio 
nusivylimo kupiną kalbą, nusiminusią ir

voliuciniu protestu prieš žudytojus.
Šiandien visokių sukaktuvių proga dau

gelis tų. kurie anais kovos laikais piršto 
nepajudino ir nieko nedarė, kad atremtų 
reakciją, yra virtę nuopelnų kupinais tau
tos vadais, šalies gelbėtojais ir į padanges 
keliamais didvyriais. Tuo tarpu daugelio 
aktingų ir tikrų kovotojų šiandien niekas 
nei vardų nežino, ir Andriaus Baltrušaičio 
kapas, tikras esu, greičiausiai bus piktžolė
mis apžėlęs. Zanavykų šalies jaunimas— 
darbininkų ir mažažemių karta turėtų pri
siminti, kad jų žemėje ilsis!

Atvykęs į Gaisrių kaimą, tuojaus pate
kau į žmonių pilną didžiuli kambarį. Čio
nai buvo patogu ir gera kalbėti: šviesu, 
šilta, atidžiai klausą žmonės, rimti, susi
mąstę veidai.

Susirinkimui pasibaigus, namų šeiminin
kai visu nuoširdumu paėmė mane tėviškai

Minėtasai zemstvų ir miestų savivaldy
bių atstovų suvažiavimas turėjo didelio au
toriteto Rusijos visuomenėje, nes pirmą 
kartą carų Rusijoj vyko toksai didelis su
važiavimas; antra vertus, Rusijos savival
dybės, kad ir cenzinės būdamos, buvo vie
nintelės įstaigos, rūpinusios plačiosios vi
suomenės reikalais. Be to, savivaldybėse 
dirbo žinomi ir pagarsėję visuomenės vei
kėjai, — visa tai šį suvažiavimą darė ne
mažai svarbų. Savivaldybininkai sudarė 
rimčiausią ir stipriausią liberalinės bur
žuazijos tvirtovę, štai kodėl ir mūsiškiai 
demokratai buvo pasiiyžę eiti į šitą įtakin
gą suvažiavimą, kuriame dalyvavo busi
mosios Rusijos tvarkytojai ir valdovai.

Zemstvų ir miestų veikėjų suvažiavimas 
yra svarbus ir minėtinas dar vienu atveju, 
būtent — šiame suvažiavime pasireiškė li
beralinės Rusijos buržuazijos skilimas, 

globoti. tai buvo pirmą kartą per tas kelias Vyravę zemstvose konstituciniai demokra- 
baiadojimosi sąvaites Sunku užmiršti į, tat (kadetai) spalių men. pradžioje suda-
tuos jaunuolius, kurie toki tolimą žygi pa-1 V (° V do liart|ją sl) ililiukoyu.

i„ Tt Petrunkeviciais, Muromcevu ir kt. pnesa-darė, kad sugautų gyvą žodį ir jį išgirstų. 
Nežinau, kas jų ir kuriais keliais dabar 
vaikšto, bet anais laikais jie teisinga kryp
timi ėjo.

Kitą dieną šeimininkas pavežėjo mane 
į Margius. Vykau pas Juozą Rimšą. Kodėl 
aš tenai vykau, šiandien neatsimenu, tik 
prisimenu, kad, rodos, važiavome per ne
užšalusią Šešupę, kelias buvo labai sunkus.

Šis mano atsilankymas į Suvalkų pusę 
įvyko lapkričio mėn. 1—15 dienų tarpe. 
Tuomet Suvalkų pusėje jau buvo prasidė
jusi aktinga kova prieš caro režimą. Dau
gely vietų iš valsčių mokyklų, teismų buvo 
išnešti ir viešai sunaikinti caro paveikslai 
ii jo valdymo emblemos. Kai kur iš mažes
niųjų punktų šalinosi policija, žandarmai 
ir kitoki valdžios atstovai. Kaimas šiuo at
veju tiesiau ėjo prie aktingos su caro reži
mu kovos plėtojimo ir vartojo tiesiogines 
revoliucines priemones. Jam tas lengviau 
galima buvo dalyti, nes caro režimo agen
tūros buvo per silpnos, kad galėtų pasi
priešinti kįlančiam judėjimui.

Suvalkų pusėje judėjimui vadovavo visa 
eilė žymių partijos darbininkų: Pijus Gri
gaitis, dabartinis Amerikos “Naujienų” 
redaktorius. Jonas Grinius, stud. Garmus,

ky, savo programa ir taktika negalėjo pa
tenkinti dalies miestų buržuazijos. Pasta
roji susiorganizavo, kaip nauja partija— 
“Spalių 17 dienos sąjunga’’ — su Gučkovu 
priešaky. Šios sąjungos žmonės, arba, kaip 
juos paskui vadindavo “oktiabristai,” visai 
aiškiai pasisakė, kad spalių 17 d. caro ma
nifesto pažadu iiems užtenka, kad šioje 
plotmėje be jokių garantijų jie rems caro 
valdžią, kad reikia padėti caro biurokrati
jai išeiti iš sunkios ekonominės ir politinės 
būklės, reikia nusopinti revoliucinis judė
jimas ir ramiai dirbti tėvynės labui, žino
ma, kraunant turtus ir kitokias gėrybes. 
Kita buržuazijos dalis palaikė konstituci
nius demokratus (kadetus), kurie be pa
skelbtų laisvių reikalavo iš caro režimo 
dar ir realių garantijų, kad tos laisvės ne
pasiliks popieryje. Liberalinės buržuazijos 
skilimas ir susidarymas dvieju partijų, be 
abejonės, sustiprino caro valdžią ios kovo
je su revoliucine liaudimi ir Įgalino suva
ryti revoliucijos šmėklas į gilias ir tamsias 
palėpes. Tačiau šis liberalinės buržuazijos 
skilimas buvo neišvengiamas, nes tas gru
pes skyrė realus ekonominiai interesai: 
kadetų partiją daugiausia sudarė liberali
nė inteligentija, o oktiabristai buvo mo
derniniai Rusijos buržujai, kurių interesai 
besiplėtojant toliau revoliucijai galėjo nu-Juozas Rimša, J. Kačergis ir daugelis kitų___

Jvdėiimo centru buvo Mariampolė, iš čio- kentėti* 
rai jis plito tolimesnėse provincijos vieto-į 
se. Rodos, gruodžio mėn. į Mariampolę ™es jau 
atvyko iš užsienio V. Mickevičius-Kapsu- 
kas. Tam metui buvo paruoštas Mariam- 
polėj stovėjusio pėstininkų pulko sukili
mas, bet jis neįvyko. Ar šis žygis butu da- . , . , . _ . . ,
vęs naudos, sunku pasakvti, nes Suvalkų .b€1 proletarines minties spaliu ir lan- 
pusėje be pėstininkų visoje eilele vietų sto- kncio men. įskėlė savo vėliavas krastuti- 
vė.io dragūnu dalys, kurios prie judėjimo; nial^e)sinlyJ1 ”’ centro grupes. Bet ir šito 
nesidėjo. Tačiau pėstininkų pulko sukili neuzte^°- Laokncio men. Maskvoie Dose-
nio paruošimo darbas man arčiau nėra ži
nomas, šiuo klausimu turėtų atsiliepti ar
čiau to darbo stovėjusieji žmonės.

žinome. į kokias pamatines, 
politines ir idėjines vagas per tą trumpą 
laiką įsiliejo Rusijos žmonių visuomeninė 
mintis. Be seniau organizuotos ir jau iki 
revoliucijos susikristalizavusios socialisti

neužteko. Lapkričio mėn. Maskvoje posė
džiavo gausingas valstiečių suvažiavimas, 
sušauktas Rusijos Valstiečių Sąjungos, or
ganizavosi pradžios mokyklų mokytojai; 
net caro kariuomenės karininkai ir tie, kū
lė savo organizacijas ir sąjungas, skelbėBendri dalykai.

Lapkričio mėn. pradžioje Maskvoie tu- demokratijos ir net respublikos Šukius. Vi- 
įėjo įvykti Rusijos zemstvų (apskričiu ir *al r°dyte rodė, kaip daug visuomenėj 
gubernijų) ir miestų savivaldybių veikėju Pr,!Men,(į?_ Jėgų naujam gyvenimui 
suvažiavimas. Šitam suvažiavimui, kiek at- kuilį, kaip akli buvo tie, kurie policinėmis 
menu, įuošėsi musų demokratai ir žadėjo priemonėmis bandė visuomeninį sakes plė- 
siųsti į ji delegaciją iš šešių asmenų, kad t°Jim3sl užristame maiše išlaikyti, 
to suvažiavimo tribūnoj iškeltu Lietuvos Lietuvos padangėse.
reikalus. Tokias kalbas apie demokratu »•!-* <••• i.............................sumanymus man teko girdėti būnant Vi’- Besipletojantieji levoliucimai įvykiai ir 
niuie spalių mėn. pabaigoje, šiam Mask- nau^ P?1*™* kiypcių foraiaviniasis Ru- 
vos suvažiavimui demokratu buvo daug suose’ V1?a e,^e suvažiavimų ir aibes nuta-

buvo pasibaigęs. Iš laikraščių žinojau, kad l’cn’dauzuTius. Vilniuje, kur tuomet buvo 
tame suvažiavime apie lietuvių reikalus |̂uslsP,e^usl. inteligentijos
mažai buvo kalbėta. Tiesa, buvo priimta Sltl.e lvykiai jos tarpe negalėjo

iucija, liečianti Rusijos mažumu tau- lWl :,t^a,s,<’-rezoliuciji
tų kalbų dėstymą jų gyvenimo ploto pra- litus daugiau)
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Nr. X Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato, New Yor. N. Y. Mums yra prisiųsta kopija 
laiško iš Lietuvos, kurio au-

(Tąsa)
Čia gimę svetimšalių vaikai

kos pažiūromis? Jo logika laiškas, kuriame jis rašo, t01^us» kaip rodos, yra kuni-, laikomi dviejų valstybių ' t a .... _____...v- si_________________ buvęs savo laiku Kauno1Taio kad oolitiniu at- °inant> J- A. V. jau senai tu- jog stebinčiam slaviškų gi u- ?a?’ buvęs savo laiku Kauno 
žvilgiu* nors ir negudriai r^° kad ir jėga, vi- pių Įvairius siūlomus planus Jezuitlž gimnazijos mokyto-
bet gana atvirai rašo pats Centralinės Amerikos 
“N. R. Slovo’’ redaktorius valstybes, nes jų noras gy- 
M. Veinbaum, buvęs Wash- v®ntl savo gyvenimu, tai tus- 
ingtone “pavergtų tautų de
legacijoje,” kaip netiksliai 
apibudina tų delegacijų kai 
kurie musų laikraščiai. Pa
tys gi delegatai vadina save 
“Komitetas Demokratijai 
Propaguoti” — Committee 
for the Promotion of Demo
cracy. Taigi, tos delegacijos 
rusai, kaip atidengia kortas 
p. Veinbaum, nėra vienin
gos nuomonės; tarp jų yra 
savotiški demokratai, šali
ninkai “edinoj nedeliipoj.

čios svajonės ir chimera.
Mes'gi manome, kad viso

kio plauko imperialistai ir 
diktatoriai, kurie nori pasau
li sugrąžinti Į 14-tojo šimt
mečio laikus, po šio karo tu
rės išnykti, o jėga ir prievar
ta turės užleisti vietų teisei 
ir tvarkai, kuri pripažįsta ir 
mažų tautų norų gyventi sa
vistoviai.

Tai Ponas Maiskis kalba.

Tokia antrašte “ChieagoVeinbaum: paalSla”a P’ M’ i Tribūne” rugsėjo 25 d. įdėjo 
“Pasirodė, kad visi susi-1 kur, Kertę ,st,sa,

rinkusieji turi, tikra to žo
džio prasme, bendrų kalbų 
—rusų. Tad man ir norėtųsi 
paklausti, kodėl visos Rytų

; ir paduodame:
“Anthony Eden, britų už

sienių reikalų sekretorius, 
pirmininkavo sąjungininkų

Europos tautybių žmonės ■ pasitarime, atstovaujančia- 
(narodnosti — nevadina jų i me okupuotųjų kraštų, Lais- 
net tautomis) negali susi- i vosios Francuzijos, Britani- 
telkti, kad bendromis jėgo-: jos ir Rusijos vyriausybes, 
mis kurtų didelę šalį ir ben-1 “Pasitarimas prisilaikė 
drą visiems tėvynę. įRoosevelto-Churchillio juro-

“Idėja, kartoju, graži, bet 
kaip jų Įkūnyti?

“Įsivaizduokime, kad Įvy
ko taika ir Rytų Europa, tai 
yra buvusios Rusų Imperijos 
tautos, stojo kurti naujų gy
venimų ir staiga—o, stebuk
las!—sutiko visi, išskiriant, 
sakysime, čeremisų ar vo- 
tiakų (nieko sau palygini
mas!—L. G. K.). Kaip pasi
elgti tuomet?”

tenka susidurti su dideliu • :as- decĮam M dol to. kad 
nusivylimu, nes tuose pla- Kajba apie daugelj Lietu-
nuose paneigiamas apsi- vos viet'į^n.0® &,a \ 
sprendimo ir “keturių lais-' ?omos Keleivio skaityto- 
vių” principas. “Nevv Euro- •ams-
pe" žurnale siūloma lenkų ir 
čekų dominuojama Centra
linės Europos Federacija.

Jis rašo:
“Kybartai ir Virbalis be

veik nesunaikinti. Iš Vilka-
apimanti visas tautas nuo • viškio liko tiktai grįUVėsiai. 
Lietuvos iki Graikijos; Sla-t Daumunas namų sudeginti, 
vų Komitetas uz Demokrati-į bet abi bažnyčios, klebonija, 
ių (Slavomc Committee for parapijos namai, vyskupo
Democracy) vėl gi siūlo su
kurti slavų bendruomenę, iš
skiriančia Rusiją, bet pa
smerkiančią Ukrainą. Kiti 
planai Į tokią bendruomenę 
siūlo Lenkija. Čeko-Slovaki- 
ją, Šiaurinę Vokietiją ir Bai

rūmai, kunigų seminarija vi 
siškai sveiki. Marijampolė 
maždaug pusė namų išde
ginta : abi bažnyčios, kunigų 
namai, marijonų vienuoly
nas sveiki. Kadangi Alekso
to tiltas, vietoje susprogdin

tai jie atkurtu kitų “tautų 
kalėjimų,” kokiu anksčiau 
buvo Austro-Vengrija, po
karinė Lenkija ir dabartinė 
Sovietų Sąjungą. “Nors 
Roosevelto-Churchillio dek
laracija — rašo adv. Jurgė- 
la—yra patenkinama vi
siems, vienok akys ir šildys 
mažųjų tautų vra nukreip
tos Į Rooseveltą, bet ne Į 
ChurchillĮ pokariniam susi
tvarkymui.”

nese. kad Rusija sutinkanti i Jul‘£čla nurodo, kad
su akto ‘pagrindiniais prin- ^5^?^ 
cipais’ ir pasakė:

“ ‘Sovietu Sąjunga

je pagimdyto laisvių akto— 
‘Laisvė Visam Pasauliui’.

“Ivan Maisky, Rusijos 
ambasadorius Londone, pra-

Penktas Puslapio

čia yra parodytas Amerikos žurnalistas Jey Ailen. kuri vo
kiečiai Francuzijoje laiko kalėjime jau nuo liepos mėnesio. 
Uniformuotas prie jo stovi vokiečiu kalėjimo sargas.

piliečiais.
Einant Jungtinių Valstijų 

pilietybės įstatymais, čia gi
mę ateivių vaikai dabar yra 
laikomi šios šalies piliečiais, 
nors jų tėvai ir nebuvo pilie
čiai. Bet yra valstybių, ku
rios tokių vaikų neišsižada. 
Pavyzdžiui, jeigu Ameriko
je apsigyvenę japonai susi
laukia čia vaikų, tai pagal 
Amerikos įstatymą jie yra 
Amerikos piliečiai ir turi 
tarnauti Amerikos armijoj; 
bet Japonijos Įstatymai sa
ko. kad jie yra Japonijos pi
liečiai ir Japonija gali šauk
ti juos savo armijos tamy- 
bon. Taip pat yra su vokie
čiais ir italais.

Kol Amerikoje nebuvo 
privalomo kareiviavimo, 
niekas į tai nekreipdavo dė
mesio. Bet dabar, kai visi čia 
gimę jauni vyrai yra šaukia
mi armijon, pasirodė, kad 
yra šaukiami ir tie, kuriuos 
svetimos valstybės laiko sa
vais kareiviais.

Todėl Karo Departamen
to sekretorius Stimson pada
vė Kongresui reikalavimą, 
kad pilietybės įstatymas bu
tų pakeistas ir šita betvarkė 
pašalinta. Prie dabartinės 
padėties, jis sako, mes imam 
savo armiion svetimų valsty
bių piliečius, kurie gali būt 
mums neištikimi ir net šni
pai.

Jisai siūlo pakeisti pilie
tybės įstatymą taip, kad čia 
gimę svetimšalių vaikai tu
rėtų patys padaryti teisme 
aiškų pareiškimą. kurios 
valstybės piliečiais jie nori 
būti. Jeigu iie nori būt Jung
tinių Valstijų piliečiais, tai 
iie turi teisme prisiekti šiai 
šaliai ištikimybę; o jeigu jie 
nori priklausyti svetimai val
stybei, kuriai priklauso jų 
tėvai, tai jie privalo teisme 
atsižadėti nuo Jungtinių 
Valstijų pilietybės.

tuos valstybes. Jeigu tokie Į tojo, naudojamas tik oėsčiu- 
planai esą butų Įgyvendinti. j tai i Kauną teko Įvažiuo

ti pro laikiną tilta šalia su
sprogdintojo Žaliojo—gele- 
žingelio tilto. Visi jėzuitai 
išliko gyvi, nors daugelis sė
dėjo kalėjime. Jėzuitų na
mai Kaune nenukentėjo, 
nore bolševikai ir šovė kelis 
kartus Į bažnyčios bokštus. 
Kaune trūksta maisto, bet 
tai daugiausia dėl susisieki
mo tiukumų. Vilniuje Ku- 
charskis tikrai žuvęs. Mies
tas nesunaikintas. Grįžda
mas per Giedraičius, Uk
merge, mačiau Jonavą—vi
siškai sunaikinta. Bažnyčia 
sveika. 21 kunigas tikrai yra 
nužudyti. 14 išvežti, grei
čiausia irgi žuvę. Kun. Dab- 
rila, Petrikas, Balsys baisiai 
nukankinti. Iš Kauno kun. 
Vailokaitis išvežtas, kiti lai
svi. Iš kalėjimo išgelbėti: 
abu Petraičiai. Bikinas, Sta
šinskas. Petrėnas, Mironas 
ir dr. čepinas. Tikrai vra 
prapuolę musų pažįstami iš
vežtieji Bizauskas. Bistras.

ios nuo bolševikų tiranijos, 
dabar kenčiančios nuo vo- 

&ma j kiečių, o ateičiai lenkų stra-
kiekvienos tautos teisę ne- j tegaj planuoja joms “pro-
priklausomybei ir jos terito
rijos neliečiamumui, ir jos

“Noriu tikėti,”—tęsia to- suĮtur‘i tol?»
liau p. Veinbaum—“k°d pa
skutinių metų tragedija įti
kins mažas Rytų Europos 
tauteles, kad jų svajonės 
apie nepriklausomų gyveni
mų yra chimeriškos ir kenk
smingos; likimas apgyven
dino jas šalia rusų tautos: 
jis (likimas) supainiojo jų 
istorija ir geografiją, jis Įsa

santvarkų ir pasirinkti tokią 
valdžios formų, kuri atrodo 
patogi ir reikalinga geres
niam skatinimui ekonominio 
ir kultūrinio gerbūvio’.

“Tas bus su Įdomumu racijai... 
skaitoma, ypatingai Suomi
joje, Baltijos valstybėse ir 
Lenkijoje, i kurią Juozas 
Stalinas, Maiskio viršinin-i _ 7

tekciją.
“Baltijos tautos — rašo

Jurgėla — nori grupuotis 
Baltijos Sąjungoje, apiman
čioje Suomiją. Estiją, Latvi
ją, Lietuvą ir Rytų Prūsiją ir 
taip pat jos simpatizuoja 
Balto-Skandinavijos Fede- 

Kiekviena tauta

ko joms gyventi drauge, nes įkas (boss), Įsiveržė su savo 
jokie dirbtini rubežiai nega- į raudonąja armija tuojau, 
li garantuoti joms atskiro j kai tik Hitleris davė jam 

progą smogti i nugarą. So
vietų vyriausybės pažadai 
nuo valdžios pagrobimo

gyvenimo. 
“Bet man visgi atrodo, 

kad be šiokio tokio privers- 
tinumo turbut neapsieis. Pri- 4917 metais iki šiandien tu-
verstinumo elementas yra i rėjo tiktai viena patikima 
kiekviename valstybiniame ; žvme. Jie buvo sąmoningai 
tvėrime, net pačiame demo- nepatikimi. Tokia buvo ir 
kratiškiausiame. Man kaip vra komunistu doktrina, kad 
tai neateina į galvų Įsivaiz- bloga valia ‘vra politikos
davimas tokios valstybės, 
kuri butų susitvėrus be pri
verčiamos jėgos. Anarchis
tai atmeta jėgą, jie neigia ir 
valstybės valdžią.

“Bet V. Čemovas. (kuris 
autoriaus žodžiais stori už 
laisvą sąjungų ir už tų že
miau susilaukia Veinbaumo 
pašaipos), ne anarchistas, o 
socialistas. Jam tad nesunku 
sau įsivaizdinti tas kliūtis, 
kurios gulės kelyje į jo Lais
vų Sąjungą.

priemone. Rusu tezė laiko 
negarbinga elgtis garbingai 
tarptautiniuose santykiuose.

“Rusų armija šiandien 
yra vienintelė armija Euro
poje. kuri kariauja prieš Hit
lerį ir jo bendrininkus. Bri
tai nepadarė jokio spaudi
mo, mesdami ekspedicines 
jėgas per vandeni. Winston 
Churchill apie praeitų karą 
pasakė, kad Amerikos daly
vavimas jame nebuvo ganė-

Svajoti su adarom akim Įin^ Perinti tai svarbai, 
būna malonu. Bet tą daryti

Balto-Skandinavijos grupė- Lipčius, Skrupskelis, Jokan- 
ie skaičiumi yra maža, pa- tas su šeima, Rudminas su 
našaus temperamento, šimt-į šeima, Tallat-Kelpša (grei- 
mečiais buvo tolerantiškos.1 čiausia, ne Tadas, kurio ne- 
nei viena neturi jų agresyvi- į buvo namie) . Jakimavičius 
nių tikslu, kultūriniai yra į "U šeima. Leikus (musu mo- 
panašios ir ekonomiškai yra .kinvsb Dr. Dielininkaitis iš- 
pratusios prie aukšto gyve- gelbėtas, taip pat Dr. Leimo- 

ĮoiL-T.o 0,1 vb.,b nas. Išvežta Katilienė su 
vaikais. Raštikio vaikai vra

RYGOJE BOLŠEVIKAI
SUŠAUDĖ SAVO ČE

KISTUS.

Švedų laikraštis “Afton- 
bladet” praneša, kad Rygo
je bolševikai prieš išbėgda
mi sušaudė du brolius Kol- 
pakovus. Nors jie nebuvo 
Švedijos piliečiai, liet viena 
brolis iki bolševikų okupa
cijos tarnavęs švedų pasiun
tinybėje, o kitas švedų avia
cijos bendrovėje “Aero- 
transport.” Atėjus bolševi
kams, šie broliai perėję Če- 
kos tarnybon. Laikraštis 
spėja, kad Kolpakovai išda
vę bolševikams Lietuvos mi- 
nisteri pirmininką A. Merki, 
kuris minėtos bendrovės 
lėktuvu rengėsi išskristi šve- 
dijon.

Brolius Kolpakovus bol
ševikai sušaudė dė! to, kad

----------------- jie nenorėjo kartu su jais
Francuzijoj Teroras bėgti Rusijon. Tokiu budu

ir Sabotažas.
Pereitą subata Paryžiuje

V •" v fUJIMAI

l’ajieškonii asmenys: Adomas BA- 
KUČIONIS ir Kazys BAKUČIONIS, 
kily is Lietuvos, Vitkumi kaimo, Pa
baisko valsčiaus. Ukmergės apskričio, 
ar apie juos žinantieji, prašomi rašy
ti šiuo adresu: Jonas Gaižutis.

Canųtostela 653, d. 3b, 
Habana. ( ubą.

Juozas Uliavičia jieškau savo bio- 
iio Jono Uliavičiaus. prieš :» metus jis 
gyveno Hartford. Conn. Iš Lietuvos 
paeina Bundziškių kaimo. Skriaudžių 
parapijos. Prašau atsiliepti, turiu 
svarbų reikalą. Kurie žinot kur jis 
randasi prašau pranešti jo adresą, už 
ką atlyginsiu. (3)

Juozas Uliavičia
3 — 3-rd Street. Ansonia, Conn.

Vincas Karlonas, Petro Karione 
susius, jieško savo dėdės JUOZO 
KARBONO, iš Lietuvos paeina iš 
Mergežerių kaimo, Vilniaus rėdybos. 
Seniau jis gyveno Schenectady. New 
York. Girdėjau kad gyvena Chicago- 
je. Noriu su juom susipažinti. Mano 
antrašas: Bil! Kurion (2>

i Parcel Post Box 1. Harding st., 
kVorcester, Mass.

nimo lygio ir taikos su visais 
kaimynais.”

PAPARČIO žlEUAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras: (2) Žy- 
a. Jo«e nurodoma kaip žmonės pai

kai tiki j visokius prietarus, 
Kurtus ir tt. Kaina ...................... 15c

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pair- 
Expelleris. kuris yra stebėtinų linimentu ir 
kurį naudoja tūkstančiai žmonių. Virš 1# 
milijonu bonkučiu parduota. ka« bud ri jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo Z2\ 
Pain-Expelierio su Inkaru ant f t'į> \ 
dėžutės. L i | i.1
P A I N • E X r F. 1.1. E 1 V&v

dingę (Raštikienė laisva). 
Iš musų mokinių žuvo kaip 
naitizanai Vytautas Kuda- 
kas. Ale-. Trainavičius. Kęs- 

, tutis Ciplijauskas. Miškinis 
sužeistas, koja nuplauta. 
Mu«u mokiniai dalyvavo su 
visa šeima. Gen. Glovackis 
su sunum gwi ir sveiki. Žy
dų daug išbėgo, kiti nešioja 
Dovydo žvaigždę ir neturi 
teisės vaikščioti trotuarais. 
Visu žvdu kraustymasis Į

provokatoriai pavys 
kė liūdno galo.

-usiiau-

voki^eiai sušaudė franeuzą 
vardu Rene Baudot, Jis bu
vo nuteistas mirti dėl to. kad 
Das ii rado ginklu. Tai buvo 
iau 80-tas sušaudvmas oku
puoto! Francuziioj. Nežiū
rint Šito teroro, franeuzai 
nenurimsta. Priešingai, iie 
dar atkakliau keršija oku
pantams. Anksti šio panedė- 
lio lytą Nantes mieste buvo 

: nušautas pulkininkas Fried- 
rich Holtz, vokiečių okupuo
to paiurio komendantas.GERA FARMA . ,,, n„„rci,u«,,iwK..

Pfio steito kelio, netoli nuo miesto, Į\ilijami)o.ę. Betto. smarkiai T -j , jk b išardv-
!?na.Tceležinkplis apie 40 my 

mašinos, įrankiai, visokis derlius. į CIO IO O. AtlOflO, kaCl (lai j. t >v,mQtA
Kaina su viskuom $4 Jnešt $2.000 | apjP 20,000 Žydu KaU-' *Ų nU° l°

AlKo. KIKAIAa ( — 1 j «« * »

kurią norėjo pasiimti ponas 
Wilsonas, pasakydamas, ko
kios taikos sąlygos turėjo 
būti. Jungtinės Valstijos ta
da pasiuntė du milijonu vy
ru į kontinentą ir dar ruošė 
kitus milijonus pasiųsti pa
pildomai. Jeigu Rusiiai pasi
sektu sumušti Hitleii, ką ta
da sakvtų ponas Stalinas po
nui Churchilliui ir ponui 
Rooseveltui. kai jie bandytų 
pradėti taikos konferenciją! 
ir diktuoti sąlygas lyg tai iie i 
ten priklausytu? Rusiška i 
faika. kokią Stalinas duotų s 
Europai, butu tokia pat. ko
kią ii« davė Baltiios valsty- 

sako|^:1?ls’ ženkliai ir daliai Suo- 
apie save, kad jis vra Ame- j nĮ’Aos’ „ kuria jis buvo at- 
rikos pilietis ne tik iš paso,
bet ir iš isitikinimo. Tas L. e
reikštų, kad iis ne imperia-' S*e*nwn* Baltuos Sąjungos. 
Iistas, stovi prieš prievartą., Sekmadienio numeryje, 
už savo ir kitu tautų laisvę. įsi alio 5 diena. “Ne\v York 

Bet kaip tada tas io pa- Times” skyriuje “Laiškai 
žiūras, kurias jis turi, kad ir redaktoriui aktualiais da- 
mažų tautų Europoje at
žvilgiu, suderinti su Ameri-

Nevv Yorko gatvėse nepa
tartina: galima ir po auto
mobilio atsidurti.

“Prisibijau, kad kas tai 
panašaus gali atsitikti ir su 
svajonėm apie Laisvų Są
junga, kuomet teks susidurti 
su ios ikunijimu.”

Tokios nuomonės yra po
nas Veinbaum. Bet jis to ne
rašytų, jei nebūtų tikras, kad 
taip mano dauguma jo skai
tytojų. Jis nerašytų, jei ne
žinotų, kad V. čemovas lie
ka su savo nuomone vienas 
ar bent nežymioje mažumo
je-

Ponas Veinbaum

barties klausimais,” įdėtas’ 
advokato Kosto R. Juigėlos -

Lenkų Jurininkai Kanadoje

Saratoga Springs, N. Y. I lie.

čia yra parodyta Kanados lenku jurininku grupe, kuri šio
mis dienomis išvyko Anglijon. Jie čia buvo nutraukti išva
žiuojant iš tVindsoro miesto. '

Kuomet Nantes mieste šį 
j panedėlį naciai vykdė masi- 
jnius areštus, norėdami su
čiupti pulk. Holtzo užmušė- 
į ius. tai Paryžių ie buvo nu- 
į šautas Ratier fabrikų direk- 
, torius Auguste Journay, ku- 
I rio fabrikai dirba vokie- 
! čiams ginklus.
i Kai rugsėjo 16 d. Parvžiu- 
i ie buvo nušautas vokiečių 
į kapitonas, tai vokiečiai su
šaudė už tai 12 visai nekaltų 

I francuzų. Manoma, kad tas 
pats dabar bus ir Nantes 
mieste.

1 Neokupuotoj Francuziioj 
taip pat siaučia reakcija. 
Vichy valdžia sugrudo kalė- 

i i’man prieš karą buvusius 
Francuzijos premjerus, jų 
tarpe ir socialistą Bluma. 
Juos apkaltino už Francuzi
jos vokiečiams pasidavimą, 
nore Blumas senai jau nebu
vo valdžioje ir su šiuo karu 
neturi nieko bendra. Ištik
tu įu. tai dėl pasidavimo vo
kiečiams kalčiausia yra pati 
Vicliv valdžia. Bet ateis lai
kas. kada reakcininkai turės 
už visa tai atsakyti prieš 
žmonių teismų.

2 SENMERGĖS GYVENO 

SU 3 LAVONAIS.

“The Jacksonville Jour
nal” išspausdino Įdomų ap
rašymą. kaip 2 sermergės se
serys išgyveno Floridos pu
šyne 16 metų su trim :k lai
dotais lavonais. Y ienas ia- 
vonas buvęs jų tėvo. antras 
vienos sesers, o trečias— 
juodveidžio tarno. Tėvo ir 
sesers palaikai buvę užda- 
įyti metaliniuose grabuose 
ir laikomi namo viduje, o 
tarno kūnas buvo medinia
me grabe ir stovėjo kiek to
liau nuo namo. Tu šeimyna 
vadinosi Bachellerių pavar
de. Ju namas stovi pušyne, 
anie 20 mylių nuo Jackson- 
villės miesto.

Paji’cšhau Darbininko
Pirbt a:it Karmos, nuo 40—50 m*- 

t'i senumo, kuris negeria svaiginan
čiu gėrimu, vyras turi būt sveikas ir 
kuris galėtų gerai melžti karves. $30 
•iolerių ant mėnesi ), valgis ir ruimas. 
N asų jidresas. Mrs. Zabett (4)

Greenvillc, N. Y.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GY PUOLĖS nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: <!.tošių gerą patarimą 
ir busit natenkinti. (3)

BET. LAMSARGIENĖ
161J s. \Vater S!.. Philadelphia, P*.

Pirkit Gerą Namą!
LOl 1SV1LLE, KENTUCKY. 

Anartmet.tas. su forr.išiats, virtu
vėmis. parankiausiai įrengtas, devy- 
niu šeimynų. Namas gražaus muro. 
trijų aukštų: vidury pleciaus, prie 

; trražios. centralinės gatvės, kamba
riai šviesus ir j togųs. visados gerai 

; išsirand tvoja. Kas mėnuo iš rendų 
".įplaukia virš $260. Išlaidos palygi
namai žemos. Mudu jau seneliai, no
rim eit ant vainos duonos, todėl sį 
pelningą bizni t ar duodam labai pri
marma kain : - ŠBI.OOO. Reikalin
ga jni št tik šs/'i, ), kitus duodamo 

i '•■•vgvai - iš!"- k<Mimais. Piečius iš
i fronto 6)6, ilgio 2do pėdu. Yra gara-
i ižus 4 automobiliams. Kurie norėtų 
: -igyt pelninga nuosavybę, kreipkitės 
■ aiši u ar!'i vi.aviškai Pas savininka. 
I A. AI.EJNOFE (Olekna) (3) 

2220 W. Jefferson, I.ouisville, Ky.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR B0NK0MIS

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

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

SI LAFAYFTTE ST., 
VVORCESiER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2271.
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Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. SUCHElSONIEJiš.

MOTINŲ PAREIGOS VAIKŲ 
AUKLĖJIME.

Tinkamas vaiku auklėji
mas reikalauja ne tinta 
daug riaibo, kantrybės, bet 
ir didelio pasišventimo, to
dėl ir nepatartina labai jau 
noms moterims tuoktis ii 
tapti motinom. Jaunos mo
terys mėgsta vakarais išeiti 
gyvenimu pasidžiaugti, pasi
linksminti. o čia negali, ne? 
.tau yra du. trys mažyčiai 
kuriems būtinai yra reikalin
ga nuolatinė motinos nrie-

vieną-kitą Kartą ii paimsit 
ubą pradėsit supti, tai pas
kui to jau ir reikės. Sėdėti 
prie jo kol jis užmigs irgi 
tereikia. Pirmus metus svei
ks kūdikis daugiausia mie- 

Augant kūdikiams mie-
ras yra geriausiai 
odei ir žiūrėkite, kad jie pa
kankamai išsimiegotų.

Iki 12—14 metų vaikams 
tėra reikalo kur nors vaka-

......................... ais išeiti. Jie turi paskirtu
žiūra. Taigi Kiekviena jauna :apKU ka? vakaras atsigulti, 
mergina, kuri rengiasi už ,abaį vra blogas ttf tėvu 
vyro tekėti, turi pirma vi<a oaprotvš. kurie vakarais 
tai gerai suprasti ir apsvars- ,aikus* visur su savim va
lyti. Apgailėtina vra padėti- jžiojasi. Baliuose, koneer- 
tos .laimutės motinos, kuri .U0Se vakarienėse ir kliubuo- 
pačioj gražiausioj jaunystei. -e vaikams ne vieta. Inteli- 

ir energijos, jentiški tėvai tatai žino irpilna gyvumo
nori nons vakarais laika
linksmai praleisti. tačiau vakaras paskinti laiku atsi- 
diena is dienos ir vakaras is ^u]a p. operai išsimiega.

Laukiant pirmo kūdikio.

taip nedaro. -Ju vaikai kas

vakaro turi sėoėti namie
prie kūdikio. Neužilgo ji pa- . . . - . . . , .
sidaro nervinga, nesusikal- n-otinai geiiauMa ntisipnkti 
bama ir niekuo neoatenkir.- «>« knyga »»>« kudlK"J au‘

tinimą ir laikvtk jos svar-
Nesakau. 
tis visų

smulkmenų, nes nevisi kudi- 
kius prižiūrėti, kuomet ii ua- k‘ai .v!a vienodi. Vieni smar. 
ti vra sveika, linksma ir įe- auga ir jau. is pngim- 

nes vra tvirtesni ir daugiau

ta. Tokia būklė atsiliepia ne-, 
tik jos. bet kartu ir vaikučių ?eLnn- Imi- 
sveikatai. Motina tik tuomethaa reikia 
gali gerai ir tinkamai kudi-

ram line.

Gražios ir Rimtos Drapanos Biznio Moteriai

Madų skepertai sako. kad šitekios drapanos, kaip parodytos šiame vaizdelyje, geriausia 
tinka vidutiniai biznio moteriai. Iš kairės yra liuosa vilnonė dresė kasdieniniam bizniui. 
Vidury, išeiginė šlėbė vakarui. Iš dešinės, apranga gatvei ir automobiliui.

* ‘««»dion turkiu San maisto reikalauja, kuomet
kiti ym labai silpni ir visai žaislus pasidėti. Paskirkite LAIŠKAI M AIRIO 

........................................ . ’ “ ''--------’ ten pabaigę TĖVUI
JUOKAI.

uKASLEGARNE” BUS PANAIKINTA.

kitokios priežiūros reikalau- vieta ir tegul

no kūdikio jaučiasi. u turi tUSKins ir ciaug pageioes.

“Kaslegarnė” kitąsyk bu
vo Amerikos vartai, per ku
riuos būdavo Įleidžiami at
eiviai. Per tuos vartus yra 
perėję miiionai imigrantų. 
Angliškai šita Įstaiga vadi
nasi Castle Garden. Išvertus 
ši pavadinimą lietuvių kal
bom butu Piliadaržis.

Castle Garden buvo pa
statytas 1807 metais kaipo 
fortas New Yorko miestui 
ginti. Vėliau jis buvo paver
stas pasilinksminimų ir pra
mogų vieta. Tenai buvo ban
domi balionai, buvo ruošia
mos arklių lenktynės, vode
viliai ir kitokie spektakliai. 
Tenai būdavo priimami ii 
vaišinami Amerikos prezi
dentai, kai jie atvykdavo i 
New Yorką. Per vieną toki 
Įvyki sugriuvo tiltas, kuris 
jungė tą salą su sausžemiu. 
Katastrofa Įvyko tuojaus 
perėjus per ji delegacijai. 
Tuomet kanalas buvo už
piltas ir sala sujungta su 
didžemiu.

Vėliau valdžia paėmė tą 
vietą imigracijos reikalams. 
Nuo 1855 metų ji virto A- 
merikos vartais ateiviams. 
Tenai buvo Įtaisytos patal
pos daktarams, kurie egza
minuodavo ateivius, patal
pos imigracijos inspekto
riams, muitininkams, baga
žo inspektoriams ir kitiems 
valdžios tarnautojams.

Pirmutinė ateivių grupė 
buvo Įleista per “Kaslegar- 
nę” 1855 metų rugpiucio 3 
dieną. Nuo to laiko iki 1890 
metų per “Kaslegarnės” 
vartus perėjo 7,690,606 at
eiviai. Tai yra 75 nuošimčiai 
visų per tą laikotarpi atvy
kusių Amerikos imigrantų.

“Kaslegarnėje” yra labai 
idomių rekordų apie Ameri
kos ateiviją. Jie parodo, pa
vyzdžiui, kad iki 1860 metų 
daugiau kaip pusę visų atei
vių sudarydavo atėjūnai iš 
Airijos. Vokiečių imigracija 
prasidėjo 1860 metų pabai
goje. Po 1860 metų, Ameri
kon pradėjo važiuoti iau Į- 
vairių tautybių žmonės.

Rekordai parodo, kad tais 
laikais buvo privisę visokių 
sukčių, kurie ateivius labai 
skriausdavo. Bagažų agen
tai pavogdavo bagažą; tikė
tų agentai paimdavo pini
gus ir dingdavo; kiti sukčiai 
nusivesdavo ateivius i savo 
viešbučius bei nakvynių na
mus ir juos tenai taip aptūp
davo, kad ateiviams dažnai 
tekdavo palikti tenai visus 
savo pinigus ir net bagažus. 
Apie 1876 metus pasirodė 
lupikų jau ir kunigų rūbuo

se. Jie išmelždavo iš ateivių 
paskutinius centus ir tuomet 
palikdavo juos “Dievo va
liai.”

Galų gale Įsikišo valdžia 
ir užkirto raketieriams ke
lią. Prie “Kaslegarnės’’ bu
vo atidarytas samdos biuras, 
kur daug ateivių gaudavo 
darbo tą pačią dieną. Dau
giausia darbininkų tais lai
kais reikalaudavo farmeriai 
ir geležinkeliai. Farmeriai 
mokėdavo ateiviams nuo 86 
iki $18 per mėnesi. Turtin
gos ponios vykdavo i “Kas- 
’egarnę” tarnaičių samdytis. 
1869 metais apie 12,000 
merginų, daugiausia airių 
tautybės, gavo darbo kaip 
virėjos ar skalbėjos.

Per Civilį Karą šios šalies 
patriotai “Kaslegarnėj” ver
buodavo ateivius ir j Unijos 
Armiją. Jie žadėdavo “gri- 
noriams” visokių gerų atly
ginimų karui pasibaigus. Ir 
rekordai parodo, kad apie 
400.000 ateivių Įstojo Lin
coln o armijon, kuri kariavo 
su pietinių valstijų Konfe
deracija. Daugelis tų ateivių 
vėliau pagarsėjo.

1880 metais per “Kasle- 
garnę” buvo Amerikon Įlei
sta pirmutine “salveišių ar
mija.”

1883 metais atvyko iš Eu
ropos apie 2,800 mormonų, 
kurie apsistojo Utah valsti
joj ir Įkūrė tenai pirmutinę 
Moimonų Koloniją.

Beveik nebuvo tos dienos, 
kad “Kaslegarnėn” neatei
tų keli laivai, pilni imigran
tų. Amerikon važiavo žmo
nės iš visų pasaulio kraštų.

Po 1890 metų “Kaslegar- 
nė,” kaip imigrantu priėmi
mo stotis, buvo uždaryta ir 
paversta i akvariums. Imi
grantai dabar buvo Įleidžia
mi Amerikon jau per Ellis 
Islandą.

Dabar gi buvusią “Kasle- 
garnę” nutarta visai nu
griauti, nes ii kliudo projek
tuojamam Brooklyn-Battery 
tuneliui. Griaus ją ne tuoj, 
bet už dvieju-triju metu.

FLIS.
LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši kr.yga sutaisyta 
taip ler.pvai ir suprantamai, kad kiek
vienas grali grreitai išmokt kalbėt ang
liškai. Jo.ie telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kr 
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Raina ..... S5e.

PER TELEFONĄ IŠGYDYTA
Gerbiamoji Redakcija: LIGA.
Prisiunčiu 2 doleriu Maikio Vieną syki susirgo Papeliui 

mergaitės privalo savo nosi- tėvui ant ru^ings ir klausiu jo. pati. Daktaro kaime nebuvo, o 
nes ir kojines išsiplauti, c jJs mano aPie kasėją. Man važiuoti toli. pati gali tuo tarpu 

1 teko girdėti kalbant tavoriščių numirt. Atsiminė musų Papelis, 
Siurbą, tai jis aiškina, kad Sta- kad pašte yra telefonas. Nubė- 
lino vaiskas dabar labai smar- go ir prašo, kad duotų jam pasi- 

daktaru per telefoną, 
ačiū Dievui,—tarė

Tas JUOS išmo- ^re'”"a* traukiasi atgal, kad pa- sau kaimietis, kada telefono 
arpelis suskambėjo.
—Kas ten ? — klausia dak- 

zemes. Ale tai nieko nereiškia, taras
sako Siurba, ba teritorijos už- Papelis pasakė savo vardą ir 
ėmimas, pagal jo rokundą. nėra reikalauja, kad daktaras tuo- 
joks laimėjimas. jaus pribūtų, nes ji labai ser-

Taigi dabar aš visaip dumoju <rantį.

lovoj silsėtis tol. koldakta- \uo pat kūdikystės pas n Kojines i?6ipiaua, o 
ras lieps. Per greitas atsikė- kiekviena jau vra'instinktas berniukams duokit kitą koki 
limas 'gal tuojaus ir nepa- ir noras savasties. Mažas ku- dalbelk Y°s

tinai kelbmėne'iT ^Kiek vienytik t0;kasJam Paikiau- įiįsnetfc tvarkingai’gy^en- Tai “>• 8wi- J
LT,' ^daklarosta 'Lbet_k?'tu irraotW .

palengvin 
Jei jūsų vaikui nesiseka

mokykloj, nebauskit ji už 
tai, bet pirma jieškokit tam 
priežasties. Gal vaikui

tars. nors. žinoma. . nuversti ma norėti tokių daiktų, kurie 
jis negali. Dėlei didelio ne- priklauso kitiems. Jam rei- 
parankumo. dauguma “mo- ’Kia įkalti Į galvą, kad nieke 
derniškų” .motinų pradėjo negalima gauti veltui, kad 
visai kūdikių nežindyti. Ai ,jž viską reikia vienokiu ai 
žindo ar ne. vis dėl to nor? kitokiu budu atsilyginti. Tas Wrtk-«lo
pirmais metais reikia kūdikį Retjk išmokins ji teisingumo. \<ę;jnfti.:t*v9?vflrrę 
maitinti taip. kan. daktaia. bet kartu priduos jam ir am- L„ yk]a,Jsvt

nių reikia, o gal kas kita ir niekaiP negaliuJšfigeriuot. _Kur jai skauda? Ar žinai?

mainant valgio for
mų.!a 'ti daktaro patarimu, 
Neturint iš ko
pas apmoKam; 
pati patarimą 
bet kokio

patars meijos. Pasakykit jam. kad tė 0 . ju Atm;Rkit
mota,- eti A’-tOnedali r ’T* kad geros ir doros motinos
dakira i t " i i? koki žaislą: retai'buna b!offi vaikai.
aaiv.<ną. u arba pasakykit, kad tą n? tą . ;

galima ganu padarytų, lei i B ko nors no- norite. Kad auKŠtes-
vaikų klinikoj jj. Pašakvkit irto laikvkitės. niam moksle jiems sektųsi, 

tai leiskit
mokslo šaka pasirinkti.SUDimHS 1; *i<ai —

’ • i i * • 11 n Vi t tii'1 7*J H a "t fjL \ ĮSI tlTlKd 1
vvop tam ir žindukai vra xą pi-zauejou . -
"eities dalvkai, atgyvenę Niekados kūdikiui neme- Geias masimstas ai oa me-

Mu«u laiku moti- luokit ir jo neapgaudinėkit. c*.*aniAa> daug nauoingesms 
’ ■ kacj tz, visuomenei, negu prastas

arba ligoninėj. 

JvHi p udikio
Paklausvs — prižada būti- 
nai išnildvkite: neklausvs—

pi a
savo kuką 
UOS jU jUU riev^
dikis via . . . -
ir sausas, u i ils paguldytas ožiais prie teisingumo

kas yra tikras laimėjimas: teri- _k5ausia daktaras. 
tenjos užėmimas, ar is teritori- _viduriuose< _ sako ukinin. 
los bėgimas. Norėčiau kad Mai- j_as
kio tėvas, kaip senas ir buvau- * 
nas generolas, aiškiai šita išvi-
rozytų.

Pasilieku laukdamas atsaky
mo iš jo visokios blogarodijos.

Ant. Mockaitis. 
p.tL’em?- Maikio tėvo atsakvmas.—Je- 

Ne
profesionalus.

—Ar labai ji stena?
—Stena.
—Gal apgirdei?
—Ne — atsako nustebintas 

tokiu klausimu ūkininkas.
—Ar ji riebi?—klausia to-

liaus daktaras.
—Taip. ji riebi.
—Jeigu taip, tai greičiau tik 

piauk ją; man važiuot jau neuž
simoka.

AMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutėje teina 14 geriausių

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaoi- 
iom« ir dainavimui Kair.a .... 15c.sary. Siurba rait. kad ruskiai 

gerai daro atiduodami savo že- į 
mę vokiečiui. Jeigu jie iš savo 
teritorijos nebėgtų, tai džerma-: 
nas visus juos suvarytų Į laku- ‘

<?'
V/KOKIUS DIEVUS 2M0NE 

GARBINO SENOVĖJE?
Knygoje aprašom*. Dievai, pradedant nuo saulė* 

garbintojų iki pat krikščionių gadynes.

Jei ku- jei norit Kad. jis paaugęs to
pa. Nors Siurba ir ne Žalnierius, i i ' • .... :, . , , , . . .... peus labai nusistebėjo.ale jis žino. kad bėgti reikia, oa
ir pats dažnai bėga—kartais Tuo tarpu dalykas dėjosi
nuo moteriško pedikio. o kartais taip:

Kaip 1917 i Paštas sujungė ūkininkui te
uzmias. Bet jei tik nią. Pasakykit, kad negražu nemylimo vaikino. Patarkit, metai? _ .

---------- ---------- ir gėda taip daryti, ir kad bet nespirkit. ne? jie. o ne kos i Vladivostoką ir išgirdo,:811 yetennonum. \etennonus
ateityje niekas jo nemylės ir jų? turės kart1; gvv nti ir sa-įkad reikės eiti Į pruntą revoliu- įrrane- kad Papeliui apsirgo kar- 
šalinsis, jei iis nuolatos me- vo laime kurti. Nėra nieko,cijos ginti, tai palindo po ben-įve- Lkir.inkas gi manė, kad jis 
iuos. Iš piimo karto gražu- gražesnio nei brangesnio,' Mum ant treino ir trvlinkas su- kalba su tikruoju daktaru. Bet 
m u ii taip sugėdinkit, kad jis kai]) sutikimas, pasitikėji- Į’irietęs gulėjo tol, kol gavo čen- KaiP pasikalbėjimas pasibai-
ilgai tai atsimintų. mas ir nuolatinė meilė vedu- jčių Į Japoniją pabėgti. Jeigu ne- S*, tas nesvarbu. Svarbu tas,

Pratinkit vaiką prie švel- siu tarpe. Suėję i porą iš putu pabėgęs, tai butų prikišęs *ad kada Lapelis parė.ięs namo
numo. mandagumo ir žmo-1 prievartos, jaunuoliai negali į kaili. Ai beč jur laif!

e\ artoju
•eikas/ pavilgę nedalytų. Pratinkit ji pavyz-

Pir-
daktaras. Prie ko vaikas jau 
nuo mažens turi patraukimu.

k

Išgirdęs toki atsakymą, Pa-

. •. • • ~ v- -iri tas jam geriausia ir nasisir anklf,ta< iat-= tuoj užmigs, mą Kaną sugavus jį meiuo- J 
Jei kurtai' i: nradeda verkti, jant. reikia gražiai ir nuo- Nespirkit vest: nepatinka-
ne’-pikia to ; ai<vt: paverks dugniai išaiškinti to blogu- ma mergina arba tekėti už i ir nuo revoliucijos . ,‘ ” ................... “ - _ .. . jis nuvažiavo iš Ameri. (lefoną su gyvulių daktaru, t. y.
biskei;

PJVORKAVO MAG1KĄ

niškumo. Neleiskit jam kati- tokio gražaus gyvenimo ti-; 
ną už uodegos tampvt arba kėtis. Jei patys išsirinkę pa-j 
šunį pagaliu mušti. Pai:aky- darys klaida, tąęvk necalė^į 
kit jam. kad ir gyvulvs iau- tėvu kaltinti nei ant jų pyk- i 
čia. kad ir jam skauda. Pra- ‘i: bet jei jiems pasiseks su- 
inkit ii dalintis ?u kkais vai- ikti ir meilė j gyventi, tąsyk 

kai? tuo ka ii- turi. b. r ne iš, iie bus laimingi visą savoj 
u atimti. Aiškinki; jam me- ovvenimą nežiūrint ar jie 

džui, gėlių ir vi<cs gamtos bus turtingi ar ne.,.p - -

pasakė pačiai, jog daktaras lie
pė ją piaut, ji tuojaus pasveiko.

Ar Buvo Krislus?

< ‘.'t
Chark

yra pa n 
iloffmaru

;y ta magiko 
žmona Sadd-

ctozį ir svarbą. Geriau jam 
parodyti kaip medelius ir 
celes sodinti negu juos lau
žyti ir rauti. Iš pat mažens 
mokinkit gerbti už -avė vy
resnius, o ypatingai tėvus n

Gerbkite savo marčias ir 
žentus ir su jais santaikoj 
gyvenkite. Jei iau mylėti ne
gauto. tai nors gražiai ir 
m; nriagiai -u jai<

Laiškas iš Brooklyno:
* t ,

Aš, Bronislava Pugžlienė, pri- j 
iunčiu Maikio tėvui du doleriu,

I

kad padainuotų dar kokią nors
rusišką dainą apie Staliną ir jo MYTAI APIE KRISTŲ 
služelninką Bimbą. Aš atminti- į KnyR,ie ra,;tp lependa, apie K^tų 

nai išmokau tuos jo žodžius: 'kaip jisai buvo (dievintas, ir kaip
Komisarą ne doslužis, ’tikIME J°KRISTJJ, todėl turi™
Durakom domoj paidioa! I žinoti kaip mvtai apie Rristp susida-
Gal Bimba jau užmiršo rusiš-J Tino nuo patronų pasakų apie Kristų

kai. o gal ir nemokėjo, ba negir- Kalėdų ir Velykų Šventes., o dabar
lėinn ii kalbant Dabar iio turi krikščionys adina pairoms bedie- nejau jį kainam, uaoar jie turi daig Atrssit0 kld nct B5Hiia TlC?i.
Brooklyne savo radiją ir kalba no kada Kristus rime, mirė ir kad* dD'-ieiKlie. . „ . . ' . 'jisai buvo nukryžiavotas.>pie Rusiją.

suaugusius. Mokinkit tinka
le. kuri • i'>mis dienomis gavo di- maj valgyt ir kaip prie stalo i 

Jis buvęs jai pergenąs, užsilaikvti. Pratinkit prie;
° .'■>V(,s ritu bo ir atsakomybės nuojųpy.

Ji dabar jiv. ko spar- pat mažens. Pirmiausia pa- Jautimas ir 
rodvkit kain ir kur savo

vorsą.
nes jau nrt'tŲ amžiau
tik 26. 
tesnio.

Tai padalys jūsų vaikus lai- .. . .... .
mingesniais. Kapse. Ietu'Is^ai' ^ai^10 tai-----  ----- rusu a;dnb MM
INKVIZICIJA

Parašė N. Gusev. Puiki naudinsra 
ypa. aprašyta katalikų bažnyčios 

pradžia reformos. Su 
daugeliu puikių paveikslų. 215 
puslapių. Kaina .............................$1.00

i juos pamokintų 
kos?

bet ne rusiškai, o
tėvas iri 111 puslapių. Kaina 

i. GaHi ---------
ba pu

T. J. KUČINSKAS.
3312 So. Halsted St,

CHICAtTO. ILK

MYTAI APIE K RIŠT V ki.ye, tu 
tiktai .35 ceri 

ma gauti “Keleivio*’ afis.-- ar

f.YTIšKOS LIGOS ir kaip nuo ių :
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma 

•ulaitis. Antra peržiūrėta ir page- i 
rint;. laida. Kaina ....................... 25c.

Senovės Liet avių žiayčia

1 pat ngai dabartinės briUBenybėa gadynėje kiekviena turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai nuprasti frevo buvimų.

Knyga didelio formato, tari 271 puslapi. Kaina p^piero? apdarais 
—100: audimo apd.—11.25, Pinigas galima siųsti opieriai doleri 
arba “Money Oroerj”. Adrsoaokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway. So. Boston, Mass.
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7IN10S iš LIETUVOS
IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.

BOLŠEVIKŲ IŠVEŽTI BEI NUŽUDYTI 
LIETUVOS ŽMONES.

Jų vardus ir pavardes surinko ' 3—Juozas Levickas, žurnalis-
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus tas. su žmona išvežtas.

4— Valentinas Bružas, su 
žmona ir 2 dukrelėm išvežtas.

5— Albinas Grebliauskas, su

organizacija.
į

Išvijus bolševikus iš Lietuvos,
1941 metų vasarą Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus organiza
cija sudarė specialę ekspediciją,
kad surinktų žinias apie tuos ™as_ 
lietuvius, kuriuos bolševikai įvežtas, 
bėgdami iš Lietuvos nužudė ar
ba išgabeno Maskolijos gilumon.

žmona ir 2 dukrelėm išvežtas.
6—Adolfas Baltokas, agrono- 

žeimiai, Kėdainių apkr.,

Ekspedicija vyko tais keliais, 
kuriais bolševikai musų brolius 
ir seseris gabeno, ir rinko apie 
juos žinias. Ji nuvyko net iki 
Polocko, pasiekė Drysos stoti, ir 
visu keliu rinko žinias.

Raudonojo Kryžiaus ekspedi-

7— Kazys Butavičius. agrono
mas, išvežtas.

8— česenkaitė, agronome, žu
vo Alytuje.

9— Jonas Dzienkevičius, ag
ronomas, Trakų apskr., žuvo 
partizanu.

10— Juozas Duoblys, agrono
mas, išvežtas kalinys.

11— Grigonis, agronomas. Ro-
cija nustatė, kad 1941 metų bir- kiškio apskr., išvežtas.

rytą iš Kauno 
59 vagonus

želio 15 dienos 
bolševikai išvežė 
lietuvių.

Suimtuosius lietuvius jie grū
do i tavorinius vagonus, kur nė
ra nei sėdynių, nei langų, nei iš
einamos vietos, nei vandens at-
sigerti. Vagonus užkaldavo ir mas> išvežtas.

12— Feliksas Grumbinas, Ute
nos apskričio, išvežtas.

13— Leonas Jasenas, agrono
mas, su žmona išvežti.

14— Zigmas Jasienskis, agro
nomas, išvežtas.

15— Aleksas Jurčys, agrono-

neišleisdavo žmonių nei buti- 
niausiems gamtos reikalams. 
Neduodavo nei valgyt, nei gert. 
Grūdo kartu vyrus ir moteris.;

16— Jonas Juška, agronomas 
Plinkšių žemės ūkio mokykloj, 
išvežtas su žmona.

17— Mečys Kaulakis, agrono-
senus ir mažus, sveikus ir ligo- uias. išvežtas.
nius. Todėl daug žmonių tuose 18—Vincas Kundrotas, agro-
vagonuose mirė. nomas, išvežtas.

Raudonojo Kryžiaus atstovai Mikas Klongevičius, ag-
nustatė, kad per Vilnių bolševi- ronomas- išvežtas, 
kai išvežė Maskolijon 871 vago- 20—-Aleksas Laimus, agrono-
ną su lietuviais, į kiekvieną va- i mas’ išvežtas, 
gona sugrusdami nuo 40 iki 70 i Kostas Leinartas, agro-
^monių i nomas, išvežtas.

Per Drvsos stoti išvežė 13! 22—Stasys Jakubauskas, bu-
traukiniu. o per Daugpili (Dvin-į žemės ukio rum^ direkt°- 
ską)—du traukiniu. * rius’ išvežtas, kalinys.

Bet visu išvežtųjų žmonių pa-' ^3 Vincas Labalaukis, agro-
vardžių neteko sužinoti. Kol kas nomas’ išvežtas iš Krosnos, Ma- 
Raudonas Krvžius prisiuntė rriamP°^s apskr.
Amerikon “tik” 602 vardus ir 24—Stepas Kirdeikis, agrono- 
pavardes išvežtų bei nužudytų mas’ išvežtas iš Mariampolės 
lietuvių. Vėliau žadėjo prisiųsti
daugiau.

Apie tai, kaip bolševikai lie- no_masj išvežtas, iš 
tuvius medžiojo ir gabeno i Ru-

47— Keistutis Veitas, agrono
mas, bolševikų nužudytas.

48— M ečys žemaitis, agrono
mas, Dotnuvos Akademijos pro
fesorius, išvežtas.

49— Augustinas Gricius (Pi- 
voša), su šeima išvežtas.

50— Antanas Jakštas, pulki
ninkas, su šeima išvežtas.

51— Leonas Račiūnas, išvež
tas ar nužudytas iš kalėjimo.

52— Zenonas Kairys, 25 me
tų, išvežtas iš Labos. Panevė
žio apskričio.

53— Alfonsas Kairys, 65 me
tų, su žmona ir sunum bei 2 
dukterim, išvežtas.

54— Juozas Liuima, mokinys, 
19 metų, išvežtas iš Panevėžio.

55— Leonardas Ladukas, tar
nautojas, šaulys, išvežtas iš Pa
nevėžio.

56— Mikas Lauraitis, 26 me
tų šaulys, išvežtas iš Panevėžio

57— Jonas Misevičius, stalius, 
išvežtas iš Panevėžio kalėjimo.

58— Vincas Motiekaitis, 28 
metų su žmona ir 3 dukrelėm, 
išvežtas iš Panevėžio.

59— Kun. šeikauskas. senu
kas, Rokišky bolševikų nužu
dytas.

60— Sielskio šeima Šiauliuose 
bolševikų išžudyta.

61— Kun. Baltrimas, Zara
suose bolševikų nužudytas.

62— Pulk. Pašilys (Pogais- 
kis), bolševikų Zarasuose nužu
dytas.

63— Vladas Eidukevičius, dai
lininkas, bolševikų nužudytas 
Kaune.

64— Juozas Milvydas, Univer
siteto lektorius, žuvo partizanu 
Kaune.

65— Kazys Matulis, Univer
siteto docentas, žuvo partizanu 
Kaune.

66— Antanas Norkūnas, stu
dentas, žuvo partizanu Kaune.

67— Povilas Vaškelis, studen
tas, žuvo partizanu Kaune.

68— Andrius Radvilas, stu
dentas, žuvo partizanu Kaune.

69— Antanas Gurevičius, stu
dentas. žuvo partizanu Kaune.

70— Inžinierius Viktoras La
pas, žuvo partizanu Kaune.

71— Jonas Dženkaitis, lakū
nas, žuvo partizanu Kaune.

72— Daukšys, buvęs polici-

Vokiečiai Maskvos Fronte

ši nuotrauka prisiųsta iš Berlyno radijo bangomis. Ji paro
do Hitlerio kareivius apkasuose, netoli nuo Maskvos. Tolu
moj matosi durnų kamuoliai.

valsčiaus, Skaudalių kaimo.
95— Baltušis su šeima, ūki- ; 

ninkas, išvežtas iš Salantų vals
čiaus, Leliūnų kaimo.

96— Mankauskas su šeima, 
ūkininkas, išvežtas iš Salantų 
valsčiaus, Šateikių kaimo.

97— Braziūnas, mokytojas, 
išvežtas iš Salantu valsčiaus,*■ I
Tuzu kaimo.*

98— Stankūnas č.. mokytojas, 
išvežtas iš Salantų valsčiaus.

99 Mikalauskas, ūkininkas iš 
Lieplaukės, Telšių apskr., bolše
vikų nužudytas.

100— Petravičienė, ūkininkė 
iš Lieplaukės, Telšių apskričio, 
bolševikų nužudyta.

101— Gydytojas Br. Sipavi- j 
čius, išvežtas iš Rokiškio.

męs 1918 m., buhalteris, išvež
tas iš Vilniaus kalėjimo.

116— Vladas Bingelis, gimęs 
1918 m., kareivis, išvežtas iš 
Vilniaus kalėjimo.

117— Zigmas Butkevičius, gi
męs 1910 m., studentas, išvežtas 
iš Vilniaus kalėjimo.

118— Juozas Blažys, gimęs 
1909. buhalteris, išvežtas iš Vil
niaus kalėjimo.

119— Juozas Blindrius, gimęs 
1897 m., raštininkas, išvežtas iš 
Vilniaus kalėjimo.

120— Edvardas Brazdauskas. 
gimęs 1919 m., kareivis, išvež
tas iš Vilniaus kalėjimo.

(Bus daugiau)

PRAŠO GERIAU SU
TVARKYTI ŪKININKŲ 

REIKALUS.

Vokiečių komisaras votį 
Renteln yra paskelbęs Lie
tuvoje žemės ukio klausimu 
tam tikrą patvarkymą, bet 
dabar pasirodo, kad tas pa
tvarkymas Lietuvos ūkinin
kams netinka, todėl Žemės 
Ukio Rūmų pirmininkas 
Fledžinskis šiomis dienomis 
Įteikė Rentelnui memoran
dumą. kuriuo prašo aną pa
tvarkymą pakeisti. Memo
randumas nurodo, kad tasai 
patvarkymas palieka Lietu
voje bolševikų Įvestą be
tvarkę, būtent, žemės palie
kama ūkininkams tiktai iki 
30 hektarų, ir tai ne kaip 
nuosavybė, o tik valdyti. 
Toks vokiečiu komisaro pa
tvarkymas Lietuvos ūkinin
kams skaudžiai apvylė. Lie
tuvos ūkininkai visada buvo 
savo žemės savininkai, tuo 
tarpu dabartinė tvarka, pa
likdama juos tiktai valdyto
jais, nepaskatins jų rūpes
tingai žemę dirbti. Toliau 
memorandume nurodoma i 
tą faktą, kad palikti taip pat 
bolševikiški sovchozai. ku
riems paimti kaip sykis ge
riausi ūkiai. Jau bolševikai 
suspėjo tuos ukius nušeimi- 
ninkauti, tad jų produkcija 
ir toliau kris. Pagaliau, 
kreipiama dėmesio i žemės 
ukio produktų kainas, ku
rios veda ūkininkus prie 
bankroto.

Memorandume nurodo- 
! ma, kad anas patvarkvmas 
buvo išleistas, nepasitarus 
su Žemės Ukio rūmais. Me
morandumas siūlo patvar
kymą pakeisti.

išvežtas
cukraus fabriko.

25—Kazys Matukaitis, agro- . ,
Plinkšių že- įninkas’ zuvo partizanu Kačergi-

j nėję, Kauno apskr. 
73—Linkevičius,

ėmės ukio mokyklos.
siją, Juzė Sadauskaitė, raseinie- 26—Bronė Matukaitienė, ag- nartizanu Kačer
tė, kuriai pasisekė pabėgti, davė: ro?»me: lSvežta ,s Plinksl'! Xie
Raudonojo Kryžiaus atstovams mes uk,° mokyklos. 74—Seniūnas, ūkininkas, žu-
šitokį paaiškinimą: 27—Jonas Masiulis, agrono- Į vo partizanu Kačerginėje.

“Suimta buvau birželio 15 d. • ™as’ ^vez^as ’s Panevėžio kalė-1 75—Kun. Petrikas, bolševikų 
Nors sirgau ir gulėjau lovoj, bet limo- nužudytas Lankeliškiuose, Vil-
be jokių ceremonijų buvau su-i ^8 Albertas Lekas, agrono- vįškio apskr. 
imta ir tremiama. Už ką trėmė, imas’ žuvo partizanu. 73—Kun. j Darnia bolševi-
nežinau. Esu paprasta darbinin- Į ^8—-V incas Orentas, agrono- j-y nužudytas Lankeliškiuose, 
kė. Raseinių kalėjime išlaikė pa- i mas’ išvežtas is Tauragės. 77—Kun. Balsys, bolševiku

buvęs tar

30—Liudas Petruškevičius
tinių. i agronomas, išvežtas iš Šiaulių. 78—Kun. Vitkevičius, bolše-

“Viduklės stoty talpino i trau- j Eduardas Počvaitis, ag- vįKų nužudytas Skoruliuose.
kinį, kuris stovėjo Viduklėj iki ' rąnomas' išvežtas iš \ ilkaviš- Kauno apskrity, 
birželio 17 d. čia nedavė nei ger- i k’°’ .
ti, nei valgyt. Birželio 18 d. lei-; Skipitytė-Gerbačauskie-
do atsigert vandens. Birželio 18 a&ronornč. išvežta is Pa- 
dienos vakare atvežė į Naują ; kruojaus.
Vilnią, kur išlaikė iki 20 d. nak-1 Kazys Statulevičius, ag-
ties. Per tą laiką nedavė nei ronornas' išvežtas iš kalėjimo, 
vandens, nei valgyt, žmonės
troško, šaukė, daužėsi.

“Viena moteris, už tai, kad 
šaukė vandens, buvo išvilkta iš 
vagono, ir prigrasinta busianti 
tuoj nušauta, jei dar šauks. Va
gonu langai visa laika užkalti. .. ,T -Tx ,
Savo gamtinius reikalus tremti. ™ ,sveztes 18 ' WenOS apskr
niai atliko pro vagono grindų 
skyle. Birželio 20 d. nakti ešalo- ,
nas vvko toliau. Po kiek laiko mas; ,8'ez‘as 18 
neprivažiavus Bobruisko kilo j 38-Aątanas šadeika. agro- 
panika. traukini matyt užpuolė: no“’a8-,’Svezta8 18 R°klsk,°- 
vokiečiu lėktuvai. Sargybiniai i ««~-
išlakstė. Ju vagonas buvo atida-į ’ į -
rytas ir apie 50 tremtiniu išbė- 40-Vladas Tiskus. buvęs re-
giojo. Kas atsitiko su kitais Ya. i mes ukm departamento direk- nkų nuodytas Panevėžyje, 
gonais—nežinau.”

Ištrukus iš bolševikų 
Juzė Sadauskaitė sako ėjusi su
Kita tremtine pėsčios apie 100 «Maisto" direktorius, išvežtas nužudytas vežant iš kalėjimo.
.............. 4 A !su šeima. 91—Majoras Opulskis, bolše-

vokieciai ir atveže atgal j Lie-; &—jOnas Valatka, agrono- vikų nužudytas vežant iš kalėji
mas, išvežtas. mo.

44— Petras Vadopalas su žmo- 92—Vytautas Rudminas, Tau-
na, agronomas, žuvo. pomų kasų inspektorius, žuvo

45— Domas Vasarevičius. ag- partizanu Kaune,
ronomas, su žmona Stase, agro- 93—Danilevičius su šeima, iš

vežtas iš Salantų valsčiaus, žei-
46— Antanas Vienožinskis, mių kaimo,

agronomas, išvežtas iš Salų že- 94—Lenkauskas su šeima,
mes ukio mokyklos. ūkininkas, išvežtas iš Salantų

rą, kol surinko daugiau trem- nužudvtas Lankeliškiuose.

79— Kun. Vegelė, bolševikų 
nukankintas Skoruliuose.

80— Kun. Paulavičius, bolše
vikų nukankintas Alytuje.

81— Kun. Mazurkevičius, bol
ševikų nukankintas Alytuje.

34— Antanas Stankūnas, ag- 82—Kun. Tuminas, bolševikų
ronomas, išvežtas iš Vilka- nužudytas Palomenėje, 
viskio. 83—Kun. senukas Andrius

35— Kazys Steikunas, agro- Juknevičius, bolševikų nužudy- 
nomas, išvežtas iš Biržų žemės tas Kaišedoryse.
ukio mokyklos. 84—Kun. dekanas Lajauskas,

36— Pranas Strazdas, su žmo bolševikų subadytas Maletuose,

rių žemės ukio mokyklos. 85—Malevičienė, telefonistė,
37—Jonas Sirutis, agrono- bolševikų nužudyta Jonavoje, 

Kauno apskr.

torius, išvežtas iš kalėjimo, 
i 41—Juozas Tonkūnas. Dot- 

nagy- nuvos profesorius, išvežtas.
42—Juozas Tallat - Kelpša,

Maisto” direktorius.kilometru. Tuomet jas paėmė 
vokie< 
tuvą.

Tokių, kaip Juzė Sadauskaitė, 
buvo tūkstančiai, štai kai kurių 
jų vardai ir pavardės:

1— Pranas Gaižauskas, Dva
relių vienkiemio, Tauragės ap-: nome, išvežti, 
skričio, su šeima išvežtas.

2— Antanas Dedelė, žurnalis
tas, su šeima išvežtas.

86— Gydytojas dr. žemgulys, 
bolševikų nužudytas Panevėžy.

87— Gyd. dr. Gudonis, bolše
vikų nužudytas Panevėžyje.

88— Gyd. dr. Mačiulis, bolše-

89— Gailestingoji sesuo Ka- 
nevičienė. bolševikų nužudyta 
Panevėžyje.

90— Kun. Bikinas, bolševikų

LIETUVIAI STOJA UŽ
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS ATSTA

TYMĄ.
Bazelio laikraštis “Basler 

Nachrichten” rašo: Baltijos 
valstybių pasiuntiniai Lon
done, kur jie vis dar turi 
diplomatinį rangą ir figū
ruoja diplomatiniame sąra
še. Įteikė Forein Office no
tą, kurioje jie iš naujo pro
testuoja prieš jų šalių oku
paciją ir pareiškia viltį, kad 
po karo jos vėl atgaus visiš
ką politinę nepriklausomy
bę. Šis pareiškimas įteiktas 
ryšium su Atlanto pareiški
mais tarp Churchillio ir Roo- 

jsevelto, pagal kuriuos nebu.- 
’ pripažinti jokie teritoriali- 
! niai pakeitimai, kurie nebus 
j laisvai priimti paliestųjų 
tautu.

DR. GARMUS TURĖJO
PASITRAUKTI IŠ RAU

DONOJO KRYŽIAUS 
VADOVYBĖS.

Iš Kauno pranešama, kad 
Dr. A. Garmus gavęs pasi
traukti iš Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus pirmininko pa
reigų. Jo vietoj laikinai pa
reigas eina Dr. Jurgelevi
čius.

Dr. Garmaus pasitrauki
mas siejamas su tuo faktu, 
kad bolševikų okupacijos 
metu jis buvo vadinamo 
'“liaudies seimo” narvs.

102— Gydytojas A. čerškus, 
išvežtas iš Rokiškio.

103— Gyd. žemaitis, ligoninės 
direktorius, išvežtas iš Rokiškio.

104— Sasnauskas, buvęs Ra
seinių policijos vadas, su šeima 
išvežtas.

105— Kviklys, buvęs šaulių 
būrio vadas, su šeima išvežtas.

106— Semaška, su šeima iš
vežtas iš Raseinių.

107— Budrys, su šeima išvež
tas iš Raseinių.

108— VI. Kaveckas, notaras 
iš Šiaulių, nužudytas Telšiuose.

109— VI. Petronaitis. privati- 
nis gynėjas iš Kretingos, nužu
dytas Telšiuose.

110— Robertas Anderis. kari
ninkas. gimęs 1910 metais, iš-' 
vežtas iš Vilniaus kalėjimo.

111— Antanas Adomkus, tar-, 
nautojas, gimęs 1905 m., išvež ; 
tas iš Vilniaus kalėjimo.

112— Balys Andriuškevičius, 
gimęs 1917 m., kareivis, išvežta- ‘ 
iš Vilniaus kalėjimo.

113— Jonas Almonaitis. gi-! 
męs 1917 m., kareivis, išvežtas Į 
iš Vilniaus kalėjimo.

114— Karolis Borkertas, gi-! 
męs 1894 m., šaltkalvis, išvež- > 
tas iš Vilniaus kalėjimo.

115— česvs Butkevičius, gi

PAŠTAS VEIKIA JAU 
VISOJ LIETUVOJ.

Kaip pranešama, paštas 
dabar veikia jau visoje Lie
tuvoje. Laiškai iš Lietuvos 
į Vokietiją jau ateina, bet 
vokiečių paštai korespon
dencijos į Lietuvą vis dar 
nepriima.

GEN. SKUČO ŽMONAI
LEIDO GRĮŽTI LIE

TUVON.

Teko patirti, kad Ten. K. 
Skučo, prieš bolševikų oku
paciją buvusio vidaus reika
lų ministerio, žmona gavo 
leidimą grįžti iš Vokietijos į 
Lietuvą. Apie gen. Skučą 
buvo gauta žinių, kad jis lai
komas liūdnai pagarsėju
siam Solovkų liogeryje.

NACIAI NACIONALI
ZUOJA PRAMONĖS 

ĮMONES.
Iš Lietuvos ateina žinių, 

kad pramonės įmonės, ku
rias Lietuvos tautinė vyriau
sybė buvo spėjusi grąžinti 
savininkams, dabar vėl na
cionalizuotos.

Nacizmas nedaug kuo ski
riasi nuo bolševizmo.

VOKIEČIŲ BANKAI 
LIETUVOJ.

Gauta žinia, kad Lietuvos 
Banko vieton įsteigtas vo
kiečių bankas — Reichs- 
krseditstelle.

Lietuvos Komercijos Ban
kas paverstas Dresdner Ban
ko skyrium.

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 ii* savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

PAGARSINIM
‘KELEIVY’

n
-■ f. I

Norint, kad pagarsinimas tilpti; 
GREIT, reikia priduoti oarslnlma 
admlnlstracljon nevėliau PANE3P- 
UlO VAKARO. Siunčiant per paS- 
<4. reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip pariedi- 
ly. Vėliau gauti garslnima> į tos 
savaitės numeri nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesotl- 
trukdyUl, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mok ėst J.

DRAUGIJOMS rengiant pikn'ką 
ar kltokf parengimo, trumpa prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už paJieSko.'imus darbininkų, par. 
davimus Ir kitokius smulkius prane 
Simus, kaina 2c. už žodi. Starpb.i- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

"Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleikoilmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodj. Magiausio pajleško- 
jimo kaina 65c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klauat 
kainos.

"KELEIVIS.” 253 BRO*Ow*v 
•O. BOSTON. MASS,

H
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štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė," kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

Teisingas Patarėjas:”
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

J visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja/’ atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

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

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

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Ma»».



A&tuntas Puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON No. 43. — Spalio 22 d.. 1911 iu.

Nuimtas Nuo Bokšto Parašiutininkas

Vietinės Žinios
NORWOODIEČIŲ GYVE- SO. BOSTONO LIETUVIŲ 

NIMO SMULKMENOS.

Pr. Maila apsivedė, o Lukšių 
Juczo prisiega pabėgo. Dėl 
Stalino ir Hitlerio truko aku* 

lioriai, įlūžo šonkaulis.

PILIEČIŲ DRAUGIJA 

Pranešimas nariams.

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Yra visi įrengimai
Renda $20 mėnesiui, 

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

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

Jums jau žinoma, kad 
draugija praeitą vasarą ne-

__ ................ . , rengė pikniko, bet vietoj to.
Nepersenai eia cniliu bu- sumanė surengti draugiškas 

vaišes veltui visiems gerame 
stovy esantiems savo na
riams. Nariai, kurių duoklės 
užvilktos, galės užsimokėti 
jas ant salės, prieš vakarie
nę. Vaišės Įvyks nedėlioję. 
Spalių 26 d.. 1941. 4 vai. po 
pietų, nuosavoj svetainėj, 
ant E Street, So. Bostone.

Pageidaujama, kad visi 
įtariai susirinktų paskirtu 
laiku ir kad visi kartu galė
tume prie užkandžių ir gėri
mu draugiškai pasikalbėti, 
pabaikauti ir arčiau vieni su 
kitais susipažinti. Vyrai at- 
siveskit savo žmonas, o mo
terys savo vyrus.

Garbės svečias šiam pa- 
žmony bus musų miesto ma
joras Maurice J. Tobin. kuri 
musų Draugiia yra indorsa- 

apdraudų agen- vus ir sekančiam terminui.
Iki pasimatymo, nedėlioj. 

Juozas Lekys, sekret.

susituokė vietinis biznierius 
Pr. Maila su našle M. Babe
liene. Apsivedė tai apsivedė, 
bet žinotina, kad Pranas tu
rėjo laimę jau ketvirtą mote
rį gauti, o aš da nei vienos 
nesu gavęs. Well. linkiu jam, 
o taip pat ir jai. laimingos 
ateities, o aš pats da paken
tėsim

Kai Pianas Maila džiau
ti nauja žmona, tai 

Lukšių Juozas krapšto savo 
pypkę ir galvoja, kas čia bu
vo kaltas, kad jo mylima 
Elenutė pabėgo. Ir ji pabėgo 
nuo jo iau antru kaitų, ši 
kartą jau neketina ir sugrįž
ti. nes užlaikymo reikalauja 
per teismą. Jei kaip. tai Juo
zelis gali ir keliniu netekti.

Visokių 
tas A. Neviackas ir dešreliu 
specialistas J. Krasauckas 
dažnai karštai susiargumen- 
tuoja dėl pasaulio įvykių, 
bet kai reikia važiuot žu- 

uedu užmiršta visus 
įvykius, tik žiuri,

didesnė žuvį ištrauks. 
Tai tikri ‘•musų du broliu
kai.“ tik abudu iau ženoti.

vaut. tai 
pasaulio

šio vaizdelio priešaky r.'.atosi nuleistas nuo aukšto bokšto parašiutininkas. Mat, iššokęs su parašiutu iš orlaivio, jis 
buvo užsikabinės ant bokšto.

Nesenai čia du vviukai su
siginčijo dėl stalinizmo ir 
nitierizmo. Ginčas pasidarė 

rštas. kad vienam 
akinių stiklai, o kitam 

šonkaulis įlinko. Bet gydytis 
nuėjo ne pas daktarą, o pas 
teisėją.

Kažin, kokios planetos i- 
takoj yra gimęs norrvoodie-

toks ka! 
tinko

Užsidarė laivu kompanija.

Merchants & Miners trans- 
portacijos kompanija, ku
rios laivai plaukiojo iš Bos
tono ir į Bostoną per 90 me
tų, pereitą savaitę suspenda
vo savo veiklą, nes valdžia 
paėmė visus jos laivus karo 
reikalams. Toks likimas iš
tinka jau kelintą laivų kom
paniją Bostono apylinkėj. 
Matyt. Anglijai labai stinga 
laivų, jeigu jau reikia rekvi
zuoti privatinių Amerikos 
kompanijų laivus.

Merchants & Miners trans- 
portacijos kompanija turėjo 
20 laivu. ir visi buvo rekvi-

Tiesia $2,279,800 telefono Sugavo piktadarį su pavogta 
liniją i Port’andą. mergaite.

Amerikos.. .. teieiono **om- Pereitos subatos vakarą
panija >į paneaeu piaciejo Charlestowne nežinomas vv- 
lei>ti įuion teieiono kabeli. pasišaukė į savo automo

bilį 3 metų mergaitę, kuri 
žaidė ant gatvės, ir nuvažia
vo. Bet žmonės pasivijo jį ir 

itz- . adavė policijai. Pasirodė, 
I ad jis yra išleistas iš kalėji
mo ant parolės, pavogė auto
mobilį ir “magaryčioms” da 
"kidnapino” svetimą kūdiki.

kuris jungs Bostoną su Port 
landų ir Kanada. Kabeli: 
kainuoja $2,279,800 ir jo su 
dėjimas ir sujungimas 
truksiąs iki 1942 metu.

Ligoninė nepriima ligonių.
Salemo miesto ligoninė 

jau nepriima naujų ligonių, 
r.es neturi pinigų. O tuo tar
nu valstijos senatoriai semia 
iš valstijos iždo rieškučio
mis no $500 už tai.

Lietuvių Radijo programos.
šeštadieny, spalių 25. ra

dijo programa per stotį ĮVO
RĖ. 950 k. nuo 8:30 ryto: 
(1) Kalbės d-ras J. Lan
džius iš So. Bostono; (2) 
dainos: (3) muzika.

Sekmadieny, spalių 26 d., 
ladijo programa pertą pa
čia stotį, nuo 9:30 ryto: (1) 
Muzikantai iš Bostono; (2) 
dain. Dr. Emilija Rudokiutė 
iš So. Bostono.

Steponas Minkus.

! $42.50 moteriškas paltas
už $10.

; Juodos spalvos, priešakis iš gražių 
.kailiukų, IG-to saizo. jaunai moteriš
kei ar merginai, mokėtas $42.50, tik 
; kelis kartus apsivilktas, atiduodamas 
už $10. Pamatyt galima "Keleivio” 
redakcijoj.

Eks-šerifas Dowd nuteistas 
kalėj iman.pribudavojo daug namu ii 

uždirba nemaža pinigų, bet Į 
visgi visas jas išmaitinti bu- i Buvęs Suffolk apygardos 
tų nelengva, todėl jis prade- teismo antstolis (šerifas) 
io viena akimi žiūrėti į Onu- • Dovcd jau atsisėdo kalėji- 
te. Vėliau gal pažiūrės ir man. Už vagystes, suktybes 
abiem. Viengungis, ir kyšių ėmimą jis nuteistas

--------------- {kalėti nuo 6 iki 8 metų. JĮ
Visiems uždėjo po $2.00 i pasodino i tą pati kalėjimą, 

pagalvio mokesčio. kurio jis buvo viršininkas.
Massachusetts valstijos ~ 7T7T. .

politikieriai legisliaturoj nu- Skalauja atpigin i pieną, 
tarė uždėti visiems šios vals- Bostono moterų organiza- 
tijos gyventojams po $2.00, c-ija pareikalavo, kad pieno 
pagalvio mokesčio, kad ga- taryba, kuri susideda iš suk- 
lėtų pakelti senojo amžiaus čių politikierių, tuojau atpi- 
pagalbą nuo $30 iki $40 mė- gintų pieno kainą, arba tuo- 
nesiui. Tuo pačiu laiku tos • jau rezignuotų. Reikalavi- 
pačios legisliaturos «enato-; mas paduotas gubernatoriui 
riai nutarė pasimti iš valsti- Saltonstallui.
jos iždo po $500 ir Įsidėti i; ----------------

Plėšikas McCuIters pastaty
tas po $20,000 kaucija.
Roxburvje buvo sugautas 

lias dienas pasėdėjo savo George A. McCullers/ kurį 
frento Coakley’o byloj! Ar policija kaitina plėšikavimu, 
tai ne skandalas? Jį sugavo tuojau po to, kai

Dorchestervie mirė Anas- gįyėie buvo užpultas ir api-
tasia Hickev. 67 metu mote- P.K^L-,''15 R-C h-ald u-k‘ 

Ims. Plėšikas mėgino pabeg-

kad ke-

South Weymouth’e perei
tą subatą vaikai išsikasė ur
vą Į smėli. Smėlis Įgriuvo ir 
užbėrė 8 metų amžiaus Pau
lą Harrimaną. Kol ,ji atkasė, 
jis buvo jau nebegyvas.

savo kišenius kaip "atlygini-j Spot Pond apylinkėj 
ma" už tai. kad klausėsi bu- panedėli žemsemė (su

Pond 
žemseme

vusio taiybininko Coakley'o; shoveb nutraukė 
ir visas

nei 
Jie

si
(steam 

elektros
bylos. Neturi nei padorumo, laidus ir visas Stonehamo 

gėdos. Ir piliečiai tyli. miestelis buvo be žiburių, 
užimti "futbolais“ ir ne-,----------------

turi laiko apsižiūrėti, kad ’ Pereitą nedėldieni dviem 
‘-ukčiai politikieriai krausto merginom buvo išplėšti ran
giems kišenius iš visų pusių, kinukai. Vienai jų banditas 

Po 82.00 pagalvio mokės-i net ir ranką išsuko, 
turės mokėti visi vvrai ir -------------------------------čio 

moterys, 
amžiaus.

susilaukė 20 meru

Sala

Y V O N N E ’ S
HOUSE OF BEAUTY

Pereitą subarą baigia mir
timi mirė majoro Tobino 
motinu. Palaidota ši utar- 
ninka.

,’eisių armijos ligoni
nėj si utarninka gimė jau 
lo.ooo-tinis kūdikis.

YVONNEMAURA 
I i un, Mi>:« rų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 EAMEKN ASENI E

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

ris. kurios namuose policija 
rado $120.000 vertės turto.

TTvTFTKsy
Real Estate & Insurance

ti, bet pradėjus policijai šau
dyt, sustojo. Dabar jis pa
statytas po $20,000 kaucija.

Temykit kas darosi Dor- 
chesteryje!

Dorchesterio Lietuvių A- 
merikos Piliečiu Kiiubas 

i i engia puikią vakarienę
-------------------------------------- (B2nkietą) nedėlioję, Lap-
----------------- -——---------- -— l:ričio-Nov. 2 dieną. Pradžia

M. C. RYAN į r.uo 6 vakare. Emery Salėje 
Mano draugai, čia 41 m. bargenai. į 1436 Dol'CheStCr UVe. Doi- 

3 šeimynų namai. duoda jeijų Į chesterjo Kiiubas ViSUOmet 
I 5 ui engia gerus bankietus ir 
į ši kaitą Kliubietės moterys 
• pagamins gardžių valgių ir 
I bus viri užganėdinti. Taipgi 
i dus muzika ir kitokių pa- 
S marginimų. Kalbės ir Bosto- 
| no ma jotas Tobin. Kviečia 

RENGĖJAI.

ti« v. biio\dw4Y. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tei. So. Boston 0948 
RES. 251 CHESTNUT WE_ 

Jamaica. i’lain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

•t i l♦
ti

$35.000 prie 
parduoti.

Mat. Turi būt

Puikius 12 kambariu namus, per
taisius i 4 šeimynų kambarius, bus 
puikus r.arr.a ir g<-ras ir.ves t n.eli
tas. Hot vat<■■■ aiieju/o šildomas, 
prie Ashmont Sta. $5.70'>. ar geras 
pasiūlymas.

76 SAVIN HILE AVĖ. 
Dorchester, Mass.

Tei. TAI.b >t i'4O" •įsiū

ĮSIGYKITE ŠIANDIEN

PHILCO

ADIO
su. FREQUENCY MODULATION Įrengimu...
su AUTOMATIŠKU PHONOGRAPHU, 

kuris groja rekordus il
su ŠVIESOS SPINDULIU...

Tik vienaip galite žincT jo tikrąjį gerumą, tai 
užeiti ir pamatyti.

PHIlCO modeliai nuo $14.95.

i:

/111 A

KETVIRTIS
312 BROADV/AY SOUTH BOSTON.

ŠOU 4649

tat. TRObridga 6888

Dr. John Repshis
(REPIY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandai: 1-4 Ir S-S 

Nedėiioati* ir fteMtadieatala 
nno 10 iki 13 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central ate. 

CAMBRIDGE. MASS.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

-iĮJi♦
I
i

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASS.

I (
Si

jtį
I
i
t

SENIAUSI SOUTH BOSTONE J

STOGDENGIAI—
ROOFERS

Užtikrintas Stogo Gerumas 
ir Amžius.

Išmokėjimais duodama, kurie nori.
Dedam visokius stogus: asphalt 

shingies, smala ir žvirgždas, ir etc.
Mes apdengiant Side Walls na

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

ORMSBY CO.
380 W. FIRST STREET,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 2824-5

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organu nu
silpnėjime. Gyveninio permalu* 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVE^ 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Kelios dolerinės.,, ir 
.4$ buvau didelis tūzas!

Praeities laikais, aukštis buvo virš debesų. 
Pinigai išdegino mano kišeniuose skyles. Kaip 
išsibaigė, aš sugrįžau atgai kur pradėjau. 
Bet dabar yra kitaip!

Aš gaunu gerą algą. Malonu kolei užtenka
—ir aš padarysiu kad užtektu, nes... 
dabar kiekvieną pėde aš pasidedu kiek nors!*

’Tel. 2ts624 Gyv. 81182

♦ DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 ild 18 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu ši' 
žeminuoju ir priskiria

114 Suminei
LAHRENCE, MASS.t

DR. G. L KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room »
BOSTON. Telef. Lafayetto 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKŠTI) 

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

L 1 T H U A nTaN~
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ.
(Insured 
Movers >

Perklaustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROA1)WAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tei. SOUth Boston 4618

*TAI PYK1T AMERIKAI 
TAUI’YKIT SAU1 Tanpykit apsaugai. Atidė

kit pirkimą daiktų kurie 
jums nereikalingi, gelbėkit 
pagamini orlaivius, kar.uo- 
bs. tankus, kurie saugos 
apsigynimo linijas.

-J Taupyki* savo šaliai ir 
“sau. įleiskit dirbtuvėms 

judėt ir vyrams dirbt pirk
dami liefense Savings
Bonds ir Stamps.

O Taupyki! savo ateičiai. 
** Frisirt rgkite didesniems 

taksams ir apsisaugokite 
nuo skolų, pasidedant pi
nigų j Mutual Savings
šiandien.

Ju-u pinigai >ra apsaugoti 
ir jiisŲ sutaupos auga kaip 
jus bankas Savitarpns budu.

BAY YIEW 
MOTOR SERVICE

Banks
of Massachusetts

125-10. Sukaktuvės Mutual 
Savinųs Bankų Amerikoje

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigina.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

IAD1RBYSC1Ų.
Peter Trečiokas ir
Jot Kapočiunaa — savininkai.

Tabyma Ir 
1 HAMUN

8k^

*




