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2 5,000 Raudonarmiečių 
ir 400 Tankų Užėmė Estoniją

40,000 RUSŲ ARMIJA Į Latvija ir Lietuva taipgi 
UŽIMSIANTI LIETUVĄ. Į turės aprūpinti raudonar- 

| miečių garnizonus reikalin- 
i gomis patalpomis, sako ši- 

„. . , . J .. ... Į ll'M VILI! .U.’. JO Žl“
sintis bolševikų agresijai, i njornjSj Lietuvai okupuoti
Leidžiant “Keleivį” spau- Stalinas atsiusiąs 40,000 

don, “New York Times” ko-1 raudonarmiečių. Tokia pat 
respondentas Tolischus pra-) imu armija užimsianti ir 
neša iš Berlyno šitokių ži-' Latviją.
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“Atidavusi Pabaltijo val
stybėlės imperialistiniam 

bolševizmui, kurio 21,000 
avangardo kareivių ir 400 
tankų šį antradienį jau už
ėmė Estoniją, Vokietiją 
skubinasi evakuoti iš to ruo
žo visus vokiečius, kol rau
donas pavojus da nėra juos 
paglemžęs.”

Ir toliaus koresponden
tas aiškina, ką šita vokiečių 
evakuacija iš Pabaltijo kra
štų reiškia. Jis sako, kad 
tarp Maskvos ir Berlyno bu
vę jau iš kalno taip nutarta, 
kad iš visų žemių, kuriuos 
užims Sovietai, vokiečiai 
bus išgabenti Vokietijon, o 
iš vokiečių užimtų sričių ru
sai busią iškraustyti. Tai 
esanti nauja “etnografinė 
tvarka,” apie kurią Hitleris 
minėjo savo kalboje Reich
stage.

Dabar evakuojamu y 
' čiai tik iš Estonijos ir Latvi
jos, nes rusų arniija pirmu
čiausia į tas šalis ateina. Pa
skui visi vokiečiai busią iš
kraustyti iš Lietuvos, o Lie
tuvon busią atkelti visi lie
tuviai iš Rytprūsių ir Suval
kų krašto, kurį rusai’atida
vė Hitlerio nuosavybėn.

Ties Riga ir Talinu šią są
vaitę jau atplaukė 4 Vokie
tijos laivai, kurie išgabens 
iš čia vokiečius. Tuo tikslu 
iš Vokietijos atvykusi Ry
gon ir tam tikra komisija, 
kuri prižiūrės evakuacijos 
eigą, apmokės reikalingas 
išlaidas ir tt. |

Iš viso

Suomija mobilizuoja savo
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kariuomenę ir ruošiasi prie- tas korespondentas.

Nors Sovietų vyriausybė 
užtikrinusi okupuojamų 
kraštų valdžias, kad rau
donarmiečiai tenai nesikiš ( 
į politiką, tačiau kiekvienas 
supranta, kad toks užtikri
nimas nedaug reiškia. Iki 
šiol Pabaltijo šalyse komu
nistų veikla buvo uždraus
ta. Dabar gi, kai tenai sto
vės raudonoji armija, ko-1 
munistus areštuoti ir 1

Kaip Rusai “Siūle” Lietuva Priėmė 
Lietuvai Vilnių.

Lietuvių komunistai A- 
merikoje sako, kad Sovietai 
dabar “siūlę” Lietuvai pasi
imti Vilnių, bet Smetonos 
valdžia atsakiusi, kad ji 
Vilniaus nenorinti.

Bet Chicagos “Tribune” 
Urbšys, ka- korespondentas Donald Day 
— r>„x nušviečia šitą dalyką visai 

kitaip. Jis praneša štai ką:
Kai Sovietų spėkos atėjo 

prie Vilniauš, tai po trumpo 
mūšio lenkti kariuomenė pa- , 
sitraukė iš miesto. Tačiau 
raudonoji armija nekėlė sa
vo kojos į Vilnių per 24 va- . 
landas, bijodamos! patekti 
i lenkų slastus. Tuo tarpu ] 
Vilniaus lietuvių ir lenkų 
organizacijos pradėjo šauk- , 
tis į Kauną, kad Lietuva at- .

I Lietuviai reikalauja 1920 
metų sutartimi nusta

tytų sienų.
Kaunas. — Pereitą šešta

dienį, 7 spalių dieną, Mask
von išvyko šitokia Lietuvos, 
delegacija: užsienių reika-[ 
tų ministeris T ' _ 
riuomenės vadas gen. Ras- i 
tikis, buvęs Washingtone 
Lietuvos atstovas Bizauskas 
ir Norkaitis. Kartu su šita 
delegacija išvyko da ir šie 

' ekspertai, dalykų žinovai: 
Petkevičius, Krivickis, Vi
liamas, Montvila ir pulk. 
Rupšys.

1 Delegacija reikalauja 
Maskvoje tų pačių Lietuvai 
sienų, kokios buvo nustaty
tos 1920 sutartimi, kurią . 
pasirašė Lietuva ir Sovietų - h’stų savo armiją ir užimtų 
Rusija. Ta sutartis pripažįs- Vilnių. Lietuvos \\.!dz;„

i ta Lietuvai visą Vilniaus 1-reipėsi.į Lenkijos atstovą
Vilnių. Lietuvos valdžia

Maskvos Išlygas
Kopenhaga, 10 spalių.— 

Šiandien čia gauta iš Kauno 
oficialės vokiečių žinių a- 
genturos DNB pranešimas, 
kad Lietuvos valdžia nuta
rė priimti Maskvos padik
tuotas “savytarpio apsau
gos” išlygas. Šį rytą, 10 spa
lių, gen. Raštikis ir Kazys 
B’zauskas vėl išskrido iš 
Kauno į Maskvą užbaigti 
derybas, kurios buvo pradė
tos pereitą seredą.

Ši sutartis grąžins Lietu
vai Vilnių, kurį 1920 metais 
lenkai buvo užgriebę, bet 
ne visą Vilniaus guberniją.

(Jeigu Lietuva priima 
Vilnių Maskvos išlygomis, 
tai reiškia, kad bolševikai 
turės tenai pilną autono
miją.)

Stalino Organas Pasisakė 
Už Nacių ir Fašistų Mokslą
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munistai dabar sukels riau
šes ir valdžia pradės jas 
malšinti, tai raudonarmie
čių garnizonai galės “per
sekiojamus darbininkus už
tarti ir išliuosuoti juos iš po 
buožių valdžios.”

Korespondentas sako, 
kad jau pereitą subatą ir 
nedėldienį Kaunas buvęs 
užverstas komunistų lape- 
peliais, kuriais atakuojama 
Lietuvos valdžia.

Toliau korespondentas 
priduria, kad šį panedėlį iš 
Maskvos jau sugryžęs gen. 
Raštikis. Kiti lietuvių dele
gacijos nariai pasilikę dar 
Maskvoje, nes derybos dar 
tebeina. Raštikis atvykęs 
Kaunan pasitarti su savo 
valdžia Vilniaus klausimu. 
Esą, rusai sutinką Vilniaus 
kraštą ir miestą pripažinti 
Lietuvai, bet tokiomis sąly
gomis, kad Lietuvos valdžia 
bijosi jas priimti. Jie sutin
ka Vilnių prijungti prie 
Lietuvos, bet visa tvarka ir 
valdžia tenai turi but ko
munistų, kuriems duodama 
labai plati autonomija. Tai- 

__  esą numatoma gi Kauno valdžia mano, kad 
evakuoti apie 3,500,000 vo- šitoks Vilnius butų niekas 
kiečiu, kurie dabar gyvena daugiau, kaip propagandos 
kitose valstybėse. Dabar jie centras visai Lietuvai su- 
esą pasidalinę taip:

Rusijoj—1,850,000

u t* guberniją, net iki Berezinos Chorvatą Kaune, norėdama 
------ —--------------  .. bausti - - ’sužinoti, ar nebus tokiam 
jau nebus lengva. Jeigu ko- rt •’ ' .......

i visai Lietuvai su- 
komunistinti.

___ _____ ______ Maskva pareikalavo, kad
Rusu užimtoj Lenkijoj— ir Suomija atsiųstų savo at- 

80,000' ‘ - —
Latvijoj—62,000 
Estonijoj—15,000 
Lietuvoj—40,000 
Rumunijoj—850,000 
Vengrijoj—600,000 
Visi jie busią pargabenti 

Vokietijon ir apgyvendinti 
tuose distriktuose, kuriuos 
lenkai turėjo paveržę iš vo
kiečių. Lenkai busią iš tų 
distriktų išstumti ir sugrusti 
Lenkijos gilumon.

Tuo tarpu iš Sovietų Ru
sijos per Estonijos sieną 
dunda raudonosios armijos 
tankai ir armotos, sako “N. 
Y. Times” korespondentas. 
Da prieš tai atvyko raudo
nosios armijos inžinieriai, 
kurie sustiprino tiltus per 
upes ir sutaisė kelius, ku
riais Sovietų karo mašinos 
turi važiuoti. Kiti raudon
armiečių skyriai užima mo
kyklas, ligonines ir net pri
vatinius namus, kuriuose į- 
taisomos kazarmės atvyks
tantiems rusų pulkams. Pa
gal sutartį, kurią Estonijos 
valdžia buvo priversta pasi
rašyti, Estoniją užims iš vi
so 25,000 raudonarmiečių.

stovus į Kremlių pasitarti 
i “bendrais reikalais.” Suo
mijos užsienių ministeris at
sisakė pas Staliną važiuoti, 
todėl tenai buvo nusiųstas 
kitas asmuo. Tuo pačiu lai
ku Suomija paskelbė savo 
kariuomenės mobilizaciją 
ir traukia ginkluotas spėkas 
prie Sovietų sienos. Suomi
ja kreipėsi ir į Švediją ben
dro apsigynimo klausimu. 
Suomių spauda sutartinai 
skelbia, kad “pavojus Suo
mijos nepriklausomybei rei
škia pavojų visai šiaurei.”

Nors nemanoma, kad 
Suomija galėtų prieš Sovie
tų Rusiją atsilaikyti, tačiau 
iš daromų jos žingsnių ma
tyti, kad ji neketina taip 
lengvai Maskvos spaudimui 
nusileisti, kaip nusileido josnusileisti, kaip nusileido 
mažesnės kaimynės.
FRANCUZIJOJ ŽUVO 

ANGLIAKASIAI.
Francuzijos anglių kasyk

loje, netoli nuo St. Etienne, 
pereitą subatą įvyko dujų 
sprogimas, užmušdamas 37 
angliakasius. Be to, 30 dar
bininkų sužeista.

37

Lietuva ima šitas derybas Lietuvos žygiui priešinga 
visa rimtimi. ' lenkų vyriausybė. Lenkijos

atstovas mėgino susisiekti 
tuo reikalu su savo valdžia 
Lenkijoj, bet susisiekimas 
buvo jau nutrauktas. Tuo
met Lenkijos atstovas pa
reiškė savo pritarimą, kad 
Lietuva eitų Vilnių užimti, 
bet tuo tarpu jau jį užėmė 
Sovietų armija.

Reikia pasakyti atvirai, 
kad Lietuvos valdžia bijojo 
bolševikų, sako šitas kores
pondentas. Jeigu eidama į 
Vilnių Lietuvos armija butų 
susidūrus su bolševikais, ku
rie jau turėjo Vilnių apsu
pę, tai butų galėjęs įvykti 
susikirtimas, kuriuo pasi
naudodama raudonoji ar
mija butų galėjusi užmti 
visą Lietuvą. Kai kas mano, 
kad šita baimė buvo perdė
ta, tačiau Lietuvos valdžia 
bijojo rizikuoti. Ji yra įsiti
kinus, kad Vilniaus likimas 
gali but išrištas tiktai dery
bomis, bet ne ginklo spėka.

Sovietai Nepaleidžia 
Vilniaus iš Savo

Rankų.
Šį panedėlį atėjusi iš 

Kauno telegrama sako apie 
Vilnių taip:

Sovietų Rusija sutinka 
Vilnių “pripažinti” Lietu
vai, tačiau su ta sąlyga, kad 
VimTuje turi stovėti Rusijos 
kariuomenės garnizonas ir 
Sovietai turi turėti tenai 
plačią kultūrinę bei sociali
nę autonomiją.

Tai reiškia, Vilnius bus 
“pripažintas” Lietuvai, ta
čiau jis bus ginkluotų rau
donarmiečių rankose ir ko
munistai jį valdys.

Toks “pripažinimas,” tai 
daugiau negu komedija.

SOVIETŲ LAIVYNAS 
PRIEŠ SUOMIJĄ.

Spalių 10 dieną iš Suomi
jos sostinės pranešama, kad 
ties Suomijos įlankoj, ties 
Helsinkiu ir kitais Suomijos 
miestais, pradėjo demon
struoti Sovietų karo laivy
nas. Tai yra “draugiškas” 
grūmojimas, kad Suomija 
pasiduotų Maskvos reikala
vimams. Suomijos vidaus 
reikalų ministeris Urko 
Kekkonen paskelbė per ra
diją įsakymą, kad visi Hel
sinkio ir Viipri miestų gy
ventojai, kurie tiktai gali 
paeiti, tuojaus apleistų šiuos 
miestus ir jų apylinkes. Bi
jomasi, kad rusų laivai ne
pradėtų tuos miestus bom
barduoti.

PASISAKĖ POLICIJAI 
UŽMUŠĘS SAVO ŽMONĄ

Worcestery šj antradienį 
atėjo policijon tūlas Ho
ward Gordon ir pasakė nu
žudęs savo žmoną. Policija 
nuvyko į jo namus ir įštik- 
ro rado užmuštą moterį. Li
ko šeši vaikai.

NUMIRĖ BUDELIS.
Šį utarninką New Yorke 

mirė budelis Robert Elliott, 
kuris žudydavo elektros kė
dėse mirti pasmerktus pra
sikaltėlius. Jis ėjo oficialaus 
budelio pareigas keturiose 
valstijose: New Yorke, 
Pennsylvanijoj, New Jer- 
vey ir Massachusetts. Sako
ma, kad jis nužudęs iš viso 
300 žmonių.

Kodėl Rusai Sulaikė 
Anglų Laivus.

Murmansko uoste, Sovie
tų šiaurėj, Maskvos įsaky
mu buvo sulaikyti keli ang
lų laivai, kurie buvo pri
krauti celuloza ir jau rengė
si išplaukti. Maskva dabar 
aiškina, kad ji sulaikiusi 
tuos laivus dėl to, kad karui 
prasidėjus buvęs išleistas 
įsakymas, kad už visą karo 
medžiagą pirkėjai turi už
mokėti iš kalno. Bet vokie
čiams Sovietai prižadėjo 
siųsti visokią karo medžia
gą be užmokėjimo iš kalno. 
Vokiečiai iš viso lusams pi
nigų nemokės, bet atsily
gins mašinomis ir kitokiais 
savo fabrikų gaminiais.

Lietuvoj Įsteigta 3 
Stovyklos Lenkams

Chicagos “Tribune” ko
respondentas Donald Day 
praneša, kad internuotiems 
lenkų kareiviams Lietuvoje 
yra įsteigtos trys koncentra
cijos stovyklos. Viena jų 
esanti Kulautuvoj, 11 mylių 
nuo Kauno; antra Petrašiū
nuose, 3 mylios nuo Kauno, 
o trečia Panevėžy, šiaurės 
rytų Lietuvoje.

Lenkų pabėgėlių skair 
čiaus Lietuvoje šitas kores
pondentas sakosi tikrai ne
žinąs, bet jis spėja, kad jų 
tenai galį but nuo 20,000 iki 
60,000. Tarp pabėgėlių esąs 
buvęs Gardino gubernato
rius ir trijų Lenkijos miestų 
burmistrai su šeimynomis, 
kurios pabėgo nuo bolševi
kų. Tarp lenkų kareivių esą 
labai daug sužeistų. Lietu
viai stengiasi prižiūrėti juos 
gerai, bet jiems stinga vais
tų ir kitokių medicinos reik-

Italų-V o kiečių San 
tiktai Pagedo.

Mussolinio vietą užėmė 
Stalinas.

Nuo tos dienos, kai Vo- 
Sovietų 
sutartį, 

suraukęs

HITLERIZMĄ SUNAI
KINTI NEGALIMA, SA

KO “IZVIESTIJA.”

Todėl Sovietų oficiozas rei
kalauja, kad karas prieš 
Hitlerį butų sustabdytas.
Šį panedėlį Stalino val

džios organas “Izviestija” 
atvirai pasisakė už fašizmą 
ir nacizmą, kurį demokrati
nės valstybės norėtų sunai
kinti ir apsaugoti mažąsias 
tautas nuo užpuolikų.

Kaip jau visi žino, perei
tą sąvaitę Hitleris pasakė 
Reichstage prakalbą, kuri 
buvo taikoma ne tiek Reich
stagui, kiek demokratinėms 
valstybėms ir visam pasau
liui. Toj savo kalboj šitas 
“kruvinas ir purvinas ban
ditas,” kaip jį pavadino 
Anglijos laivyno ministeris, 
pasigyrė pasauliui, kad jo 
aimija su Sovietų pagalba 
Lenkiją jau sunaikinusi ir 
toliau karą tęsti jis nematąs 
reikalo. Todėl jisai siūlo, 
kad franeuzai su anglais 
padėtų ginklą, pripažintų 
Lenkijos padalinimą ir ma
garyčioms da pridėtų Vo
kietijai kolonijų. Šitokiomis 
sąlygomis jisai sutinkąs už
tikrinti Europai taiką ir ra
mybę. O jeigu demokrati
nės valstybės nenorėtų šitų 
jo išlygų priimti, tai jis ta
da pasitarsiąs su Sovietų 
Rusija, kas daryti toliau. Jis 
davė suprasti, kad su Stali
no pagalba jisrtada galėsiąs 
sunaikinti 
Angliją, 
Lenkiją.

Rašant 
džius, oficialus aliantų at
sakymas į šitą Hitlerio “tai
kos” pasiūlymą da nėra 
paskelbtas. (Chamberlai- 
nas žadėjo paskelbti jį šią 
seredą Anglijos parlamen
te.) Bet iš neoficialių šalti
nių jau aišku, kad Hitlerio

Francuziją ir 
kaip sunaikino

mums šiuos žo-

I pasiūlymas bus atmestas. Iš 
I atskirų Anglijos ir Francu- 
j zijos vadų pareiškimų jau 
ir dabar aišku, kad demo
kratinės valstybės yra pasi- 
ryžusios su Hitleriu neda
ryti jokios taikos. Jų obal- 
sls yra: Hitlerizmas turi but 
sunaikintas!

Rodos, kad šitam obal- 
siui turėtų labai pritarti ko
munistai, kurie iki šiol skel
bė fašizmui mirtiną kovą.

Bet komunistų valdžios 
organas “Izviestija” užėmė 
visai priešingą poziciją, ši
tas laikraštis sako: “Angli
ja ir Francuzija veda prieš 
Vokietiją karą norėdamos 
atstatyti Lenkijos valstybę. 
Bet visų labas reikalauja 
šitą beprasmį kraujo lieji
mą nutraukti. Anglijos laik
raščių didžiuma sako, kad 
dėl šito karo esąs kaltas hit
lerizmas ir jis turįs but su
naikintas. Taigi ištiktųjų 
šitas karas yra vedamas 
prieš Hitlerio ideologiją... 
Bet žiauriai žudyti žmones 
dėl to, kad kam nors nepa
tinka jų idėjos, yra kvailas 
ir neprasmis darbas. Vesti 
karą prieš ideologiją reiškia 
giįžti į viduramžius, kuo
met buvo vedami religiniai 
karai atskalūnams naikinti. 
Istorija parodo, kad tokie 
karai išnaikina ištisas kar
tas ir veda prie barbariz
mo.”

Taigi, kas kovoja prieš 
hitlerizmą ar nacizmą, tas 
yra stačiai beprotis. Nes 
kaip gi galima žudyti žmo
nes dėl to, kad jie yra na
ciai, ar fašistai?

Taip kalba Stalino orga
nas, to paties. Stalino, kuris 
iššaudė beveik visus revo
liucijos vadus ir geriausius 
generolus vien dėl to, kad 
jie simpatizavo naciams!

Trockis, kuris įkūrė rau- • 
donają armiją, o dabar 
skursta ištrėmime, galėtų 
šiandien paklausti Stalino: 
“Jeigu kovoti prieš žmogaus 
ideologiją yra kvaila ir be
prasminga, tai kodėl tavo 
komunistai nesiliauja mane 
šmeižę? Kodėl tu neleidi 
man grįžti Sovietų Rusi
jon?”

Ištikro, panašų klausimą 
galėtų šiandien pastatyti vi
si socialdemokratai, visi so- 
cialrevoliucionieriai ir kiti, 
kurie dėl savo idėjų yra su
grusti Sovietuose į koncent
racijos stovyklas arba kan
kinasi kalėjimuose.

Stalinas nepripažįsta la- 
svės jokiai ideologijai. Visi 
kitokios nuomonės žmonės 
turi but persekiojami ir žu
domi. Tik Hitlerio ideologi-

........... . Ir 
turėtų kuo 

greičiausiai padėti ginklą,

1

I

Hitleris “Purvinas 
ir Kruvinas.”

Pereitą sąvaitę Anglija 
pašaukė da 250,000 vyrų 
armijom Po to, laivyno mi
nisteris Churchill pasakė 
parlamente, kad karas pa
sibaigsiąs tik tuomet, kai 
Hitleris ir jo gengsteriai, 
“kurių rankos yra kruvinos 
ir purvinos,” bus visiškai 
sunaikinti. “Lenkija buvo 
sutrempta, bet ji bus atsta
tyta,” pridūrė jisai. Lenki
jos padalinimo nepripažįs
ta niekas, išskyrus tik na
cius ir komunistus.

“Hitleris galėjo pasakyti, 
kad karas turi prasidėt, bet 
ne jam ir ne jo vietinin
kams pasakyti, kada jis turi jai negalima priešintis, 
pasibaigti,” sako Anglijos todėl ' alįantai l 
laivyno ministeris. L - ~

Tai toks buvo anglų atsa- kad hitlerizmas galėtų gy- 
kymas į Berlyno-Maskvos vuoti.
“taiką.” i ‘ Tai ve, prie ko priėjo Sta-

Toliau Churchill pranešė lino valdžia! Ar galėjo kas 
parlamentui, kad apie šio to tikėtis?
mėnesio pabaigą Anglijos 
laivynas kovai su submari- 
nais bus padidintas trygu- 
bai. Bus apginkluoti visi

kietija pasirašė su 
Rusija nepuolimo 
Mussolinis sėdi 
nosį. Sakoma, kad apie Hit
lerio bičiulystę su Stalinu 
jis nebuvęs iš kalno pain
formuotas ir visai nežinojęs, 
kad naciai su komunistais 
nutarė pasidalinti Lenkiją. 
Todėl kai dabar Hitleris 
pakvietė Mussolinį Berly
nan, kad šis pasiūlytų Pran
cūzijai ir Anglijai baigti 
karą, tai Mussolinis visai at
sisakė važiuoti. Nors neno
rėdamas buvusį savo bičiulį 
visai ignoruoti Mussolinis 
pasiuntė Berlynan savo žen
tą Cianą, tačiau ir jam įsa
kė, kad Hitlerio planams 
nepritartų. Ir Ciano kelionė 
Berlynan buvo visaį bergž
džia.

Dabar žinios sako, kad 
tarp Vokietijos nacių kilęs 
didelis pasipiktinimas Mus- 
soliniu. Pereitą subatą Ber
lyno naciai įtaisė demon
straciją, kurioj buvo nešami

JAU 23 METUS NEŠIO
JASI KULKĄ ŠIRDY.
United Press agentūra 

praneša iš Pietų Afrikos, 
kad netoli nuo Darlano, Na
tale apskrity, gyvena tūlas 
ūkininkas 
Smeatan. 
giminė?) Jis dalyvavo pa
sauliniame kare ir 1916 me
tų liepos mėnesy Francuzi- 
joj buvo sužeistas. Vokiečių du dideli paveikslai: viena- 
kulipka pataikė jam į dešinį 
šoną ir įstrigo į širdį, bet 
taip laimingai, kad nepa
žeidė jos opiausių dalių.
Dabar jau 23 metai kaip tas _ ___
žmogus gyvena ir nešiojasi veidas'linksmai šalia Hitle- tikisUuo~bu<fu vokiečiu sub- 
širdy vokiečių kulipką. irio šypsojosi.

vardu M. B. 
(Gal Smetonos

me plakate buvo nupieštas__  ___ _ ........... .
Hitleris, o antrame Mus- prekybos ir žvejybos laivai, 
solinis ir Stalinas; bet Mus- taįp kacĮ kiekvienas jų galės 
solinis buvo apačioje ir kry- sunaikinti pasirodžiusį iš 
žium perbrauktas. _ Stalino p0 vandens priešą. Anglai

marinas visai išnaikinti

HITLERIS VĖL PRAŠO 
TAIKOS.

Šį utarninką Hitleris vėl 
paskelbė per radiją, kad jis 
norįs baigti karą, bet jeigu 
vakarų valstybės nenorės 
taikytis, tai jis vesiąs karą 
iki galo. Taip, Hitleriui gali 
but galas.

fl:
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5 APŽVALGA S
ŽYMESNI ŽMONĖS 

TRAUKIASI IŠ KOMU
NISTŲ TARPO.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad po to, kai Sovietų 
valdžia susidėjo su Hitlerio 
kompanija ir sunaikino Len
kiją, iš komunistų partijos 
Amerikoje pradėjo trauk
tis visi apšviestesni žmonės. 
Pavyzdžiui, pasitraukė 
Granville Hicks, buvęs Har
vardo universitete instruk
torius ir komunistų žurnalo 
“New Masses” redaktorius. 
Pasitraukė taip pat visa ei
lė Harvardo universiteto 
studentų.

Dabar “Naujienos” pra
neša, kad iš komunistų par
tijos pasitraukė ir George 
Wishniak, buvęs “Daily 
Workerto” administrato
rius.

Pasitraukdamas iš komu
nistų eilių, Wishniak pas
kelbęs viešai šitokį pareiš
kimą:

“Aš jaučiu, kad mano šven
ta pareiga paaiškinti, kodėl aš 
rezignavau iš partijos. Pasku
tinio laiko įvykiai giliai sujau
dino tuos, kurie pirmiau tikė
davo, kad Sovietų Sąjunga ir 
komunistų partijos visame pa
saulyje kovoja prieš fašizmą 
ir nacizmą. Sovietų-Hitlerio 
sutartis šitą tikėjimą sugriovė.

“1937 m., po valymo bylų 
Maskvoje, daugelis seniausių
jų revoliucionierių ir geriau
siųjų armijos vadų buvo ‘lik
viduoti,’'nes jie buvo kaltina
mi pritarimu naciams. Sovie- 
tų-nacių sutartis šitą nuomonę 
sugriovė. Net po to. kai buvo 
pasirašyta vadinamoji ‘nepuo
limo’ sutartis, mums buvo sa
koma, kad tai apsaugosią Eu
ropos taiką, bet nespėjo išdžiū
ti rašalas ant to dokumento, 
kaip Hitlerio ir Stalino armijos 
įsiveržė Į Lenkiją.

“Kiekvienas, kuris turi bent 
kiek smegenų, gali suprasti, 
kad visi šitie manievrai buvo 
suplanuoti iš anksto. Visi tie, 
kurie dar ir dabar palaiko ry
šius su Sovietų Rusijos ir nacių 

Vokietijos sąjungos rėmėjais, 
turės — jeigu jie norės būti 
nuosakus — geisti pergalės 
Hitleriui. Aš atsisakau tai da
ryti ir šiuomi aš pareiškiu, kad 
aš galutinai atsiskyriau nuo 
tų, kurie gina ir teisina tokią 
kooperavimo su Vokietijos na
ciais politiką.”

Dėl tos pat priežasties pa
sitraukė iš Amerikos komu
nistų partijos ir maj. Hum
berto Galleani, kuris 1936 
metais pats pirmutinis nu
vyko iš Amerikos Ispanijon 
ginti demokratinę respubli
ką nuo Hitlerio ir Mussoli- 
nio gaujų užpuolimo ir, kaip 
karininkas, buvo paskirtas Į 
vienos savanorių brigados j 
komendantu. Iki šiol jis bu- ■ 
vo komunistų partijos na- Į

rys, bet dabar iš jos pasi
traukė ir pasakė:

“...vadinamoji nepuolimo 
sutartis, kuri buvo pasirašyta 
Maskvoje rugp. 23 d. tarp So
vietų Rusijos ir hitleriškos Vo-I 
kietijos, iššaukė tokį pasibai- Į 
sėjimą ir pasibjaurėjimą manoj 
sąžinėje, kad aš pasijutau tu
rįs tuojaus nutraukti savo ry
šius su partija.”

Bet lietuviški komunistai 
zis dar mėgina teisinti Sta- 
lino-Hitlerio “ženybas.”

zmo-

tar-

MIRĘS PLIENO KARALIUS.

r čia parodytas Amerikos plie
no pramonės magnatas Charles 
M. Schwab, kuris šiomis dieno
mis mirė. Jis kovojo prieš dar
bininkų unijas, laužė streikus, 
krovė sau milionus, o dabar gu
li užkastas žemėn ir tie milio- 
nai jam visai nereikalingi.

NESĄMONĖS.
Polemizuodama su “Nau

jienomis,” kurios nepritarė 
Hitlerio pasiūlytai “taikai,” 
tomunistų “Laisvė” įsikalba 
pati sau, buk “Naujienų” 
edaktorius stojąs už impe- 
ialistini karą. Ji stačiai sa

ko, kad —
“Grigaitis rėmė pereitą pa

saulinę skerdynę. jis remia ir 
dabartinį imperialistinį karą. 
Jam negaila milionų žmonių 
gyvybių. Negaila jam. nieko. 
Jo rolė, mat, yra ta, kad tar
nauti plėšikams.”
Tai yra gryna nesąmonė. 

Kas skaito “Naujienas,” tas 
žino, kad jos nerėmė perei
to karo, ir neremia dabarti
nio. O sakyti, kad Grigaitis 
“tarnauja plėšikams,” gali 
tiktai nesveiko proto 
gus.

Ištiktųjų plėšikams
nauja tiktai tie, kurie stoja 
už Hitlerio “taiką,” nes toji 

i “taika” yra plėšiko “taika.” 
Užpuolęs svetimą šalį, iš
žudęs tūkstančius žmonių, 
užgrobęs jų miestus, fabri
kus, geležinkelius, kasyklas, 
laukus ir miškus, Hitleris 
siūlo “taiką.” Pripažinkit 
jam šitą plėšimą, pripažin
kit visą grobį ir padėkit 
ginklą, tai bus “taika.” O 
jeigu šitos vagystės jam ne- 
pripažinsit, tai jis varys sa
vo razbajų toliau ir niekas 
nebus nuo jo apsaugotas!

Jeigu tai nėra plėšiko 
“taika,” tai kaip gi kitaip 
šitą pasiūlymą pavadinti? 
Ir kas tam banditizmui ne
pritaria, tai, “Laisvės” iš
manymu, tas “tarnauja plė
šikams.”

Na, kaip sau norit, bet 
sveiko proto žmogus šitaip 
kalbėti negali!

KUR KLERIKALAI PA
DĖJO AUKAS?

“Draugas” paskelbė vie
nos klerikalų organizacijos 
iždo apyskaitą, parodančią 
kiek šita organizacija pri
ėmė iš visuomenės aukų 
Lietuvos reikalams ir kiek j 
tų aukų išsiuntė Lietuvon. 
Jos pajamos Lietuvos reika
lams buvusios tokios:
Lietuvos Ginklų Fondui 
Klaipėdos tremtinių šelp. 
Vilniaus reikalams ..........
Vilniaus pasai ir ženkleliai 
Pieno Lašo dr-jai Kaune

$1,378.16
238.98
799.17

40.70
16.00

$2,473.01

O Lietuvon iš šitos sumos 
nusiųsta tik štai kiek:
Lietuvos Ginklų Fondui 
Klaipėdos trenit. šelpt 
Pieno Lašo dr-jai ..........

Viso

$1,284.85
215.98
16.00

$1,516.83Pasiųsta Lietuvon

Taigi, klerikalų fonde tu
rėtų būti da neišsiųstų Lie
tuvon aukų $956.18. Bet 
kaip parodo atskaita toliau, 
visas tos organizacijos tur
tas dabar susideda iš sekan
čių įrašų:

Lietuvos Pask. Bonai
Metropolitan State Bank 
Cash ižde ......................

$4.500.00
nota 50.00

584.15

Viso
Be to LDS pask. nota

Kaip matote, tų 
aukų Lietuvos reikalams

5,134.15 
$5,000.00

$956.18

■

štai, kaip išrodė Lenkijos plentai priešui kraštą užpludus. Dešiniąją pusė vežimai veža 
armijai maistą į frontą, o kairiaja puse bėga iš pafrontės nelaimingi gyventojai.

AR KOMUNISTAI NORI VIENYBĖS

klerikalų iždo atskaita jau 
neparodo. Todėl Brooklyno 
tautininkų laikraštis kelia 
klausimą, kur tos aukos 
yra ?

Pamatysime, ką į tai at
sakys klerikalų spauda.

ČENSTAKAVA ARK
LIAMS, O VARŠUVA 

ŽYDAMS.
Lenkai skundėsi, kad 

Čenstakavos bažnyčioj, kur 
buvo jų “stebuklinga” pa
nelė švenčiausia, naciai Įtai
sė tvartą savo arkliams.

Dabar vėl pasklydo gan
dų, kad naciai planuoja len
kams naują įžeidimą, bū
tent, Varšuvoj įsteigsią žy
dų respubliką.

Jeigu atsiminsime, kaip 
lenkų nacionalistai ir kleri
kalai žydų neapkenčia, tai 
įkūrimas Varšuvoj žydų 
respublikos butų, žinoma, 
didžiausis tiems antisemis- 
tams įžeidimas.

Bet mes esam linkę ma
nyti, kad gandas apie tokią 
“žydų respubliką” veikiau
sia yra paleistas juokdarių.

KURKULIS ESĄS GYVAS
Savo laiku “Keleivio” 

redakcijoj yra dirbęs P. 
Kurkulis, kuris po savo raš
tais pasirašydavo Varduno 
slapyvarde. Tai buvo da 
prieš LSS skilimą. Vėliau 
jis išvažiavo dirbti prie 
“Kovos,” o kai LSS skilo, 
jis nuėjo su komunistais ir, 
pagaliau, išvyko (kiti sako, 
kad buvo deportuotas) į So
vietų Rusiją.

Po to per keliolika metų 
nebuvo jokių žinių apie jį. 
Kadangi Sovietų Rusijoj la
bai daug komunistų buvo 
sušaudyta, tai buvę Kurku- 
lio draugai. Amerikoje pasi
darę išvadą, kad ir jį Stali
nas bus jau paguldęs po ve
lėna.

Bet “Laisvės” žmonės 
sakosi šiomis dienomis ga
vę iš P. Kurkulio laišką. Jis 
esąs da gyvas ir dirbąs vie
noj Maskvos įstaigoj.

UŽMUŠTAS PRIE VAR
ŠUVOS.

Čia matome ”okiečių genero
lą Fritschą, kuris buvo užmuš
tas prie Varšuvos.

Stalinas ir Hitleris—Partneriai.
tie, kurių laikosi Vokietija

su

Mūsiškiai komunistai neži
no ką šneka.

“Sovietai sulaikė Hitlerį 
Lenkijoj!” “Raudonoji ar
mija išgelbėjo Lenkijos 
žmones nuo nacių!”

Taip ir tam panašiai dek
lamuoja mūsiškių komunis
tų spauda ir kalbėtojai.

Visa tai parodo, kad jie 
nežino ką šneka.

Hitleris savo kalboje 
Reichstage 6 spalių pasakė 
labai aiškiai, kad jis ir Sta
linas yra tikri partneriai ir 
vienas kitam padeda, bet ne 
“stabdo,” kaip mūsiškiai 
komunistai pasakoja.

štai jo žodžiai:
“Vokietijos interesai ir 

siekiai visiškai supuola
Sovietų Sąjungos interesais 

I ir siekiais. Todėl šios dvi 
| valstybės nutarė pašalinti iš 
, savo tarpo visokius ginčus, 
kurie kelia nerimą viduje ir 
betvarkę užsieny, ir kurie 
galėtų turėti nepageidauja
mos intakos į šitų dviejų di
džiųjų valstybių santikius.

“Todėl Vokietija ir So
vietų Sąjunga aiškiai nusta
tė savo interesų srities sie
nas, kiekviena pasižadėda
ma palaikyti savo srity įsta
tymus ir tvarką, ir neleisda
ma nieko, kas galėtų but 
žalinga antram partneriui.”

Kurgi tuomet timka mu
sų komunistų pasakos, kad 
Sovietų armija “sulaikė na
cių žygį į rytus?” Juk iš 
Hitlerio žodžių matom kaip 
ant delno, kad Sovietai gali 
tik ko-operuoti su savo part
neriu (Hitleriu), bet ne
trukdyti jam

pasako aiškiai savo minčių. 
Jis turėjo pasakyt, apie ku
riuos politikierius jis kalba. 
Juk komunistų tarpe jų yra 
daugiausia.

Mano nuomonė pasilieka 
ta pati, kad mums reikia 
vienybės, reikia draugišku
mo. Juk abejuose susivieni
jimuose yra visokių pakrai
pų žmonių. Yra gerų veikė
jų ir gerų patrijotų. Taigi, 
neatsižvelgiant į tulus va
dus, reikia šį klausimą gi
liau apsvarstyti. Mes turime 
atsiminti, kad ateis laikas, 
kuomet musų vietas užims 
jaunimas; tuomet jau bus 
daug mažiau partyviškumų, 
o bus tik amerikonizmas. 
Tai kodėl mums nepradėti 
dirbti ta linkme dabar?

Jonas Jarus.

Dažnai ir labai dažnai 
komunistinio nusistatymo 
žmonėse 
stokim 
obalsis skamba 
metus, 
Jie nieko prie savęs nepri
traukia ir patys vieni nieko 
nenuveikia.

Taigi, čia yra kas nors 
kaltas, kas nors kliudo, kad 
nesusidaro vienybė, nesusi
daro draugiškumas lietuvių 
tarpe. Musų čia yra toks 
mažas skaičius, ir dar turi
me tiek daug bartis, tiek 
skaldytis į mažas draugijė
les, mažus būrelius. Tai la
bai sumažina visų spėkas.

Jau ilgokas laikas, kaip 
Cleveland© pažangieji vei
kėjai darė planus ir turėjo 
daug pasikalbėjimų organi
zacijų klausime. Kelios są- 

. vaitės atgal paleidome per 
spaudą atsišaukimą, kvies
dami veikėjus pasitarti ar 
nebūtų galima suvienyti ;i 

, vieną organizaciją SLA ir 
' LDS. Susivienijimo orga- 
, nas “Tėvynė” patalpino 
šitą atsišaukimą be jokių 

iš ko 
galima suprasti, kad SLA

I vienybei nepriešingas. “Tė- 
' j vyne” nieko nepridėjo ir 

neatėmė; ji tą klausimą pa- 
’ liko nariams svarstyti. Tą 

patį padarė ir draugiški so
cialistų laikraščiai, “Nau
jienos” ir “Keleivis.” Jie 
visuomet nori draugiškumo 
ir vienybės. Socialistai ir jų 
pritarėjai visuomet stoja už 
vienybę, kur ji galima.

Bet iš komunistų pusės 
pasigirdo kitoks atsiliepi
mas. Štai, ką į tai atsako jų 
LDS organas (15 rugsėjo 
dieną):

“Gražu kalbėti apie susi
vienijimų suvienijimą ir pa
sekmėj to galingos lietuvių 
fraternalės organizacijos 
sudarymą. Nei vienas sąži
ningas žmogus juk tam ne
gali priešintis. Bet kaip ta
tai atsiekti, tai jau kitas 
dalykas. Pat pradžioje juk 
buvo yienas Susivienijimas. 
Vėliau jis perskilo. Pasek
mėj to atsirado du susivie
nijimai. Vėliau, 1930 me
tais, reakcinė vadovybė su
skaldė SLA. Susibudavojo 
LDS. Dabar tuos susivieni
jimus suvienyti, tai jau di
delis darbas. LRKSA vado
vybė apie vienybę nenori 
nei išsižioti. SLA vadovybė 
taipgi neprielankiai atsine
ša. LDS kelis sykius siūlė 
LRKSA ir SLA bendrą vei
kimą Lietuvos ir kai kuriais, 
kultūriniais klausimais. Mu
sų siūlymai betgi padėta 
šalin. Tai kaipgi galima pri
eiti prie pilnos vienybės, 
jeigu jau negalima susitarti 
daug mažesniais kasdieni
niais reikalais? LDS gali ir 
taip labai puikiai gyvuoti. 
Finansiniai jis tvirtesnis už 
kitus susivienijimus, 
riais 
auga, 
ir plačią veikimui dirvą.”

Tai taip atsiliepė LDS 
organas į vienybės klausi
mą. Nors vienybę siūlė Cle- 
veiando veikėjų atsišauki
mas, tačiau LDS organas 
tuoj ėmė atakuoti SLA vir
šininkus. O jie šituo klausi
mu da nebuvo nei žodžio 
pasakę. Kiek man žinoma, 
tai visai naujas sumanymas, 
pirmu kartu pasirodęs spau
doj. Komunistai sako, kad 
jie negalėjo susitaikyti su 
kitais nekurtais Lietuvos 
klausimais. Tas gali būti 
tiesa. Kaip kur kolonijose 
/ra ypatiškumų ir draugai 
s abiejų pusių nesusitaiko, 
vpač kuomet komunistai 
daug pasikeitė Lietuvos 
klausimu. Bet susivieniji
mų (SLA ir LDS) vienybė 
nėra juk politikos klausi
mas. Čia tik susišelpimo 
reikalas.

Pruseika “Vilnyje” rašo, 
kad senieji politikieriai nu
kris kaip supuvęs obuolys' ją $2,500 sumai. Mergina buvo 
nuo medžio. Tačiau jis ne-' 18 metų amžiaus.

girdisi obalsis: 
už vienybę! Tas 

per metų 
bet rezultatų nėra.

lie, Kurių lamusi vunicuja. • i - *i • •* ' i
“Bet kai dabar paaiškėjo, P^kų ir išvadų, 

kad Stalinas Sovietų Rusi
jos principuose neranda 
nieko, kas kliudytų jam 
auklėti draugiškus santikius 
su valstybėmis skirtingos 
politinės santvarkos, tai ir 
nacių Vokietija nemato 
priežasties, kodėl ji negalė
tų pakeisti savajj nusista
tymą.”

Taigi Hitleris čia pasako 
aiškiai, kad Stalinas pirmu
tinis pakeitė savo nusista
tymą ir ištiesė ranką tiems, 
kuriems pirma jis skelbė 
kovą.

Matyt, mūsiškiai komu
nistai šito fakto visai neži
no, jeigu jie vis dar tiki ir 
skelbia, kad jų Stalinas 
“turi Hitlerį savo rankoj.” 

Stalinas, matyt, jų visai 
neinformuoja, ką jis daro. 
Taigi jie turėtų dabar pasi
semti žinių apie savo “didį 
vadą” nors iš jo partnerio 
kalbos. Vapsva.

NERAŠTINGIAUS1A PA
SAULIO TAUTA.

Nors Kinija yra seniau
sia tauta pasaulyje, kuri jau 
2—3000 metų prieš Kristų 
buvo pasiekusi aukštą kul
tūros laipsnį ir žinojo raštą, 
tačiau kartu ji yra ir neraš- 
tingiausioji pasaulio tauta. 
Kodėl? Todėl, kad kinų 
abėcėlė turi apie 4,000 žen
klų, ko nei vienoj kitoj tau
toj nėra. Iš čia kiekvienam 
turi būti aišku, kodėl tiek 
daug yra neraštingų kinų. 
Norėdamas tokį raštą iš
mokti, kinas mokos .visą gy- 

Bet ir tai nevisuo-meSotama kad

sus.taręs užpult. Lenta is Todį „voliucijos, kuri
fa TodH ^udoKa™S!sukrėtė ki"P Paska-

įOflTel 1 auaonarmieciai energingam darbui, ki-
išdaužė Lenkijon ne ‘stab;lnai Eusigk|vkjo ,ašt, nois jr 

panašų senajam, bet jau tik 
iš 46 ženklų. Šį jie-vartoja 
dabar visur: laikraščiai ir 
knygos bei vadovėliai pilnai 
naujuoju raštu išsiverčia ir 
mintis išreiškia ne blogiau 

1 kaip senuoju raštu. Iš 400 
I milijonų tautos iki šių laikų 
neraštingų būdavo beveik

dyti” nacius, bet padėti 
jiems.

Kitoj savo kalbos vietoj 
Hitleris pareiškė, kad “Nuo 
tos valandos, kaip šios dvi 
valstybės nutarė gerbti vie
na kitos sątvarką ir princi- ’ 
pus, išnyko pagrindas bet 
kokiai savitarpei priešgy- 
nypriome įsidėti ealvon ši-1P“6 (200 milijonų). Bet 
tų -Ei' ..—i* U
valstybės nutarė gerbti vie
na kitos sątvarką ir prin
cipus. Vadinasi, naciai pasi
žadėjo gerbti Stalino prin
cipus, o komunistai gerbs 
Hitlerio principus.

Tai jau tampresnė part
nerystė, negu tarp vyro ir 
žmonos.

Hitleris pabrėžia, kad 
pirmiau tarp jo ir Stalino 
principų buvo skirtumų, bet 
dabar jau jie išlyginti.

Girdi:
“Savo kalboje Dancige aš 

esu pareiškęs, kad Sovietų 
Sąjunga yra organizuota 
skirtingais principais, negu

“ ” raščių tautai yra be galo ža- 
j;1^’ | lingas ir todėl dabar Kini

joj įvestas privalomas pra
džios mokslas, kad tuo ba
du nors jaunieji apsišviestų.

BYLA DĖL MAINIKAVI
MO ŽMONOMIS.

Michigano valstijoj, La
peer miestely pereitą savai
tę buvo sprendžiama įdomi 
byla. Buvo kaltinamos dvi 
poros, kurių vyrai sumainė 
savo žmonomis, ar žmonos 
vyrais. Teismas pripažino 
lygiai kaltomis moteris, 
kaip ir vyrus, ir visus nu
baudė.

Na- 
taipgi gana gražiai 
Jis turi gražų vardą

VISKO PO BISKĮ.
Žmogus gyvens daug il

giau ir bus atsparesnis vi
soms ligoms, jeigu jis mai
tinsis sudygusiais grūdais. 
Taip pasakė Dr. Oscar Erf 
daktarų konferencijoj Lock- 
porte, N. Y.

“Neverkit, Lenkija ne
mirs,” pasakė popiežius len
kų kunigams, kurie buvo 
nuvykę savo ašaras jam pa
rodyt. Bet ar ji mirs, ar ne, 
tai prigulės ne nuo popie
žiaus, o nuo to, kaip pasi
baigs šis karas.

prancūzai veržiasi Vo
kietijon jau antrą mėnesį, 
bet kai jie paskelbė aną
dien savo “laimėjimus,” tai 
pasirodė, kad Saarbruecke- 
no kryptimi iki šiol jie yra 
pažengę nuo savo sienos 
vos tik pusę mylios.

VELNIO IŠMISLAS.
Kuomet Arabijos kara

lius Ibn Saudas pirmą sykį 
Įvedė savo rūmuose telefo- 
ną^tai mahometonų dvasiš
kiai ėrftė šaukti, jog telefo
nas, tai velnio įrankis ir 
kaip toks turi būti prašalin
tas.

Ibn Saudas kantriai iš
klausė argumentų ir pas
kiau tarė:

—Jei telefonas yra velnio 
instrumentas, tai šventi Ko
rano žodžiai negalės per jį 
eiti. Todėl išbandykim.

Prie dviejų telefonų buvo 
jastatyti dvasiškiai, kurie 
nudėjo skaityti šventą kny

gą ir kiekvienas žodis buvo 
aiškiai girdimas. Tuomet 
visi įsitikino, jog velnio 
ten nėra.

KUN. DVORECKIS NUTEIS
TAS MIRTI.

čia parodytas Camden, N. J., 
lenkų baptistų kunigas Dvorec- 
kis, kuris pereitą savaitę buvę 
nuteistas mirti už savo dukters 
nužudymą. Sakoma, kad mer
gaitė buvo nėščia ir todėl tėvas 
prikalbino jos vaikiną pasmaug
ti ją. Prieš tai tėvas apdraudė
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aiškiai savotį; 

ijo pasakyt,^] 
olitikieriusjBįį. 
nunistų tarpe j;, 
įsia.
i nuomonė pas^ 

kad mums tį 
s, reikia drau^ 
: abejuose aaų 
yra visokių paį^ 
lių. Yra gerų rį 
•ų patrijotų. Tį 
elgiant į tūta j, 
:ia šį klausią f. 
-arstyti. Mes tau 
, kad ateis laį 
musų vietas užu 
;; tuomet jau tj 
žiau partyvišta; 
k amerikonizna 
1 mums neprads 
linkme dabar?

Jonas Jai*

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMASBROOKLYN!) LIETUVIŲ NAUJIENOS
New Yorko Amalgameitų šiandien nėra kare; mes čia : 
Unijos aktivistų susirin

kimas ir Hillmano kalba.
Rugsėjo 26, kaip pusė po 

keturių vakare, siuvimo 
dirbtuvių čermanai, komi
sijų nariai ir lokalų pildo
mųjų tarybų nariai skubi
nosi į Webster Hall išgirsti 
prezidento Sidney Hillma
no pranešimą apie siuvimo 
pramonės padėtį. Prieš su
sirinkimą ėjo iš lupų į lupas 
kalbos, kad šį sezoną siu
vėjams busiąs pakeltas at
lyginimas. Tas kalbas, su
prantama, daugiausia sklei-

’ I

turime demokratiją, turime 
žodžio ir susirinkimų lais
vę. Jeigu mes mylime de
mokratiją, mes turime rem
ti prezidentą F. D. Roose- 
veltą, sako Hillmanas. Mes 
turime remti Roosevelto po
litiką embargo klausime. 
(Tuos žodžius palydėjo 
garsus aktyvistų delnų plo
jimas.) |

Prisiminė S. Hillmanas ir 
tai, kad brangstant gyveni
mo reikmenims, reikia rū
pintis ir algų pakėlimu. Jis 
nurodė, kad algų klausimą 

sąlygos. Jeigu

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA
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ISM1SLAS.
Arabijos bra
idąs pirmą sykį 
umuose telefo- 
metanų dvasis- . 
ta, įoę tetek- į 
nio įranta ir Į 
i būti prašalin-

kantriai iš- 
entu ir pas-

is yra velnio 
ii šventi Ko- 
egalės per į 
ndykim. 
defonų ta 
dškiai, tai 
i šventą knj- 
s žodis buvo 
as. Tuomet 
jog velnio

dė unijos viršininkėliai, kad diktuoja ___
padaryti susirinkimą svar- reikmenys eina brangyn, tai 
besnį. Bet susirinkimas ne mes negalime užsimerkti ir 
tuo tikslu buvo šauktas. Jis 
buvo šauktas, kad 250,006 
siuvėjų vardu paremti F. D. 
Roosevelto politįiką embar
go nuėmimo klausimu.

Tiesa, prezidentas S. 
Hillmanas apibudino Amal
gameitų Unijos istorinius 
perijodus. Jis pažymėjo jos 
pradžią ir kovas 1913 me
tais. Jis priminė New Yorko 
kriaučiams, kad tada nie
kas iš gana veiklių narių ne
tikėjo, jog mes kada nors 
pasieksime tokio čiukurio, 
kur skaitysime apie pusę 
miliono narių tik vyriškų 
drabužių išdirbystėje. O 
šiandien,” sako Hillmanas, 
mes turime daugiau negu 
milioną narių po Amalga
meitų Unijos vėliava. Mes 
šiandien vaidinam svarbų 
vaidmenį organizuojant au
dėjų industriją. Mes tenai 
turime pasisekimo.

Tiesa, sako Hillmanas, 
mes eidami pareigas savo 
organizacijoje nebuvome 
liuosi nuo klaidų. Mes jų 
padarėme, mes jų veikiau
siai padarysime ir ateityje, 
nes mes esame žmonės, bet 

, mes. iš klaidų mokinamės. 
Mes šiandien galime pasi
džiaugti, kad pirmos ir ant
ros rūšies rūbų išdirbystėje 
darbas jau sureguliuotas ir 
atlyginimas sunormuotas: 
Baltimorėje, Bostone, Phi- 
ladelphijoje, Passaic’e ir 
New Yorke. Mes sieksime 
uždarbio sunormavimo ir 
už kitų rusių darbą.

Nesigailėjo Hillmanas 
priminti, kad ]

nieko nereikalauti. “Tuo- 
jaus bus A. C. W. U. Gene
rates Pildomosios Tarybos 
posėdis ir aš pats pasiūly
siu, kad drabužių fabrikan
tams butu isiuntinėtas rei- l -
kalavimas sekančiam sezo
nui, kad jie prisiruoštų mu-' 
lu siuvėjams algas pakelti,” , 
pasakė kalbėtojas. “Kiek 
mes reikalausime, tai dabar 
negalime numatyti. Bet mes 
reikalausime sekančiam se
zonui algų pakėlimo.”

Po Hillmano kalbos buvo 
pasiūlytos dvi rezoliucijos. 
Viena, kad nariai užgirtų 
pravestą stabilizacijos pro- ■ 
gramą. Žinoma, ji tapo už- 
girta vienbalsiai. Antra re- 
zoliucija užgiria prezidento 
F. D. Roosevelto sumany-1 
mą nuimti ginklų embargo 
ir teisti kiekvienai kariau
jančiai šaliai pirktis Ame
rikoj tiek ginklų, kiek ji ga
li nusipirkti už “cash” ir 
išsivežti. Toji rezoliucija ir
gi priimta vienbalsiai. Tuo 
ir baigėsi New Yorko kriau
čių aktyvistų susirinkimas.

Bundo” Lyderiui Kalėjime.

teito
’>4

Is Kaires matosi AmeriKos r acių ”Bunclo” lyderis Fritz 
Kuhn, kuris dabar yra uždarytas kalėjimai! ir pastatytas 
po $50,000 kaucija, kad nepa bėgtų. Vidury matyt Gustaf 
Elmer “Bundo” vadukas, ši n uctrauka buvo padaryta New 
Yorko teisme. Užpakaliu į frontą stovi teismo valdininkas.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE.
Svarbus ir įdomus pasikal- yra besočiai, tai dar ne visa 
bėjimas parapijonų tarpe.

Mykolinių proga man te
ko būti parapijonų šeimy
niškame susirinkime, kui

KIS NUTEK 
iIRTI.

> Camden. N. !• 
kunigas Drone 
tą sąvaitę btf 
už savo dukten 
koma, kad n# 
ia ir todėl tėt* 
aikiną pasroU 
tėvas apdn* 

j. Mergini h* 
is.

“Draugą” ir perskaitė, kas! Kruvina Tragedija Lietuviu Šeimynoj. 
ten buvo parašyta apie vie-1 ____
nuolyno rėmėjų draugiją. 
“Draugas” stato klausimą, 
ar kenkia vienuolvno rėmė
jų diąugijai tie “šmeižtai,” 
kurie telpa priešingoj spau
doj apie tą draugiją?

Kadangi visi žinome, kas 
dedasi vienuolyno rėmėjų 
draugi‘oje, r kadangi visi 
žinome, kas buvo rašyta 
priešingai spaudoj; apie 
tą diaua';ą ir anie jos vei
kėjas, tai atsistebėti nega- 
te ome š to “Draugo” bai
lumo ir užsimerkimo. kad 
tokius i 
špa], .'c. Dėlto romiškai-ka- 
ta’1 1 irk- spauda ir nesipla- 
tinę dė' io ji neturi geroina) tai buvę šitaip, 
vardo žmonių tarpe, kad Kraptavičius, ’ 
bijo teisybės ir mulkina kaį vadinasi 
.skaitytomis. Krgali skai-|apįe n valandą nakties įnė- 
tyti tokius laikraščius, kurie j j0 su šautuvu į miegamąjį 
taip klaidina žmones? Vie- kanibari, kur jo žmona jau 
nuolyno rėmėjų draugijos miegojo, ir liepė jai atsikel- 
stovį žino visi parapijonai; ti, nes jis norįs 
visi žino, kad priešingoj | kalbėti, 
spaudoje apie tą draugiją 
buvo rašomi ne “šmeižtai,” 
bet tikra tiesa.

Taip Mykolams ir Myko- 
lienėms besikalbant, viena1 
rėmėja atsiminė, kas pačia- koją, 
me “Drauge” rugsėjo 15, 
1939 m. buvo rašyta apie puolusi bėgt per duris, bet 
vienuolyno rėmėjų draugi- nuvirtusi laiptais vieną 
jos pirmininkę. Ten ji buvo, aulištą žemyn (jie gyveno 
daug aštriau kritikuojama,1 ant trečio aukšto). į žemu- 
negu taip vadinamoje idė-l tinį aukštą Kraptavičienė 
jos priešų spaudoje. Minėta nušliaužė rankomis prisi- 
remėja aiškino, kad po to ‘ ■ ...
parašymo įvyko vienuolyno 
rėmėjų centro susirinki
mas. Pirmininkė po tokių 
“Draugo” išvanojimų buvu
si baisiai nervinga ir drebė
jusi it drugio purtoma; ji 
kalbėjusi kliedėdama.

Pas mus, romiškus katali
kus, dabar darosi blogiau, 
negu anuomet Babilionijos 
bokštą statant. Prie to bokš
to tik žmonių “liežuviai” 
buvo sumaišyti, o dabar 
musų katalikų vadų protai 
sumišo ir pakriko. Tai ve, 
dalis iš kataliku pasikalėji- 
mo, įvykusio vienpje seimy- daktaras ašaukė H. 
noje Mykolmių proga.. , cįją Atvykę p^^nai

C icagie is.! tuoj nUgj0 j kiemą. Iš tam-
1 pasigirdo karabino 

šūvis ir kulipka prazvimbė

niekus deda i savo pareiškę,

Plainsvdle, Conn.
Amerikiečių spaudoje i 

anądien pasirodė žinia, kad 
Plainsvillės miestely, netoli 
nuo New Britain, Conn., lie
tuvių Kraptavičių šeimyno
je įvyko kruvina tragedija. 
Franas Kraptavičius ir jo' 
žmona, kuriedu gyveno 
Plainsvillėj po numerių 16 
Broad street, buvo nuvežti 
New Britaino ligoninėn su
žeisti šūviais, 
žaizdas, ligoninės daktarai 

_, kad sužeistiems 
yra vilties pasveikti.

Kaip policija dabar aiški- 
\. Franas 

;, kuris angliš- 
“Krapton,”

i žaizda. Tuomet policija pa- 
I ėmė jį ir sužeistą jo žmoną 
1 ir nuvežė į New Britaino li
goninę.

Policija dabar kaltina 
Kraptavičių pasikėsinimu 
prie žmogžudystės. A. M.

su ja pasi- 
Ji atsakiusi, kad 

rytoj lytą jai reikia anksti 
keltis i darbą ir ji norinti 
miegot. Kraptavičius per
pykęs ir šovęs i lovą, patai
kydamas moteriškei i vieną

Moteris šokusi iš lovos ir

LAISVOS MINTIES 
DRAUGAMS.

Čia žemiau perspausdi
nu ištrauką iš “Laisvosios 

Apžiūrėję Minties.” Noriu kad visuo
menė žinotų, koks yra mu
sų brolių Lietuvoje troški
mas, ką jie veikia ir ką jie 
nori atsieikti. Malonėkite šį 
stiaipsnelį įsitėmyt.

Dr. A. L. Graičiunas.
“ ‘Laisvoji Mintis’ Jung

tinėse Amerikos Valstijose 
turi per 300 prenumerato
rių. Tas skaičius dar nuolat 
auga. Amerikiečių susido
mėjimas Lietuvos laisvama
niais ir jų veikla didėja. 
Nuolat gaunama iš Ameri
kos labai daug laiškų, laik
raščių ir piniginių aukų. 
Daugelis amerikiečių užsa
ko ‘L. M.’ savo artimie
siems Lietuvoje. ‘L. M.’ re
dakcija ir administracija, 
norėdamos dar labiau pa
gyvinti tuos draugiškus ry
šius tarp Lietuvos laisvama
nių ir jų brolių ir seserų A- 
merikos lietuvių ir geriau 
supąžindinti Lietuvos lais
vamanius su amerikiečiais, 
numato išteisti specialų 
‘Laisvosios Minties’ Nr., 
skirtą amerikiečiams. Kad 
tas numeris daugiau patar
nautų numatytam tikslui, 
labai prašome savo draugų 
amerikiečių siųsti ‘L. M.’ 
redakcijai daugiau me
džiagos: žymesnių veikėjų 
ir musų bendradarbių ir tal
kininkų fotografijas ir bio
grafijas, žinių apie Ameri
kos lietuvių organizacijas, 
jų spaudą, veiklą ir tt.”

NUODYTOJU SĄMOKS
LININKĖ NUTEISTA

MIRTI.
Teismas Philadelphijoj 

nuteisė mirti Gracę Giova- 
netti, 45 metų amžiaus ita
lę, kuri prigulėjo prie nuo
dytojų sąmokslo ir nunuo
dijo savo pirmutinį vyrą. 
Kitas sąmokslininkas, Eme- 
dio Muscelli, nuteistas visą 
amžių kalėti. Yra spėjama, 
kad šita gauja yra nugala
bijusi tarp 50 ir 100 žmo
nių. Žmonės būdavo ap
draudžiami nub mirties ir 
paskui nužudomi, o sąmoks
lininkai kolektuodavo pini
gus iš apdraudos kompa
nijų.

laiptais vieną

laikydama ir įsigavo pas 
kaimynus, kurie gyveno 
apačioje. Tie pašaukė D-rą 
Cooką. Tas Kraptavičienę 
tuoj pažino, nes nelabai se
nai gydęs jos vyrą, kuris 
norėdamas nusižudyti buvo 

i susižeidęs.
Daktaras išėjo per užpa

kalines duris į kiemą pažiū
rėti, ar nesimato kur Krap- 
tavičiaus. Kieme buvo tam
su ir nieko nesimatė. Grįž
tant daktarui į stubą, iš 
tamsaus kiemo pasigirdo 
šūvis ir kulipka įlindo į sie
ną ties daktaro galva. Tuo-

bėda. Bet bėda dar tame, 
kad jie griebiasi nedorų 
priemonių norėdami savo 
kiaurus kišenius pripildyti, 

pagerbėme keliata Mykolu, Kad m vargingas parapyo- 
1 - f nas butų, bet kunigui uz sa

kramentus turi užsimokėti; 
kad ir varginga našlė liktų 
su vaikais, bet už vyro lai
dotuves kunigai turi su- 

y krapštyti bent $25. Susi
šaukę parapijonus į pikni
kus ar bazaius, rhusų kuni- 

įgai stoja prie bain ir, patys 
pavyzdį duodami, ragina 

I gerti netik vyrus, bet ir mo
terys, jaunus vaikinus ir 
jaunas mergaites. Kas pa
teisins šitokius musų romiš- 

! ku kunigu darbus?” L ± I AlVlt.KlJS.O5 AK1V11JA1 I
vėl visi atsidusome ir tu- UŽSAKYTA 329 TANKAI tu — r--—......--1 -■ ........................................ UZ5AK.Y 1A jzy 1A1NKA1 xqenam pollcmanul palei

Pereitą savaitę Washing- nosį. Policmanai tuoj pritu- 
karo departamentas pė. Apšvietę kiemą elekt- 

- šios šalies armijai riškomis lempomis jie pa-
vienas is 329 greituosius tankus mo-1 stebėjo, kad vynuogyne vy- 
kaip Vo- derniško karo tikslams. Juos ras priklaupęs ant vieno ke- 

* ’ „ > American Car & ]i0 taiko į juos karabinu.
Foundry Company. Tankai Policmanai pradėjo šaudyt 
bus tokio pat tipo, kaip tie, Iš vynuogyno irgi šovė kelis 
kuriais vokiečiai sutriuški-_ kartus. Kaip šūviai tenai 

nutilo, policmanai priėjo 
artyn ir rado Kraptavičių 
sužeistą. Jo galvoje, aukš
čiau ausies, buvo kulipkos

o kartu ir Mykalinų. Pasi
kalbėjome apie įvairiausius 
daiktus. Kai kurios tų pasi
kalbėjimų vietos buvo to
kios svarbios ir įdosios, kad 
aš sumaniau supažindinti 
su jomis “Keleivio” skaity
tojus.

Kai užėjo kalba apie ka- 
Rugsėjo 27 buvo A. L. P. ra Europoje, tai aš pasa- 

Kliuboname lietuvių siuvę-,kįau‘ “Tai, mat) tas Hitle-! 
c?l .. ris pagrobė Austriją, pa

grobė Čekoslovakiją ir Klai
pėda. ir jam vis da nebuvo i 
gana.”

Į tą mano pastabą atsilie
pė vienas Mykolų ir pradėjo 
šitaip išvedžioti: “O kam 
šiame pasaulyje yra gana? . 
Imkime musų Romos kata-1 
likų bažnyčios kunigus. Kas 
kas, o jau musų kunigai, tai, 
rodos, turėtų but sotus šia
me pasaulyje. Bet ar jiems 
to užtenka? Štai, musų kle- 

| bonas. Vienas biznierius tu
rėjo progos pažvelgti į jo 
bankinę knygutę ir pasiro
do, kad joje įrašyta $91,000 
ir dar su keliais šimtais! 
Tai buvo prieš keliatą me
tų. Be abejonės, dabar mu
sų klebonas turi apie šimtą 
tūkstančių dolerių. O ar jis 
nepasakė savo parapijo- 
nams: ‘Broliai ir seserys 
Kristuje, aš jau turiu viii 
šimto tūkstančių dolerių ir 
man jų bus gana iki gyvos 

nę Hitlerio ir Stalino vedy- galvos, todėl nuo dabar aš 
bomis. Mac., kriaučiai, tai jums tarnausiu visiškai dy- 

I vis kriaučiai—jie žino kas kai?’ Ne, musų klebonas to 
---  _ i.— __ nepasakė. Jis po senovei lu

pa pinigus iš žmonių. Taip
gi niekas negirdėjo, kad ku
ris nors Romos katalikų ku
nigas butų parapijonams 
pareiškęs, kad jis tenkinsis 
tik alga 
teiks dykai, 
dykai, 
duos ir 
žodžiu, 
tarnaus 
Kristus 
kunigą _____ __ „ —
Tai ko stebėtis, jei pasauli
niai valdovai nesitenkina joj liepsnoja tokia baisi ne- 
tuo, ką jis turi, bet vis dau- apykanta, tai ko reikia ti- 
giau nori?” kėtis iš griešno pasaulio?”

Prieš šiuos išvedžiojimus 
vėl niekas nei žodžio nega
lėjo pasakyti.

Po to šeimininkė paėmė 
šių metų 23 rugsėjo laidos

Lietuvių siuvėjų susi
rinkimas.

jų 54 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas. Iš raportų gali
ma pažymėti tik tiek: Ch. 
Kundrotą, duodamas ra
portą iš New Yorko Amal
gameitų Unijos direktorių 
tarybos susirinkimo, pabrė
žė, kad direktoriai savo su
sirinkime vienbalsiai pa

AMERIKOS ARMIJAI
I tuoj nu 
sos vėl

pašaliniai smerkė J. Stalino ir Hitlerio
žmonės nešė į Amalgamei- vienybę, kurie _ suėję ton
tų uniją savo programą ir 
siūlė, kad unija priimtų ją.

, kurie suėję ton 
vienybėn smaugia Europos 
tautas. Pasirodo, kad netik

Kai mes atsisakėme ją'pri- Francuzijos ir Anglijos uni-, 
imti, tai jie slankiojo tarp 
narių ir bandė pasėti nesan
taiką tarpe siuvėjų. Tokia 
nesantaika buvo plačiai iš
sišakojusi 1922-24 metais. 
Tada buvo siūlyta labai 
“revoliucinė” programa 
musų unijai. Mes ją atmetė
me! Kada mes ją atmetė
me, tai tie “revoliucionie
riai” nesidrovėjo 1924 me
tais lokauto laiku smeigti 
mums peiliu į nugarą. Bet .....
mes atsilaikėme. Mes nuga- čiai, taip pat yra pasipikti- 
lėjome ir drabužių fabn- ] ---- • ■ ~ --
kantus ir “revoliucinės” 
programos meisterius.

Tiesa, jie pyko ant musų.1 gera, o kas nei 
Bet mes pykome ir ant jų.; ... , ,
Jų įvesta tarpusavė kova1 Delegatas V. Michelso- 
musų unijoje pridarė mumsl!138 pranešę, kad pastaruo- 
daug žalos. Bet siuvėjai po }u. aihu veik visos lietuvių 
tu dideliu šturmu atsįpeikė- }<H.aHclV (bi btuves dirba, o 
jo ir mes jau vėl pradėjome 
kovoti už organizacijos vie- j 
nybę, už darbininkų būvio 
pagerinimą. Aš tikiu, sako 
Hillmanas, kad ta tarpusa
vė kova nepasikartos, nes 
musų nariai jau žino, kiek 
ji jiems kainavo. Toliau 
Hilmanas kalbėjo apie Eu
ropos įvykius. Mes visi ma- j 
tome kas ten dedasi... Va
kar buvę mažųjų tautų “už- Į 
taiytojai,” šiandien kartu _____________ ______ ~
su didžiausiu neprieteliu, I išleido esantiems tenai ame- 
Hitleriu, dalinasi mažasias rikiečiams, kad jie kuo grei- 
tautas. Musų šalis, ačiū pre- į čiausia grįžtų namo, nes ne- 
zidentui F. D. Rooseveltui, užilgo keliai gali užsidaiyti.

jos pasmerkia Hitlerio ir 
Stalino susibičiuliavimą, bet 
ir Amerikos.

Aš maniau, jog po šiitokio 
pranešimo, kad direktoriai 
pasmerkė Hitlerio ir Stali
no sąmokslą plėšti mažą
sias tautas, musų komunis
tai ims balsą ir smerks tokį 
Board Direktorių pasielgi
mą. Bst apsirikau. Pasiro
do, kad mųsų lietuviai ko- 

, muriistai, o ypatingai kriau-

kai kurios net viršlaikį.
Jau antras susirinkimas 

praeina be diskusijų. Atro
dytų, kad pas mumis viskas 
gerai, viskas tvarku. Kaip 
visi turi darbo, tai nenori ir 
diskusuoti.

Vytautas Katilius.
PATARIA AMERIKIE
ČIAMS BĖGTI IŠ AI

RIJOS.
Amerikos atstovas Airijoj

ir sakramentus 
, mišias laikys 

krikštys, šliubus 
laidos dykai, vienu 
kad jis gyvens ir 

žmonėms taip kaip 
mokė? Apie tokį 
niekas negirdėjo.

Visi turėjome pripažinti, 
kad šita pastabą buvo tei
singa. Viena Mykolienė šitą 
pastabą dar šitaip papildė: 
“Kad musų romiški kunigai

rėjome pripažinti, kad My
kolienė tiesą pasakė. tono

Toliau besišnekant apie užsakė 
įvairius dalykus, 
svečių užsiminė, 
kietijos nacių sukeltas anti- gamins 
cemetizmas pasklydo tarp ~ 
visų tautų. Tada viena iš 
viešnių paėmė balsą ir ta
rė: “O km- dabar viešpa
tauja artimo meilė, sutiki
mas ir gera valia? Mes, Ro
mos katalikai, tame turėtu
me būti pavyzdžiu kitiems, 
bet ar esame? Kokis sugy
venimas viešpatauja musų 
katalikiškose organizacijo
je, kaip va Moterų sąjungo
je? Prieš porą metų net sve
čias iš Lietuvos, vyskupas 
Reinys, bandė sutaikyti su
siginčijusias nares, tačiau 
nieko nepadarė. O apie tai, 
kas dedasi vienuolyno rė
mėju draugijoje, tai jau vi
sas lietuviškas pasaulis ge
rai žino. O ta draugija juk 
dar katalikiškesnė ir šven
tesnė už Moterų sąjungą. 
Vienuolyno rėmėjų draugi
ja yra kardinolo pripažinta, 
švento tėvo palaiminta ir at
laidais apdovanota. Ir toje i 
šventoje draugijoje yra 
daugiau neapykantos, negu 
kokiose' maišytose draugi
jose, kur veikia katalikai, 
komunistai ir visokie lais
vamaniai. Na, o jei popie
žiaus palaimintoj ir atlai
dais apdovanotoj draugi-

no Lenkiją. Jie svers po 12 
tonu. Kaina suderėta per 
$6,000,000.

PASKOMUNISTŲ VADAS 
DIESĄ.

Čia parodytas Amerikos ko
munistų vadas William Z. Fos
ter, kaip jis buvo kamantinėja- 
mas prieš Dieso komitetą Wa
shingtone. Jis pareiškė neimtų 
ginklo j rankas, jeigu šį Šalis 
turėtų kariauti prieš Hitlerį. 
Dieso komitetas dabar ruošiasi 
reikalauti, kad nacių “Bundas” 
ir komunistų partija butų užda
rytos.
E1LĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 nusl.............. 25c.
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas, tėve!
—O ką, vaike, šlėktos 

naujynos! Išrodo, kad Sme
tona daugiau medalių jau 
negalės Amerikon atsiųsti.

—Kodėl?
—-Juk žinai kodėl. Bolše- 

vikaf, padalys jam galą. 
Gazirtos rašo, kad jau pe- 
leitą subatą Kaune buvo iš
leisti plakatai prieš Smeto
nos valdžią ,ir bolševikai 
šaukė: “Doloi Smetona! Da 
zdrastvui tavarišč Stalin!” 
Taigi išrodo, Maike, kad 
musų Lietuvai ir vėl jau bus 
kaput. Pirma ponavojo caro 
načalstva, o dabar gal An
tanas Bimba ar Leonas Pru- 
seika nuvažiuos karaliauti. 
Na, ar tai ne šlėktos naujy
nos?

—Ne visiems, tėve. Kai 
kas gal ir labai iš to džiaug
sis. Žinoma, kunigams ir 
davatkoms pyragų nebus.

—O kaip tu rokuoji, Mal
ko, ar cudauna vieta Šiluvoj 
pasiliks.

—Aš nemanau, tėve. Ii- 
gerai butų, kad tokios vie
tos nor- syki Lietuvoje bu
tų išnaikintos.

—Na, tai kur žmonės ga
lėtų gauti zupelnų atlaidų?

—Atlaidai, tėve, yra nie
kas daugiau, kaip tik žmo
nių mų’kinimas.

—Maike, taip nešnekėk, 
ba aš ant to nesutiksiu. 
Giicšnam žmogui reikalin
gi atlaidai. Tik pamislyk, 
kur dabar butų praloto Ol
šausko dūšia, jeigu niekas 
jai giiekų neatleistų!

—Tu, tėve, nieko dau
giau nežinai, kaip tik dūšią 
ir atlaidus. Ar tau nenusi
bosta šita sena pasaka?

—Ju long, Maike. Aš ga
liu ir apie tautiškus reikalus 
kalbėt. O tu ar gali?

—Kodėl ne.
—Olrait, Maike, tai pa

sakyk, kaip tu rokuoji, ko
kiu spasabu mes galėtume 
pakeiti savo tautos vardą 
svetimtaučių akyse? “San
dara” rašo, kad reikia stip
rinti lietuvišką veikimą, bet 
nepasako, kaip jį sustiprin
ti. Ar tu, Maike, gali pasa
kyt, kaip j j sustiprinti?

—Taip, tėve; reikia dau
giau platint lietuvių spau
dą; įeikia daugiau mokytis 
savo kalbos; reikia organi
zuotis, ir taip toliau.

—Na. tai nežinai, Maike. 
Lietuvišką veikimą geriau
sia sustiprina šnapsas. Duok 
tu man gazietą ar knygą 
perskaityt, tai aš tuoj už
migsiu. Čia, Maike, nebus 
jokio veikimo. Al? duok tu,

man paintę viskės, tai aš tau 
pašoksiu kazoką net ir su 
prisiaduškom.

—Bet tai nebus lietuviš
kas veikimas, tėve.

—Tai kokio veikimo tu 
norėtum?

—Tokio, iš kurio butų 
naudos lietuvių tautai.

—Jeigu tu nori musų tau
tai naudos, Maike, tai turi 
įsirašyti j gyvojo ražančiaus 
susaidę. Tik iš maldos gali 
but naudos.

—Tu, tėve, visą amžių 
meldiesi, o ką tu iš to turi? 
Lenkai visi buvo labai die
vobaimingi žmonės. O ką 
jiems maldos davė? Jie ne
teko net ir savo valstybės. 
Ją užėmė naciai ir komunis
tai. kurie maldų visai nepri
pažįsta. Taigi čia aiškiai 
matom, kad šiame gyveni
me geriau sekasi tiems, ku
rie visai ražančiaus nekalba.

—Dac inaf, Maike. Jau 
tu čia pradėjai šliuptarniš- 
kai. Taigi gudbai!

—Lik sveikas, tėve!

Komunistų Areštai 
Francuzijoj.

Francuzijoj buvo uždary
ta komunistų partija ir bu
vusiems jos nariams už
drausta bet kokia propa
ganda varyti. Komunistai 
tuoj įsteigė naują organiza
ciją, pasivadino “Valstiečių 
ir Darbininkų Partijos” var
du ir pradėjo valyti savo 
propagandą šitos organiza
cijos vardu. Jie parašė par
lamento pirmininkui Her- 
liot’ui laišką reikalaudami, 
kad jis tuojaus sušauktų ne
paprastą parlamento posėdį 
apsvarstyti Hitlerio pasiū
lytą “taiką.” Už šitą pro- 
hitlerišką propagandą val
džia tuojaus įsakė komuni
stų vadus areštuoti, ir perei
tą nedėldienį jų buvo suim
ta jau 37 žmonės, visi buvę 
komunistų frakcijos parla
mente nariai. Jų buvęs par
lamente vadas Andre Mar
ty pabėgęs Maskvon.

KANADOJ SUSTABDY
TAS KOMUNISTŲ 

ORGANAS.
Kanados justicijos minis- 

terio Lapointe įsakymu pe
reitą sąvaitę buvo uždary
tas francuzų kalba ėjęs Ka
nados komunistų organas 
“Clarte.” Kadangi komuni
stinė valstybė padarė su na
cių Vokietija draugišką su
tartį, o Kanada yra paskel
bus Vokietijai karą, tai ko
munistai dabar skaitomi 
Kanados žmonių priešais, 
taip kaip ir naciai.

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN
IŠRODO. — CH. PUŠYNAS. —

Drąsios akys durnų nebi
jo. Taip ir musų komunis
tai, kurie burnoja socialis
tus ir sako: “Žiūrėsime, ką 
sakys Francuzijos socialis
tai.” (“Laisvės” No. 229.) 
Mat, Francuzijoje valdžia 
uždarė komunistų partiją, 
tai musų komunistai mano, 
kad socialistai turėtų kovo
ti už komunistus. Bet ar ko
munistai bent kur kovojo už 
socialistus? Niekur! Sovie
tų Sąjungoje socialistus dar 
ir šiandien laiko kalėjimuo
se. Ir mūsiškiai komunistai 
da nei karto prieš tai ne
protestavo. Tačiau jie nesi- 
sarmatija reikalauti, kad 
socialistai gintų jų teises. Iš 
tikro, jie turi geras akis.

Brooklyno lietuviai inteli
gentai savo posėdyje parei
kalavo, kad Sovietų Sąjun
ga atiduotų Lietuvai sostinę 
Vilnių. Bet kaip komunis
tams tas nepatiko ! Jie jau 
plusta Brooklyno lietuvių 
intelektualus, kaip jie drįs
ta reikalauti Vilniaus, “kuo
met Lietuvos valdžia jo ne
nori?” Mat, jau jie sutin
ka su Smetonos valdžia. Jei
gu Smetona ko nenori, tai 
to neturi norėti ir lietuviai. 
Bet pažangus Amerikos lie
tuviai niekados nesutiko su 
Smetonos rėžimu; jie nesu
tinka ir dabar, jeigu jis atsi
sakė Vilnių imti. Juk Vil
nius ne Smetonos nuosavy
bė, bet lietuvių tautos sosti
nė. Jeigu Smetonos valdžia 
Vilniaus nenori, tai dar ne
reiškia, kad lietuviai netu
rėtų reikalauti savo tautos 
sostinės. (Lietuvos valdžia 
oficialiai iš Kauno pranešė, 
kad Vi'niaus ji neišsižada. 
—Red.)

Jeigu musų komunistams 
rūpėtų Lietuvos labas, kaip 
jie per pastaruosius porą- 
trejatą metų pasakojo, tai 
jie netik neburnotų prieš 
Brooklyno inteligentus, bet 
da pasveikintų juos. Savo 
burnojimo komunistai aiš
kiai parodo, kad jiems rupi 
ne Lietuva, bet Sovietų Ru
sija.

Kaip kas gali pasakyti, 
kad lietuviui darbininkui 
nesvarbu tautos reikalai, 
nesvarbu jos sostinė, nes jis 
gyvena už tūkstančių mylių 
nuo savo tautos. Tiesa, to
kia nuomonė seniau buvo 
kairiųjų socialistų ir vėliau 
tarpe komunistų. Bet nuo
sakus socialistai sakė ir sa- 

_ko, kad kol gyvuoja klasės, 
tol gyvuos ir tautos. Tautų 
klausimo niekas ginklu ne- 
išrišo ir neišriš. Ginklu nu- 

jga’ėta tauta nesiduoda dva- 
] siniai pasivergti ir kova ei
na šimtmečius. Jeigu ji ne
gali iš svetimo jungo pasi- 
liuosuoti. tai ji kenčia dva- 
rinį skairmą. Todėl socia
listai visuomet skelbia, kad 
kiekviena tauta turi turėti 
laisvę gyvuoti, laisvę savo 
kultui ą skleisti. Kas yra 
priešingos nuomonės, kas

mano kad silpnesnį galima 
pavergti ir valdyti žiauria 
ginklo jėga, tas yra atžaga
reivis, reakcijonierius ir 
despotas. Darbininkui nėra 
jokis nusidėjimas stovėti už 
savo tautos laisvę bei nepri- 
gulmybę. Todėl ir Ameri
kos lietuviai, kurie didžiu
moje susideda iš darbinin
kų, negali sutikti su komu
nistais, kurie siūlo Vilniaus 
atsižadėti ir palikti jį So
vietų Sąjungai. Kokia turi 
but valdžia Vilniaus krašte, 
tai pačių lietuvių klausimas, 
o ne rusų, vokiečių ar kitų. 
Nei rusai,1 nei vokiečiai nie
ko neklausė, kokią valdžią 
jiems reikia kurti. Jie susi
kūrė tokias, kokios jiems 
geriausiai patiko. Todėl ir 
lietuviai turi teisę įsikurti 
tokią valdžios formą, kokia 
jų supratimu bus geriausia.

Atrodo, jog reakcija nau
doja visokius gaivalus, kad 
tik atsiekti savo tikslą ir 
uždrausti šioje šalyje ko
munistų partijai egzistuoti. 
Dies komitetas vis daugiau 
ir daugiau gauna sau talki
ninkų, kurie liudija prieš 
komunistus. Aš komunistų 
politikos neginu, bet aš sto
ju už laisvę žodžio visiems. 
Demokratijoj kiekvienas tu
ri turėt teisę pasakyti savo 
nuomonę. O jeigu daleisim, 
kad galima suvaržyti ko
munistams laisvę, tai tuo
met galima ir visą darbi
ninkų judėjimą suvaržyti, 
apšaukiant jį “komunis
tišku.”

Žiuriu,o “New Yorko 
Times’e” "telpa paveikslas 
tūlo ‘Joseph Zack, kuris liu
dijo prieš komunistus Dieso 
komitetui. Jis juos kaltina, 
kad jie turį'visur suleidę na
gus į darbo unijas, o ypatin
gai į CIO. Kad pasirodyti 
didesniu komunizmo žino
vu, jis da pasigyrė, kad bū
nant jam .’ Sovietų Rusijoj, 
bolševikai, paėmę kaip už
statą jo žmoną 1927 metais 
ir laiko ją koncentracijos 
stovykloje. Ar jis turėjo 
žmoną, ar ne, nežinau. Bet 
aš tą žinau, kad jis jokio 
supratimo neturi apie dar
bininkų judėjimą, kaip ir 
daugelis komunistų.

Keli metai atgal man te
ko su juo ir kitais “Darbo 
Unijų Švietimo Lygos” čy- 
fais turėti reikalų. Turėjau 
jo ir tokių Amteliu ir Ste- 
Čelių instrukcijas padėti i 
gurbą ir nepasiduoti ak
loms instrukcijoms, reika- 
laujančiom iš gyvuojančios 
darbo unijos tverti industri- 
jinę uniją. Jie tąsė mane ir 
Kitus po partijos kanalus, 
bet visur jiems griežtai prie
šinaus, kaęL tokių instrukci
jų nepriimsime, nes jeigu 
jus ne. a provokatoriškos, 
tai jos yra žioplos. Ir štai, 
tas pais neklaidingasis 
“Švietimo Lygos” vadas 
dabar jau liudija Dieso ko
mitetui prieš komunistus!

KAIP VOKIETIJOS NACIAMS 
IŠRODO AMERIKA.

“Tėvynė” išspausdino vie
no kelionių kompanijos agen
to parašytą ir P, Bajoro su
trauktą straipsnį apie tai, 
kaip išrodo Amerika atvyks
tantiems iš Vokietijos nacių 
turistams. Straipsnis taip 
įdomus, kad mes jį truputį 
sutrumpinę čia paduosime 
“Keleivio” skaitytojams pa
siskaityt.—Red.

“Kaip didelė jūsų kariuo
menė?” “Kokie kaina svie
sto?” Tai pirmieji nacių 
(Vokietijos gyventojų) tu
ristų paklausimai pasiekus 
Ameriką. Atsakymai juos 
tiesiog stebina. Jie negali 
atsivaizduoti, kad Amerikos 
gyventojai nevagia centų 
paliktų ant laikraščių kios
kų, kad pienas paliekamas 
prie gyventojų durų, kad 
siuntiniai padedami ant pa
što dėžučių, kad degtukai 
duodami dykai prie cigaretų 
ir kad nėra draudžiama fo
tografuoti George Wash- 
ingtono tiltą New Yorke. Ir 
kaip gi nesistebės, jei Vo
kietijoje jiems kitaip buvo 
aiškinta?

Turų vedėjui ir minimo 
straipsnio autoriui teko va
dovauti daugelį vokiečių 
gi upių, susidedančių iš pro
fesionalų, alaus bravorų sa
vininkų, daktarų, bankinin
kų, inžinierių, biznierių ir 
kitokių, kurie buvo atvykę į 
ši kraštą jo gyvenimu prisi
žiūrėti ir to gyvenimo meto
dus pastudijuoti.

Visi vokiečiai turistai lai
ko už gryną pinigą, kad Pal
molive budinko bokštas

NAUJOVIŠKA ŽVEJYBA.
Brazilijos tyrinėtojas, 

Cullberis Motto Grosso, ne
įžengiamose girių glūdumo
se surado iki šiol nežinomos 
lūšies medį ršalču vadina
mą. Ršalčas, čiabuvių nau
dojamas žvejybai. Medis 
užauga iki 2—3 metrų auk
ščio, o jo kamienas ir šakos 
priaugę vienas prie antro 
prisispaudusių dyglių. Dyg
liai buki, trumpi, pilni lip
nių sulčių. Jie vandenyje 
minkštėja, lipniosios sultys 
skiedžiasi. Dyglių pagalba 
žvejojimas gana nepapras
tas. Čiabuviai prirenka daug 
dyglių ir sumeta į vandenį, 
kur jie ištirpstą. Lieka tik 
plonytė žievė. Netrukus į 
vandens pavįršių išplaukia 
būriai įraiviaus didumo žu
vų. Žuvys esti apsvaigusios 
ir lengva jas pluduruojan- 
čias surinkti. Kurį laiką pa
viršiuje papluduriavusios 
žuvys atkrinta ir vėl sle
piami.

Ršalču sultys dar vartoja
mos svaigalų gamybai. Iš jų 
pagaminti svaigalai veikia, 
tol. kol labai švieži. Kai 2— 
3 dienas pastovi, dingsta vi
sas svaigumas. Tyrinėtojas 
na’rigabeno dyglių į sostinę 
ir tiria cheminę jų sudėti bei 
galimumą kam nors kitam 
pritaikyti. “L. A.”

NAUJAS LENKIJOS VAL
DYTOJAS.

Čia yra parodytas vokiečių ar
mijos pulkininkas Gerd von 
Rundstedt, kurį Hitleris pasky
rė užimtos Lenkijos administ- j 
rotorium.

Jis jau nori, kad komunis
tams Lutų atimta laisvė. Ko- 

1 minusiai gali but netaktiš
ki, nelogiški. Gali būti jų 
programa netikusi, jų sie
kiai klaidingi. Bet uzdrau- 
džianc jiems veikti, galima 
uždiau.ti ir kitiems oigani- 
zuot.es ir kovoti už geresnį 
gyvenimą. Man prisimena 
irt. ourgelionio žodžiai: 
“Nors ules ir nesutinkame 
su komunistais, bet mes my
lime laisvę, mes mylime de- 
mokratiją, ir mes negalime 
džieujties, kad kas kėsinasi 
ant jų laisvės. Mes turime 
kovoti prieš tuos reakcijos 
užsimojimus!” Aš manau, 
kad čia teisingai pasakyta. 
Mes turime kovoti prieš 
kiekvieną reakcijos užsimo
jimą, o ne tarnauti reakci
jai, kaip jai tarnauja buvęs 
komunistų “švietėjas” J. 
Zack ir jam panašus tipai, j

DANIJOS KARALIUS.

Karo įvykiai taip paveikė 
Danijos karalių Christiana, 
kad jis dabar serga.

Chicagoje yra pastatytas 
prieš-orlaiviniam apsigyni
mui. O kai kurie net tiki, kad 
po uždengtais žiurėnais ant 
Empire budinko New Yorke 
paslėpti kulkosvaidžiai. 
Jiems neįtikėtina, kaip 
gali būti New Yorko prie
plauka be militariškos ap
saugos ir kaip galima apsi
eiti be uniformuotos sargy
bos ant Suv. Valstijų ir Ka
nados lubežiaus. Permaža 
uniformuotų žmonių šiame 
krašte. Kuomet jiems pasa- 

| kai, kad Suv. Valstijų pas
tovioji kariuomenė suside
da tik iš 180,000 kareivių—

I jie taip nusistebi, kad lyg 
juos stabas ištiktų.

Vokiečiams sviestas tai 
tik saldus prisiminimas tos 
aukos, kurią jie paaukojo 
apsiginklavimui. Jie netiki 
sviestą esant tokiu pigiu A- 
merikoje. Priėję prie gro- 

i sėmių langų, jie ilgai išsto
vi, kraipydami galvas ir ste
bėdamies, kiek daug ir ko- 

I kių daiktų ten pridėta, Ste
bisi gausingumu visokių iš- 
diibinių ir didumu Sears and 
Roebuck kompanijos kata
logo. Nuostabauja didelė
mis krūvomis vaisių, pri- 

1 kratų prie krautuvių, gerai 
pasiutais ir nebrangiais ru
bais, rašomomis mašinėlė
mis ir didelėmis departa- 
mentinemis krautuvėmis.

Net ir čia buvodami jie 
gyveną Georing’o termino
logija apie “daiktų gadini
mą ir gėrybių eikvojimą.” 
Nuostabu jiems žiūrint į 
New Yorko Broadway švie-l 
sas, kurios uždegama dar 1 
nesutemus. Stebisi išmetimu I 
dantų pastos trubelių, kad j 
amerikiečiai automobiliams į 
gumines sagas gali nusipir-į 
kti be specialio valdžios lei- 

idimo, ko Vokietijoje reikia 
per ištisas sąvaites laukti. 
Pamatę galybę išmestų au
tomobilių, jie net kvapo ne
tenka. Misinginiai gaisro 
vandeniui vamzdžiai prie 
budinkų pas juos sukelia 
daug kalbų. Jie negirdėjo 
tokios šalies, kur visas mi- 
singas nebūtų sunaudoja
mas amunicijai. Kai kurie 
jų net pastebi: “Šie misin
giniai vamzdžiai ilgai taip 
nestovės!”

Inžinierių grupė tiesiog J 
nesuvaldomai garsiai kal
bėjo, matydami tūkstančius 
automobilių prie Detroit’o 
dirbtuvių. “Ar tos dirbtuvės ; 
turi ir tiek inžinierių ir už
vaizdų, kiek automobilių?” 
Klausė tie inžinieriai. Tie
siog buvo sunku įtikinti tuos 
nacius, kad tie automobiliai 
yra gaminami darbininkų 
naudojimui.

Jiems nesuprantamas A- 
merikos didumas. Kuomet 
jie iš New Yorko atvyksta Į 
Chicagą, tai mano jau “vis
ką pamatę.” Bet jų net bur
nos atsidaro, kai sužino, 
kad iki Ramiojo vandenyno 
pakraščio iš Chicagos rei
kia važiuoti traukiniu dar 
dvi ištisas paras.

Jie Amerikoje tikisi pa
matyti tirlaukius ir mano, 
kad indijonai išnaikinti to
kiais pogromais, kokiais vo 
kiečiai naikino žydus. Dau
gelis tikisi indijonus pama- 
t’ti Chicaroje ir kad tauru 
(buffaloes) randasi mieste 
Buffalo, N. Y. Vokiečiai įsi
tikinę, kad Vokietija turi 
geius kelies, kurių ištiesiu 
yra vos keli šimtai mvlių 
mi itariškiems tikslams. To
dėl, kai pamato Amerikos 
geruosius kelius, kurių yra 
dešimtys tūkstančių mylių 
—jiems tiesiog širdis alpsta.

Vokietijos didingumu jie 
giriasi neapsakomai. Ta
čiau paaiškinus apie ką 
nors geresnio Amerikoje — 
jie atsiprašo ir vėl pradeda 
girtis. Esą, jei ne tas nelai
mingasis Vokietijos “apsu

pimas,” tai Vokietija turė
tų aukštesnius namus ir už 
Empire budinką New Yor
ke. Tačiau medžiaga buvo 
sunaudota kur kas svarbes
niam reikalui, tai “apgyni
mui Vokietijos garbės ir jos 
čielybės.” Tačiau Vokieti
ja pagamina puikius žiūros 
prietaisus, gerus dažus ir 
chemikalus...

Vokiečiai net ir savo 
kraujo kilme ypatingi žmo
nės. Jie mano, kad Ameri
ka yra 25 nuošimčių vokiš
ka ir kad Amerikos piliečiai 
yra tik anglai ir vokiečiai, 
o baronas von Steuben lai
mėjęs Amerikos revoliuci
ją. Jie teiraujasi, kiek vo
kiečių ir žydų kožname 
mieste gyvena. Labai skau
du jiems pasidaro, jei žydų 
daugiau, negu vokiečių. Jei 
pailsusį vokietį turistą nori 
iš to pailsimo pabudinti, tai 
užtenka pasakyti, kad pra
važiuojamame mieste veik 
visi gyventojai kalba vokiš
kai.

Labai nusivylę miestu 
Milwaukee, kur daug Ame
rikos vokiečių gyvena ir to 
miesto majoras yra socialis
tas. Bet jie stengiasi susira
minti tuo, kad buk Milwau
kee gyventojus suklaidino 
bolševikai, žydai ir popie
žius, kuris jų supratimu esąs 
masonas.

Jie negali suprasti, kad 
Suvienytose Valstijose gy
vena amerikonai ir sudaro 
tautą maišyto kraujo.

Daugelis jų tikrai mano, 
kad Suv. Valstijų preziden
tas žydas Rozenfeld, o ne 
Roosevelt, kad Amerikos 
bankus monopolizuoja žy
dai ir kad Morgenstern 
(Morgan) pradėjo Pasauli
nio Karo skerdynes. Naciai 
labai neaiškiai kalba apie 
Washingtoną ir Lincolną. 
Kartą autoriui teko vokie
čiams paaiškinti apie Lin- 
colno istorinę svarbą, jį pa
lyginant prie vokiečių Bis
marko, kaip vienytojo jų 
tautos. Užsidegęs nacis tik- 
tik nepaleido alaus stiklo 
į aiškintoją. Jis mat pasiju
to labai įžeistas Bismarko 
palyginimu prie kokio ten 
Lincolnd, apie kurį jis “net 
nėra girdėjęs.”

Vokiečiai mano, kad 
“New York Times” dienraš
tis yra bolševikiškas. Jei 
jie skaito žinias Amerikos 
laikraščiuose, kurios prieš
tarauja vokiečių spaudai— 
tuojau pasako: “Tai me
las!” Jie įsitikinę, kad jų 
spauda reikalus nušviečia 
aiškiai. Kai kurii? nepaiso 
•tokos žinių nacių spaudo- 
:e. Kiti norėtų jų turėti dau
giau. bet tos žinios turi but 
cenzuruoiamcs, kad nesu- 
vilus minių.

Jiems sunku įtikėti, kad 
Amerikoje yra šelpiami be
darbiai ir vykinama viešų
jų darbų programas. Jie 
mano, kad Amerikoje dar ir 
dabar yra 16 000,000 ba
daujančių bedarbių. Net iš- 
iž’oja išgirdę, kad prie 

vVPA darbų dirbdami dar
bininkai gauna po $95 per 
nėrėsi iv kad ti? darbinin- 
'•a' nelaikomi kareivinėse 
n’litariškoje disciplinoje.

Amerikos žmonių gyve
nimas be baimės ir laisvėje 
iiems nesuprantamas. Kar- 
ą to straipsnio autoriui sė
lint su giune vokiečių turis- 
ų tu’ame Pittsburgh© vieš- 
ui t v, keli ių pasiūlė lažy
bas, kad j’s negalįs pakriti
kuoti prezidentų Roosevel- 
6. Autorius atsistoto ant 

kėdės ir republikoniška ter
minologija pasmerkė Roo- 
seveltą. Kiti žmonės kalbė
tojui ploio ir juokėsi. Bet 
vokiečiai nusiminė ir laukė 
atvykstant policijos. Jie la
bai nusistebėjo, kad ta poli
cija niekad neatvyko ir kal
bėtojo į šaltąją nepasodino.

zuot.es
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Įvairios Žinios
SLA 2 APSKRITY | 
NE VISKAS GERAI

Sovietai Priglaudė I Popiežius Verkia.
20 Vokietijos Laivų.'

Visi jie esą Murmansko uos
te Rusijos šiaurėj.

Galų gale paaiškėjo, kur Hlond. 
randasi didžiusis Vokieti-1 ’ 
jos nacių laivas “Bremen,”,

Užpereitą nedėldienį pas 
I popiežių buvo atsilankę a- 
; pie 60 lenkų davatkų, kuni- 
I gų, vyskupų ir kardinolas 

'. Jie pranešė jam, 
I kad 20,000,000 Lenkijos ka- 

_____ _ , - , i talikų dabar neteko katali- 
kuris išplaukė jš New Yor- i kiškos valdžios ir turės ken- 

” i- tėti bažnyčios priešų prie
is- spaudą. Popiežius ramino 

pri- j juos, kad ir kristus kentėjo. 
Tačiau kalbėdamas jis apsi
verkė. Juk 20 milionų kata
likų, tai ne juokas. Skaitant 
iš kiekvieno tik po dolerį 
aukų per metus, ir tai bus 
jau 20,000,000 dolerių nuo
stolių popiežiaus iždui.
VOKIETIJA GALĖSIAN

TI ILGAI KARIAUTI. 
Pusiau oficiale vokiečių 

žinių agentūra “Dienst aus 
Deutschland” sako, kad a- 
čiu prekybos sutarčiai su 
Sovietų Rusija, Vokietija 
galėsianti tęsti karą labai il
gai, nes Rusija aprūpins ją 
visa reikalinga medžiaga.

ANGLIJA NUSIUNTĖ 
RUMUNIJON 14 
BOMBANEŠIŲ.

ko prieš pat karo paskelbi- ■ 
mą ir dingo be žinios. Paaiš-' 
kėjo, kad “Bremeną” f‘ 
glaudė Sovietų rusai, nes 
kitaip anglai butų jį sugavę 
ant jūrių.

Jau keli neitralių šalių 
laivai, kuriems paskutiniais ’ 
laikais teko būti Murmans-' 
ke, šiaurės Rusijos, uoste, i 
sugiyžę pasakojo, kad jie j 
tenai matę labai didelį lai- ] 
vą, kuris galįs būti “Bre-. 
men.” Bet tos žinios buvo 
da nelabai aiškios. Tačiau 
pereitą savaitę sugryžę iš 
Murmansko norvegu juri
ninkai atvežė jau neabejoti
nų smulkmenų. Jie praneša, 
kad Murmanske rusai turį 
priglaudę netiktai nacių 
“Bremeną.” bet taip pat ir 
“New Yorką,” kitą didelį 
keleivini Voki?tijos laivą, 
tris mažesnius garlaivius ir 
15 vokiečių prekybos laivų.

“Bremenas” tupėjęs 800 
žmonių įgulą, o “New Yor- 
kas” — 400 žmonių. Visi tie 
vokiečiai jau sugryžę per 
Sovietų Rusiją į Vokietiją.

VOKIETIJOJ NĖRA 
MUILO.

“New York Times” ko
respondentais iš Berlyno 
praneša, kad muilas Vokie
tijoj dabar brangesnis už 
auksą. Netik brangesnis, 
bet jo visai nėra, nes nėra 
riebalų, iš kurių muilas pa
daromas. . Todėl Leipcigo 
moterų organizacija pasiū
liusi moterims šitokių suro
gatų muilo vietoj: tam
siems daiktams skalbti siū
loma pamirkyt vandeny 
bulvių lupinų. Kitas būdas 
—įdėt į kvortą vandens 15 
gramų vijoklių ir pavirint 
15 minučių. Tuomet tą van
denį vaitot skalbimui.

Penktas Puslapis

Šis žemėlapis parodo, kuriomis kryptimis dabar eina Sovietų Rusijos sienų ekspansija. Pabaltijo valstybės jau paimtos 
Sovietų kontrolėm didesnė pusė Lenkijos okupuota, užimta net Galicija,, kuri Sovietų Rusijai niekados neprigulėjo, o 
dabar ruošiamasi imti iš Rumunijos Besarabiją. Kaip pirma be karo ėmė visokias teritorijos nacių Vokietija, taip da
bar daro Sovietų Rusija.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Sovietai Plečia Savo Imperijos Sienas

Musų tautiškos lupos kal
ba, kad SLA 2-me apskrity 
(Mass, valstijoj) ne viskas 
esą gerai. Šį-tą išgirdus ru
pi, žinoma, ir daugiau pasi
teirauti, kokie ten negeru
mai.

Kai kas gal da atsimena, 
kad po pereitos metinės 
Apskričio konferencijos tū
li lietuviško tipo fašistai 
“Vienybėj” pasigyrė, kad 
jie dar valdą SLA 2-jį ap
skritį. To džiaugsmo jiems 
niekas nepavydėjo, nors, 
tiesa, vienam kitam sanda- 
riečiui tas ne visai patiko. 
Gaunant retkarčiais burne
lę ir kitą iš’ to paties šalti
nio, žinome, reikia kai kada 
ir patylėti.

Dabar girdėt gandų, buk 
šio Apskričio iždas “nutir
pęs” nuo $1,100 iki $900. 
Kiek tame yra teisybės, sun
ku pasakyti. Betgi yra kal- 
bama, kad Apskričio kasi- 

I ninkas rūpinasi apie iždo 
subalansavimą. Kiek žino
me, tai jokie didesni išmo
kėjimai, be kuopų delega
tų konferencijos nutarimo 
nėra daromi. Ar galėtų būti, 
kad Apskričio viršininkai 
naudoja iždą be kuopų ži-

SVIESTĄ EKSPORTUOS
PRO RYGOS UOSTĄ.
Patyrėme, kad padalyti 

atitinkami žygiai dalį Lie
tuvos sviesto eksportuoti 
pro Rygos uostą. Tuo reika
lu dabar “Pienocentras” 
pieninėms išsiuntinėjo ap- —.... - ---------- - ------
linkraštį, kuriame nurJody-' čiai dabar stato milžiniškus 
ta, iš kurių stočių reikia j orlaivius Anglijai bombar- 
sviestą siųsti į Rygą. duoti.

Anglijos informacijų mi-|nios? , '
nisterija praneša, kad šio-] Gal kas paklaus, ką vei- 
mis dienomis iš Anglijos kia iždo globėjai? Ką jie 
buvo nusiųsta Rumunijon žino? Galima spėti, kad iž- 
14 bombanešių lėktuvų. 
Juos nulėkdino rumunų la
kūnai.
REIKALAUJA KOMUNI
STŲ IR FAŠISTŲ VARDŲ

Dieso komitetas pareika
lavo, kad Amerikos komu
nistų partija ir nacių Bun
das pristatytų visų savo na
rių sąrašus.

KONCENTRACIJOS 
KEMPĖS KANADOJ. 
Spauda praneša, kad Ka

nadoj steigiamos koncent
racijos stovyklos neištiki
miems svetimšaliams. Apie 
45 mylios nuo Calgary, 
Alta., esą jau 145 ateiviai 
vienoj kempėj.
NUSKANDINO 4 NE1T- 

RALIUS LAIVUS.
Per dvi paras, 28 ir 29 

rugsėjo, vokiečių submari- 
nos Šiaurės Juroj nuskandi
no tris neitralių valstybių 
laivus, o ketvirtas žuvo susi
dūręs su mina.

NACIAI BOMBARDUO
SIĄ ANGLIJĄ.

Romos žiniomis, vokie-

do globėjai nieko nežino. 
Yra nugirsta iš aukščiausių | 
Apskričio lupų, kad vienas i 
iš jų esąs “mulke-e-e-lis,” o I 
antras — “bo-o-o-ba.” Pa-
žįstant abu iždo globėju, Todėl galima Ukėtis kad da 
reikia pasakyti, kad neii vie- Į ]abiauSj os dabartinL 
nas jų nėra toks, kokiais jie 
įtariami. Da nors žodelį, nors

GARDNER. MASS.
Spalių 14 ir 15 Lietuvių 

Bendrovės Draugystė ren- 
parengimąDaugelis yra girdėję, ypa- y?s?ge\^^ ?-ia Paskutini - . .

no-tii wr>rrpsfpri£>čiai kuri I , p., tz i• i ’• • šiame sezone, ant Lietuviųadv. Chas. Kalinauskui pir- kem ė West Broadway. minink4iiiQnt-xl.A9_iAAn 1 1 *

Rumunijos Fašistų Lavonai.

Rumunijos fašistai nužudė premjerą Calinescu. Užtai val
džia sušaudė apie 3,000 “Geležinės Gvardijos” fašistų. Su
šaudyti jų lavonai buvo laikomi gatvėse per 25 valandas. 
Vienas tokių vaizdų yra parodytas šitoj nuotraukoj.

tingai worcesterieciai, kad, 
girdi, mes pasikvietėm Jur- 
gelionį ir užmokėjom jam 
už kelionę, o jis nuvažiavęs 
(namo grįždamas) į bend
ro fronto pikniką ir pasa
kęs prakalbą. Vaje, kiek 
čia prasikaltimo! Suaugu
siems vyrams, rodos, sar
mata butų apie tai ir kalbė
ti, bet ir suaugusių tarpe 
retkarčiais atsiranda vienas 
kitas “bubąs.” Worcesterio 
veikėjai kitus moka ir pa- 
kritikuot, ir pajuokt, bet 
apie save ničnieko. Pavyz
džiui, iš Worcesterio į Bos
toną kelionė šventadieniais 
kainuoja tik .$1 į abi puses, 
bet Worcesterio veikėjai 
moka paimti čielą dešimti- 
nę už tokį reikaliuką, kaip 
atvažiavimas į vakarėlį p. kad pereitą suhatą trys ang- 
Mockui medalį užkabinti, lų karo orlaiviai, patruliuo-

Red. Jurgelionis yra da 
daugiau “nusikaltęs” prieš 
musų Apskričio veikėjus. 
Jis, girdi, musų protokolo 
netalpino i “Tėvynę,” kaip 
buvo parašyta. Jis grąžinęs 
jį su ilgu paaiškinimu, kad 
neatatinka SLA principams 
ir liepęs pataisyti. Apie tai 
manoma plačiau raportuoti 
sekančios Apskričio konfe
rencijos del'gatams ir rei
kalauti “Tėvynės” redakto
riui papeikimo.

Kuomet va’dyba prade
da savotiškai peizuoti pro
tokolus, aišku, kad nebe- 
kokia ten valdyba. Ar tik 
nereikėtų pacenzuruoti kar
tais pačius protokolų rašy
tojus, ką jie ten rašo, trina 
ir taiso?

Musų vadai kalba, kad 
mes pasidarbavome p?r pir
mąjį Jurgelionio vaių, da
bar da labiau veiksime. Bet 
visi gerai žinome, kad SLA 
2-jo Apskričio valdvba ig
noravo pirmąjį SLA vajų.

mininkaujant SLA 2-jo Ap-I 
skričio piknikai duodavo po ' 
tūkstantį ir daugiau dolerių ' 
pelno. Kiek toki piknikai 
dabar duoda pelno? Perei
tais metais >vos šimtelį su
krapštė, o šįmet gal ir pri
dėt reikėsią. Viršininkai da 
nežino. Žmonės stovį arti 
jrie piknikų rengimo sako, 
<ad biznio apyvarta dabar 
būnanti veik geresnė, bet 
pelno 10 ar 15 sykių ma
žiau. Kame gi priežastis?

Sandarietis.

ANGLAI NUŠOVĖ JŪ
RON VOKIEČIŲ OR

LAIVI.
Iš Londono pranešama,

Spalių 15, parengime da- 
į lyvaus Elzbieta Petrauskai
tė, pirmutinė lietuvė kandi
datė į miesto valdybą.

Lietuviai privalom remti 
savo kandidatę į “council
woman.”

Kitų tautų žmonės remia 
savuosius ir musų miestely 
jie tankiai laimi. Tai ir mes 
visi privalom remti musų 
piimutinę lietuvę kandida
tę. Reikėtų visiems atsilan
kyti ir į šį parengimą ir pa
tirti ką ji mums pasižadės 
veikti.

Piliečiai, neužmirškite, 
spalio 17 visi balsuokit ant 
“primaries,” yra labai svar
bu išrinkti tinkamus kandi
datus. L. J. E.

SKANDINS VISUS ANG
LIJOS LAIVUS.

Anglija paskelbė, kad 
nuo šiol visi jos laivai busią 
ginkluoti, todėl vokiečiai | 
atsakė, kad nuo šiol jie I 
skandinsią visus anglų lai
vus be įspėjimo.

Statement of the Ownership, Manage
ment, Etc., Required By The Act of

Congress of August 21, 1912, 
OF KELEIVIS, THE TRAVELER 

(Lithuanian Weekly)
Published Weekly at Boston, Mass.. 
Suffolk County, for October 1, 1939

Before me, a Notary Public In and for

PANAIKINKIT
PLEISKANAS ir
Sustivriikit
PLAUKIS

'’a-tokitn Alexander's Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinantį Tonika 
°risiųsl ite 25 centus, o mes pri.iųsi- 
nie 2 Sampalu.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON. MASS.

darni Šiaurės Jurą^ susidūrė 
su dviem vokiečių orlai
viais. Prasidėjo kova. Vie
nas vokiečių lėktuvas buvęs 
nušautas jūron, o antras pa
bėgęs.

HITLERIS GAVO DU 
BALSU.

Beaver kauntėj, Pennsyl- 
vanijos valstijoj, pereitą są- 
vaitę buvo nominuojami 
kandidatai ateinantiems 
valdininkų rinkimams. Į 
kauntės matininkus du bal
sai buvo įrašyti už Adolfą 
Hitlerį.

REIKALINGI AGENTAI:
Pardavinėjimui naujausių ir gražiau
sių 1910 m. DARIAUS IR GIRĖNO 
NO Kalendorių. Galima pasidaryti 
gerą algą. Kreipkitės; f.)

STANDARD CALENDAR CO. 
332 W. Broadway, 

South Boston. Mass.

Suvis dykai dasižino- 
site savo ateitį ir ko-

veninio, jeigu parašy
site tuojaus indčdami 
kelias štampas dėl 
persiuntimo. Adresuo
kite:

1219 N. Bell Ave., Desk. K., 
CHICAGO, ILL.

.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 (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $&00.

Money Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS’
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau Andriaus STROLIO, Jes- 1 

trakių kaimo, Mikališkių valsčiaus, mi
Mariampolės apskričio. 1907 abudu 1 b”' 
sykiu atkeliavome į Jungtines Vals- , ' L 
tijas, draugas mano kaimynas nuke- I the 
liavo į Mahanoy City, Pa., o aš į 
Conn. Meldžiu geras drauge kuogrei- 
ėiau atsišaukti, kurie žinot kur jis 
randas, prašau pranešti, turiu labai 
labai svarbu reikalą.

Andrius Draskinis 
nėr K. A. Makarevicius

32 Hill street, Waterbury, Conn.

Pajieškau pusbrolio Vinco Merecko, 
paeina iš Lietuvos Kauno apskričio, 
Rumšiškių parap., Dovainonių kaimo; 
girdėjau gyvena Chicagoje, prašau 
atsišaukti, kurie žinote kur jis ran
dasi, prašau pranešti, busiu labai dė
kingas. Juozas Mereckas (1)

422 Ringwood avė., |
Pompton Lakes, N. J.

Pajieškau švogerio Stanislovo 
PRENIO, apie 20 metų atgal gyve
no Conn, valstijoj, turi didelę šeimy- j 
na ir turi -I—,/__ \
sišaukti. kurie žinot kur jis randasi 
prašau pranešti, aš busiu labai dė- , 
kingas. Frank Dergelas (3)

6C 10 So. Campbell av., Chicago, Ill. ‘
LIETUVOS GEN. KONSULATO. ' 

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Judzentavičius Vitas, 1930 metais 

gyvenęs Shenandoah, Pa., bet kur ve- <.f 
linu išsikėlė, nežinoma.

Jančiauskienė Viktorija, gyvenusi i 
Brooklyne N. Y., 204 Lena street.'Sii,į

Ginčauskas Vladas, prieš septynis | o ūbi 
m-tus gyvenos Cambridge, Mass.

Gricienė-Vilčinskaite Marijona, da ' , ,','t 
1937 metais gyvenusi 415 E. Wash- the 
ington st., Nanticoke, Pa. I J'

Karkauskas Vincas ar Vladas, ki- j 
lęs iš Kampų kaimo, Alytaus apskr. ' tint 
Spė'ama, kad jis esąs kunigas. I e ’1'''

Kavaliauskienė-Onufrevičiutė An- ' J’A' 
tanina, dar 1924 metais gyvenusi bin” 
Lawrence, Mass., ' ,
ties apsigyvenusi pas vaikus, kurių 
adresai nežinomi.

Kimcris Mykolas, kilęs iš Pagirio- 
Gailioniškių kaimo, i' 
vaisė. J Suvienytas Valstijas išvyko i 
1895 metais ir 1922 metais gyveno 
Connecticut valstijoje.

Jieškomieji prašomi atsišaukti į 
Lietuvos Generalinį Konsulatą, 

16 West 75th st., New York City.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas maną- duosiu gerą patarimo 
ir busit patenkinti. (50)

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa.

(1)

ally appeared Stanley Michelson, who, 
having been duly sworn according to 
law. deposes and says that he Is tho 
Editor of the Keleivis ami. that the fol
lowing Is, to the l»est of fits knowledge 

! and belief, a true statement of the 
: ownership. management (and if a dally 
| paper. the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date shown 
In the ab<?vt . .captlonu required by the 
* • nr August 24. 1912. embodied in sec- 

411. Postal Laws and Regulations, 
ed on the reverse of this form, to

That the names and addresses of 
publisher, editor, managing i 
business managers are:

Publisher—J. G. Gegužis K- X?o. 
253 Broadway. So. Boston,

Editor—S’a nley Michelson,
253 Broadway. Sn. Boston, 

Managing Editor—Stanley Michels 
253 Broadway, ijo. Boston.

Business Manager—J. G. Gegužis, 
253 Broadway, So. Boston,

2. That the owner is: (If owned
4 poration, its name and addrest* must 

le stated and also Inunediatcly 
Under the names 
stockholders owning or holding one per 
cent or more of total amount of slock. 
If not owned by a corporation, the 
names and addresses of the Individual 
owners must be given. If owqod by a 
firm, company, or other unincorporated 
concern. Its name and address, as well 
ns those of each individual member.

editor.

Mass, 
un, 
Mass.

___ there- 
tiddrėsses of

J. (

I švogerio atamsiovo Si. 
pie 20 metų atgal gyve- i A 

valstijoj, turi didelę šeimy- * " '
i daugiau brolių. Prašau at- Į 

’ irur........... .
totui anunint nf bends, mortgages, 
other securities arc: None.

4. That the two paragraphs n 
above, giving the names of the own* 
stockholders, and security holders.

Mass.

Mass.*

253 Bron Iwuy, So. Boston,
M ichelson

253 Broadway. So. Boston, 
I'. Bniz. South Boston. Mass.
That the known bondholders, 

ees, and other security holders own
er holding 1 per cent or more of the

pear upon the hocks of the company hut

oilier flduchtr >f the 
such

full knowle'lge n ml 
stances and <“»n<ll- 
t< ck holders and se
ll u »t appe ir upon

L

r -i noru tinti hai 
Indirect In the 
m her securities

bet po vyro mir- (Signed) J. G.
* * ' Sworn to and

tills 9th day of
Fortunatos J. 

Maldočenskos , commission
lot i inc- iomrl.-n ‘ - ----------

nv interest direct nr 
laid slock. I»on<ls. or 
than as so stated by

I subscribed befoie me 
October, 1939.
Bagncjus. Notary Public 
expires Feb. 1946.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
« Juodgalviai, nid-

'jawyaX/JP-iFT galviai, gelton- 
tEf'šS galviai ir balt- 

galviai. Prisiun- 
tHS čiu j visa, dalis 
BrS Suvienytų Valsti- 

N ir i Kanadą
r g ko.

BEN POKAITIS
520 Wilson St., 

Waterbury. Conn.

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 Įį 
a receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- g 
| šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- Į 
3 taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų S 
| balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D. g 
£• Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
g 253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. |
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Moterims Pasiskaityt
X ’ - ŠI SKYRIŲ TVARKO 

 M. MICHFLSONIENĖ. 
ĮSTEIGTAS FONDAS VE
LIONĖS MARIJOS JUR- 
GELIONIENĖS ATMI

NIMUI PAGERBTI.
“Naujienų” Moterų Sky

rius, netekęs savo brangios 
Įsteigėjos ii- vedėjos Mari
jos Jurgeiionienės, ir giliai 
jvei tindamas jos ilgų metų 
reikšmingą darbuotę kaip 
moterų, taip ir visuomeninėj 
veikloj, sukvietė šio sky
riaus bendradarbes pasitar
ti, kokiu liudu tinkamiau
siai ir geriausiai įamžinti 
velionės Marijos Jurgelio- 
nienės atmintį.

Susirinkimas vienbalsiai 
nutarė, kad lokiam atmini
mui reikia pastatyti pamin
klą prie jos kapo ir kad ant 
vietos butų Įsteigtas Marijos 
Jurgeiionienės Paminkle 
Fondas. Tokio fondo laiki
na valdyba susideda iš šių 
asmenų:

Nora Gugienė, pirm.
Adelė Nausėdienė, v.-pir.
Julė Augustienė, iždin, 
Josephine Milleriutė, pir

moji sekretorė.
Susana Viliutė, antroji 

sekretorė.
Visi dalyvavusieji šiame 

susirinkime sudaro komite
to narių dali, ir kai tik bus 
galutinai sutvarkytas visas 
komitetas, tuoj paskelbsime 
visą sąrašą.

Kaip jau nekartą buvo 
rašyta, Marija Jurgelionie- 
nė buvo viena iš pionierių 
moterų visuomenės veikėjų 
tarpe Amerikoje, ir josios 
atlikti darbai yra gausingi 
ir reikšmingi. Ji, rodos, yra 
ir pirmutinė iš tų moterų 
veikėjų, kurią mirtis išsky
rė iš musų tarpo, ir kurios 
darbai užpelnė jai visuome
nes atminimą ir paminklą.

Mes moterys girdėdamos 
tiek daug nuoširdaus senti
mento per spaudą, laiškus ir 
asmeniškai, bei pasiūlymus 
prisidėti prie fondo Marijos 
Jurgeiionienės paminklui 
statyti, pasiryžome pradėti 
darbą. Kad atminimas pa
minklo pavidale galėtų nors 
dalinai vaizduoti Marijos 
Jurgeiionienės nuopelnus ir 
visuomenei atliktus darbus, 
drįstame tikėti, kad visuo
menė noriai prisidės ir prie 
sukėlimo tam reikalingo 
fondo,

Kadangi yra pageidauja
ma, kad paminklas butų pa
statytas sukakus vieniems 
metams nuo jos mirties, ko
vo 25 d., 1940 metais, tai 
nuoširdžiai prašome visus, 
kurie nori prisidėti prie pa
gerbimo atminimo šios pa
vyzdingos veikėjos, Mari
jos Jurgeiionienės, tatai da
ryti kaip galima greičiau.

Marijos Jurgeiionienės 
Paminklo Fondo Laikinas 
Komitetas, 1

Nora Gugiene, pirmin.

Amerika da nekariauja, bet kas gali žinoti, kas bus toliau 
Šitie kareiviai išvažiuodami j Panamos Kanalo zoną atsi
sveikina savo mylimas merginas, nes gali daugiau jau ne
bepasimatyti...

Nuo Redakcijos: Mass. 
Lietuvių Socialistų Apskri
čio konferencija jau pasky
rė .$10 šitam reikalui. Ver
tėtų ir kitoms organizaci
joms prisidėti.

GARDNER, MASS.
Moterų Kiiubas vaidins 
“S. O. S. arba Šliubinę 

Iškilmę.”
Rugsėjo 13 d. Gardnerio 

Moterų Kiiubas turėjo susi
rinkimą ir nutarė perkelti 
ravo mitingus į antrą kiek
vieno mėnesio ketvirtadie- 
i Į, vietoj trečiadienio, nes 
daugelis moterų trečiadie
niais lankys mokyklą. Taigi 
sekantis musų moterų susi
rinkimas Įvyks jau šį ketvir
tadieni, 12 spalių vakarą. 
Visos kliubietės prašomos 
: 'silankyti.

Reikia taipgi pranešti, 
1 ad musų Moterų Kiiubas 
j ra nutaręs pastatyti sceno
je veikalą ir pasirinkti tam 
tikslui komediją “S. O. S. 
arba šliubinę Iškilmę.”

L. J. E. 

DĖL BUVUSIO MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMO.

Pereitame “Keleivio” nu
mery tūla Delegatė labai 
nupeikė buvusį Brooklyne 
7, 8 ir 9 rugsėjo dienomis 

•moterų suvažiavimą. Ji sa
ko, kad suvažiavimas buvęs 
visai bergždžias, nieko ne
nuveikęs, jokios naudos iš 
jo niekam nebuvę, neturė
jęs jokio aiškaus tikslo, tik 
be reikalo išeikvotas laikas 
ir lėšos į tą suvažiavimą 
vykstant.

Daugiausia Delegatė pei
kia tą suvažiavimo ydą, kad 
ji šaukė komunistės ir va
dovavo komunistės, kurioms 
norėjosi tik pasireklamuoti 
ir papolitikuoti.

Gal ir tiesa, kad komuni
stėms rūpėjo kiek papoliti
kuoti, savo pusėn daugiau 
moterų patraukti, savo par
tijai pasitarnauti. Tiesa ir 
tas, kad perdaug laiko iš
eikvota vadinamiems refe
ratams, be kurių buvo gali
ma lengvai apsieiti ir įdo
mesniais klausimais pasi
tarti.
Tačiau aš nenorėčiau sutik

ti su Brooklyno Delegate, 
kad iš to suvažiavimo abso
liučiai nebuvo jokios nau
dos. Mano manymu, kiek
vienas susirinkimas yra 
naudingas, jeigu jau ne kuo 
kitu, tai bent tuo, kad duo
da susirinkusiems progos 
pažinti vieni kitus ir išgirs
ti vieni kitų nuomones.

Šitas mot'iru suvažiavi
mas ypatingai buvo įdomus, 
kad jame buvo įrengta mo
teriškų rankdarbių parode-! 
lė. Kas tokiais dalykais ne
įdomauja, kaip vyrai, jiems

tai gal ir nesvarbu. Bet mo
terims buvo Įdomu savo 
rankų darbelius pamatyti 
ir palyginti juos su kitais. 
Ir aš turiu pasakyti, kad 
buvo išstatyta visiškai gra
žių dalykėlių, iš kurių ne 
viena delegatė galėjo turė
ti nemaža pasitenkinimo.

Taigi, man rodos, negali
ma sakyti, kad šis moterų 
suvažiavimas buvo visiškai 
tuščias burbulas. Jeigu po
litiškoji jo dalis buvo neti
kusi, tai kultūrinė dalis, 
rankdarbių parodėlė, buvo 
visai nebloga.

Irgi Delegatė.

SENATVEI BESIAR
TINANT.

Senatvei besiartinant, 
nyksta kūnas, silpnėja ir 
pamažu gesta jo jėgos. At
skirų organų veikla silpnė
ja. Sąnarių paslankumas 
stingsta ir atrodo, kad kojos 
ims ir susipainios ar virs 
stabais. Nuotaika darosi 
prislėgta, nes vaizduoja
mas!, kad senatvėje teks 
skausmai, pragaro kančios j 
išgyventi, išnyksta noras ką 
nors veikti. Ir aplinkuma 1 
pradeda juos vertinti, kaip 
netinkamas būtybes.

Bet tikrumoje senatvė 
gali būti ir laiminga, nau
dinga, jei tik mokėsime 
karšti.

1. Pakeisk netinkamus 
papročius, pomėgius ir nu
sitverk mėgiamą darbą, 
pav., skaityk knygas, studi
juok istoriją, politiką; pa
dėk auklėti anukus, arba 
tvarkyk sodą', daržus, so
dink medžius ar krumus. 
Jei buvo pirma nuobodulys, 
nusitvėręs ko nors, tikrai 
jau jo nebejausi.

2. Gera nuotaika susida
rys, jei bus tvarkingas virš
kinimas ir maitinimasis, ra
mi sąžinė.

3. Venk senatvėj dažnai 
pasitaikančių klaidų: girtis 
savo darbais, praeitimi, pri
sirišti prie pinigų ir turtų.

4. Maistą vartok prastą, 1 
santūriai, o iš gėrimų gerk 
tik pieną, arbatą, kavą, vai
sių ir uogų sunką, bet venk ' 
stiprių svaiginančių gėrimų.

5. Apsivilkimą nešiok šil
tą, bet ne perstorą, kad ga
lėtumei kuo daugiausia ju
dėti:

6. Miegok nakties metu 
7—8 valandas, o dienos 
metu pavalgęs vidudienį at
sigulk poilsiui.

7. Kvėpavimas turi būti 
gilus ir stipins, nes plaučiai 
mažiau yra tamprus — ma
žiau suima oro. Buk visuo
met gryno oro aplinkumoje, 
gerai valyk nosį ir burną, 
kad iš jų neitų į plaučius 
puvimo dujos. Kvėpuok pa
lengva, bet giliai pro nosį.

9. Senatvėje daug žmo
nių žūva gatvėje dėl neap
dairumo. Gatvėje saugokis 
automobilio ir net vežimo, 
vaikščiodamas taip pat buk 
atsargus, kad nesulaužytu- 
mei savo kaulų, nes jie yra 
trapus ir sunkiai gyja.

10. Tikrink dažniau pas 
gydytoją virškinamuosius 
organus, skilvį, ir prisilai
kyk jo nurodytų maitini
mosi būdų.

Atsimink, kad senatvė y- 
la būtinas gyvybės reiški
nys, nuo jos niekas ir nie
kuomet neišsipirks. Tik 
ftenkis saugot sveikatą, o 
tuomet senas amžius pasi
baigs pamažu ir paliksi gra
žų atminimą savo ainiams. 
Mat, senatvė ir mirtis yra 
tiek garbinga ir reikalinga, 
kaip gimimas ir jaunystė. 
Tik mokėkime jas padaryti 
sau geras! S. B.

ĮVAIRUS PATARIMAI.
Verdant, šviežius ar rau

gintus kopūstus įdėk žiups
nį kmynų, o kopūstų skonis 
pagerės.

' Kmynai taipgi tinka ir j 
bulvinę košę.

įstrigus nedideliam žu
vies kauleliui tarp dantų ar
ba gerklėj, reikia čiulpti lė

Stiprios Spalvos Šiam Rudeniui. KAIP PARAŠYTI PASKUTINĮ 
TESTAMENTĄ.

Šį rudenį madoje labai stiprios spalvos moteriškom drapa
nom — raudona, mėlyna, žalia ir kitos.

moną, kurio sunka kaulelį 
suminkštins ir paliuostios.

Valant ir piaustant dar
žoves bei vaisius paprastai 
susiteršia rankos, kurių van
deniu ir muilu negalima nu
valyt. Taip atsitikus, reikia 
rankas gerai ištrinti leme
nu, paskui nuplauti šiltu 
vandeniu, o rankos pasida
rys baltos. Lemonas taipgi 
pašalina svogūno ir česna
ko kvapą.

Norint pirm virimo atgai
vinti apvytusias daržoves, 
įeikia jas įmerkti į šaltą 
vandenį porai valandų.

MOTERŲ GYVENIMAS 
PRIEŠ 7000 METU.

Mesopotamijoj, kur buvo 
senovės Babilonas, rasta 
liekanos ir dokumentai, ku
rie rodo moterų gyvenimą 
prieš 7000 metų. Gražioji 
lytis tuomet puošėsi, kaip ir 
dabar. Dėvėjo vilnones suk
neles ir dažė veidus, kad pri
viliotų vyrus.

Jos eidavo į šokius, gro
davo įvairiais muzikos in
strumentais, o pramogos 
užsibaigdavo meiliškomis 
orgijomis, kuriose jausmai 
nebuvo varžomi.

LIETUVIS, KURIS SKAI
TO LIETUVIŠKAI, BET 

RAŠO LENKIŠKAI.
Jo laiškas Maikio tėvui.
Pante Gienerale,
Ojcze Majka!
Wedlug zwyczaju chcem czy- 

tac gazetę litewska. a więc po- 
sylam w tym liscie $2.25 na rok 
przenumeraty, prosząc mnie 
gazetę nadal wysylac.

Poniewaž naszych pobratym- 
caw polakow juž niemą, bo Hit
ler i bolszewicy ich požarli, to 
proszę Majka gįenerala dobrze 
swą szablę wyostrzyc, i kto 
zechce do naszej kochanej Lit- 
wy wlazic, ciąc tą szablą jak 
k:są, ažebysmy _ jak najdložej 
męgli gazetę litewska czytac.

Žaloję iž po litewsku pisac 
nie mogę, tilko czytam.

Z szacunkiem,
George Szatejka, 

Pittsburgh, Pa.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

Jonui Barasniui. — Fran- 
euzijos Mokslų Akademija 
apskaičiavo, kad pasauly 

-yra iš viso 2,796 kalbos bei 
dialektai; taigi apie tiek, 
maždaug, turi but ir tautų. 
Tiksliai nustatyti tautų skai- 

i čių nelengva, nes yra tokių 
I atsitikimų, kur sunku pasa
kyt, ar dviejų vietų gyven- 

' tojai sudaro dvi tautas, ar 
Į tik vieną. Pavyzdžiu gali 
but Australijos vokiečiai ir 

i Vokietijos, arba Vokietijos 
■ ir Šveicarijos. Paskui, ar 
Amerikos indijonai pri- 

j klauso vienai tautai, ar kiek 
viena jų grupė sudaro atski
rą tautą? Ar Rusijos malo- 
rosai ir velikorusai yra vie- 

i na tauta, ar dvi? Todėl apie 
tautų skaičių galima kalbėti 
tik apytikriai, bet ne tikrai.

O. Indrelienei. — Tamstų 
pranešimas apie SLA 236 
kuopos ruoštas sukaktuves 
pasiekė mus 19 rugsėjo, 
kuomet “Keleivis” buvo 
jau spaudoj, todėl negalė
jome įdėti. Skelbti jį kitą 
savaitę nebūtų buvę pras
mės, nes butų jau per vėlai.

Drcčiaus Sunui. — Ačiū 
už eiles, bet laikraštin ne
dėsime, nes dalyti juokus iš 
kitų nelaimės nepridera, o 
juo labiau kad ir Lietuva 
nėra apsaugota nuo tokios 
pat nelaimės.

J. Jociui. — Maikio tėvas 
I siunčia tamstai didelį ačiū 
už pinigus ir pakvietimą į 

J svečius.
Jievai Petraitienei. — 

Ačiū už prisiųstą iškarpą ir 
už pinigus.

Be-partyviui. — Už eilė
raštį ačiū, bet sunaudoti jo 
neglėsime.

Išvertus lietuviškai, šito laiš-
ko turinys bus toks:

Ponui Generolui, 
Maikio Tėvui!
Senu papratimu noriu skaity-

ti lietuvišką laikraštį, taigi pri- 
siunčiu šiame laiške $2.25 me
tu prenumeratą, prašydamas 
siuntinėti man laikrašti toliau.

Kadangi musų pusbrolių len
kų jau nebėra, nes Hitleris su 
bolševikais juos prarijo, tai 
prašau Maikio generolą gerai 
savo šoblę išgaląsti, ir jei kas 
norės į musų mylimą Lietuvą

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

įlįsti, kirsti taja šoble kaip dal
giu, idant kuo ilgiausia galėtu
me lietuvišką laikraštį skaityti.

Gailiuos, kad nemoku lietu
viškai rašyt, tik skaitau.

Su pagarba,
(Parašas.)

Pennsylvanijoj nesenai 
numirė angliakasys. Mirda
mas nepaliko jokio testa
mento, todėl valdžiai teko 
skirti administratorių, kad 
sutvarkytų likusį nabašnin- 
ko turtą. Kiek vėliau atsi
šaukė tolimas giminė, rei
kalaudamas, kad tas turtas 
butų atiduotas jam, nes ki
tų giminių velionis nepali
kęs. Tačiau mirusiojo drau
gai sužinojo, kad jis paliko 

j tėvynėje savo šeimyną, 
i žmoną ir keliatą vaikų. Tie 
' draugai pranešė našlei apie 
' jos vyro mirtį ir patarė tuo- 
jaus susižinoti su savo val
džios konsulu New Yorke. 
Po daug triūso konsului pa- 

j vyko likusį nabašninko tur- 
j tą surinkti ir persiųsti jo 
šeimynai. Jo buvo palikta 

i čia keli tūkstančiai dolerių 
banke ir buvo likę nekilno
jamo turto.

Gerai, jei konsului pasi
seka be didelio vargo ir iš- 

, laidų paliktąjį turtą surink- 
i ti. Bet didesnė palikimų da
lis dažnai išeina nereika
lingoms byloms ir kito
kiems galams, jeigu nabaš- 
ninkas nėra testamento pa
likęs, nurodydamas kam jo 
turtas turi but atiduotas.

Kai testamentas yra pa
darytas, tai jau ginčo nega
li būti. O testamentą pada
lyti labai lengva. Jeigu vy
ras nori palikti visą savo 
turtą vienai savo ■ žmonai, 
tai užtenka kelių žodžių. 
Kad testamentas butų lega
lus, po jo turi but pasirašęs 
pats palikėjas ir du liudi
ninkai (kai kuriose valsti
jose reikalaujama trijų liu
dininkų).

Testamentą galima para
šyti bet kokia kalba, kad tik 
jame butų aiškiai išreikštas 
palikėje noras. Jungtinėse 
Valstijose bet gi patartina 
testamentą rašyti anglų kal
ba, kad paskui nereikėtų jį 
versti ir aiškinti.

Štai, čia paduodame tes- 
i tamento pavyzdi, kuris yra 
visiškai legalus Illinois val
stijoj :

Last Will and Testament 
September, 1939

I give all my property, both 
real and personal to my wife, 
Agota.

Juozas Mart us (palikėjas). . 
Kazys Kuolas (liudininkas) 
Jonas Varnas (liudininkas)
Liudininkai negali but 

I turto paveldėjai. Jiem nėra 
i ieikalo žinoti nei kam tur- 
| tas yra užrašomas. Jie tik 
' turi žinoti tą faktą, kad jų 
pasirašomas dokumentas 
yra paskutinis testamentas. 
Palikėjas turi pasirašyti tes
tamentą jų akyvaizdoje, o 
jie pasirašo jam matant. 
Prie savo parašų liudinin
kai turi padėti ir savo adre
sus.

A. Petraičiui. — Ačiū.

| LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA §
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą

S SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuviu Kalbos Mokytojas prie R 
q MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION S

KAINA $1.00. - ’ X

b DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass, n

SVEIKATA
J TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
ąežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti sava kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mas*.
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AMŽ1NOS DAINOS.
Šioje knygutėje telpa 11 geriausių 

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

Testamente būtinai turi 
but pažymėta data, kada jis 
yra daromas.

Testamente paprastai 
buna nurodomas ir asmuo 
ar asmenys, kurie turi tes
tamentą įvykinti. Toks as
muo vadinasi testamento 
vykintoju. Jeigu testamen
tas tokip vykintojo nenuro
do, tai teismas paskiria to
kį asmenį; jis tada vadinasi 
“administratorium.”

Daugelis valstijų pripa
žįsta skolininkams pirme
nybę prie paliktojo turto, ir 
tik skolas apmokėjus likusi 
turto dalis perduodama 
tam, kam testamentas nu
rodo.

Kas turto turi nedaug ir 
visą jį palieka vienam as
meniui, tas testamentą len
gvai gąli pasidaiyti pats, 
aukščiau nurodytu pavyz
džiu. Bet jei kas turi turto 
daug ir nori jį paskirstyti 
keliems asmenims ar tiks
lams; arba kas nori, kad jo 
turtas butų išmokėtas pali- 
konims ne tuojaus, bet vė
liaus; arba išmokamas ne iš 
karto, bet dalimis, tai to
kiam atsitikime gieriau 
kreiptis pas advokatą, kad 
jis surašytų testamentą.

Testamentą turėtų turėti 
pasidaręs kiekvienas, kuris 
turi kokios nors nuosavy
bės, nes laukiant rytojaus 
gali but jau per vėlu.

FLIS.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, .

906 Prescott St. Waukejan, Ill.
F. Sedoravičia -— pirm.-pagelbinin., 

733 Lincoln st., Waukegan, iii.
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister avė., Waukegan, III 
Emilija Kernagis—turtų rast.
. 720 Vine Place, Waukegan, Ill.
K Vaitiekūnas — kasierius,

726 — 8th St., Waukegan, Ill.
KASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

P. Rukštalis, J. Jarušaitis.
Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 

'tnaid od ‘A 00:t ‘otsauąui ouzoų luaip 
Liuosybes Svetainėje, kamp. Sth ir 
Adams Sts.. Waukegan, Ill.

žodynėlis”
LIETUVIŠKAI-ANGL1ŠKAS IR 

ANGL1ŠKAI-LIETUVIŠKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina SI.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuviu kalboje nėra. Gauna
mas “Keleivy.”

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Jsigykit tuoj! Didelė knyga, apie 
300 puslapių. Kaina ............... $1.50

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ..........  15c.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE i
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikr&ižių.)

Karo Vaizdai Lietuvos Pietiniam Pasieny.
Bene jautriausiai vokie

čių-lenkų karo baisumus 
Lietuvoje turėjo pergyventi 
pasieniečiai, prie demarka
cijos linijos tarp Vištyčio 
ir Kapčiamiesčio. Jie ar
čiausia prie konflikto vietos 
ir kasdien buvo galima gir
dėt duslius bombų sprogi
mus, kulkosvaidžiui tratėji
mą, ūžiančius lėktuvų moto
rus; kasdien matėsi durnų 
debesis tai vienoj vietoj, tai 
kitoj vietoj ir kt.

Skaitytojai nori žinoti vis
ką, kas tik kur dedasi. Jie 
dabar labai smalsus, nekan
trus, kai laukia žinių apie 
įvykius Lenkijos teritorijoj. 
Todėl daugiau, kaip 4 vai. 
dairiausi pro autobuso lan
gus, skubėdamas į pietus, į 
tą vietą, iš kurios bent iš da
lies galima patenkinti skai
tytojų smalsumas.

Suvalkijos lygumose da
bar rudens vaizdai ir nuo- 
taikos? tačiau Dzūkija ii 
rudeni puiki savo miškais ir 
ežerais, tyvuliuojančiais 
tarp kalnelių ir tarp tų miš
kų. Lazdijuose, Seirijuose ir 
Leipalingy gatvės užtvinu
sios žmonėmis. Lazdijuose 
tik išėmus iš autobuso pun
dą laikraščių, žmonės iš
graibstė iš rankų pardavė
jui visus dienraščius.

Jau buvo juodas vakaras, 
kai autobusas sustojo Kap
čiamiesty. Veik visas miestas 
buvo gatvėje, ir visi klausi
nėjo, kas naujo, ką veikia

nius politinius įvykius, apie! 
lenkų-vokiečių karą, apie to 1 
karo padarinius ir tt. Aš, 
jam atsakinėjau trumpai, o, 
jis suranda vis naujus ir 
naujus klausimus, kas mane 
pradeda stebinti. PaSskui 
sako jis:

—Dėkui, ponas. Mes kai
me turim vieną radi ją, ir tas 
pats su ausiniais. Todėl ži
nias reikia papasakoti vie
nas kitam, o ne visi vieno
dai nupasakoja.

Jis užsirūko bankrutką, 
užsitraukia durną. Tai jau 
pagyvenęs žmogus, vėjo ir 
saulės nugaląstu veidu, šar-, 
mojančiais paausiais.

. Aš dar nieko negirdžiu, o su vienu netyčia sutiktu 
jis jau pradeda dairytis ho- draugu ištisą valandą sto- 

motorų vėjau prie sodo tvoros ir 
„ s- žiurėjau į vakarus. Didelė

Iš Tolo Bombarduoja Varšuvą

's ,■% . - šs

Šis vaizdelis parodo tolišauja mają vokiečių patranką šaudant į Varšuvą, kol tas miestas 
da nenorėjo vokiečiams pasiduoti. Dabar Varšuva jau vokiečių rankose.

rizonte. Lėktuvų i 
užimąs vis kaskart garses' 
nis ir garsesnis. Pagaliau gaisro pašvaistė švietė ant 
lėktuvai išneria pro kampą dangaus. Ugnis turėjo būti 
miško. ■ - ----- -

Valstietis permeta bota- i 
gą iš dešinės rankos į kai
riąją ir persižegnoja. Tie 
plieno paukščiai skrenda 
dideliam aukšty ir burzgia 
kiekvienas kitaip. Du iš jų 
atrodo, kaip varnos tarp 
kuosų. Staiga lėktuvai išsi
skleidžia, atsigrįžta į atsi
skyrėlį, kuris, kaip vanagas 
smenga ant priešo lėktuvų, 
ir paleidžia kulkosvaidžių 
ugnį, po ko vėl staigiai ir 
vikriai kyla į viršų, smenga, 
šaudydamas iš kulkosvai
džių žemyn, kol, pakliuvęs 

--j-,----------pats į kulkosvaidžių ugnį,
anglai franeuzai ir lenkai. | pradeda tolti ir išnyksta už 

Noras žinoti kas dedasi miško, o pirmieji lėktuvai 
Europoj buvo toks didelis apsisuka ir nuskrenda savo 
dėl to, kad žmonės kasdien keliu.
čia girdi lėktuvų burzgimą,1 Valstietis seka dangų a- 
mato net kovojančius lėk- kimis, paskui vėl persižeg- 
tuvus, klauso bombų spro- noja. . . . •
girnų lenkų pusėj, o negau- Mes_ atsisveikinam. Jis 
na nei laikraščių dėl suge- pliaukštelia botagu^ ark- 
dusios elektros jėgainės ne- liam, timpteli vadžias ir 
turi pakankamai '■ radijo nubrenda vaga, guldyda- 
aparatų. , mas vagą ant vagos...

* * ♦ *

Pasirodo, kad ir tokiom , žemaitis __ ________,
primjtyviškom priemonėm 1 pakliuvęs staiga į šitas apy- 
Kapčiamiesty žinių prisi- linkės, stebėtųsi: diena gie- 
gaudoma. Mano šeiminin-, driausia, dangų netemdo 
kas man iš tikros širdies net mažiausias debesėlis, o 
klostė paskutines naujie- kažkur prie horizonto šiau- 
nas, maža kur suklysdamas, j rėš vakaruose girdėti per- 
Tik tada, kai jam reikėdavo kūno dundėjimas, 
paminėti numuštų lėktuvų | Tačiau dzukas jau nesi. 
skaičių, jis sąmoningai da- steį)i. jįs nuolat klausosi tų 
lydavo klaidą, skaičių 2 3 garSų; kurie juo toliau, juo 
kartus padidindamas. , ]abjau atrodo įprasti. Jį tik 

Lėktuvų užimąs per pra-' pradeda gąsdyti, kad ta 
virą langą nutraukė musų perkūnija nuolat girdėti ar- 
pasnekėsį. Abu greit išbė-' čiau ir arčiau, o duslus 
gom iš grįčios ir žiūrėjom ' sprogimai kartais pasigirsta 

x------- ,=1.x----- i h vakarUose ir visai pie-

* *
ar aukštaitis,

į'juodą tamsų lėktuvų burz-Į 
gimo"' ’ kryptimi. Bet jokių tuose.
lėktuvų nematėm. Kiek pa-. Naktį iš rugsėjo 3 į 4 aš 
stovėjęs, grįžau į grįčią, o - 
jis liko kieme. Tik staiga iš
girdau šeimininko šauksmą 
ir išbėgau vėl kieman.

—Anava, anava! —šau
kė jis. — A, kaip aitvaras...' 
Na, ir nematėte, ponulis, 
nematėte... Jis, kaip aitva
ras, ką pinigus neša... I

Tie liepsnų liežuviai jau 
buvo dingę už horizonto, rr 
aš vėl mačiau tik juodą 
tamsą. - |

—Jie pasiutę, tie lėktu
vai, — sako kaimietis, grį
žęs į grįčią.

* ♦ ♦

Anksti ryte keliais ir šun-1 
keliais pasukau į Dade- 
marklinį Augustavo kryp
timi. Bent valandą teko eiti 
per klonius ir kalnelius, per ( 
mišką, kol pasiekiau savo 
tikslą. i

Šitą vietą pasirinkau to- , 
dėl, kad girdėjau, kad ne
toli nuo čia kelis kartus per , 
dieną skraido ir vokiečių, ir. 
lenkų lėktuvai.

Laukai visur pliki ir pliki, 
o valstiečiai prie kasdieni- J 
nių darbų. Aš užšnekinau . 
vieną pasienietį, ariantį že-' 
mę. Jis mane apipila visa ' 
eile klausimų apie paskuti-

TEN, KUR SENIAU “KIPŠAI VAIKUS 
PERĖJO” IR VEISĖSI GYVATYNAI.

PAS1KE1TĘS KAUNO LIETUVOS TERITORIJOJ 
GATVIŲ VAIZDAS. NUKRITO VOKIEČIŲ

Kauno mieste auto judė-’ LĖKTUVAS.

M autoriai. itaugda- -
vo ]u Dcibcii visdi v » • *• * . .
kas kita: vakar Kauno gat- "ukvokiečių zvalgybi- 
vėse kur-ne-kur pasirody- ".ls.lektll,v“s- S.k"d«s Py
davo lengvas automobilis, o "mnkls buv0 
šiandien visai nematyt, tik

didelė ir plačiai išsiplėtusi. 
' —Taigi, — sako draugo 
I tėvas, pagyvenęs ūkininkas.
—Kai prieš pusmetį už ke
lių kilometrų nuo sienos de
gė kaimas, buvom nuėję ge- valdinis, ar kurios atstovy

bės automobilis, taip pat 
“Paramos,” “Maisto,” “Pie
nocentro” ir dar vienos ki- jakaukes žymiai atpiginti, 
tos įmonės autosunkveži- kad kiekvienas galėtų kuo 
mis. prieinamiausiu budu įsigyti

Kauno autobusai daug visas priemones, reikalin-

sinti. Ir sargyba nieko 
sakė mums sugrįžtant, 
dabar dega Seinai, ir 
žingsnį per sieną... Juk 
tikrai Seinai.

Baisus sprogimas deši-

ne- 
o 

nei 
ten

NUMATOMA ATPIGINT 
DUJAKAUKES.

Netrukus numatoma du-

Beveik kiekvienas zana
vykas žino apie Aukštąsias 
Pelkes, kurios užima kelis 

i tūkstančius hektarų plotą ii 
ligi šiol dar daugelyje vietų 
dėl savo klampumo yra ne
išeinamos. Dėl to nepriei
namumo, gyventojų tarpe 
apie Aukštąsias Pelkes susi
kūrė įvairių pasakojimų, le
gendų, nuo kurių netik vai
kams šiaušdavosi plaukai, o 
ir užaugusiems per nugarą 
pagaugai nueidavo. Tokių 
pasakojimų apie Aukštąsias 
Pelkes daugiausia žino bu
vęs šių pelkių ir aplinkinių 
miškų ilgametis senelis Vi
sockis, kuris aštuonerius 
metus ištarnavo rusų “cie- 
coriaus” laivyne ir už nar
sumą kautynėse su japo
nais ties Port Arturu gavo 
du medalius.

Senelis Visockis ilgus 
metus sąžiningai vykdęs 
miško sargo tarnybą, yra

I išilgai ir skersai išvaikščio
jęs Aukštosios Pelkes ir da
bar, atsisėdęs vakarais susi
rinkusiam kaimo jaunimui 
pasakoja, kad seniau, prieš 
keliasdešimts metų, kuomet 
dar taip nebuvo išretinti 
miškai ir žmonėms netruko mų gyventojas, susigundęs 
nei malkų, n-ei medžių, tuo- pelkių gera prieglobstimi,

maišus ir paleido į rinką. 
Kadangi tą dieną Šakiuose 
buvo turgus, tai žjnonės gy
vačių išsigandę visi išlakstė 
i namus.

Didžiojo karo metu Auk
štosios Pelkes savo neišei
namuose raistuose slėpė pa
bėgusius iš fronto ir belais
vių stovyklų “plienčikus,” 
kurie bado ir šalčio kanki
nami, pasidarė apylinkės 
gyventojams tikra rykštė. 
Dar ir šiandien zanavykai 
atsimena “plienčikų” kan
kinimus ir ne vienas nešio
ja jų padarytas kūne skau
džias “torturų” žymes. 
Tuomet Slavikuose gyve
nantieji vokiečių žandarai, 
nors ir ligi dantų ginkluoti, 
labai bijojo “plienčikų” ir 
gyventojų prašomi niekuo
met į pagalbą neateidavo. 
Tik vėliau, sulsidarius sa
viems partizanų būriams, 
“plienčikų” lizdai buvo iš
naikinti.

Kartu ilgus metus Aukš
tosios Pelkes buvo labai ge- 
ia prieglobstis “samaninės” 
varytojams. Ne vienas Pa- 
plynių, Liaušių ar kitų kai-

niau nuo gaisro vietos išju- rečiau tevaikščioja, užmies- gas priešcheminei ir prieš-
dino nakties tylą. Tai nebu
vo griaustinis. Sprogimą 
sekė antras, trečias, dar du 
pagreit, ir viskas nutilo. Po 
kelių minučių horizonto pa
krašty pasirodė antro gais
ro ženklai, kurie iš syk ne
žymiai paraudo danguje, o 
kuo toliau, tuo daugiau rau
do, kol liko danguje kruvi
na pašvaistė.

—Čia tai jau 
kryptimi, — pasakė senasis 
kaimietis. •— Bet 
dega, nežinau...

Tai buvo naktį, 
skubėjau į pašto 
Kučiūnus jieškoti 
susisiekti su Kaunu, durnų 
debesys dviejose vietose vis 
dar kilo aukštyn, ir išnyko 
tik pavakarėje. V. Civ.

tiniai autobusai taip pat su-1 lėktuvinei apsaugai.
mažino savo reizus.

Šiandien autobusų susto
jimų vietose laukia susitel
kę didesni būriai žmonių, 
nes rečiau tesulaukiamas 
autobusas.

Tačiau pėsčiųjų judėji
mas Kauno gatvėse yra pa
didėjęs, mat, daug kas bėga 
i gatvę, norėdamas naujie-

PunskoI nu sužinoti, laikraščių nusi-

kur čia

Kai ryte 
agentūrą 
telefono

DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos 
linksmos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkos” telpa 30 įvairių 
iuokinjrų dainų, eilių, parodijų ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida, 48 pusi................................... 10c.

Uruguay’auB Lietuvių Darbininkų 
Socialistines Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai 

džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo 

te ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

Lenkų Susprogdintas Tiltas.

Vokiečiai sako, kad šitą tiltą ties Diršuva (Dirschau) su- 
sprogdžius pačių lenkų kariuomenė, idant vokiečiai negalė
tų taip greitai persikelti per upę.

I ii L* laiaioouiu iiuoi

pirkti.
Šiaip žmonės pradeda at

gauti kvapą, apsipranta ir 
pranešimai apie karo veiks
mus jau nebedaro tokio 
įspūdžio, kaip pradžioje.

Pradeda siausti vilkai. 
Plokščių apylinkėse pasku
tiniais laikais pasirodė daug 
vilkų, kurie puola ūkininkų 
gyvulius ir pridaro daug 
nuostolių.
LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų 

apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma
tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page
rinta laida. Kaina .............. 25c.

SIENINIAI 
KALENDORIAI 

1940 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- ] 
viriėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da- j 
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiame į namus kas 
kalauja. Vienas 25c.—-5 už SI.

Z. GILEVICIUS 
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN. CONN.

reb

PANEVĖŽIO VIŠČIUKŲ 
PERYKLAI SUTEIKTA 

PASKOLA.
M misterių tarybos nuta

rimu, Žemės ūkio rūmų viš
čiukų peryklai Panevėžy 
.■ uteikta 123,000 litų pasko
la. Paskolą reiks grąžinti 
po penkerių metų. Paskolos 
pinigais atliekami viščiukų 
peryklos praplėtimo darbai.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Slunčlant per paS*

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracljon 
LIO VAKARO,
tą, reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
savaitės numerį nespėjama patai-

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

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

Už paJIeSkoJImus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žod|. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojImus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio pajleško- 
Jlmo kaina 50c.

Norint paJieSkot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS,” 253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur- 
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai. veikėjai, todėl “Kultūros’’ turinys yra rimtas, Įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ" rasite daug raštų, ku
rie Įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų.

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 1G litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $-1; Pusei metų $2. Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

nei malkų, n-ei medžių, tuo- pelkių gera prieglobstimi, 
met zanavykai nežinojo, užsisakydavo pas kalvį į- 
kas yra durpės ir nemokėjo 
jų kasti. Tuomet Aukštosios 
Pelkėse velniai vaikus perė
davo, veršių balsais bliau- 
davo, pavakariais laumės 
skalbdavo ir pasivėlavusius 
keleivius klaidindavo. O 
pelkių viduiyje esančioje 
vadinamoje “akyje” kiek- 1

rankius ir varydavo “sama
ninę.” Iš jų vienas Paplynių 
kaimo gyventojas dar ir 
šiandien “samaninės kara
lium” vadinamas, nes jis 
vis dar sugeba prisisunkti 
“gaivinančio skystimėlio.”* * *

Bet laikas bėga ir nyksta 
vienų Velykų rytais iškilda- Aukštosios .Pelkių roman- 
vo užkeiktos pilies kuorai ir 
pasigirsdavo iš pilies bal
sas, kad atsirastų jaunuolis, 
kuris pirmą Velykų dienos 
rytą, kuomet kunigas eina 
tris kartus aplink bažnyčią, 
su baltu arkliu apjotų ap-Įbar 
link Aukštosios Pelkes.

Tokio drąsaus jaunuolio šunkanų, 
ligi šiol dar neatsirado ir pi- L~ .. 
lis vis dar tebekenčia už- lusYaJl „ 
keikime. I

Anot senelio . -
nors Aukštosios Pelkėse da ;m8dzlagų. 
ir dabar daug veisiasi gy-Į___________ Jon- Ramonas.

Ja n t- Imli'oc,/^n_ v

šimts metų jų buvo pilna 
kaip “amaro.” I’ 
seniau čia gyvačių būdavo, 
rodo toks atsitikimas. Vie
nas Šakių žydelis aptieko
rius paskelbė po kaimus ži
nią, kad jis, Šakių aptieko
rius, superkąs gyvates. r . ...... ... ................... .
Žinoję Aukštosios papeikiu padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
gyventojai gyvates pradėjo , St PuBl 95......... 3Bc-
gaudyti ir visi maišais pra- Į pažangos- savaitrastjs 
rialn nočH i Svrln nntifl. ARGENTINOS LIETUVIŲ

BALSAS
Į U. S. A. metams kainuoja $1.50. 

Pažinkite Pietį; Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių fialsų.” Adresas: 

“A. L. BALSAS”
Casilla do Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

tiškumas. Kur seniau tyvu
liavo neišeinami raistai, ten 
šiandien išraižyti tiesus nu
sausinimo kanalai; kur se
niau “kipšai vaikus perėjo” 
ir veisėsi gyvatynai, ten da- 

• suvažiavę zanavykai 
■ talkomis, nuo Sudargo, 

* ’ ■ -’-j, Slavikų ir net 
Kudirkos Naumiesčio, kasa 

jį “auksą” — durpes, 
i kurios užvaduoja vis bran- 

Visockio Igėjančią ir nykstančią miš-

bet prieš keliasde- Lengvas Budas
pilna ( Ijmokt Angliškai.

Kaip daug Rankius reikalingiausių žodžių ir
pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čicli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar- 

j ir tt Šu foųe- 
gramatika. Antra

‘KO- i pjus Krautuvei!, pas an 
a | zdaskutj, pas kriaučių

’ I tišku Ištarimu ir grr

dėjo nešti jas į žydo aptie- 
ką. Aptiekorius, pamatęs 
tokią daugybę gyvačių, ne 
juokais išsigando, užrakino 
aptieką ir, pro langą iššo
kęs, pabėgo. O žmonės negi 
neš atgal gyvates — atrišo

GRAŽIOS EILES, DAINOS I 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų.
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklaniuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra. trijų ryšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIM1N1ŠKOS IR DARBINJNKISKo.s 

Tai gražiausia ir turtingiaueia eilių knyga lietuvių kalbu)*.
KAINA TIK §1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.

Kiekviena* nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Žydai pasmerkė Hitlerį 

ir Staliną.
Mattapano apylinkės žy-

SOCIALISTAI UŽSIBRĖ
ŽĖ PLATŲ DARBUOTĖS 

PLANĄ.

Kunigas nuteistas kalė
jimam

Watertowno kunigas Ge
orge D. Neal, 48 metų am
žiaus, buvo nuteistas vie
niems metams į pataisos na
mus už nedorą pasielgimą 
su 9 metų amžiaus mergai
te. Dievobaimingos moterys 
jį gynė teisme kaip labai 
dorą dvasišką mokytoją ir 
tvirtino, kad jis negalėjęs 
tokio nusikaltimo papildyt, 
tačiau kunigėlis pats prisi
pažino, kad jis nusikalto.

Paaukavo $10.00 Mares 
Jurgelionienės paminklui.
Pereitą sekmadienį “Ke

leivio” name įvyko Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 6-to ap
skričio konferencija. Dele- 
getų buvo apie 40. Kol 
mandatai buvo sutvarkyti, 
pirmininkas S. Michelsonas 
pakvietė kai kuriuos drau
gus iš kolonijų pasisakyti 
svarbesniais šių dienų klau
simais. Kalbėjo Anesta, 
Čiurlionis, Vaitkunas, Va- 
reika, Jankauskas, Vėtą, Ja
nuška, Kairaitis, Kaselis, 
Pakarklis ir keliatas kitų 
draugų.

Beveik visi kalbėtojai 
reikalavo stiprinti socialis
tinę akciją ir nurodinėjo, 
kokiais budais reikia tatai 
daryti.

Priėmus mandatus, prasi
dėjo komisijų raportai. Iš 
tų pranešimų paaiškėjo, kad 
pereitais metais socialistai 
savo organizacijai nedaug 
yra dirbę, nes jiems teko 
veikti Amerikos Lietuvių 
Kongreso skylriuose, pašai
pūnėse draugijose, piliečių 
kliubuose ir kitur. Vis dėl to 
ir savo vardu socialistai yra 
surengę porą piknikų, davę 
paramos Lietuvos socialde
mokratams ir dabar da tu
ri apskričio ižde apie $130. 
Yra pinigų ir kuopų iž
duose.

Nuo šiol nutarta daugiau 
veikti savo vardu ir stiprin
ti savo pozicijas kolonijose. 
Tuo tikslu bus greitu laiku 
suruošti du prakalbų marš
rutai, bus platinama socia
listinės minties spauda, par
davinėjami ir užrašinėjami 
laikraščiai, rengiami pasi- 
žmonėjimo vakarai ir tt.

Be to, nutarta organizuo
ti Amerikos lietuvių sociali
stų judėjimo istorijai me
džiagos rinkimą ir palaiky
ti tampresnius ryšius su Lie
tuvos socialdemokratais.

Apskričio valdybon atei
nantiems metams išrinkti 
šie draugai: Kručas, Kairai
tis, Januška, Jankauskas ir 
Veta.

Rezoliucijų komisijon pa
skirti: Brazaitis, Jankaus
kas ir Michelsonas.

Atsiminus ilgus metus 
buvusią Lietuvių Socialistų 
Sąjungos centro sekretorę, 
Mariją Jurgelionienę, kuri 
žuvo automobiliaus-trauki- 
nio katastrofoj, konferenci
ja paskyrė $10.00 jos pa
minklo fondan.

Konferencijai užsidarius, 
delegatai skirstėsi užgm- ------;o- .
dinti dideliu pasiryžimu stadijone 1 4
vykdyti gyveniman padaiy-1 nauji laiptai. Iškilmių metu 
tus nutarimus. Reporteris.1 tie laiptai sugriuvo ir sužei- 

j dė 12 žmonių.

Kastantas Jakštis serga.
__  1 Senas So. Bosono gyven- 

ą~ pildys tojas ir “Kel.” skaitytojas 
Orkestrą, serga City Hospital — Me-

, Kostumeris peiliu supiaustė 
krautuvninką.

Miesto ligoninėn anądien 
dai zionistaf turėjo anądien, buvo atvežtas supiaustytas 
sušaukę didelį mitingą ap-; Israel Samovitz, 65 metų 
svarstyti vėliausius Europos: amžiaus žydas krautuvinin- 
įvykius. Beveik visi kalbė-' ^as- Jis sako, kad jo krau- 
tojai, jų tarpe ir iš Vilniaus, tuvėn atėjęs apie 30 metų 
kilęs Ėlihu Stone, Naujosios 
Anglijos zionistų delegatas 
buvusiam Pasaulio Zionis
tų Kongrese Ženevoj, ašt
riai kritikavo ir smerkė 
Lenkijos padalinimą tarp 
Rusijos ir Vokietijos. Elihu 
Stone pasakė, kad Hitleris 
ir Leninas,. tai “nelabieji 
Siamo dvynai.”

amžiaus vyriškis ir ėmė žiū
rinėti išstatytas materijas. 
Krautuvninkui prie jo prisi
artinus, nepažįstamasis išsi
traukęs iš kišeniaus aštrų 
peilį ir, davęs juo Samovi- 
tzui kelis smūgius, pabėgęs.

100,000 audėjų reikalauja 
algų pakėlimo.

Nurodydami tą faktą, 
kad vilnoniai audeklai jau 
pabrango po 40 ir 50 ce.ntų 
ant jardo, Naujosios Angli
jos audėjai nutarė reikalau
ti, kad jiems butų pakeltas 
ir atlyginimas už darbą. Jie 
reikalauja 20 procentų pa
kėlimo. Naujosios Anglijos 
audimo pramonėj dirba a- 
pie 100,000 darbininkų.

Sudegė tuščia dirbtuvė.
South Bostone, prie Dor

chester streeto ir Old Colo
ny avė., stovėjo tuščia vitri
nų dirbtuvė. Nors ji buvo 
tuščia, anądien jos viduje 
kilo gaisras. Ugnis tai Į) grei
tai apėmė dviejų aukštų 
medinį triobesį, kad jį gesi
nant buvo sužeista 5 ugnia
gesiai. Ugniagesiai mano, 
kad dirbtuvė buvo padegta 
tyčia.

Vytautine turės jau 45-tą 
balių.

I). L. K. Vytauto draugi
ja turės Kolumbo dienoje 
balių, kuris bus jau 45-tas 
jos metinis balius. Tai reiš
kia, kad ši draugija gyvuo
ja South Bostone jau nema
žiau kaip 45 metai. Tai yra 
gražus amžius. Daug drau
gijų per tą laiką išnyko, o 
Vytautinė gerai laikosi ir 
gali smagiai pasilinksminti. 
Vytautinė visuomet buvo 
pažangi J:—
draugija, 
davo ir paremdavo 
vieną naudingą musų vi
suomenės reikalą. Todėl 
South Bostono lietuvių vi
suomenė turėtų paremti ir 
jos metinį balių, kuris bus 
Lietuvių Salėj. Jis prasidės 
nuo 6 vakaro ir tęsis iki 12 
nakties. Įžanga nebrangi.

ir pavyzdinga 
visuomet pritar- 

kiek-

Nelaimingas įvykis Lynne.
General Electric kompa

nija Lynne pagamino jau 
20,000,000-nį elektrikinį ro- 

I diklį. Tai progai pažymėti 
' pereitą sąvaitę kompanija 
' surengė iškilmes ir miesto 

i buvo pastatyti

Kubiliuno radio programa.
Nedėlioj, spalių 15, nuo 

8:30 ryto iš WCOP stoties 
1120 k. Programą 
Lonny Clyton C_____ , „
jaun. Longin Buinis smui- dical Ward 3. Jau 3 sąvai- 
kininkas ir Ignas Kubilių- tė kaip ligoninės daktarai 
nas. " ' tardo, bet da nesurado li-

gos priežastį. Draugai, ap
lankykit K. Jakštą ligoni
nėje ir palengvinkit jam 
nuobodulį.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4645

A. Grigas gavo 3 menesius 
pataisos namų.

Važiuodamas automobi- 
liuin, A. Grigas, 30 metų 
amžiaus South Bostono lie
tuvis, susikūlė su kita maši
na ir to pasekmėj buvo su
žeisti 5 žmonės. Pasiremda
mas policijos liudymu, 
Quincy teismas pripažino, 
kad dėl tos nelaimės Grigas 
buvo kaltas ir nuteisė jį i 
trims mėnesiams į pataisos 
namus. Matyt, Grigas buvo 
paėmęs truputį “ant dan
ties.”

International Institutas 
rengia vakarą.

Mus prašo pranešti, kad 
Statlerio viešbuty, Imperial 
Ballroom’e, 3 lapkričio va
karą bus International In
stituto vakaras, kur ir lietu
viai kviečiami dalyvauti.

Lietuvius tame Institute 
atstovauja p. Ona Kapočie- 
nė, adv. Šalna ir p-lė P. 
Grendalytė.

Vakarinės mokyklos Cam-' CAMBRIDGE, MASS.
br,dge- j Amerikos Lietuvių Pilie-

Pradedant spalių 17 d. cių Kliubas nutarė atidaryti j 
atsidaro pamokos vakarais vakarinę mokyklą, kurioje1 
anglų kalbos ir pilietybės, riactnmo niiiotwha nno-.1 
RindgeTechnical Buildinge. 
Pamokos buna antradienio 
ir ketvirtadienio vakarais, 
nuo 7:30 iki 9:30 vai. Mo
kykla yra ant Broadway, 
prie Cambridge Public Lib
rary. Pamokos 
Cambridge’aus 
jams duodamos nemoka-1 
mai. Lietuviai turėtų tas pa- ir ketverge 
mokas lankyti, nes gera 
proga pramokt anglų kal
bos.

Lietuvių Radio Korpora
cijos programos:

Spalių 14, programa per 
stotį W0RL 920 nuo 8:30 
ryto: (1) žinios; (2) muzi
ka ir dainos; (3) Radio kon- 
testas. |

Spalių 15, nedėlioję pro
grama per W0RL stotį nuo 
9:30 ryto bus sekanti: (1)

IŠKILMINGAS BANKIETAS Trijų žvaigždžių orkestrą iš 
Su gera muzikale programa. Hudsono; (2) dainininkė
Ateinantį nedėldienj, Spalio Jieva Sidariutė iš Hudsono;

(Oct.) 15 d. nuo 7:30 vakare (3) Ona Murkunienė ir Kat- 
Lietuvių Svetainėje, E ir Silver rė Perednienė dainuos 
street, So. Bostone, N. A. L.1 duetus. Step. Minkus.' 
Moterų Sąryšis rengia puikų j 
bankietą. Dainuos R. Merkeliu- Į 
tė ir A. Rudokiutė, vadovaujant 
Helenai Žukauskaitei. Delega-

Naujosios Anglijos batų tės išduos raportą iš buvusio 
ir odų pramonės darbinin- visuotino moterų seimo. Kalbės 
kų unija nusiuntė Algų iric)r.gį m k. Sukaskienė iš Wor- 
Valandų akto administrato-1 cesterio, Moterų Tarybos cent- 
riui Washingtone prašymą, 
kad jų algos minimum butų
pakeltas iki 35 centų per va- bus ; valias.

Batsiuviai reikalauja 
centų į valandą.

landą.

35

East Bostone patamsy bu
vo plėšikų užkluptas ir api
plėštas William Souza. Jis 
turėjo apie $4 smulkių, ir 
plėšikai visus atėmė.

ro komiteto narė.
Skaniausių valgių ir gėrimų 

. Tai bus iškilmės 
kokios So. Bostone da nėra bu
vusios. Tikietas tiktai $1. Kvie
čia visus atsilankyti Rengėjos.

INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
Puiki naudinga knyga, aprašyta 

katalikų bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos! Su daugeliu puikių 
paveikslų. 215 pusi....................... $1.00

VISI VAŽIUOJAM Į BURNOSŲ PIKNIKĄ!

OVERKOUTU

CAMBRIDGE, MASS.

bus dėstoma pilietybė, ang
lų kalba ir rašyba. Ta mo- 
kyk’a gali naudotis visi 
Kliubo nariai ir abelnai visi 
lietuviai gyvenanti Cam- į 
bridge, kurie nori tapt pilie- i 
čiais ir tie, kurie nori mo-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir Šventadieniai! 
nuo 10 iki 12 ryto. 

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman .t. arti Central akt. 

. CAMBRIDGE, MASS.

visiems kintis anglų kalbos ir rašy- 
gyvento- bos.

Pamokos buna utarninko 
vakarais nuo1 

7:30 iki 9:30 vai. Kliubo 
kambariai yra po num. 163, 
Harvard street.

Kliubo komitetas trokšta 
kad visi lietuviai mokėtų 
gerai anglų kalbą, todėl ir 
atidarė mokyklą, 
miestas duoda mokytoją ir 
knygas. Kliubas taip pat 
stengiasi pagelbėti savo na- 

! riams visais galimais bu
dais.

1 Lankykite Kliubo vaka
rinę mokyklą ir prisidėkite 
prie Lietuvių Kliubo.

Komitetas.
K. Zabitis,

221 Columbia st.,

Telefonas 11114

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1KOLA1TIS
V e lando*.- nuo 2 iki 4 po pietą, 

□ oo 7 iki 8 vakaro.

117 8UMMEB STREET, 
LAWRENCE, MASS.

kuriai Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTS ‘ 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-».

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

r ULEI VI

wta

■>rh®.......
^URsei 1 

^į'įCKliŠuvi

Uiq Unas.

Keleivi

i rė Perednienė
1 duetus.

Wellesley miestely, netoli 
nuo Bostono, ugnis sunaiki
no didelį miško medžiagos 
sandėlį. Nuostoliai siekia 
$50,000.

BARBERNĖ
Parsiduoda arba gali prisidėt 

partnerį. Kreipkitės:
883 Cambridge Street,
E. CAMBRIDGE, MASS.

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. kam

pinis muro namas, keturios šeimy
nos po 6-is ruimus, gerai ištaisyti ir 
3 storai be lysų, tinkami visokiem 
bizniam arba saliunui. Puiki vieta, 
namas pilnai apgyventas. Raudos 
$170 00 į mėnesį. Parduodu pigiai. 
Savininką galima matyt ant 3-čio 
flioro. (9)

15 Lafield st., Dorchester, Mass.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdo*.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVE.. 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4S7O.

UŽ

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

1 LYNNVILLE TERR.
& WASHINGTON ST.
DORCHESTER, MASS.

GEN 7116
OFISAS: 315 E Street.

SOUTH BOSTONE.

Vas mus galit gaut 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Tas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLU, 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POP1ERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos. etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS?
Tel. SOU 4148

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Seredomis:
Nuo y ryto iki 12 dieną.

417 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

PIKNIKAS Rudens Sezonui Ateinant
Step. Darius Post No. 317, Welfare Committee rengia 
puikų pasilinksminimą,

Spalių-Oct. 15 d., 1939
NEDĖLIOJĘ, 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ..1_ _ _ _ _ _Pradžia nuo 1 valandos.

KEISTUČIO PARKE,
OAKLAND GROVE, EAST DEDHAM, MASS..

Preizai bus duodami už geriausį ir juokingiausį 
overkoutą. Preizą galės laimėt su įžangos tikietu.

Bus gardžių valgių ir gėrimų pilnai.
GROS GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS.

Šio Pikniko pelnas yra skiriamas surengimui Kalėdų 
Eglaitės ir lietuvių vaikučiams dovanoms.

Nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti šiam parengime.
Stepono Dariaus Welfare Committee.

BUŠAI IŠEIS nuo Posto namo C ir 3-rd street, So. 
Bostone kaip 12 vai. ir po to kas pusę valandos vėliau. Į

Smagu praleist ilgus vakarus prie Radio ir iš- * 
girst gražios muzikos, dainų, kalbų garsių žmonių 
ir vėliausių žinių iš Londono, Paryžiaus, Berlyno, 
Romos, Maskvos ir etc. Pas Rolandą Ketvirtį galit 
įsigyti stalo modelį labai gerą Radio tik už $29.95. 
Su juo galima lengvai gauti programas ir žinias iš 
viso Pasaulio. Bet geriausios naujienos tiems kurie 
matote pirkti radio, tai naujieji Philco 10-ties me
tų sukaktuvių Radio Modeliai.

Naujieji 1940 m. RCA Victor Radio turi viduje 
įtaisytą “Aerial” ir nepaprastai švarų ir malonų 
balsą ir daug naujų patobulinimų. Užeikite pažiū
rėti naujausius RCA Victor Radios pas Roland 
Ketvirtis and Co. ir sužinokite apie Philco žemas 
kainas ir didelę nuolaidą už jūsų seną Radio setą. 
Roland Ketvirčio naujoji krautuvė pilna visokių 
geriausių prekių, kaip tai: Radio setų, Skalbiamų 
mašinų, Šaldytuvų, Laikrodžių, auksinių ir sidabri
nių daiktų. Jus niekur negausit tokių gerų pirki
niu kaip pas

ROLAND KETVIRTIS & C0.
312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

I Tel. 28624 Gyv. 31132

I Dr.Joseph A.Gaidis 
; OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 

_ nuo 7 iki 
^Seredom 9 iki 

ir susitariu.
AKIŲ DAKTARAS 

Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. lieg- 
zaminuoju ir priskiriu akiniuą.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12
5,
9.
12

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 23 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėiiom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.
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Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.
Kas mylit gardžiai pavalgyti. tai užeikit pas Blinstrubą.

GAUNAMAS IR BONKUTĖSE 
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ ISDIRIiYSTES

BLINSTRUB'S
Village & Grill

VAIDOVIL1S—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTRUS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Movers) i

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietai.

Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY. 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BUNA SPECIALĖ PROGRAMA KAS VAKARĄ

BAY VIEW 
MOTOR SERVICEj?

X
X

Telephone

south
Boston

1058

S
Res. Tel. Arnold 1028

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

114 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
RES. 251 CHESTNUT AVE„

BROCKERT BREWING CO., Inc.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER. MASS.

NEDĖLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

I

*x

STU DEBA K ER A UTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai pigios 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais. I

K
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 

ČIUOT Į BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Bostono Skyrius, 1410 Coli»mh>« Po»d 
South Boston. Tek SOUth Ro«tnr, 2271

k
K Kampas D STREET ir BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

B

k £

iw

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IŠD1RBYSCIŲ.
l’eter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,
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