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Apsiskelbę Nepriklausoma Lietuvos Vi
HITLERIS NETIKĖTAI UŽPUOLĖ SOVIETUS— 
MŪŠIAI SIAUČIA 2,000 MYLIŲ FRONTU — LEN
KIJOJ VOKIEČIAI JAU PAĖMĖ LVOVĄ, BREST- 
LITOVSKĄ IR GARDINĄ—MASKVA PRANEŠA, 
KAD VOKIEČIAI PUOLĘ ŠIAULIUS IR KAUNĄ, 
BET BUVĘ ATMUŠTI—APIE ŠIAUUUS RUSAI SU
DAUŽĘ 300 HITLERIO TANKŲ, PAĖMĘ 5,000 BE
LAISVIŲ IR NUGRUDĘ PRIEŠĄ ATGAL PER SIE
NĄ—VOKIEČIAI SAKOSI SUNAIKINĘ 1,200 RUSŲ 
ORLAIVIŲ—ANGLIJA ŽADA RUSAMS PAGALBĄ 
—AMERIKA TAIPGI ŽADA SOVIETAMS PADĖTI, 
BET KOMUNIZMĄ SMERKIA KAIP IR NACIZMĄ.

Kaunas Lietuvių Rankose
Jį UŽĖMĖ SUKILUSI LIE- (Sprendžiant ii aitų žinių, 

TUVIŲ KARIUOMENE, aiškiai matosi, kad Paleckio
_ .. ' .------- r . i valdžia jau nuversta. Ar jai

Škirpa paskelbtas ne- paVyljO pabėgti, ar ne, žinių 
pnUunomo. Lietam v.l- ko, Jei lietu^1|
dzio. vedu. Tuo tarpu „do- kariūno,^ bura.iu. Lieta- 

vauja Prapuolenis. j komisarus sučiupo, tai
„________ ________akiai už-

1 mokėti ožį, Lietuvos pardavi
mų ir lietuvių karininkų žu
dymų.)

Einant “Keleiviui” spati-, jie dabar turės 
don, iš Berlyno atėjo šitokių 
žinių apie įvykius musų Lie
tuvoje:

Kauno radijas 
sako Berlynas, kad 
no j Armijoj sukilovisas lie
tuvių korpusas ir 
nos kovos su 
ėmė į savo 
sostinę. : 
uJUlfe

KKCKIVIS

THE BEST ADVEBTI8IN0 
MEDIUM

Adverttoinc Kates

KELEIVIS 
161 Breadvajr. Sa.

Ką Darys Dabar lie
tuviški Bolševikai?
Ii naujo reikia keisti kailį

Amerikoje visi bolševi
kai, jų tarpe ir lietuviškieji, 
iki šiol sušilę agitavo prieš 
Amerikos teikiamą Anglijai 
pagalbą. “Laisvė” preziden
tą Rooseveltą išvadino net 
“šalies išdavikų,” kam jis 
taip nusistatęs prieš Hitlerį. 
O “Vilnis” dar tik pereitą 
penktadienį tvirtino, kad 
Anglija kursto turkus prieš 
Sovietų Rusiją. Ji visus va
dino “melagiais.” kurie pra 
našavo, kad Hitleris mar
šuos ant Rusijos. Tas “mar- 
gavimas” darosi tik radijo 
stotyse ir melagių redakci
jose, sakė “Vilnis.”

Bet nespėjo tas jos rašy
mas pasiekti jos skaitytojų, 
kaip Hitlerio bombanešiai 
jau pradėjo sprogdinti Stali
no pozicijas. Ir kada naciai 
užpuolė Sovietų Rusiją, tai 
ChurchilI paskelbė visam 
oasauliui, jog Anglija rems 
Sovietų Rusiją kiek tik ga
lėdama.

Mūsiškiems bolševikams 
dabar tenka praryti

ANG
PAD

ChurchilI

Kalahrto T- 
SOUth 1671 METAI XXXVI

be Smetonos; Kaune Baisus Mūšiai
ŽADA 

[RUSIJAI.
kad ir

dijas,
turėjo labai atkaklių kovų 
su bolševikais Kauno gatvė
se, iki juos nugalėjo. Ar vo
kiečiai toj kovoj dalyvavo, 
pranešimas nieko nesako.

Nugalėję ir išmušę iš Kau
no bolševikus, lietuviai tuo
jaus paskelbė, kad nepri
kiš usoma Lietuvos respubli
ka jau atsteigta.

Nepriklausomybės dekla
racija susideda iš dviejų 
straipspnių. Vienas straips
nis skelbia, kad Lietuva yra 
laisva ir nepriklausoma. An
tras gi straipsnis pareiškia,

Hitleris Užpuolė Rusus
KARAS U2LIEPSNAVO ! Hitleris Goebbelso lupo- 

PER 2,000 MYLIŲ. mis paskelbė per radiją, kad
.. . karas tarp Vokietijos ir So-
Nacių orlaiviai tuoj puolė ■ vietų Rusijos jau prasidėjo. 
Kijevą, Sevastopolį, Žito- jjg apkaltino Maskvą buk ji 

mirą ir Kauną. < pa(jariusi Anglija sąmok-
Kaip perkūnas iš giedro• slą apsupti ir pasmaugti Vo- 

dangaus trenkė į Stalino ka-jkietiją. Todėl Vokietija tu-

Kai Hi 
dėldienį 
Rusiją 
premjeras 
per radiją 
damas pasaliliui kokios da 
bar pozicijoj Anglija laiky
sis Rusijos ^žvilgiu. “Mes 
remsime kiek tik mes galėsi
me ir kviesime savo draugus, 
kad jie darytų tą patį,” pa 
reiškė jisai, iš to galima su 
prasti, jog Anglija prašys 
Ameriką kad ir ji paremtų 
Sovietus. :

“Pavojus Rusijai yra kai
tų pavojus mums ir pavojus 

toliau Ghur- 
Rusiją, kaip 
" ė, kuri ka- 
erį, gausian- 
lbą.

jog Hit- 
Sovietų Ru- 

Anglijai ir A- 
merikai baigti savo karą ir 
visoms kartą pulti komunis- 

Hitleris labai 
iii, jeigu 

i šitokiu bu
dė

jos yra nusi 
stačiusios jį sunaikinti.

“Niekas nėra buvęs ko
munizmui tiek priešingas, 
kiek aš buvau per 25 me
tus,” sako ChurchilI. “Ir 
šiandien aš neatšauksiu nei 
vieno žodžio, ką aš esu apie 
komunizmą pasakęs.” Bet 
nežiūrint visų komunizmo 
nusikaltimų žmoniškumui, 
visa jo praeitis nublanksta 
prieš hitlerizmo šmėklą ku
ri dabar grūmoja žmonijai, 
sako Anglijos premjeras. 
Aršiausis komunizmo bruo
žas nėra blogesnis už nacių 
režimą. Todėl tegul Hitleris 
nesitiki, kad Anglija eis 
prieš Rusiją idant nacizmas 
išliktų gyvas. To nebus. An 
glija sprogdins Vokietiją 
bombomis dieną ir naktį, ir 
kas sykis sprogdins ją vis 
daugiau ir daugiau, idant 
Vokietija gerai pajustų, ko
kią ant jos nelaimę užtrau-

Amerikai,”^ 
chill. Ir te 
kiekviena 
riauja prieš 
ti Anglijos 

ChurchilI 
leno žygis 
siją yra

II

' kė nacizmas.
Tai tokia buvo vadovauja

moji Churchillio kalbos min- 
i tis. Ir jis žadėjo Rusijai duo
ti pagalbos visokiais specia- 

nprpifo na iistais. kurie padės jai suor- 
uolF Sonetų ganizu.oti sekimų, pra- 

tiaus Amrliins 'mone ir apsigynimą.Sai

Praneš-
leris yra visokio pikto šmėk
la, neprisotinamas krauge
rys ir plėšikas,” sako jisai. Ir 
senai jau buvo aišku, kad jis 
ruošiasi Rusiją užpulti. Aš 
jau kelis kartus Rusiją įspė
jau. kad naciai puls Ukrai
ną bet komunistai nenorėjo 
tam tikėti.

Anglija niekados į dery
bas su Hitleriu neisianti. 
“Mes turim tik vieną tikslą 
ir vieną neatšaukiamą užda-

Vokiečiai Paėmė 
Gardiną ir Brest- 

Litovską.
Be to,

; rusų

kiečiai paskelbė nepapras
tai didelių laimėjimų Rusi
jos fronte. Karas prasidėjo 
nedėldienio rytų, o panedė
lį vokiečiai sakosi jau turėję 
paėmę Gardiną, Brest-Li- 
tovską ir daug mažesnių ru
sų pozicijų. Be to, per pirmą 
karo dieną jų bombanešiai 
sunaikinę 1,200 rusų orlai
vių ant žemės ir keliasde- 
šimts jų numušę iš oro. Iš 25 
rusų bombanešių. kurie lėkė 
į Prusus, sugryžę tik du. Ru
sų tankai esą niekam never
ti. Vokiečių kulipkos einan-

reikią iš naujo keisti savo 
kailį ir keisti savo giesmę. Ir 
matysite, kaip jie dabar pra
dės šaukti, kad Amerika turi 
ginkluotis, turi remti Angli
ją ir Rusiją, kad Hitleris bu 
tų sumuštas! Jes, jie dabar 
versis ragožium, kad net’ jų 
sprandai braškės!

Dar Tik Vakar Ru 
sija Juokėsi.

Senas Anglijos rašytojas 
George Bemard Shaw, ku-

_____  ___ ris nesykj yra parodęs bol-
čios per juos kaip per sietą. įževikams daug užuojautos, 

i dieną vokiečių ša?- šią sąvaitę rašo: “Dar tik
woti skyriai prasimušę vie- vakar prieš mus ir prieš A- 

i tomis iki 40 mylių Rusijos meriką stovėjo milžiniškas,
,ai nuropos santvancai. , ^]urnon Maskva prisipažįs- uždavinys, kaip sumušt Hit-

Radijas m Kauno sako, ta kad vjetomjs rusaį turėjo Herį. Dar tik vakar Rusija 
kad naujosios Lietuvos vai- trauktjs atgal; bet kitose žiurėjo į mus ii- juokėsi.

.Tu* J** vietose priešas esąs sulaiky-1 Šiandien gi mums niekas
pulkininkas Kazys Škirpa, pirma dJeną daugiau nelieka, kaip tik at
buvęs Lietuvos pasiuntinys gi numu§ę jg7 vokiečių or- sisėsti ir juoktis žiūrint, kaip 

dabar gyvenas ]ajvjus sunaikinę 300 tankų Stalinas muša Hitlerį. Pa
iro,000 nacių paėmę ne-1 žiūrėsime, kuris kurį 
laisvėn.

Berlyne ir 
Vokietijos sostinėj.

PULK. K. ŠKIRPA

PORTUGALIJOJ NERA
MU, SVETIMŠALIAI 

BĖGA.

veiks.”
Shaw mano, kad Hitleriui 

nėra mažiausios vilties nu
galėti Angliją, Ameriką ir 
Rusiją Jis sakosi negalįs 
net suprasti, kas Hitleriui

Ijas,

nu* Londonas Spekuliuo
ja Rusų Strategija.

Pereitą sąvaitę New Yor- *«pn«w. iws muenui 
i kan atskrido keleivinis or-1 Padare, kad jis dabar uz- 
laivis iš Portugalijos, atvež-1 PU°^e Sovietus.. čia tun būt
damas 29 keleivius. Jie sa-|X}®nas w saJ-°
ko, kad Portugalijoj pasku- ĮShaw, arba Hitleris yra di

etinėmis dienomis pasidarė |desms aRle
dabai neramu. Naktimis mie-Įi manydavau, arba jis visis- 
, štai aptemdinami, daromi Rai Pasiuto-
aliarmai, žmonės mokinami chsmjha > vada wr 
gelbėtis nuo oro bombą Vi- • SUOMIJA J KARĄ NE- 

1 si esą įsitikinę, kad karo
Kadangi Škirpa kol kas liepsna galinti apimti Portu-1, Nors. vokiečiai skelbia. 

Lietuvon da nėra sugryięs, galiją bet kurią dieną Tą !kad su Jais ema ,Fnes 
tai jį pavaduoja katalikų de- šalį galį užimti arba vokie- J *r suomiai, Suomijos valdžia

lyderis Pra- (čiai su italais, arba anglai.simojo 
puolėnis.

Tarp kitų naujos valdžios ŠVEDIJA BUSIANTI 
narių yra minimi buvusis NEITRALI.
Lietuvos karo ministerisį Švedijos valdžia pasisakė 
gen. Stasys Raštikis, kuris busianti neitrali, bet Londo- 
dabar randasi Berlyną, ir: ne švedai mano. kad Vokie- 
gen.

oficialiai paskelbė, kad ji į 
šitą karą visai nesikiša ir ne- 

i padeda nei vienai, nei kitai 
I pusei. Prieš rusus einą vieni 
vokiečiai.

das,
kaip kariuomenės ya-

tija reikalaus Švedijos bazių 
savo veiksmams

______

TURKIJA NESIKIŠA.
________ Turkijos valdžia pasisakė
prieš RuTI busianti neitrali rusų-vokie- 

’čių kare. ,

Londone šiandien gyvai 
debatuojamas klausimas, 
kokia butų geriausia ru
sams strategija prieš vokie
čius. British Association sa 
kosi turinti patikimų žinių, 
kad šarvuota raudonosios 
armijos kolona vaiysis į Vo
kietijos vidurį, tuo tarpu kai 
vokiečiai laušis Rusijon 
dviem kolonom, būtent, vie
na jų eisianti Ukrajinon, o 
kita iš siautės (per Suomi
ją) taikys į Maskvą

RUSAI TURI 178 DIVI
ZIJAS.

Londono žiniomis, rusai 
turį sutraukę prieš vokiečius 
178 divizijas. Rusų divizija 
turi apie 15,000 kareivių, 
taigi 175 divizijos turėtų 
reikšti apie 2,700,000 vyrų 
armiją. Tame skaičiuje esą 
118 divizijų pėstininkų, 20

ralystę Hitlerio blitzkriegas. 
Nei karo nepaskelbus, anks
ti pereito nedėldienio rytą 
vokiečių bombanešiai pra
dėjo sprogdint rusų miestus 

'ir pozicijas nuo Baltijos iki 
Juodos juros. Pasipylė bom
bos į Odesą. Kijevą Sevas
topolį, Žitomirą, Kauną ir 
kitas rusų pozicijas. Užpuo
limas buvo toks staigus, taip 
netikėtas, kad rusai buvo už
klupti miegant. Nors Mask
va nujautė pavojų ir buvo 
sutraukus daug kariuome
nės Vokietijos pasieniu, bet 
ji nesitikėjo, kad Hitleris 
užpuls savo partnerį Staliną 
karo nepaskelbęs.

Tik penkioms valandoms 
praslinkus Vokietijos amba
sadorius Maskvoje pranešė 
Molotovui, kad Vokietiją 
buvo “priversta imtis karo 
žingsnių prieš Sovietų Są- 
^ufigą.” * —

Iki rusai atsikvošėjo, vo
kiečiai jau buvo įsiveržę per 
sieną ir daugely vietų rusų 
orlaiviai buvo sunaikinti ant

lU/Dikm Antvnulinfn žemės, nespėję pakilti oran. MOSKVa Apiemainia Ties Vindava, Latvijoj, vo-

vinį,” sako karingas Angli
jos premjeras. “Mes esam 
pasiryžę sunaikinti Hitlerį 
ir išnaikinti visus nacizmo 
pėdsakus. Nuo šito mus nie
kas nenukreips—niekas. Jo
kio tarimosi, jokių derybų 
mes nedarysim ne tik su Hit
leriu, bet ir su jokiu jo at
stovu. Mes naikinsim jį ant 
sausžemio, mes naikinsim 
jį ant jūrių, mes naikinsim 
jį ore, iki visame žemes pa; 
viršy jo šešėlis nebus išnai
kintas ir iki visos jo paverg
tos tautos nebus iš jo jungo 
išlaisvintos.”

Pirmu Kartu.
Pirmu kartu istorijoj, šio 

panedėlio naktį Maskvos 
miestas buvo be žiburių. 
Eismą tvarkė milicininkai su 
raudonom ir žaliom liktar- 
nėm, kurių šviesa iš tolo ne-| 
simato. Sovietų sostinė buvo! 
aptemdinta dėl to, kad prie-1 
šo orlaiviai neužpultų, j 
Kremliuje susirinkę Sovietų) 
armijos vadai su komisarais 
ištisą naktį posėdžiavo ir 
švaistė kaip organizuoti ap
sigynimą. Prie Kremliaus

kiečiu bombanešiai sunaiki
no 40 rasų orlaivių žemėj. 
Kitame aerodrome sunaiki
no 60 orlaivių. Pirmą dieną 
vokiečiai sakosi sunaikinę 
nemažiau kaip 1.200 rusų 
orlaivių ant žemės._________

Išmetė $7A00fi00 
Bylą Prieš CIO.
Pasiremdama anti-trusti-

rinti “gintis.” Jos tikslas 
esąs apsaugoti Europą nuo 
bolševizmo pavojaus. Taigi 
karas prieš Rusiją esąs šven
tas karas. Su Vokietija ei
nanti Suomija ir Rumunija. 
Bet vėliau paaiškėjo, kad 
tai melas. Rumunija eina. 
bet Suomija neina.

Molotovas tuojau pasakė 
per radiją karštą prakalbą, 
pareikšdamas, kad Sovietų 
Sąjunga buvo užpulta be jo
kio pateisinimo ir ji dabar 
turi erintis. Jis pranašavo, 
kad Hitleris žlugs Rusijoj, 
taip kaip žlugo Napoleonas.

Anglija Churchillo lupo; 
mis tuojau prižadėjo remti 
Rusiją. Maskva padėkojo. 
Amerika irgi žada duoti So
vietams paramą nors komu
nizmą ji smerkia.

Tuo tarpu didžiausi mū
šiai siaųęįa l^nKitaj ir Lie
tuvoj; : Vbkiė&hi j&r paėmė 
Brest-Litovsko tvirtovę, 
Gardiną, Lvovą. Lomžą, 
Kolną ir visą eilę kitų mies
tų. Maskva tai pripažįsta. 
Bet Lietuvoje vokiečiai bu
vę atmušti ir nuvaryti per 
sieną atgal. Per Lietuvą jie 
žygiavo i šiaurę, Leningrado 
link.

Einant “Keleiviui” spau
dom Berlynas skelbia, kad 
vokiečiai eina Rusijos gilu
mon nesulaikomi. Maskva 
gi skelbia, kad tik kai kurio
se vietose priešui pavyko 
Sovietų teritorijon įsiveržti 
apie 10 mylių nuo sienos. Ki
tur vokiečiai esą sulaikyti.

Berlynas praneša, kadniu įstatymu, Republic Steel 
korporacija Clevelande bu-) Rusijos frontan išvykęs pats 
vo iškėlus federaliniame tei-1 Hitleris.

— . - .5 sme bylą prieš CIO ir jos va-
vartų buvo pastatyta stipriu reikalaudama iš ju 87.- 
saigyba su kulkasvaidziais į 500.000 atlyginimo už nuo- 
:r bombomrs. stolius, kurių tai plieno kor-

2,000 ORLAIVIŲ BOM- ngasida^. dėl
BARDUOJA VOKIETIJĄ. iCI°strelR? 193J meteis.

CIO unijos advokatas pa-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 15 
KARO.

Rusija padėkojo Anglijai 
už prižadėtą pagalbą. So
vietai mielu noru priimsią 
anglų specialistus, kad pa
mokintų rusus tvarkos ir ka
ro strategijos.

Berlynas skelbia, kad ru
sų armija tyžta kaip kiauši
niai. Rumunai jau atsiėmę

Paskutinėmis dienomis ir daVg teismui prašymą, kad 
naktimis anglų aviacija pra-: ^yja butų iš teismo išmes- 
x re,1i°- Pa?e^uslal bombarduoti ta, kajp neturinti jokio pa- 
Vokietijos. pramones cent- gr|ndo įstatymuose. Anti- 
rus ir vokiečių pozicijas o- į, ustiniu ‘ įstatymu jos nega-

byloj "vyntSs “ Bukovinf irbaigū

bombardavimas tęsiasi be jungtiįiu Valstija Tribuno- 
lokios pertraukos. United las nusr‘,rendė. kad anti- 
Press korespondentas ap- trustinio įstatymo negalima 
skaito, kad toms atakoms darbininkų unijoms ir jų

R^sdlen1 vart°ja po streikams taikyti Ir Cleve- 
.,000 orlaivių, kūne nume- jando apygardos teismas 
a po 3.000 tonų ir daugiau RepUblic plieno korporaci- 
jombu. Tuo tarpu vokiečių jog byja išmėtė. Tai yra 

užpuolimai ant Anglijos zy- svar})US laimėjimas darbi- 
miai sumažėjo; būna naktų, ninkams>
kad nei vienas jų orlaivis ____________

,. . .. i. . .a - bar jie išvyko anglų Egip-dtvunjų raitelių ir 40 ssr- U, į g ^ial plal*k*
vuotų brigadų.

nepasirodo viršum Anglijos.

amerikiečiaTbega IŠ 
PALESTINOS.

Iš Jeruzalės pranešama, ------ s .
;ad šiomis dienomis iš tenai submarinai 

išvyko 350 amerikiečių, lanto vandenyne ųuskandi- 
lauguma jų buvo pabėgusi no da 5 anglų prekybos lai- 

iš Siri jos ir Lebanono. Da- vus> viso 31,930 talpos to- 
-- - - - nų. Bet kokiu laikotarpiu jie

buvo nuskandinti, nepasa-

NUSKANDINO DA 5 
LAIVUS.

Nacių valdžia Berlyne iš
leido pranešimą, kad jos 

ir orlaiviai At-

vyti rusus iš Besarabijos.
Slovakija paskelbė Sovie

tams karą ir jos armija jau 
einanti su vokiečiais prieš 
rusus.

Vengrija taipgi paskelbė 
Sovietams karą.

ChurchilI įsakė anglų ar
mijai užimti Siriją kuo grei
čiausia. Tai reiškia, nedaryti 
su franeuzais jokių ceremo
nijų. bet sumušti juos, ir vis
kas.

Sovietų Rusijoj paskelbta 
visuotinė mobilizacija. Šau
kiama dar 5,000,000 vyrų 
armijon.

rikon, v__ _ ___ «AI

New Yorke gauta žinių, 
kad Rumunijoj sudužo su 
15 keleivių didelis orlaivis, 
kuris lėkė iš Bucharesto. į 
Sofiją Visi keleiviai žuvo.

sandeepkb
Text Box
1941-12-23-KELEIVIS
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3 APŽVALGA i
a___________________
KAIP LIETUVOS BOLŠE
VIKAI RENGIASI MENO 

“DEKADAI.”
šįmet Maskvoje žada i- 

vykti meno “dekada,” aiš
kiau pasakius — dešimties 
metu meno paroda, šitoj 
“dekadoj” nori dalyvauti ii 
Lietuvos bolševikai. Tuo 
reikalu rūpinasi liaudies 
“švietimo” komisariatas ii I 
meno reikalų valdyba. Šio-i 
mis dienomis buvo sušaukta 
ir konferencija Kauno teat
re. kur Įvairių sričių meno 
darbuotojai aiškino, kaip 
šioje srityje yra veikiama, i

vičiui. Kas gali garantuoti, 
kad Kemavičius padarys ge
riau ?...”

O Paleckis norėtų paro
dyti Maskvai lietuviškų me
nų kaip “audrų.” Bet nusi
minus jis skundžiasi, kad—

“Tarybinė santvarka gyvuo
ja Lietuvoje 9 mėnesius (da
bar jau virš metų.—Red.), bet 
iki šiol tos kūrybinės audros 
meno srity dar nematyti... su 
tarybiška dvasia ligšiol nega
lima pasididžiuoti...”

goslavų atstovybę, pripažin-t jiems veikti, darbai vėl 
damas tuo budu jų šalį Hit- smarkiai pakils. Taigi šį ru
lonui. Vadinasi, kai Jugo-ideitį prasidėsių labai “geri 
slavija buvo sukruvinta ir laikai.”
parblokšta, tai ir Stalinas jai ----------——
įspyrė. LIETUVOJE MĖGINS AU-

Irako istorija irgi aiškiai GINTI “KOKSAGYZĄ.” 
parodo, kad Stalinas vra Agronomag B Minius ra.

Nacių Kelias Per Ukrainą

Hitlerio “kibitzeris.” Teisė- - »»toji Irako vyriausybė buvo t? kauniskej Tiesoj, kad 
O kaž koks Sakas iš Pa-j D1SKa/;^,a. paJlanki Anglijai. Bet šį pa- ?™* Ue‘uv?e P»™ M^tu

nevėžio teatro visus varo 1,ma PaMdldzluotl- vasari Hitlerio agentas Raši-* bandoma auginti
ožio ragan. Esą- Ką dabar pasakys “Lais- das ali Gailanis tų vyriausy-- q “koksatrvzas?”

-Aš jaunas žmogus jūsų vės” ir “Vilnies” bolševikai, bę nuvertė, ir apsiskelbęs------
tarpe, bet galiu pasakyti, kad: kurie * ' ’ ’ *-* 11 ......
buržuazijos raugo da nenusi- r
metėt. Visos tos šnekos ir gin- rai

IŠ KUR JIE ŽINO, KAD 
TAI “MELAS”?

tų palaimino ir padare su į H7Z.77,; TA y ------
juo draugišką sutartį, pa- P.en£- Apie I® raet,j atfJ' 
drąsindamas tuo budu io i*“ au«aIas buvo atrastas

čai kila iš ambicijų ir intrigų. 
Tai buržuazijos raugas. Bukit 
atviri ir drąsus pasakyti, kad | 
iki šiol jūsų kelias buvo klai
dingas.“

. pradėtų avantiūrų prieš An-i Kazachstano^ kalnuose ir 
Keleivy” anųdien tilpo glijų. Žinoma, Irako žmonės ®uvo pastebėta, kad josak- 

! vienos moteriškės laiškas, šitam intrigantui nepritarė nys? gymos sakų. V adi- 
kažin koks kuriame ji skundžiasi turė- ir jis tuoj turėjo bėgti Persi- .atrastas naujas gumos 

arba kaip nesiseka veikti. “draugas” Kupstas. Jis ilgi jusi 10 hektarų žemės, ir tų jon. kad išgelbėjus savo fa-
Iš “draugo” Juodelio pra- mato daug “buržuazinio bolševikai atėmę. Ji da pri- šistiškų kailį. Su jo pabėgi-: 

liesimo paaiškėjo, kad tam raugo. A pač jam nepatin- duria, kad dabar viskas ne- mu susmuko ir duotas jam i 
pasirodymui Maskvoje esan- ka “konkursų sistema.” Gir- svietiškai Lietuvoje pabran- Stalino “pripažinimas” bei; 
ti nustatyta šitokia “provi- di, reikia ką nors parašyti. eo. Net arklio pakaustymas “draugiška” sutartis, 
zorine” (suprask: laikinė) tuoj duoda keliems rašyto- kainuoja 15 rublių, neskai- v..
programa: lėliams užsakymą O tie tuo- tant atlyginimo už kalvio ^itas stolinas sS^ė'

1. Pampinti kelias operas, jaus reikalauja “avanso, darbą. uitartis staunas sutrempė.
2. Kelis baleto spektak- Pasiima “avansą” (atlygini-; Perskaičiusi tų laišką, bol- £ats- A? JSSiraSf!:

liūs. mą iš kalno), o paskui para- ševikų “Vilnis” birželio 11 TneęV.imoc sutartis su ,
Kelis dramos spektak- šo niekam nevertą šlamštą, į d. laidoje sušunka: “Durna

Toliau kalba

Agronomas Minius sako:
“Musų respublikoj koksagy- 

zas sėjamas pirmąjį kartą... 
Pirmiesiems bandymams au
ginti musų žemėje koksagyzą 
iš Tarybų Sąjungos gauta 30 
kilogramų sėklų, kuriomis bus

•5.
liūs.

4. Kelias simfonijas kon
certams.

Be to. reikėtų parodyti 
Lietuvos spaudą, tik bėda, 
kad bolševikai čia neturi 
nieko sukurę, o rodyt Mask
voje “buržuazinę”

ĮPropaganda!” “Dėl ko jietokius melus rašo?” Bet ant kiekvienos jų jis nu-Petras Cvirka sako: _
“Priekaištai labai teisingi. į toK^us melus rašo. . . sispiovė ir visas šitas valsty

Labai neteisinga, kad konkur-> Na, o iš kur gi “Vilnies” bes užpuolė. Kiekviena Ša
šais vaduojamasi. Konkursai peckeliai žino, kad tai “me- lis, su kuria tik jis padarė 
trumpu laiku vargu ką duos.” Į las?. Juk tas laiškas ne pir- “draugiškų” sutartį, šian- 

.... . , mutinis toks. Amerikos lie- dien yra pavergta arba api-
cnanHa lunkus aiškina, kad tuviai gauna šimtus laiškų plėšta
itSlfli :tarP mena mylinčių žmonių nuo savo namiškių Lietuvo- K

v ~ tr man- L-adi nmiri visuomet kila didžiausių ne-; je, ir beveik visi jie tų patį 
krtas tas melas kad nepn- pripratimų. Bet ir jis pnpa-. tvirtina. Pagaliau ir paties 
klausomoj Liennoj jokios žista. kad tvarkos nėra. vrobu;«,
spaudos nebuvo.

Teatrui kurinius užsakyta

Taškuotas lankas per Ukrainą ir aplink Juodąją Jurą paro
do tariamą nacių planą prieš anglus. Militariniai stebėto
jai spėja, kad vokiečiai planuoja milžinišką “replių strate
giją per Ukrainą, Kaukazą, Iraką ir i Suezo Kanalą. į kurį 
iš priešingos pusės jie taiko per Egiptą.

~ mišku budu. kur nereikalin- Ūkininkas, žinoma, pagir-
įltaT užveteti' "lO "hektarų ;į°.į*e ““£?>?'•

, __ . : stebėtis, kad Sovietu Saiun- sevikai nori įtikinti nnsaulitebėtis, kad Sovietų Sąjun- ševikai nori Įtikinti pasaulį,
ta pasėti sovchozuose. Kosagv- ^a mėgina da auginti kok- kad gaibė už tai priklauso... 

' sagyzą ir gaminti gumą to- Stalinui.
kiais budais, kurie Amerikoj _ ______ ______
jau išmetami už tvoros.

plotą. Dalis šių sėklų numaty-j

zo auginimo bandymus taip 
pat atliks žemės ūkio mokyk
los ir bandymų stotys.”

Iki šiol guma buvo gauna
ma iš tam tikrų medžių ato
grąžų kraštuose. Perplovus 
tokio medžio žievę, pradeda

GARBE STALINUI.
Birželio 11d. laidoje Chi-

TURKŲ LAKŪNAI LA
VINSIS ANGLIJOJ.

Iš Ankaros pranešama,
cagos bolševikų “Vilnis” gi- kad 20 Turkijos lakūnų pe
riasi, kad Stalino karalystėj reitą sąvaitę išvykę iš tenai

ų. J iš ku- atrastas būdas avių veislin- Anglijon. kur jie busią pri-
nų paskui ir daroma guma. gurnui padidinti. Dabar, skirti prie anglų karo aviaci- 

^Bet dabar Amerikoje jau esą, avys atsiveda po 3. 4 ir jos, kad Įgytų daugiau paty- 
pradęda gaminti gumą che- net 5 ėriukus. rimo.

NE SMETONOS JIE 
LIUDL

Paleckio
“Tarybų

valdžios
Lietuva” , .. .. .

i įdėjo vieno žmogaus skelbi- skaityto-
•Voriu tik keliata žodžiu pa ma. kuriuo siūloma pardavi- Jams» jog Amerikos lietu-

, + ‘ ? mui norą nudėvėtu batu už organizacijos, kunosĮsakyti. Reikalas su pasiruoši- mm PO™ apaevevų oayų uz minėin Liebi-— j,--------t 300 rubliu. Ar tai irgi “dur- Dirzell° 10.9’ minėjo i^etu
■■Ii,,. Į na propaganda" ir‘‘melas?”

'sutartis SU STALINU dėl to, kad tą dieną “griuvo Į 
. .. Jurkūnas kalba net supv-į REIŠKIA NELAIME. Lietuvoje Antano Smetonosii. iškirstj-t ir pntaikyt J? kęs kad(Iailininkus norimai . "L fašistinė valdžia.” !

Įvairiems mstrtimentams: prįversti kurti nagai užsaky- * Štai kaip “Laisvės” Bim- Bet tai yra melas, ir “Vii-Į 
paskui reikia gi išmokti ope- <5įrdj; ' įba aiškina Stalino “draugiš- nies” bolševikai patys gerai

’ ’ . . , . _! kūmo” sutartis su kitomis žino, kad jie meluoja ir ap-Man pikta buvo. kada pnes valst bžmjs. -»..•» . . .-r-
mane kalbėję žmones jieskojo,

sa-
organas
nesenai “Vilnies1

rašyti naujus, jau bolševi- į ko: 
kiško skonio. Bet pagal už
sakymą tokie daivkai nesi- 
daro, todėl darbas nesiseka.

Su operom da blogiau. 
Joms reikia sukurti ne tik 
turini, bet ir muziką parašy

blogai• • šiai.
darbas eina nevy!

rą tinkamai pastatyti sceno
je. Tai ne kelių mėnesių dar
bas. Todėl svarstoma, ar ne 
vertėtų paimti kurią nors 
esamųjų operų. Kalbama j 
apie S. Šimkaus dabar bai-, 
giamą rašyti “Kaimą prie;
Dvaro” ir apie Miko Pet
rausko "Eglę, Žalčių Kara
lienę.” Be't Petrausko ope- tai kritikos, bet ir 
roj nėra “marksizmo todėl mo. Tik klausykit: 

buvo duota kažkokiamji
Dambrauskui “pataisyti.” 
Bet tas negerai “pataisė,” į 
todėl dabar pavesta kitam 
meistrui “taisyti.” Kai visi 
ją “ištaisys," tai Mikas Pet
rauskas savo “Eglės,” tur
but. iau nepažintų.

Dabai- pasiklausykime, 
kain apie tą i-uošą patys bol
ševikai kalba. Jų diskusijas 
pad uodam iš kauniškės“Tie- 
sos” 77-to numerio, kur yra 
.aprašyta aukščiau minėta 
ju konferencija Kauno te
atre.

Kalba Jurgis Petrauskas:
“Aš kalbėsiu kaip laisvas 

Tarybinės Lietuvos pilietis— 
atvirai ir trumpai. Mes visi ži
nome. kad operos kolektyvas 
yra vienas, tuo tarpu kandida
tuoja dvi. o gal ir daugiau ope
rų. Dramos kolektyvų yra ke
turi. o veikalų užsakyta tik 
dviem autoriams: drg. Sruo
gai ir drg. Borutai. Dabar ne
aišku. kaip tie keturi kolektv-' 
vai turės dalintis...”

Pritardamas šitam kalbė
tojui. Dautartas irgi aiškina, 
kad nėra nei tvarkos, nei 
plano. Girdi:

“Operos vadovybė prasikal
to tuo. kad pritraukė perdaug 
siaurą būreli prie darbo. Šim
kaus opera jau pavasarį buvo 
baigta, dabar instrumentuoja- 
ma. Miko Petrausko ‘Eglė’ jau 
30 metų kaip parašyta, nese
niai perdirbta, o dabar jau tre-1 
čias perdirbimas eina... Susida-! 
rė siauras būrelis, kuris viską 
perdirbinėja. ‘Eglė’ nepatiko, 
davė Dambrauskui perdirbti; 
po kurio laiko ir jo darbas ne
patikę davė perdirbti Kerna-

demagogai ban- 
savo

gaudinėja savo skaitytojus.
“Sovietų Sąjunga padarė ne- Amerikos lietuviai liūdi į 

puolimo ir draugiškumo sutar- ne dėl to. kad Smetonos vai- i 
tį su Jugoslavija. Už kelių die- džia nuversta, bet dėlto, į 
nų naciai paskelbė Jugoslavi- kad Lietuva pateko bolševi- į 
jai karą ir ją sutrempė. kų vergijon. Amerikiečiai ■

“Sovietų Sąjunga padarė liūdi dėl to, kad jų tėvai ir; 
panašią sutartį su Iraku, už broliai Lietuvoje buvo api-' 
kelių dienų Anglija paskelbė plėšti, visa nuosavybė iŠ jų 
karą Irakui ir jį sutrempė.” atimta ir laisvė panaikinta, 

Mums reikia tarybinės kri- . ' dagi streikuoti darbinin-
tikos. Mes kaltinam viens kitą. Taigi išeina, kad kam Sta- kams uždrausto, 
bet neklausiam, kam darbas linas prilipdo savo draugis- j žmonės rašo iš Lietuvos 
dirbamas. Niekas nepasakė. • kūmo bučkį, tą tuojaus is-, laiškus ir skundžiasi jau ne
kart jis turi but marksistiškas. (tinka * nelaimė. į begalį nusipirkti drapanų.; ;
Marksizmas yra sudėtinga,; Kodėl taip yra? J Amerikos lietuvių visuo- j
piat! pažiūra... be ypatmgojsi-. todėl J menė smerkė Smetonos re-
ir mT r eka?^ pa- nėraTokšndrauriSS^'tet' ir jų užtrauktas skydas yni į
s,rodys™ skandalingai... | jj* I daug aršesnis negu buvusi

V adinasi. norint parodyti rė “draugiškumo” sutartį su. Smetonos valdžia^.
Maskvos dekadoje tikrą Jugoslavija, manydamas, t ,^alP amerikiečiai liūdi ■ 
Lietuvos žmonių meną, rei- kad Hitleris jos nepuls. Beti^ėJ Lietuvos žmonių nelafc’ 

ti ką nors “mark- kai tik Hitlerio gaujos Ju- Į mes. ir tegul bolševikiški dė< 
Kitaip bus skan- goslaviją okupavo, Stalinas m^gogai nebando kitaip da-, 

tuojau išvijo iš Maskvos ju- tykų aiškinti, nes jie vistiek;
nieko neapgaus. • '

kaltininkų meno valdybose ir: 
kitur kaž-kur. Turėtų patys 
save pakritikuoti... Dailinin
kas kuria ne parodoms, ne už
sakymams...”

Gi Korsakas nori ne tik- 
marksiz-;

kia sukurti 
sistiško.” 
dalas!

Sirijos Karo Frontas

čia yra parodytas Sirijos žemėlapis, kur dabar tarp fran
euzų ir anglų eiina kovos. Anglai su “laisvais franeuzais” 
stengiasi paimti Sirijos sostinę Damaską (1) ir senovės 
Finikijos miestą Sidoną (2). šis žemėlapis taipgi parodo 
aliejaus rynų linijas, kuriomis anglų laivynas Haifoj ir Tri
polyje gauna aliejų iš Irako.

ATEINANTI RUDENI BU-i
ŠIĄ DAUGIAU DARBŲ. !

Mag a z i n a s “Business' 
Week” pranašauja, kad už; 
kokių šešių mėnesių žymiai ’ 
padidės pramonės veikla, 
bus daug daugiau darbų, 
reikės daugiau darbininkų.

Metai atgal, pradėjus A-' 
menkai ruoštis apsigynimui, 
pramonės veikla stovėjo 
117.3 punktų aukštumoj, sa
ko tas magazinas. Per šešis 
mėnesius ji pakilo 25 punk
tus aukščiau, bet ęer sekan
čius 6 mėnesius kilimas bu
vo jau daug lėtesnis ir pada- i 
rė vos tik 5 punktus. Dabar-1 
tiniu laiku pramonės veikia! 
stovi vietoj, nei kila nei i 
krinta.

Kilimas sustojo dėl to., 
sako “Business Week,” kad 
fabrikai dilba pilną laiką ir 
nebegali daugiau užsakymų 
išpildyt Dėl to dabar eaų 
statomi nauji fabrikai, kurie 
už kokių 6 mėnesių jau galė-: 
šią pradėt dirbti. Pradėjusį

•gtffiuCCOOMHĮĮ

•VY NOW W«ILE 
mcesARE uirZ

PIRK DABAR

MM KAINOS 
VM ŽEMOS!

NAUJAS WESTINGHOySE ElEKTRIKIMS 
R0ASTB4VEN Lengva įsigyti... Lengva vartoti! •:t

IŠVERDA VISUS VALGIUS VIENU SYKIU -.-i

* Panešamas, taipgi. Virk 
valgį elektriSkai. Valgyk 
tyrame ere.

* Tobulas Bufeto Vakarienei

* Verda Automatiškai
* Sutaupo Laika
* Maistas yra Skanesnis
* Galima Spirginti. Kepti. 

Virti, Rostinti
* Sutaupo Darba prie Pus

ryčių, Užkandžių ir I’ietų.
* Nustatyk termostatų ir 

užmiršk'

* Permatomas ciangtis

* Tinkamas Kcnuotl 
Vaisiams.

BOSTON eoMPAkr

AT YOUR

Edison Shop
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Rooseveltienė Tarp Kolegijos Studenčių ŽINIOS IŠ PITTSBURGHO, PA.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į
Ii kriaučių dirbtuvių pirmi* 

ninku susirinkimo.

ALP Kliubo name 13 bir* 
želio buvo kriaučių 54 sky
riaus dirbtuvių pirmininkų 
(čėrmonų) susirinkimas, kur 
jie darė pranešimus apie siu
vėjų darbo sąlygas darba
vietėse.

Atkočaičio dirbtuvės čėr- 
manas J. Stankevičius pain
formavo, kad jiems pabai
gus siūti militariškus ap
siaustus, civilio darbo ne
daug turi. Iš Atkočaičio bu
vusių dviejų dirbtuvių vėl 
liko viena. Antroji dirbtuvė 
pradeda siūti uniformas 
(kareivių drabužius) ir ten 
didžiumą darbininkų jau su
daro svetimtaučiai. Darbų 
tose abiejose dirbtuvėse ne- 
perdaugiausia. Tiesa, sako 
čėrmonas. darbdavis rami
na, kad darbo bus, tuojaus 
pradėsime dirbti pilnai. De
legatas rodė ir registruotų 
formų koltas, bet mes jų 
kaip neturime, taip neturi
me. Jeigu reikalai nepasitai
sys trumpoje ateityje, tai 
Atkočaičio darbininkams 
išrodo nekokie pyragai.

Armakausko dirbtuvės 
čėrmono nebuvo. Apie tą 
dirbtuvę davė raportą dele
gatas A. Bubnys. Jis pažy
mėjo, kad Armakauskas 
gauna darbo iš kelių gerų 
firmų, bet bėda, kad jis ne
turi darbininkų. Iš tos prie
žasties darbo firmoms nepa
daro ir kila klausimas, kaip 
su ja bus ateityje. Dabar dir
ba keli Atkočaičio darbinin
kai, tai darbas geresnis ir 
firmos darbo duoda. Bet 
kaip tie sugrįš į savo vietas 
pas Atkočaitį, tai kas tada 
bus?...

Karvelio dirbtuvės čėr
monas pažymėjo, kad pas 
juos visiems darbininkams 
pakeltas atlyginimas 10% ir 
nieko naujo nėra.

Iš Kaspersko dirbtuvės 
čėrmonas V. Daubaras aiš
kino, kad jie turi darbo ir 
nekurie skyriai dirba viršlai
kį. Pakeltas 10 nuošimčių 
atlyginimas visiems darbi
ninkams išmokamas gerai ir 
uždarbiai neblogi. Dabar 
rengiamės prie kriaučių pik
niko, kuris įvyks liepos 12 
Dexter parke.

Lapašausko dirbtuvės čėr
monas nurodė, kad jų dirb
tuvėje darbo yra iki valios. 
Kaip unija darė su jų fir
moms sutartį, tai delegatas 
pasišaukė netik čermoną, 
bet ir komisiją į setlemento 
komitetą. Komisijos narys 
Tumosa pridūrė, kad dele
gatas A. Bubnys jiems ne 
tik dešimtą nuošimtį gavo. 
bet dar ant dešimto ir penk
tą pridėjo, kurį fabrikantas 
buvo numušęs metai atgal.

Matulio dirbtuvės čėrmo
nas V. Bielskus referavo, 
kad pas juos dabar nėra tų 
blogumų nei kivirčų,, ką pir
miau būdavo. Tiesa, darbi
ninkai skundžiasi, kad neuž
dirba. kad darbas sunkus, 
reikalauja gerai padaryti, 
atlyginimas labai žemas. 
Unija turėtų ką nors daryti 
su Ulman Brothers firmą, 
nes ji perdaug sauvaliauja, 
visokių priekabių prie dar
bininkų jieško.

šalaviejaus dirbtuvės čėr
monas J. Jasaitis pažymėjo, 
kad pas juos dabar dirbama 
gana gerai, kai kurie skyriai 
dirba net ir perdaug.

Šimėno dirbtuvės čėrmo
nas G. Rukštelis pranešė, 
kad ir pas juos dabar darbo 
yra. Darbdavis nuo pirmos 
dienos moka 10 nuošimčių 
algų daugiau. Turėjo dirb
tuvės darbininkai susirinki
mą, pasikalbėjo, pasitarė 
kaip vieningiau visiems gy

čia yra parodyta (su skrybėlė) prezidento Roosevelto žmona, kai ji su kolegijos studentė
mis lošė dramą per radiją.

venti, nes iki šapmitingio 
nebuvo dirbtuvėje geros 
nuotaikos. Gal dabar ji bus 
geresnė. Šimėnas smarkiai 
ruošiasi ir kriaučius agituoja■ 
į kriaučių pikniką, kuris bus' 
liepos 12 d. Dexter parke. ,

Šimaičio dirbtuvės čėrmo
nas M. Nazveckas paaiški
no, kad pas juos darbo yra 
ir darbdavis moka visiems 
pakeltą 10 nuošimtį algų.

Juškevičiaus dirbtuvės 
čėrmono nebuvo, už jį davė 
raportą F. Stanaitis, komisi
jos narys. Jis nurodė, kad jų 
dirbtuvė dirba darbą J.
Freedmanui. o Freedmanas 
yra fabrikantų susivienijimo 
pirmininkas, tad unijoje jis 
turi intakos ir ta jo intaka 
atsiliepia musų kriaučių bū
klei. Jis vis gauna unijoje 
koncesijų; jis, girdėjau, no
ri jų gauti ir šįmet. Dar mes 
kainoraščio neturime ir ne
žinome kaip jis sutvarkytas
algas pakėlus. ------------------

Riaubos dirbtuvė, iki šiol Apie tautininkų sudarytą j Ant vieno šono spiauna, o j 
siuvusi uniformas, dabar ne- “valdžią.” Į antrą šoną glosto.
dirba. p0 ilgo ir slapto tautinin-' TaiP Karpius. Tik

Po raportų, visi dirbtuvių veikimo galų gale viešai trumpas laikas atgal jis la-

IŠ CLEVELANDO PADANGES.
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Lietus pakenkė lietuvių 
radijo piknikui.

Pittsburgho lietuvių radijo 
i pusvalandžio vedėjas Povi
las Dargis kas metai vasaros 
laiku rengia poną išvažiavi
mų, ir tie išvažiavimai su
traukia daugybę publikos. 
Šiais metais radijo piknikas 
buvo rengiamas birželio 1 
d., Adomo sodne, bet pasi
taikė taip, kad per visą są
vaitę pirm išvažiavimo kas
dien lijo, ir išvažiavimo die
noje po pietų vėl pradėjo 
kaip iš viedro pilti.

nybą. Jis visai nesiskundžia 
ir labai gerai išrodo.

Kitas lietuvis jaunuolis. 
Andrius Sadauskas, buvo 
parvykęs irgi tik vienai die
nai aplankyti savo tėvelius 
ir draugus. Jis yra vienturtis 
žinomų biznierių Sadauskų 
sunus.

Žinoma, Andriukas buvo 
reikalingas ir tėveliams pa
gelbėti biznyje; bet ką pa
darysi, Dėdei Šamui irgi rei
kia kareivių, sako p. Sa
dauskas.

Wheele«!o ir La Folletto 
kalbos Pittsburghe.

Pittsburghe yra susidaręs 
taip vadinamo “America 
First” komiteto skyrius, į 
kurį yra susimetę naciai, ko
munistai ir kunigo Coughli- 
no sekėjai. Tasai komitetas 
buvo surengęs jau net dve
jas prakalbas. Gegužės 12 d. 
kalbėjo buvęs Wisconsino 
valstijos gubernatorius Phi
lip La Follette, o birželio 5 
d.—senatorius VVheeleris. 
Abejos prakalbos buvo ren
giamos po priedanga sulai
kyti Ameriką nuo karo, bet 
prakalbų atmosfera buvo 
tikrai pro-naciška. Tai jau 
pastebėjo ir Pittsburgho lai
kraščiai.

Teko girdėti, jog žymus 
Pittsburgho visuomenės vei
kėjas reikalauja, kad butų 
padarytas “America First” 
komitete tyrinėjimas, ko
kius santikius jis turi su na
ciais ir komunistais, ir iš kul
tas komitetas gauna lėšų tai 
savo naciškai propagandai.

Kalbės Lietuvos konsulas 
Daužvardis ir adv. Bagočius

Liepos 27 d. bus Pittsbur
gho lietuvių Lietuvos Gelbė
jimo Diena, kuriai rengiasi 
visi Pittsburgho lietuviai, be 
skirtumo politikiškų įsitiki
nimų. Kiti sako. kad tai bus 
Pittsburgho lietuvių vieny
bės diena, kad pagelbėjus 
Lietuvai atsikratyti masko
lių jungo.

Šitai Lietuvos Gelbėjimo 
Dienai jau yra pasižadėję 
kalbėti Lietuvos konsulas 
Petras Daužvardis ir SLA. 
prezidentas adv. Bagočius— 
abudu pirmaeiliai kalbėto
jai. Maironio ir Pasaulinės 
Parodos jungtiniai chorai 
išpildys dainų programą. 
Bus ir sportininkų rungty
nės. f/

Todėl ruoškimės prie tos 
didžios Pittsburgho lietuvių 
dienos visi. S. B.

Lietus ne tik išvažiavimams 
pakenkė, bet padarė daug 

nuostolių Pittsburgho 
apylinkėje.

Birželio 2 ir 3 dienas pas 
mus Pittsburghe vėl kątik 
nepasikartojo garsusis šven- 

i to Patriko dienos potvinis.
--------------------------------- ----- Per čielą sąvaitę lietui be
Noksta Maine9o lie- p^. » , , . . p

patvino, kad potvinio pavo
jus gręsė visam Pittsburghui 
ir kitiems miestams. Bet šį 
kartą didelio potvinio musų 
Pittsburghas išvengė, nors 
jo apylinkėse vanduo pada- 

nuostoliu ir žuvo

tuvių Kolonijos.
Portland, Me.

_____ Apie Portlandą niekad
čėrmonai pasiėmė kriaučių buvopa^kelbta ką jie veikia kai niekino ir neišmanėliu niekas neparašo, o bet gi lie- f- 
niVuiVn tilrkrfii Vnrinncmo. . , . visiiu vadino Kl. Jurgelionį. Jis tūrių čia yra. Keliatas jų da-

—n kad Jurgelionis d skaito ir “Keleivi.” Savo keliata> žmonių.
Manoma, kad jei valdžia

pikniko tikietų. kuriuos mą 
no išplatinti ir paremti 
kriaučių pikniką, kuris bus 
liepos 12, Dexter parke. Tuo 
ir pasibaigė čėrmonų susi
rinkimas.

LSS 19 kp. išvažiavimas j 
Great Necką puikiai pavyko

Birželio 15 d.. LSS 19 kp. 
turėjo išvažiavimą Kasmo- 
čiaus parke, Great Necke, 
Long Island. Jau kelintas iš 
eilės metas LSS 19 kuopa 
daro išvažiavimus į Great 
Necką, bet seniau jie būda
vo menkesni, šįmet rengimo 
komisija pasiėmė dviejų 
aukštų busą ir kaip puse po 
vieniuoliktos išpyškėjo nuo 
“Naujosios Gadynės’’ buvei
nės į Great Necką.

Kasmočiaus sodelis gana 
gražus. Pieva žalia. Mede
liai jauni ir gana lapuoti, 
taip kad buvo puiku šneku
čiuotis su greatneikiečiais, 
kurių prisirinko gana apstus 
būrys į LSS 19 kuopos išva 
žiavimą.

Draugė Petrauskienė ir 
draugai Baranauskai parū
pino LSS 19 kuopai užkan 
džių. LSS 19 kuopa jiems 
labai ačiuoja už jų triūsą, už 
pagalbą musų išvažiavimui. 
Taip pat ačiū ir KasmočiUi, 
kuris puikiai savo sodelį pa? 
puošė brooklyniečiams sve
čiams pasitikti.

Be piknikaudami, brook 
lyniečiai LSS 19 kuopos na
riai ir jų prieteliai nepamir
šo ir to fakto, kad 1940 me
tais birželio 15 d. Rusijos 
raudonoji armija okupavo 
Lietuvą. Rengimo komisijos 
narys d. A. Žilinskas paga 
mino tuo klausimu rezoliu
ciją, smerkiančią svetimuo
sius okupantus, kurie pagro
bė musų tėvų kraštą ir pri
jungė prie Rusijos, kuri ir be 
Lietuvos turi virš astuonių 
milionų keturkampių mylių 
plotą žemės. Draugas J. V. 
Stilsonas tuo ruožtu pasakė 
trumpą prakalbėlę, o po jos 
perskaitė rezoliuciją, kurią 
greatneikiečiai ir brookly- 
niečiai kaitų priėmė. Rezo
liucijos kopijos bus pasiųs
tos Jungtinių Valstijų vy
riausybės įstaigoms.

Vytautas

UŽDRAUDĖ KELTI AU
TOMOBILIU KAINAS.
Washingtono vyriausybė 

pareikalavo, kad 5 automo
bilių kompanijos, kurios bu
vo pakėlusios savo automo
bilių kainas, tuojaus tą pa
kėlimą atšauktų.

ir ko nori atsiekti. Visi jų vadino . . „
vadinami šulai suvažiavo į sakydavo, kad Jurgelionis gi skaito ir “Keleivį.’ Savo 
n J Bačiuno farma ir suda- >7ra kvaihausis iš visų so- laiku čia buvo isikurusi ir 
lė “lietuvišką valdžią.” cialistų.” O dabar, kai Jur- pašalpinė draugija ir lietu- 
Kiek jau teko patirti, tai p. gęlionis pasikeitė, tai Kar- vių socialistų kuopa. Tai bu- 
Smetona yra užgirtas “tau-< Padėjo jį glostyti. Jis vo da tais laikais, kuomet 
tos vadas” ir “busiantis Lie- džiaugiasi iš Jurgelionio čia gyveno veiklus “Kelei- 
tuvos prezidentas.” Kaip laikraštuko, ir net ragina sa-
j‘iems viskas nusiseks, tai ir Y.° gerus tautininkus. kad jie 
jie patys tik vėliau galės pa- JI skaitytų ir Jurgelionį rem- 
matyti. Nuostabu, kad ir to- j ĮįM* kad ateinančiame SLA 
kie prisidėjo, kurie apie p
Smetonos valdžią nekaip

Telefono kompanija ruo
šiasi karui.

Ohio Bell telefono kom
panija praneša lavinanti sa
vo darbininkus netikėti
niems įvykiams. Ruošiasi 
prie to, kad jei šaliai kas iš-

1 seime galėtų daugiau triukš- ’ kytu prakalbą. Per tas pra 
mo sukelti.

nebūtų pastač i u s i va
karinėj Pennsylvanijoj po- 
tviniui kontroliuoti tvenki
nių. tai tikrai butų pasikar- 

vio korespondentas Kirtik- to jęs garsusis šv. Patriko 
lis. Jis buvo surengęs čia 1936 metų potvinis.
prakalbas ir pakvietęs “Ke- k . .
leivio” redaktorių kad pasu- Tenka susitikti su lietuviais 

- - - kareiviais.

kalbėjo praeityje.
Karpius dabar giriasi, kad

jis sudaręs iš keturių asme
nų “viso Clevelando lietuvių 
atstovybę,” ir buk “visi” su 
tuo sutinką, čia aiškiai pasi
rodo. kad p. Karpius nežino

kalbas ir susitvėrė minėtoji ! Jej pasitaiko kada nuva- 
draugija ir LSS kuopa. Pri-į žiuoti i lietuvių pikniką ar į 

kitą kokį viešą parengimą,sirašė beveik visi vietos lie
tuviai, kiek tik jų čia buvo. 
Žinoma, buvo nedaug, apie 
20 ar 30. Ir visi tuomet užsi
rašė po “Keleivį.”

k, Jis kalba, nes paties Sme- K į, , kitoki
onos atsilankymas i Cleve-, $ ; ka«

landa parode labai aiškiai, kd į 4susisiekimo

kad jo (Smetonos) vadovy- Nore Ame-rikai jokis
dliis'primrT cleVelandleC’M jus dar neisią,' tačiai. visi

Mano manymu, Lietuvos 
gelbėjimo darbui reikėtų 
vienyti krūvon visas lietuvių 
spėkas. Dabartiniu laiku A- 
merikoj randasi grupių, ir 
kiekviena jų nori gauti sau 
po Lietuvą. Jeigu tas darbas 

subendrintas, tai iš jo

Bet kai Kirtiklis išvažia
vo. tai musų kolonija ir vėl 
užmigo. Dabar apie ją nie
kas negirdi, nors lietuvių da 
yra kelios šeimynos.

Iš viso Maine’o valstijoj 
lietuvių nedaug. Kiek stam- 

Mirė taipgi Juozas Šimu- besnė ir veiklesnė kolonija 
levičius nuo 7011 Wade yra tik Lewistone. Tenai jie 
Park avė., sulaukęs 62 metų turi ir nuosavą salę, neblo- 
amžiaus. Paliko moterį, ke- gai uždirba ir gerai paba- 
turius sunus ir tris dukteris, liavoia. Seniau ir Rumfor-

_. . —------  . das dažnai figūruodavo mu-
Šiomis dienomis Cleve- Sy spaudoj. Tenai daug 

veikdavo Viskontas. Dabar

rengiasi pne apsaugos.

nebu, . „„............-------------- ,
naudosis tik atskiri politi-. įnde mirė ________ . _ ______ ___
kieriai, kurie turės daugiau I cius nuo <711 Lockyer RumfOrdo jau nedaug ži

Jonas Bulkavi-

drąsos. Taip yra atsitikę Paliko sūnų ir dvi dukteris.
pii m iau, taip gali ir vėl atsi
tikti.

Prasidėjo piknikų pavietrė.

Visos draugijos laukia va
saros* ir rengiasi prie pikni
kų. bet šaltas oras ir lietus 
daug jų sugadina. D-ro V. 
Kudirkos draugija buvo pri
sirengusi prie didelio pikni
ko birželio 15 dieną, bet lie
tus jį sugadino. Ši draugija 
yra viena iš seniausių drau
gijų musų mieste, ir ji sten
giasi kasmet surengti nors 
po vieną pikniką ir vieną 
balių žiemos sezone.

Musų jaunuoliai 
armijon.

Lietuviai jaunuoliai vie
nas po kito yra šaukiami į 
Dėdės Šamo armijos tarny
bą. Vieni jų šaukiami, o kiti 
patys savo noru įsirašo. Šio
mis dienomis yra šaukiami 
V. Šukys, G. Ketvirtis. V. 
Navarskis ir W. Jurgelis, o 
kiti turės eiti vėliau.

Jonas Jarus.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Korespondencijos, kuriose

nių bematom, noi's Kaulai- 
čia dar retkarčiais į “Kelei
vį’’ parašo.

Graži kitąsyk buvo lietu
vių farmerių kolonija apie 
Foxcrofta-Doveri. Važiuo

tai dažnai tenka susitikti su 
jaunais lietuviais Dėdės Ša
mo uniformose. Mat, iš 
Pittsburgho yra pašaukta į 
kariuomenę daug lietuvių 
jaunuolių. Nekurie jų yra 
tiek laimingi, kad jų tarny
bos vieta randasi ne perto- 
liausia nuo Pittsburgho, to
dėl ir kariuomenėj būdami 
jie atvdžiai seka Pittsbur
gho lietuvių judėjimą, ir jei 
tik jie išgirsta, kad yra koks 
parengimas, tai noi's vienai 
dienai pasiliuosavę atva
žiuoja su saviškiais pasima
tyti.

Pavyzdžiui, praeitam lie
tuvių radijo piknike teko su
sitikti net su keliais unifor
muotais lietuviais, kurie spe
cialiai buvo parvykę iš ka
riuomenės į tą pikniką, ne
paisydami net 250 mylių ke
lionės tik į vieną pusę, ir tai 
tik vienai dienai. Teko pasi
kalbėti su geru “naujienie-

skelbiami piknikai, bankie- jant is šito miestelio į Sebec čiu Aleksandra Jutsevi- 
tai ar kitokie reikalai, iš ku- ežerą, abiem kelio pusėm cium apie kariuomenes tar- 
rių rengėjai nori padalyti buvo gražios lietuvių far-
sau pelno, gali but talpina- čia gyveno Tumosai,
mos laikrašty vien tik kaip Mičai, Ausiurai, Petrušiu- 
paprasti bizniški skelbimai, nas. o kiek toliau Milenai ir 

— ■ kiti. Vasaromis čia atvažiuo-;
davo atostogas praleisti ne-j 
maža inteligentų iš Bostono 
ir net iš New Yorko. Sma- 

už kiekvieną sys tai buvo laikai, nes visi 
i buvo iauni. Dabar jau kone

raiškia, turi but apmokėtos. 
Todėl prisiunčiant redakci
jai tokius pranešimus, reikia 
kartu pridėti ir užmokestį— 
po 3 centus
žodį.

Bet korespondencijos apie vl^°s šitos farmos stovi ap- 
jau įvykusius parengimus leistos, jų savininkai išsikė- 
galima rašvti kaip paprastas lė į miestelį. Jie patys jau Į 
žinias ir redakcija įdės jas paseno ir farmeriaut nebe- 
nemokamai, nes tokie pra- ’en5va'. ° vaikai užaugo ir iš
nešimai jau negali but skai- važinėjo |>o miestus.

Maine’o giriose yra dar 
miestelis Millnocket (lietu

SLA 136 kuopa paskelbė ...., ____ _______, _  
vakacijas ir per porą mene-! mus irda mokėtų už juos 
šių nelaikys susirinkimų.j mokesčius valdžiai.
Nariai turi nueiti pas sekre-! . „torių ir užsimokėti savo mė- {
nesines duokles, nes mokės- , Per»Kaiiyu aukščiau jaeią 
čiai turi būti j centrų pastų- P“*** aPle koiespondenci

tomi skelbimais.
Visuomenė gal nežino,

kad už skelbimus, kurie tel-
Pa leidėjai kur Vra keliolika “Keleivio”
mokėtii pąstut tam tikrų mo- ir jie turi
!<es51’ draugijų, bet retai jie musų
iąuti. kad laikraštis talpintų spau3<& pasireiškia, 
visiems nemokamus skelbi- j

Taigi sunyko ne vien tik

viai sako: “Mėlynakė”),

sti savo laiku.

,. ... . -V . . ■» K> ’ų > > •» o -s .ų \ • K e «
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ias. Tas pats principas ata- 
tinka ir tamstos skelbimui.

‘ * • * ų - -' .
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NEBŪK ŽILAS
1ŠRODYK METU JAVNESNF

X
StctaUiiKos Gyduolės, Kuriais f*a- 

Žilimų, (Mauki) slinkimų ir
šias gyduoles privalėtų 

turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Joa 
»ti taiso žilus plaukus koki bu- 
ro, bet nėra dažai. Nėra nieko už 

geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome dideli $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien Ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.

Oept 4,
P. 0. Box 308. Cimton. Ind.
253 Broada-ay, So. Boston, Mass.

Portlando lietuvių kolonija, 
bet nyksta ir kitos. Praeis 
da keliolika metų, ir iš pir
mos musų ateivių kartos ne
daug kas beliks.

Milkų

««•••••<

AKRON, OHIO.

Lietuvių socialistų kuopa 
pagyvėjo.

šiais metais prie LSS 20- 
tos kuopos prisirašė veiklių 
narių, todėl ir veikimas pa
sidarė daug gyvesnis. Se- 
niaus socialistai veikdavo 
daugiausia kitose organiza
cijose ; savų pramogų jie ne
daug tesuruošdavo. Gi šiais 
metais jau trečią parengimą 
jie daro savo organizacijos 
vardu. Viena pramoga buvo 
šių metų vasario 22 dieną ir 
puikiai pavyko. Gegužės 30 
dieną musų draugai socia
listai turėjo gražų pikniką. 
Dabar gi jie rangia jau ant
rą pikniką, kuris įvyks lie
pos 4 d., visiems žinomoj 
vietoj, prie 959 W. South st 
Ir visi Akrono lietuviai ren
giasi tame piknike dalyvaut. 
________ Reporteri* V. T. N.

BEDFORDE SUDEGĖ 
ŽMOGUS.

Bedford, Mass.—Nakties 
laiku čia sudegė Alfredo 
Day’o namelis, kurio lieps
nose žuvo ir pats savininkas. 
Jis buvo 56 metų amžiaus 
žmogus ir versdavosi iš tro
kų biznio; anksčiau jis buvo 
šio miestelio valdininkas.



Ketvirtas Pnslapto KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

t KAIP BOLŠEVIKAI AIŠKINA PREKIŲ 
TRUKUMĄ LIETUVOJE.

L

Lietuvos bolševikai prisi
pažįsta. kad prekių nėra, ta
čiau nenori prisipažinti, kad 
dėl to yra kalta sovietiška 
tvarka arba tiksliau pasa
kius,—betvarkė. Paprastu 
bolševikams budu jie per 
akis meluoja ir stengiasi su
versti kaltę čia ant tarnauto
jų, čia ant “įsigyvenusių 
buržuazinių papročių.” Tie 
ių išsisukinėjimai kartais 
būna ne tik žiopli, bet sta
čiai juokingi.

Štai “Tarybų Lietuva” 
vedamajame straipsnyje nu- 
siaiškino iki to, jog prekių 
trukumo priežastį surado to
kiuose išvadžiojim u o s e : 
“Dalis prekybos darbuotojų 
jokiu budu negali atsipalai
duoti blogųjų privačių vers
lininkų ypatybių ir į pirkė
jus tebežiūri krautuvės savi
ninko akimis: kam noriu, 
tam duosiu, o kam nenoriu, 
pasakysiu, kad nėra.”

siu, o štai anam pirkėjui j 
duosiu, nes jis man šimpa-, 
tingas!

Bet. kaip sakoma, šuo pa- i 
kastas kitur. Okupuotoje į 
Lietuvoje valstybinių krau
tuvių vedėjais paskuti įvai
rus bolševikėliai, tad jie ir 
sauvaliauja, parduodami 
prekes “saviesiems,” gi j 
tiems pirkėjams, kurie jiems; 
nepatinka, atkerta, kad “ne
turime.” Bet “Tarybų Lietu
va” negi gali taip parašyti 
prieš savo ponus!

Toliau laikraštis rašo. kad 
sovietiškose krautuvėse par
davėjai ne tik prekių nepar
duoda, bet dargi pirkėjus... 
iškolioja! Pasak laikraščio, 
taip įvykstą todėl, kad pre
kybos darbuotojai neturi 
“politinio, auklėjimo”...

Kitame numeryje laikraš
tis aprašo, kaip veikia sovie
tinė prekyba Panevėžy. Pir- 

, įkėjai esą aptarnaujami ne- 
ReiKia turėti grynai sta- j kultūringai. Atėjus pavasa- 

ehanoviskus smegenis to- rjo ūkininkai negalėję

Na. 2Š. Birželio 25 l, IMI «.

IAįm* 13*' met« atgal, būtent 17*3 
metai*. rai)U)u FrieSrieb
Sebuli keliavę ii Rygea j Variava ir 
patikai tea Iteliaaė* ppadžiua apraiė 
knjtgaj “Reine eiaes Livheažera 
durch Peles.“ Nėra t« nare kelieaf 
jis pavadiae “durch Pelen“ (“per 
Lenkija“). via dėl te jie teko kėliau, 
ti ir per Lietuva. Ir Lietuves 
danu aprūkyti jia paiveuėia 
knygoj net kcliaadeiimta
Lietuva tuemet buvo jau runp oku
puota. todėl rašytojas arini save kuy- 
goję ir rusus. Jis taip pat stebisi ir 
nesuskaitomais kryžiais, kuria buvo 
jau pristatytas pilnas auna kraitis, 
žemiau paduodant kelinta 
vieta iš tos jo knygos.—Red.]

po vieną, kaip visur priimta, bet dviese, 
gal patys numanydami, kad iš dviejų bai
lių galima pakenčiamai drąsų žmogų su
daryti. <

Apsistojau smuklėje tame pat priemies
tyje. Smuklė, žinoma, buvo žydiška, labai 
nešvari, rusų kareivių apgyventa. Mačiau 
čia kelis rimtus flegmatiškus žemaičius, 
daugiau tylinčius, negu kalbančius, kelis 
girtus miestiečius baisiausiu lenkišku žar
gonu biaurius žodžius betauzijančius ir 
vieną kitą žydelį.

—Kaunas—-vienas seniausių Lietuvos 
miestu. Jo galybės ženklai—senovės tvir- 

Kelmė, pirma lietuvių sodyba, yra tik Į į°vių liekanos, beveik visose gatvėse užtin-

rau
sote

—Roman. Maike. uždai
nuokim: “Da Lietuva ne
pražuvo !”

—Ar tėvui linksma?
—šiur. Maike, kad links

ma ! Ar tu neskaitei gazieto- 
se. kad Stalino vaiske susi- 
buntavojo visi lietuviai ir iš
lupo bolšševikus iš Kauno?

—Skaičiau, teve.
—Mot, Maike. kųip grei

tai atėjo žydams galas. Vos 
tik vienus metus paponavo- 
jo ant Lietuvos gerybių—ir 
geriau: iš šventos musų že
mės. Ar tu. Maike. tikėjai, 
kad tokie cudai atsitiks?

—Taip. tėve. aš to tikė
jausi.

—O ar tu girdėjai, kad 
Lietuvoj susidarė jau musu 
tautiška načalstva?

—Girdėjau.
—Na, tai kur dabar yra 

Paleckis ir visi io žydiški 
komisarai? Ar jie išdūmė 
per dumblyną pas Staliną, 
ar gal iau džėloj sėdi užda
ryti ?

—Apie tai sužinosime vė
liau.

—Vot. Maike, turėsime 
torio iei -užmokime, kad 
Paleckį* pabėgo. Bolševikai 
mokėsi Iš Smetonos kad iis 
hė”<> iš Lietuvos, ale ką jie 
dab-” s-ikv ieigu ių Palec
kis išneš kudašių? Ka dabar 
rašv -'avo gazietoj Bimba'.’ 
Kain aš girdėjau. tai io vais
kus rengėsi minėt Džiula- 
javs mėnesyje džiaugsmo 
sukaktuves, kad Stalinas už
ėmė mu<u Lietuvą. Sakoma, 
kad Bimba buvo jau išmo
kė ir kamarinski kozaką su 
nrisduškom pašokti. Dabar 
jau turėtu lietuvišką klum- 
pakoli mokintis.

—Tiesa. tėve. lietuviškų 
bolševiku pozicija pasidarė 
kebli.

— Matai. Maike. seni 
žir.onė* vi-ada sakydavo: 
nespiauk i -usiedo šulini, ba 
gal pačiam įeikės iš jo gerti. 
Akuiat dabar taip atsitiko 
bulševikams. .Jie pakasavojo 
Lietuvos himną, pakasavojo 
vėliavą, pakasavojo Laisvės 
Alėtos valda, o to vieton i- 
vtdė bolševikiškus pavadi
nimus. flages ir giesme*. 
Vienu žodžiu, prispiaudė i 
musu tautos šulini, o dabar 
reikė-' p'ušvti musų tautos 
almužnos. ba Stalinas jų ga- 
zietų neskaitys ir aukų ne- 
dUO*.

—Tai da ne viskas, tėve. 
<laii boti da ir blogiau.

šiur Maike. kad gali 
būt š’ekčiau. Gali būt da ir 
"aip ked Staliną* turės vil
ny: iš Mask os. Ot. tada tai 
butu fonių Visas dietas 
juoktųsiI

—Prie to gal ir nepriei: 
tėve. Aš manau, kad grei
čiau Hitleris turės bėgli iš 
Berlyno.

—O kas ji iš tenai išvys?
—Anglijos ir Amerikos 

orlaiviai. 0 gal ir patys vo
kiečiai.

—Tai kaip tada bus su 
Lietuva. Maike? Ar vėl bul- 
ševikai ją užims?

—Aš manau, kad bolševi
kai į Lietuva daugiau jau 
nebesugrįš. Bet tai ateities 
klausimai, tėve. šiandien da 
peranksti apie tai kalbėti.

—Olrait. Maike, tai aš ei
siu ant tos intencijos išsigert.

Kuboj Išblaškė Ko-•>
munistus.

Apie 300 riaušininkų norėjo 
išlaužti kalėjimą.

Iš Havanos pranešama, 
kad Guanabacoa mieste. 
Kuboje, apie 300 tariamų 
komunistu pereita savaite 
užpuolė to miesto kalėjimą, 
norėdami paliuosuoti vieną 
studentą, kuris sakydamas 
komunistams prakalbą biau- 
i iai iškoliojo Jungtines Val
stijas ir prezidentą Roose- 
veltą. kam jis duoda Angli
jai pagalbą. Kadangi Kuboj 
yra uždrausta komunistam* 
ir fašistams valyti bet kokią 
propagandą prieš demokra
tiją. tai šis studentas buvo 
komunistų mitinge areštuo
tas ir uždaryta* kalėjimam 
•Ji* vadinasi Amaldo Esca- 
lona. Nežiūrint organizuotų 
komunistų pastangų, pa
liuosuoti ji is kalėjimo ne
pavyko. Miesto policija ap
siginklavusi šautuvais, ko
munistus ir nacius išblaškė.

Sirijoj Anglai Pa
ėmė Damaską.

Londonas paskelbė, kad 
po dviejų sąvaičių kovos, 
senoviška Sirijos sostinė Da
maskas jau aliantų rankose. 
Damaską užėmė “laisvieji 
franeuzai," kurie eina kartu 
su anglais. Anglai Damasko 
nebombardavo, bet apsupo 
ir pareikalavo, kad buvęs 
tenai Vichy francuzų garni
zonas pasiduotų. Po ilgoko 
delsimo, Vichy franeuzai iš 
Damasko pasitraukė ir mies
tan Įnėjo “laisvieji franeu
zai" su savo draugais ang
lais. Miesto gyventojai pasi
tiko juos su gėlėmis.

VOKIEČIAI JAU 120 MY
LIŲ UKRAINOJ.

Berlyną* praneša, kad 
motorizuotos vokiečių dalys 
šį utarninka Įsiveržė Ikrai- 
’m į o. Ižo mylių, -

smegenis 
kiai nesąmonei išgalvoti. Ar 
rasime pasaulyje bent vieną 
privatinės krautuvės savi
ninką. kuris nenorėtų kam 
nore savo prekių parduoti ir 
sakytu pirkėjui: tu man ne
patinki. todėl tau neparduo-

nusipirkti reikalingiausių į- 
rankių. Kaune krautuvėms 
iki 10 vai. ryto nepristatoma 
duonos, čia pat trūksta svie
sto bei žibalo. Pats preky
bos komisaras Gregoraus- 
kas pareiškė, jog “vartoto
jai nepakankamai aprupina- 

Estonija Sukilo prekėmis, ypač miltais ir
n** . duona.” Lietuvos bolševikuPrieš Bolsevikus.\partijos centro komiteto se- 

Žinios iš Pa balčio šaltinių j kretorius prekybos reika- 
sako. kad Estonijos žmonės įlams Šliomkė Maimin aiški- 
sukilo prieš rusų okupaciją ’ na, kad tai įvykę todėl, jog 
ir pradėjo luptf bolševikus i prekybos darbuotojai jau- 
laukan iš savo tėvynės. Išro-į čiasi “činauninkais.” Pasak

Tarybų Lietuvos,” Žeimiui 
kooperatyvas ištisomis die- i 
nomis neturįs duonos. Ir į 
“iš viso parduotuvė neturi į 
reikalingų prekių (pav.,i 

degtuku ir i

kaimas, prie kurio pastatytas Kurlandijos 
sieną dabojantiems sargams namukas. Čia 
jau viskas kitaip, nors tik pase mylios ke
lio skiria tą kraštą nuo Kurlandijos. Gau
sus kryžiai su Kristaus kančiomis skelbia, 
kad tai katalikų šalis; dideli kaimai nusa
ko kitokį žmonių gyvenimo susitvarkymą; 
kalba, kitokia žmonių išvaizda—ir tai skir
tinga. Net pašto tarnautojai ir vežėjai ne 
taip savo pareigas atlieka, kaip kad Kur- 
landijoje.—Kurlandijos paštininkas buvo 
švariai apsitaisęs, arkliai jo gerai pašerti, 
didelio ūgio ir stiprus; lietuvis gi paštinin
kas aukštas, liemeningas vyras, dėvėjo se* 
ną, lyg vienuolio, sermėgą, alkūnėse kiau
rą ir buvo nekalbus, savy užsidaręs. Kur
landijos vežėjas turėjo paprastą ragą tri
mituoti. o lietuvis mažutį plono balso vari
nį trimitą. Nežiūrint to viso, jo mažučiai 
arkliukai, visą laiką zovada, lėkdami, daug 
greičiau mane į Joniškį atvežė, negu tai 
butų padaręs kuiiandietis.

Joniškis maža kuo skiriasi nuo kaimo; 
gal tik tuo, kad gyventojų daugumą suda
ro žydai. Visi namai vieno aukšto ir pra
kiurusiais šiaudiniais stogais. Miesčiukas 
pagarsėjęs arklių turgais, kurie čia būna 
kelis kartus metuose.

Iš Joniškio į Meškučius pustrečios my-

karnos. Daug namų senovės gotiško sti
liaus, priešakiais į gatvę atsikreipę. Baž
nyčios irgi to paties stiliaus. Naujų namų 
maža. Jėzuitų kolegija turgavietėje ir baž
nyčia. nors ne per didžiausios, bet pagirti
nai pastatytos ir yra mieste gražiausi na
mai. Rotužė turi labai dailų bokštą seno
viško stiliaus, kuri turgavietę tinkamai 
puošia. Mūriniai namai tik centre, o už
miesty vis mediniai, senovės miesto mūrų 
liekanų tarpe prisiglaudę. Tos liekanos 
aiškiai nusako, kad senovėje Kaunas buvo 
daug didesnis, gražesnis ir didesniu žmo
nių skaičiumi apgyventas. Burmistras, pa
klaustas, pasakė, kad Kaune yra iki 400 
namų ir apie 4,500 gyventojų (dabar 120,- 
000 gyventojų). ' į

Kaunas guli labai gražioje vietoje, slė
ny, dviejų upių apjuostas, ii- aukštokų kal
nų, miškais apaugusių, pavėsyje pasi
slėpęs. • >

Pagaliau miestas pagarsėjęs puikiu mi
dum, Liepiniu vadinamu.

Gal pusė valandos kelio nuo Kauno rei
kia keltis keltu per Nemuną. Kėlė žydai, o 
juos ragino storoka lazda apsiginklavęs, 
rusas kareivis. Mane jie greit perkėlė, nės 
rusas tikėjosi gauti dovaną; ir gavo.

Perkėlus per Nemuną, kelias keliasi įdo. kad sukilimas prieš oku
pantus buvo jau iš kalno 
paruoštas, nes kaip tik vo- 
viečiai pradėjo per Suomiją 
žygiuoti Leningrado krypti
mi. Estijoj tuoj pasirodė ’ dažnai stinga 
ginkluoti estų buliai, kurie įkt.)”. 
taip pat pradėjo žygiuoti; Kažkokia E. Vičienė ap-! 
Leningrado linkme, pake-; rašinėja. Kaip atrodo krau
liui visur likviduodami bol-į tuvė, kurią atidarė vaistyto- j. 
ševikus ir ju prisiplakėlius, i nė prekybą Aukštojoj Pane- l 
šita* žinias ‘ patvirtina ir munėj. “Prieš gegužės pir-į 
Maskvos radijas, kuiis šio į mają atidaryta valstybinė' 
panedėlio rytą pranešė, kad'prekyba, bet vietoje lauktų; 
Estijo j pasirodęs “buržuazi- į maisto gaminių —pieno,' 
jos sukurstytas sukilimas.” • sviesto, kiaušinių, sūrio, dar
be: Maskva sako, kad rau-i žovių, bulvių, burokėlių— 
donoji armija tą sukilimą į kasdieninio maisto žmo- 
“sudaužė.” Bet Sovietų Ru-jnėms, buvo privežta degti- 
sijos žinių agentūros “Tass“| nės. vyno, papirosų, saldai- 
korespondentas Stokholme' nių ir dar šiokių tokių maž- 
sako. kad Estijos sukilėliai; možių. Pasiteiravus pas 
Iau užėmė ginkluotus laivus; krautuvės vedėją, kodėl nė- 
Talino uoste ir pradėjo išira šioje ‘maisto produktų’- 
kanuoliu šaudyt į raudonąją; parduotuvėje pirmo reika- į 
armija Talino apylinkėse, jingumo prekių, buvo atsa-;

Švedu salos Gotlando gy-ikyta: ‘Pažiūrėsime, stengsi-į 
ventojai sakosi apie 2 va- mės, gal kai kurių produktų' 
landa šio panedėlio naktį i ir turėsime’.” 
girdėję Latvijos kryptimi i Tame pat gegužės 15 d. i 
teki smarkų šaudymą iš ka-; “Tarybų Lietuvos” numery-? 
nuoliu, kad visi namai jų sa- Į je sakoma, kad Kaune išį 
loję drebėję. vienos valstybinės krautu-'

vės atleisti trys tarnautojai, 
nes jie pardavinėję mėsą, 
“didesniais kiekiais.” t. y. 
ne po pusę svaro, o po svarą.' 

priemiesčio Krautuvėse iki 10 vai. mėsos

NEW YORKE SUGAU
TAS VOKIEČIŲ ŠNIPŲ 

PAŠTO KARVELIS.
Nevv Yorko

gyventojas Mac Gang vidur- negalima gauti, todėl “pir-
naktį išgirdo ant savo gara- kėjų eilėse reiškiamas nepa- 
žo ulbanti kalveli. Jis buvo sitenkinimas.”
labai nuvargęs ir Gang jį 
paėmė i rankas. Prie karve
lio kojos pririštas buvo pai
šeliu rašvtas šitoks laiškas:

Pil. St. Linkevičius nusi
skundžia, kad jis visame 
Alvtuie neradęs pirkti nei 
sąsiuvinių, nei kreidos. Vė-

“12 vagonų su amunicija at- ijaUS paaiškėjo, kad Alytaus 
'ažiuos į jiaprastą vietą, kooperatyvui iš Kauno pa-1 
Saugokis Gover’o. Pradėt siųstoji kreida ėjusi geležin- 
42264. Laikas nustatytas Relių ir tai didžiąją skuba į

,12:15.” Antroj laiškelio pu 
. sėj užrašyta: “Deutschland 
uber alles.”

net 27 dienas. Pagaliau, ki
tas nilietiš P. Klimka rašo, 
kad visame Kaune negali-

Manoma. kad kalvelis ma gauti net ir kalkių, ku- 
priklauso. vokiečių šnipų rjos reikalingos vaisme- 
paštui susisiekimui palaiky- Ežiams baltinti. Girdi “vais-' 
ti, ir kad šiuo laiškeliu buvo medžius baltinti ir juos tręš- i 
duodama žinia, kur pribus ti kalkėmis raginami vais- 
12 amunicijos ir ka- medžių augintojai per spau
da ją išsprogdint. dą, tuo tarpu kalkių negali-

---------------- ma gauti.”
ANGLAI SULAIKĖ 3 Rodos, šių prisipažinimų, 

SUOMIŲ LAIVUS. pateikiamų pačios sovieti-,
Pereitą sąvaitę sulaikė, nės spaudos, pakapka, kad; 

ant jūrių ir suėmė 3 suomių' susidarius vaizdą, koks “so-1 
laivus. Matyt, anglai jau ži- tus ir laimingas” gyvenimas 
nojo, kad vokiečiai ruošiasi pasidalė maskolių terioja- 
užimti Suomiją moję Lietuvoje. t

bos. Kelias buvo lygus, o žemė aplinkui kalną. miškais apaugusį.
gera. Važiuodamas per didelius kaimus, Toliau, kaio ir visur Lietuvoie kelias la- 
kiekviename jų mačiau daug kryžių, gero- i b} b,’ Jį y” k d Jjįido : ]ž 
kai. apleistų, pusiau supuvusių, no,s “Su apSmMd Vmn^Zji bX

vo toks liūnas, kad net pervažiuoti negali-dailia ornamentika papuoštų.
Šiauliai Lietuvos miestų tarpe skiriasi

didumu, o iš talo net gana įspūdingai atro
do. Bažnyčia čia mūrinė, o viena gatvė net 
išgrįsta. Namukai visi mediniai ir tik gtoar 
jų, atkreipti į gatvę, turi murinės sienas. 
Šiauliai apgyventi amatininkų ir žydų pir

ma buvo.
Todėl pervažiavo tik veąimas, o aš,;savo 

daiktais nešinas, turėjai! apeiti aplinkui. 
Daiktus nešti ir vežimui per liūną persi
kelti padėjo vietiniai gyventojai, lietuviai,

kliu. Turgavietė labai didelė, vienoje pu- ?u7- dmbo ramus, o trečias vis
dairėsi aplinkui ir pamatęs kur tolumoje 
einantį arba važiuojantį žmogų, tuoj bėgo 
į mišką slėptis ir nesugrįždavo iš ten, kol 
neįsitikindavo, kad keleivis nėra nišų ka
riškis.

Kaip vėliau sužinojau, šiaip taip lietu
viškai susikalbėjęs, bijojo tas lietuvis rusų 
todėl, kad tie, užtikę jį kely, liepė surasti

sėje puikiais muriniasi namais apstatyta.
Kairėje pusėje netvarkingai išsimėčiusios 
žydų pirklių budelės, kuriose parduodama 
medvilnės dirbiniai, gelumbės, stiklas, 
duona ir kita. Prekės pigios. Bendrai, mie
ste gal trys šimtai namų ir grįčių. o gyven
tojų apie 3,500. (Dabar 22,000 gyv.).

statyti kiek toliau miestelio, kuris daug i nuskandintą Nemune kairią ir įtikino, kad 
mažesnis už Joniškį. Anksti rytą, gegužės i Jei jis kardo nesuras, tai tegul geriau nepa- 
mėn. 2 dieną, išvažiavau į Šeduvą. Kelias i s,r°d°. nes vis tiek užmuš.
ėjo gražiais kalneliais per didelius miškus. 
Miškai labai apleisti, neprižiūrimi ir daro 
gana šiurpiai didingą įspūdį. Kelias toks, 
kaip jį Dievas sutvėrė, nors abiejose jo pu-

Gal valandą sugaišęs, keldamasis per 
liūną, pagaliau išvykau toliau. Kelias kiek 
pagerėjo. Važiavau per kelis didelius kai
mus. Viename jų mane sulaikė ginkluotas,

sėse lyg Ui mėginta grioviai kasti. Šeduva bet visiškai girtas rusas, kareivis. Paklau- 
—miesčiukas visiškai mažutis, niekuo ne- kas esu. Atsakiau, kari rusiškai nesu- 
žymus. Beveik visi namai be kaminų. įpranta Jis noiėjo įšokti į vežimą, bet 

Vienodu, mažai įdomiu keliu, kuris į ga-J slydo ir išsitiesė purve. Vežėjas pavarė 
lą tik kiek pagerėjo, pasiekiau pagaliau arklius ir girtas riteris galėjo man atkeršy- 
Kėdainius. Iš tolo miestas įspūdingas. Yra ti tik riebiuoju keiksmu.
net kelios bažnyčios su aukštais bokštais
Tai vienas didžiausių Lietuvos miestų, ži
noma. namų gausumo atžvilgiu, o ne staty
bos gražumu, nes tik trejus mūrinius na
mus jame suskaičiavau.

Netoli Prienų užtikau nepaprastai gra
žias apylinkes, kuriomis ilgai gėrėjausi. 
Prienai—panašus kitiems Lietuvos mieste
liams, daugiausia 300 namų didumo, čia 
sutikau lenkų kariuomenės būrį, gana ge- 

Kėdainiuose sutikau pirmą kartą rusų, rai atrodantį.
būtent, gusarų, kurių įdegę veidai ir nudė- , ....
vėti mundieriai nesenai baigtą karą liūdi- ,. Garduią, pernakvojęs Krynisėje, atva- 
jo. Kėdainiai turi maždaug 450 namų ir ziavau be jokių nuotykių. Gardinas, kaip ir 
apie 5000 gyventoja kltas Lietuvos miestas—Kaunas, taip pat

is guli puikiame Nemuno slėny. Tai jau išbe gak^'ažL apylinkė greit lietau dide>^"'ies“s’.dal«e.lio J'ažnyčiy

Juna visi in iv JM m>estą sudaro tos pačios lietuviškos pa-
juodusios medinės trobos šiaujfiniais sto- devi jie paprastas sermegeles, vyžas ir kai- J , dau<riallsia 

ba malonia, nore ir paniekinta, savo lietu- gals’Jų <,au^iausm’ 
viską kalba. Kiek toliau miesto, kalnelyje, pastebė-

Važiuojant į Kauną slėniu prie Nemuno, jau daug rusų kanuolių, atkreiptų į miestą, 
labai smėlingas kelias buvo rąstais išgrįs- kurios vėliau buvo svarbiausia rusų atsto
tas Važiuoti lengva, nore gerokai krato. VU argumentas Gardine įvykusiame lietu- 
Tokio įtaisymo dar niekur nebuvau matęs, V,M lenkų seime.
gėrėjausi juo ir nutariau, kad šitas lietuvių Į miestą įvažiuojama pro karaliaus ir 
išradimas turėtų būti ir kituy smėlingose magnatų ramus, kurie čia susispietę ki uvo- 
vietose panaudotas. ; je stovi Toliau pavažiavus nauju tvirtu

Pagaliau atvykau į Kauno pnemiertį tiltu, prasideda miestas, kuriame įvairiau- 
(Slabadą), apgyventą vien žydų, kurių čia sios statybos ramų ir paprastų dūminių 
yra apie 2000. Pasistatę gražią sinagogą, grįteliu greta stovinčių pastebėjau. Tai bu- 
daugumoje pirkliaudami arba užsiėmę vo ryškiausias nenormalaus šalies gyveni- 
amatais, jie jaučiasi čia pilnais šeiminin- mo liudininkas: ponų puikumas Lietuvoje 
kais, nes dalinai ir administracinis susi- ir Lenkijoj, pagrįstas didžiausiu paprastų 
tvarkymas jų rankose. .Net nakties sargai, žmonių skurdu, atverie visą šalį prie pra-

-ir tai žydai nore raikščoįja ji*- naktį ne žiitics. • a t



• t •

KELEIVIU 50. BOSTON

jos reikalams, Vokietijos 
valdžia patarė Rumunijai 
nusileisti geruoju, negu nai
kinti turtą ir gyvybę.

Dabar gi Rusija sutraukė
KAIP VOKIEČIAI TEISINA SAVO ^V^’vSde«“»t

ŽYGĮ PRIEŠ SOVIETŲ RUSIJĄ. galėjo tok) pavojų savo pa-
____ _______ sieny toleruoti ir turėjo im-

Anksti pereito nedėldie- dorius Berlyne naudojosi

Nn*. Krimto 25 d , IMI bu

Naciai Varo Žudyt Lenkų Moterie

nio rytą Vokietijos užsienių savo eksteritorialumo teisė* 
reikalų ministeris Ribben- mis šnipinėjimo tikslams.
tropas padarė per radiją ši
tokį pranešimą:

šįryt aš priėmiau Sovietų 
Sąjungos ambasadorių ir 
painformavau, jog atsižvel
giant į tą pavojų, kuriuo So-

Visi dokumentai parodo, 
kad Rusija vedė Vokietijoj 
šnipinėjimą ir sabotažą. 

r / Tuo pačiu laiku komunis
tai vedė propagandą prieš

tis spėkos, kad jį pašalinti. 
Tai taip naciai teisina sa

vo užpuolimą ant Rusijos, 
su kuria buvo pasirašę de
šimčiai metų “nepuolimo 
sutartį?*

giaiu i vą pavojų. Kuriuo oo- Vokietiją ir užsieny, po visą 
vietą armijos gesino vokie- Europ?” Rumunijoj, Ju^
ciųstenai, Vokietija ėmėsi cĮavjjoj komunistai platino 
karinių apsigynimo pnemo- ir agitav0 pri^ Vo.

Pataria Nusipirkti 
Reikalingų Daiktų 

Dabar.
nių.

Kai 1939 metais Vokieti
ja kreipėsi į Sovietų Sąjun
gą. tai ji tikėjosi, jog su sa- 
vystove valstybe galima bus 
susitarti. Bet pasirodė, jog 
tą valstybę valdo tokia par
tija, kuri priklauso prie ko
munistų Internacionalo ir 
siekia civilizacijos sunaiki
nimo. . ,. „

Bet nežiūrint kad taip ko-; 
munižmo irT nacizmo yra- 
toks skirtumas, Vokietijos 
valdžia pasiryžo tartis. Ji 
darė tai tuo supratimu, kad 
sutartis bus geriausia garan
tiją: prieš tolimesnį bolše
vizmo ir žydiškumo plitimą. 
Buvo prieita prie to, kad 
1939 metais buvo pasirašy
tos dvi sutartys. Visų pirma 
buvo pasižadėta neatakuoti 
viena kitos, o paskui—nesi- 
maišyti į viena kitos intere
sų sferą.

Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva, dalis Lenkijos ir 
dalis Rumunijos buvo pri
pažintos kaip Rusijos. Ir Vo-. 
kietija aitą. sutartį su Sovie
tų Rusija išpildė. (Tas paro
do. jog tuos kraštus Stalinas 
okupavo pagal sutartį su 
Hitleriu.—Red.)

Be to, Vokietija daug pa

klėti ją.
Taigi pasirodo, kad 1939 

metų sutartis Maskva darė 
remdamosi žinoma Lenino 
teze, kuri sako. jog sutartis 
galima daryti su visais, nes, 
reikalui esant, jas galima 
sulaužyt.

Dalydama tas sutartis 
Rusija tikėjosi pakurstyt 
Vokietiją į karą su kitomis 
nebolševikiškomis valstybė
mis, o kai visos jos nusika
muos. tada jas Užpulti.

Sovietų Rusija tęsė savo 
dviveidišką politiką. Bolše
viku veikla Europoj negali 
palikti jokios abejonės apie 
tai. Maskvoje bolševikų val
džia buvo pareiškusi Vokie
tijos ministeriui, kad Pabal- 
čio valstybių ji neketina lie
sti. Bet ji tuoj pradėjo verž
tis į Vakarus. Visų pirma 
padarė su Pabalčio valsty
bėmis paktus ir pradėjo 
tenai steigti militarinių pa
pėdžių. Kai Suomija ant to 
nesutiko. Maskva sudarė 
Kuusineno valdžią Suomijai 
ir įsiveržė Suomijon. Suo
mija turėjo užleisti savo ry
tines provincijas, . kurias 
Maskva tuoj subolševikino. 
Tuomet Rusija žengė prieš 
kita® Pabalčio valstybes.

Maistas, kuras, 
avalinė ir kiti daiktai būną 
daug brangesni šį rudenį.

Babsono statistikų orga
nizacija pataria vartotojams 
nusipirkti reikalingų daiktų 
dabar, nes vėliau kainos bu
siančios daug aukštesnės, o 
kai kurių daiktų gal busią 
sunku ir gauti.

Ši nuomonė yra remiama 
dviem žinomais faktoriais. 
Visų pirma, per pastaruosius 
metus šios šalies darbininkų 
algų suma pakilo daugiau 
kaip 40 nuošimčių, kas reiš
kia, jog šįmet darbininkai 
galės išpirkti įvairių prekių 
apie 40, nuošimčių daugiau, 
negu pernai, šita perkamoji 
galia jau aiškiai pasireiškusi 
automobilių prekyboj. Pa
vyzdžiui. General Motors 
korporacija per šių metų 
gegužės mėnesį pardavė 60 
nuošimčių daugiau automo
bilių, negu pernai tuo pačiu 
laikotarpiu. Todėl automo
biliai jau pabrango ir sunku 
jų gauti. Tas pats busią ir su 
kitomis prekėmis, nes kai 
žmonės turi pinigų, tai jie 
viską perka. .

Antras faktoiius, dėl kų-; 
rio kainos turės pakilti, esąs 
tas. kad Amerika yra ne

Šis vaizdelis parodu vokiečius okupantus vedant Inkų moteris miškeliu, kur jos 
šaudytos. Tai įvyko šiomis dienomis Lenkijoj, netoli nuo Palmiros miestelio.

buvo su-

dėjo Rusijai sunaikindama! Vokietija ant to visko suti- . P^yzusi sumušti
Lenkiją. ! ko, nes norėjo išlaikyt taiką, diktatorius ir greitu laiku vi-

Bet tuoi naai.škėio kad Vo- ^°’ .1 Paba,tl PrddeJo zy- mybon. Pne tos gamybos 
Bet tuoj paaisKejo, Kaa v o tgluotl raudonoji armija.! buria nristatvti visi amat- 
RietlJOS valdžia apsigavo. & . V /Aniniinta T toti. • i • k • u •I- • •

tunianc nradp- AuoJ huvo oKUPuota ^^"ninkai bei mechanikai ir jai Kominteinas tuojaus prade- ggtoni įr reikalinga visokia ža-
jo stiprinti Vokietijoj savo; Ma«kvn« cntnrtvi h„vn v ^įKannga visokia 
veikla atkreinta nrieš Vo-1 .M?s.Rvo® sutartyse buvo )lava. Jau dabar visokie me-
ketiia Kad sutartys nebūta ?tlP1?ai Pabrėžta, kad uz sa- talai ir guma eilėn eina katu 
Ketiją. nad sutartys neoutų dienos nebūtų vedama jo- o-amvbai Privatiniems žmo- itvirai laužomos, komums- , • a gamyoai. rnvauniems miliu
tai nakeitė savo metodus ?.ia P°lltme ,Ta^1.taS1.Ja* niu reikalams šitų daiktų
Jie pradėjo kalbėti apie im- SlurUrod^a’iSd ota- SlcT* Tr'
perialistini karą. OGPU ko- kvitai “"S- kU"e *“*•
misa™ fistęmattskai moki- f ? dėjo
no Vokietijos komunistus .
ardyti Vokietiją. Tam daug ga^\'o vietai pradėk, ?altle8"*’ Pa«almią, abrusą.
nairtertavn Cnviotn dinlnma. F° tO i5OXletai Prarte,lO4rapanų negendamOSaVall-
padedavo Sovietų diplomą- žti j B lk Birželio nės ir nreaervuoto maisto 
tai ir konsulatai Vokietijoj. 91 . Vnirtotito« _P,ezei;U0.10 maišiu
Knminternas vartoto net ir 24 d’. okletlJ°s vald?Ia bl skardinėse, patariama nusi- 
Kominternas vartojo net n VQ painfoi-muota, kad Rusi- rurkti dabar.

B i ia j fra pasiryžusi ginklo spė- Anglių sekančiai žiemai
; Mes turime daugybę doku ka imti iš Rumunijos Besą- taipgi patartina nusipirkti 
mentu. kurie visa tai patvir- ■ rabiją ir pasiimti taip pat tuo jaus, nes jos pigesnės jau 
tina. Parodo ir sabotažą. Ne- Bukoviną, kuri niekados nė- nebus. o brangesnės tikrai 
mažiau kaip 16 Vokietijos i a Rusijai prigulėjusi. Žino- bus. Nuo lienos 15d. jų kai-1 
laivų buvo sugadinta šabo- dama. kad toks konfliktas na ęajį pašokti, 
tažo keliu. OGPU vaitojo sukrėstų tenai ekonominį ir Bovelna pabrango jau 25 
savo tikslams Vokietijos ko- sociali gyvenimą ir turėtų nuošimčiais. Kol kas da ši-1 
munistus ir net rusų ambasa- negeistinų pasėkų Vokieti- tas pabrangimas į audinius J 
*■ neperėjo, nes krautuvės tu-;

‘ na pirktis naujų rakandų, 
savo propa- kylimų, elektriškų aparatų,

Karas ^Šventoj Žemėj"

ši nuotrauka parodo Rethlehemo miestelį, kur Biblija sako 
Kristų* gimęs. Anglai dabar pavertė šį miestelį k«ro veiks
mų arena, čia stovi kanuoles. tankai, priešlėktuvine artile
rija ir kiti karo pabūklai.

į-ėjo prisipirkusios tų prekių 
seniau, bet apie rugsėjo mė
nesį bovelniniai audiniai pa- 
brangsią apie 20 ar 25 nuoš. 
Tiek pat pabengsiančios ir 
vilnonės materijos, todėl ir 
žieminės drapanos busian
čios daug brangesnės.

2 ŽMOGŽUDŽIAI MIRĖ
ELEKTROS KĖDĖJ.

New Yorko Sing Sing ka
lėjime šiomis dienomis bu
vo nužudyti elektros kėdėj 
Harrv Strauss ir Martin 
Goldštein. kurie buvo suda
rė Bi-ooklvne “žmogžudžių 
sindikatą” ir už pinigus žu
dydavo žmones. Kaip pa
vardės liudija, abudu šie 
gengsteriai buvo žydai.

ANGLIJOJ UŽSIREGIST
RAVO MILIONAS MO

TERŲ.
Anglijoj užsiregistravo 

.jau milionas moterų karo 
pramonėj dirbti.

*» A o c A
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NUSIP1RKIT DEFENSE 
SAVINOS BONDSŲ.

Jungtinių Valstijų iždas 
yra išleidęs Defense Savings 
Bondsų, kurių galima nusi
pirkti kiekviename pašte, 
iždo departamentas prašo 
mus paaiškinti apie tai ir lie
tuviams. Tie bondsai yra la
bai geras ir saugus invest- 
mentas. Jų galima nusipirk
ti po $18.75, o už 10 metų 
atpirks juos po $25. Kas da
bartiniu laiku gerai uždirba, 
gali kas sąvaitę nusipirkti 
po tokį boną. Kas neišgali 
kas sąvaitę, gali pirktis po 

1 vieną bondsą kas dvi sąvai- 
' tęs, arba kas mėnesį.
' Tų bondsų yra visokių 
kainų. Yra po $75. kurie už 
10 metų bus atpirkti po 
$100. Taigi per 10 metų už
auga apie 30 procentų. "

Bet jeigu kam prireiktų 
gatavų pinigų, juos galima 
bet kada nunešti į paštą ir 
gauti savo pinigus atgal dar 
su nuošimčiu, koks bus iki 
to laiko užaugęs.

Kas neišgali iš karto nusi
pirkti visą bondsą, tas gali

Skaitytojai Pasako
Savo Nuomonę.

Ten, ii kur Stalinas kilęs.
Skaičiau “Keleivy.” kad Gaiviai griauja ir degina MINTAS VĖLIAVĖLĖS.

Stalinas pats prisipažįsta m.iestus’ sProgdina paties; Gardner. Mass.—šio mie . .
esąs azijatas Tame nėra Dievo namus, bažnyčias pa- sto policijos viršininkas at- gauti pašte Defense Savings
nieko nepaprasto. Jei tikėti ver^a griuvėsiais, terioja metė 6,000 vėliavėlių, ku- Štampų, kurių galima pirkti
Biblijai, tai visi mes azija-‘nekaltus kūdikius ir jų moti-irios buvo nupirktos atlapuo- nedidelėmis sumomis ir pas
tai, kilę iš Nojaus šeimynos. nas- tačiau Dievas nieko ne- se nešioti per patriotiškas i kui už tas štampas gauti
kuri per didijį tvaną išsigel- daro ^Uai vakchanalijai su- iškilmes. Pasirodė, mat, kad s bondsą,
bėjo arkoj ant Ararato kai- i stabdyti. tos vėliavėlės buvo paga-' Ant bonaso yra užrašo-
no. O Stalinas kaip tik ir yra1 šitam karui pasibai- mintos Japonijoj.
kilęs iš Kaukazo, netoli nuo gus pasikeistų žemės pavir-j
to kalno. Jis tebėra da persi-šis—žemynai nuskęstų, o \ SMĖLINGAS GAVO GE- 
sunkęs kiziakų durnais. Gal vandenynų dugnas viršunj LEŽINJ KRYŽIŲ, 
ne visi žino, kas yra kizia- iškiltų—tai kas gyvas liktų, Iš Berlyno pranešama, 
kai. Tai iš gyvulių mėšlo pa- pamatytų tokią daugybę su- kad buvusiam kumštininkui 
darytas kuras, kuriuo kau- naikintų laivų, kokios dar Šmelingui esąs įteiktas gele- 
kaziečiai krosnis kūrena ir niekas iki šiol nebuvo matęs, žinis kryžius už narsumą 
valgyt verda. Jis išrodo kaip Pamatytų tada žmogus, prie Kretos saloje, 
ir durpės. Mat, Kaukaze nė

perdaug jau buvęs “ištvir- ko jį privedė aukšta civiliza- 
kęs.” Bet ar galėjo tų laikų cija ir mokslas, 
civilizacija būti daugiau iš- Kaz. Karčiauskas.
tviikus, kaip dabar? žmo- -------------
nės dabar žudo vieni kitus, ATMETĖ JAPONIJOJ GA-

mas savininko vardas ir paT; 
varde ir niekas kitas negali 
jo parduoti.

Japonai apsigavo, pasira-; 
šydami nepuolimo sutartį; 
su Sovietais. Dabar jie nore-' 
tų griebti Vladivostoką, bet 
ta sutartis neleidžia.

ra medžių, nėra malkų. Aš 
Kaukazą gerai žinau, nes 
teko tenai išbūti 3 metus ir 8 
mėnesius caro armijoj. Ge
rai mačiau, kaip tenai gyve
na Stalino tautiečiai : ir kiti

LAIŠKAS IS LIETUVOS.
(šitą laišką rašo žydas.) j batus reikia mokėti nuo 250 iki

------'■— j 300 rublių. Siūlų visai negalima
' gauti. Jei nuneši pas kriaučių 
, šmotą audeklo ir prašai kad pa-

Amerikos karo ekspertai; 
nemano, kad Rusija galėtų 
prieš vokiečius atsilaikyti.

“Gerbiamas Ponas!
‘‘Senai gavom laišką nuo tam-

a^iiatai. Tifliso mieste, kur stos ir nežinom kaip tamstai ei-• siutu kokį kriaudus
Stalinas dideli banka ani- na‘- Ar sveikas esi? Mes rasėmStalinas didelį banką api 
plėšė, būdavo didžiausia tamstai laišką pereitą vasarą, 
smarvė, kai žmonės užkuria bet negavom atsakymo. Neži- 
krosnyse kižiakus. Visas nom ar ponais norite mus pa- 
oras dvokia mėšlu. Dvokia miršti, ar laiškas kelionėje žuvo. 
ir patys Žmonės, dvokia jų “Mes. dėkui Dievui, visi'esam 
drapanos. Tą patį teko pa- sveiki; ko ir tamstai velinam. 
tirti Aleksandropolyje, Kai- “Dabar pas mu;* Lietuvoje la
se ir kituose Kaukazo mies- bai sunkus gyvenimas. Tamsta 
tuose. Pastebėtina, kad ka- žinai kiek mes seniau turėjom 
riuomenėj tenai buvo dau- darbo, kad sunku buvo apsidirb- 
giausia lietuvių ir latvių: bu- ti; gi dabar neturim jokio užsi- 
VO ir ukrajiniečių, bet tikru- ėmimo. Viskas bato'ai brangu, 
jų iusų buvo labai maža. Cukraus kilogramas 2 rubliai 80 

Man labai gaila, kad ne- kapeikų (pirmiau buvo vienas 
teko užkopti ant to garsaus litas); mėsos kilogramas nuo 8 
Ararato kalno, kur, anot iki 10 rublių; sviesto kilogra- 
šventraščio. žmonijos veisle mas. 8 rub.; juodo;* duonos. 80 
išsigelbėjo. Musų rota kelia- kapeikų; pyrago. 1.20 rub. Kaip 
vo į tą kalną ant “progul- ponas buvai Lietuvoj, tada už 
kos,” bet aš tąsyk sirgau ir vieną litą galima buvo nupirkti 
negalėjau ta proga pasinau- 10 silkių, o dabar už vieną silkę 
dori. Bet kurie mūsiškių bu- reikia mokėti rublį; o drabužių

liepia atsinešti ir siuįų.
“Didelę trotą žmonėms pada-

PAJ1ESK0J1MA1
p. j | t|

Mateušąs j; si*nbs.;p..;!
jieškau giminiu Heiluškių sodžiaus,; 
Traškunų parapijoje . Visu mano gi-:

... ... . . minių prašai*: atsisaukt. Aš'tnrhi iš*;
re, kaip* Iškasavojo llturt. Kol Ii- radęs ir užpatentavęs svarbias gy-
tai buvo mes bnvnme __ fi sv duoles trijų rūšių. Galima padaryt;rai ou\o. mes ouvome b sy- milionų bjznj, dirVa plati; bet
kilis bagotesni. Kaip mes mai- aš esu vienų vienas, man reikia tei- 
nėm litus ant rublių, tai už 100
litu davė tik 00 rublių, o kaip. P- O. Box 1193, Hartford, C<mn. 
tik rublius įvedė, per kelias die
nas viską;* 5—6 sykius pabran
go. Pasirodo, kad rublis visai 
mažą vertę teturi. Tai matot, 
kokią trotą turim!

“Jei tamsta mums netiki, tai 
prašom pasiklausti savo gimi
niu. o tada sužino * te. ar mes 
teisybę rašom ar ne. Jie para
šys ta patį. kaip ir mes.

“Daugiau nieko naujo. Pra
šom pono parašyti naujienų iš 
Amerikos.

“Velinam tamstai viso labo.
“Su Dievu, lik sveikas------

APS1VEDIMAI.
Pajieškau moters apsivedimųi. < ne 

■ gyvanašles) gyvent ant farmoš; esu 
našlys, 47 m. rašykit: A. Yurgin,

251 W. Root Street. t'hicago, 111.

Jieškau vietos ant f ar mos
Aš noriu padirbėt nesunkiai be už

mokesčio ir už tai gaut pragyvenimų 
ir kambarį. Kam toks vyras reikalin
gas, parašykite, (kriaušiai mylėčiau 
pas našlę. W. I.

253 Broadway, So. Boston. Ma; s.

Reikalingas Darbininkas
Dirbt ant fanuos. Gali atsisaukt ir 

! senas žmogus, bile tik mokėtų melžti 
'karves. Bill Abromas (7)
i R. 1, Box S7, ( anton, Wis.

Tai taip man rašo iš Lietuvos j
VO tenai Įkopę, tai sugryžę brangenybė, tai tikrai nešt ietis- viclJas ^j., afnas žvdas 
juokėsi iš tos legendos apie, ka. šilko metras, ką pirmiau bu
Nojaus arką. Esą, to kalno; vo 5—12 litų, dabar kaštuoja 
viršūnė tokia siaura, kad: nuo 35 iki 70 rublių. Ceverykai 
vargiai tenai sutilptų trys , pirmiau buvo 12—15 litų, o da- 
karvės, o ką jau kalbėti apie! bar nuo 80 iki loo rublių. Vilno- Į 
tokį laivą, kuris vežė visus nio audeklo, ką pirmiau buvo 20 
pasaulio gyvulius ir lauki
nius žvėrius.

Kalbant apie Ararato kal
ną ir Nojaus arką. savaime 
kila minčių ir apie musų lai
kus. Biblija sako, kad prieš 
visuotinį tvaną buvusi “auk
šta civilizacija.” bet Dievas 
viską sunaikinęs, nes svietas

Pranas Vileikis,
Newark. N. J.

PARSIDUODA DRUG- 
ŠTORIS

I«*bai geroj vietoj, biznis toj vietoj
lity metras, dabar 260 rublių. !

“Lietuvoj yra du kaliošų fali- s. Markūnas <4*
rikai, bet mes einam be kaliošų? :a><) ^■yettc st.. Bridgeport, Conn. 
Fabrikai dirba, bet viską išveža'
į Kasėją. Vyriškas ar moteris-,

KAMPINĖ KRAUTUVĖ
Ant rendos. Gera vieta, arti teatro.

ka;» paltas, ką pirmiau buvo lo0; kreiptis pas. p. A. JATUL 8) 
VVashingtor. st. Stoughton, Masslitų, dabar 1,000 rublių. Seniau i 

už 50 litų galima buvo nupirkti 
gerus batus, o dabar už tokius

Parduodu arba Mainau
MIESTE ANT NAMO

:’.2O akelių, pilnai įrengta pieninė 
farma, 75 akeriai apsėta. (Jera juod- 
žemč, kurioj auga visokie pasėliai. 
Geras vanduo, elektriką, geri keliai, 
■irti prie miestelio, bažnyčios, mo
kyklų. (6)

.MATT. DIl.l.ENBURGH 
R. E. D. No. 2, CARNEY, MICH.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

, Y PUOLĖS nuo visokių ligų. Kurie 
orite kokius nesveikumus, kreipiu
os pas mane; duosiu gerų patarimą 
r busit patenkinti. (3)

PET LAMSARGIENfi 
IMU S. Water St- Philadėlpfcia. Pa.

Karas Europoie
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite "Naujienas**.

"Naujienos" vra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Vžsiraiykite "Naujienas" iiandien. Naujienų 
yrenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), $6.(10. Chicagoje ir Europoje—$A00. 

Money Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS’
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Siuipaiinimui kopiją peuiųtimo voltui.

J

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

PAS MUS DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 
DA SENA KAINA.

Sienom popiera 6c. Rolis ir brangiau.
Maleva—Varnish—Shella c 96c. ir brangiau.
Aliejus—Tarpentinas—Le a«l—Kalcimain—Lime—Plaster 
Cementas—Dratai—Stogam Popiera—Smala—šingeliai 

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

SOUTH BOSTON HARDWARE, INU.
JONAS KLIMAS.—VEDĖJAS

322 BROaUHa V,
Tel. ŠOU 1756

30. BOteTON, MaSJ,
Urp3 D ir E Streets

> • • -tR-m • • • * • ’
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Liuosi Kostiumai Žaidimui APIE VALGIUS.

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

ŠLYKŠTUS PASITYČIOJIMAS.
Brooklyno “Laisvė” ragi

na visus komunizmui ištiki
mus parapijomis apvaikščio
ti liepos 21 d. kaipo didžią
ją Lietuves tautinę šventę, 
nes tą dieną, sulyg jų pačių 
žodžių, sueina lygiai metai 
laiko kaip Lietuva nutarė 
prisidėti prie Tarybų Sąjun
gos.

iie su kunu ir dūšia tarnauja< 
Stalinui.

Netik iš laikraščių, bet ir 
iš gaunamų laiškų mes ma
tom. koks dabar Lietuvoje 
pragaras. Jei Lietuvos žmo
geliai galėtų, tai jie viską 
palikę dabar bėgtų kur akys 
neša. Dabar ten siaučia di
džiausia priespauda. Nėra

Ar tai reikia šlykštesnio ! nei spaudos, nei susirinki- 
pasityčiojimo iš tų savo bro-į mų. nei žodžio laisvės. Už 
lių ir sesučių, kurie pasilikę i mažiausią prasitarimą žmo- 
Lietuvoi dabar velka sveti-' nės yra persekiojami ir bau- 
mą jungą, kenčia nedatek- j džiami. Viena jauna lietu
sių. skurdą ir badą? Ten i vaite buvo užpulta rusų rau- 
vargsta priespaudoj palikę donarmiečių su tikslu išgė- 
netik musų gentys, broliai ii dinti. Mergaitė kiek galėda-
seserys. bet ir seni tėveliai, 
o tie begėdžiai, kurie Dėdės 
Šamo žemėj gyvena sotus, 
apsirengę ir laisvi, ragina 
džiaugtis ir apvaikščioti jų

ma gynėsi ir šaukė pagal
bos. Už tai. kad ji rusams 
priešinosi ir gynė savo gar
bę. ji liko nubausta kalėji
mu. Tai matot, kokia dabar

pavergimo dieną! Jie nesi- Lietuvoj teisybė ir laimė! 
gėdina tvirtinti, but Lietuvi Taigi visi save gerbia lie- 
pati nutarė prisijungti prie tuviai ir lietuvės, kuriem tik- 
Rusijos. Nejaugi jie mano. rai rupi Lietuvos gerovė ir 
kad mes nežinom, kaip tą jos žmonių laimė, ir visi tie, 
dieną tankų ir orlaivių lydi- kurie myli laisvę ir demo
nu raudonarmiečių būriai kratiją, turėtų netik šalintis 
Įsibriovė i Lietuvą? Tuos nuo tų penktakojų. bet kar- 
užpuolikus pasitiko tik bu- tu ir kitus atkalbinėti nuo jų 
relis lietuvių tautos judošių. pramogų ir begėdiškų šven- 
kurie patys norėdami būti čių.Neremkim savo organiza 
vadais, pardavė savo brolius eijų griovikų, savo tėvų že- 
i ūsų nelaisvėn. Aš nesu- mės pardavikų ir savo vien- 
prantu. kam tokie išgamos genčių išdavikų! 
vadinasi lietuviais, kuomet Moteris.

Tenisui, sviediniui ir kitokiems žaidimams drapanos turi but liuosos ir nebrangios, čia pa
rodytu keliūta# tokių pavyzdžių.

Vėžys Nuo Saulės
Spindulių.

Atėjus vasarai ir šiltam 
orui, daugelis musų važiuos

DUONA SU DATULĖM.

2 puodukai miltų.
1 šaukštukas druskos.
2 šaukštukai baking pauderio. ant “byčių” saulėj pasikai- 
2 šaukštai sviesto arba kitų tint. Visi žinom, kad saulės

riebalų. i spinduliai musų sveikatai la-
2 šaukštai cukraus. ibai reikalingi; bet kaip vis-
1 puodukas sukapotų datulių kam, taip ir saulės spindu-

(dates). liams reikia turėti saikas.
% puoduko pieno. Daktaras W. S. Whitemore

sako. kad daugelis žmonių 
! Persijok kartu miltus, druską gauna odos vėžį nuo nuola- 
ir baking pauderj; įtrink rieba- ! tinio saulės spinduliais ap- 
lus, supilk cukrų, sudėk datules, degimo. Farmeriai. žvejai ir 

i ir, išlėto pilant pieną, viską ge-' laiškanešiai daugiausia su- 
į rai sumaišyk. Dabar biskį pa-' serga odos vėžiu, nes jie
; minkyk ir sudėjus tešlą į blėtą 
i palauk 10 minutų; paskui įdėk 
į vidutinio karščio pečių ir kepk 
nuo 35 iki 40 minučių.

šaukti bendrą suvažiavimą, 
kuris išrinks bendrą visiems 
lietuviams ir jų veikimui nu
statyti gaires komitetą, ku
ris bus autoritetu siekiant 
Lietuvai nepriklausomybės.

VISKO PO BiSKJ Kaipimonės Prade-
jo Vartoti Kavą.'

tyta, tuo greičiau išnyks vi 
sokie nepasitikėjimai vienų 
kitais ir visi lietuviai bus tuo 
patenkinti. Virgilijų*.

Redakcijos pastaba —
čiai blėdingas Amerikos lie- Smetona būtinai turi but pa-

NE TUO KELIU EINAMA

Libijos-Egipto fronte an 
giai pralaimėjo 3 dienų mu- j 
šį su vokiečiais ir italais. Ko- 

Juo tas greičiau bus pada- va. ®P°. daugiausia tankais ir 
rvta. tuo orpičiau išmks vi- orlaiviais. Vokiečių pnes-

tankinę artilerija sunaikinu
si daugiau kaip 200 anglų 
tankų.

Pereitą penktadienį ties 
New Hampshire valstijos 
pakraščiu nuskendo Ameri
kos submarina “0-9” su 33 

Į žmonėmis. Ji nusėdo 402 pė- 
ir milžiniškas

Rusams okupavus Lietu
vą, gimė gyvas reikalas A- tuviams siurpryzas. Sąmo- šalintas iš to judėjimo, kuris 
merikos lietuviams veikti, ningas lietuvis tai sužinojęs eina musų visuomenėj dėl
Tos rūšies veikimas prasidė- pamatė, kad ištikrujų ponas nepriklausomos Lietuvos at-_______
jo ir tarp kitų tautų žmonių. Smetona yra nusistatęs “byt steigimo. Nuvertęs ginkluo-j^"ų'' ^įįįnoj 
kurių kraštai neteko nepri- po šernu.” Savo laiku apdo- to smurto pagalba teisėtą į vandens slėgimas sutriuški- 
klausomybes. Kiekvienam vanojęs ordinais visokio Lietuvos žmonių valdžią, j no jj buvo pastatyta iš- 
mat žmogui yra brangi gim- olauko “patriotus.” šiandien panaikinęs Steigiamojo Sei- j laikyt tik 250 pėdų vandens

-------... gu jajg jr Ljetuvaj ya- mo konstituciją, sutrempęs; slėgimą.
duoti Sąjungą steigia. Visi demokratijos principus iri " ______

VENGRIŠKAS PORKOL.
3 svarai veršienos. 
l/4 puoduko sviesto.
4 svogūnai.
1 galvukė česnako.
1 kenas tomeičių.
1 šaukštukas trintų pipirų 
1 šaukštukas paprinkos.
1 šaukštukas trinto muskati

nio riešuto (nutmeg).
Vs šaukštuko trintų muskati

nių žiedų (mace).
1 šaukštukas cukraus.
žiurpsnelis baking sodės.
% paintės rūgščios Smetonos.
2 šaukštai miltų.

Ištirpyk sviestą, sudėk su
Kava pradėta vartoti 15-! pjaustytus svogūnus ir česnaką, 

tame šimtmety. Ji buvo veršiena supiaus-
1 asta atsitiktinai, kaip irĮyk nedideliais šmoteliais ir ap-
daugelis kitų dalykų. Ir tai 
atsitiko Abisinijoj, kuri da
bar dažnai yra vadinama ir 
Etiopijos vardu. Sakoma, 
kad keliaudamas per Abisi
nijos tyrus vienas arabas 
pavargo ir sustojęs tarp krū
mų nutarė išsivirti sau ryžių.
Ant tų krūmų jisai pastebė- a koie. 
jo sudziuvusių uogų bei pu-1 
pelių. Bevirinant jam ryžių 
košę ir bedeginant tuos 
krumus, kai kurios uogos 
pateko i ugnį ir sugruzdo. 

į Kai arabas apdegintas uo- 
' gas pauostė, jos maloniai

spirgink; supilk tomeites, sudėk 
visus “spaisus” ir sodę. Virink 
lėtai apie valandą. Išplak miltus 
pusėj puoduko šalto vandens ir 
nuolatos maišant supilk. Pavi
rink 5 minutes, kad sutirštėtų. 
Dabar supilk rūgščią smetoną, 
išmaišyk ir duok karštą valgyt

nuolatos būna ant saulės. 
Odos vėžys paprastai pasi
rodo ant veido, nes veidui 
daugiausia tenka apdegti. 
Tarpe ofisų ir fabrikų dar
bininkų veido odos vėžys 
yra retenybė.

Laimė, kad odos vėžys 
tuoj galima patėmyti ir be
veik visuomet galima išgy
dyti.

Kitas dalykas, tai kas me
tai šimtai tokių saulės spin
dulių garbintojų taip save 
išsikepina, kad turi šauktis 
netik daktaro pagalbos, bet 
kartais net ir ligoninės, kas 
pridaro daug nemalonumo. 
Daug protingiau ir sveikiau 
parikaitint kasdien po kokį 
pusvalandį. Ypač pirmą 
kartą, kuomet kunas dar vi
sas baltas po žiemos, ilgai 
kepintis pavojinga. Odą 
reikia aprudint po valiai. Tą 
syk ir ilgiau prieš saulę pa
buvus nenusvilsi, nes ruda 
spalva nepraleidžia tiek 
daug pavojingų saulės spin
dulių.

tinio krašto ir jo zmomv 
laisvė. Toks reikalas, rodos, 
turėtų visus to ar kito krašte 
žmones sujungti bendram ii 
didžiam veikimui. O vienok 
musų veikimas neturi bend
ro ir viend plano 
išvada, kad negana 
tami tie tikslai, dėl
veikiama. Čia išiinuuai tu- jotais ometona suėjo i koh- nją. nmenKos juietuvių >3o-r Honartamen. ...... . • .
riu omenyje lietuvių veiki- taktą, pastumdamas i šąli cialistų Sąjunga oficialiai praneša kad ^1940 me- 11^1S P381^0 gyves*118- 

buvo pagauta Prisirinkęs tų uogų kiek 
- - - x svarų varliu. tik Kalėjo, jis grįžo į Adeną,

šelpti. Kaip daug. bės pirmininku jie da pasi- tik jis įkėlė nešvarias savo ’ ‘ Arabijos sostinę, ir papasa-
pimgu tie fondai yra šutei- kvietė ir republikoną poną kojas i laisvą Amerikos že- T _ o ’ ko jo visiems apie savo atra
kę ir kiek pašalpos dabai Willkie. mę. Oficialiai nepritarė jam !.. praustuve iMetams praslinkus,
teikia, mažai apie tai girdi- Jeigu ponas Willkie suži- nei katalikai, nei sandarie-j^ į spausdinami du jis oadarė antrą kelionę į tą 

i- __•___\T___ ‘ načia. vieta, su keliais nalv-

žinome, kad tie žmonės, ku- susitepęs nekaltų žmonių i 
rie toj sąjungoj figūruoja, kraūju Tauragėj ir Suvalki- 
nėra niekas daugiau, kaip joj, šitas Hitlerio ir Mussoli-__ 1. - _ T__ ____ r_ Ii’ A*

Louisianos valstijoj yra:
i kvepėjo. Susinkęs jų dau
giau, jis paėmė akmenį ir

plačiai išsivysčiusi varlių • sutrynė. Kvapas dar pa- 
zvejyba. V aries gaudo- i didė jo, paskiau jis supylė

nei katalikai.
me. Kai kurios net ir labai notų, kad tai yra tik tam tik- čiai. JĮ remia tik vieni tauti-j ' pačią vietų su keliais paly
didelės kolonijos mažai tėra ros grupės veikimas, jis to- ninkai, pati menkiausia mu- i rbmniele” ir “Eveniner kovais ir parsinešė ne tik 
prie reikalo prisidėjusios. kiu garbės pirmininku nebu- sų visuomenės srovė. Taigi j į. „ g laikraščiai nesu-' kavos g™dų, bet ir medukų.

Vėliau mes iau matome dj- Bet ar neatsiras kas gale- izoliuoti įį butu visai lengva,- - ’ T atsna^dino kitnl! Arabų kalboj kava buvo pa
sielgiant Lietuvai gelbėti ta- ii aPie lai painformuoti? ieigu Įvyktą toks Amerikos r Lau<,tuvė^P vadinta kafuah, kas reiškia
rvbas. Lietuvai vaduoti są- Juk čia ne kūrybinis darbas, lietuvių seimas, kokį siūlo ~ ~ * '•* 5 jėga.
jungas ir organizuojant lo- bet disorganizacinis veiki-musų bendradarbis Virgili-! į Europiečiai vėliau šį i žodį

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rimkit?* nriktdinprausiu žodžių b 
ši kevg? sutaisyta tair 

lengvai ir suprantama’. kad kiekvif 
•>«« gult išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar 
ho jieškant. važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn. pas dakvara. nas bar 
r.daskutj, pas kriaučių ir tt. Su fone 
•iiku Ištarimu ir gramatika. Antri 
»edM:nta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Miebelsnna® V>isl. ........ SRf

LIETUVIŲ LAISVĖS MY-
LCTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN. ILL.
VALDYBA 1941 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas,
90fi Prescott St. Waukezan. TU.

P. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., VVaukegan, III. 

Sutana Gabris—nutarimų rast.
780 McAlister avė., TVaukegan, III 

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

K. Vaitiekūnas — kasierius,
726 — sth St., Waukegan, III. 

KASOS GLOBĖJAI 
D. Lauraitis, K. Ambrozunas.

MARŠALKOS: a
K. Pečulis, J. Stoškus.

KAIP.
Kaip žolynėlio žiedelis.
Kaip stebuklingas lapelis, ' 
Duodi man jausti saldybės, 
Iš savo meilės galybės.

Jovaras.

PABĖGĖLĖ

Edita Ackermanaitė šiomis 
dienomis pribuvo iš Ispanijos 
Amerikon. Apie pora metų at-

kales kolonijų draugijas tais mas-. 
pačiais tikslais. Bendro vei- Brie to, 
kimo ir čia nesimato. turi nepamiršti, kad Ameri-

Susitvėrus Bačiuno far-i^os 'didžia sužinojusi tokią 
moję Lietuvai Vaduoti Są
jungai šio mėnesio pradžio
je. atkreipta daugelio lietu-

, Berlyne manoma, kad

Susirinkimai būna paskutini ned«-j gal sa savo teVU I«I»-
dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, j nijon iš Vokietijos. Jos tėvas
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 'r ’ nnsii,in Ha T* nan iio iAdams Sta. Waukegan. m. ? pasilijo aa Ispanijoj.

jo veiklą galės pasiūlyt jam 
pasijieškoti kur kitur vietos, 
apleidžiant Ameriką. Tas 

aĮ. labai greitai gali atsitikti.
Juk visiems yra žinoma, 

užkulisiuose jau! kad ponas Smetona vra nu- 
uonas Smetona, sistatęs kaip tik prieš tuos,

jus. Gal vertėtų apie tokį■ •- 11V. >“*<*i”^***i*> T**-*! oritaikė prie savo kalbų iri,
nonas Smetona seimą pakalbėti plačiau. j i šiiek-tiel^jį iškraipė, taip !

iraeS vi8Okiu
i Vokietija, jis patenkins vi
sus Hitlerio reikalavimus.

\ių dėmesis iš kritiško 
žvilgio. Kodėl? Todėl, kad 
to veikimo
dalyvauja
Daugelio lietuvių buvo ma-,kurie nuolat jo režimui ne- 
nyta, kad jis gal kaip nors i nepritai-davo ir smerkdavo 
bandys tas Amerikos lietu-į jį dėl panaikinimo demo- 
vių organizacijas ir koloni- kratinių laisvių Lietuvoje, 
jassuiungti bendram veiki-! Jis todėl šiandien kaip tik 
mui. Buvo manoma, kad jis tuos ir ignoruoja. Bet Ame- 
parikalbėjęs su Įvairių pa-irikoje diktatūros nėra. čia 

ir pažinęs i demokratija — šąli

AREŠTUOTAS
šiandien yra visokių; 

pavadinimų, tačiau visi jie!j 
primena arabišką vardą—; 
kafuah. Pavyzdžiui, francu-! 
zai rašo cafe, anglai—cof-l, 
fee, rusai—koffe, vokiečiai!! 
—kaffe, o lenkai ir lietuviai 
sako: kava.
aODYNfiuF

LIETUVIŠKAI . ANGLIŠKAS IR 
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa 
18,000 žodžių. Labai parankos turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir 

kad užtikriiras sau žaliavos KlSį”
“ - - - ......................Kaina ................................... ST.SO

* Turkija pasirodė esanti 
f tikra “skunke.” Anglai davė 
i jai paskolą, davė ginklų, o 
! dabar ji pasirašė draugiškų 
sutartį su vokiečiais.

i

Žinių aiškintojai Ameri
koje mano, jog Vokietija už
puolė Sovietų Rusiją dėl to,

šaltinius karui su Anglija ir 
Amerika.

zuini žmonėmis ir pažinęs i aemoKratija — sali valdo Jurininto Juow Karpickis ---------
Amerikos lietuvių veikimą, patys žmones. Kas jai yra buvo areit„„tas Nw. Yort(e už Maskva išreiškė Anglijai
n jų ^įtikinimus, bandys priešingas, tas nėra jos pri- nužu<jyrną savo mejiužės B. padėką už Vokietijos miestų
vai >u>aukti \įsuotiną Ame- imtinas svetys.. Ponas ^me- Kaplanaitės. Arešte jis kėsinosi bombardavimą.
r,kos: lietuvių seimą. Nesvar- tona turi labai gerai pagal- ir ts „usižu(lj1i. įodžl dabar -------------------------------------------
bu čia, kaip mes prie jiono votį, kad jis čia ne Lietuvą vos r„iiriia ,ak« "
Smetonos atsinešame, bet ‘ valdo, bet tremtinis kaip h kad jis m-o mergina
tokia akcija savaime paro-1 visi kiti, kurie rado l<ne-dėl to kad j buV(J wjusi su ki; 
dytą io gera intenciją. Ne- glaudą. . tu vaikinu.
sakau, kad us savu vardu tu- Bet nėra to blogo, kuris_______________________
lėtu tai veikti, bet pasitarus neišeitų į gerą. Taip bus ir paparčio meoas ir keturios 
su kolonijų veikėjais buvo čia. Amerikos lietuviai, su

KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTUU PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės iataty* 
mai su reikalingais klausimais ir at* 
sakymais lietuvių ir angių kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta

Kaina 2Se

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
LMniaan Mokyto Kolbą

ealima mėginti toks suva
žiavimas šaukti.

Bet ivvko nelauktas ir sta-

KITOS APYSAKOS:

pūsdami reikalo svarbą, di i
reikia manvti. prieis prie iš-.*•■.n'irodoma kaip žmonės p«i- 

j i __x__ kai tiki j visokius prietarus.V3UOS, K3fi Jl€ patys turi SU-^hurtus ir tt. K»ina .....................  I5c

Pritaikyta Al
SUTAISĖ DR. D. PILKA. Ltotavių Kai 

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 
KAINA 11-00

DR. D. PILKA, 828 CelRabm Ave^ Boston, Mm

BALSAI
GRAŽIOS EILES, DAINOS 

IR BALADOS.
Knyga papuošta daugelio spalvuota puikią paveikslų, 

223 puslapių dydžiu, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK Š1.M.
Audinio apdarais $1.25.

Kiekvienas tarėtų papųsM save knygynų minėta kayga. 
Kiekvienas nusipirkta ta knygų pasMžiaags. PMgns gerinusia 
siųst "Meney Orderiu.” Popinrinim galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai atrėžyti savo ir "Keleivio" ad
resų ir nepamirikit prilipyt oiS centus markų.

"KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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No. 26. Birfsbo 25 IMI n.
“LIETUVA NUO PALAN

GOS IKI VLADIVOS
TOKO.”

Tačiau jo* gyventojai negali 
nei Rygon nuvažiuoti.
Kai maskolių ir mongolų 

raudonosios armijos gaujos 
užplūdo Lietuvą, okupan
tams pasikinkę lietuviški 
bolševikai mitinguose ir

7IN10S iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

KAIP VEIKIA NACIONALIZUOTOS 
ĮMONES LIETUVOJE.

Fabriku* valdo nauji bosai, f prie savo dirbtuvių, nes di-
Darbininkai neturi jokių | rektoriai neleidžia pereiti ųDaurfoie ėmė ikv^I kartoti 
teisių. Streikai uždrausti. į kiton vieton, ypač gėrės-
Iš Kauno gautas pluoštas darbininkams. sienos esančios nepaprastai

jdomių žinių apie darbo są- direktoriui .e?an^. vien^’ padidėjusios. Dabar “di- 
lygas bolševikų valdomuose vaįdziam seimininkui, kuris džioji tėvynė” tiesiantis nuo 
fabrikuose bei kitose imo- nesa net asmenišką atsako- Palangos iki Vladivostoko* ir 
nėse. mybę uz jmones gamybą bei nuo Archangelsko iki Tur-

“Darbininkų komitetai.” tvarką, jis yra pačios bolse- kestano...

, V • .j i . 1^. J verstas išnaudoti darbinin- Sueina vieneri metai nuo
Šukius akadtOnSavteS kus- Mat * >reikalaujama, okupacijos, tačiau nei vie- 
lafeose darbiSS^ * >">?»« W našta- nas Uetnvoa gyventojas ne 

šią visiški šeimininkai. Gir- gamybos planą. Be to,
di, dabar dirbsime jau nebe: iam draudžiama atlygini- 
kapitalistams, o sau. Visi |mams įmokėti daugiau, ne- mis. 
fabrikai priklausą liaudžiai.: ęu paskirta. Tokiomis aplm- 

_ . , ' kybemis direktorius stengia-
Dar net nepaskelbus na- ■ sj kiek galima, daugiau iš- 

cionahzacijos įstatymo kai į 5pausti g darbinmko ir mo- 
kunuose fabrikuose buvo;k$ti žemesni atlvgi- gentų kelionėms. Net Laetu-
sudaryti vadinamieji darbi- ;nimą. Todėl direktoriaus vos valstybės nepriklauso- 
ninkų komitetai. J juos pa- j tendencija yra jeigu taip mybes duobkasiai Paleckiai 
teko, žinoma, didesni rėks-!_ajjma išsireikšti. “klasiš- ir Gedvilai negali niekur pa- 
niai. Tad šie komitetai pra-i kaj kapitalistinė”: aukšta judėti be GPU žvalgybos 
dėjo sauvaliskai penmineti i produkcija ir žemas atlygi- leidimo ir pristatytų paly-Tonvi triik? rurhinvno iv lziFzx_ - * «/o

Nacių Pakartas Lenkas

fabrikus, dirbtuves ir kito
kias Įmones. Savininkams 
buvo net uždrausta pasiro
dyti jų Įmonėse. Bematant, 
įmonių gamyba katastrofiš-

nimas.
“Prakaito varymo” siste

ma.—Bet baisiausia darbi
ninkų eksploatacija eina nu
stačius akordinius darbus.

kai pradėjo knsti, nesjgj “prakaito varymo” siste- 
nemoksoms vadovaujant. į-'ma pridengiama stambiais 
sigalejo didžiausia dezorga- ^ūkiais; kiekvienam pagal 
nizacija. Mitingas seke po|darbą, iš kiekvieno pagal
mitingo, naujieji vadovai sugebėjimą. Bet Stalino 
įšrisnmis nipnnmis nnsp- ,

gali pasinaudoti šios “di
džiosios tėvynės” gėrybė- 

Mat, be specialaus lei
dimo negalima išvažiuoti 
net i kaimyninę Rygą ar 
Minską, o leidimai duodami 
tik valdinėms bolševikų a-i

dovy.
Tokiu budu “didžiojo tė

vynė” pasirodė baisiu di
džiuoju kalėjimu, į kurį už
daryta visa lietuvių tauta!

Tiesa, yra nemaža lietuvių 
šviesuolių, kurie net nemo
kamai yra padarę kelionę 
per “didžiąją tėvynę.” Tai
buvo tie, kuriuos GPU agen- 

konstitucijos “saulės ’ Įves- laj SUSodino į gyvulinius va
tas akordinis darbas ir gOnus ir nuvežė į Sibyro tai- 

_ “kiekvienam pagal darbą” ?as bei dykumas, šias vietas
Direktoriai—neriboti fa- yra kas kitas, kaip sistema, daug lietuvių kovotojų už 

paskolinta iš pirmųjų kapi- Lietuvos laisvę pažino dar iš 
talizmo gadynės metų, prieš Aleksandrų, Nikalojų ir

ištisomis dienomis posė
džiavo, kažkur vaikščiojo 
“su reikalais” Į miestą ir tt.

—neriboti fa
brikų šeimininkai. — Oku
pantai, norėdami parodyti, 
kad prasidėjęs “laisvas gy
venimas,” kurį laiką žiurė
jo pro pirštus į tokius reiški
nius. Tačiau tuojau po to,

kurią visų šalių darbininkai kitu Rusijos carų laikų, 
savo laiku yra atkakliai ko- Tačiau carai trėmimais ir 
voię ir kurios jau gerokas kazokų nagaikomis nepajė- 
laikas, kaip yra nusikratę. gė palaužti lietuvių tautos

Vienoj Varšuvos kavinėj įvyko tarp naciu ir lenkų mušty
nės. per kurias buvo užmušti du naciai. Keršydami už tai 
hitlerininkai sušaudė apie 100 lenkų, o tos kavinės savinin
ką pakorė jo restorano tarpdury, šis vaizdelis parodo jį 
pakartą.

LATVIAI IŠPĖRĖ RAU
DONIEMS MILICININ

KAMS KAILf.

Septinto* Puritpto

\Kaip Veikia “Nemokamas Gydymas" 
Lietuvoje ir Pačioj Sovietijoje.

Okupu o t o j e Lietuvoje lingais Įrankiais. “Pasitari- 
daug kalbama apie “nemo- me buvo nurodyta Į pasi- 

i kamo gydymo” Įvedimą, biaurėtiną (bezobrazny) la- 
; Mes jau keliais atvejais ra- boratorijų aprūpinimą. Pa
šėme. kaip tas gydymas aiškėjo visiškas nebuvimas 

. praktikoje atrodo. Štai ke- tokių elementarinių prietai- 
1 ’iatas naujų Įrodymų: sų, kaip melanžerių, reifca-
; “Tiesoje” kažkoks A. lingu kraujo analizams (pa- 
į Laurinaitis, Alytaus sanato- gamintoji didelė melanžerių 
i rijos ligonis, aprašo skanda- partija pasirodė visiškai ne- 
Į lingą betvarkę šioje džiovi- tinkama). Daugumos ma- 
i ninku sanatorijoje. “Dėl ne- tuojamujų instrumentų pa- 
: žinomų priežasčių Alytaus rodymai rodo skirtumą nuo 
įsanatorijos ligoniai turi po 20 iki 400'<. Hemoglobino- 
i tris savaites neskalbtus vii- metrai parodo hemoglobino 
i keti baltinius ir naudotis ne- turi. kjiris Įvairiuose apara- 
j pamainomomis paklodėmis tuose skiriasi vienas nuo ki- 
ir pagalvių užvalkalais, to 30—40 ir net 50'<- Van 
Nors yra daug ligonių, kurie —šleiko aparatai buvo par- 
smarkiai prakaituoja, bet davinėjami visai be padali- 

j jie gauna naujus baltinius nimų. Tokių pavyzdžių la- 
į tik kas antra ar trečia sąvai- kai daug.
■ tė. Vonios taip pat daromos Toliau autorius rašo; 
j beveik kas trečia sąvaitė. “Praėjo dveji metai. Kaip 
i Alytaus šilelio sanatorijoj suorganizuotas laborato- 
nėra nei kailinių, nei velti- rijų aprūpinimas dabar? 
nių, nei šiurių, nei kojinių. Bar blogiau ir daug blo- 
Ligonių dauguma yra be- ?įau;. atsako prof. Čedro- 

i turčiai, jau išgulėję sanato- vickij. Ligonys ištisomis va- 
rijoje po kelis mėnesius ir landomis turi laukti, kol bus 
visus savo drabužius sūdė- turimieji aparatai, nes jų pa- 
vėję, o sutaisyti nėra iš ko.” kankamai neturima. La’oo- 

ratorijos atsisako kraują tir- 
O štai ką pasakoja Lietu- nes “tik labai išimtinais 

vos bolševikų partijos kon- atsitikimais” turima prepa- 
ferencijoje “draugas” V01- rat„ «Ne iau dalvkai it

RASEINIŲ APSKRITY 1 
SUIMTA VIRS 150 LIE- I 

TUVIŲ.

Gegužės 1 d. proga dau-. Gauta žinių, kad bolševi . - - - ____ .... ..
gelyje okupuotosios Lietu- kų okupuotoje Latvijoje tenko apie Jonavą. “Jau du su kitaįę preparatais/o taip 

Nesant 
stikliniai

. __ apsaugos tikslais aptem- kasdien valstiečiai ateina Į aparatai ištisais menesiais
balsiais. Ryšium su šiuo pa- dinimo bandymus. Užgesi- valsčiaus vykdoma ji komi- ]ieka nepataisyti, 
sireiškimu vien Raseinių ap- nūs šviesas, latvių naciona- tetą skųstis, kad jie siuntinė- Taip atrodo “nemokamas 
skrityje buvo suimta apie listai, aktingai kovoją prieš iap}i iš ligoninės Į ligoninę, gydymas” Leningrade, di- 
150 lietuvių. Taip pat esama maskolių okupantus, suren- tačiau pagalbos nesusilau- heliam mieste. Ir tai vyksta 
daug suimta lietuvių ir ki- gė tikrą pirtį raudoniesiems kia. Pas mas. Yra sveikatos šalyje, kur “nemokamas gy - 
tuose apskrityse. milicininkams. Daugeliui jų punktas, tačiau jame nėra dymas,” kaip skelbia agita-

--------------- gerokai buvo išpertas kailis, medicinos Įrankių ir net toriai, veikia jau dešimtme-
PAJUOSTĖJ SUDEGINO žinia apie ši Įvyki plačiai chalatų. Jei reikia darbinin- čius...
GRABUS SU NUMIRĖ- pasklido ir okupuotoje Lie- kui suteikti medicinos pa- ---------------

LIAIS.
Gauta tikrų žinių, kad 

GPU agentai Įsibriovė Į Pa

tuvoje.

kai Lietuva jau formaliai Į Tačiau “išlaisvintoje” Lie- p^irvžimo iškovoti laisvę” juostės (Panevėžio apskr.) 
buvo Įjungta Į sovietų Są- i tuvoje Maskva darbininkus juodojo carizmo imperija 1 koplyčią ir išgrobė ten bu- 
jungą. prasidėjo reakcija. į vėl įstūmė i aštuonioliktojo sugriuvo ir lietuvių tauta lai- vusius grabus su numirėliais.
Pirmiausia, tą. pajuto minė-i ir devynioliktojo šimtmečio SVę atgavo. Lietuvių tauta 
tieji “darbininkų komite-i laikus, kada “prakaito vary- įj-a įsitikinusi, kad taip pat 
tai.” Jų teisės žingsnis pol mo” sistema klestėjo visose

KERŠIJA PABĖGUSIŲ 
ŽMONIŲ ŠEIMOMS.

Patirta, kad pastaruoju 
metu bolševikai pradeda

žingsnio buvo taip suvarzy 
tos, jog pačių darbininkų 
žodis fabrike jau bemaž 
nieko nereiškia. Fabrikams 
vadovauti buvo paskirti di
rektoriai. kurių net pavadi
nimas paskolintas iš kapita
listinės sistemos. Toks di
rektorius, pagal naująją 
tvarką, yra neribotas fabri
ko valdytojas. Jis atsakin
gas už viską, kas dedasi fab
rike, tad jam suteiktos pla
čiausios teisės. Direktoriaus 
teisėms pavaizduoti pakaks 
paminėti, kad jis kiekvie
nam darbininkui nustato net 
atlyginimą. Teoretiškai, dėl

kapitalistinėse valstybėse.
Diktatūra ant proletariato.

—Blogiausia, kad darbinin
kai neturi teisės paskelbti 
net streiko, nes juk valdo 

proletariato diktatūra,”

ir raudonojo caro teroras 
bus išgyventas ir musų kova 
bus laimėta.

TURTĄ ATIMA, BET 
SKOLAS LIEPIA MOKĖT.

... .. ... .„ Gaunama žinių, kad bol-
“viskas priklauso liaudžiai, ševikai nacionalizavo, tik- 
Tikrovėje valdo ne proleta- rįau sakant, pagrobė ir tas 
riato diktatūra, bet Stalinas prekybos Įmones, kurios da- 
su gauja šnipų diktatoriauja rė f metus mažesnę negu 
ant proletariato. 150,000 litų apyvartą. Oku-

Zemiausias atlyginimas pantai aįškina. kad, girdi, 
pasaulyje. — Bolševikai a- išaiškinta, jog tokios
kordinius darbus yra paver- krautuvės nuslėpusios savo 
tę tikrais katorginiais dar- tikrąją apyvartą ir dariusios 
bais. Mat, visoms butiniau- daug didesnę apyvartą. Iš 
sioms prekėms nustatytos tokių krautuvėlių paimti tik- 

direktoriaus veiksmų galima tokios aukštos kainos jog taį aktyvai, t. y. prekės, pi- 
‘MarEininkii kn.' darbininkai yra prnersti p nigai, krautuvių Įrengimai ir

Visi grabai buvo atidalyti ir 
GPU agentai juose kažko 
jieškojo. Vėliau visi grabai 
buvo išvežti i laukus ir sude
ginti.

Šis naujas okupantų elge
sys pasklido po visą Lietuvą
ir sukėlė didžiausią pasipik-i RYMAS. Romanas. Ta knysra vra linima i ! visas kalbas, todėl kad yra
tinimą. , gražiai aprašyta apie Ryma. Lietu-

___________ ' ■•iškas vertimas vra lengvas ir cra-

ATĖJUNAI KERTA MU- brista? apdarvta * ........
SŲ LIETUVOS GIRIAS. !

Iš pavergtosios Lietuvos 
gauta žinių, kad paskutiniu 
laiku okupantai sistematin- 
gai kerta Vakarų Lietuvoje 
miškus. Kazlų-Rudos miško 
jau mažai beliko. Taip pat

pasiskųsti “darbininkų ko
mitetui.” tačiau tokie skun
dai retai kada pasiekia tiks
lą. Tad vargu ar bet birioje 
kitoje net “kapitalistiškiau- 
sioje” valstybėje darbinin
kas yra pavestas tokiai fab
riko direktoriaus malonei ar 
nemalonei, kaip “laisvoje” 
Lietuvoje.

Darbininkai apšaukiami 
tinginiais.—Kai kur darbi
ninkai, patikėję okupacijos 
pradžioje agitatorių saky
toms kalboms apie atneštą 
“laisvę,” ėmė naujiesiems 
direktoriams priešintis. Bet 
jie tuojau buvo apšaukti 
’ltinginiais.” “disciplinos 
laužytojais,” net “kenkė
jais.” Daugelyje Įmonių 
anksčiau į “darbininku ko
mitetus” patekusieji buvo 
pašalinti. Yra buvę nemaža 
atsitikimų, kad tokie “tingi
niais” apšauktieji buvo pa
šalinti iš darbo, net su vadi
namuoju “vilko bilietu,’’ be 
teisės gauti darbą kur kitur.

Darbininkų išnaudojimas, 
—Da daugiau Lietuvos dar
bininkus pritrenkė paskelb
tasis Įstatymas, kad be leidi
mo negalima keisti darbo 
vietos. Tokiu budu darbi
ninkai pasijuto prirakinti

tempti visas savo jėgas, kad kįta. Tuo tarpu visus kitus 
daugiau uždirbus. Juk nie- pasižadėjimus ir skolas turi 
kur pasaulyje darbininkai mokėti apiplėštieji krautu- 
tiek mažai neuždirba, kaip vininkai. Taigi, vienu žygiu 
okupuotoj Lietuvoje (taip ir nuĮupti du kailiai, 
visoje Bolševikijoje). Gal
tiktai Kinijos kuli tuo at
žvilgiu gali konkuruoti su 
vargšu Lietuvos darbininku, 
kuris vargais negalais per 
mėnesi uždirba vieną porą 
batų. O čia jo paskutinius 
syvus spaudžia ir raumenis 
iki sustingimo tempia vadi
namosios “socialistinės” 
lenktynės, kurios žmogų pa
verčia tiesiog lenktynių ar
kliu...

Visų šių duomenų pakan
ka, kad pavaizdavus, kokią 
baisia baudžiavą Lietuvos 
darbininkui atnešė Stalino 
konstitucijos “saulė.”

Prekės eina Sovietų Rusi
jon.—Bet dar pikčiau, kadi 
“prakaito varymo” sistemos 
pagalba Lietuvos darbinin
kų pagamintos geiybės iš-i 
vežamos i “galingąją” so
vietų Rusiją. Lietuvos žmo-j 
nės mato savo darbe tik 
nuotrupas.

AMtINOS DAINOS.
Šioje knygutėje telpa U periančiu

Jovaro da?nn tinka <lvklama<n-
joms ir dainavimui Raina .... 15c.

MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para
šė Aujfust Hebei, vertė V, K. R

Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
ga lietuviai kalboje tame svarbiame 
klausime. Pusi ti*#. 191K m. ,. S2.1M1

PAGARSINIMAI\
'KELEIVY’

Norint, kad pagarainlma* tilpti) 
GREIT, reikia priduoti paraln'me 
administraci jon nevėliau RANEOS- 
LIO VAKARO. Siunčiant per pal
tą, reikia pasiųst Ii anksto, kad pa. 
siektų mus ne vėliau. kaip panedl. 
ly. Vėliau gauti garsinimai f too 
sąvaltės numer) nespėjama patai* 
pint.

Norint, kad garsinimai 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokest).

ORAUGIJOMa rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane- 
•imą patalpinam už <1.00. Ut dides
nius garsinimus skaitoma nuo colta.

Ut pajletkojlmus darbininkų, par. 
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Slrr.us. kaina 2c. u* žod). Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—tie. šatra.

-Keleivio” prenumer storis me u* 
pajlelkojimus giminių Ir draugų, kai
na te. u* žod). Magiausio pejielke. 
jimo kaina 05c.

Norint pajielkot su paveikslu, 
reikia patlųst fotografiją Ir klauet 
kainos.
••KELEIVIS,” 213 
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galbą, jis turi važiuoti iš Jo
navos i Kauną ir gaišti visą 
dieną.”

Gal kas pasakys, kad “ne
mokamas gydymas” Lietu
voje įvestas da nesenai, tad 
oradžioje susitrukdymai ne- 
išvensriami. Bet štai atėio 

“Pravda” (1941

AREŠTUOTAS ERŽVIL 
KO KLEBONAS.

Gegužės pradžioje oku
puotoje Lietuvoje buvo are
štuotas Eržvilko klebonas 
kun. Petraitis ir jo brolis sa
lezietis kun. dr. Petraitiskerštauti toms šeimoms, ku

rių nariai buvo priversti nuo jtfa/k/^;" 
okupantų teroro pasišalinti Nr 44) kurioje prof s 

G. Čedrovickij aprašinėja,
kaip gydvmo reikalai pasta- ‘

teroro pasišalinti 
1 užsieni. Žymesnių asmenų 
šeimos jau yra skaudžiai 
nukentėjusios.

KI'MGV CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigu ounatystės is- 

nuolimas. šią knyj-ą turėtu nerskai- 
toriia. pasekmės ir ju dor'ŠKus nu- 

r .iaur.i-
, . . ........... moterių.■ lyti tokiame centre, kaip dukteris ir mylimosios nepapultų į 

Leningradas. Šis profesorius
sako. kad jau prieš dvejus Ferdinand de Samafitia............. ?■>.
metus Leningrado gydyto
jai protestavo, kad laborato-• ■ » tuiaius. /rijos neaprupmamos reika- rinta laida

LYTIŠKOS LIGOS i, kaip nuo jtj 
apsisaugoti. Parašė P-ras E. .tla- 

tulaitis. Antra, peržiūrėta ir pasre- 
Kaina......................2oc.

SVARBUS IŠRADIMAS
TRIJV RUšIV GYDUOLĖS.

Užpatentuotos U. S.
No. 1. Nuo Dantų Gėlimo, for Tootb 

Ache. Irritations and Ilartleninc of 
the G’.ims. Prašalina dantų skausmą, 
užsivietry.iimą, sustiprina smegenis. 

No. 2. Mirarle M. J. S. Salve. Nuo 
, . T . senu ir šviežiu žaizdą, vočių, nuo
kertami miškai ir Pietų Lie- piies. nuo sutrukusiu rankų ir kojų 
tuvoje. Apie tai okupuotoje 
Lietuvoje draudžiama žmo- niosti.
nAmei VnllvSt-1 ėni No. S. M. J. S. Salve nuo Rbeuma-nems Kalbėti. VrllCll, tai t;škų skausmu kojose, rankose, pe-
esanti ^karinė paslaptis”... čiuose. sprande, r.uo užsišaldymo’ ir
_____ ' ,_________ ______________ etc. Ta mestis tikrai skausmus jums

prašalins. Reikėtų turėt tos mosties | 
kiekvienoje šeimynoje. Nusipirkit 
tuojaus. Atskirų jrvduolių dėžute Uk 
$1.00. Siųsdami pinisrus adresuok it į 
taip: MAT J. ŠVILPA (6)

Miracle Ointment
P. O. Box 1193, Hartford. Conn.

DAVATKŲ GADZINKOS Ir kitos 
linksmos dainos. Apart iuokingru “Da
vatkų Gadsinkos” telpa 20 ivairių 
iuokineų dainų, eilių, parodijų ir tt. 
bangelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 nosį................................. 10c

XXX ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST., 

WORCESTER, MASS.

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

AR ROMOS

yra Kristausvpiezius 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijocbijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentai inę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S'9<? m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratifnas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikaliagų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam
sinamą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustus kny

gos vardas, KAINA *2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

REV.
Galima gaut pas autorių, tekančiu adresu; 

M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. rA.
Taipgi galima gaut tą knygą noordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Aštunta* Puelapi*

ŽINIOS IŠ LIETUVOS SU- HANOVERIO LIETUVIŲ
JAUDINO MŪSIŠKIUS. ŽINIAI.

Tiltas užsidegė.
Tarp Medfordo ir Somer- 

villės buvo' užsidegęs tiltas 
per Mystic upę, kuriuo eida
vo Boston & Maine geležin
kelio traukiniai. Tarp Bosto
no ir 11 miestelių buvo nu
trukęs susisiekimas.

- x i Lietuvių radio programos.
perkūnas negyvą automobiliuje. Pasi- . . . ,. ,
ną. Po to rodo, kad mergaitė įvažiavo Šeštadieni, birželio 28 d., 
* - radio, programa per stoti

nuo dirbtuvės. Visi dar- Po didelė* kaitros, smarki 
bininkai kviečiami užeiti te- perkūnija.
nai ir pasakyti4 Heilo. Pereitą penktadienį, šeš- Birželio 11 d. prapuolė
A . , MiL.l.viriu kaltina tadienl ir sekmadienį Bosto- Vassar kolegijos studentė
Z«u,„Smu no apylinkėj buvo labai di- Anne Greene, Harvardo 
žmogau* /T"* ' dėlės kaitros. Pauksnėj kar-universiteto profesoriaus 

East Cambndge uje buvo štiš siekė 95 laipsnių, o ant Williamo Greene’o duktė, 
areštuotas Adomas M įkala- saulės—iki 120 laipsnių. Po Keliom dienom praslinkus
vičius, 22 metų amžiaus vy- tų kaitrų užėjo smarki per-: medžiotojai rado ją girioje 

••jc Vi n-i nnlinim kaltina nu. ______Visiems rupi. ką dabar da- ■ CIO laimėjimai Hanoverio Įas kurį policija kaltina nu- kunija. Sharone
rys Smetona. ’ fajerverkų dirbtuvėj. šovus Henriką Sledzį, 20 sudegino vieną n; ,______

ši panedėlį per radiją pa- Hjinnvpnn miestelv vra ?etų amž.iauV?iLėZ^ naikiai pylė lietus. §į pa- 
susipyko Bnghtono ves- nedėlj temperatūra nukrito

•m IS iU U ryta
ns babvabd mur »a lama at. arti

CAMBB1DGK.

Hanoverio . _ __
7 SleAzlJu’ iki 57 laipsnių.

unip tai ** a wv vmveuvK? YHCIHS* MlKHlH-
praneš Kauno radi A VpM - J2S^gfUS

įuoiau paridarė^ to&vadą ni->a’bet Paskutiniais laikais įaWą ir įstrigo užpakalį į Nuo 1870 Haffenreffer kom- 
tuojau pasiaaie is w istaaą, pradėjo organizuotis ir CIO nil««rkauii peršautasis ne- • • x . ....kad Paleckio valdžia turi uniia Dėvvni darbininkai n^arKauIV - įPanija žinoma gero alaus išdir
bu! jau pabėgus ir kad Kau- j^ne darbavosi už CIO bu- uzllf^ mire- ^J^non^vlUS i bėja‘ Jau keUnta gentkartė žino 
nas jau lietuvių rankose, nes; vo pašalinti is darbo. Dirb- pastat'las P° kau- apie pįckwick Ėlių. Jis pasižymi
kitaip Kauno radijas nega- tuvės komitetas pasiskundė C1‘1a

girios gilumon, užsidarė au
tomobiliuje ir nusinuodijo 
motoro dujomis, kurias ji 
nukreipė iš exhaust paipos 
tam tyčia atsivežta gumine 
žarna į automobiliaus vidų 
per langą. Ji buvo 19 metų 
amžiaus.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aao 2 iU 4 

ir aao 7 UU S.
382 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132*

W0RL, 950 k. nuo 8:30 ry
to: (1) Mrs. Louis Končius 
iš N. Abington kalbės apie 
bitininkystę; (2) dainos ir 
muzika; (3) žinios.

Sekmadienį, birželio 29, 
radio programa prasidės 
nuo 9:30 ryto: (1) Al Vento 
Trio iš So. Bostono; (2) 
dainininkė Ona Kovaliaus-: 
kai-ė iš Dorchesterio; (3)

---------- -------------------- ------ ------------------------ ----------- ------ dam. iaun. Povilas Lapenas
trečio aukšto piazos Wood-ltas .ls ^n»“sui valyklos _ Mary Cabral, 55 metų iš So. Bostono,
ingų kūdikis ir krisdamas £ gena“8,<>s . r“81«* apynn#* amžiaus našlę. j Steponą* Minltus.
pataikė ant statinės tvoros. Rei8ku« >P»ckwięk Eitus, paga
Pusgyvis buvo nugabentas m*ntas iš geriausios rūšies sūdė 
ligoninėn. ' t*n>¥ kokios tik aluje yra. Ir sa

vo skoniu ir rūšių sudėtimi jam

Saugus upėj prigėrė dvi 
netik šliauš ypatybėmis, bet ir jaunos merginos iš Lynno.

Rovbuiyje nukrito nuo !sudėtim- Pickwick Ėlius padary- , Ea«t Bostone busasužmu-lėtu tokių dalykų skelbti. National Labor Relations 
šio, utarninko rytą ‘Ke- Boardui, ir kompanija buvo 

leivio reporteris perėjo per priversta pašalintus darbi-Broadue pasiklausyti, kaip Sinkus priiSiti atgal į darbą, 
musų žmonės tas žinias pri- ge buvo išreikalauta, 
imu. Pasirodo, kad musis- jęa(j kompanija pakeltų dar- 
kiai labai susidomėję Lietu- bininkams algas. Bet CIO 
vos likimu. Ir visi džiaugia- nužiūrėjo, kad kompanija Tunelyje po South Statio- lygaus šlio nėra. Jį geria vyrai, 
si. kad bolševiku valdžios nnr; almi nakėlima nukalti nu pereitą nedėldienį trau- kurie žino Ėliaus vertę ir kurie 
jau nebėra. i toliau, o fuo torpu bovinti' kinys užmušė nežinomą myli tikrą šlių.

Ties Šidlauskienės aptie- darbininkus kalbomis apie' žmogų. Ar jis tyčia šoko po Bet daugeliui Pickwick šlius 
ka stovi trys vyrai ir rinitai rinkimus: Išrodė, kad Ame-: traukiniu, ar nukrito, niekas buvo per stiprus, jie norėdavo 

gero Šliauš., bet lengvesnio. To
dėl Haffenreffer kompanija, 
tiems žmonėms pagamino tokį 
pat gerą Ėlių, bet tik lengvesnį 
ir aiškiai pažymėjo Pickwick 
“LIGHT’Ale. Dabar, kurie no
ri gero šliauš, bet lengvesnio, 
visose valgyklose ir kafeterijo- 
se gali gauti Pickwiek “Light” 
Ale. ■ :

debatuoja. . . o rikos Darbo Federacija pa- 
—Na. gal tariatės bmeto- taikauja kompanijos no-J 

nai sifkortę pirkti j Lietuvą rarns. Todėl CIO pareikala- 
sugrįžt .—paklausė re porte- Yo? j-acj pakeltos algos butų
ris juokais. išmokėtos jau 14 birželio su-

—Ar tam rupuzei:—vie-. batą
Šitie du CIO laimėjimai i eiketų ispii-kt sifkoitę j dze-. vjetos komitetą

lą. ale ne i Lietuvą.

nežino..

A I

Ligoninės ofisas—Baelc Bay 
528 COLUMBUS AV&, 

BOSTON. MASS. 
Valaados: Ryte ir pagal sutartį. 

Telefonas: KENmore 7432

•Jes. ko jis bėgo iš Lie- 
sako antras. — Jei

gu nebūtų bėces, tai nebūtų 
reikalinga ir šifkortė. Dabar 
tegul Baeiunas jį ant savo 
farmos maitina. Į Lietuvą 
žmonės jo jau nebeįleis.

—O- gal jis nevažiuotų 
kad ir įleistu, — rezonuoja 
trečias. — -Juk pinigu jis tu
ri .:£.tai jam gerai ir Ąme- 
rifeė^j.

k kiek tik teko South Bos
tono :' lietuvių susitikti, nęi 
vieįaa* nepasakė geto žodžio 
apie Smetona. Visi džiau- 
Hari tomis žiniomis, kad 
Lietuvoje susidarė nauja 
valdžia ir visi norėtu žinoti, 
kur dabar bėgs iš Lietuvos 
komunistai.

Teko susitikti ir vieną ko
munistų veikėją. Jo lupos 
bando šypsotis, bet akyse 
matosi nusiminimas. Jis ra
mina save tuo. kad Amerika 
dno* Stalinui pagalbos ir 
Hitleris busiąs sumuštas. 
“Bet tai bus Amerikos lai
mėjimas. o ne Stalino.” re
porteris jam pastebėjo. “Nu.

tuvos?
sustiprinti vajų uz įsteigimą 
šitoj dirbtuvėj CIO unijos. 
Ir vajus eina. Distriktas No. 
50 jau atidarė ir savo buvei
nę ant King streeto, netoli

LITHUANIA N 
FURNITURE CO.

aphrausti
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 

• Moverst

Perk raustom 
<5in nst ir j to
limas vieta*

Sausri priežiūra, kaina prieinam* 
326 broaosvay, 
so BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 4618

tai pamatysim kaip bus,” už
baigė komunistas.

—Gerai, gerai, kad žydus 
iš Lietuvos išvijo!—džiau
giasi apysenis South Bosto
no siuvėjas.—Neilgai jie po
ną volo!

Kitas sako, kad lietuviai 
turėtu surengti South Bosto
ne džiaugsmo demonstraci
ją ir su muzika iškelti Lietu
vos vėliavą ant Lietuvos Sa
lės ! Reporteri*.

Ant Columbus avė. gau 
vėkaris parmušė merginą 
Rcusseau ir užvažiavo ant 
jos. Pašaukti ugniagesiai 
busą pakėlė ir merginą iš
ėmė. Ji buvo tik lengvai su
žeista.

VV ashingtono valdžia W- 
PA darbams paskyrė ma
žiau pinigu negu pirmiau, 
todėl pereitą panedėlį apie 
ousę visų darbininkų iš 
\\ PA darbu paleido. Miesto 
valdžia susirūpino, nes dau- 
yvliui reikalinga pašalpa.
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SUFFOLIODOVVNS3 Kambariai ir Storas
Randa pigi, matyt galima nuo 6 

vakarais. (6)
3'/, Gri mes Street. So. Boston, Mass.
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Patenkiną kožną—turėkit keletą 
bonkų abiejų ant rankų—abu jie 

yra *ELIUS kuris yra

M8WW by

BONUOSE ■■ IS KRANO

aco.

LIŪS’

9INCS15PD

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymaur
(LANDŽIUS)

LIETUVIS GYDYTOJA8
Specialybė: Aki*. Vidari* Liga 

Ausy, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstrukcijos
K-RAY Aparata
VALANDOS: nuo 2-4 nao 7-8 

534 BROADVAY.
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTABA8

C.J.H1K0LA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po .

nuo 7 iki 8 vakaro.
1*7 SUMMER STREET. 

LAWRENCE> MASS.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS .

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Nno 9 ryto iU 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriška organą nu 
silpnėjime. Gyvenimo permaina 

motera. Motera ir Vyra ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 1« iki 12 diena 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

189 HUNTINGTON AVE^ 
BOSTON, MASS.

Tel. Cemmeunealth 457*.

TeL 28824 Gyv. 31132

DrJoseph AJGtadis
OPTOMETRISTAS

: » IU 12 
2 iki S, 
7 iki S. 
t &i 12 

ir
AKIŲ DAKTARAS 

Ištaiso defektuotas akto Ir
laiku

ir
114

LAfRENCB, IĮA8S.

DR.G.L.faLLDRY
*9 SCOLLAY SąUARB. Boom SS 

BOBTOK Trtet.| Laf^ęy* 8871

SPSCIAUSTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai nuo S ryt. iki 7 vak. ki 
19 ryto U

AJ.NAHAKST
Real Estate &

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON,. MA8S. 

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

Res. TeL Arnold 1*28 
■■■■■■ ——

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

šou*
BmIovi

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AdtNTVRA.

Dideli
H

Mae. 
•4 to

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IE TROKUS VISOKIŲ 

MDIRBYMIŲ.

Kapoėiuuaa —
Taisymą Ir

1




