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Lietuva Baisiai Nukentėjo' 
Šaukiasi Greitos Pagalbos

Hitleris Susipyko 
Su Goeringu?

Maskva sako, jog Švedi
joj gauta žinių, kad Hitleris 
susipyko su savo aviacijos 
viršininku maršalu Goerin-

Amerika Paimsianti 
Vladivostoką.

Numatoma stipri Amerikos* 
Kinijos-Anglijo* sąjunga.

Amerikai užėmus Islandi-
tt ii lų yk jk I ta r iše be ti Iva' gu. Ginčas tarp jiedviejų iii- i ŠitrojtT^ftsauliMo Karo

MŲ VISAI S^NAlKlFrTAJ^,  ̂ Goe-epochį sako savo rapor-
. .... ,zauskas, Voldemaras Čar-

Manampole #uįefm5a* Jjneckis, generolas Nagius-

Rusai Sunaikino 15
Vokiečių Laivų.
Maskva praneša, kad pe

reitą nedėldienį Baltijos ju
roj rusai sudaužė vokiečių 
konvojų, kuris norėjo iškel
ti savo armiją su tankais 
Leningrado aplinkėj. Kon
vojus susidėjęs iš apie 30 
laivų, kurie buvo prikrauti 
pilni kareivių, amunicijos ir 
visokių karo pabūklų. Tuos 
laivus lydėjo keli naikintu-

Stalinas Geria Šampaną 
už Anglijos ‘Imperializmą’

PASIRAŠĖ SU BRITAIS 
KARO SUTARTI.

' bet kokia ta parama gali bu- 
! ti, kol kas da nelabai aišku.sako savo

tuose stambaus biznio pra
našas Babsoa. Islandija bu
vo užimta laisvu susitarimu

. .. .. Anglijoj buvo pasirodęs su-
Pasizadejo nedaryti atskiros manymas tuojau organizuo- 

taikos su Hitleriu. ti ekspedicijos armiją ir sių- 
Da

1 ingas buvęs priešingas Ru
sijos užpuolimui dabartiniu 
laiku. Jisai aiškinęs, kad

kavišky liko tik bažnyčia 
ir keli namai.

Generalinis Lietuvos Kon
sulatas New Yorke gavo te
legrafu iš Europos šitokių 
žinių apie Lietuvą:

Iki šiol susisiekimas su 
Lietuva dar negalimas nei
telegrafu nei laiškais, todėl: žius šaukiasi pagalbos, nes
smulkesnių ir pilnesnių ži-: tūkstančiai šeimų dėl bolše- ir paėmęs oro jėgų!seksią kiti
mų apie pastaruosius jvy- vikų okupacijos ir karo aud- vadovybę j ravo rankas,! „jai Nes* 
knis negalima gauti. į ros yra likusios be maisto ir maršalui Mild,ui padedant me,ika X. Olandijos Ry-
dofeXioUnasnii^HreiTžb Paškb5 ir Skipitis tuo tar-' . Maskvos žiniomis, Hitle-!ty Indijas. Pietų Kiniją ir
nSs sukUimasi«te bi?ržė nu tebėra Beribei • Mrodt n.° vnsi-iRytų Sibyrų su Vladivos-
mos, sukilimas jv-yKęs pirze pu teoera tseriyne. Acroao, nmkas Heinnch Himmler;t0k0 uostu, 
lio 23 dieną. Sukilėliai d.d- kad vokiečiai sukilimo fek-, ,eikalaująs. tod Goeringas Mes esam tvirtai jsitikinę, 
vynskat veik plikom ran- tą lyg tai ignoruoja, teskelb-, buty areštuotas „• uždary-kad šis karas pagimdys stije 
kom uzeme Kauną, Vilnių darni, kad Lietuvos gyven- tas koncentracijos stovyk-jrų Amerikos-Kinijos-Angli- 
ir kitus Lietuvos miestus ir tojai jų karius su džiaugsmu )oje j « bIok^ ^sono fiu.
tuojau pat paskelbė nepn- sutikę. Iš Lietuvos sukilėlių
klausomybės atstatymą. * ginklai atimti, o vokiečių in-

Taip pat išleista eilė pa- tencijos ateičiai bent dabai' 
tvarkymų, panaikinančių dar nežinomos, 
bolševikų Lietuvoje įvestą Kauno radijas tebeskel- 
netvarką. Vienu iš tokių pa- bia laikinosios administra- 
tvarkymų panaikinami bol- cijos įsakymus, nurodymus 
šėrikų Lietuvoje įvesti sov- bei paskyrimus. Visoje Lie- 
chozai. kurie valdžios dvarų tuvoje įvestos maisto kor- 
pavidale buvo naujoviška teles, 
baudžiava Lietuvos žmo- -——;—

Vokiečiai Neteko

Nagevičius.
Visa Lietuva baisiai nu

kentėjusi. Daug miestų ir 
kaimų visai sunaikinti. Vil
kaviškyje liko tiktai bažny
čia ir keli namai, Marijam
polė stipriai apdegė. 

Lietuvos Raudonasis Kry-

vokiečių aviacija, pavargusi su jos vyriausybe ir jos par- 
nuo kovos su anglais ir ture- lamento pritarimu. Nėra 
jusi daug nuostolių Graiki-: abejonės, kad Amerika da- 
joj, negalinti leistis j karą su bar veda panašias derybas 
Sovietais, negavusi žymių dėl šiaurės Airijos užėmimo, 
sustiprinimų. nes amerikiečiai tenai jau

Hitleris išvadinęs Goerin-į stato orlaiviams ir laivams 
gą “bailiu.” pašalinęs jį išartus. Po šiaurės Airijos 

’* i panašus žings- 
abejonės, kad A-

---------------- # iras. Vladivostokas esąs ne-
LeningradaS ir PLI-i apsakomai svarbus punktas

Priminio Amerikai strateginiu žvilgs-
jeVūS rūVOJUje. nju_ jeigu vokiečiai užimtų

Rašant mums šią žinią, i Sovietų Rusiją ir pasiektų 
Rusijoj siaučia baisus mu-• Vladivostoką, tai jiems butų 
šiai. Vokiečiai laužiasi per jau nebetoli į Amerikos 
“Stalino Liniją.” Didžiausį Alaską. Bet jei Vladivosto- 
spaudimą jie daro Kijevo, kas bus Amerikos rankose, 
Maskvos ir Leningrado {tai šis kelias vokiečiams bus 

_ kryptimis. Iki Maskvos jiem užkirstas. * Be to, Vladivos-
• i . Vokiečiai Neteko da daugiau kaip 100 mylių, tokas butų labai svarbi A-

Sukilehai paskelbė naują r a ijn Orlaiviu bet Kijevas jau nebetoli. Jie merikos pozicija prieš Japo- 
vynausybęf su Lietuvos Pa- buvo jau paskelbę, kad Ki-niją. Per Vladivostoką A
siuntimu Vokietijai Škirpa į Rusai gi praradę jau 7,000 ------- 1 -
priešakyje. Į šią vyriausybę i lėktuvų.

Užsienio Lietuviams'įeina
Remti Draugijos pirminin
kas adv. Rapolas Skipitis, 
buvęs kariuomenės vadas 
generolas Stasys Raštikis, 
buvęs merg. “Aušros” gim
nazijos mokytojas ir iki bol
ševikų okupacijos Vytauto 
Didžiojo Universiteto lekto
rius Juozas Ambrozevičius, 
Žemės Ukio Akademijos 
Dotnuvoje profesorius Ba
lys Vitkus, savo laiku lankę
sis Jungtinėse Valstijose, ir 
buvęs Lietuvos Banko direk
torius Vytautas Statkus.

Prieš pat rusų-vokiečių 
karą bolševikai išgabeno iš 
Lietuvos kelias dešimtis tūk
stančių inteligentų ir ukinin-

Kaip Ilgai Galės
Rusai Laikytis?

šitokį klausimą dabar ke
lia Amerikos spauda. Išro
do, jog Amerikoje niekas 
netiki, kad rusai galėtų vo
kiečius sumušti, nes vokie
čių technika daug geresnė ir 
vadovybė daug gudresnė; 
bet rusai turi apie 3 karei
vius prieš vieną vokietį, to-

Sovietų armijos organas 
“Krasnaja Zvezda” rašo, 
kad nuo 22 birželio dienos, 
kai Hitleris pradėjo karą 
prieš Rusiją, iki 13 liepos jo 
armija praradusi 2.170 or
laivių ir neužkariavusi oro, 
Vokiečių buvę suplanuota 
sunaikinti rusų orlaivius ant 
žemės, neduodant jiems lai 
ko pakilti oran, bet tas pla
nas jiems nepavykęs.

“Raudonoji žvaigždė” 
sako, kad pas vokiečius jau 
pasirodęs orlaivių trukumas, 
nes jie jau vengia kovų su 
anglų orlaiviais. Į Rusijos 
frontą vokiečiai sutraukę vi
sus savo orlaivius iš Olandi
jos, Francuzijos, Graikijos, 
Italijos ir Šiaurės Afrikos.

Kiek orlaivių per tą patį 
laiką prarado patys rasai, 
“Krasnaja Zvezda” nesako;

' bet vokiečiai giriasi sunaiki
nę jau “7,000 rasų orlaivių, 
2,000 tankų ir paėmę 400.- 
000 rasų nelaisvėn.”

nesuėjo dveji metai, j §ti ją okupuoton Francuzi- 
kai Stalinas padarė su Hit- jon. kad išmušti iš tenai vo- 

var Rusai sakori nuskandi- ^er^u s^aP^ sutartį sunaikin-; kiečius. Šito sumanymo au- nę 18 i sS Hitlerio « “imperializmą,” i toriai mano, kad tuomet gal
kareiviais ir tankais ir na- °.Perelt3 subatą Maskvos ir francuzai šoktų vokiečius 
leidę juros dugnan du nai- diktatorius jau gėrė šampa-j mušti. Bet tai yra privatinių 
kintuvu. Kitus vokiečių lai- ą -UZ-tą imperializmą ir žmonių sumanymas, o ne 
vus uždegę, taip kad ir iš tų pas3rase,su anglais sutarti, oficialus valdžios planas. li
gai da ne vienas žlugs. ‘ prižadėdamas nepadėti gin-, jk paskelbtas matyt, tik tuo 

šitas vokiečių konvojus bl° to1’,ko1 tas Hlt' i tikslu, kad vokiečiai bijotusi
buvęs užpultas rusų iš oro, lerTls nebus sunaikintas. ištraukti visas savo spėkas iš 
nuo vandens ir nuo pakran- v Ir P.rasome v nesijuokti. Francuzijos ir siųsti pneš 
čiu. Maskva sako, kad rasai a>ol\ta? panas.u i komedi-! „įsus. Nes jeigu anglai ištik- 
šitame mūšyje neturėję jo- . bet Maskvoje šiandien rujų tokiam žygiui raostusi, 
kin nuostoliu niekas nejuokauja. Stalinas tai iš kalno jie jo neskelbtu.

___ juokėsi tiktai 1939 metais, Taigi išrodo, kad kitokios
Pinu™ MuAi&tn Ka. kai Ps tikėjosi apgavęs de- pagalbos rusams anglai ne- Ztiauri NUūlStų Ko- mokratines valstybes. Šian- gaiį duoti, kaip tik bombar- 

lonijos Skerdynė. dien gi Maskvoje jau kitos duoti iš oro Vokietijos pra- 
ia temos- Net ir Maskvos radi- monės centras ir susisieki-

Jas- baigdamas savo progra- mo linijas. Bet tokius Vokie- 
lių nušovė ir 7 suzeide. mą, dabar sušunka: “Lai tijos centras anglai bombar- 

Panamos respublikoj, apie gyvuoja demokratija! ’ davo jau pirma ir butu bom- 
20 mylių nuo Costa Ricos “New York Times” ko- bardavę toliau, nežiūrint ar 
sienos, buvo vokiečių nudis- respondentas telegrafuoja iš Rusija kariauja, ar ne.’ 
tų kolonija. Moterys, mergi- Londono, kad pereitą nedėl-
nos ir vyrai tenai gyveno dieni Londone ir Maskvoje 
krūvoje visiškai nuogi. Jie buvusi paskelbta jau karo 
sakėsi esą Šveicarijos vokie- sutartis, kurią Sovietų val
čiai. Pereitą sąvaitę tenai į- džia Kremliuje pasirašė su 
vyko baisi tragedija. Polici- anglais. Jos turinys esąs 
ja nušovė 7 nudistus vyrus ir toks:
3 moteris, o šešias moteris ir *‘l. Abidvi valdžios pasi- 
vieną vaiką sužeidė. Vienas žada teikti viena kitai viso- 
policininkas irgi buvo su- keriopos pagalbos šiame ka

re prieš Hitlerį ir Vokietiją.
Valdžia išleido ilgą pra- “2. Toliau kiekviena jų

Anglų padėtis tačiau žy
miai pagerėjo, kai vokiečiai 
įsibriovė į karą su Rusija. 
Daugybę savo orlaivių na
ciai turėjo paimti iš vakarų 
fronto ir pavartoti prieš ru
sus. Rusai sako. kad dau
giau kaip 2,000 lėktuvų vo
kiečiai jau prarado. Taigi i 
Angliją jie bombų jau nebe
mėtys. Ir šiaip vokiečiai iš
eikvos daug savo spėkų ata
kuodami Rusiją ir bus jau

jevą pasiekė šį panedėlį ir merikai butų lengviau ir Ki
tą pačią dieną tikėjosi jį vi- nijai parama teikti. O Kim
šai užimti. Bet vėliau pasiro- ją remti Amerika esanti nu- žeistas, 
dė, kad Kijevas da rasų ran-sistačius labai tvirtai, nes
koše. Vis dėl to jie gali tą Kinija yra geriausia Ameri- Į nešimą, paaiškindama kaip pasižada nenutraukti šio ka- 
miestą paimti. Leningradui kos talkininkė prieš Japoni- tai atsitiko. Esą, 'nudistai ro mušiu ir nedaryti su prie- 

buvę svetimšaliai ir buvę ži- šu atskiros taikos sutarties, 
nių. kad
nacių liza<*». i«uw». J Ampriknip Pirma iip
lio vakarą, 7 liepos, būrys “3. Ši sutartis įsigalios , t ir 2 ’kdė ta į.amv. 
policijos nuvykęs tenai pa- tuojau, kai tik abidvi pusės b 1^3
reikalauti, kad nudistai už- ją pasirašys. Ratifikuoti jos
siregistraotų ir pildytų kitus nereikės.’’
Panamos įstatymus. Bet nu- Už Angliją pasirašė jos 
distai pradėję į policiją šau- ambasa d o r i u s Stafford 
dyt ir sužeidę vieną polici- Cripps. o Sovietų Sąjungos 
ninką. Tuomet policija atsa- vardu parašą padėjo užsie- 
kiusi savo ugnimi ir pasek- nio reikalų komisaras Molo- 
mės buvusios labai liūdnos, tovas.

------------------ Sutartus buvo pasirašyta
Soviet War News,” ku-: NUSKANDINO LAIVĄ SU pereitą subatą. Šitose cere- 

nas Londone leidžia Sovie-1 AMERIKOS SLAUGĖM, monijose dalyvavo pats Sta-

taipgi gręsia didelis pavo- ją. Amerika jau siunčia sa- 
jus. Iš šiaurės jį supa šuo-vo aviacijos ekspertus Kini- 
miai, o iš pietų laužiasi vo- jon ir tuo jaus nusiusianti fi- 
kiečiai. Kaip išrodo, jie nansinių reikalų ekspertą, 
stengiasi Leningradą apsup- kad sutvarkytų ir sustiprin
ti ir paimti jį su visais gynė- tų Kinijos finansus. Tvirtas 
jais. Kinijos pinigas busiąs labai

Vokiečiai skelbia, kad svarbus ekonominis ginklas 
raudonoji armija jau “su- prieš bankrutuojančią Ja-
mušta,” geriausios jos divi 
zijos ir geriausis įrengimas 
jau “sunaikinti.” Tiesa, ru
sai po truputį traukiasi, bet 
neišrado, kad jie butų jau 
“sunaikinti.”

poniją.

Rusai Traukdamiesi 
Naikina Viską.

silpnesni kovoti su Anglija.

Hz^s jUTa^°P— "'h“8 ‘°
lizdas, taigi panede tarta. bos Amerikoje. Pirma jie sa-

botažavo ir trukdė tą gamy
bą, kad Anglija negalėtų 
gauti pagalbos, o dabar jau 
agituoja, kad Angliją reikia 
remti.

Sudėjus visa tai krūvon, 
Anglijos pozicija dabar žy
miai sustiprėjo. Ir kuo ilgiau 
Rusija laikysis, tuo geriau 
bus Anglijai. Niekas, žino
ma, netiki, kad rasai galėtų 
vokiečius sumušti; bet kol

RUSAI PLATINA “STA
LINO LINUĄ.”

Ženevos žiniomis, į rytus 
nuo Vitebsko ir Ostrovo 

dėl, jeigu jie mokfe trauktis i tvirtovių, rusai didžiausiu 
atgal ir nepatekti į vokiečių i skubotumu stato naujas for- 
slastus, kova galės tęstis ii- j tifikacijas ir platina “Stali 
gai. Jie gali užleisti priešui no Liniją,”

SOVIETŲ VALDŽIA KEL- tu atstovybė, šią sąvaitę de-i šiomis dienomis vokiečiai linas ir anglu karo misijos jie laikysis, tol vokiečiai ne- 
SIS 1$ MASKVOS. Ida pranešimą, kad rasų ai-!nuXnd1no angiŲ lah™pirmininkas gen. Masin- Pales spėkomis

Žinios iš fašistiškų šalti- mija traukdamosi naikina į riuo plaukė Anglijon kelia- MacFarlane. Sutartį pasira-
nių Europoje sako, kad So-viską, taip kaip Stalinas yra rtas ar keliolika Amerikos sius, Stalinas su Molotovu 
vietų valdžios įstaigos jau įsakęs. Moterys su dalgiais slaugių. Dešimts jų buvo iš- pasakė Anglijos atstovams 
ruošiasi keltis iš Maskvos eina per laukus ir nukelta' gelbėta ir dabar jos randasi po toastą ir išgėrė po taurę 
kur nors toliau į Rytus. Ang* į da neprinokusius javus. Ko Islandijoj. Jos išbuvo ant šampano.
lų pasiuntinybė jau išsikėlu- moterys nespėja nukirsti, tą | juros atviroj valtėj 10 parų, Vadinasi, lai gyvuoja Au
si į Gorkį, apie 250 mylių už sukočioja trauktoriais arba i iki buvo atrastos, todėl labai 
Maskvos. Tos pačios žinios arkliais traukiami volai. Gy- • išbadėjusios, vos tik gyvos.
sako, kad priešakinės vokie- vuliai. kurių negalima išga- i ----- 2-----------
čių spėkos esančios jau tik benti, skerdžiami arba šau-' 300 DAVATKŲ KALĖ-

pulti Anglijos.

EXTRA!

Leningradą ir Maskvą, gali 
pasitraukti visai iš Europos, 
už Uralo kalnų, ir vistiek ga
lės dar laikytis, jeigu nesi
duos apsupti.

Bendrai, Amerikos spau
da yra tokios nuomonės: 
jeigu vokiečiai nesunaikins 
raudonos armijos iki rugsė
jo mėnesio, tai užėjus ru
dens liūtims, mechanizuotos 
vokiečių, spėkos sukliiups į 
purvyną. Taigi klausimas 
lieka: ar galės rusai išsilai
kyti da puių menesių, iki 
prasidės rugsėjo liūtys ;

kad užkirtus 
priešui kelius į Maskvą ir 
Leningradą. Vokiečiai sa
ko, kad ties Vitebsku ir Ost- 
rovu jie “Stalino Liniją” jau 
pralaužę. Ostrovo tvirtovė 
esanti jau paimta.

130 mylių nuo Maskvos. domi. Trobesiai ir visokis į 
rengimas sudeginamas arba 
sugriaunamas. Net šuliniai 
užverčiami, kad priešui ne-

ITALAI BIJO GIBRAL
TARO.

Šį panedėlį keliolika Ita
lijos orlaivių lėkė bombar
duoti anglų tvirtovę Gibral
tarą. Bet pradėjus anglams 
šaudyt, italai nusigando ir 
leidosi atgal. Bėgdami jie 
numetė 4 bombas į jurą,

MUSSOLINIS APIE 
STALINĄ.

Mussolinio laikraštis Ro- liktų vandens, 
moj rašo, kad Stalinas esąs

Jasiraošęs bėgti iš Rusijos.
is jau turįs lakūną prie sa

vęs ir orlaivis stovis paruoš
tas bėgimui. Bet Mussoliniui 
šaipytis nepritinka. Jeigu 
vokiečiai nebūtų jį išgelbė* bernatoriai. 
ję, jis pats butų turėjęs bėgt. torių, tik 3 pasiliko vietose.

REZIGNAVO NORVEGI
JOS GUBERNATORIAI.

Stokholme gauta žinių,

JIME.
Vichy žiniomis, 

toj Francuzijoj nacicai yra 
suėmę apie 300 Kanados da
vatkų, kurios buvo Francu
zijos vienuolynuose, ir laiko 
jas uždarytas koncentraci
jos stovykloj kaip priešin
gas svetimšales. Iš viso esą 
suimta ir kalinama 1,100

RUSAI ATMUŠĖ PRIEŠĄ 
20 MYLIŲ.

Einant “Keleiviui” spau- 
don, iš Maskvos atėjo šito
kia žinia:

Maskvos fronte, ties Bob- 
atmetė

glijos “imperializmas,” kurį 
tas pats Stalinas ir Moloto
vas norėjo Hitlerio ranko
mis sunaikinti.

Nors sutartyje abidvi pu- riusku, rusų spėkos 
okupuo- Prižada teikti viena ki- vokiečius 20 mylių atgal ir 
;icai vra visokeriopos paramos, atsiėmė du miestu, Rogačio-

------------------ va ir Žlobina. Sudaužytas ir
AMERIKOS VOKIEČIŲ demoralizuotas priešas čia 

VADAS UŽ KARĄ bėga didžiausioj betvarkėj. 
PRIEŠ HITLERĮ. Mes paėmėm 56 kanuoles,

Dr. Frank Bohn, Ameri- 80 trokų su amunicija, 600 
kos vokiečių kongreso už vežimų, 1,000 arklių, dau- 
demokratiją vadas, šią są- gybę kulkosvaidžių ir kito-kad nacių užimtoj Norvegi-.......... .. .. .... ........... ..

joj rezignavo beveik visi gu-! Anglijos ir Kanados moterų, vaitę išleido atsišaukimą, ra- kios karo medžiagos. Kelių 
k—jg ją gubema-Į kurios buvo Francuziioi. gindamas Amerikos valdžią kilometrų plotas užverstas

BOLŠEVIKŲ MARŠAS “PENKTAKOJAMS” SKI- 
PER LONDONO RADIJĄ RIA PENSIJAS.

Pasirašius Sovietams karo Ispanijos fašistų valdžia' darytas

JAPONAI PASIRUOŠI 
INVAZIJAI.

šį panedėlį Japonijoj už- 
svetimšaliams Ko-

įr žmones tuojau apskelbti 
i Hitleriui karą.

priešo lavonais.

COLORADOJ SNIGO.
i , Pereitą nedėldienį Colo-

sutartį su Anglija, pereitą paskelbė, kad visiems žuvu-1 bes uostas. Eina gandai, kad rados kalnuose. 14,110 pė-
npdėldipni T^inrlnnn radiias ci»i ‘'įtonk-talcniu” oiminėros iunrtmi laJvi-nnc tarnui run. ,],inedėldienį Londono radijas 
sugrojo raudonosios armi 
jos karo maršą. stybės iždo.

šių "penktakojų” giminėms japonų laivynas tenai mo
ji mokėsianti pensijas iš vai-i šiasi pulti francuzų Indo-

Kiniją. -. a —

dų aukščiau junų pavir
šiaus, siautė didelės sniego 
pūgos.

KROATIJOJ SUŠAUDY
TA 10 KOMUNISTŲ.
Kroatijos valdžia paskel

bė. kad Zagrebo naerte pe
reitą sąvaitę buvo sušaudyta 
10 komunistų, kurie ' buvo 
nužudę ' ieną Į>«»bcininką.
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Kaip Veiks Užsieny Lietuvos Diplo
matija, Bolševikams Lietuvą Okupavus

KODĖL VOKIEČIŲ GE- 1 
NERAL1NIS ŠTABAS MA

ŽAI DUODA ŽINIŲ.
Maj. George F. Eliot. ku

ris rašinėja Amerikos laik
raščiams milirariniais klau
simais straipsnius, yra tos 
nuomonės, jog vokiečių ge
neralinis štabas neduoda 
pasauliui žinių propagandos 
tikslais.

Jis rašo:
"kad rusams pavyko sulai

kyti vokiečių puolimą daugiau 
negu buvo galima tikėtis, tai 
dabar jau aišku. Bet taip pat 
yra aišku ir tai. kad mūšiai da 
vyksta labai žiaurus ir dar vis
ko galima tikėtis.

"Nors mūšiai dar gali pa
krypti i bet kurią pusę. vis dėl 
to mes neturėtume užmiršti, 
kad vokiečių pusėje tebėra vi
sos tos persvaros, su kuriomis 
.tie pradėjo savo žygi—jų pu
sėje daug didesnės oro jėgos, 
daug geresnis susisiekimas ir 
daug aukštesnė vadovybė. Ir 
turėtume taipgi neužmiršti to 
takto, kad šiame kare da nei 
viena didžiųjų Hitlerio ofensy- 
vų nebuvo visiškai sulaikyta, 
o da mažiau nugalėta.

"žinoma, reikia pripažinti 
ir tą faktą, kad iki šiol da nei 
viena vokiečių ofensyva netu
rėjo prieš save tokių didelių 
spėkų ir da nei karto jai nerei
kėjo eiti taip giliai i priešo te
ritoriją. Išrodo, kad rusai yra 
gerai pasiruošę apsigynimui ir 
turi daug tankų kontrata
koms. Visa tai yra labai svar
bu.

"Paskutinėmis dienomis vo
kiečiu karo vadovybė duoda la
bai mažai informacijų apie ka
ro eigą. Pasako tik kelis žo
džius. kad karo veiksmai eina 
nustatytu planu, ir daugiau 
nieko. Is to bet gi nereikėtų 
spręsti, kad vokiečiams jau vi
siškai nesiseka. Vokiečių va
dovybės pranešimai visuomet 
būna labai atsargiai sureda
guoti ir jų tikslas yra visuo-

didelis vokiečių laimėjimas. 
"Tuo tikslu vokiečių vado

vybė paprastai ir nepraneša 
nieko aiškaus, kol ji nėra pa
siekusi savo tikslu."

korespondentai Ankaroj, jhu i 
pasižymėję gandų prieš Sovie-Į 
tus skleidimu, paleido ‘žinią.* į 
jog Vokietijos vyriausybė pa
siuntus ‘Maskvai ultimatumą• I
ir vokiečių armija ‘maršuoja i
SSSR*. ------------------------------------------

-Maršavimas tačiau buvo Buvęs Lietuvos užsienio garnizonais Lietuvoje ir ki-1 los reikėjo imtis priemonių Aš žinau tikrai, kiek pa
tik radijo stotyse w t-ai v„. reikalu minijMTS p. Lozo- tose Baltijos valstybėse tam, Į Lietuvos turtui, archyvams guodos suteikė ir suteikia 
riose redakcijose.** įaitis atsiuntė Amerikos lie- kad galėtų paplėšikauti.

tuvių spaudai pranešimų Todėl kelias dienas po
šitaip "Vilnies” redakto- apie tai, kaip užsieny veikė 1939 metų spalių mėn. su- 

•ojinga esą nūs rašė 20 birželio, o anks- Lietuvos diplomatija, kuo- tarties pasirašymo, vienas 
vokiečiai Ru- ti 22 birželio rytą sanuotos ntet bolševikai užgriebė mu- musų diplomatų užsienyje 

ijoj jau sustabdyti. Ypač vokiečių divizijos jau triuš-' sų kraštą. Išleisdami jo įžan- turėjęs, beje, progos stebėti 
pavojinga džiaugtis, kuo- kino Sovietus. gą. dedame p. Lozoraičio bolševikų diplomatijos me-
met vokiečių karo vadovybė Taigi ne "Keleivio” "orą- raštą ištisai.—Red. įlagingumą ir juo stebėtis,
neduoda žinių iš karo veiks- kulas” apsiriko, bet pats žir.oio iš kalno kad bolše- ' pasiulė dviem kitiems savo 

Vilnies” komisaras padare: '■! . . • „lv, !kolegoms susivažiuoti ir ap-

Todėl
džiaugtis.

pav
kad

m u.

“VILNIS” IŠKRAIPĖ 
MUSU ŽODŽIUS.

Visi žino "Keleivio” nuo
monę apie Stalino-Hitlerio

•promochą.” vikai ruošiasi Lietuvą 
užpulti.

Lozoraitis rašo:

varstyti priemones, kurių 
; reikėtų imtis, kai Maskva 
begėdiškai sulaužys savo 
parašą ir kėsinsis okupuoti

ir inventoriui apsaugoti. Nei okupuotos Lietuvos žmo- 
vienas slaptas dokumentas nėms žinios, kad Lietuvos 
nėra patekęs į bolševikų diplomatai paliko ištikimi 
rankas. Kur tik buvo bent savo pareigoms bei priesai- 
mažiausias galimumas, in- kai, ir kad jie tęsia kovą. Aš 
ventorius buvo apsaugotas manau, kad išvaduotoji Lie- 
nuo plėšikų rankų. Ten, kur tuva neužmirš savo atstovų 
ministeriai buvo priversti užsieniuose ištikimybės tė-
apleisti pasiuntinybių na
mus, jie neatidavė jų bolše
vikams, nesudarė jokio ak
to, kuriuo bolševikai galėtų 
kada nors pasiremti.

Besiginant nuo bolševikų 
spaudimo, lygiagrečiai buvo 
pradėta rūpintis ateities vei
kla Lietuvai vaduoti. Tik

SIMPATIJOS SOVIETŲ
LIAUDŽIAI. Piima. — Europos valsty- T . . D ,

Pažvmėie* kad rusu-vo- bėse reziduojantieji Lietu-! Lietuvą. Pasiuly suva- 
‘ . ,f . , . rąz\meję>. kuo rusų-\o- , H . \<in;ciriai ;a111 žiavimas jvyko vienoj Euro-

bieiuliską sutarti. Mes visuo- kiečiu karo klausimu katali- vo įgalioti Minuteiįai jau, erotinėj 1939 metu aną
met <akėm kad Hitlerį* ku dvasiškiu ne vienodo senai vra sudarė Lietuvos! , metų spamei .aAcia. nau nn«n. ru ova>i>kija ne \ienooo - menesi. Jame buvo ap- kelioms dienoms nuo bolse-

nusistatymo, L., Pruseika i autini Komitetą Europoje., svamvti konfętitlieiniai uki. 
ilnv” sako:

Staliną apgaus. Stalinas Hit
leriui pataikaus ir duos jam 
ką tik galės, tačiau ateis lai
kas. kada Hitleris griebs 
Stalinui už gerklės.

šitą mes labai aiškiai pa
sakėm da ir šių metų 28 ge
gužės "Keleivio” laidoje:

"šita komunacių sutartis ta 
čiau nepašalino Lietuvai karo 
pavojaus, bet kaip Tik padidi
no ji...

"Vokiečių akimis žiūrint 
rusai yra dvokiantis mėšlas, n 
jie to mėšlo savo pašonėj ne- 
kuomet nepakęs. Ir kai jie pra
dės ji iš Lietuvos valyti, musų 
kraštas galės būt sutremptas 
daugiau da negu Graikija.**

Kuri laiką apie to Komiteto; konstituciniai uki
sudarymą nebuvo galima ;?}a\.11 politikos

“Bet katalikiškų minių sim- skelbti laikraščiuose. Komi- į £^aus™aI’. surišti su besiai- 
patija su Sovietų Sąjungos te|a ?udarė pirn-,jninkas vj_ į tmamm* Lietuvos okupacija.

H Hn nariai I TnJU dalyvavusių diploma
tu tu nuomonė ir pasiūlymai 

bejosi su katalikiškomis mi- ; pavardes bus viešai paskelbi į memorandu-

1940 metų

liaudimi. ee phmininkas ir
Na. o kada Pruseika kai- Kai lii> aplinkybės leis

.j niomis. ieigu jis taip dvasiai tos- tarpu gi reikia at
tvinina. kad jg simpatijos dieną diplomatijos

gegužes men.

Taigi mes aiškiai sakėm, 
kad karas tam rusų ir vokie
čių yra neišvengiama; 
musu žodžiai išsipildė erei

-oyetų Sąjungoj liaudimi. T- loralint-i uintetprin1 kreipėsi telegrafu i tam tik-
Jeigu ūsai paklaustu ka- Lietuvon įgaliotų Minutenų. nnrodvdamas

mlikišku miniu ko dabar'nutarimu, tai via, tu žmonių ,1U*. ‘Un?em.V nulo«y«amas, 
tankiau mimų. ko aaoai - kuriems buvo na-kad bolševikų agresijos rei- Rusijos liaudžiai daugiausia nutanmu. kuiiems omo pa į, . . , . , ,
reikia, tai gautu vienbalsį vesta atstovam. Lietuvos; ndu-
atsakvma: SPAVIEDN6S! : valstybe, tai reiškia, log Ko- ™ .?t?“

•_________________ mitete yra patikimi žmonės.
Antra. — Lietuvos diplo

matijos šefas yra senai teisė
tu budu paskirtas ir senai 
veikia. Jis ir tvarko Lietuvos

Roosevelto Telegra
ma Kalininui.

švenčiant Amerikai savo diplomatini aparatą. Visi 
ū - nepriklausomybės dieną 4 įgalioti Ministeriai apie tai 

liepos. Sovietų Sąjungos pir- i žino. nes buvo laiku pain- 
ciau da negu mes tikėjomės, mininkas M. Kalininas pri- formuoti, kas bolševikams 

Bet komunistų “Vilnis” siuntė prezidentui Roosevel- okupavus Lietuvą bus diplo- 
(Xr. 149) musų žodžius iš- tui karštą pasveikinimą šios matijos šefu. Tuo pat metu 
kraipė ir sako. kad “Kelei- šalies demokratijai. buvo paskirti du šefo pava-
vio "orakului nesiseka Atsakymas i tą pasveiki-idu2,toįak T. . T. 
pranašauti. Girdi, "Kelei- nimą, prezidentas Roosevel- Trema. — konel Lietuvos? 
vio "orakulas pranašavęs, tas nusiuntė Kalininui šitoki dip.omatai kai kūnais klau- 
kad karo tarp rusų ir vokie- pareiškimą: * Simais tyli, atrodo man lyg

me pasiūlytų priemonių. Ku
rių priemonių buvo imtasi, 
šiandien dar per anksti kal- 

* i bėti. (Šiuos žodžius p. Lozo
raitis rašė dar bolševikams 
Lietuvoje esant.—Red.)

1940 metų birželio mėn. 
15 d. bolševikai, kaip ir bu
vo nuo pat Maskvos sutar
ties sudarymo momento spė
ta, sulaužė sutarti. Keli šim
tai tūkstančių nudriskusių 
Kominterno vergų įsiveržė 
i musų kraštą. Jau nuo se
kančios nakties Lietuvos 
diplomatiniai atstovai buvo

vikų įsiveržimo j Lietuvą 
praėjus. įvyko pirmas kelių 
diplomatų pasitarimas. Po 
sąvaitės kitoj Europos sosti
nėj įvyko naujas pasitari
mas, kuriame buvo aptarti 
labai svarbus ateities klausi
mai. Tie pasitarimai buvo 
įvykdyti taip, kad nei Kau
no bolševikų, nei Maskvos 
bolševikų vyriausybės, kurių 
vienas svarbiausių įrankių 
yra špionažas, net apie mu
sų diplomatų keliones nieko 
nesužinojo. Aiškus dalykas, 
kad už tai mes turime dėko
ti taip pat ir toms vyriausy
bėms, kurios, rodydamos 
simpatijos Lietuvos bylai, 
nekliudė mums susitikti.

Vėliau buvo sušauktas 
Lietuvos atstovų-ministerių 
Europoje suvažiavimas, ku
riame dalyvavo dauguma 
akredituotų Europoj atsto
vų. Pastarajame suvažiavi
me buvo sudarytas Lietuvos 
Tautinis Komitetu Europoj 
ir nustatytos jo funkcijos.

Ir šiandien nei vienas mu
sų diplomatų nesėdi, sūdė-Į

vynei.
Amerikos lietuvių spauda 

klausia taip pat, ko Lietuvos 
diplomatai pageidauja iš 
pasaulio lietuvių Lietuvos 
vadavimo darbui? Atsaky
mas į šį klausimą yra Lietu
vos Tautinio Komiteto Eu
ropoje atsišaukime į lietu
vius. Aš nuo savęs tiek tega
liu pridėti:

Pasitikėti lietuvių tauta.
Jos širdis neprieinama oku
pantams. čekistai jos neį
veiks. Tauta, kuri buvo ne
priklausoma, niekados ne
nustos trokšti ir siekti nepri
klausomybės. kaip žmogus, 
kuriam atimta laisvė, visa
dos trokšta išeiti iš kalėjimo.

Tikėkite, jog Lietuva bus 
išvaduota iš bolševikų oku
pacijos. Komunistai yra ne 
tik musų-lietuvių, bet ir viso 
pasaulio priešai. Jokia nau
ja pasaulio organizacija ne
būtų galima, jei butų leista 
kalinti Bolševikijoj visą ei
lę civilizuotų tautų.

Žinokite, kad kiekvienas 
komunistas, kurios tautybė* 
ir kuriame krašte jis bebūtų, 
yra mirtina* kiekvieno lietu
vio priešas, nes Lietuvos 
brutališkas užgrobimas yra 
darbas Kominterno, vieni
jančio viso pasaulio komu
nistus.

Stiprinkite savo organiza
cijų darbą Lietuvos vadavi
mo obalsiu. Jeigu anksčiau

čių nebusią, o tuo tarpu ka
ras Įvykęs.

Bet tos "pranašystės,” 
apie kurias čia kalba "Vil
nis.” buvo ne musų nuomo
nė. o pačios “Vilnies” ir kitų 
bolševikų tvirtinimai. Iki 
vokiečių tankai nepradėjo 
laužtis per Sovietų sieną, 
visi bolševikai tvirtino, kad 
karo tarp Stalino ir Hitlerio 
negali būt. nes jiedu turi 
pasirašę 10 metų nepuolimo 

....... sutarti ir abudu tos sutarties
„ .... , . • šventai laikosi. Taip tvirtinovilčių. Reiškia, aukštoji vokie- , . , ,, i . za, dagi pats Molotovas. O Masčiu vadovvbe klaidu nedaro. i v -i- -i j »»r . , kvos bolševiku PravdaIs kitos gi puses, jeigu da-• . « i i vnet provokatoriais kolio- 

io tuos, kurie sakė, kad Hit
leris žygiuos Ukrainon.

Maskvos bolševikams "tu
rą vojo” ir "Vilnis.” Štai ką 
jos redaktorius V. Andrulis

met duoti vokiečių propagan 
do? mašinai medžiagos.

“Jei kuris žygis vokiečių ar
mijai nepavyksta, tai propa
gandos gramofonai tuojau su
randa tam nepasisekimui pa
teisinimų ir priduria, jog ge
neralinis štabas ir nesitikėjo

u.. , _ , , ir aiškinti daug nereikėtu. Ir”As gavau tamstos malo- ]jni į K,aikais •
mą telegramą su pasveikini- d dalvku, kuriais dip|o. 
mais ir geriausiais lrnkeji- ; į ,. uasisakvti £ie. 
mąis Jungtinių Valstijų ne- . . Tai ir ( j at jungti. 
priklauso m y b e s metimų, nfee ValstijSe galėjot ma-
P12??* „ , • • • • tyti Amerikos diplomatijos“Tamstos atsiminimą sių-- ikloi Gi u dipj0.
sti si pasveikinimą <^1-; matai'dirba dvigubai nenor- 
niu iaiku, kuomet Rusijos majjomis sąlygomis: jie turi 
žmones taip narsiai kovoja skak^is su karo sudaryta 

kraštų padėtimi

nuolatiniame ^kontakte savo į {ankas. Kiekiiemi ne- ir^yti^tuo^
žiūrėdamas sunkią medžią- i ®„•„i..;- 1 ningesni bukit dabar, kovo-ginių ir dvasinių sąlygų, v ei- • , • - tpl«inoiau*ia Lietū
kio kain ir lnir reikia mni. 1 aami uz teisingiausią UieįU- kia kaip n kur reiKia, rupi- nepriklausomybės byla. 
naši visokeriopais Lietuvos NaU(lo£itės tuo kad esatpiliečių, tremtini,reikalais,!>‘SSSSi raiiėtv S 
veikia spaudoj, visuomenėj, i S

tarpe telegrafu ir telefonu. 
Tas kontaktas buvo palaiko
mas ne tiktai Europoje, bet 

'taip pat ir su Amerika. Visi 
atstovai iš karto buvo vie
ningai nusistatę nepripažin
ti Maskvos raudonųjų bar
barų įsiviešpatavimo Lietu
voje. Tuo budu reikėjo tik
tai derinti jų diplomatinę 
veiklą ir tuos žygius, kuriuos 
jie turėjo padaryti okupan
tų pastatytos Kaune vyriau
sybės atžvilgiu. Jus jau se
nai žinot, kad visi Lietuvos

mes čia, nes daug daugiau

prieš žiaurų užpuoliką, aš:(J el •
\ertinu giliai. ^ ir, kas svarbiausia, jie kovo-
zmomes nekenčia ginkluoto Lietuvos okupantais-
uzpuohmo. Su Rusijos zmo- boiševikais. o kovojant su
nemi> juos* nsa istoriniai ūkiais aršiais gengsteriais, . . . . . .
draugiškumo ryšiai. Todėl tain hnlSpvikai- kuriŲ praJ diplomatiniai atstovai jtei-

politikos srityje. Aš manau. į 
kad skaitytojai nereikalaus!- AMiminkit> ud
!? litinė «ikla nėra galima be

pinigų. Reikalinga lėšų ko
vai už nepriklausomybę, mu
sų politinėms ir diplomati-

ir kas deda plytelę busimos 
Laisvos ir Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės pastatui, 
nes kitaip mes pakenktu- 
mėm ir sau. ir tiems, kurių 
simpatijomis naudojamės.

galit veikti viešai.

bar vykstanti Rusijoj kova pa- 
sibaigs stambiais vokiečiams 
laimėjimais, tai jų propagan
dos gramofonai paskelbs Ame
rikai ir Anglijai toki siurpry- 
zą. kad ir kvapą žmonėm? at
ims.

“Ir kuo daugiau žmonės bus 
laukę vokiečiams nepasiseki
mo, tuo skaudžiau juos pri
trenks netikėtai paskelbtas

, i j •• kaip bolševikai, nunu ,
yra visai natūralu, kad jie aištinff0? veiklos bet kuria. j ke atitinkamoms vynauąy- 
ziun su užuojauta ir pntan- me krašte pasrindas bėras notas su protezais 
mu tai šaunia1 kovai, kūną konspiracjja, veikimas iš Pa-| pneš Maskvos agresiją (kai 
dabar Rusijos žmones veda sa]ų šnieižta% intrigos, pla- tlk bus galima, protestų no- 
savęs apgynimui. čiai išplėstas špionažas ir te-

is x “Jungtinių \ alstijų zmo- roras butu neprotinga ir
rašė siu metu 20 birželio laf- J ^S^dėkojS T*
(j0-įe. ,Pat P ° duotumem jiems žinių, kas

į tamstai už draugiškus svei- 
“SSSR priešai ir šiaip Įbau- į kinimus, kartu linkėdamas 

ginti bolševizmu ir vėl rodos į tamstai ir Rusijos žmonėms 
veltui pasidžiaugė. Londono ' geriausios kloties.”

Bolševikų Orlaiviai Uzdege Suomių Miestą

'“biomija da nespėjo atsistatyti po pirmo karo su Rusija, o bolševikų orlaiviai ir vėl naiki
na jo* miestus, čia matosi liepsnose Turku (Abo) miestas, kurį anądien uždegė bolševi
ku l*>n oanešiai. Nuotrauką prisiuntė Amerikon radijo bangomis Berlynas.

iš musų, kur ir ką veikia
Kad Lietuvos diplomati

jai negalima prikišti neveik
lumo. kaip kad, pavyzdžiui, 
daro p. Yvt. Sirvydas, maty
sit iš to, kas seka toliau.

Kaip žinoma, 1939 metų 
spalių mėn. 10 dieną Masko- 
lij’os vyriausybė, grąsinda- 
ma karu. privertė Lietuvą 
pasirašyti sutartį apie bolše
vikų bazių musų krašte stei
gimą. Ta pat sutartimi bol
ševikai
Vilnių. Maskvos kominterno 
tikslas buvo aiškus: įvesti 
savo garnizonus į Lietuvą, 
sudalyti pagrindą provo
kacijoms, kuriomis tinkamu 
momentu pasinaudojus, bu
tų galima užimti visą Lietu
vą kartu su “grąžintuoju” 
Vilniumi. Kad bolševikai 
Maskvos sutartį sulaužys, 
nebuvo abejojimo. Jei jie

tos bus paskelbtos) ir prote
stavo Kaune prieš bolševikų 
surinktų agentų nutarimus 
“prasyti,” kad Lietuva butų 
prijunga prie Bolševikijos. 
Petrui Klimui, Broniui K. 
Balučiui, Dr. šauliui, S. 
Girdvainiui. P. Žadeikiui, 
V. Gyliui, E. Turauskui, K. 
Škirpai, Dr. Graužimui ir šių 
eilučių autoriui — nei vie
nam jų nekilo mintis pasi
duoti bolševikų viliojimams 
ir grasinimams. Taip pat 
garbingai pasielgė gen. kon
sulai, patarėjai, sekretoriai 
—visi kiti musų diplomati
nių bei konsularinių atsto-

STKJUUTJACKKTt

grąžino Lietuvai vvbiu nariai. Taip elgdamie-
„.n.--- i,----- ---------- gj, jje negalvojo apįe S3V0

ateitį, apie tai. kad pasilie
ka svetimuose kraštuose, ka
ro apimtame pasaulyje, be 
jokio asmeninio turto. Jie 
rūpinosi tik tuo, kad Lietu
vos, kuri turi būti išvaduota 
ir bus išvaduota, diplomati
nė padėtis butų apsaugota. 
Aš manau, kad toks musų 

, . . diplomatų vieningumas yra
gerbtų savo ir kitų parašus, | pažymėtinas įvykis bendroj 
teise, moralę, jie nebūtų diplomatinėj istorijoj. Jis 
bolševikais. Maskvos vy-j parodo, be to, jog tie žmo- 
i iau*vbė nėra korektiškai nės vra tikri Lietuvos valsty- 
įvykdžiusi nei vienos šutai-Įbes ir lietuvių tautos, jos in- 
ties su Lietuva. Juo tikres- i teresu, idealų ir sąžinės at- 

tad dalykas buvo,

Atsimiak Malei 
karte siančia eMrtraa srov* 
čia, ten ir kitar, tari trakSn 
hite kakiai kernai kari jai? 
Nežiartat j Mas Uiatia, ma- 
M įstaiga rtaaje Naajaje 
Anglijoje Sara visas aialn- 
likkas pastanga*, kad tele
fone patarnaviam kata kaip 
reikiaat.

Kad praialinM iip saalės 
taika kKadpais, New Eag- 
land Telepknae vyrai daa- 
giaa dirba aego Taavstes K- 
sivaiadaojate. Ma kita#* 
praiatiniaie dartn pasidarė 
kaipo pagrtndiah Bell Tele- 
pbone Laharaiirijaai... ja 
darbe pastange* ttryste taip 
vadinaaia ~str*iifct-jaeket. 
karts praialiae telefeao dra- 
ta trakdyata-

Tik vleag ii dagelio dar

nėms įstaigoms palaikyti, 
tremtiniams apsaugoti nuo 
bado. Tos lėšos priklauso 
tiktai nuo pasaulio lietuviui 
nuo Jungtinių Valstijų lie* 
tuvių duosnumo.

Jau baigiasi metai kai 
Lietuva tapo okupuota!

Visa tai, ką aš čia esu at
virai pasakęs, nėra nieko 
nauja. Taip pat galvojo ir 
taip pat elgėsi ir lutų kraštų 
išeiviai, kurie kovojo už sa
vo gimtojo krašto laisvę. Ir 
visados jie laimėdavo. Taip 

Į elgėtės ir jus ano karo metu 
: ir taip pat laimėjot.

Kai nepriklausoma Lietu
vos valstybė bus atstatyta 
geresnė, tobulesnė ir teisin
gesnė. lietuvių tauta galės su 
pasididžiavimu pareikšti 
pasauliui, jog nei vienas tik
ras jos sunus, nei viena duk
tė, kad ir kaip toli pasaulyje 
jie butų buvę, nebuvo už
miršę savo gimtojo krašto, 
kad pavojaus valandoj pa
bijotų eilėje netruko nėi 

' vieno tikro lietuvio ar tikros 
lietuvės.

Stasys Lozoraiti*.
Buvęs Lietuvos Užsienių 

Reikalų Ministeris.

nis 
Maskva

i
pasinaudos

jog
savo

stovai.
Greta diplomatinės veik-

kai tari ilardti... tai, kad rt- 
aaa tekfaiM ptaraariaus 
bat* be
rtaaaias.

I
k« įsuaii Tumuli Tiicsaira et

SIRIJOJ SUSTABDYTI 
KARO VEIKSMAI.

; Anglų-francuzų karo veik
smai Sirijoj sustabdyti jau 
nuo pereitos pėtnyčios. Tuo 
tarpu eina derybos dėl karo 
paliaubų. Taigi karą Sirijoj 
galima skaityt jau pabaigtu. 
14,000 franeuzų jau grįžta 
namo.
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KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Rusų Numuštas Vokiečių Bombonešis
Komunistai plūstasi.

Kai 1939 metais Hitleris 
su Stalinu pasirašė dešim
čiai metų nepuolimu sutartį, 
iš karto komunistai nusimi
nė. Kaip visiems, taip ii 
jiems buvo netikėtas daly
kas, kad komunistų valdo
ma Rusija ir nacių valdoma 
Vokietija taip broliškai susi
bičiuliavo. Molotovas visos

Man teko ne kartų susi- * 
durti su komunistiškais va-; 
dūkais, kurie sakė: “Na, ar, 
tu nematai, kad Hitleris dir- J 
ka komunistų labui? Jis 
daužo kapitalistines demo-I 
kratijas. Ar tau jų iškada? į 
Ar tau gaila, kad tokioje 
Vokietijoje, Francuzijoje, 
Olandijoje, Norvegijoje, 
Danijoje, Belgijoje, Rumu
nijoje, Bulgarijoje, Jugosla-IJusijos soviete tuomet pa- vjjoje ir Graikijoje į ko. 

reiske: “Kovoti pnes hitle- v.ikz^
rizma yra ne tik kvailybė.
bet kriminalis

- munizmas?” Taip kalbėjo 
prasižengi- ne eiliniai komunistukai, bet

ma«”Irnuotolaikoner22 cyfukal’ kun1 ne vlenas mas. n nuo io laino per Rbiro A« iUm«
mėnesius komunistų parti- cajcjau ^a(| Stalinas šunau
jos visur organizavo “taikos \a",a ’ v • ? f
VnnmMne ’’ Kurstą dydamas Kominterno vaduskongresus.“ Kurstė streikus 
karinėse industrijose, kad 
tik pakenkti Anglijai, o pa- 
sitarnauti Hitleriui. užimtuosiuose

Kai Rudolfas Hess nu
skrido Anglijon su Hitlerio 
pasiulymu daryti taikų, o

sušaudė ir palaidojo komu
nizmų, o Hitleris kurdamas 

kraštuose 
“socializmą,“ nusuks spran
dų Stalinui ir pats sau. At
rodo, kad taip ir bus. 1917 

, .. metu istorija gali pasikarto-'
naciai puls Sovietų Rusijų, tj Abiejų šalių masės pavar- ’ 
Anglija Rudoltų Hessų uz- gugį^ įr ^ali nudrėbti des- 
aare ten, kur visi Vokietijos tus kaip nudrėbė 1917 
belaisviai yra. Bet Domimu- metaLs Rusijos carą ir Vo.< 
kas Šalomskas per du Lais- kietijos kaizeri. Tų despotų 
ves numerius plūdo Anglį- njeRas neapgailės, tik gaila 
jos vyriausybę ir Hessų. ku- milionų žmonių, kurie pei 
ns visuomet buvęs Sovietų ju suruošta kraujo puotų sa- 
Rusijos pnesas. Hitleris vi
suomet į Sovietų Rusijų žiū
rėjęs taikos akimis, todėl

Iš Maskvos atsiųsta nutrauka parodo vokiečių bombaneši, kurį 
Ant orlaivio vuodegos aiškiai matosi Hitlerio svastika.

rusai numušė Ukrainoj.

PITTSBUKGHISKOS PASTABOS.
Gaisras pas bolševikus ir 

Jurgelionio prašalinimas 
iš “Tėvynės.“

Kadaise skaičiau “Kelei

vo galvas padės.
Nors taip sugniužo komu- 

Hess turėjęs bėgti pas Sovie- nistai savo politikoj, bet so
tų priešų Churchillų. Mat, cialistų ir katalikų nesiliau- 
Domininkas surado kokius ja plūdę. Jie šumija lyg tas vy,” kad kur tai pas bolševi 
tai principinius skirtumus gaidys ant skiediyno, kad 
tarpe Hesso ir Hitlerio, i socialistai 44 • Mremia fašistus.

vynės“

Velionis buvo draugiškas 
ir seniau priklausė 

taigi
:vyras 
prie LSS 61 kuopos,

NOKNVOODO LIETUVIŲ ŽINIOS.
Bimbos malimalienė. galiau atėjo jau žinių ir apie

Norvvoodo komunistai, pa- *ritush* JAietl?v^ . ]aidot.u£es 
sivadinę “Pažangiųjų Tary- ^aune. Argi:ir tas y i a, Ke
bą,“ liepos 1 d. surengė savo ^lvl° 1 aujienų pia-
dvasios vadui Bimbai pra- įmanyta.
kalbas. Kadangi Stalino vy- Apie Kauno lietuv ių suki- 
rams dabar vėl tenka mai
nyti kailis, tai šiuom tarpu 
Bimbai prakalbų sakyt nesi
sekė. Jokios temos neprisi
laikė. blašketi i visas puses, 
kų vakar smerkė, šiandien Išbuvo, kadji tik socialistai 
užgiria, ir dar parodvdamas . Primanė. Kam gi Bim- 
didelį nervuotumą. ba ataip per akis meluoja ir

Bimba pikčiausia smerke ,šrodo kad nežfao nej R 

hetuviy . sccmlista vadus, Ame,ikos spauda 

Grigaiti ir Michelsonų. Jis

šaukė: “Jeigu Hitleris užka
riaus sovietų žemę, tai viską 
uždraus.”

Gaila, kad Bimba su savo 
“Laisvės” štabu pervėlai pa
budo. Juk Hitleris visuomet 
buvo Hitleris. Jis buvo toks 
ir 1939 metų rugpiučio 23 d.,

Įima prieš bolševikus “Nau
jienoms“ pranešė ir Dr. P. 
Ancevičius iš Kauno. O 
Bimba norėtų mat pasakyti, 
kad tokio sukilimo Kaune

rašo apie
Lietuvos Įvykius.

Veidmainiu apsimetęs,
“Keleivio“ ir “Naujienų“ 
redaktorius Bimba vadina 
“Hitlerio agentais,“ kam 
jiems nepatinka Paleckis. 
Bet kodėl tiems redakto
riams turėtu patikti Palec-

kuomet Stalinas padarė su ±;„PaIecki Lietuvos preZi‘ 
juo sojuzų prieš demo
kratines valstybes. O tų bi-
čiuliškų Stalino-Hitlerio su
tarti juk garbino ir pats 
Bimba. Ja užgyrė ir vyriau- 
sis Amerikos komunistų 
kardinolas Browderis, kuris 
sakydamas per radijų pra-

pastatė Stalino atsiųs
tas iš Maskvos Dekano
zovas.

Begėdis Bimba drista per 
akis meluot, buk Lietuva 
“savu noru“ prisidėjo prie 
Stalino karalystės.

Komunistai savo susirin
kime nubalsavo prašyt Roo- 

pa-
redaktorium, tai p

Bagočius, ar tai iš mandagu- kuopa nupirko jam ir gėlių 
mo ar juokais, pavadino vainikų. Gėlių iš viso buvo 

• Jurgelionj “dvasišku vadu.” daug. Palaidotas 28 birželio, Sųiungos ir Vokietijos pasi- ’^rnos sovietams Kare^pnes
?” Matyt, tie Bagočiaus žodžiai be bažnytinių apeigų miesto rašytas paktas reiškia taikų \e-, \ Bimba saukė: 
i- ... / .S.. T___ ‘ ...... i- i . “Rodei Amerika nenasiun-

kalba 1939 metu rugsėjo 4 u .... --
diena pareiškė: “Sovietų ^'elto^adnainistiacijoj-

prie kapo pasakė drg. A. paktų, Hitleris su Stalinu n»y<w Rusijon r Bet kų 
Jankauskas. Liko nuliude tunian n-žmirds jr cndvacL-A munistai pirma kalbėjo apie

Skaitant tų jo malimalienę Ar jie tuo budu nori paslėpti jaus buvo duota žinia ugma- ..
«k ^bėtis reikėjo iš tokio 'savo22 mėnesi , teiktu para- gesiams, kad važiuotų ugnj Jurge,ionis Jankauskas. Liko nulio* tuojau užpuolė ir sudraskė
žioplumo Tik truko pavadi-; mą Hitleriui Ai jie Įpimle geanti. ‘pradėjo jaustis tsąsnekiai-^11" "sWens Urbonai irl.enkija. Bimba ir tada kai-
inmo Hitlerio draugu. D*; desperacijom kad jų Justas Bet pagal bolševikųpa- vj visi draugai. bėjo Norwoode. Tada jis

si t"14 klausyti ir įo vali? pil- Lai būna jam šios šalies ;?k« džiaugsmo prakalbą.
komisija kad ištirtu ar ta« ® kas drŪ" va<lo valiai žemelėj amžina ramybė. Nuo tų pačių pagrindų jis 
Komisija. Kati ištirtų, ai tas pas,ipriešinti) tas žinoma, tada šaukė .te

karų? Birželio 23 d. “Lais- 
rašė: “Taikos Pikietasvė“

bar tas “Laisvės” barabanš- Paleckis iš Kauno išdūmė 
čikas, girdėjau, prakalbose; per purvynų pas Stalinų? 
jau šukavęs prieš Hitlerį, Brooklyno bendra visuo- 
kad jis esąs kukužė ir rup... menės nuotaika niekados dailydė (karpenderis) nėra

Mes visada sakėme, kad; nežiūrėjo Į komunistus kaip k?ks buržujus bei smetoni- gavo į kailį.
ninkas, ar verta ji gelbėti. Gi nuo pereito Chicagos 
Kol komisija savo darbų s«mo musų Jurgelionis pra

dai- dėjo jaustis netik viską ži- 
pusė nančiu SLA vadu. bet ir lie

tuvių tautos Kristum, išga-

Balandelis.

Hitleris su savo naciais puls Į rimtus žmones. Bet dabar-
Sovietu Rusija, kaip tik ma- tiniu momentu žmonės žiuri _ .
tvs proga. Komunistai už tai į juos kuo prasčiausia. Nes atliko, sudege netik to dai- 
musu spaudų, musu žmones visi pamatė, kad komunistai namai, bet ir
vadindavo “imperialistinės ne tik neturi pastovaus nusi- nuėsto.
Anglijos agentais.” Musų statymo, bet yra dideli sve- Tas pats yra ir su p. m. 
spauda, musų žmonės toliau timų srovių pludikai. Jeigu Jurgelionio pasaka, kad
numatė negu “Laisvės“ ba- ji® mano tuo pakelti savo SLA. Pildomoji Taryba ne-
rabanščikak “prestyža”—palaimink juos turėjusi teisės jį prašalinti, lionis per savo

Kada Sovietų Rusijos viešpatie. bet vien tik seimas galėjęs Balsų“ paskelbė
raudonoji armija užėmė Pa- Vytautas Katilius.

/Š LIETUVIŠKŲ 
KOLONIJŲ.

tada šaukė, kad “lenkai bė
ga be kepurių; lenkams taip 
ir reikia!“

O dabar Bimba jau verkš
lena. kad Hitleris “smaugia 
lenkus,“ smaugia kitus ir už-

balčio kraštus, jų tarpe ir 
Lietuvą, komunistai džiaug
smo vakarus ruošė, kad Lie
tuva tapo “išlaisvinta,“ kad 
Lietuva “apsaugota“ nuo 
imperialistinio kaio. O kas

LAIŠKAS IŠ PO STALINO 
SAULĖS.

‘Mes nuplyšę ir pusbasiai.

Norwoodo (Mass.)

prie Baltojo Namo.” “Pikie
tas be jokios pertraukos ėjo 
1,000 valandų. Tai pirmas 
toks atsitikimas visoje šios 
šalies istorijoje. Amerikinės 
taikos mobilziacijos sekre
torius Field paskelbė Tary
bos nutarimą ir sako, kad 
pikieto pamatinis tikslas ta
po pasiektas, būtent, drama-New Haven, Conn.—Visų Puolė Ja« Sovietų Sąjungų, 

šios kolonijos lietuvių drau- Vokietija esanti industri- tišksi parodytas pasiryžimas 
gijų ir kuopų bendru nutari- nė ir galinga valstybė, o So- neleisti šią sali įtraukti į eu- 
mu buvo suruošta Gedulo vietų Sąjunga, kaip žemės ropinę skerdynę.”

Tfcrofe ™e.na biAalio 29 A.. ukio gIis> Aa nespėjusi ka- „ „
viai susirinkę paminėjo hud- rui pasiruošti, aiškina Bim- , j 7

tai nadarvti ne«; «eimo esa« kara ir niktoms dvasiom* na bolševikų okupacijos ba. Bet iš kitos pusės Bimba kad P1?1^011. a^'
Sl^. Slk „ėTka Lietuvoje sukaktj. Sugiedoti nori pasakyti, kad Sovietu '"gton? ėjo ir lietuviški ko-

esas, neia k? Liatuvos h. Amerikos him. Sąjungą labai galinga šalis:
nai b’ pasakyta eilė kalbų. Vienu tarpu raudonoji ai-mi-

_____  ’ Tarp kitų, kalbėjo ir miesto ja supliekusi Anglija, Ame-
majomas Murphy. Petrelis, rikų ir kitus užpuolikus išvi-

--------- i jusi iš savo žemės. Raudono-
Rochester, N. Y.—Birže- n armija supliekusi ir Vo

nytojum ir išvaduotoju iš vi- 
ų blogumų.

Pastaruoju laiku p. Jurge-

rinktas.
Jei P. T. butų laukus iki nei kalbėti, 

sekamo seimo, tai su SLA
„ organu “Tėvyne“ butų atsi

tikę taip, kaip su to dailydės 
skiedrynu, namais ir tuo 
miestu.

Kitam seimui jau nebūtų

gy*
dabar? Kur toji “nenugali- ventojas Juozas Truskaus- 
moji” Sovietų Rusijos rau- kas gavo šiomis dienomis
donoji armija? Lietuvoj tik laiškų, kuris buvo išsiųstas iš buvę kų šalinti, pats p. Jur- 
prie Šiaulių pasipriešino; Lietuvos dar Stalino “sau- geltonis beredeguodamas 
bet toliau buvo nustumta iki lei” tenai šviečiant. Laiško “Tėvynę” butų privedęs 
Dniepro upės. Išpustas dide- rašytojas yra mažažemis ir prie to, kad “Tėvynė“ butų 
lis burbulas, kad raudonoji gyvena Kupiškio valsčiuje, buvus jau uždaryta. Tik su- n™?

ima,“ bet Vilkiškių kaime. Pirma jis simildami pasiskaitykit ati- ^al1

munistai. Binghamtono de
legacija buvo jau iškeliavus 
i Washingtonų. kai atėjo ži
nia, kad Hitleris užpuolė 
Stalinų. Tada komunistai 
nutarė Washingtono pikie-

armija “nenugalima,
vis traukiasi gilyn ir gilyn turėjo 3 dešimtines žemės, o džiai Jurgelionio raštus apie 
i Sovietų Rusijų. dabar bolševikai buvo pri- “liepto galų” ir kitus jo per-

Dabar komunistai rėkia: !<ar ir Puathek- į?8-, o pamatysit, prie kokios
sakėme kad ^nviptn tal’°- TaiSh tarp kitko jis “laimes” p. Jurgelionis vede 

nVtlk iZ rašo: “Tėvynę“ ir pačią organiza-

LAWRENCE, MASS.
Darbai audeklinėse eina 

gerai.

Darbai čia eina labai ge- mokykla
Jdio 22 d. lietuvių kataliku kietiją. Tai buvo da apie 2(1 amt^nVSffačiio^iau11^ 

užbaigė mokslo metų atgal. Paskui ji per 2« ^Ve^Si, V

Rusija nedraugavo su Hitle
riu.” Jie nenori šiandien gir- “žinot, kaip mes gyve- 
dėti ir apie Molotovo pareis- nam. Valdžia pas mus kita. 
kimų. Jie nenori girdėti nei žemės pridėjo du ir pusę 
apie “taikos delegacijas,” hektaro iš Didžprudžių. 
kurias siuntė į Washingto- Tam kartui valdžia gera, tik

cijų.

A. Lapinskas pardavė 
“Vytauto“ farmą.

Ši farma buvo dar kun. 
Valatkos suorganizuota ir 
pavadinta “Vytauto” sene
lių prieglauda. Bet toji prie
glauda neilgai gyvavo. Bu-

Lewiston, Me.—Juozas ir 
Malvina Vasiliauskai minė
jo savo vedybų 25 metų su
kakti 28 birželio. Buvo apie
150 svečių. Vienas dalyvių.

Airio, žydo, italo ir Jurge
lionio prietikiai.

Karta ^kaičiau amerikonu Lapinsko piivatiskas lan- kai vadinai 
nų. Dabar jie šaukia: “Ves- labai bloga, kad nebėra kuo juokų laikrašty, kaip airys, ^asj kilo nesusiprati- x 1 ■x—
kime kampanijų, kad Ame- apsiauti ir apsivilkti, čeba- italas ir žydas pasakojo vie- mai Lapinskas y įdnnm
rikos valdžia duotų kuo di- tams 300 rublių, ploščiui nas kitam savo prietikius at- atmokėjo. Farmų laikė 
džiausią pagalbų Sovietų 1,000 rublių. Mes nuplyšę ir vykus jiems į Ameriką.
Rusijai ir Anglijai.” pusbasiai, ir taip kol kas gy- Airišis sako, kad New

Norwood, Mass.
vo perėjus į K. Viduno ir A. Elena Čižiutė,

tus. ro to, kai Brest-Litovs- kailio, kad sulaikius Ameri- 
ke bolševikai pasirašė su kos pagalbą Anglijai ir kad 
kaizerio atstovais taika, tai padėjus Hitleriui jų sumušti. 
Vokietiios armija užėmė vi- O šiandien Bimba šaukia: 
sus geriausius Rusijos plo- Kodėl Anglija nesiunčia sa-

paklupdžius kaizerio armi. ... -_________ ___ kietavimų. kuris “tęsėsi be
' a?£*ls; ją, vokiečiai buvo priversti pertraukos 1,000 valandų,“ 

si Cofsky, baigė pasitraukti ir iš Rusijos. o šiandien jau nori, kad tas

nas Lapinskas. Dabar La
pinskas tų uki pardavė ko-

Kada Hitlerio batalionai 
Kad dabar Lietuvoje įvy- vijo raudonarmiečius iš Pa-

. ko rusų vokiečių mūšiai, pri- baltiio kraštu, tai tada lietu-
PitUburgh, Pa. — Liepos darę Lietuvai didžiausų vių delegacija iš Bingham-

4-tų čia buvo rengiama nuostolių, tai Bimba kaltina tono dar pikietavo Baltąjį
“Lietuvių Diena,” liet dėl ne Stalinų, kuris pavertė Namų. Staiga Bimba |>ersi-

M—ti».

Musų spauda, musų žmo- venam. Daugel turim atsiti- Yorko vaikai pirma karta ji ^lam ten rtalui. Taigi, y 
nės senai sakė, kad reikia kimų, bet tegul tai lieka pas pamatę paskaitę ji St. Pat- Sauto Farvma . palaidota
remti kiekvienų šalį, kuri mumi. Brangus švogeriai ir ricku. Italas gyrėsi, kad ji f\al?u 5įmoniV pinigais ---------.............. ...................... Ps
kovo ja prieš nacius. Bet ko- broliai, neužmirškit mus. Aš čia pamatę pavadino Gari- U zm?nes Duxo suueję jon lietingo oro ji negalėjo įvyk- Lietuvą savo armijos stovv- vertė ragožium ir šaukia: 
munistai mus plūdo užtai. Ir Čia nenoriu daug rašyti, bet baldžių. O žydas sako, kad nemaza cenlM- ti. Rengėjai atidėjo jų sek- Ria, bet keikia Smetona ‘ir Siuskit ‘ Rusijai orlaivius,
jie plusta dabar, kad musų žinot apie musų gyvenimų iš pamatęs jį parke New Yor- . ~ ... madieniui, 6-tai liepos die- Hitlei i.
spauda ir musų žmonės sako laikraščių. Jeigu galėtumėt ko policmanas sušuko: “Je- Mirė Juozas Norvaišų. nai Nors sekmadienį oras Bimba taipgi pyksta ant 
tiesų apie karo eigų. surinkti ir prisiųsti kokių pa-SUs Christ, get off the Birželio 26 d. trumpa liga buvo taipgi prastas, bet “Keleivio” ir “Naujienų“

■ ' * * j-am jje “prasi.
palaikė. vybę. Lietuvoje jis buvo ki- Pittsburghietis. mana,” buk Lietuvos ka-

! Išrodo, kad tas pats yra ir lęs iš Augzelių kaimo, Yla- --------- i riuomenė sukilusi prieš bol- norėjo, kad demokratinės
su musų Jurgelioniu. Jis irgi kių parapijos. Kauno rėdy- Chicago, III. — Antano ševikus. Bet gi faktas yra, šalis pralaimėtų karų. Taigi

susilaukęs vos 53 Masteikos namuose per kad apie tų sukilimų ne ne “Keleivio“ ir “Naujienų”
amžiaus. Amerikoje “Fordžiulajų“ buvo kilęs “Keleivis“ su “Naujienom” redaktoriai yra Hitlerio a-

Bagočiaus kaltė, kad Jurge- išgyveno 32 metus. Buvo ne- gaisras ir pridarė nemaža prasimanė, bet paties Kauno gentai, bet pats Bimba ir jo
.................. ........ ........ ........ — j ---------- ----  ------- i-i-i- pUlpiauSia pasitarna-

rizmui. iki pastarasis 
nepradėjo lupt kailio stali- 

Norwoodietis.

Tiesa. Brooklyne susišau- laikių drabužių, tai labai bu- grass!“ See, sako žydas, jis atėmė Juozui Norvaišiui gy- žmonių susirinko daug. 
kę savo viernujų susirinki- tų širdingai ačiū. — Petras mane Kristum palaikė. vybę. Lietuvoje jis buvo ki- Pitt»burghieti».
ma komunistu lyderiai įay- Valma.
žiavojasi prieš juos, aiškina-

dų«kit armiia!
Ar lietuviškų

davatkų lyderis 
matė, kad hitleriška Vokie 
tij’a vra diuta? Matė, tik jis

Maskvos 
pirma ne-

i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, ant ežero ir Įleidau meškerę. 
Maike* Kad butu linksmiau, užde-

—Labas, tėve.
-Na. o kas ant svieto ežeil> įaip Hitlerio raple- 

girdėt, Maike? nas bon?,b^; Ale kad tu ma-
—Žmonės kalba, tėve. tytum, Maike. kas atsitiko, 

kad tau dabar reikėtų va- tai 53vo 
žiuoti Lietuvon. Paleckio, vierYt.

Metus Lietuvoje Pašeimininkavę Bol
ševikai Paliko Neapsakomą Skurdą.

Viename iš paskutinių siūlė jau klumpes ir rusiškas į 
į “Tarybų Lietuvos’* numerių vyžas. Neveltui raudonai-į 
yra Įdėtas Įdomus straipsnis miečiai atsibastė Lietuvon 
avalinės klausimu. Įdomus. su medinių padų batais, to-, 
tuo, kad parodo, kad užteko į dėl Lietuvos gyventojai iš jų 
bolševikams tik vienus me-' tyčiojasi sakydami, kad 
tus Lietuvoje pašeiminin-/^nenugalima raudonoji ar- 
kauti, kad tenai pasidaryta j mija vaikščioja ant par- 

;toks baisus skurdas, kad keto.**
avalinei visai nebeliko odos. Į Kodėl taip atsitiko, kad

Mes jau nekartų rašėme, į vargšai Lietuvos gyventojai 
kad Lietuvoje mėnesis iŠ į jau nebegali vaikščioti, ap- 
mėnesio vis daugiau pritruk- i siavę normaliniais odiniais 
sta prekių. Ypač aštriai bu- batais, kaip tai yra visame 
vo jaučiamas tekstilės ir kultūringame pasaulyje? j 
odos prekių trukumas. Be Atsakymas tėra vienas: ka? 
to, toms prekėms buvo nu- į Lietuvoje pagaminama, 
statytos tokios nežmoniškai gindama skurdužių gyvena-! 
aukštos kainos, jog tiktai'mojon Maskolijon. Tą, pa-i 
riebiai apmokami komisarai galiau, prisipažįsta ir oficio- 
bei GPU žvalgybininkai į- zas “Tarybų Lietuva,” rašy- 
stengia nusipirkti drabužių'damas: “Oda yra nepapras- 
eilutę ar batų porą. Žinant, į tai reikalinga ne tik batams j 
kad batų pora kainuoja iki ir pirštinėms gaminti. Ji rei-: 
400 rublių, o kostiumas tarp kalinga daug kur kitur ir 
1.200 ir 2,000 rublių, nesun- ypač apsigynimo (karo) 
ku apskaičiuoti, kiek mene- ūkyje. Todėl kiekvienas ta- į 
siu darbininkas, norėdamas rybinis patriotas turėtų būti 
tuos daiktus nusipirkti, turi suinteresuotas, kad apavai 
dirbti, jeigu jo vidutinis mė- neišeikvotų tiek daug odų. 
nesinis uždarbis tesiekia kada ių ir kitur nepaprastai! 
250—300 rublių. O juk rei- reikalinga.”
kia dar pačiam prasimaitini Čia neįprastu bolševi- 
ti ir šeima pramaitinti! kams atvirumu, bet jiem?

Bet grįžkime prie minėto įprastu cinizmu prisipažįs- į 
“Tarybų Lietuvos” vedamo- tama, kad Lietuvoje paga- 
jo straipsnio. Jame atvirai minta oda siunčiama mon- 
iekomenduojama gaminti goliškai-maskoliškajai

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 a. ""o "tu"°

(Tąsa.)

šis steigiamasis seimas, kaip vienintelis irįp vi
tikras visos šalies šeimininkas, turėjo nu
statyti naujus Rusijos valdymosi pagrin
dus ir formas. Steigiamajam seimui sušau
kti reikalinga buvo įgyvendinti visas pilie
tines laisves, reikalinga buvo turėti laidas, 
kad steig. seimas bus išrinktas visuotinu, 
lygiu, tiesiu, slaptu visos Rusijos pilnatei
sių piliečių balsavimu. Šis revoliucinių so
cialistinių partijų reikalavimas, kurį rėmė 
plačios Rusijos darbininkų masės, reiškė

Didieji Penktųjų metų Įvykiai.

Šia proga tenka paminėti ryškesnieji tos 
milžiniškos kovos kai kurie etapai, kurie 
patys sasvaime gali pasakyti ir paliudyti, 
kokios jėgos tose kovose dalyvavo. Po sau
sio 9 dienos skerdynių Peterburge, kada 
per taikią darbininkų manifestaciją šau
tuvų ugnimi daug manifestantų buvo už
mušta ir sužeista, po visą Rusiją prasidėjo 
masiniai streikai politinio (protesto prieš 
caro valdžią) pobūdžio. Politinis streikų 

e pobūdis greit Įgijo ir ekonominę formą, 
-įVisoje eilėjevisišką absoliutizmo ir caro valdžios pa- i Visoje eilėje pramoningų Rusijos miestų 

naikinimą. Sauvalės ir biurokratų vietoje eina vietiniai—miesto ribose—generali- 
turėjo atsistoti pačių žmonių pilnateisė, Į niai streikai, kurių tikslas pagerinti ekono- 
demokratiškai rinkta vyriausybė. Visas minę dirbančiųjų būklę ir darbo sąlygas, 
politinis Rusijos gyvenimas turėjo iš pa-1 Streikuoti net ima atskiros geležinkelių li- 
gnndų persiorganizuoti. Socialistų steigia-’ nijos. Besiartinant pavasariui sujudo ir 
mojo seimo reikalavimas buvo jokiu budu kaimas. Balandžio mėn. kai kuriose pietų 
nepriimtinas toms grupėms, kurios ėjo su- gubernijose sujudo kaimiečiai, 
sitaikinimo su caro režimu keliu.

Socialdemokratijos ekonominė progra
ma reikalavo 8 vai. darbo dienos, bendros 
darbo apsaugos Įgyvendinimo. Socialio 
pobūdžio reikalavimai: draudimai nuo li
gų, nelaimingų atsitikimų, didesnio darbo 
mokesčio ii- kt.—buvo nesutaikomi nei su 
agrarų dvarininkų nei su liberalinės bur
žuazijos interesais.

Žemės klausimu socialdemokratai ir vi
sos kitos socialistinės Rusijos partijos rei
kalavo stambiųjų žemių nusavinimo, rei
kalavo visų: valstybinių, caro dvarui pri
klausančių, privatinių, bažnytinių vienuo
lynų žemių perdavimo valstiečiams, t. y. 
tiems, kurie tą žemę dirba.

Bundąs iš gilaus amžių miego kaimas 
gyveno vienu vieninteliu “žemės ir lais
vės” Šukiu. Mobilizuojant Į karą su japo
nais atsarginius ir naujokus, socialdemo
kratai griežtai reikalavo tuojau baigti im
perialistinį karą; vietoje nuolatinės ka
riuomenės reikalavo milicijos, pavergtoms j 
tautoms paskelbti apsisprendimų teisę.
Atskirų tautų socialdemokratinės ir socia
listinės partijos šitą Šukį visu griežtumu 
palaikė ir skiepijo jį plačiuose gyventojų

Pirmosios gegužės šventė praeina su 
patinga nuotaika ir visuotiniu Įmonių 
treiku ir atviromis demonstracijomis 

prieš caro valdžią, prieš kąrą. Kai kur vyk
sta kiuvini susirėmimai su kazokais, karei
viais ir policija. Vasaros metu, birželio mė
nesį, Įvyksta visuotinis streikas visose Len
kijos pramonės įmonėse. Valstiečių sukili
mai apima jau per 20 gubernijų. Juodųjų 
jurų laivyne sukyla šarvuočių “Potemki- 
no,” “Georgijo Pobedonoscevo” ir moko
mojo laivo “Prut” jurininkai. Juodųjų ju
rų pajūrio miestuose (Odesoje, Nikolaje
ve. Sevastopoly) įvedamas' karo stovis. 
Sąryšyje su neramumais karo stovis skel
biamas visose Kaukazo syityse. Liepos mė
nesį Peterburgo ir kitų miestų fabrikantai 
pereina į kontrpuolimą ir paskelbia lokau
tą, t. y. patys fabrikantai skelbia streiką 
darbininkams ir uždarinėja fabrikus, norė
dami priversti darbininkus nusilenkti fab
rikantų reikalavimams.

Liepos, rugpiučio ir rugsėjo mėn., kaip 
Jau minėjau, caro valdžia su provokatorių 
pagalba organizuoja milžiniškas žudynes 
visoje eilėje miestų ir miestelių, bet tuo pa
čiu metu įvyksta sukilimai kai kuriuose 

i pulkuose. Rugpiučio pradžioje ištinka vi-

I . * - ~y y - - y - y • * eMIIUCHUUU UdlIlltlVI KUllBIUM-IIkKItUlISAd Irti l'HU- |
giau fajerkreki ir paleidau i ^atus ne gu odiniais ar gu- donajai armijai, o Lietuvos 

miniais. o su — mediniais gyventojai turi vaikščioti su‘ 
puspadžiais. Girdi, ypač mo- klumpėmis ir vyžomis... 
terims reikią gaminti batus Tame pat numeryje “Ta
šu mediniais padais. Laik- lybų Lietuva” Įsidėjo kelių 
rastis net metasi į sentimen- ’ Lietuvos odos fabrikų apra- 
talizmą, vadindamas tokius šymą. Avalinės fabrikas 

Batas” dirbąs dviem pa-

akims nenorėtum

valdžia jau kalėjime, tai gal kas?
galėtum jo vietą užimti. į —Kaip tik mano fejei - batukus su mediniais padais

—Ar tai tu nori. Maike. kiekis nukrito mamomis, o Vilniaus avali-, į vandenį, “klumpaitėmis.’ ,___ .... .
kad ir mane kas Į džėlą pa- blekbesas tik lapt—ir prari- Bet medinės klumpės lie- nės fabrike esą net “bemaž į 
sodintų? .. jo ji. Turbut mislino, kad ka klumpėmis, ar jas vadin- dešimteriopai daugiau dar-

—Gal jau dabar niekas varlė iš dangaus nukrito. Ir j si vienaip ar kitaip! Tad bininkų.” Ir vis dėl to Lietu-
nesodins. kai tik pi arijo, tai tas fajer- Maskvos driskiai nususino vos gyventojams teliko

—Negali žinot, Maike, da ki ekis kaip sprogo, tai Lietuvos gyventojus iki to, klumpės ir vvžos. o visa kita
gali but visko. blekbesas tik plumpt Į mano jog vieton' normalinių batų, ėjo Maskolijos ubagynan.

—Na, o kur tėvas buvai botą, nelvginant kaip Palec-! -— ----------------------------------- -------------------i----------------------- >
pereitą sąvaitę? kis į džėlą Tai kaip tu ro- ŽIŪRINT IŠ ŠALIES.

—O ka, ar tų norėjai man kuoji. Maike, ar žmogus ga- __________
lėtų turėt geresni but taim?

sluoksniuose. , ~ , ..
. .. ,. . ... ... suotmis Sibiro ir Tolimųjų Rytų gelezin

A įsos socialistines partijos reikalavo is fceiių streikas. Judėjimas vyksta po visi 
i liaudies s\ietimą ir įQij £ a

užfundyt?
—Žmonės pradeda pykti.

tėve, kad tu retai pasirodai. 
Sako. ant batų vis prašai, 
bet kai reikia skaitytojus 
aplankyt, tai tavęs nėra.

“Vilnies” Andrulis rašo:
—O kur tu tokią pasaką “Visur naciai sulaikyta.” 

girdėjai tėve? j BroIi Andru,; kjtąsyk
\\ ell. Maike, jeigu ne- taip nerašyk. Tiktai karvė 

n?n m.aV vieryt»tal a^ dau" gali bus “sulaikyta,” bet ne
Tai kain tu rokuoii f— ni^ko -V*~ ” n.esakysiu’ naciai. Matai, naciai yra vy 

— lai kaip tu lekuoji, vazmoju vėl žuvaut.

—Geros kloties, tėve.

Ot, jeigu Ancevičius butui 
Stalino agentas, tai tada jo 
telegramos butų “O. K.”

Stalino berniokai džiau
giasi “Vilnies” 161-mam nu
mery, kad Amerika užėmė

Maike. ar man vikeišino ne 
reikia ? Dabar vasaros čėsai, 
net Bimba savo gazietos per 
Fordžiulajų neišleido, tai 
kodėl aš turėčiau kasdien 
klamooti? Juk aš ne nyge-

ŠftOOftOO KARO 
BELAISVIŲ.

riškos gimties daiktavardis Islandiją. Amerika šituo 
daugskaitoje, todėl musų žingsniu davusi gerą atsa- 
gramatika  ̂reikalauja, kad kymą tam “bestijai” Hitle

riui, kuris užpuolė nenugali
mą Stalino jėgą. Bet ar ne
būtų da geriau, jeigu Ameri-•

jie butų “sulaikyti, 
“sulaikyta. “99 o ne

Bimbanba “Laisvėj” pranešė, ka užimtu Maskvą?
skaitojams didelį “sek- ---------

Štai, “geri karo daviniai,
tis. Mano dūšia irgi nori pa- Jų gyvenimas esąs geresnis
silinksminti. negu pereitą karą. ^7°,, e ,

_ Ppiikia tėvas turčiai m ~ _ retą. Sako, Keleivio .. , . _ ....
atostoea~. ar ne? Tracy Strong, T MCA daktorius gaunąs žinių išsako tovarišč Andrulis savo

' . .. tarptautinio komiteto karo Berlyno. Ir išrodo, kad tai i gazietos 7 liepos laidoj:
—Kokios čia tau "atosto- belaisviais rūpintis sekreto- tiesa, nes “Keleivis” senai' “Maskvos radijas paskelbė, 

gos. As turėjau regli vikei- rius, praneša iš Europos, kad jau rašė, kad Hitleris susi-!Į°£ nuo pradžios karo jau 
sin^- . . karo belaisvių stovyklose ;. įms su gįVo partneriu Stali- išmušta ir suimta. 700,000

—} ka tal ^.lskla\ teve’ sąlygos šį kaitą esančios nu už čiuprynų. Ir dabar vi- nacių.” Tai matote, kur ge
tas regli vikeisinas . daug geresnės negu per pe- sį matom, kad jis rasė teisv- rūmas! Bet Berlyno radijas

— Į ai reiškia Maike. rertaji pasaulini karą. Jų bę. Na, o kas jį galėjo apie paskelbė, kad per tą patį
amei ironišką gut taim. nuotaika esanti dabar geres- taį painformuoti/ jeigu ne laiką “buvo sunaikinta.

t — 7 ,k^../exas vadini nė, higiena pagerinta ir lim- Hitleris? Stalinas “Laisvei” 1,000,000 bolševikų.” Arčia
V»;m\laike čia tai sun- .ligų bei «Pid?miW.iki jokių žinių nepraneša, o Hit- M karo daviniai”?

—/ot, /laike čia tai sun Siol daug nesimatė. \ įsos ierjs matvt, “Keleivi” gerai ne>tal kodėl?
kus klausimas, ba gut taim- valdžios laikosi Ženevos jnfSmS Aš anądien tv-' Kytraa Mitras.
sų yia visokią. As rokuoju, konferencijos nustatytų tai-!ęja užsukau į “Keleivio” re- •----------------
kad geriausis gut tolin ta p-kIių karo belaisviams lai- dakciją pažiūrėti, kas tenai MASKVOJ JAU KITA
Kitaio fkin vijike <re' , . . darosi. Ogi žiuriu, redakto-1 CIĖSMf.

Žiniomis, dabartiniu lius sėdi prie telefono ir kai- New Yorko radijo stotis
S a£"d . ’’au«’?u, .^.'P basi kažin su kuo. Ir kai iš- NBC pastebi, kad Maskvos

k • -- ->.0011,0011 karo belaisvių, ėjęs laukan dirstelėjau auk- radijas baigia savo progra-.
.' štyn, tai ant “Keleivio” na- mas jau kitokiais šukiąis,ir neirauni blek ai. būtent:

rė

, , , . 1^ ... mo stogo matėsi ištempta negu piima. Pirma jos pro-
kad pereitą sąvaitę tėvas vokiečiai laiko daugiau kaip viela fcaip ^okia virvė. Ot, giamos baigdavosi anti-de-
girtuokliavai? 100,000 belaisvių, o neoku- butų gerai, kad draugas mokratiniais ūbaisiais: “Ša-

—Maike. tu taip nekal- I)U,OJO;1 Francuzijoj f rančų- Bimba paskirtų komisija iš- lin buržuazinę demokratiją! 
bėk prieš vyresnį. Girtuok- zal \aiko daugiau kaip 30,- kur tos vielos galas bai- Lai gyvuoja pasaulio pralė
bauja tik pijokai, o tu juk - - -
žinai, kad aš ne pijokas. Aš Šveicarijoj esą 40,000 
išsigeriu, tas teisybė, ale ge- franeuzų ir lenkų belaisvių, 
riu su razumu. * Taigi dau- kurie perėjo Šveicarijos sie
kiau tu i mane taip nekal- ną ir buvo tenai internuoti, 
bėk, ba man tas nepatinka. ; Apie 10.000 vokiečių yra

giasi? Ar tik nebus jis nu- tarų vienybė!*’ O dabar Ma- 
tiestas į Berlyną... Ką sakai, skva užbaigia savo progra-
Antanai? mas šitokia giesme: “Lai 

cryvuoja demokratija! Šalin
“Vilnies” redakt orius fašizmą!”

. A ,.......................... smerkia “Naujienas,” kam Maskva “susiprato,” tik
Na. gerai, tai kaip tė- ^įmtų Anglijoj jr apie 10,- j jos talpina D-ro Ancevičiaus kažin, ar nebus jau pervėlu?

telegramas apie tai, kaip -----------------
sukilę Kauno lietuviai bol- ŠOV£ FAŠISTIŠKĄ 
ševikus šveitė. “Vilnis” sa- FRANCUZŲ GENEROLĄ, 
ko, kad Ancevičius esąs Iš Jeruzalės pranešama, 
“Hitlerio agentas.” Ištikro, kad nežinia kas šovęs fran- 
“Naujienos” negerai daro, euzų generolą Henri Dan- 

100,000 belgų, 100,000 ju- kad nepasiklausia “Vilnies” tzą, kuris dabar Sirijoj veda 
goslavų, apie* 50.000 anglų j bolševikų, keno telegramas prieš anglus karą. šūvis ne- 
ir nežinomos skaičius rusų. įgalima talpinti, o keno—ne. pataikė.

va< linksminaisi? 000 jų yra Kanadoj.
Aš. Maike, nusipirkau' Apie 200,000 italų belais- 

dideJį faįerkrekerį ant For- vių anglai laiko Egipte ir In- 
džiulajaus, pasiėmiau pain-'dijoje.
lę snapso n išvažiavau žu- Vokietijoj esą 1,700,000 
vauti. Sakau, prezidentas franeuzų, 130.000 lenkų, 
Ruzveltas važiuoja žuvauti,
tai reikia ir man patrajyt. 
j<i<:<.imd’/i:in h»»Tą išsiirinn

L

r‘

pagrindų pertvarkyti liaudies švietimą 
jos kultūrinimą. Šis darbas reikėjo atimti 
iš biurokratų ir popų rankų. Vietoje papli
tusių parapijinių bažnytinių (cerkovno- 
prichodskija školy) mokyklų turėjo būti 
įkurta laisva nuo pašalinių įtakų liaudies 
mokykla, reikalavo mokyklą atskirti nuo 
bažnyčios. Aukštųjų ir vidurinių mokyklų 
būklė tada buvo negeresnė. Universitetai 
reikalavo autonomijos. Be to, pravoslavų 
cerkvė visą laiką buvo klusni biurokratijos 
tarnaitė ir mito iždo lėšomis. Darbininkų 
ir valstiečių socialistinis judėjimas, ir šito
je srityje pergalėjęs caro valdžią butų ėjęs 
prie visiško bažnyčios nuo valstybės atsky
rimo.

Trumpai paminėtieji revoliucinių socia
listinių partijų reikalavimai taip toli ėjo, 
kad dėl jų įgyvendymo negalima buvo nei 
tartis nei susitarti, galima buvo tik kovo
ti. Kadangi šitie reikalavimai buvo gyvi 
plačiųjų darbo masių reikalavimai, todėl 
darbininkų, valstiečių minios, savo intere
sų vedinos, ėjo į aršiausias kovas su caro 
režimu, jo biurokratija, dvarininkais, dva
sininkais, su liberalia buržuazija, kad įgy- 
vendytų savo klasės siekimus ir tuo visuo
meninę ir politinę krašto santvarką pritai
kytų savo interesams.

Taigi mes ir priėjome prie pagrindinės 
ir vedamosios Penktųjų metų revoliucijos 
minties ir esmės išaiškinimo. Mums nors 
ir trumpai suglaustoje formoje teko apibu
dinti tos visuomenės jėgos (darbininkai ir 
valstiečiai), kurios veržėsi pirmyn, kurios 
su revoliucinio veikimo pagalba stengėsi 
išsiveržti iš varžančių jų plėtojimąsi sąly
gų. Kitos priešingos pajėgos (agrarai, biu
rokratija, dvarininkai) norėjo pasilikti 
vietoje arba keisti padėtį tik tiek, kiek tat 
nekenktų jų interesams, štai kita priešin
ga jėga. Buvo ir vidurio jėgos, kurios svy
ravo čia į vieną čia į kitą pusę. Vidurio kla
sės norėjo pasikeitimų, bet neturėdamos 
jėgos pačios vadovauti revoliucijai pra
džioje. kaip veiksmais taip ir moraliu at
žvilgiu, rėmė kovojantį miestą ir kaimą, 
bet pamačius, kad darbininkai ir valstie-

visą
šalį. Rugpiučio 6 d. skelbiama Bulygino 
Durna, duodama universitetams autono
miją...

Rugsėjo mėn. Maskvoje prasideda spau- 
stuvninkų visuotinis streikas, įvyksta ma
sinės manifestacijos. Į mėnesio galą (rug
sėjo 27 d.) toj pačioj Maskvoj prasideda 
visuotinis streikas. Judėjimas apima Pe
terburgą ir Maskvos aukštąsias mokyklas. 
Dai bininkų ekonominės kovos organizaci
jos — profesinės sąjungos — sušaukia vi
suotinį suvažiavimą, kur aptaria visus gy
venamojo meto klausimus: kovos budus, 
reikalavimus ir kt.

Rugsėjo mėn. galas ir spalių mėn. pra
džia (šen. stil.) visuotiniai visos Rusijos 
streikai (sustojo ne tik fabrikai, dirbtuvės, 
kontoros, bet ir gelžkeliai; buvo nutrauk
tas mokslas ir mokyklose) duoda spalių 
mėn. revoliucinių įvykių pradžią. Spalių 
mėnesį Rusijos darbininkai ir valstiečiai 
piima kaitą pralaužė caro valdžios frontą.

Caro vyriausybė priversta buvo paskelb
ti pilietines teises: asmens neliečiamybės, 
sąžinės, žodžio, susirinkimų, sąjungų lais
ves, praplėsti rinkimų į Durną teises, o pa
čiai Durnai suteikė daugiau galios, pav.. 
cutiko, kad be Durnos pritarimo nei vienas 
įstatymas neįgytų galios. Tačiau sujudusi 
šalis nebegalėjo nurimti, tolimesnis revo
liucinis judėjimas pasireiškė najomis for
momis.

Kokios visuomenės jėgos 1905 metais 
santykiavo Lietuvoje.

Lietuvių Penktųjų metų laikotarpy vi
suomeniniai santykiai savo pagrinduose 
mažai kuo skyrėsi nuo bendrų, tuometinių 
Rusijos visuomeninių santykių. Miestai 
pusėtinai buvo išaugę. Nors Lietuvos mies
tų pramonės ūgis buvo gana lėtas, l>ei 
Vilniaus, Kauno. Šiaulių ir kt miestų pra
monės įmonės buvo apsčiai sutraukusios 
samdomų darbininkų. Tiesa, kapitalizmo 
gadynei užėjus, Lietuvos kaimo proletan- 
zavimas buvo labai didelis ir Lietuvos 
miestų įmonės negalėdavo suimti tą pigų

čiai eina vis tolyn ir tolyn savo kovoje, darb° šaltinį, kurį teikė musų kaimas. Vi
štoms gi upėms pabaiso dėl savo padėties, proletanzuojamas Lietuvos kaimo ele- 
ir todėl vidurio grupės mėtėsi caro pusėn' centas šimtais ir tūkstančiais jieskojo sau
...v  a • ___ • . < r . rilirtnnc nupnn cvotltr-arba sustojo pusiaukelyje. norėdamos sta
bilizuoti padėtį ir sustoti proletarų laimė
tose pozicijose. Faktinai kovų aršumas 
plėtojosi tarp abiejų kraštutiniujų Rusijos 
visuomenės flangų (sparnų). 1905 metų____v:.________________ ________s

duonos ir darbo svetur: Rusijos miestuos* 
ir Amerikos užjury. Išaugusiųjų Lietuvos 
miestų prieglobstyje, pramonės ii stam
besniųjų amatų dirbtuvėse, jau 1890 ime
tais buvo gimusi ta jėgą, kuriai Lietuvoje 
teku praskinti Penktųjų metų lietuviško-Kusijos revoliucija buvo ir pasilieka ryš- . ° prasKinti renKiu 

kiu tuometinių Rusijos visuomeninių kln- ’f,os revo'l,K’1 baras, 
siu grumtynių ir kovų pavyzdžiu. į *Bus» daugiau.) i

• , • • •
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Naujienos iš Kanados
LIETUVIŠKŲJŲ KOMU* 
NACIŲ PROVOKACIJOS 

KANADOJE.

11d šiol tarnavę Stalino-Hit- 
lerio klikai, dabar jie “Hit 
lerio agentaia**pravarclžiuoji

Visas pasaulis žino, jog 
Hitleris šį karą pradėję 
prieš Didžiąją Britaniją tik 
tada, kada Sovietų Rusija 
pasirašė su juo draugišku* 
mo paktą su sąlyga dalintis 
karo grobiu, kas karo pra* 
džioje ir buvo daroma.

Hitleriui pradėjus

! KANADOS LIETUVIŲ 
i TARYBOS PAREIŠKIMAS

: Netikėtas ir staigus Vo* 
: kietijos kariškų jėgų įsiver- 
' žimas Lietuvos teritorijon 

agentai kergti Pastatė Kanados lietuvius

Rusų Suimti Nacių Lakūnai

Hitlerio ------ , ... . . . ,.
tiems, kurie iš pirmųjų die- Pri®s įvykusį fakte, 
nų pasmerkė ir tebesmerkia o. ^.u banditai Hitleris ir 
Hitlerio “ašį” ir jo talkinta- Stahnas-kune užkure pa- 
ka Staliną šautai) gaisrą, pasimamyda-

mi naikina Lietuvos kraštą 
To tai jau perdaug, ponai ir jo gyventojus, 

komunaciai! Tą vardą jus i Neturėdami jėgų ir gali- 
užsipelnėte ir jo niekam ne- mybės tas baisias žudynes 
prilipinsite. Jus tik savo: sustabdyti, mes dedamės 
krauju galite jį nusiplauti.; prie tų, kurie nors šiek tiek 
Jūsų balsas yra lygus šuns užtaria mažąsias tautas, 
balsui. Tie, kurie turi proto i Anglija ir Amerika yra 
ir moka jj vartoti, jau senai Į tvirčiausi demokratijos ir 
žino, kad tik dėka komunis- j sykiu mažųjų tautų užtarė- 
tų provokacijoms gimė fa-1 jai, todėl musų Kanados lie- 

savo šizmasir nacizmas, ir užsi-tuviams yra šventa pareiga 
blickrygą” prieš Lenkiją, i k“*®. pasibaisėtinas žmo- visokiais galimais budais 

Stalinas padėjo ją pribaig-1"1^1 ^ras* Kiekvienas pro- padėti joms šj karą laimėti! 
ti, kad Hitleris galėtų grei- i *aująs žmogus zmo, kad tik Jokios okupantų prote- 
čiau pulti Europos vakarų demokratinio nusistatymo jojamos valdžios Lietuvo-
bei pietų valstybes, ką šis ir zmo.ne? kov°Ja -Pnes naciz’ *-------------------“
padarė. Tuo tarpu Sov. Ru- mąjr fašizmą, žinoma, kar- 
sija pristatinėjo Vokietijai *u 11 PHes komunacizmą. 
reikalingiausios karo me
džiagos, ir pati užpuolė ant 
mažiukės ir ramios Suomi

Valdžiai Reikalingi 
Amatninkai.

Mus prašo pranešti, kad 
(laivyno dirbtuvėms Bostone 
yra reikalingi šie amatnin
kai:

Karpenteriai, alga nuo 
$1.00 iki $1.12 per valandą.

Blacksmith helperiai, nuo
66c. iki 78c. per valandą.

Elektrotechnikai, $1.04 iki 
$1.16 per valandą.

Modelistai (pattemmake- 
riai), daryti iš medžio viso
kius modelius. Alga, $1.11 
iki $1.26 per valandą.

Aplikacijų galima gauti 
didžiajam Bostono pašte, 
Room 1002. arba Bostono 
Navy Yarde pas Labor 
Board Recorderj, arba bet 
kuriame State Employment 
ofise.

Čia yra parodyti keli naciu lakūnai, kurie pateko rusų nelaisvėn. Nuotrauka 
Yorke oro bangomis iš Maskvos.

gauta New

ČIA JUODAS KATINAS 
BUVO TIKRA NELAIMĖ.

Kansas City. Mo.—Perei
tą sąvaitę čia buvo smarki 
audra. Tūlas Riley važiavo 
automobilium ir pamatė 
skei'sai gatvę velkanties 
juodą katiną. Nenorėdamas

je mes neremsime. Mes no
rime Lietuvos žmonių demo
kratiniu budu išrinktos val
džios, ir tik tokiai valdžiai

“L. Balso” redaktorius šmei
žia Angliją ir J. Valstijas.

“L. Balso” 506-tam

mes gelbėsim kiek galėsim! r . , _ _
Taipgi mes pareiškiame, Leningradą Jau PAEŽIO MUS-

nu- kad komunizmas buvo, yra terburau Vadina ! SOLINI° GENEROLŲ, 
po trijų su puse mėnesių ka- mery, birželio 20 d. J. Yla ir bus ta diiya, kurioj auga ... . I Iš Kairo pranešama, kad
ro, Rusija atkando dantj ir savo pastabose postringau- ir bujoja fašizmas ir naciz- Vokietijos žinių biuras Mussolinio generolas Pietro 
pasitenkino tik Suomijos ja: “Jeigu vokiečiai ištikru- mas. praneša, kad vokie-;Gazzera, kuris iki šiol dar
apkarpymu. Tuo karas su jų rengtųsi tuojautiniam ka- Todėl, naikinant fašizmą, čių kariuomenė eina nesu- j laikėsi Etiopijos kalnuose 
suomiais užsibaigė. Tuo tar- rui su Sovietų Sąjunga, tai būtinai reikia sunaikinti ir laikoma St. Petersburgo anglų apsuptas, pereitą ne- 
pu Hitleris didžiausiu jduki- butu aišku, kad jie yra gavę komunizmą Tl'k timmot krvDtimi.

jos, kad ją užgrobus. Bet

Petersbur- dėldienį jau pasidavė ang-

guma Kanados lietuvių. . kęsdami vokiečių, per perei- lė italų, kuri laikosi kalnuo-Jie tik rėkė visa gerkle, kad Amerika ir kitos šalys ga- 
“Angliios imperialistinis ka- rantuotų jiems laisvas ran
tas reikia sustabdyti.” Jie kas ir pagalbą.” 
orgapizavo bendrai su na- šiandien jau vra ivykęs 
ciais •‘tarkos mitingus ir ly- faktas _ Hjįerį

tame i e- pygyg veda |au trečią savai
me DidzBntamjos nastan- j ylos
X3?. ..sutiiuskintĮ Hitlerio mag nUėjo niekais, kaip ir .
.“b V,U° Pa- f10 ^aro Pla‘ visada nueidavo. Bet čia no- kas bus ant drg. Daubario

dzios komunistų spaudoje -- j Yla naklausti iš kur karmos, pne Ene ežero. .. .. -T ,
beveik visai išnyko Hitlerio ~ .^vo tokios kiauliško* Choras kviečia visus vietos p_e.. Pabuosavo ts Lvovo ka- Amerika 
vardo minėjimas; atrodė į t - krimi^ lietuvius ir iš Amerikos. Iš ėjimo smuikininką šablins- Jams Afrikoje apie Zo lai
lyg kad Hitleris visai ramus jjSka Driekaišta šalim* ku- Niagara Falk, iš BuffaloJk>» kar*. buvo su" vus £inklV- Dabar jau be
ir nieko nęužpuldinėja Bet kovo“a lĄerio ir’oetioito ko- ~ ~ ~

Hitleno fuzsibneztus planus gu jjiUerio banditizmu? J. lonijų dtvažiuoti nepertoli.
Ylos šmeižtas nekaltų šalių Geriausia važiuot keliu 

pirmas
Jam tai yra jau paprastas suktis j pietus O Privažia-^“^*'^-„cė‘tono miverei- ITALIJA NETEKO 
dalykas, nes jis is to tik ir vus upę. ziureti ženk y, ku- Amprikoip i ™ V AI

ne bus iškabinti pne kelio.
Visus kviečia.

Aušros Choras.

CHICAGOJ APIPLĖŠĖ 
KUN. BRIŠKĄ.

“Naujienos” praneša, kad jį pervažiuot, jis sulaikė sa 
po pikniko Chicagoje buvo Vo automobilį. Tuo tarpu 
apiplėštas lietuvių kun. Bris- vėjas nulaužė medį, kuris 
ka. Plėšikai atėmė iš jo visus virsdams sutriuškino Riley o 
piknike uždirbtus pinigus, automobilį. Dabar Riley ti- 
butent, $1,500. Esą, piknikui ki, kad juodas katinas tik- 

klebonas kun. rai reiškia nelaimę. Sako, 
Briška, kelių para- jei aš nebūčiau sustojęs ir tą 

komiteto narių lydi- katiną bučiau suvažinėjęs, 
švažiavo automobiliu tai tas medis butų užgriuvęs 

.Liko tik vienoj vietoj sauja-Į su $1,500 pinigais, bet vos kitą automobilį, kuris važia

Šalin fašizmas ir komu- tąjį pasaulini karą rusai St. se, bet ji yra apsupta ir jos 
nizmas! Petersburgą buvo pakeitę dienos taip pat jau suskai-

Petrogradu, o bolševikai vė- tytos.
liau ir šitą vardą panaikino, ----------------
pakeisdami jį Leningradu, i KASDIEN PO LAIVĄ

Kanados Lietuvių Taryba.

Toronto lietuvių piknikas.
Aušros choras rengia pik 

niką liepos 20 dieną. Pikni-
GINKLŲ ANGLAMS.
VVashingtono valdininkai 

KOS SMUIKININKĄ. paaiškino laikraščių repor- 
Vokiečiai praneša, kad teriams, kad pereitą mėnesį 

nusiuntusi ang- 
apie 25 lai-

keliatą blokų pavažiavus, Vo paskui. Šiaip ar t/ip, su
juos sustabdė du banditai ir juodu katinu ėjo nelaimė, 
pinigus atėmė.

Gavę pinigus, banditai at
ėmė iš jo automobilio rak
tus, kad negalėtų vytis.

VERČIAU SU HITLERIU, 
NEGU SU STALINU.

DIDELI MOKESČIAI ANT 
PRABANGOS DALYKŲ.

Žemesnysis Kongreso bu
tas nutarė uždėti ant pra-; 
bangos dalykų $3,500,000.- 
6oo mokesčių. Kailiai, elek-

Lindberghas . pasisakė tros įrankiai, gėrimai, taba- 
gi iežtai prieš Amerikos pa- kas ir kitokie darkai; b&lįu-:
crolho SI/įtrintu Ritei mi Tie _ _ _____ !•

Didžioji Britanija su J. V 
pagalba visiškai suardė, nes 
ne tik atmušė Hitlerio inva
ziją į Angliją, bet kas kar
tas kerta skaudesnį smūgį 
į paties Hitlerio sprandą, 
iš oro naikindama nacių ir 
fašistų pramonės centrus bei 
jų karo bazes. Hitleris už
springęs demokratijų atspa
rumu, sumanė atsisukti prieš 
buvusį savo talkininką Stali
ną. Bet kaip tik Hitleris atsi
suko

n- Detroito ko- ėmę ka* *939 metais užėmė veik kasdien siunčiama po 
Galiciją ir ikr šiol laikė kale-lai va karo medžiagos. Ši 
jime kaip “neištikimą bur- medžiaga pristatoma ang- 

nėra pirmas iŽSkimaZ Nr?3. Pri^ažiav^i?™8 ’ Rau<,onos Ju, os uas-

galbą Sovietų Rusijai. Jis žmonės .gali apsieitu 
norėtų, kad Amerika ver- skaitomi prabangos daly*, 
eiau susidėtų su nacių Vo- kais. ‘
kietija, negu su bolševikų
Rusiia. “Vakarykščiai žmog
žudžiai ir plėšikai šiandien 

į yra statomi civilizacijos gy
nėjais, o vakarykščiai šau-

APSIVEDIMAI.

gyvena.

Kanados lietuvi, šalinki* 
nuo provokatorių komu- 

nacių!

Kanados lietuviai savo 
sunkiai uždirbtais pinigais
palaiko tokj provokatorių 

prieš savo talkininką laikraštį, kaip “L. Balsas.”

Pajieškau merginos arba našlės ap 
sivedimui. kun neturi šeimynos, nuv 
25 metų iki 40 metų amžiaus; aš esu

eooonn VADCIVIII —-■»----7 - ---------»•---------- -------- 35 metų našlys. Šeimyną turinčios
9OZ,UUU IS.AKC.I VIV-, nųs demokratijos gynėjai prašau nerašyti. <0,

Anglijos informacijų mi- ' šiandien skaitomi agreso- 4i3 vvSnut st.,1^Charles, m. 
nisterija išleido pranešimą, iriais.” sako Lindberghas. nTnruTAięTi-cadua^
kad nuo to laiko, kaip Mus-, “Suomija ir Francuzija PARDUODU rAKMĄ

ir n •°1,inis p-radėjo . Šitą į šiandien musų priešai, o Ru- klį^mS
Kai o nepanamentas vva- italų armija neteko jau o82.- ‘sija jau musu draugė. Užpe- viskas gerai auga, visa aptverta, bu-
•— -* --------" 1- J -- ---- - - - — — - ■ * — - dinkai visi kaip nauji, upė teka sker-

farmos niekad vandens netrūksta, 
šulinys prie stubos; H mai lės j mies- 

Priežastis pardavimo—liga. No • 
rinčiam gražiai gyventi, geras pir-

APSAUGOS DARBUOSE 
STREIKAVO 213,000 

ŽMONIŲ.KRUVINI BOLŠEVIKŲ 
nABRAi nai įnirti

. . . , „ . tiniu oponentu Keli šimtai i fer tuos ^įkus buvę sugąi- lai neteko 100,000 užmuš-! kad apsitrintu nuo užpuoli- A"tan1asStaliną, tai viso komunaciu Ar nebūtų jau laikas susi- Jį J tukstJįčiaj lenku į sta 2,458,150 žmogaus dar- tais bei sužeistais ir 25,000 ko, o dabar duosime para-; James, Mo.

•Mišyno širaes pradėjo di- prasti ir vyti lauk iš savo n|jnu Lvovc ir jo a linkžj į bo dienų. Atskilų streikų iš karo belaisviais. . 
dziauų panikos vaju; jau ir stabų tok^provokatonskų b(Jvo - iSau<| ta į viso buvę 187. ANGLUA ŽIURI
jie sužinojo, kad Hitleris yra spaudą? Nes kol L. Bal- , .- r nasitraiikns.! ----------------- KAI » oi to
užsipelnęs bandito vardą, sas” mis darbininkų prakai- j į ^ ^tos viešos 7 PĖDOS SNIEGO. ; I SUOMIUS. i kietija pi ieš Angliją ir prieš la'ku arba į’.n» ią>ką. Galima tu-
Sužinojo taipgi, kad Hitle- tu, tol darbininkų tarpe ne- jįišžudytoms1 Kasdami pamatus nau- .. į Suomiją anglą! dabar Flancuziia. o dabai ji kartu e7į.^,^6infS',i<>,nfon^;
rio smūgiai yra skaudus, ko bus vienybes. aukoms. Ilgos eilės grabų Joms Fort Devens kareivi- žiuri taip pat, kaip j Daniją, įsu Anoiija kariauja prieš, F ° a°x 352, Hartford. Conn.
jie virš metų laiko visai ne- Todėl—šalin komunaciu buvo lvdimos į kapus. Šito- nėms penktadienį Olandiją, Norvegiją ir_ kitas :Vokietija -, Lind5er(!.hui tas!
anojo. ,pauda ■ ■ . - . .. r .. . ij-u.-

Negana to. komunaciai gyvuoja 
jau pradėjo savo vardą, kaip galef,

; mos Rusijai, kad muštų Šuo- (REIKALAUJAM AGENTŲ
mna. Kai šis karas prasidė- moterų ir vyrų. kūne panų-
• ’ r» •• -• • v vinetu Deknio Vaistus, (teras uždar’O. KllSljil CJO ĮSVICn SU V O- bis. Galima pardavinėti tik liuosu

Tas siuogsmu žemes,“šimtą kartu geriau” susi- 
buvo suversta tenai sta- ■ neleis Suomiįon jokių laivų ęj^ti su Vokietija, negu “su 
namus pereitą žiemą. ?u maistu ar kitomis reikme- barbariška ir bedieviška Ru-

prieš J** 352,
PARSIDUODA DRUG~ 

STORIS
laibai geroj vietoj, biznis toj vietoj 

varomas per 20 metų ir daroma ge
ras biznis. Parsiduoda labai pigiai. 

S. Markūnas (4)
300 Lafayette st., Bridgeport, Conn.

nimis.Kiniečiai Amerikoj Renka Pinigus

Kiniečiu merginos neša Nev Yorko gatvėmis ištemptą Kinijos respublikos vėliavą, j ku
rią publika meto pinigus čunkino valdžiai, kuri gina Kiniją nuo japonu, šiomis dienomis 
Ameriko* kiniečiai minėjo 4 metu karo su japonais sukaktį ir ta proga visur rinko aukas.

MINOS SUNAIKINO 3
VOKIEČIŲ LAIVUS.

New Yorke gauta žinių, 
kad 3 vokiečių laivai, kurie 
vežė iš Suomijos Vokietijon 
600 sužeistų vokiečių, užėjo 
ant minų Švedijos pakrašty 
ir žuvo.

uja.
Lindberghas priklauso

Petronėlė Lams&rgienė
("laikau visokias LIETUVIŠKAS

Chicagos gengsteriai už- prie “America First” organi- nuo visokių ligų Kūne._ , , .,7 .. 1 , . . , . tunte kokius nesveikumus, kreipki,
puolė automobilium vaziuo- zacijos. kurioj slapta veikia tės pas mane; duosiu gerą patarimą
jant tūlą ponią Frances Lay kun. Coughįinas ir kiti Ame- ir busipETtcnIkAnM5-_______ <3>
ir, atkišę revolverius, atėmė rikos fašistai. 1
iš jos $67,200 vertės dei
mantų. Tik vienas jos žie
das buvęs veltas $62,000.

PET. LAMSARGIENG 
ĮSU S. Water St, Philadelphia. Pa.

Ka Eras Jūuropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (iiimant Chi
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00. 

Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
■ 1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Siulpalinimul kopiją ptuiųtimo Ožltuk

NAMU 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 MLS DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 

DA SENA KAINA.
Sienom popiera 6c. Rolis ir brangiau.
Malė va—Vamish—Shella c 90c. ir brangiau.
Aliejus—Tarpentinas—Le ad—Kalcimain—-Lime—Plaster 
Cementas—Dratai—Stogam Popiera—Smala—Bingeliai 

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

SOUTH BOSTON HARDVVARE, INC.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

322 BROADrt A Y,
Tel. ŠOU 1756

SO. BOsivN, MASS. 
tarpe D ir E Streets

a •
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moterims Pasiskaityt
A. ▼ A *T OFVDTTT •PVADPA

Kaip Rengtis Jieškant Darbo DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.

8Į SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHFISONIENĖ.

VISI JIE MOTINŲ SŪNUS
Kraujas teka upeliais, 

upes užsprangytos žuvusių 
javonais, o laukai apkloti 
sužalotais sužeistų ir negy
vų jaunų vyrų kūnais. Bai
sesnes regyklos negali būti. 
Tikras pragaras atsivėrė Ru
sijos ir Vokietijos tarpe, c 
kaitų ir musų nelaimingos 
Lietuvos laukuose. Tokie 
baisus mūšiai, toks žiauru
mas ir tokios neapsakomos 
Kančios, kokių nei pats Liu

rankose, o ne tu keliu dikta- 
torių, kurių jie aklai klauso. 
Žmonės turi tai tik suprasti, 
o jie vieni kitų neskerstų. 
Vietos ant žemės paviršiaus 
užtenka visiems. Yra daug 
visai dar neapgyventų vietų. 
Koks reikalas kariauti?

Naudos iš karų niekam 
nėra. Miestai visiškai su
griaunami. laivai paskandi
nami, kultūra naikinama, ir 
jauni žmonės žudomi. Kam? 
Nežiūrint kas kara laimės.

ciperis peklos gilumoje ne-j kas dingo ir žuvo. tas jau 
Įstengtų sugalvoti ! : negrįš.

1 Taigi motinos, ir vien tik 
motinos galėtų karus panai
kinti. nes lygiai kaip karo 
intrigatoriai. taip ir jo au
kos yra visi motinų sūnus.

Man gaila visų karo au
kų. Tie. kurie ji pradėio. lai 
tuoj prasmenga. Kapse.

Jei nors vienas iš tų tūks
tančiu nelaimingų jaunikai
čių tikėjo i pomirtinę peklą, 
tai dabar vargšas pateko i 
ją dar gvvas. Kas ten dabai 
dedasi, sunku aprašyti, nes 
tokių baisenybių, tokio žiau- 
lunto, musų ramus protas 
negali pilnai Įsivaizduoti.

Nuo visokių pragariškų 
kai o pabūklų tenai krinta

ATSIMINIMAI.

Apvaikščiojant Dariaus ii
tūkstančiai motinų sūnų. Jie Girėno mirties sukaktuves 
buvo vos tik pradėję svajoti birželio 15, Brockton Faii 
apie laime, apie meile ir at-iGrounds parke, nevienam 
eiti. o dabar turi žutf to dai! nuriedėjo ašara per veidą, 
nesulaukę. 'kuomet i orą pakilo mu<ų

Tuose karo frontuose žus- i trispalvė. Pakilus trispalvei.
Ten oakilo kartu ir tūkstančiai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Einant j ieškot darbo, mergi
noms ir moterims nepatartina 
labai puošniai rengtis, nes 
taip daro tik pliuškės, kurių 
darbdaviai nemėgsta. Apsi
rengimas turi but švarus, bet 
rimtas ir kuklus. Einant jieš
koti darbo, būtinai reikia tu- 
lėti skrybėlaitę ant galvos. 
Vienplaukei eiti nepritinka. 
Tokį patarimą merginoms ir 
moterims duoda vienas žymus

samdos autoritetas. Palaidi plaukai tuoj padarys Įspūdžio, kad esi vėjavaikiško budo. Bet 
skrybėlė irgi neturėtų but perdaug “fancy.” Čia yra parodyti trys galvai pridengti pavyz
džiai. Geriausia tinka rimta, kukli kepuraitė.

IR GAMTA MĖGSTA 
PAJUOKAUTI.

Pasaulis yra pilnas Įvai
riausių staigmenų. Gamta 
mėgsta iškrėsti kuo nuosta
biausių šposų. Kur tik eisi, 
vis sutiksi nuostabių reiški
nių, keistenybių, štai kokių 
nuostabių dalykų pasitaiko 
gyvijos gyvenime.

Kai ką stebina net dvitry- 
nis vištos kiaušinis, nors tai 
pasitaiko gana dažnai. Ta
čiau tokių reiškinių, kaip že- 

1 miau minimieji, tai jau ne 
kasdien pasitaiko, 

į Pietų Afrikoj vienas jau- 
; tis turi tris ragus, tris akis ir 
ant snukio ataugą. Trečiasis 
įagas ir trečioji akis yra vi
dury kaktos.

Indijoj, Benarese, auga 
karvutė, kuriai ant nugaros 
yra trečia pora kojų, nukry- 

s pusių Į kairę pusę. Deja... jo
mis pasinaudoti negali, 

i Italijoje, Montezoje. yra

KAIP JIE PRADĖJO VAL
GYT ŽALČIUS.

Skurdžiai gyveno Šiaurės 
Amerikos ūkininkas J. Ken- 
neth su savo gausinga šei
ma Arcadia apylinkėj, Flo
ridos valstijoj. Jo žemė— 
smėlynai, apaugę kerojan
čiais krūmokšniais ir da
giais. Niekas jo laukuose ge
rai neauga. Kenneth sunkiai 
ir atkakliai dirbo, bet skur
das jo namų vis neapleido,

Kenneth laukuose viena 
kas gerai veisėsi, tai žalčiai 
ir Įvairios gyvatės. Kartą 
Kenneth sumanė pamėginti 
valgyti žalčio mėsos. Tuo
jau jis užmušė didelį žalti, 
nukirto galvą ir išvirė. Bi
jodamas, kad žalčio mėsa 
nepakenktų, pirmąjį žaltį 
jis suvalgė vienas, nei žmo
nai, nei vaikams nedavė. 
Mėsa buvo balta, skaniai

iv,“;! kepėjo ir buvo daug ska
liam -a u g » . a nesnė už vištos ii* kiškio mė-uodegos 

Į penktoji koja, bet ji tesie- 
• kia tik iki pusės paprastųjų 
: kojų,

są. Po kelių tokių bandymų, 
Kenneth ėmė vaišinti ir sa- 

I Kadšchery, Silezijoje, au-: dž^"^
ga ėriukas - vieua. galva, l^.en^dz,augės, ^gyię.

ta ne vien jauni vyrai, 
kartu baigiasi viltys ii' akių. Veidai buvo nusiminę, 
džiaugsmas milionu motinų: Daugelis iš musu esam ap- 

-tu motinu.
plėšiami ir persekiojami, 

kurios tuos lankę Lietuvą kuomet musų vienok jų sielos yra tvirtos ir; 
vargšus pagimdė, auklėjo ii tėvynė buvo dar laisva, ne- jie nesigaili savo triūso. Jie i 
Tais gėrėjosi. Jų širdžių i origulminga. šis Dariaus ii prakaituoja ir vargsta, pilni 
skausmo negalima*apsakyti. Girėno mirties minėjimas energijos ir vilties, kad lais-

ašaru išdžiovinti, tuos laikus

jodviem snukiais ir ketu- - — labai 
i nom akim.
i Brazilijoje, Casteiro far- Vėliau jis pavaišino ir sa- 
meris Gustosas turi trikojį! vo kaimynus, kurie taip pat 
arklį. Paskutinės kojos dvi,1 išgyrė šią mėsą. Tuomet jis 
o prieky tik viena. O jo kai-1 sumanė žalčių mėsą perkel- 

I mynas Šalgado turi net dvi- Į ti į rinką. Ir šis sumanymas 
kojį šunį: šunelio pasturga- į greit nuskurusį Areadia uki- 
lis visai plonas, be kojų ir, ninką padarė turtingu žmo- 
be uodegos. Bet vaikščioja i gumi. Jis pradėjo žalčius 

rdavinėti.

JUOKAI.KAREIVIS.
Sėdi sau kareivis 
apkasuose vienas, 
mintys jį kankina 
per naktis ir dienas.
Dėl ko jis ten sėdi, 
alkį, vargą kenčia, 
ir brangią jaunystę 
dėl ko jis pašvenčia?
Dėl ko motinėlė 
jį mažą augino, 
dėl ko jis pasauly 
laimės nepažino?
Kam sapnai jaunystės 
tave persekioja, 
ir mintys gražiausios 
pasauly lakioja?
Kodėl apkasuose 
tu turi sėdėti, 
užmiršti pasaulį, 
sau vienas kentėti?

Juk brangi jaunystė 
čionai turi puti, 
ir nuo priešo kulkos 
gal reikės pražūti.
O kas gi tas priešas?
Kuo gi jis baisesnis?
Ar gi jis už tave 
yra kuo blogesnis?
Jį taip pat močiutė 
varge išauklėjo, 
leisdama į karą 
ašarėlės liejo.
Jei iš tavo rankos 
kulka jį nukautų, 
verktų jo močiutė 
ir sugrįžtant lauktų...

Prisiuntė Vargo Duktė.

GAVO PAGYRIMĄ.

Poviliukas parbėgo namo šo- visai gerai, pasturgalį iškė-! konservuoti ir pardavii 
kinėdamas ir linksmas giriasi ]ęS aukštyn. i Praėjusiais metais jis pai
mamai: I Australijoje, Milforde, davė per 15.000 dėžių kon-

—Mame, tyčerka šiandien valdininkas Herberis augi- servuotų žalčių, 
mane pagyrė prieš visą klesą! na tlikoji Šunį. --------------------------------------

—Tas labai gerai, vaikeli! še šiomis* dienomis Ameri-į 
už taj nikelį ant aiskrymo—sa- Los vienam miestuky katė at-! 
ko motina. vedė raudonos, mėlynos ir! isrodyk io metų jaunesne

Vaikas pagriebė pinigą ir iš- baltos spalvų kačiukus, 
dūmė. Neužilgo jis sugrįžta jau Taigi, ir gamta pajuokau- 
aiskrymą laižydamas. ja pati iš savęs.

—O už ką tyčerka tave gyrė?___________
motina.—Ką ji tau

musų vaidentu- vė vėl sugrįš.
s, kurie esam iai- 
rvendami. nenu- 

siminkim ir nenuleiskim 
rankų, bet kuo tik galėdami 

ėl at- 
iklauso-

iii y uc
Tiesa, kad musų šalelė 

yra suvargus ir biedna, vie
nok ji vra musu ir todėl visi 
kartu kovokim už jos išlais

-unais. Man prisiminė Karo muzie

iš to? j keliama vėliava ir grodavo
Kaltos, tur but, yra pa-Ikaro invalidų orkestras. Bu

čio® motinos. Yra sakoma, i riai maršuodami su vėlia- 
jog ta ranka, kuri supa lopšį. I vom. giedodavo Lietuvos 
valdo visą pasauli. Taigi, jei himną. Garsiai sugausdavo 
dabar pasauly kilo toks bai-1 amerikiečių padovanotas 
sus pragaras, toks neapsako- i ’aisvės varnas, ir vėliava po
mas žiaurumas, žmogaus gy-į valiai nusileisdavo, 
vybės naikinimas, tai. tur- Alieli broliai ir sesutės, 
but. kalta ta. kuriai priguli i tegul tos mintys palieka su 

mumis ant visados. Mes čia

vinimą : Anelė Liutkus.

BUČIAVIMASIS ESĄS 
ŽYDU PAPROTYS.

—klausia 
sakė ?

—Ji pasakė: “Jus visi esat 
asilai, bet Poviliukas tai iš visų 
didžiausis!”

NEBŪK ŽILAS

ranka, kuri lopšį supa ii 
valdo pasauli.

Sakysite, kad karą pradė
jo Hitleris su Stalino pritari
mu. kad jiedu kalti ir todėl 
tegul dabar suka sau spran
dus, mums jų negaila.

Jei Hitleris su Stalinu su- 
išmėgintų savo stipru- 

vienas iš jų, o 
■dar geriau iei abudu sau 
sprandus nusisuktų, tai visas 
pasaulis nudžiugtų. Bet vie
toj Stalino ir Hitlerio, dabar 
žūsta šimtai tūkstančių So
vietų Rusijos ir Vokietijos 
vyrų. Gaila įų visų. nes visi, 
jie vra žmonės ir motinų! 
mylimi sūnus. Kaltos yra i 
meinos, kurios pagimdė iii 
išauklėjo tokius bestijas, ku
lk nanlukdė beveik visą pa-1 
šaulį kraujuose. Kartu yra! 
kaio's ir to« motinos, kurios 
nemokėjo savo jaunučiams 
sunanis Įkvėpti artimo mei-1 
les: jos neikalė jiems į gal-J 
va« tos taisvklės, kuri sakoj 
“neužmušk." .Jei motinos 
nuo pat mažens butų įkvė
pusios savo sunams karo ne- į 
apykantą, io beprotystę ir 
jo vi-išką darbo žmonėms 
nereikalingumą, iei jos bu
tų juos supažindinusios su 
žmoniškumu ir demokiati- 
;os principais, tai, be abejo,! 
kaip šiandien nebūtų.

Gaila, kad didžiuma mo
tinu visai nesupranta savo 
paskirties. Kuo tamsesnė 
motina, tuo didesnę šeimą 
auklėja. Motinomis turėtų 
Imti tiktai gabiausios ir ge- 
’iat-'ia ap-išvietusios mote
ly-. Tokių motinu sūnus ne
būtų nei diktatoriai, nei jų 
aukos. Tie milijonai, kurie 
šiandien kloja savo galvas 
karo laukuose, suprastų, 
kad iu likimas yra jų pačių

e.ię 
mą, jei nor;

Kai kas mano, jog bučia- 
vimosi paprotys piraiiausia 

galime džiaugtis, galime mi- atsirado pas žydus, nes apie

GALIMAS DAIKTAS.

nett ir apvaikščioti visokias 
-ukaktis. tuo tarnu kai musų 
broliai ir sesutės pasilikę 
Lietuvoj turi tenkintis vien 
tiktai atsiminimais. Ap
vaikščioti ir švęsti savų įvy
kių jiems- negalima: jie gali 
švęsti tiktai svetimas mas
kolių šventes. t Dabar iau tų 
švenčiu jie nešve<.—Red.)

Musų tautos 
yra papratę būti

bučiavimąsi kalbama Bibli
joj. būtent:

Jokūbas pabučiavo Rake- 
lę atradęs ją prie šulinio. 
Juozapas bučiavo savo bro
lius ątvykusius į Egiptą. 
Maižiešius bučiavo savo 
švogerį Jetrą. Dovydas bu
čiavo Absaloną ir draugą 
Jonatą. Jokūbas bučiavo 

žmoneliai Amarą, o išdavikas Judas 
pavergti bučiavo Kristų.

Pabėgusi Hollyicoodo Gražuolė

čia yra parodyta aktorė Kay Sutton. pripažinta kaip gra
žiausia Hollyvvoodo juodaplaukė, šiomis dienomis ji pabė
go iš aktorių kolonijos į Arizoną ir tenai susituokė su -vy
ru, kuris Havajų salose augina cukrines nendres.

Darant iš maltos mėsos kot
letus, įdėk žiupsnį trinto mus
katinio riešuto (nutmeg).

ŽODYNĖLIS
Lietuviškai - angliškas ir 

ANGLIŠK AI - LIETUVIŠKAS, telpa

SUSEKĖ KOLUMBO GI* , 
į MIMO DATĄ.

Iki šiol buvo ginčijamasi i 
dėl didžiojo jurų keliaunin-j 

i ko ir Amerikos atradėjo 
Kristupo Kolumbo gimimo! 
datos. Rašiusieji Kolumbo

Teisėjas, žiūrėdamas į kalti- biografijas, jo gimimo datą 
namaji: “Man rodos, kad su tuo nustatinėjo tarp 1439 ir 
žmogum aš jau esu turėjęs rei- 1457 metų. tačiau visi jie 
kalų ?” klydo. Ir tik dabar vokiečių I

Teismo raštininkas: “Gali- profesorius Hennig, ilgai ... „ .
irias daiktas, tamsta. Jis yra SttlCilJHVGS I\.OlllHltX) gyveni* n>ikinB Žilintu, Plauky slinkimą ir
panšapės savininkas, pas kurį mą išleido knygą vardu Plafakąnas.. Sias gyduoles privalėtų 

. . . ,. - turėt kiekvienas, kuriam zj«a, slen-V1S1 vagys nesą savo grobi par- Kolumbas ir JO gyveni- ka arba pleiskanuoja plauksi. Jos 
duoti.” mas,” kurioje, pasiremda- *« Luiso alus plaukus koki bu-

--------------- ; maS Genujoj rastais doku- jas geresnio iki Šiol išrasta. Specialiai
RESTORANE. mentais nustatė, kad Ko- supažindinimui pasiūlome dideliį $2.00

, , • - 11M __ ... pakelj už $1.00. Užsisakyk šiandien ir
Panele natarnautoia aš vi- 'um*jas gimė 14ol metų sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai —Panele patarnautoja, as vi- ė Q menesy> patenkinus, jums pinigai bus sugrų-

° *_______ ___________________ žinti. Reikalaujame agentų.sados imu dvi poreiįas kepsnio,
o šiandien tamsta man padavei paparčio žiedas ir KETURIOS 

.KITOS APYSAKOS:
vieną. . Į (11 Neužaitikintis Vyras: (2) Žy-

—Labai atsiprašau, virėja U. Jose nurodoma kaip žmonės pai-
užmiršo perplauti l«-
siau. 1 —— -

1S.OOO žodžių. Labai parankus turėt jos Mačiulis 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 90^ Prescnl

Ir. Dr.

EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj teka 23 gražios eilėą,

dana’vbė straipsniu, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota. 05 nosį. ......... 25c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

tVAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1941 METAMS.

pirmininkas,
skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir „ * nh^^^Zelbinlti
geresnio kišeninio žodynėlio„lietuvių F ^L^Jn feauke^ I?1
kalboje nėra 
Kaina

Gaunamas “Keleivy.’
.......................... 91.00 Suzana Gabria—nutarimų rait.
----------------------------- 730 McAlister avė., Waukegan, III

Emilija Kernagis—turtų ratt.
720 Vine Place, Waukegan, 11L 

K Vaitiekūnas — kasiertaa,
726 — Sth St., Wsukegan, III 

KASOS GLOBĖJAI 
D. lauraitis, K. Ambrozunas.

MARŠALKOS:
K. Pečulis, J. Stoškus.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
YAKSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mą; .-u reikalingais klausimais ir at- 
sa y-rais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina................... ................ 25c

Susirinkimai būna paskutinj nudM j 
’lpa 41 geriausių dieni kofno mėnesio. 1:00 v. po pietų, tink; .............................----- - -

AMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutėje tel

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci- Liuosybės Svetainėje, kamp. 
joms ir dainavimui Kaina .— 15c. Adams Sts. Wanketran UI.

8th ir

IJETUYll^ KAU10S GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbų 

SUTAISĖ PR. P. PILKA, Lktovių Kalbas Mokytojas prie
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 

KAINA S1.00
DR. D. PILKA, 828 Columboa Ave^ Boston, Mass.

*^aoooflmnMMmNMnmMnnnoaBaaMHMMoonoonoaonMoa

VALORTONE HERB CO-,
Dept 4,

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

SIELOS
BALSAI

GRAH0S EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapiu dydžio, apie 150 f vairiu eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ I JUS VAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK 11.00. 
Audimo apdarais >1.25.

Kiekvienas tarėtų aiiaėta kayga.
Kiekvienas nusipirkęs tų kapsų Piaigua geriaasia
siųst "Moaey Ordcria.” Popierinius galima siųst: tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiikiai užraiyti savo ir “Keleivio" ad
resų ir nepamirškit prilipyt atS centus markų.

-KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS iŠ LIETUVOS
BOLŠEVIKAI BĖGDAMI !kai pradėjo areštuoti Vii-! artimiausi giminės neturi jo-;

Stalino Linija Laikosi

PADEGĖ KAZLŲ RUDOS niaus lietuvius. Per 3 dienas
MIŠKUS. į buvę suimta apie 10.000

D . ... «. . žmonių, kurie buvo sukon-VvSE^pSa,'i“i.w v«"™

ouss

miestus. pradėta vežti į Sibyro tyrus.
Lietuvos bolševikai senai,Bet nespėta visus išgabenti, 

jau sakydavo: “Jeigu mums
reikėtų iš Lietuvos trauktis,

kių žinių. Todėl ir Voldema- ■ 
ro žmona iki šiol nežinojo.i 
kur GPU čekistai buvo jos 
vyrą padėję. ’

tai pirma iššaudysim visų 
buržuaziją ir sunaikinsime 
visus miestus.” Taip jie da
bar ir padarė. Iš Kauno jau 
atėjo Amerikon baisių žirni, 
apie bolševikų darbelius, kai 
jiems reikėjo dabar iš Lietu
vos bėgti.

Viena žinia, atėjusi is 
Kauno per Berlyną liepos 5 
d., sako: kai bolševikai pa
matė, kad prieš juos sukilo 
visi Lietuvos žmonės ir kad 
iš vakarų jau ateina vokie
čių armija, tai bėgdami iš 
Lietuvos sunaikino Mariam- 
polę, Vilkaviškį, Šiaulius 
Panevėžį, Radviliškį ir pa
degė Kazlų Rudos mišus. 
Dabar žmoneliams reikės il
gai dirbti, kol atstatys rau
donųjų barbarų sunaikintu 
miestus.

Be to, bolševikai bėgdami 
išsivarė arba išžudė tūkstan
čius Lietuvos žmonių.

Nors Stalino Įsakymas 
viską deginti ir naikinti da 
nebuvo paskelbtas, bet bol 
ševikai bėgdami iš Lietuvos 
jau sudegino visą eilę kaimu 
ir iššaudė ūkininkų gyvu
lius.

LIETUVOJE GRĮŽTA 
TVARKA

Žinios iš Kauno sako, kad 
gyvenimas Lietuvoje jau 
pradeda grįžti į normales 
vėžes.

Laikinoji vyriausybė, kuri 
yra apsistojusi Kaune, jau 
paskyrė apskričių viršinin
kus.

Didžiulės kooperacinės 
bendrovės “Lietūkis,” “Mai
stas” ir “Pieno Centras” jau

nes vagonų tuojau prireikė 
patiems bolševikams bėgti 
iš Vilniaus. Ypač pramušta- 
galviškai bėgo žydai. Todėl 
dalį lietuvių iš vagonų bol
ševikai paleido, o žymes
niuosius jų sušaudė.

Susisiekimo geležinkeliu 
tarp Vilniaus ir Kauno da 
nėra.

Bėgdami iš Vilniaus bol-! vėl pradėjo normaliai veikti 
ševikai išplėšė visą miestą.; Apiplėštiems ūkininkams 
Maisto nepaliko žmonėms j bus grąžinama žemė. Bolše- 
nei trupinėlio. Jeigu buyo * vikų įsteigti dvarai, “kol- 
dar kokia pora batų ar kokia i chozais” vadinami, bus pa- 
drapana krautuvėj, tai išga- naikinti. Žmonės džiaugiasi,

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šis žemėlapis parodo, kuriomis vietomis eina vadinamoji 
“Stalino Linija.“ Ji čia pažymėta juodais keturkampiais 
taškais ir tęsiasi nuo Leningrado prie Baltijos juros iki 
Odesos prie Juodos juros. Ji turi iš viso apie 2,000 myliu 
ilgio ir vietomis po 75 mylias pločio. Vokiečiai jos da ne
pralaužė.

beno ir tą.
Kai į Vilnių atėjo vokie

čiai, tai prie jų tuojaus prisi
dėjo lietuviai ir kartu puolė 
mušti savo neprietelius bol
ševikus.

Kauno žinios sako, kad 
bolševikai iš Lietuvos bėg
dami norėjo išsivaryti su sa
vim visus daktarus, o kurie 
nenorėjo eiti, tai tuos su
šaudė. Sušaudė ir keliatą 
daugių, kurios nuo bolševi
kų slapstėsi.

kad pasibaigė 
baudžiava.

sovietiška

VILNIUS VISAI IŠ
PLĖŠTAS.

Bolševikai buvo suėmę
10,000 lietuvių ir daug 

jų sušaudė.
Liepos 6 dieną Berlyne 

vokiečiai parodė užsienio 
žurnalistams nufilmuotą ka
ro įvykių kroniką, vaizduo
jančią karo veiksmus Lietu
voje. Toje filmoje aiškiai 
matosi, kaip bolševikai bėg
dami iš Lietuvos degina 
miestus ir kaimus, kaip jie 
šaudo ūkininkų gyvulius ir 
naikina kitokį žmonių turtą.

Filmą taipgi parodo vo
kiečių kariuomenę Įneinant 
į Kauną, kuris buvo jau pa
čių lietuvių apvalytas nuo 
bolševikų. Kai vokiečiai pa
siekė Kauną, tenai buvo jau 
susidariusi lietuvių valdžia. 
Sprendžiant is tos vokiečių 
filmos, Kauno miestas nela
bai nukentėjo. Sugriautų 
namų nesimato.

Filmoje taipgi parodyta 
daug bolševikų paimtų vo
kiečių nelaisvėn. Jie išrodo 
labai necivilizuoti, apdriskę, 
nuožmus.

Berlyne gauta žinių jau ir 
iš Vilniaus. Tos žinios sako, 
kad Vilniaus lietuviai buvo 
surengę liūdną Lietuvos 
okupavimo sukakties pami
nėjimą birželio 15 dieną. 
Dėl šitos liūdesio šventės 
bolševikų GPU žvalgybinin-

VISI BOLŠEVIKŲ ĮSTA
TYMAI PANAIKINTI.
Iškilmingai palaidojus 

Kaune sukilimo aukas, kurių 
buvo apie 3,000, laikinoji 
Lietuvos vyriausybė išleido 
oatvarkymą. kad visi buvę 
bolševikų išleisti įstatymai 
vra panaikinami ir nuo šiol 
neturės jokios galios. Kovo
se su bolševikais Kaune kri
to apie 3,000 lietuvių ir apie 
5,000 buvo sužeistų. Tai visi 
jauni Lietuvos sūnus: karei
viai, darbininkai, studentai, 
ūkininkai ir inteligentai.

36,000 ŽYDŲ IŠ KAUNO 
IŠDŪMĖ RUSIJON. -

Lietuvos vyriausybės kon
troliuojamas Kauno radijas 
paskelbė, kad pradėjus vo
kiečiams veržtis per sieną, 
Lietuvoje žydų beveik neli
ko. Vien tik iš Kauno miesto 
išdūmė Rusijon nemažiau 
kaip 36,000 žydų.

RADO KALĖJIME VOL
DEMARĄ,

Kauno radijas praneša, 
kad paleidžiant iš Lietuvos 
kalėjimų politinius kalinius, 
Kauno kalėjime buvo rastas 
ir Augustinas Voldemaras. 
Taigi pasirodo, jog neteisin
gi buvo tie gandai, kad jis 
išvežtas į Sovietų Rusiją 
profesoriauti. Bet įdomu, 
kad ir patys bolševikai neži
nojo, kur Voldemaras yra. 
Pasirodo, kad Stalino kara
lystėj niekas nieko nežino. 
GPU žvalgyba tik areštuoja 
žmones ir grūda į kalėjimus, 
ir apie suimtųjų likimą nei

KAIP “METALO” DIREK
TORIUS “SABOTAŽNIN- 

KU” VIRTO.
Lietuvos Informacijų Biu

ras praneša:
Savo laiku bolševikiškieji 

Lietuvos laikraščiai rašė 
apie “Metalo” fabriko di
rektoriaus Zadušausko at
statymą iš pareigų. Jam bu
vo primesta kaltė, kad jis 
nepasirūpino fabriko prieš
gaisrinių priemonių sutvar
kyti.

Dabar esame iš tikrų šal
tinių patyrę apie tikrąsias 
minėto raudonojo direkto
riaus atstatymo priežastis. 
Minėtą fabriką buvo apžiū
rėjusi komisija, kuri įsakė 
per 10 dienų sutvarkyti fab
riko elektros įtaisymus, nes 
jie galėję sudaryti gaisro 
pavojų. Direktorius Žadu 
šauskas
stengdamasis kur nors nusi 
pirkti elektros įrengimus, 
ypač laidų (vielų). Tačiau 
praėjo 10 dienų, bet reika
lingu prietaisų jis niekur ne
galėjo gauti. Atvyko komi
sija, kuri elektros įrengimus 
rado nesutvarkytus. Direk
torius įvairiai aiškinosi, kol 
pagaliau išderėjo dar 10 
dienų terminą. Bet praėjo ir 
tas terminas, o įrengimų 
niekur nesumedžiota. Po to 
atskubėjusi komisija jau jo
kių direktoriaus pasiaiškini
mu nebepriėmė, o stačiai ap-

KĄ RASE PASKUTINIAI LIETUVOS 
BOLŠEVIKŲ LAIKRAŠČIAI.

Paskutiniai bolševikų lai- ra kur suremontuoti. Verš- 
kraščiai paduoda daug žinių kalniuose mašinos guli gele- 
apie tai. kaip šį pavasari žinkelio stotyje, bet atvežti 
Lietuvoje buvo ruoštasi nesirūpinama. Pievon iŠ- 

i “bolševikiškai sėjai.” Tos versta žibalo cisterna, nes 
į žinios stačiai skandalingos, jos nepajėgiama pajudinti, 
j Nors šįmet pasitaikė vėly-[ Akmenės valsčiuje niekaip 
į vas pavasaris, bet nežiūrint nesulaukiama žadėtųjų sė
to, “bolševikiškoji” sėja ne-ijamuj’ų mašinų. Mažeikių 
sugebėjo pasiruošti. Gegu-į apskr. traktoriai negalėjo 

į žės mėn. paskutinėmis die- į pradėti darbo, nes neatsiųs
tomis daugelyje vietų (Ša- ta dyselių. Tad nėra kaip ar- 
ikių, Tauragės, Kėdainių ti. Reikalauta, kad dyseliai 
į Šiaurės Lietuvos ir kt. > te- butų gaminami kalvėse, 
lapsėta tik penktadalis nor- Tokių faktų pilna sovietų 
pnalaus ploto. Kaip rašo spauda.
Į “Tarybų Lietuva,” sovietiš- Net daržais nesugebama 
i kuose dvaruose darbas buvo darbininkų aprūpinti. “Ja
nuliui lygus. Iš ūkininkų rybų Lietuva” rašo, kad lai- 
konfiskavus raudonosios ar- kas buvo jau sodinti, o dar- 
mijos reikalams jav us, ūki- žai dar nepaskirstvti. Bal
ninkai liko be sekios. žais pradėta rūpintis dar pe-

Kėdainių apskrityje nėra įeitą rudeni, tačiau ligšiol 
daržovių sėklų, taip pat ne- dar nieko nepadaryta. Įdo- 
gauna dobilų sėklų. Čia ne-imu pastebėti, kad daržais 
turima nei mineralinių trą- į rūpintis pavesta tokiam 
šų ; “specialistui,” kaip šmuliai

Ukmergės apskrityje nu-išapirai iš profesinių sąjun- 
siskundžiama dobilų, mo- gų centro.
tiejukų ir prievožolių sėklų.----------------
trukumu, kurių tik nedidelė, KAUNE ATĖJŪNAI BU-

Okupantai Žiauriai Baudė Darbininkus^

Pasakoja Apie “Robin Moor" Žuvimą

18 dešinės pusės yra parodytas Virgil Sanderlin, Ameri
kos laivo “Robin Moor” mašinistas, kuris pasakoja Ame- 
kos ambasados valdininkui Brazilijoj, kaip tą laivą vokie
čių submarinas nuskandino. Vidury yra Sanderlino žmona, 
viena iš nuskandintojo laivo keleivių.

. dalis tėra gauta. Kooperaty
vuose tegaunamas vienas at- 

nėra ir„ T - , j u xr .t v isakvmas: “Sėklos nei<* nda vienas Lietuvos darbo. Negana to. Jie buvo. c » TTknienrės aiwkr !
r»im Rinrn nrunoči. Ičmoctl ie Kutu r, iii mamtu i 1 k "i

Štai
Informacijų Biuro praneši- išmesti iš butų, o jų manta 
mas apie tai, kas paskuti- išvežta už Kauno į laukus, j 
niais laikais dėjosi Lietu- Daiktus lydėjęs GPU agen-j 
voje: tas dar pasišaipė: “Čia gali- •

Kauno priemiesčio Šančių te kalbėti, ką tiktai norite, o 
fabrike “Elveco” nesenai galite ir pastipti...” 
buvo sušauktas darbininkų šis įvykis plačiai nuskam- 
mitingas. kuriame turėjo bėjo po Kauną.
kalbėti prekybos komisaras '---------------
Gregorauskas. šiam išsižio
jus ir pradėjus įrodinėti apie 
nepaprastus darbininkų 
“laimėjimus,” salėje pasi
girdo baisus švilpimas. Mi
tingas buvo pertrauktas, o 
po pertraukos atvyko “drau
gas” įeik Movšovič Meskup,

nėrėri“i? kailio Lietuvos bolševikų partijos 
gener alinis sekretorius. 
“Draugas” įeik Movšovič 
ėmė kalbėti apie darbininkų 
padėties pagerėjimą. Girdi, 
darbininkų uždarbiai esą 
padidinti keturis kartus, o 
pragyvenimas pabrangęs 
tiktai du kartu. Tad esą aiš
ku. kaip dabar darbinin
kams gera gyventi. Bet čia 
vienas darbininkas paprašė 
žodžio ir paklausė:

“Draugas pirmininke, 
man nesuprantama jūsų kal
kuliacija. Praktiškai aš ma
tau visai ką kitą, būtent, pir-

KAIP BOLŠEVIKAI RUO
ŠĖ LIETUVOS JAUNUO

LIUS RAUD. ARMIJAI.

kaltino jį “sabotažu.” Tada 
jau GPU agentai apsidirbo 
su šia bolševizmo auka.

NAIKINAMOS BOLŠEVI
KŲ BYLOS PRIEŠ ŪKI

NINKUS.
Paskutiniais laikais bolše

vikų buvo patraukti teisman 
šie ūkininkai:

Pakuoniu valse., Girinin
kų apylinkės ūkininkas A. 
Petronis, Pašventupio apy
linkės ūkininkas A. Marčiu
lionis ir Kudirkos apylinkės 
ūkininkas Kumpis už tai, 
kad nepristatė okupantams 
nustatyto javų kiekio.

Merkynės valsčiuje bol
ševikai buvo patraukę teis
man net 284 ūkininkus už 
tai. kad negalėjo pristatyti 
raudonajai armijai tiek ja
vu kiek okupantai reika
lavo.

Dabar visos tos bolševikų 
bylos panaikintos ir ūkinin
kai džiaugiasi, kad tie plėši
kai iš Lietuvos jau išvyti. O 
iie bausdavo ūkininkus sta
čiai nežmoniškai, jei kuris 
neturėjo tiek grudų, kiek iš 
io reikalavo. Pavyzdžiui, 
Telšių apskričio. Plungės 
valsčiaus, Užlieknių kaimo 
ūkininkas Tarnas Apolina
ras buvo nubaustas 5 metais 
katorgos už tai, kad neturė
jo reikalaujamų grudų.

Visos Lietuvos ūkininkai 
dabar atsikvėpė lengviau, 
kai išgirdo, kad už grudų 
neturėjimą jų niekas į kator
gą jau nesodins.

į miau už 1 klg. mėsos mokė- 
;davom 1 litą, o dabar už 
kiaulių skerdienos liekanas 
mokame po 6 rublius už ki
logramą...”

Šiam darbininkui dar ne
baigus kalbėti,. salėje pasi
girdo smarkus plojimas.

Tačiau šis darbininko drą
sumas brangiai kainojo. Ki
tą dieną atvyko darbo komi
sariato atstovai ir iš šešių 
darbininkų atėmė darbo 
knygeles, tokiu budu jie jau 
niekur nebegalėjo gauti

nėra ir trasų.
Žeimių sovehoze ligi ge

gužės 16 d. nebuvo gauta 
nei daržovių, nei pievažo- s 
iiu sėklos.

VO ATĖMĖ Iš LIETUVIŲ 
4.600 NAMŲ.

Kaune buvo nusavinta 
4,600 namų. Namams admi
nistruoti buvo paskirti Įvai
rus tipai, tad net bolševikų 
pauda ėmė sukauti dėl pa-

sireiškusios betvarkės. Da- 
Alytaus apskr. dobilų sėk- bar apie 30 nuos. adminis- 

los negauta. Trąšų čia be- batorių jau atstatyta. Nusa- 
veik visiškai nėra. Tokia pa-! vintuju namų verte siekia 
dėtis ir kitur. ! 500 milionu rublių.

soyfetfckais traktoriais! būdas
įseio taip, kaip ir visur, kur 
prikišo nagus bolševikiška IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Užregistravus visus Lietu-• betvarkė: vienas galas dega. p^kaiSmų?kšingSga įtaisyti 
tuvos jaunuolius, kurie butu kitas rūksta. Gauta vienur taip lengvai ir suprantamai, kad kiek.

-- - - - - vienas trali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo-

Gauta vienur
imami maskoliškojon rau-į traktorių, bet trūksta dalių; 
donojon armijon, visi buvo į kitur gautos dalys, bet nėra 
stropiai mokomi maskolių traktorių. Patikrinus Uk- 
kalbos. Po to butų paimti j mergės apskr. Šventupio 
raudonojon armijon. j traktorių stotį, paaiškėjo,

ikad maMnų ilaivs guli pa' ^,.l±”L“^ikluonėje. rudyja. Naujai 
ir geras nerstatvmni Kaina . — is? i gautos masinos išmėtytos 

didžiuliame kieme, arimuo
se. Akėti einama su iškritu
siais akėtvirbaliais, o stočiai
priklausančią dirvą 
kavo be dviejų nagų. Sto
ties direktorius nežinojo, 
kiek buvo traktorių, kiek 
plūgų, sėjamų ir kitokių ma
šinų. Sugedusių mašinų ne-

džiai. bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant. važiuojant kur 
nors. nuėjus krautuvėn. pas daktarą, 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Micheisona>. Pusi. 96. 
Kaina .................................................. 35c.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinima 
administraci jon nevėliau PANEDE 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS 
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
savaitės numer) nespėjama patal
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltokj parengimą, trumpą prane 
Simą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

t. • y
UĄ pajlelkojimus darbininkų, par

davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žodi- Standes
nėm raidėm

na 1č’.
jimo kaina 65c.

Norint pajieSkot su paveikslu.
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

•KELEIVIS.” 253 BROADVVAY. 
SO. BOSTON, MASS.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., Ine
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worce»tcr-—5-4334 WORCESTER. MASS.

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

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoj telpa daugybė naujų, 

labai gražių ir juokingų monoligų ir 
deklamacijų. Visokios temos: darbi
ninkiškos, rovoliucionieriskos. tautiš
kos. humor etiškos ir laisvamaniškos,

drapa- Visos skambios, visos geros. '1 inka 
visokiems apvaikščiojimams. baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
'aida. So. Boston...........................  25c.

LYTIŠKOS LIGOS ir Kaip nuo jų 
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma

tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page
rinta laida. Kaina ........................ 25c.

AR ROMOS

opiežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybe. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (21 Antijocbijo, bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. < 4 > Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Buėys, 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 VU. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai IS96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas 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 tų 
knygų, nrs joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų |*rskai- 
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kun. M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.99.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas atUorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. D. 2. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų noordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 29. Liepos 16 <L, 1941 m.

T žinoma, nesakė. Apsigyni- Ashlande. apie dvi mylios Amerika, visos darbininkų' Nauja Vyčių kuopa.• — * -- - - - - - - ’mui nuo Hitlerio “agentų,” j pietus nuo Framinghamo unijos.
jie pasikvietė net kapitelis- centro, yra puiki Working- ---------------
tinę policiją. Aš tikiu, tuos men’s Circle vasarvietė su South Bostone turėsime 
tipus žinodamas, kad jie lei- gražia auditorija ir dideliu Dariau* gatvę.
dimą imdami galėjo yal- amfiteatru. Socialdemokra- Naujoj valdžios namų ko- nizacijinius reikalus, nutarė į 

Jie nepasakė tų konfpw‘r,/*’i*j Ata Kum «»•»_ i—-.*• ,—± »•—A i-------- -  h» j „..„„„.u- i

į Cambridge’uje susitvėrė 
lietuvių vyčių kuopa, j kurią 
įsirašė daug lietuvių jauni- j 

•mo. Kuopa sutvarkius orga-!

APIE TĄ “NEPAPRASTĄ - Lietuva. Iš šitos pilkos mi- ,dz.iai, ™ į * •.J, neP**ke W konferencija cia buvo pri-. iomjoj, kun sjmet buvo už- rugpiučio 16 d. surengt eks- 
SUSIRINKIMĄ.” nios ir pats Bimba yra ga- Jie.komunistai, imta labai kaistai ir pralei- baigta South Bostone, viena J kursiją laivu (Moonhght

-------- . ves ne viena dolerine kuo- .Susirinkime vienas polici- do porą dienų labai jaukiojigatvelė pavadinta Dariaus Sail). Laivas didelis, gera
Arba kaip Antanas Bimba im*et ,-am pasisekė kada nors Plnkas (sakoma, lietuvis) . atmosferoj. j vardu, būtent—Darius court. orkestrą ir ruiminga vieta

So. Bostone gavo karšto j žmoniškiau apie Lietuvą .0 V*10 P1 ad^}°® iki pabai- j Konferencija svarstė ii* Ji prasideda iš Old Colony j šokiams. Į kuopos valdybą I 
šarmo. Įm-aeitarti g21, ®uv° užėjęs ir sarzen- tamteutiniua klausimus, bu- avė. ir eidama beveik Įveda- išrinkti: Aleksandra Stan

iu. TBOhridge MM

Dr. John Repshis
(REPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandų: 3-4 Ir S-S 

Nedėliomis ir tvsatadiealete 
ano 16 iki 12 ryta

27S HABVABD 8TRSKT 
kamp. lnmaa st. arti Central sko. 

CAMBRIDGE MASS.

•'Birželio 
kojasi “Laisvi
So. Bostone turėjome nepa- vo ištikimiausio davatkyno, 
prastą lietuvių masinį susi- ilgojo Maikio Kazlausko, 
rinkimą (klysti, Antanėli: kuris tų žmonių tarpe sėdė
tam susirinkime buvo ne; jo ir koliojo juos, kad nepri- 
vien lietuviai — didelę dalį j taria Bimbai, o šie atsikirs- 
publikos sudarė tavo davat- darni jam atsakinėjo: “Mes 
kos. matuško;
vijotai).

“Ten dalyvavo ir tam tik
ra grupė žmonių (aišku, čia 
minty Bimba turi tikruosius 
lietuvius), kurie atėjo orga
nizuotai ir atvirai demon- 

piktas

SOCIALDEMOKRATAI
ORGANIZUOJASI. giau pagalbos Anglijai. Bu- lietuvi# legijonierių Dariaus 

vo iškeltas ir Rusijos klau- postas, 
simas. Rusijos diktatorius Lenkams taipgi duota 
Stalinas buvo uolus Hitlerio gatvelė. Ji pavadinta Pil-

Konferencija posėdžiavo
Ashlande dvi dienas. _ .
Ashlande. netoli nuo Bos- talkininkas. Jiedu turėjo pa. sudsta Way.

Rosiejos pat- nei už tą. nei už tą, bet kam tono, Workingmen’s Circle Slra^ ir sutarų veikti išvien ---------------
gi jis ‘(Bimba) meluoja, kempėj, pereitą subatą buvo Prieš demokratines valsty- Drg. J. Jankauskas serga, 
kad lietuviai patys prisidėjo susirinkusi Amerikos Sočiai- Dabar tarp Rusijos ir

Merki- 
Vitas

Santatskas, maršalu; Anna 
Stankūnas, raštininkė. 

(Skelbimas.)
Lietuvių Radio programos.

šeštadienį, liepos 19 d. ra
dio programa per stotį WO- 
RL, 950 k. nuo 8:30: (1) 
muzika; (2) dainos; (3)

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

ir ano 7 iki & 
392 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 132S

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLUMBUS A VĖL.

BOSTON. MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas; KENmore 7432
Jau kelinta sąvaitė kaip žinios.

Dariaus-Girėno dienos
- • v J. toli ir pasibaigė nedėldie- irdaugelio draugijų Sekma^^os Ž0 d.J'

Bimba save ramina, kad ta mo vakarą. - ... kiatijos nus^tatymas Ątun darbuotojas. Jisai sunegale- n.-etrrama nėr minėta stoti
= ----------- ----- v------ N Yorko'buvo atvv- būt toks: Mes remiam Ame- .♦ hp«maiidvdamas iuroie p p ?Jineį4jNe\\ i oi ko ouy o at vy 'Antrliios nastamras aamas juioje prasmes nuo 9:30 ryto: (1),

Federacijos centro sek- nK<K “ u-?i pa?*gas vieną labai karštą dieną. La- jono Tamulionio Trio iš 
August Cleassens, ir \lsu.s gonis guli draugo V. Anės- Nashua; (2) Nashua vyru

Apie ši “nepaprastą susi- Užtikrinu tave. kad tos rep- kuris pasakė prakalbą ir iš
rinkimą” aš maniau visai i likos, tie rankų plojimai Lie- dėstė planą socialdemokra- 
nieko nerašyti. Ne aš apie!tuvos naudai, buvo gaivali- tą organizacijai plėsti. Ši- 
ii rašiau ir “Keleivy.” nors'niai. natūralus; tai buvo bai- tas planas yra nustatytas vi- 
Bimba tilpusi “K.” raštą pri- sas iš tikra lietuviškų šir- $am kraštui ir organizacijos
meta man. (Tai tau ir re- i džiu. Aš pats stebėjausi, kad vajus bus pradėtas ateinan- ..
daktoiius ■ Alano raštus iš kiekvienu kariu, suminėjus tį rudenį. Tam vajui pasi- toks Bąt demokratijos prie- 
turinio “pažįsta” Jaunutis- Kauno lietuvių kovą su oku- ruošti, dabar, visose valstijo- s38’ ka*P ir nacizmas. 
Petluškevičius ir kiti “gra- pantais (rusais), suminėjus $e yra šaukiamos tokios Šitokio nusistatymo dabar 
motni” vyrukai, bet Bimba naują laikinę Lietuvos vai- konferencijos. laikosi ir Anglija, ir visa
dar nesugeba ištirti!) ūžia ir panašiai, salėje

diktatorius ; todėl mes turi- tos namuose g Mayhew st., ’ dainininku eruoė vad J 
me remti ir Rusiją, kuri da- Dorehestervie aamimnkU.grape, vau. J.
bar kariania nrieš Hitlori L’01cnesleryje. TamuhoniUl; (3) dainuos J.bai Kariauja prieš Hitlerį. ------------- ITamulionis: (4) kalbės J.

<nawmut avė. 411 nume- Steponaitis iš New Yorko. 
ly anądien buvo rastas laip- | Steponas Minkus.
tais nuvirtęs ir užsimušęs se-; . -------------
nas žmogus. Išaiškinta, kad i Reverę miestely traukinys

tačiau savo kovą prieš ko
munizmą mes turim vesti ir 
toliau, nes komunizmas vra

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Alų,, Vidsrig Lig,. 

Ausy, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatg.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 RROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

tai buvo to paties namo gy- sudaužė automobilį ir užmu- 
ventojas, Thomas Riordon. šė du vyru, kurie juo va- 
72 metu amžiaus. žiavo.

d-zią ir panašiai, saleje pa
sakau, nemaniau nieko kildavo didžiausi rankų plo- 

rašyti. nes, viena, vasarą nė-iiimai. Taigi. Bimbeli, nebūk 
ra jokio ūpo rašyti, trumpi lapė prie vynuogių ir nesi- 
vakarai. o čia dar dirbu ap- tiešyk. kad jei ne Michelso- 
sigynimo darbe po 48 vai. i į na; ir Krukonis. tai minia

mąsi. kailio kaitaliojimą: buvusios Lietuvoje ooi&evi- 
Juk tie žmonės pralenkia ir kų okupacijos, tai Įsitikinsi, 
kamelijoną savo spalvos;kur tikroji lietuvių visuome- 
keitimu. * • nė eina. Musų visuomenė iš

Nu, vat, kaip ten nebūtų, j prigimties labai rami, nuo
savo minti pakeičiau. Rašytii iaįdi. Kad taip kitur, tai bu- 
reikia. tariau sau. Nes Bim-! galėjęs gauti ir kiausi-, 
ba, Mizara, Šolomskas ir; nių. bei tbmeicių. . .
Čikagos “gengė” jau žylio-i .Kasdien vis labiau ir la
la ir zvlios po Amerikos lie- ;dau aiškėja, bolsevistmės 

okupacijos Lietuvoje darbe
liai. Jie baisus, nors, gal 
kiek ir perdėti. Bet teisybės 
nepaslėpsi. Ji išeis Į viršų.

po
tuvių kolonijas ir nuodys 
lietuvių širdį.

Tame “nepaprastatame 
susirinkime” ir aš buvau
Bimba mane matė. nes apie Kur jus tuomet akis padėsi
tai savo gazietoj sako. Bet te? Ir stačiai man nesupran-
klausimu aš jam nestačiau tama, ko jums lysti į lietu

•’ i • a •»<_ __ ___ • _ •______- 1—nemačiau jokios prasmes 
klausti ko nors pas tokį žmo
gų, kuris per akis meluoja. 
Jo akys dūmų nebijo: jos 
meluoja ir sugautos meluo
jant randa kita melą pirmo
jo pateisinimui.

Man atėjus i salę. sėdy
nės arti “steičiaus” buvo jau 
apsėstos komunistinių da
vatkų. Jų buvo, mačiau, iš 
visos Bostono apylinkės. Sė
di nabagai-nabagės su nu
liūdusiais veidais, paniurę, 
kaip žemę pardavę, dūsau
ja. rodos motiną-tėvą palai
doję ir ištiesę kaklus žval
gosi tai po salę. tai i sceną, 
vis laukia PAPĖS Bimbos, 
kad greičiau sutvirtintų juos 
šventam tikėjime. Kol gavo 
iš Bimbos “sutvirtinimų,” 
jie kaip ant žarijų sėdėjo. 
Susitikę tikrą lietuvį raudo 
kaip vėžiai. (Dar 22 birže-; 
lio Dedham piknike bolševi- 
kėliai su manim “bečino,” 
kad jokio karo tarp Sovietų 
Rusijos ir hitleriškos Vokie
tijos nėra ir negali būti. Esą, 
radijas, ką ta rytą paskel
bė apie Rusų-Vokiečių karą. 
yra ne kas kitas, kaip tik 
“pikta Anglijos propagan
da.”)

šalutinėse sec. 
jo vvrai ir motervs, visi man 
pažistami iš veidų, tikri lie
tuviai. ne bolševikai, bet 
daugiausiai jokiai srovei ne
priklausą žmones. Buvo tai 
pilkoii mase. kuriai Lietu-i 
vos likimas labai apeina iri 
todėl ii čia atėjo išgirsti gv- 
vą žodi nes rašto dažnai 
nesupranta, arba supranta; 
kitaip, i si ne|»apraslą susi- 
‘inkinia tie žmones vistiek 
butu eię, nežiūrint kas hutu 
kalbėjęs bile kaibeięs apie1

vių tarpą? Ar negeriau jums 
turėti uždaras, tik savo fa
natikų susirinkimus?

Kadangi apie patį A. 
Bimbą ir tą “nepaprastą su- 
ririnkimą” “Keleivy” jau 
buvo rašyta, tai to kartoti 
jau nėra reikalo, tik šį tą da 
nuo savęs pridėsiu.

Kaip žinia, šį “nepapras
tą susirinkimą” komunistai 
šaukė ne savo vardu, bet 
“Pi ogi esyvių Tarybos” var
du. Savo laiku šios “Tary
bos” voždium buvo p. Ku
bilius. ;

Bet bolševikai, kaip visur, 
taip ir čia, be “čistkos” ilgai 
pabūti negali. Neilgai tru
kus jie “iščystijo” ir p. Ku
bilių ir iš tos “tarybos” ir iš 
savo radijo pusvalandžio. 
Kubiliui jau visur durys už
darytos: pradėjus “smetoni- 
ninkais” ir baigiant komuni
stais, jis visas sroves jau per
ėjo. Šiame susirinkime p. 
Kubilių bolševikai panau
dojo kaipo afišą—daugiau 
nieko. Ištikrujų man gaila 
“profesoriaus,” kad jis to 
nesupranta.

Mitingo rengėjai, mato
mai, valdžiai sakė, kad jie 
šaukia protesto mitingą

ne«e sėdė- prieš Hitle,T 0 kad vy
liausiu tikslu buvo lietuvius

p-.
I' -

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAI! IS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietai, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

ir Lietuvą terlioti — apie tai,

LABIAUSIAI MĖGSTAMAS 
ABIPUS BARO

PICKWICK
PEGULAP' ELIUS

Pagarsėjęs Naujai Pasiūlyto

PICKWICK ‘LIGHT’ ELIAUS

Kompanijomis

- ■ ■> *
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Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nuo 9 ryto ild 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organu nu* 
silpnėjime. Gyvenimo permainą 

meterg. Moterg ir Vyrg ligų 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 ild 12 dieną 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonnealtk 4579.

Gyv. 31133

į Dr Joseph ASaidis 
OPTOMETRISTAS

}TeL 28624

: 9 iki 12 
2 iki 5,

iki

ir
I AKIŲ DAKTARAS 
♦ Ištaiso defektuotu akis ir 
| mu laiku sugrąžinu 
i žeminuoju

i *M
» LAKRENCE, MAS8.

ir

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room » 
BOSTON. Telef. Lafayettu 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Ii

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

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

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE
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STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigina. 

Dideli pagerinimai Ir 
HydraaHe Brt

TAIP’ji TAISOME AUTOMOM* 
LIŪS IR TROKU8 VISOKIŲ 

1SDIRBYSCIŲ.
Peter Treėioku ir 
Ju Kapotiuaas — (aviniukai.

I HAMLIN 8TRBT 
BlMhSL,

i i




