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Amerika Tikrai Eisianti 
I Karą Prieš Vokietiją

Kanada Neturi Kur 
Dėti Duonas.

ANGLIJA VIENA DEMO
KRATIJOS PRIEŠŲ 

NENUGALĖS.

Washingtone tikrai karine 
nuotaika. Amerikoj bosiąs 

didelis darbymetis.
šį rudenį vokiečiai neda

rys didžiojo užpuolimo ant 
Anglijos. Tokios nuomonės 
yra Washingtono eksper
tai. kurių pareiga yra studi
juoti Anglijos-Vokietijos 
karų, kad Amerikos vyriau
sybė žinotų, kaip savo poli
tiką vesti. Nors jie tikrai ne
žino. bet jie abejoja, kad 
vokiečiai bandytų šitokį 
žingsnį šį rudenį daryt. O 
jeigu jie nutartų jį daryt, tai 
jis tiktai nenusisektų.

Washingtono ekspertai y- 
ra įsitikinę, kad karas tęsis 
per visą žiemą. Jie nurodo, 
Anglija daro Amerikoj di
delius karo medžiagos užsa
kymus ateinančiam pavasa
riui.

Laikraščiuose buvo rašo
ma, kad užėjus audringiems 
orams ir rūkams, vokiečių 
orlaiviai negalės Anglijos 
bombarduoti. Karo dalykų 
žinovai Washingtone mano. 
kad rūkas oro atakų nesu
stabdys.

Washingtono valdžios nu
sistatymas dabartiniu laiku 
yra—teikti Anglijai kuo 
daugiausia pagalbos. Ben
dradarbiavimas tarp Angli
jos ir Jungtinių Valstijų kas 
sykis darosi vis glaudesnis 
ir vieningesnis. Kooperuo
jama karo ir ūkio srityse. 
Amerikon yra jau atvykęs 
Anglijos specialistų korpu 
sas, kuris veikia su Ameri
kos armija, laivynu ir šalies 
apsauga. Dalinamasi infor
macijomis, patyrimais ir ki
tokiomis žiniomis.

Tarp Kanados ir Jungti 
nių Valstijų daromi bendri 
apsigynimo planai.

Australija taipgi daly
vauja. Ji daro bendrus pla
nus Filipinų ir Rytų Indijų 
apsaugai.

Po rinkimų šitas bendra
darbiavimas su Didžiąją 
Britanija busiąs da daugiau 
išplėstas. Jis eisiąs daug 
greitesniu tempu negu da 
bar. Prieš rinkimus viskas 
turi but daroma atsargiai, 
kad nepakenkus rinkimams,

Washingtone yra stiprus 
įsitikinimas, kad Roosevel
tas bus išrinktas. Jo vadovy
bė neginčijama. Tinkames
nio vado valstybei šiandien 
niekas nemato. Visi pripa
žįsta. kad jis elgiasi labai 
gerai. Jis švelnus ir manda
gus. Jis nedaro klaidų, neiš
sišoka. Jis patyręs politikas 
ir administratorius. Jis tik 
ras valstybės vadas. Tokie 
amatoriai. kaip republikonų 
Willkie, negali su juo susily
ginti. šit$ pripažįsta ir re
publikonai. Jų tarpe jau 
prasideda prieš jį toks pat 
murmėjimas, kaip 1936 me
tais buvo prieš Landoną.

Galiūno organizacijos su
rinktos žinios apie Ameri
kos visuomenės susistatvmą 
rodo, kad rinkimuose Roo
seveltas gaus 242 elektora- 
lių balsų, o Willkie—12.

Bet grįžkime prie karo 
klausimo. Ar teks Amerikai 
eit į karą šaudyt?

Amerikos generolai ir ki
ti ginkluotų jėgų atstovai 
sako, kad gali. Karo pavo
jus Amerikai esąs didelis ir 
jau nebetolimas. Su tuo su
tinka ir vyriausybės vyrai.

Nors viešai tas neskelbia
ma, bet privačiai aiškinama, 
kad Anglija viena pati ne
gali Vokietijos nugalėti. 
Vienai Anglijai kariaujant, 
karas, veikių-veikiausia, 
“nusistelbtų” ir užsitęstų 
per metų metus, su sporadiš
kais susikirtimais.

Taigi Amerika beveik tik
rai busianti į šį karą įtrauk
ta. Jeigu ji neisianti šaudyt, 
tai ji turėsianti pradėt eko
nominį karą.

Washingtone dabar esan
ti tikrai karinė nuotaika, tik 
iš dalies ii slepiama. Pasi
ruošimas karui oficialiai yra 
vadinamas “šalies apsau- 
ga.

Fabrikams dabar duoda
mi dideli apsaugos užsaky
mai ir kontraktai pasirašo
mi greitai. Tuoj prasidės 
konskripcija ir naujokų ar
mijai reikės daug visokių 
daiktų. Statomos kareivi
nės, siuvamos drapanos, per
kamas maistas, daromi gin
klai, vežimai irtt Viskas 
varoma paskubom, beveik 
galvatrūkčiais. Pinigų Kon
gresas paskyrė į valias.

Pramonė turės daug dar
bų. Dabar jau gamyba yra 
pasiekusi 126 punktų, tai y 
ra 26 punktai aukščiau negu 
normaliais laikais, ir mano
ma, kad greitu laiku pasieks 
130 punktų.

Ateinančiais metais fabri 
kai dirbsią dienom ir nak
tim.

Pragyvenimas pabrang- 
siąs apie 10—15 nuošimčių. 
Organizuoti darbininkai 
pradės reikalauti didesnio 
atlyginimo už darbą.

Šalies pajamos pasiek
siančios 100 bilionų dolerių 
per metus, šiais metais visų 
šalies pajamų busią apie 73 
bilionai. Darbai ir biznis ei
sią pilnais garais per kokius 
2—3 ateinančius metus, ša 
lies apsaugai busią išleista 
dar apie 20 bilionų dolerių. 
Apyvarton bus paleista 
daug naujų pinigų, ir todėl 
viskas turės pabrangti. Ki
taip pasakius, bus pigesni 
pinigai, nes daugiau jų bus.
MASKVA IR BERLYNAS 

VERDA SMALĄ.
Iš Berlyno pranešama, 

kad tarp Vokietijos nacių ir 
Rusijos bolševikų šią sąvai
tę įvyksianti labai svarbi 
slapta konferencija. Rib- 
bentropas, pernai Maskvoje 
pasirašė su Molotovu sutar
tį Lenkijai užpulti, šią są
vaitę vėl vyksiąs Maskvon. 
Spėjama, kad bolševikų Ru
sija įstosianti fašistų karo 
sąjungort. Nacių laikraščiai 
Berlyne jau rėkia: “Su Ru
sija viskas tvarkoj! Rusija 
eina su mumis!”
YRA DAR 7,657,000 BE- 

DARBIŲ.
Vėliausia statistika paro

do, kad rugpiučio pabaigoje 
Jungtinėse Valstijose buvo 
dar 7,657,000 bedarbių. Per 
rugpiučio mėnesį 622.000 
bedarbių nuėjo dirbti.

732,000,000 
bušelių kviečių.

Kuomet fašistiškos šalys 
badmiriauja, tai demokra
tijos nežino kur dėti duonos. 
Štai, Kanada susirupinusi 
nepaprastai dideliu kviečių 
derlium. Oficialėmis žinio
mis, demokratinės Kanados 
ūkininkai šį rudenį prikūlė 
ar prikuls apie 561,000.000 
bušelių kviečių, o Kanados 
duonos sandėliuose da nuo 
pereitos vasaros guli 301,- 
000,000 bušelių. Taigi iš vi
so šį rudenį turės 862,000,- 
000 bušelių kviečių, o ji pa
ti per metus nesuvartoja 
daugiau kaip 130,000,000 
bušelių. Taigi atlieka 732,- 
000,000 bušelių, kurių nėra 
kur dėti. Kanados kviečius 
perka Anglija, bet jai tiek 
daug nereikia. Tuo tarpu 
duonos trūksta bolševikų 
Rusijai, fašistų Vokietijai 
Italijai ir kitoms diktatorių 
valdomoms šalims, bet jos 
neturi pinigų ir neturi kaip 
maisto iš Amerikos parsi
vežti.

Sov. Ratįja Jieško 
Dmbos Amerikoje

Pasisamdė du laivu kvie
čiams gabenti į Vladi- 

vmtoką.
Jau 20 Metų su viršum 

kaip bolševikai giriasi įvyk
dę Rusijoj “darbininkų ro
jų,” o pasirodo, kad ir šian
dien darbininkai da neturi 

i tenai duonos užtektinai.
! Štai, Sovietų Rusijos pre
kybos agentūra Amerikoj 
(Amtorg) pradėjo jieškoti 
duonos šioje šalyje. Ameri
koje, žinoma, duonos yra 
daugiau negu reikia, taigi 
gali jos čia nusipirkti ir bol
ševikai. Bet pasirodo, kad 
bolševikai neturi nei laivu 
tai duonai parsivežti. Todėl 
Amtorgas kreipėsi į Jungti-

Amerika Sustabdė
Geležį Japonijai.

O Kinijai davė $25,000,000 
naujų kreditų.

Kai tik paaiškėjo, kad 
Japonija dedasi su Vokieti
ja ir Italija į karo sąjungą 
prieš Jungtines Valstijas, 
prezidentas Rooseveltas 
tuojaus liepė sustabdyt ge
ležies ir plieno eksportą Ja- 
ponijon. Tai buvo didelis 
Japonijai smūgis, nes be ge
ležies ir plieno jai bus ne
lengva vesti karą prieš Kini 
ją. O Kinijai Washingtono 
valdžia davė $25,000,000 
naujų kreditų, kad galėtų 
geriau mušti japonus.

ANGLIJA STIPRĖJA.
Visi bešališki stebėtojai 

pripažįsta, kad Anglijos ap
sigynimas darosi stipresnis 
su kiekviena diena. Anglai 
netik atremia po kelis šim
tus priešo orlaivių kas dien, 
kasdien po šimtą jų ir dau
giau sunaikindami, bet ir 
patys kasdien vis smarkiau 
Vokietiją bombarduoja. 
Šios sąvaitės utarninko nak
tį Berlynas buvo bombar
duojamas 5 valandas be 
pertraukos. Vokiečiai jau 
pradėjo kraustyt iš Berlyno 
vaikus ir moteris. Bešališki 
stebėtojai pripažįsta, kad 
anglų orlaiviai daug geresni 
negu vokiečių, ir geriau esą 
išlavinti anglų lakūnai.

nių Valstijų laivininkystės 
komisiją (Maritime Com- 
mission). kad leistų bolševi
kams pasisamdyti tam tiks
lui porą Amerikos laivų. Ir 
Washingtono Maritime Ko
misija leido bolševikų Am- 
torgui du laivu čia pasisam
dyti.

Tais laivais bolševikai ga
bentis kviečius iš Amerikos 
uostų į Vladivostoką.

Na. o kur jie gautų duo
nos, jeigu ir Amerikoje bu
tų įvykintas toks “rojus,” 
kaip jų Sovietuose?

Anglai Numušė 13b
Priešo Orlaivių.

Angluos oro ministerija 
oficialiai praneša, kad pe
reitą penktadienį Anglijos 
priešlėktuvinė artilerija ir 
kovos orlaiviai numušė že
mėn 130 priešo lėktuvų, ku
rie buvo atlėkę Anglijos 
bombarduoti. Tą dieną vo
kiečiai sprogdino Angliją 
be pertraukos. Apskaitoma, 
kad šitoj furijoj galėjo daly
vauti apie 600 priešo maši
nų. Kovodami su užpuoli
kais anglai sakosi netekę 34 
savų lėktuvų.

Vokiečiai skelbia kitaip. 
Jie sakosi numušę 75 anglų 
lėktuvus, o patys prara
dę 23.

Streikas Karo Laivų 
Statyboj.

ja turi $800,000,000 val
džios užsakymų.

Bethlehem plieno korpo
racija turi keliatą laivų sta
tybos dirbtuvių ir jau yra 
gavusi iš valdžios $800,000,- 
000 vertės užsakymų šalies 
apsaugai. Bet valdžia yra 
nustačiusi, kad plieno kom
panijos, kurios dirba val
džios darbus, turi mokėti 
darbininkams nema ž i a u 
kaip 62 Ve centų per valan
dą. arba $25 per sąvaitę. 
Bethlehem plieno kompani
ja šitiek nemoka. Todėl jos 
laivų dirbtuvėse Sparrovvs 
Point’e, netoli nuo Baltimo- 
rės, CIO unija jau paskelbė 
streiką. Darbininkai pikie- 
tuoja dirbtuvę nuo sausže
mio ir nuo vandens.

šią sąvaitę, spalių 3 ir 4 
dienomis, Pittsburghe įvyks 
plieno unijos viršininkų pa
sitarimas, kur bus svarsto
mas generalinio streiko 
klausimas. Galimas esąs 
daiktas, kad streikas bus pa
skelbtas visose Bethlehem 
Steel korporacijos dirbtu
vėse.

Long Island Cityje. šalia 
New Yorko, nutarė streikuo
ti Fordo Instrumentų Co. 
darbininkai, jeigu ji nepa
kels jiems algos ir neįves 
“closed shop.” ši kompani
ja dirba karo laivynui taiki
nius bomboms.

Naciai, Japonai ir Italai 
Susitarė Prieš Ameriką

MASKVA LAIMINA FA
ŠISTŲ KARO SĄJUNGĄ.

KANADA JAU DAVĖ
ANGLIJA! 1,000 LA

KŪNŲ.
Washingtono žiniomis. 

Kanada jau davė Anglijai 3 
aviacijos eskadronus su 
1,000 lakūnų, o iki ateinan
čio liepos mėnesio duosianti 
da 2,200 lakūnų. Dabartiniu 
laiku aviacijos mokyklose 
Kanadoje mokinasi 40,000 
jaunų vyrų.

NAUJA BOMBA 50 KAR
TŲ STIPRESNĖ.

Amerikos armijos inži
nierius Frank Newton išra
do naują bombą, kurios 
sprogimo jėga esanti 50 kar
tų stipresnė negu dabar var
tojamų bombų. Ji pritaikyta 
mėtyt iš orlaivių.

SUOMIJA ATIDARĖ SIE
NĄ VOKIEČIAMS.

Vokietijai reikalaujant, 
Suomija sutiko atidaryti sie
ną ir duoti vokiečių armijai 
kelią per Suomijos žemę į 
šiaurės Norvegiją. Bolševi
kai tuoj nusigando, kad vo
kiečiai gali užtaisyti jiems 
kilpas Suomijoj.

PO 8 DIENŲ RADO ANT
JŪRIŲ 46 ŽMONES.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad vokiečių submarina 
už 600 mylių nuo Anglijos 
pakiaščio nuskandino laivą, 
kuris vežė Kanadon vaikus 
iš Anglijos. Po 8 dienų ang
lų orlaivis pastebėjo apie tą 
vietą valtį su žmonėmis. 
Tuoj buvo nusiųstas ton vie
ton laivas, kuris ištiesų rado 
valtį. Joje buvo 46 žmonės 
ir visi dar gyvi.

FAŠISTAI ŽADA IMTI 
GIBRALTARĄ.

Italijos fašistai stengiasi 
įtraukti savo karo sąjungon 
Ispaniją. Tuo tikslu jie ta
riasi atimti iš Anglijos Gib
raltarą ir atiduoti Ispanijai. 
Bet anglai sako, kad per- 
silpnos fašistų galvos Gib
raltaro uolai pramušti.

DE TRISTANŲ VAIKO 
PAGROBĖJAS NU- 

TEISTAS.
Vokietys Wilhelm Muh- 

lenbroich, kuris Califomi- 
joj buvo pagrobęs de Trista
nų vaiką, norėdamas gauti 
$100,000, tapo nuteistas ka
lėjiman iki gyvos galvos.
25 METAI KALĖJIMO.

Lavvrence, Mass.—Frank 
Danehy ir Stanley Mareckis 
šį panedėlį čia buvo nuteisti 
kalėjiman nuo 18 iki 25 me
tų kalėjimo. Pereitą vasarą 
Magnolijoj jiedu apiplėšė 
turčių kliubą. pagrobdami 
$700.
AMERIKOS LAIVAI JAU 

ANGLIJOJ.
Šį panedėlį Anglijon jau 

pribuvo pirmoji Amerikos 
naikintuvų flotilė. Naktimis 
ji plaukė be žiburių, o die
nomis plaukdama šaudė ir 
bandė kanuolės. Jos vei
kiančios puikiai.
UŽSIREGISTRAVO JAU
1,400,000 NEPILIEČIŲ.
Washingtono žiniomis, iki 

rugsėjo 30 d. užsiregistravo 
jau apie 1.400,000 nepilie- 
čių.

EXTRA
RUSAI IR NACIAI KON
CENTRUOJA ARMIJAS.

Leidžiant “Keleivį” spau- 
don atėjo žinių, jog vokie
čiai pradėjo traukti savo ar
miją per Suomija neva Nor- 
vegijon dėl to, kad pajuto, 
jog rusai iš naujo ruošiasi 
pulti Suomiją. Šitam tikslui 
bolševikai dabar turi sukon
centravę Pabalčio valstybė
se daugiau kaip 1,000,000 
raudonarmiečių. Taigi, jei
gu jie puls Suomiją, tai suo
miams dabar padėsią vokie
čiai. kurių esą sukoncen
truota Suomijos ir Norvegi
jos šiaurėj apie 350,000.

neapykanta de
mokratinei Amerikai ir

Anglijai neturi ribų.
Trys fašistiškos valsty

bės. būtent Japonija, Vokie
tija ir Italija, pereitą sąvai
tę pasirašė Berlyne 10 metų 
karo sutartį prieš Jungtines 
Valstijas. Sutarties tikslas 
yra toks:

Jeigu nors viena šitų fa
šistiškų valstybių įsiveltų į 
kaurą su Amerika, tai ant 
Amerikos pultų ir kitos dvi.

Maskva jau pasiskubino 
šitą fašistų karo sąjungą pa
laiminti.

Nuo to laiko, kaip Stali
nas padarė su Hitleriu bro
lišką sojuzą, Maskva visuo
met smerkia demokratinių 
valstybių politiką. Bet ji da 
nekuomet neteisino fašisti
nio imperializmo taip šlykš
čiai, kaip šį kartą. Maskvos 
komunistų organas “Prav- 
da” įdėjo vedamąjį straips
nį. kuris aiškina, kad dėl ši
tos kruvinos fašistų sąjun
gos reikia kaltinti Ameriką 
ir Angliją. Esą, Amerika at-

ją prieš Vokietiją. Nors ka
ro Amerika da nepaskelbu
si, bet tai skirtumo nedaro, 
sako “Pravda,” nes Ameri
ka vistiek stovinti su Angli
ja vienoj karo stovykloj 
prieš Vokietiją, Italiją ir Ja
poniją. Amerika davusi An
glijai 50 karo laivų, siun
čianti jai orlaivius ir gink
lus. O Anglija pavedusi 
Amerikai laivyno papėdes 
Atlanto vandenyne, Toli
muose Rytuose ir Australi
joj. Be to, Washingtonas 
Įtraukęs savo įtakos sferon 
Pietų Ameriką. Taigi Vo
kietijai. Japonijai ir Itali
jai nelikę kitokios išeities, 
kaip tik steigti karo sąjun-j 
gą prieš Jungtines Valsti-’ 
jas.

Vadinasi, fašistiškos vals
tybės čia visai nekaltos. 
Kalta demokratinė Ameri
ka ir Anglija, kad priešinasi 
fašistiniam imperializmui. 
Taip aiškina Maskvos bol
ševikų partijos oficialus or
ganas, o Sovietų valdžios 
žinių agentūra “Tass” skel
bia šitą aiškinimą kaip šven
tą tiesą.

Ir ta pačia proga “Tass” 
giriasi, kad Sovietų valdžiai 
šita fašistų karo sąjunga 
nesanti jokia naujiena. Hit
leris jau senai painforma
vęs savo bičiulį Staliną, kad 
šitokia karo sąjunga prieš: 
Jungtines Valstijas yra pla-, 
nuojama. O mūsiškiai bol-

ševikėliai dar bando ginčy
ti, kad naciai su bolševikais 
neina išvien!

Bolševikai visai nekalti
na Italijos fašistų, kad šie 
stojo Vokietijai į pagalbą ir 
paskelbė karą Anglijai. Jie 
nesmerkia ir kitų Hitlerio 
talkininkų. Bet jie kaltina 
Ameriką, kam ji padeda 
Anglijai. Šitokių begėdžių 
pasaulis da nematė!

Tuo tarpu Washingtone 
ir Londone manoma, kad ši
ta agresorių sąjunga nieko 
nepakeičia buvusioj iki šiol 
tarptautinėj padėty. Fašis
tų ir bolševikų neapykanta 
demokratinėms valstybėms 
senai jau žinoma. Žinomas 
jų kruvinas plėšrumas ir ži
nomi imperialistiški tikslai. 
Jie siekė to paties ir piima, 
ko siekia dabar. Jų sąjungos 
tikslas yra tik nugąsdinti 
Ameriką, kad ji neduotų 
Anglijai pagalbos. Bet 
Amerikos jie nenugąsdins. 
Matydama jų tikslus, Ame
rika jau pradėjo statyt 200 
naujų karo laivu ir tuojavs 
galės padaryti 50,000 orlai
vių per metus. Amerika turi 
daugiau aukso, daugiau 
duonos, daugiau mėsos ir 
daugiau mašinų negu visos 
fašistiškai bolševikiškos 
diktatūros sudėtos krūvon. 
Tuojaus Amerikoj bus ir mi- 
lioninė armija išlavinta. Tuo 
tarpu visos diktatūros riog
so ant bankroto bedugnės 
krašto. Tokių bankrotų A- 
merika nebijo, kad ir kas 
sąvaitę jie steigtų naujas 
karo sąjungas. Jeigu jie mė
gins savo puikinus snukius 
Amerikon kišti, jiems bu? iš
daužyti dantys.

KONSKRIPTŲ ARMIJA
BUSIANTI GERAI MAI

TINAMA.
Washingtonas jau paskel

bė, kaip bus maitinama kon- 
skriptų armija. Pusryčiams 
busią duodama: vaisiai, 
kruopų košė su pienu, spir
gintos dešrukės, kepti kiau
šiniai su bekonu, kvietiniai 
blynai, kava, duona ir svies
tas. Pietums—sriuba, bif- 
steikas su cibuliais arba 
kepsnis su padažu, dvejo
pos daržovės, salada, kava. 
pajus, aiskiymas arba pu
dingas. Be to. vasaros laiku 
bus duodamas limonadas 
arba arbata su ledais.

LAIVYNAS APŠAUDĖ 
ITALŲ ARMIJĄ.

Pereitą sąvaitę anglų lai
vynas smarkiai apšaudė 
Egiptan įsiveržusią italų ar
miją. Jos stovykloj įvyko di
delių sprogimų ir gaisrų.

SVARBUS PRANEŠIMAS
BOSTONO EDISONO KOSTUMERIAMS

Naujų kainų patvarkymai, užregistruoti Public 
Utilities Departmente Rugsėjo 13, 1940 m. dabar 
jau galioje. Jie suteiks nužemintų kainų už elektros 
vartojimų skirtoms klasifikacijoms, kurio rezultate 
kostumeriai sutaupys apie $750.000 per metus. Sios 
nužemintos retos dabar duoda tūkstančiams kostu- 
merių progų vartoti daugiau elektros nekainuojant 
brangiau.

OCTOBER 1, 1940

Frank D. Cumerįonl 
President

BOSTON EDISON COMPANY



APŽVALGA ji
GYVENIMO TRAGEDIJA

IR KARTU LIKIMO 
IRONIJA.

SLA organe “Tėvynėje’’ 
tilpo jaudinantis Stasio 
Kuzminsko laiškas iš Ber
lyno. Jis rašo apie tragišką 
Lietuvos pabėgėlių padėt j 
Vokietijoj ir prašo, kad A- 
merikos lietuviai tuos nelai
mingus žmones sušelptų. Jų 
esą daugiau kaip 600. Laiš
kas rašytas šių metų rugsėjo 
9 d. ir skamba taip:

“Bolševikai okupavę Lietu
vą ir toliau nesiliauna vykdy
dami baisu terorą pirmoje ei
lėje prieš Lietuvos inteligenti
ją. Advokatai, kariškiai, kuni
gai. mokytojai. Įvairus aukš
tesni valdžios pareigūnai ir 
šiaip daugiau ar mažiau pasi
žymėję visuomenės veikėjai be 
jokios kaltės naktimis suima
mi. sodinami i kalėjimą arba 
išvežami Rusijos gilumon. šio 
baisaus teroro tikslas yra aiš
kus—trumpiausiu laiku tisų 
pirma išnaikinti Lietuvos inte
ligentiją ir tuo pačiu susilp
nint liaudies dvasini atsparu
mą.

“Palyginamai nedideliam 
lietuvių inteligentų skaičiui 
pasisekė išsigelbėti nuo bolše
vikiško teroro, slaptai perbė
gant rubežių ir jieškant prie
glaudos Vokietijoje. Tokių pa
bėgėlių šiandien priskaitoma 
virš 600 asmenų. Daugumos 
medžiaginė padėtis yra katast- 
rofali, ries visi buvo laimingi 
išgelbėję tik savo gyvybę; per- 
l>ėgę negalėjo pasiimti su sa
vim jokios mantos; Vokietijo
je atsidūrė kaip stovi—be dra
bužių. I>e baltinių, be šiltų ap
valkalų ir be pinigų. Ypač blo
ga padėtis tų. kurie atvyko su 
šeimomis ir mažais vaikais.

“Pabėgėlių skaičiui didėjant, 
Vokietijos valdžia Įsteigė pa
bėgėlių liogerj. kur perbėgę už 
mažą atlyginimą gauna pasto
gę ir maistą. Kadangi pati Vo
kietija dėl karo negyvena ūkiš
kos gerovės laiku, tai supran
tama. kad ir jos pagalba nega
li būti duosni ir neribota.

“Trumpai tariant, reikalin
ga skubi medžiaginė pagalba, 
nes reikia gelbėti Lietuvos in
teligentijos likučius nuo su
gniužimo emigracijoj; reikia 
atlikti svarbią pareigą Lietu
vos tautai.

"Tuo tikslu š. m. rugpiučio 
11 d. lietuviai pabėgėliai buvo 
•susirinkę Lietuvos Pasiuntiny
bėje Berlyne ir Įkūrė Lietuvos 
Piliečių Sąjungą pirmoj eilėje 
tikslu suorganizuoti ir me
džiaginiai padėti emigravusiai 
Lietuvos inteligentijai Vokie
tijoje. Sąjungos pirmininkas 
yra Stasys Kuzminskas, buvęs 
Lietuvos Pasiuntinybės Berly
ne patarėju. Sąjunga jau savo 
darbą pradėjo, palaikydama 
ryšius su pavieniais emigran
tais ir tuo tarpu padėdama vi
sokeriopais budais pavieniems 
asmenims surasti darbą. Dar
bui surasti visiems emigran
tams dėl Įvairių priežasčių, de
ja. perspektyvos nėra geros ir 
sąlygos sunkios. Tiesioginiai 
gi padėti drabužiais, valgiu ar 
pinigais Sąjunga negali, nes 
tam neturi jokių lėšų.

“Taigi šiuo raštu aš ir krei
piuos Į Tamstą, prašydamas 
atkreipti musų lietuvių Ame
rikoje dėmesį Į virš išdėstytą 
ir sukelti greitos pagalbos ak
ciją...”

Nėra abejonės, kad pabė
gėlių būklė yra apverktina. 
Netekti pragyvenimo šalti
nių, netekti šiltos pastogės, 
pagaliau netekti savo tėvy
nės ir atsidurti pabėgėlių 
liogery. svetimoj šaly, atsi
durti su šeimynomis ir vai
kais. be drapanų ir be pini
gų—tai tikra tragedija!

Bet tokią pat tragediją 
turėjo pergyventi ir demo
kratinės Lietuvos inteligen
tija, kuomet 1926 metais 
buvo nuversta D-ro Gri

niaus ir Mykolo Šleževi
čiaus vyriausybė. Dėsėtkai 
socialdemokratų ir valstie
čių liaudininkų tuomet turė
jo bėgti nuo teroro ir slaps
tais užsieniuose. O kurie 
liko namie, turėjo gyventi 
nuolatinėj baimėj. Šimtai jų 
buvo suimta, ir vieni buvo 
sušaudyti, o kiti sugrasti i 
kalėjimus. Dėl ko? Vien dėl 
to. kad jie buvo ištikimi tei
sėtai Lietuvos vyriausybei, 
kad norėjo atsteigti demo
kratinę santvarką ir grąžin
ti Lietuvos žmonėms laisvę.

Kas gi juos persekiojo, 
kas šaudė, kas sodino i kalė
jimus, kas terorizavo ir ver
tė bėgti iš savo tėvynės?

Ogi ne kas kitas, kaip tik 
tie. kurie dabar patys atsi
dūrė pabėgėlių liogery ir 
šaukiasi Amerikos lietuvių 
pagalbos.

Štai. kokia skaudi likimo 
ironija!... štai vaizdelis iš Danijos, kurią okupavo vokiečiai. Danijoj dabar niekas negali gauti ga

zolino, todėl i automobilius tenka kinkyti arklius.

SAKO, GALI ATSIRASTI
NAUJA “SKLOKA.”

“Sklokos” vardu buvo 
pavadinta ta lietuvių komu
nistų dalis, kuri, Pruseikai 
vadovaujant, sukilo prieš 
Bimbos vadovybę ir. paga
liau, visai nuo “kazionujų” 
komunistų atskilo.

Dabar “Naujoji Gadynė” 
pranašauja, kad prieš Bim
bą galinti išdygti nauja 
“skloka.” Šį sykį prieš “di
dįjį” Antaną pradėjęs šiauš
tis Domininkas Šolomskas. 
Mat. šolomskas buvęs “na- 
rodnoj učyliščėj” ir galįs kai 
kurį žodį rusiškai “suspe- 
lint,” o Antanas Bimba, sa
koma, nepažįstas nei “azbu- 
kos.” Todėl “draugas” šo
lomskas jaučiasi už savo 
vadą daug mokytesnis ir no
rėtų pats būti vadu.

Rašydamas “Naujojoj 
Gadynėj” apie tas komunis
tų lyderiukų varžytines, St. 
Strazdas sako:

“Amerikinių lietuvių komu
nistų ‘fiureris’ Bimba susilau
kęs konkurento. Sako. ‘drau
gas’ šolomskas jau norįs groti 
pirmąją Striūną—kaip dabar
tinis poselenčikas Angarietis 
kadaise grojo Maskvoje.

“Jei taip, ‘draugas’ Mizara 
nebeturi ‘čenčiaus.’ Dar ma
žiau jo gali turėt nabagas Tau
ras. Dėl Bimbos rūpintis ne
tenka: esant reikalui jis ir sa
viškius apšauks trockistais, o 
pats nuolat pozuos kaip ‘stali- 
niškas leninistas,’

“Well. bet tuomet atsiras 
nauja ‘skloka’—ką tuomet da
rys ‘draugas’ Pruseika? Keno 
kalioše Leonas sėdės?

“Centrabiurių lageryje visų 
galų suirimas. Kai kas ir kai 
kada nešios už save didesni 
‘gumbą.’ Pasėkoje — bus daug 
naujų ‘fonių.’ sprogs tulžis, 
trykš seilinė retorika, dulkės 
kudlos!

“Bet dėlei to ‘sodną diena’ 
neateis, tik bus pradėtas nau
jas aktas tos komedijos, kuri 
žinoma vardu ‘Monkev Busi
ness’.”

Jei gims nauja “skloka.” 
tai bus ir naujas “Pruseika.” 
Ar juo bus Bimba, ar šo
lomskas, tai, žinoma, prigu
lės nuo to. kuris kurį nu
galės.

PRISIPAŽINO, KAD 
MELAVO.

Bimba su Mizara buvo 
pradėję rašyt savo “Lais
vėj,” buk socialistai lenką 
aukas Smetonai. Mes prieš 
tą melą užprotestavom ir 
pareikalavom, kad tie mela-

fiai parodytų, kur. kada ir 
urie socialistai yra rinkę ar 

aukavę pinigus Smetonai.
Prispirti prie sienos. “Lai

svės’’ bolševikai pradėjo iš
sisukinėti ir aiškintis. 224- 
tame savo laikraščio nume
ry Mizara teisinasi, kad vie-

i —
nose Brooklyno prakalbose,’ 
kur kalbėjo Stilsonas, buvo: 
renkamos aukos. Bet tai bu- į 
vo ne socialistų prakalbos.! 
ne socialistai tuos pinigus; 
rinko, ir Mizara pats da pri- į 
duria, kad tos aukos buvo! 
renkamos ne Smetonos gin
klų fondui, kuriam jis yra 
aukavęs.

Toliau jis pasakoja, kad 
tūlas asmuo rašęs “Naujie
nose,” jog lietuviai turėtų 
remti kovą už Lietuvos ne-! 
priklausomybę.

Bet kur. kada ir kokie so^. 
cialistai rinko aukas Smeto
nai, Mizara taip ir neparo
do. Taigi jis viešai prisipa
žįsta. kad tokių įrodymų nei; 
jis, nei Bimba neturi. Vadi-i 
naši, jis ir Bimba melavo,! 
kuomet jie tvirtino, kad so-j 
cialistai renka Smetonai au- i 
kas.

KODĖL JIE RINKO SO
CIALDEMOKRATUS.

Vienas komunistų laik
raščio redaktorius rašo: I

“Profesorius Purenąs iš- i 
rinktas vedėju bendrosios che-Į 
mijos skyriaus Kauno univer- i 
sitete.

“Profesorius Kairys sanita
rijos skyriaus vedėjas.

“Abu jie yra socialdemokra
tai.”

Šituo jis nori įrodyt, kad 
šiedu socialdemokratai dar 
nesušaudyti. Matyt, ir jam' 
pačiam yra didelė naujiena, 
kad jiedu dar gyvi ir, kas į- 
domiausia, paskirti tokioms 
aukštoms ir atsakomingoms 
pareigoms.

Bet kodėl Lietuvos bolše
vikai stato socialdemokra
tus į tokias svarbias vietas? 
Ar todėl, kad jie socialde
mokratus myli? Jeigu taip, 
tai kodėl jie laiko uždarę 
socialdemokratų partiją?

Ne. komunistai stato kitų 
srovių specialistus į atsako- 
mingas vietas dėl to, kad jie 
patys mokytų žmonių visai 
neturi.

Agitacines prakalbas mi
tinguose gali sakyti ir bol
ševikai ; “ura už didijį tautu 
vadą Staliną” gali sušukti 
kiekvienas Kauno žydukas; 
bet universitetą vesti, moks
liškus dalykus aiškinti, gali 
tik mokyti žmonės, o pas 
komunistus tokių nėra. To
dėl ir reikia prašyti social
demokratų.

Kad pas bolševikus mo-! 
kytų žmonių visiškai nėra,! 
tai matyt ir iš to. kad hidro
logijos skyriui vesti jie buvo 
priversti kviesti prof. Kolų-! 
pailą, katalikų srovės žmo
gų- i

Kanados provincijoj No
va Scotia audra sunaikino 
apie 600,000 bačkų nunoku
sių obuolių. Nuostoliai ap
skaitomi į $1.000,000.
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Į Automobilius Reikia Kinkyt Arklius PRADŽIA GALO LIETUVIŲ KOMU- 
N1STAMS AMERIKOJE.

O KAIP YRA STALINO 
KARALYSTĖJ?

Komunistų “Vilnis” rug
sėjo 25 d. laidoje išspausdi
no atvaizdą, parodantį kaip 
New Jersey milicininkai va
žiuoja į kempę vienų metų 
karo pratimams, o apačioje 
padėjo šitokį redakcijos pa
aiškinimą :

“Senoj Vietoj jie paliko sa
vo gimines; moteris, vaikus, 
tėvus.”

Reiškia, žiūrėkite, kokie 
tie žmonės nelaimingi! Bur
žuazinė Amerikos valdžia 
atplėšė juos nuo giminių ir 
jie turės būti visus metus ka
riuomenėj !

Baisus dalykas!
Na. bet kaip yra Stalino 

karalystėje, ponai “Vilnies” 
redaktoriai? Ar jis ima vy
rus savo armijon kartu su 
moterimis, vaikais ir tėvais? 
Ar raudonarmiečiai ne atsi
skiria nuo savo šeimynų?

Lietuvon dabar atplūdo 
apie pusė miliono ostiakų. 
baškyrų, kalmukų ir kitokių 
azijatų, o ar jie atsivedė sv 
savim vaikus ir moteris?

Ne, tik kumelukai su rau
donarmiečių kumelkomis 
atsivilko, bet raudonarmie
čių vaikai ir moterys pasili
ko Sibyre, Azijoj, už tūks
tančių mylių.

Taigi, gal “Vilnies” re
daktoriai malonėtų paaiš
kinti. kodėl jie nieko apie 
tai neparašo?

DĖL SMETONOS AT
VAŽIAVIMO.

Viena žinių agentūra pra
nešė, kad Amerikon atvyks
tąs Antanas Smetona, buvęs 
Lietuvos prezidentas. “Ke
leivy” jau buvo apie tai ra
šyta. Dabar kai kurie laik
raščiai jau pasisakė ir kaip 
jie į tą “tautos vado” kelio
nę žiuri. “Naujoj Gadynėj” 
drg. Strazdas sako:

“Taigi, taigi—‘tautos va
das’ ir tremtinys. Kadaise ir 
jis ir jo leitenantai tyčiojosi iš 
demokratinės santvarkos, c 
dabar turi j ieškot prieglaudos 
demokratinėje Amerikoje.

“Amerikiečiai yra demokra
tiški žmonės, jie nesidrovės 
pasakyti, ką mano apie tuos 
laikus, kai Lietuvoje galiojo 
smurtas ir sauvalė. Keldami 
protestus prieš bolševikų 
smurtą juk negalima pamiršti 
ir to, kad už dabartinę Lietu
vos nelaimę gera dalimi atsa
kingas ir buvęs ‘tautos va
das’.”

“Naujienų” nuomonė a- 
pie Smetoną tokia:

“Jeigu jisai atvyks, Ameri
kos lietuviai žiūrės į jį. kaip į 
vieną tų. kuriems teko bėgti 
nuo bolševikiško smurto. Bet 
kokių nors oficialių titulų jie 
jam negalės pripažinti. Jo

‘konstitucija’ amerikiečiams 
nėra priimtina. Visiems bus 
geriau, jeigu jisai čia elgsis, 
kaip privatus asmuo, o ne kaip 
valstybės atstovas.”

Bet geriausia butų kad jis 
Amerikoje visai nesirodytų.

PRADĖJO BOIKOTUOTI
KOMUNISTŲ LAIK

RAŠČIUS.
“Laisvės” 228-tame nu

mery Mizara aimanuoja, 
kad žmonės pradėjo “Lais
vę” boikotuoti. Esą, boiko
tuoja dėl to, kad ji paduo
danti “teisingas žinias apie 
Lietuvą.”

Na, tai tegul “Laisvė” 
pradeda meluoti apie Lietu
vą, gal tada jos neboiko
tuos.

Boikotą, matyt, atjaučia 
ir “Vilnis,” nes 222-rame 
numery ji kaltina “Keleivį,” 
kad dėl jo “vedamos politi
kos” stiprėja klerikalų laik
raščiai.

Taigi išrodo, kad komu
nistai, kurie pirma skaitė 
“Laisvę” ir “Vilnį.” dabar 
pradeda skaityti klerikalų 
laikraščius.

LIETUVOS LAISVĖS PA
SKOLOS BONŲ SAVI

NINKŲ ŽINIAI.

Lietuvos Pasiuntinybė sa
vo laiku buvo pranešusi, 
kad L. L. Paskolos bonų ir 
kuponų išpirkimas nutruko 
dėl nebegavimo tam tikslui 
kreditų iš rusais okupuotos 
Lietuvos. Lietuvos Pasiunti
nybė tam reikalui pinigų ir 
dabar nesitiki, tačiau norė
tų žinoti kokioje sumoje, 
kokių numerių bonai ir kiek 
kuponų tebėra pas žmones 
Amerikoje dar neapmokė
tų. Todėl šiuomi L. L. P. bo
nų ir kuponų savininkai yra 
prašomi paprastais laiškais 
ar atvirutėmis pranešti:

1. Kiek iš viso turi bonų.
2. Bonų numeriai ir raidės 

(pavyzdžiui: A1204).
3. Bendroji visų bonų su

ma.
4. Kurie bonai pratęsti ir 

iki kokių metų.
5. Ar bonas turi paženkli

nimą, kad 1935 m. nuošim
tis apmokėtas?

6. Kiek prie kiekvieno bo- 
no turite senų kuponų (nuo 
1921 iki 1934 m.)?

7. Ar turite naujų (nuo 
1936 metų) kuponų ir nuo 
kurio laiko?

8. Kokia visų kuponų su
ma iki 1945 metų?

Žinios apie bonus ir ku
ponus siųstinos šiuo adresu: 
Lithuanian Legation, 2622 
16th Street, N. Wn Wash- 
ington, D. C.

Amerikos Raudonasai 
Kryžius išleido jau $5.000,- 
000 Anglijos žmonėms šel
pti.

(Ii “Tėvynė#” Nr. 39.)

Paviršutiniai žiūrint gal kam 
atrodo ir gal kas mano. kad da
bartiniu laiku, kuomet Rusija 
pavergė Lietuvą, Amerikos lie
tuviai komunistai tik gyvena 
džiaugsmo ir laimėjimo mo
mentų ir viskas pas juos tvar
koje. Tikrenybėje to nėra ir jie 
dabar turi daugiau velniavos, 
negu kada turėjo praeityje. 
Smūgis komunistų laikraščiams.

Kaip žinome, komunistai tu
rėjo daug simpatikų arba rėmė
jų, kurie skaitė jų laikraščius ii 
lankė jų parengimus. Tie komu
nistų rėmėjai vienok buvo tikri 
lietuviai, esanti demokratinio 
nusistatymo ir nelinkėjo Lietu
vai pražūties. Nors “Laisvė” vi
somis striunomis grajina, kad 
Lietuvoje dabar prasidėjo rojiš
kas gyvenimas, bet tokiomis 
melagystėmis negali užslėpti 
nuo savo buvusių rėmėjų tą 
faktą, kad Lietuva pavergta, 
kad ji neteko nepriklausomy
bės. Šimtai buvusių “Laisvės” 
skaitytojų jau pradeda atsisa
kyti “Laisvę” skaityti ir nors 
jų prenumeratos užmokėtos, 
reikalauja, kad “Laisvė” dau
giau jiems nebūtų siunčiama. 
Taipgi lietuviškų laikraščių par
davyklos viena po kitai atsisako 
priimti “Laisvę” pardavinėti.

Nuomonių skirtumas Lietuvos 
klausii

Vyriausi komunistų vadai, 
norėdami parodyti savo ištiki 
mybę Stalinui, stengiasi įrody
ti, kad Lietuvos pavergimas yra 
Lietuvos žmonėms išganymas, 
bet tikrenybėje jie ką kitą mato 
ir jaučia. Antraeiliai vadukai 
Lietuvos pavergimu nepaten
kinti, nes nors jie ir norėjo, kad 
Lietuvoje butų komunistiška 
tvarka, bet kad Lietuva butų 
savistovi valstybė, tik glau
džius santykius palaikant su 
Rusija.

Varžytinės už vadovybę.
Dabartiniu laiku tarp Bim

bos, Mizaros ir Šolomsko eina 
nemenkas trynimasis už vado
vybę. Bimba ir Mizara, abudu 
nori būti vienas už kitą aukštes
ni, bet nei vienas nemoka rusiš
kai. Tad “Laisvės” pastogėje 
tupi šolomskas ir tas skaityda
mas “Pravdą” ir “Izvestiją” nu
stato liniją, nes tik vienas šo
lomskas moka rusiškai. Kadan
gi šolomskas yra jiems kelio ro
dykle. tai tas irgi jaučiasi ne 
paprastas mužikas,, bet tinka
mas būti komisaru ir turi nema
žas pretenzijas iškilti aukščiau 
Bimbos ir Mizaros, kas pasta
riesiems nepatinka. Jeigu ko
kio, tai bile kuris arba bile kurie 
du iš minėtų turės būti “likvi
duoti,” nes labai abejotina, kad 
vadovybės klausimas gražumu 
butų pas juos išspręstas.

Turas jan likviduojamas.
Tauras pirmiaus buvo žymi 

figūra “Laisvės” stalyčioje. Jis 
rašydavo editorialus ir šiaip po
litinius straipsnius. Bimba su 
Mizara visuomet su Tauru skai- 
tydavosi ir priimdavo jo pata
rimus bei sumanymus. Rusams 
pavergus Lietuvą, Tauro žvaigž
dė komunistiškam horizonte 
kaip ir nusileido. Dabar jau 
jam neleidžia rašyti editorialų 
ir pavedė vesti tik pirmąjį 
“Laisvės” puslapį ir tai po šo
lomsko priežiūra ir cenzūra, nes 
nei viena nors ir pirmo puslapio 
žinia nepraeina šolomsko nepa
tikrinta. Kadangi Tauras iš jų 
yra tik vienas pamokintas vy
ras, tai to visko pakęsti negali 
ypatingai matydamas, kad jau 
yra “likviduojamas.”

Slaptai neką vieni kitos.
Nors įvykstančiuose susirin

kimuose vyriausi vadai pasekė
jams stengiasi įkvėpti staliniš- 
ką “ščyrumą,” kad pasekėjai 
butų ištikimi Rusijai ir atsida
vusiai dirbtų, bet tas jiems ne
vyksta, ypatingai dabar, kada 
Rusija pavergė Lietuvą. Tad 
nežiūrint kaip susirinkimuose 
būna nutariama ir susitariama 
veikti, bet vieni kitais nepasiti
ki ir po susirinkimo vieni kitus

į slaptai, užkampiais seka tikslu 
! patirti, kur kuris po buvusio su- 
į sirinkimo eina ir su kuo sueina 
ir kalbasi. Pastebėti užeinant į 
vadams “nepatikimas” užeigas 
arba kalbant su ne komunistais, 
būna rekorduojami ir iš to daro
mas busimo apkaltinimo aktas 
jų likvidavimui.

Išsigando registracijos.
Brooklyno komunistai nepa

prastai išsigando nepiiiečių re
gistracijom. Jų stalyčioje tas 
klausimas labai gyvai diskusuo- 
įamas. Kitokių išvadų jie ne
randa kaip tik tai, kad po regis
tracijos, anksčiaus ar vėliaus, 
komunistai bus padėti į tam tik
ras koncentracijos stovyklas ir 
kad jų veikimas bus likviduo
tas. šį klausimą jie diskusuoja 
tik kelių vadų tarpe, nes jeigu 
eiliniai nariai tą žinotų, tai gali 
mesti komunizmą ir visiškai 
nuo jų pasitraukti

Nežino kas daryti su uc- 
piliečiais.

Jau du mėnesiai laiko atgal, 
komunistams iš pačių aukšty
bių buvo įsakyta iš partijos pra
šalinti visus nepilieeius, kurie 
gali būti uždaryti į koncentraci
jos stovyklas, kad nepilieciais 
būdami tarnauja Rusijai, šis 
klausimas sudarė didelį galvo
sūkį ir liko neišspręstas, nes 
pasirodė, kad Amerikos lietuvių 
komunistų partijoje esantieji 
tik kas ketvirtas asmuo yra pi
lietis, o trys nepiliečiai. Prašali
nus nepilieeius, veik niekas ne
lieka partijoje. Tad nusprendė 
tylėti ir nieko nedaryti, nežiū
rint kokis likimas ištiks jų pa
sekėjus nepilieeius.

“Laisvė” Lietuvon neįleidžiama.
Buvo kelis kartus “Laisvėje” 

įdėtas skelbimas raginantis A- 
merikos lietuvius, kad jie savo 
giminėms Lietuvoje užrašytų 
“Laisvę.” Dabar tokio ragini
mo daugiau jau nėra, nes gavo 
pranešimą, kad “Laisvė” Lietu
von bus įleidžiama tik vienam 
kitam komisarukui. o kiti jos 
gauti negali, kaip negali gauti 
ir kitų Amerikos lietuvių laik
raščių. Pranešime esą paaiškin
ta, jog nežiūrint to, kad “Lais
vė” karštai stoja už Stalino dik
tatūrą ir užgina nepriklauso
mos Lietuvos panaikinimą, jos 
vistiek negalima Lietuvon įleis
ti, nes ji talpina korespondenci
jas apie buržujišką amerikiečių 
gyvenimą, apie šaunius baliavo- 
jimus parėse, kur būna apkrau
ti stalai valgiais ir gėrimais. 
Tuo tarpu gi Sovietuose skelbia
ma, kad darbininkai.,, laimingai 
gyvena tik “didžiojo” Stalino 
karalystėj, o kapitalistinėse val
stybėse žmonės tiesiog badaują, 
juos šunies vietoje telaiko. Na, 
ir į ką bus panašu, jeigu pa
prastas pilietis Amerikos lietu
viu laikraštyje skaitys žiniis 
apie baliavojimus, pasilinksmi
nimus ir visokias pramogas su 
ištekliais ir be jokių varžymų?

Per Skylę Matęs.

APŽIURĖJO LIETUVOS 
KARO MUZIEJŲ.

Lietuvos karo muziejų 
aplankė 70 raudonosios ar
mijos politinių komisarų. 
Muziejus jiems palikęs gerą 
įspūdį. Svečių knygoje jie 
tarp kita ko įrašė: “Muzie
jus gerai sutvarkytas. Mes 
visi labai patenkinti ir gavo
me pilną vaizdą apie ka
riuomenę ir apie lietuvių 
liaudies kovas dėl savo tau
tinės nepriklausomybės.” 
Bet tenka i>astebėti, kad 
raudonieji okupantai jau 
spėjo panaikinti Lietuvos 
kariuomenę. O kai dėl liau
dies kovu dėl tautinės nepri
klausomybės, tai karo mu
ziejuje visada būdavo daug 
vaizdingų eksponatų, kaip 
lietuvių tauta 1918—1920 
metais su ginklu rankose ko
vojo ne tik prieš lenkus, bet 
ir prieš raudonosios armijos 
gaujas, kurios dar anais lai
kais brovėsi į tik ką nepri
klausomybę paskelbusią 
Lietuvą.

t



Na. 40. — Spalio 2 d., 1940 a.

"R

Trečias Poslapis.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPUIKIA

KO VAIKAI IŠMOKSTA ROMOS KA 
TAUKŲ MOKYKLOSE.

Ruošia Informacijų Biurą Konskripcijai

Chicago, I1L
Mokslo metų pradžioje 

visoje Amerikoje Romos 
' katalikų vadai pradeda 
smarkių agitaciją už tai, kad 
tėvai leistų savo vaikus tik j 
katalikiškas mokyklas. Iš 
vienos pusės yra niekina
mos viešosios mokyklos, o iš 
kitos aukštinamos romiškai* 
katalikiškosios. Šita agita
cija yra varoma per katali
kiškus laikraščius, per pa
mokslus. per prakalbas ir 
kitomis progomis.

pasirodyti savo darbo vai
siais. Ir pasirodė. Bet bėda, 
kad tie vaisiai labai kartus.

šįmet, kaip ir kitais me- 
tais, mokslo metų pradžiai 
besiartinant, lietuvių Ro
mos katalikų laikraščiuose 
buvo agituojama, kad tėvai 
savo vaikus leistų tik į lietu
vių katalikiškas mokyklas. 
Chieagos marijonų laikraš
tukas “Laivas” rugsėjo 14
dieną įdėjo straipsnį tokia 
antrašte: “Musų katalikiš
kos mokyklos tuštėja.” Pa-

Romos katalikų bažny- sakyta tiesa. Chieagos lietu- 
čios įstatymai įpareiguoja1 vių parapijinėsna mokyklos- 
tėvus leisti savo vaikus tik į “a kasmet vis mažiau moki- 
katalikiškas mokyklas. j nių teįstoja. Minėto straip-

Turbut, niekur kitur A-! snio autorius mato čia dideli 
menkoje tas katalikų baž- į keistumą. Girdi, parapijo- 
nyčios Įstatymas nėra nevy- • nai dėjo stambias aukas, 
kinamaG tokiu griežtumu, i statė mokyklas, o dabar štai 
kaip Chicagoje. Chieagos savo vaikus leidžia Į vieša- 
arkivvskupijoje yra toks pa«;s»as mokyklas. Esą, tai “ne- 
tvarkymas, kad nei viena ^pasakytas apjakimas.” 
parapija negali kurtis be Ištikrujų, apjakimo čia 
katalikiškos mokyklos. Jei i yra, tik jau ne parapijonų 
parapija neišgali sykiu pasi- pusėje. Parapijonai pradėjo 
statyti bažnyčios ir mokyk- taip elgtis ne dėl to, kad jie 
los, tai pirma statosi mo- butų apjakę, o dėl to. kad 
kyklą, o .tos mokyklos salė jie ima praregėti. Jie pama- 
buna laikina bažnyčia. Kai tė, kad kunigai su savo vie- 
čia kūrėsi esančios lietuvių nuolėmis mokytojomis ne- 
Romos katalikų parapijos, pildo savo prižadų. Jie ža-1

IVashingtone gaunama tiek daug visokių paklausimų apie konskripciją, kad valdžia tu
rėjo jsteigti specialų biurų tiems paklausimams priiminėti ir informacijoms teiktu šis pa
veikslėlis parodo jau dvi telefonistes dirbant prie telefono aparatų ir da vieną tokių apa
ratų remontuojant.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS I
It

Kam tarnauja pralotas 
Kručas.

bausmė UŽ tokį. rodos, men- Estonia, Latvia and Lithuania 
ką prasižengimą. and its agents in the United

Rrirtoonzu-to čv Tmo-io nu. Teko girdėti, kad Osage, States of America until such 
“Y*“— w. Va., ir lietuvė M. Kati- time as the independent Baltic
tai jos turėjo prisilaikyti ši- dėjo vaikus mokinti lietuvių : į?. vl°“: iienė yra po $10,000 kauci- Republics shall make disposi-
to patvarkymo. Todėl dabar kalbos ir lietuviškoje dva- «. jos ir laukia teismo vis dėl tion of šame.
kai kurios lietuvių parapi- šioje, bet to nepadarė ir pra- į K ta mokykla i^dart .parašų ' inkimo. Nėra 3 . We «tend onr collective
jos turi bažnyčias sau ir mo- dėjo vaikus ainsinti. Vie-; R . ’J? įo s„ abejonės, kad ir jai gręsia thanks to the President of the
------------ O kitos parapi- nuolės mokina vaikus ang- kur^iusti vaikus, didelž bausm?-. ,. . United States and the Secreta-

tai jis patarė juos leisti į vie- , .? 1I?0IJia’ J?1 normaliais of statė for their unfailing
tinę lenkų mokyklą. Tiesiog laiMls komunistai uz tokius efforts in support of Democra- 
negalima suprasti toki lietu- į Prasižengimus butų taip Cy, not Only within the bounda- 
vybės įžeidimą! skaudžiai baudžiami, tai ,-jes of these United States, būt

darbininkų unijos ir abel- a|so of other republics of the 
Kitas dalykas, tai pralo- nai visi pažangus žmonės WOrld.

tas kasmet leidžia vienam keltų protestus, Bet dabar, 
lenkų vienuolynui rinkti au- po Hitlerio su Stalinu pasi- 
kas prie lietuvių šv. Jurgio bučiavimo, komunistai yra

kyklas sau.
jos turi mokyklas ir bažny- liškų poterių, o kunigai baž 
čias po vienu stogu. Apie nyčioje jiems ėmė skaityti 
pusė Chieagos lietuvių para- angliškas evangelijas, saky- 
pijų taipgi bažnyčias ir mo- ti angliškus pamokslus ir 
kyklas turi po vienu stogu, rengti angliškas misijas.

Tai Chicagoį katalikiš- Toliau, kunigai žadėjo 
kas auklėjimas nuo senai lietuvių vaikus ne vien iš- 
jau laikosi romiškos discip- mokyti, bet ir gerai išauklė- 
linos. Todėl, norint sužino- ti. O pasirodė, kad parapi ji-

x 1, nlllrlAn _* ... 1 __ti apie katalikiško auklėji- nių mokyklų vaikai negauna parapijos bažnyčios. Kodėl skaitomi necių talkininkais, 
mo vaisius, geriausia pa- nei gero išmokslinimo, nei jis taip daro. niekas iš pa- todėl komunistams, kaip ir 
žvelgti Į Chicagą, ką aš čia gero išauklėjimo. Jie yra rapijos komitetų nežino. Ta- Hitlerio naciams mažai kas 
padarysiu trumpai ir aiškiai, ypatingai išdykę, nemanda- čiau visi patriotingi lietu- turi pasigailėjimo.

*' katalikai tuomi baisiai Kitas dalvkas. iVisų pirma reikia pasaky- gus, neišmokinti gerbti nei viai katalikai tuomi baisiai Kitas dalykas, tai ir šios 
ti, kad Chicagoje Romos tėvų. nei šiaip vyresnių hįgi piktinasi. Sako, tegul kuris šalies komunistų vadas
katalikai yra skaitlingi. Jie senesnių žmonių. Parapiji- į nors lietuvių vienuolynas Browderis nekokį patama
čia sudaro beveik didžiumą nių mokyklų vaikai yra sta- pabando aukas rinkti prie -*----------- -------
gyventojų. Jiems čia vado- čiai “nelaižyti veršiukai.”; lenkų bažnyčios, tai atsidu
vauja airiai. O airiai čia, Lietuvių tarpe rasime vaiki- kur pipirai auga. O čfa Ii __ ______________ ,, .____
kaip ir kitur, nuo senai yra nų, baigusių parapijinę mo- Į tuvis kunigas, ir dar pralo- kelionėms i Rusiją. Taigi i vernment
labai Įsigalėję politikoje, kyklą ir jau sėdėjusių kalė-; tas, leidžia lenkams išnau- teismai ir šiaip piliečiai žiu-
Visa vietinė administracija jimuose. dori gerus lietuvius katali- ri j komunistus kaip i papra-

------ kus! Tai daugiau negu keis- stus politikiškus sukčius.
ta. Dzūkas.

todėl yra airių katalikų ran- štai, nesenai pasklydo ži- 
kose—tokių katalikų, kurie nia. kad Brightono Parke, 
yra išėję pradinį ir aukštes- kur klebonauja kun. A. 
ni mokslą katalikiškose mo- Briška, ištiko baisus skan- 
kyklose. Taigi.<pamatę kuo dalas. Ten iš zakristijos pa- 
pasižymi Chieagos adminis- vogta trįs kielikai. kurių 
tracija, pamatysime katali- vertė esanti $225.00. Keno 
kiško auklėjimo vaisius. Juk tai darbas? Žinoma, ne ko- 
yra žinoma, kad geriausia kių atėjūnų, ne svetimtau- 
žmones pažinti iš jų darbą, čių, o pačių lietuvių vaikė- 
Todėl ir Romos katalikų zų darbas. Visą padėtį lie- 
auklėjimo vaisius pažinsi- tuvių bažnyčioje ir zakristi- 
me ne iš to, ką apie tai pa- joje tegalėjo žinoti tik tie 
sakoja kunigai, bet iš to, kurie yra tarnavę prie mišių, 
kaip elgiasi tie, kurie tą Ir pats marijonų “Draugas” 
mokslą yra išėję. O kuo pa- parašė, kad čia darbas ne 
sižymi Romos katalikų vai- pašalinės gengės. o vietinių 
doma Chicaga? Gal pavyz- išdykėlių. Tai ve jums Ro- 
/lino-i) savn tvarka? Gal m n s katalikiško auklėjimodingą
švara,
saugumu i

savo tvarka? Gal mos katalikiško 
piliečiams teikiamu vaisiai!

Visai ne!
Romos katalikų valdo

moj Chicagoj dalykai stovi 
visai atbulai. Niekur kitur 
pasaulyje nėra kito tokio

Ir tai ne pirmas toks atsi
tikimas. Praėjusią vasarą 
po parapijos pikniko buvo 
likę daug vyno, degtinės, ci- 

ir kitokių “gerybių.” 
os visos “gerybės” buvo

miesto^ kur korupcija, viso- suneštos i parapijos salės 
kie raketai, graftas. netvar- kambarį. Tai vaikėzai naktį 
ka ir nesaugumas butų taip pro stogą nusileido į salę, 
giliai įsišaknėję, kaip Chi- įsilaužė į sandėlį ir turėjo 
cagoje. Romos katalikų va- “good time.” Vaikėzų trik- 
dų valdoma Chicaga savo sas nebuvo pastebėtas per 
gengsterizmu yra paganė- keliatą dienų. Jie ten rink- 
juri visame pasaulyje! davosi ant “good time” per 

Tai ve jums Romos kata- keliatą naktų. Rasta ženklu, 
likiško auklėjimo vaisiai! kad ten butą ne vien vaiki- 
Dalykas aiškus kaip ant dėl- nų, bet merginu, 
no. 1 Tai ve, į ką išauklėjo ku-

___ • nigai su vienuolėmis lietu-
K«t»l kilko apKlnjiwū vaikus! Tai ve, dėl ko

nai lietuvių tarpe. lietuvių parapijinės
Seniausia Chieagos lietu- mokyklos. Lietuviai tėvai 

vių parapija jau netrukus pamatė, kad kunigai su da- 
ės auksi“!  -----------------: —a----------2S—minęs auKsinį savo gyvavi-, vatkomis nemoka išauklėti 

mo jubiliejų. Kitos parapi- jų vaikų dorais vaikinais ir 
jos maždaug dešimčia metų dorom merginom. Todėl pa
yra jaunesnės. Taigi tos pa
rapijos jau turėjo progos

rapijonai savo vaikus ėmė 
siųsti į viešąsias mokyklas.

Komunaciai jau dejuoja.
Kiek teko girdėti iš pačių 

komunacių. tai boikotas 
’ prieš jų sriovę gana žymiai 
Į juos paveikė. Vyriausias fiu
reris Antanas verkšleno ir 
t Centro Biure ir “Laisvės” 
į direktorių susirinkime, kad 
j“Laisvutę” daugelis atsisa
kė skaityti. Daugelis standų 
atsisakė ją priimti pardavi
mui. Tas ir gerai! Jeigu 

• žmonės per pastaruosius ke
lis metus kalbėjo už Lietuvą 
už jos nepriklausomybę, o 
dabar džiaugiasi, kad ją pa
grobė Rusija, tai kaip juos 
remti? Vienose prakalbose 
A. Bimba, kalbėdamas nuo 
vienų pagrindų su kun. Bal- 
kunu, tiek įkaito, kad buvo 
pasišovęs net lietuviškus le- 
gijonus organizuoti Lietu
vos nepriklausomybei ginti. 
Gi Rokas Mizara net dole
rius aukojo i Smetonos gin
klų fondą. Dabar tie vyrai 
persivertė ragožium ir va
liai tancius šokti iš džiaugs- 
mo, kad Rusijos imperializ- • | 
mas pavergė Lietuvą. Tad 
nenuostabu, kad jų laikraš
tį, jų parengimus lietuviai 
ėmė boikotuoti.

Pašalinėse organizacijose 
irgi jų šėl ai susmuko. Metas 
kitas atgal jie kriaučių 54 
skyriuje turėjo
vę. Kam kur prireikė pinigų,

munaciškus kandidatus ei
na “sklandžiai.” Bet kada 
pasiteirauji pas narius, tai 
lietuviai atšalo nuo visko. 
Jie sako. kad toji linija taip 
kaiteliojasi, kad nežinai 
kur stovi, ar fašistų eilėse, 
ar komunistų. Vakar jie gy
rė Rooseveltą, šiandien kar
tu su naciais ji keikia. Va
kar šaukė už Amerikos gin
klavimąsi, o šiandien kartu 
su Hitlerio agentais smer
kia. Vakar šukavo už Lietu
vos nepriklausomybės gyni
mą. o šiandien rengia džiau
gsmo mitingus, kad raudo
nas imperializmas Lietuvą 
po savo letena pamynė.

Visą tai suėmus i krūvą, 
socialistams lieka tik dar
buotis ir veikti, nes musų 
programa nesikeičia lyg vė
jo malūnas. Mes stovėjome 
už tautų nepriklausomybę ir 
šiandien stovime. Mes sto
vėjome už demokratiją ir 
šiandien stovime. Mes sto
vėjome už naująją dalybą ir 
šiandien stovime. Mes kovo
jome prieš diktatorius ir 
šiandien kovojame. Mes sto
vėjome už darbininkų vie
nybę ir šiandien stovime.

“Laisvė” paskelbė, kari 
kiekvienas Lietuvos pilietis, 
kuris nėra Amerikos pilie-

«avn*tvirto- čiu’ nueit,l ir užsiregistruotų 
Rusijos atstovybėje. Juokia
si Brooklyno lietuviai iš to- 

Sako, komu-tai ėjo i kriaučių o4 skyrių.,,. «natriotii 
Kur kokiu klausimu prirei- ų. Pan ų'. , - - •
kė rezoliuciia nravesti taiinaciai mums slul° UZS!re?!S* . rezoliuciją pravesti, tai, t . Rllsijos atstovybė e, 

visu pirma ėjo i kriaučių 54 ; J . ; - . • ’skvriu ia užkirti Dabar ii ° velklauslai to neda-snynų ja užgini, vauai iri « . i Amorikoc
ton reikalai nocikoito n€fe KO1 Kas AmeilKOh

Tiesa, pereituose kriaušiu: ya.ld?*a P“®?'
skynaU deiegato , iukb!

SiditV ba
neoi. socialistai Kain jįt šiol komunistus seke. praūe- negu sočiausiai. Kaip Jie , . ateinoikpti nradeda tuo nudžiugo! Ju J. Nali- a jau atsipeikėti, piauena
vaika rakdamas ^auie kitu i kad tle amzini kal’
dSXti uralalmliima 'liamainiai ™kuomet '™to
iiemf oanėiaka oo m re Da- dalbo nedirbo- Geriau vž- 
jiems panciaką po nose pa _ niekados, 
siuie. nomjm, kaip iokalo g „i
oficialus korespondentas,

kitu sroviu žmo-

54
4. We endorse the action be- 

ing taken by representatives of 
our govemment against sub- 
versive elements which tend to 
undermine the internal structu- 
re of our form of govemment 
in collusion with agents of for- 
eign powers.

5. We protest vehemently 
against'the illegal occupation of neturėtu 
the Baltic Republics of Estonia,

Vyt&utas Katilius.

vimą savo sekėjams atliko,
„ )?rs pats prisipažindamas varto- i Latvia and Lithuania by Soviet 
O era lie- ję« falsifikuotus pasportus į Russia and trust that the go-

of the United States 
of America will refuse to recog- 
nize this illegal violation of the 
principles of International law 
and humanitarian eonduet.

6. VVe consider the so called 
Greensburge jau prasidėjo; eleetions of July 14th lašt, con- 
14 komunistų byla dėl to ap-įdueted in the Baltic Republics 
gavingo parašų išgavimo po! under the supervision of the oc-
peticijomis. Teisia ne visus cupational army of Soviet £ . ....
vienu kartu, bet po vieną at-; Russia as having been under nętek?- Tik po susirinkimo 

skirai. todėl iki pasibaigs 14 duress and therefore illegal and Ylena® kltas pabumbejo. Bet 
bylų. tai užtruks labai daug against the will of the. inhabi-

ia and 
\vho are by over- 
majorities against 

Communism and its negation of 
komunistai apeliuoja Į those things \vhich the people

Šiomis dienomis West- 
merelando kauntės sostinėj

PITTSBURGH, PA.

Slovakų Susivienijimo SO 
metų jubilejinis seimas.
Nesenai čia buvo Slovakų 

Kat. Susivienijimo jubilėji- 
nis seimas, kuriame dalyva-
\o apic 400 delegatų is ,vai- laiko ir komunistų partijai tants of Estonia. Latv 
nų Suvienvrtų Valstijų .r d d g,ai^

n.«i ‘n* y™ atrasti' „betainų
Is Komiteto įapoitų pasi kirais. Teismo kaltais atra 

rodo, kad jų susivienijimas
si n ū tU11" aukštesnį teismą ir teisėjas hold sacred.
$10.956,796.93 turto. jų reikalauja iš kožno po 7. We wish to petition our clJ°Je-

Reiškia, jie turi daug di- $10,000 kaucijos. Negalėda- govemment to permit the Mi- 
desnę ir turtingesnę organi- mi gauti tokios didelės su- nisters and Consuls of the Bal-

K - v . IŠNYKO 70,000 DIDŽIU- iicms p<iriCGRii po no^c K<ii~: JIJ FARfVIU
šiori. Bet kur tau! Jie pajų- ”
to, kad visgi turi 135 davat- Cenzas parode, kad per 
kas. Tačiaus laikas bėgo. penkeris pastaruosius me- 
gyvenimas keitėsi, ir pasi- tus “kornų juostoj’’ išnyko 
keitė daug tu davatkų. Atė- apie 70.000 didžiųjų laimų, 
jo klausimas^ Įduoti manda-; f vadinamą “kornų juostą” 
tus Joint Boardo viršinin- įneina 5 valstijos: Iowa, 
kams, kad tie galėtų musų Mississippi. Illinois, India- 
lokaio • vardu vvkti i New na ir Ohio.
Yorko CIO konvenciją. Mu
sų komunaciai nei žodžio 
neprataria — tyli kaip žado

JUNGTINĖS VALSTIJOS
TURI 131,409,800 GY

VENTOJŲ.
šiomis dienomis Wash- 

šaukštai jau popietų. Musų ingtonas paskelbė paskuti- 
lokalo vardu dalyvauja mg- nio gyventojų surašymo (la
šėjo 19—20 Rochesterio vinius. Jie parodo, kad pe- 
CIO konvencijoje: J. Gol- reitą pavasari šioje šalyje 
das ir J. Dofmanas. Jie pila buvo 131,409.881 gyven- 
kaili karštakošiams, kurie tojas.
kelia suirutę CIO organiza- —. —

dėl ko de-

zaciją, negu lietuviai. Ir Įdo- mos komunistai 
mus supuolimas, kad slova- kalėjimą, 
kų susivienijimas įsikūrė 
beveik tuo pačiu laiku, kaip 

.Tiklietuvių—50 metų atgal 
vokiečiai pradėjo čia anks
čiau organizuotis negu lietu
viai ir slavai.

Bet vokiečių organizaci
jos pirmiau pradėjo ir nyk
ti, negu lietuvių ir slavų.

turi eiti
S. B.

Yra jau
juoti...

Tai kam, dabar broli, J. 
Nalivaika. toji pančiaka potie Republics to perform their I . . , . _

« heretoforei”“* Senau t.inka 1^''^ 
ar ne tusu sriovei?

“KIDNAPERIS”

Jakob

appointed duties 
and to have our dūly accredited 
American diplomatic represen
tatives in the Baltic region and 
Soviet Russia safeguard Ameri
can nationals and American in- 
terests in the Baltic region.

8. VVe further petition the 
Government of the United

pinti
Vėją sėjote, 
te...

Tarpe pačių komunacių 
irgi katilas verda, kunku-, 
liuoja. Rokas vis iš seno pa
pratimo nuduoda A. Bim
bos “priešas.” V. Tauras 
(Vidikas) veda pirmutini

y ūdrą piauna-Baltijos-Amerikos
Draugijos Rezo

liucija.
We, the members of The Bal

tic American Society of Wash- 
ington. D. C., and lo.val Ameri
can citizens of Baltic and other 
origins. at a regular meeting 
held on Sundav. September 22. 
1940, hereby approve the fol- 
lowing resolution and petition

States Of America to ūse its; “Laisvės” puslapi. Žinias 
good Office to restore the inde- “fi^yt,” o tas iš pa-
pendence to the Republics of pratimo to amato nelabai 
Estonia. Latvia and IJthuania nioka. Visos bėdos ir nepa- 

Jau buvo rašyta, kad lowing resolution and petition and to aid ’ts constituents 'Sekimai virsta ant to žmo- 
Pittsburghe yra apkaltinti to the United States Govem much as internatioęa\ i**’ gaus. J jį žiūrima kaipo Į ko- 
apie 43 komunistai už ap- ment: and humanitarian principles jęj prieplaką. Domininkas
gavingą parašų rinkimą po 1. We unanimously expres.« will altow. 1 gaiomskas visus jau šian-
savo peticijomis ir dabar jie our gratitude and appreciation The president and secretary • akėja jr komunačišką 
laukia teismo. Bet pasirodo, for the protest lodged by this of The Baltic American Society, linija nustato. Iš paviršiaus 
kad komunistus ima nagan Government against the acts of of VVashington, D. C. are hereby atrodo, kad tarpe komuna- 
ne vien Allegfaeny kauntėje, aggression by Soviet Russia authorized to send this petition-; cjy gyvuoja “vieningumas,” 
bet ir kitur. Teko skaityti against Finland. Estonia, Latvia Government of j^t kaip pasikalbi su jais.
laikraščiuose kad, Charls- and Lithuania.

Komunistai baudžiami už

ton, W. Va., teismas nubau- ■ 2. We endorse the action of
dė viena komunistą už tokį i our President of the United 
nusikaltimu net 10 metų ka-į States of America to “freeze”
Įėjimo. Tai tikrai negirdėtai the assets of the Republics of

štai kaip išrodo tas 
Muh’enbroich. 40 metu amžiaus 
vokietys, kuris šiomis dienomis 

the United States, to the Baltic jaj tikra košei iena jų tarpe Californijoj buvo pagrobęs
Legations in the United States viešpatauja. Prancūzijos grafo Mare de

Ateina šalies rinkimai šį Tristano vaiką ir reikalavo 
rudenį. Fiureriai giriasi, $100,000 išpirkimo. Dabar jis 
kad parašų rinkimas-UŽ ko- yra suimtas ir sėdi kalėjime.

and to the press
ENte Hanerth, Pres 
L. J. Esanas. Sec.

i
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Pasikalbėjimas J 
L Maiklo su Tčva

—Kak poživaješ, Maik! —Taip, tėve, Lietuvoje
—Tu, tėve, ir vėl rusiškai pabrango viskas. Ir pabran- 

bandai? go ne 50 nuošimčių, bet
—Dabar, Maike. jau visi daug daugiau. Todėl pragy- 

turėsim but ruskiais. Kas vemmas dabar tenai bus 
ruskai nemokės, tam bus daug sunkesnis, negu pirma 
šlėktai. Gazietos rašo, kad buvo.
ir Antanas Bimba gali but —Ale užtai ūkininkams
išmestas iš “Laisvės” redak- bus geriau, Maike. Kai 
cijos užtai, kad įuskos azbu- brangiau galės parduot sa
kos nemoka. vo tavoms, tai gaspadoriai

—Svetimais reikalais ne- bus bagotesni.
sirupįnk, tėve. —Ūkininkai, tėve. dabar

—Maike. aš tokio noturo negalės nieko parduoti, nes 
žmogus, kad man viskas visą jų žemę paėmė bolše- 
rupi? vikų valdžia. Jie ir duonos

—Bet kodėl tėvas nepa- neturės, 
siiupini apie Save? štai, ne- —Na. o kaip tu rokuoji,
turi šilto apsiausto, o nosis Maike, ar Stalinas jiems ne
jau raudona nuo šalčio. prisius? Juk komunistų ga-

—O iš kur tu žinai, Mai- zietos rašo. kad jis yra ge- 
ke, kad ji raudona nuo šal- liausis visų tautų tėvas ir 
čio? Gal ii nuo šnapso taip apiekunas. Taigi gal jis ir 
gerai jaučiasi. musų Lietuvai pamačys.

—Vistiek. tėve. tau reika
lingas šiltas drabužis.

-Stalinas, tėve, pats ne- 
^u; labai senai da pirko Lietu-

eik i salaveišių armiją, gal voje lašinius ir sviestą, tai
gausi kokį žiuponą.

—Maike, mudu su zakris-
iš kp jis Lietuvai duos?

tijonu pastanavijom važiuo- nereikia11* Užtenka
ti Į Lietuvą, tai neverta ba- ‘“J® «.. • „„=
deriotis su salaveišiais.

—I Lietuva?
—Šiur, Maike!
—O ką tenai darysit?
—Jis gavo iš Lietuvos

duonos ir silkės vuodegos, 
kad tik butų gera porcija 
očiščenos.

—Bet bolševikų Rusijoj 
ir duonos nėra. tėve. Jau pe
reitą sąvaitę jie pradėjo A-

gromatą. kad bolševikai da- merikoj pirkti javus. 6 jei- 
lins Smetonos majontką. tai duona reikia pirkti jau 
gal ir mudviem teks po kok} dabar, kada tik nuimtas nuo 
sklypą. laukų derlius, tai iš ko jie

—Dabar as jau suprantu, gyvens per visą žiemą ir at- 
tėve. kodėl tu mėgini rusiš- einanti pavasarį?
kaika!bėti' ašjause- -O ką tu žinai, Maike.

ri -
turšime tapti niekiais. irk’’j .duon« sau’
-Lai vė” dabai rašo, kad ir'J*?** r fren’
Amerikoje visi lietuviai turi tul Hitleriui.
užsiregistruoti maskoliais, —Gali but ir taip, tėve.
ba jeigu neužsiregistruos, Bet vistiek tas parodo, kad 
tai Stalinas i Lietuvą neįleis, savos duonos jie neturi, jei- 

-Bet kas dabar norės te- gu .Paversti ją pirkti Amen-
nai važiuoti? k.°J; .t,ureU*’ tel ^ltle”

—O ką tu gali žinot. Mai- riul duotų ls savo aruodo.

niau ’ teu^akilu. “kad“m« kad boIševikai perta Ame

ke. kaip tenai bus. Gal ir ne 
šlėkta bu*. kai ponus iškasa- 
vos. Mačiau, Bimbos gazie- 
ta didelėm litarom rašo, kad 
bolševikai visiems Lietuvos 
žmonėms pakėlė pėdę. Sa
ko, net penkiasdešimts pro
centų

—Ju rait, Maike.

Drįsta Grąsinti 
Amerikai.

Ar Reikia Lietuvos Piliečiams Regist
ruotis Sovietų Rusijos Konsulatuose?
Maskvos agentų lietuviš

ka spauda jau kuris laikas 
ragina Lietuvos piliečius A- 
merikoje registruotis Sovie
tų Rusijos konsulatuose. Pa
vyzdžiui, Brooklyno “Lais
vė” rugsėjo 11 dienos nume
ryje aiškina, kad visi Lietu
vos, piliečiai turį registruotis 
Sovietų Rusijos konsulatuo
se. Tai buvo uolesnis pasisa
kymas net ir už Sovietų Ru
sijos ambasadą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, nes 
pastaroji apie reikalą regist- 
rootis teišdrįso paskelbti tik 
rugsėjo 21 dieną.

šia proga tenka išaiškinti, 
ką reiškia registruotis So
vietų Rusijos konsulatuose. 
Pirmiausia, užsiregistravu
sieji visam laikui nebetenka 
Lietuvos pilietybės, nes re- 
gistruodamiesi laisva valia 
įgyja Sovietų Rusijos pilie
tybę. Besiregistruojantis 
taip pat turi žinoti, kad ji? 
neša moralinę atsakomybę 
prieš nepriklausomą Lietu
vos Respubliką ir prieš visą 
lietuvių tautą, nes jo žygi? 
Lietuvos okupantų bus pa
skaitytas pritarimu įvyku
siai okupacijai. Iš kitos pu
sės kiekvienas turi atsimin
ti, kad Sovietų Rusijos pilie
tis nėra pilietis ta žodžio 
prasme, kuria jį supranta 
visas kultūringasis pasaulis. 
Pačioje Sovietų Rusijoje gy
venantis “pilietis” yra ver
gas pilna žodžio prasme, 
nes jis jokių teisių neturi, iš
skiriant teisę garbinti “Sta
lino saulę.” ar “Stalino sau
lė* konstituciją.” Sovietų 
“pilietis” gali būti be teismo 
suimtas, įkalintas, ištremtas 
ir, pagaliau, net sušaudytas. 
Jei Sovietų Rusijos “pilie 
čiui” pasitaiko gyventi už
sienyje. jis taip pat yra lai
komas atitinkamoje draus
mėje. Jo pasielgimai atitin
kamų pareigūnų atydžiai 
sekami. Jei kas atrodo įtar
tina, tokiam “piliečiui” įsa
koma grįžti į Maskvą pasi
aiškinti. Jei Maskvos komi
sarams atrodys reikalinga, 
tai užsiregistravusiems “pi
liečiams” gali būti įsakyta 
grįžti visiems urmu. Taigi 
kiekvienas pasiruošęs re
gistruotis turi turėti galvoje, 
kad jam kiekvienu momen
tu gali būti įsakyta grįžti į 
sovietiškąjį “rojų.” To ro
jaus vienas pažymys visiš
kai sutampa su Dantės pra
garu, ant kurio vartų para
šyta: “Praraikite viltį viai, 
kurie čionai įeinate.” Į so
vietiškąjį “rojų” patekus, iš
važiuoti vilties nėra, nes ei
liniai “piliečiai” išvažiuoti 
neišleidžiami.

Iš kitos gi pusės reikia at
siminti, kad užsienyje į So
vietų Rusijos “pilietį” žiūri
ma kaipo į nepageidaujamą 
svečią, ar geriau, kaip į 
“penktakojį.” Ne kitaip vi
si žiūrėtų ir į lietuvį čia, A- 
merikoje* įsigijusį Sovietų 
Rusijos “pilietybę.”

Registravimuisi paskatin
ti metodai taip pat vaitoja- 1 • - — “ - - - mi

tebeveikia ir rūpinasi savo 
piliečių reikalais. Ar tik 
Baltijos valstybių ministrai 
neturėtų atkreipti State De
partamento dėmesį į tai, 
lcad ta nekviestą “pagelbi- 
ninką” ir pretendentų į Bal
tijos valstybių piliečių glo
bėjus sudraustų.

Piliečių

Raudonoji Ranka
Siekia lietuvius ir 

Amerikoje.
Bostono dienraštis “Tra- 

veler” išspausdino šitokia 
antrašte labai įdomų edito- 
rialą. Jis kalba apie lietu
vius. latvius ir estus nepilie- 
čius. kuriuos Maskvos agen
tai ragina užsiregistruoti 
Sovietų* agentūrose Stalino 
burdingieriais.

Štai tas editorialas, žodis - 
žodin:

Rusija nesenai pasiėmė 
visą Lietuvą, Latviją ir Es
tiją.

Šią sąvaitę gi Rusijos am
basada Washingtone įdėjo 
Amerikos laikraščiuosna 

skelbimą, įsakydama vi
siems Amerikos lietuviams, 
latviams ir estams, kurie 
nėra šios šalies piliečiai, už
siregistruoti Rusijos amba
sadoj ar konsulatuose RU
SIJOS VALDINIAIS—ir 
tai NE VĖLIAU KAIP 
LAPKRIČIO 1!

Kas daugiau?
Ar Vokietija taipgi lips 

per musų Valstybės Depar
tamento galvą ir lieps vi
siems kitiems svetimša
liams užsiregistiuoti Hitle
rio piliečiais? Tatai reikšti; 
visus austrus, čekoslovakus 
lenkus, danus, norvegus 
olandus, belgus ir francu- 
zus.

Jungtinės Valstijos nei 
vieno šitų užkariavimų ne 
pripažįsta.,

Bet Jungtinės Valstijom 
jturėtų nesnausti ir pripažin
ti, kad yra begėdiškai įžei
džiamos. Jos turėtų tuo jau 
nutraukti santikius su Ru
sija!

KOMUNISTŲ MITIN
GUOSE JAU KĮLA 

TRIUKŠMAI.

Lietuva Dabar Esan
ti “Laiminga.”

Bet ūkininkai no gali matos 
valgyt, nat gyvulių alcerdi-

Likviduojamų Žemės U- 
kių Rūmų direktoriaus agr. 
Vasinausko pasikalbėjimas 
“Darbo Lietuvoje” apie 
liūdną Lietuvos žemės ūkio 
būklę iššaukė piktą Lietuvos 
komunistų partijos centrali- 
nio komiteto žemės ūkio 
skyriaus vedėjo K. Didžiu
lio repliką. Pasak jo. agr. 
Vasinausko paskelbti faktai 
esą neteisingi, o jo padary
tosios išvados esančios klai
dingos. Gyvulių skerdimas 
busiąs ir toliau laikomas 
kenkimu. Girdi, agr. Vasi- 
nauskas užmiršęs, kad Ta
rybų Lietuva esanti dabar 
nebe “mažytė senoji Lietu
va, kuri visų buvo išnaudo
jama, bet iš niekur negalėjo 
sulaukti pagalbos, bet dalis 
Galingosios Tarybų Sąjun
gos. kuri reikale galės jai 
padėti.”

Pasižiūrėsime, kaip pati 
skurde paskendusioji “ga
lingoji Sovietų Sąjunga” 
padės Lietuvai! Tenka tik 
prisiminti, kad prieš Lietu
vos okupaciją, Lietuvos že
mės pajėgdavo prigaminti 
tiek gerybių, kad užtekdavo 
išmaitinti ne tik 20.000 rusų 
karių, kurie apsigyveno Lie
tuvoje, bet dar dideli kie
kiai buvo gabenami ton pa- 
čion “Galingojon Sovietų 
Sąjungon,” nekalbant jau 
apie Lietuvos prekybos san
tikius su kitomis valstybė
mis.

Lietuviai Darbinin
kai Neturi Balso.

VIEŠOJI PAŠALPA BETURČIAMS 
IR JŲ VAIKAMS.

Sulyg Socialė* Apdraudos

(Federal Security Board.) 

Jungtinių Valstijų Kon-

kur jam prašoma pagalbos. 
Jeigu jis dar jaunas, neturi 
nei metų amžiaus, tai jo mo
tina turi but išgyvenus toj 
valstijoj nemažiau metų

gresas yra išleidęs taip vadi- laiko, 
namą Soeialės Apdraudos Vaiko pilietybei įrodymų
Įstatymą beturčiams ir jų 
vaikams šelpti, ir einant tuo 
įstatymu šiandien pašalpos 
gauna jau apie 3,000,000 
beturčių ir apie, 800,000 
vaikų. ,

Ši pašalpa nėra senatvės 
pensija. Senatvės pensiją 
gauna tik tie. kurie dirbda
mi mokėjo tam tikrą mokes
nį nuo savo uždarbio į Se
natvės Pensijos Fondą. Ir 
tą pensiją gauna lygiai pi
liečiai kaip ir nepiliečiai, 
lygiai beturčiai, kaip ir pasi
turintieji.

Gi viešoji pašalpa (public 
assistance) mokama tik be
turčiams, kuri? neturi iš ko 
gyventi, ir tiktai Amerikos 
piliečiams. Tiksliau pasa
kius, ši pašalpa duodama 
trijų kategorijų asmenims, 
būtent:

1. Beturčiams vyrams ir 
moterims, kuriems jau suka
ko 65 metai amžiaus.

2. Vaikams tokiose šei
mose, kurios neteko savo 
maitintojų.

3. Akliems beturčiams bet 
kokio amžiaus.

Vienu žodžiu, viešoji pa
šalpa (public assistance) 
duodama tiems, kurie kitaip 
turėtų eiti į prieglaudas. 
Gaudami kas mėnesį pašal
pos, tie žmonės gali gyventi 
sau namie.

Tokią pašalpą moka vals
tijų labdarybės įstaigos 
( welfare departamentai), 
kurių yra beveik kiekvie
nam mieste ir miestely. Pra
šydamas pašalpos, beturtis 
turi paduoti tokiai įstaigai 
peticiją, o įstaiga sprendžia, 
ar tokia pašalpa jam pri
klauso, ar ne; jei priklauso, 
tai kiek. Kiek jam nuspren
džia duoti iš savo lėšų valsti
jos įstaiga, tiek jam primo-

jokių nereikia, nes Ameri
koj gimę vaikai visi yra šios 
šalies piliečiai.

Kiek tokia šeima su vai
kais gali gauti pašalpos, tai 
priklauso nuo kiekvienos 
valstijos. Kai kurios valsti
jos moka šeimoms su tokiais 
vaikais iki $58 per mėnesį, 
o dvi valstijos nemoka nei 
pilnų $15.

Federalinė valdžia primo- 
ka pusę to, ką valstija duo
da. bet nedaugiau kaip $18 
pirmam vaikui ir nedaugiau 
kaip po $12 kiekvienam ki
tam. kurie gyvena toj pačioj 
pastogėj.

Pašalpa akliesiem*.
Aklieji, kurie neturi iš ko 

gyventi, yra šelpiami bet 
kokio amžiaus. Dabartiniu 
laiku tokių nelaimingų yra 
šelpiama 47,500.

Pašalpos didumą kiek
vienam atsitikime nustato 
labdarybės įstaiga arba wel- 
fare departamentas. Vieno
se valstijose mokama ne
daugiau kaip $15 per mėne
sį, kitose gi mokama iki $25: 
per mėnesį vienam asme
niui.

Italijos fašistų laikraščio 
Giornale d’Italia” redakto- 

pridėjo. Ot. paimk rius Gayda, kuris yra skai- 
alupką ir išfigeriuok, kiek tomas Mussolinio valdžios 
tas bus. “gai-siakalbių,” grūmoja

—Penkiasdešimts pro- Amerikai, kad ji nedrįstų
centų, tėve, tai penkiasde- eiti Anglijai į pagalbą, nes 
šimt* ant šimto. Kitaip pa-.ji busianti užpulta iš abiejų 
rakius, jei pirma kas gavo. pusių. Supraskit, kad iš vie- 
litą, tai dabar gaus pus- nos pusės ią užpultų japo- 
antro. nai, o iš kitos—italai su vo-

—Tai visgi ne kažin ko-kiečiais.
kia pėdė. Maike. Juk pus- į Nagi tegul tas fašisto snu-
oonkio valstybinės už tiek 
nelabai nusipirksi. O kui’ da 
rauginti kopūstai ir kilba
sa? Saku, kad dabar jau ir 
šnapsas Lietuvoj branges- 
ni>, ar tas teisvbė^

kis pabando Amerikon at
plaukti! Tegul pabando at
plaukti čionai Hitleris! Jie 
nespės ant jūrių pasirodyt, 
kaip anglų laivynas visus 
iuos sušers vėžiams.

Mitinguose vadovauja tik 
žydai ir rusai bolševikai.
Darbo Rūmų Kaune di

džiojoje salėje buvo sušauk
tas didžiulis visų Kauno fa
brikų komunistinių kuope
lių sekretorių, komitetų pir
mininkų, komisarų ir admi
nistratorių susiartinimo su 
raudonarmiečiais susirinki- _
mas. Pažvelkime, kas tame ka ir federalinė valdžia, 
“didžiuliame sodrinkime” | Taigi norint gauti tokią
kalbėjo, reiškia, kas vado-. pašaipa beturtis turi but pi- 
vauja Kauno darbininkų; fietis ne jaunesnis> k“ip 
gyvenimui. j metai. Ir tuo reikalu iis

Susirinkimą atidarė Lie- turi kreiptis į welfare de- 
tuvos komunistų partijos partamentą savo mieste ar
Kauno miesto komiteto at
stovas Petraitis. Po jo kal
bėjo ginklų dirbtuvių politi- i nodi. Kai kuriose valstijoje 
nis vadovas Bychovskij, ka- j vidutinė pašalpa siekia iki 
ro aviacijos dirbtuvių atsto-, $33 ir net $37 per mėnesį, 
vas Novikov. autobusų susi- j kai tuo tarpu kitos nemoka 

. . a v .siekimo įmonės atstovas; nei pilnų $10 per mėnesį,
giasi tokius pažeminti, ya-i Reinknitz, statybininkų pro-1 
dma juos “liaudies prie- ■ fesinių sąjungų vardu kai
šais,” “girtuokliais ir tt-ibėjo Chaimovič. Ringuvos
‘‘Elta skundžiasi kad tokie t fabriko — Sasnauskas, rau- kioms šeimoms, kurių tėvai 

gaivralai ^be reikalo^ gaiši-1 donaimiečių atstovas Se- yra mirę ir motinos neturi 
bastijanov. Spaudos Fon- į iš ko maitinti vaikų, arba 
do — Bartkus, “Tekstilės” į kur abudu tėvai yra mirę, 
—žydelkaitė Beker, be to,i arba kur vaikai yra tėvų ap- 
kažkokie Stepanov ir Vol- leisti.

Komunistų mitinguose 
mulkinami Lietuvos žmo
nės jau pradeda kelti triuk
šmus, nes tie mulkinimai 
jau pradėjo jiems nusibosti 
Žinoma, komunistai sten-

na susirinkusiųjų “brangu 
laiką,” lyg tas laikas kaš
tuotų kam pinigą.

Taip, pavyzdžiui, buvę 
rugpiučio 29 d. su Kauno 
miesto savivaldybės ūkio 
skyriaus šaltkalviu Kivitu 
Vytu, kuris būdamas giltas 
Lrukdęs statybų susirinkimą
ir buvęs prievarta išvesta* 

bolševikiškf — giįmi- i iš salės milicininkų.
mas. Sovietų Rusijos amba 
sados Washingtone skelbi
me pasakyta, kad visi priva
lo užsiregistruoti nevėliau 
lapkričio 1 dieno*, o kurie 

ito nepadarys, vėliau į Balti-

Kad komunistiniuose su
sirinkimuose vyksta tokie 
dalykai, netenka stebėtis. 
Bet kažkodėl “Elta” skel
bia. kad tai esančios liau
dies priešų provokacijos.

jos valstybes grįžti negalės. Kodėl ji nevadina provoka- 
Nors Lietuva jau gyvuoja į cijomis, kuomet Maskvos

miestely.
Valstijų įstatymai ne vie-

Pašalpa vaikam*.
Ši pašalpa mokama to-

“Savotiškas Badmi
rių Gaminimas."
Arba kaip komunistiška 
“žemė*'reforma” pavirto

betvarke.
Kai Lietuvos okupantų 

paskelbtais . Šukiais buvo 
pradėta vykdyti nelemtoji 
“žemės reforma,” plačiai 
buvo skelbiama, kad žemės 
gausią visi jos norintieji. 
Dabar, jau trečią kaita ati
dėjus “reformos” įvykdymo 
terminą, pradedama atvirai 
kalbėti, kad žemės visiems 
jau nebeužteksią. Dar dau
giau. Ima kilti balsų prieš 
beprotišką žemės smulkini
mą. “Darbo Lietuvoje” de
damas straipsnis, kuriame 
griežtai pasisakoma prieš 
“savotišką badmirių gami
nimą.** Girdi, esą galima eg
zistuoti iš 3—4 ha ūkio. tad 
tokio “ūkio” nesą galima 
sukurti, o reikėsią amžinai 
skursti. Esą, didelis ūkių 
smulkinimas galįs privesti 
prie to, kad daug kas žemę 
gausią, bet nei vienas iš jos 
nepragyvensiąs, nekalbant 
jau apie gaminių patiekimą 
platesnei rinkai.

Tame pat laikraštyje nu
siskundžiama. kad kai ku
rios žemės ūkio komisijos, 
negalėdamos patenkinti vi
są žemės prašančių, ėmusios 
dirbtinai aidinti žemės fon-kov. Sprendžiant iš pavar- Jeigu tokie vaikai lanko <Įir9unaĮ awuwi 

džių, išeitų, kad tiktai 3 bu- i mokyklą, tai pašalpa jiems "J paemusios 
vo lietuviai, o 8 arba žydai mokama iki 18 metų — stambiu valdini
arba rusai. Autobusų susi
siekimo įmonės atstovas 
“draugas” Reinkwitz taip 
ir pasakė, kad “tik raudo
najai armijai atnešus Lietu-

visokių ne-
am_ stambių valdininku ir dargi 

darbininkų sodybėles su nežiaus; jeigu mokyklos jie .
nelanko, tai jie šelpiami tik Z^5nes v j

’ J r Praktika rodo, kad žemes
hektarais.

iki 16 metų amžiaus, 
šelpiami vaikai turi gy-

11a iai ai 1111 iai avuvouc uiviu . « • • — • _vai laisvę, aš radau galimu-! venV su £in}memis. Jei yra 
mą pirmą kaitą viešai įstoti, i ™?tina, tai prie motinos; 
iii-.- 7__ _________ * iei motinos nėra. tai one se-

agentai šaukia: “Ura už di-;Lietuvai o 
dijį tautų vadą Staliną!?” ĮReinkvicams,

GANDAI APIE MAIŠTĄ 
HITLERIO ARMIJOJ.

kalbėti ir ginti savo reika
lus.”

Visa lietuvių tauta yra 
tos nuomonės, kad raudono
ji armija atnešė laisvę ne

jei motinos nėra, tai pne se
sers, prie brolių, prie tetos, 
prie dėdės ar prie tėvukų. 
Mat, šitos pašalpos tikslas 
yra tas, kad palaikyti šeimą

nuo 1918 metų, bet norin
tiems į Lietuvą grįžti, iki pat 
pastarųjų metų, pilietybė 
nebuvo atsakoma, pristač’u’ 
gimimo metrikos ištrauką, 
nors prieš tai jie ir nebuvo New Yorkan atvyko vie- 

i užsiregistravę Lietuvos kon-i nas olandų karininkas, ku- 
šulatuose. Bolševikiška tvar- ris sako, kad Olandijoj tarp 
ka kitokia. • 1—----- *—--

Dar vienas dalykas, kuris

: krūvoje ir duoti vaikams 
kurie Sbar. P™^ užau«ti saviškių pa- 

kaip patys sako, gali ginti i „n 2? svet,m°j J,ems 
savo reikalus...

Bet kur laisvė lietuviams,

prašosi atkreipti dėmesį — 
tai Sovietų Rusijos ambasa
dos Washingtone begėdiš
kumas. Jungtinės Amerikos 
Valstijos Baltijos valstybių 
okupacijos nepripažįsta, to
dėl ir tų kraštų pasiuntiny
bės bei konsulatai čia dar

vokiečių kareivių, kurie bu 
vo lavinami Anglijos inva-1 
zijai, kilo maištas. Jis sakosi 
savo akimis matęs, kaip na
cių kareiviai, surištomis už 
nugaros rankomis, buvo va
romi iš fronto į Vokietijos 
gilumą prie sunkiųjų darbų. 
Jo apskaičiavimu, tokių ga
lėję nuti apie 10.000

jeigu savo tėvynėj jie jau 
nei balso negauna?

VILNIUJE IŠKASTA 1580 
METŲ PINIGŲ.

Da nepriklausomos Lietu
vos valdžios Vilniuje buvo 
pradėta tęsti nauja gatvė 
nuo Jogailos gatvės iki Ge
dimino gatvės. Vykdant tos 
gatvės darbus, žemėje buvo 
iškasta 180 sidabrinių mo
netų iš 1580 ir 1655 metų.

prieglaudoj.
Norint gauti vaikams pa

šalpos, jų motina, teta, dė
dė ar kitas giminė, prie ku
rio jie gyvena, turi paduoti 
peticiją į vietos welfare de
partamentą. Peticijoj reikia 
nurodyti vaikų amžius, jų 
padėt}, kaip ilgai jie toj val
stijoj gyvena, su kuo gyve
na, ir paaiškinti, kodėl jiems 
reikalinga pašalpa.

Paprastai reikalaujama, 
kad vaikas butų išgyvenęs 
toj valstijoj metus laiko,

negavusių nuošimtis yra la- 
, bai didelis. Taip, pav., Kė
dainių apskr. buvę paduota 
7,838 prašymai, o patenkin
ti tik 4,373 prašymai; reiš
kia, paliko beveik pusė ne
patenkintų. Trakų apskrity
je buvo paduota 12,593 pra
šymų, nepatenkintų liko 
6,432. taigi daugiau kaip 
pusė. Toj pačioj Trakų ap
skrity žemės gavę 4,542 be
žemiai ir mažažemiai, ku
riems išdalinta 13,467 ha. 
Išeina, kad vidutiniškai 
kiekvienas gavo nepilnus 3 
ha. Kaip tai suderinti su 
oficiozo “Darbo Lietuvos** 
nurodymu, kad nereikia 
kurti “badmirių ūkį”?

ITALUOS LAIVYNAS 
PASISLĖPĖ.

Anglai pranešu, kad jau 
trečią sąvaitę jie jieško Ita
lijos laivyno Viduržemio 
Juroj ir niekui jo nesimato.

» Š
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IS KANADOS FARMERIŲ gybė su Paleckiu priešaky
GYVENIMO.

Amerika Stiprina Panamos Kanalo Apsaugą.

pnes
(tūrėtų pareikalauti, kad Vo
kietija išduotų Smetoną, ir 

„ , . ‘kad Lietuva turėtų jį nuteis-’
Man bedirbant Ontano t j už teisėtos valdžios nuver- 

provincijos miškuose, atėjo timą 1926 metais. (Palec- 
nuo vieno pažįstamo laone-įkio valdžia negali to pada-! 
rio telegrama, kad kuo grei- įyti, nes Lietuvą dabar vai-; 
čiausia važiuočiau j Rolan-do ne Paleckis,bet Stalinas.' 
dą padėti jam javus nttvaly-’Gi Stalino diktatūra yra da' 
ti nuo laukų. Mat. aš jau esu aštresnė, negu Smetonos bu- 
keliatą metų dirbęs pąsjįyo. Taigi, smerkiant vieną. I 

reikėtų smerkti ir kitą.— 
Red.)

Baigdamas noriu paste
bėti kad nemaža Kanados 
lietuvių dirba pas ūkininkus 
įvairiose provincijose, taigi 
butų gerai, kad ir jie para
šytu į “Keleivį,” kokios kur 
darbo sąlygos, kiek kur mo
kama laukų darbininkams 
ir tt Darbininkui jieškant 
darbo yra svarbu tie daly
kai žinoti, ypač kur kada 
prasideda darbymetis ir 
kiek mokama atlyginimo.

J. Martinonis.

pirmiau. Gavęs 
nutariau miškų darbą palik
ti ir vykti javų valyt, nes va
saros laiku miškuose dirbti 
nelabai smagu, visokie va
balai kandžioja tave ir die
ną ir naktį.

Nuvykęs ant farmos klau
siu, kiek farmerių yra nutar
ta šįmet mokėti darbinin
kams už darbą toj apylin
kėj. Faimerys sako, kad jie 
vienodo atlyginimo nenu
statę. bet nutarę kiekvienas 
mokėti tiek. už kiek darbi
ninką gaus. Esą, šįmet su 
darbininkais farmeriams 
gana sunku, nes niekas ne
nori eit ant farmų dirbti, o 
darbininkai farmeriams rei
kalingi, ypač javams nuo 
laukų valyt. Todėl šįmet esą

KRIAUČIAI ŠAUKIA LIE
TUVIUS TALKON PRIEŠ

KOMUNACIUS. '

Nemaža Kanados lietuvių 
mokama daugiau, negu ki- daro pragyvenimą iš adatos 
tais metais, kuomet mieste- amato, ypač Montreale ir 
lis būdavo pilnas bedarbių. Toronte. Iš visų industrijų,
Pirmos rūšies darbininkui išskyrus gal tik kasyklas, 
šįmet esą mokama $2.50 per daugiausia lietuvių rasime 
dieną prie javų statymo ir siuvimo pramonėj. Visose 
$3.00 per dieną prie kūlimo, kriaučių kovose už trampes- 
O pirmos rūšies darbinin- nes valandas, lengvesnes 
kas farmeriui yra tas, kuris darbo sąlygas ir žmoniškes- 
kartu su juo iš ryto atsikelia nį atlyginimą lietuvis gra- 
ir padeda gyvulius apžiurę- žiai užsirekomendavo kaip 
ti; vakare taip pat jis turi solidarus ir drąsus kovoto- 
padėt farmeriui apsiruošti jas. Lietuviai visuomet lai- 
su gyvuliais. kėši vieningai, nežiūrint ko-

Derlius čia šįmet išrodo kios tikybos ar politinių įsi- 
labai geras. Net ir prastoj tikinimų jie bebuvo. Maža 
žemėj akiaš duoda iki 25 iš jų kas skebavo ir pats 
bušelių kviečių; o geroj že- skebo vardas pas lietuvius 
mėj, kuri pernai stovėjo pu- yra anatema.
dymu, farmeriai tikisi gauti Tačiau organizuotų dar- 
po 40 bušelių iš akro. Tik bininkų gyvenimas nesibai- 
bėda, kad farmeriai neturi gia streiko laimėjimu ir mė- 
kur to derliaus dėti. Javų nesinių duoklių užsimokėji- 
eleyatoriai esą dar pilni pri- mu. Jie nuolat stiprina savo 
pilti pernykščiais kviečiais, organizaciją, organizuoja 
Todėl farmeriai nesitiki šį- darbininkus kitose įmonėse, 
met parduoti daugiau kaip palaiko įyšius su kitomis 
5 bušelius nuo akro. o Iiku- broliškomis unijomis, daly- 
sius javus turės laikyti pas vauja susirinkimuose ir žiu- 
save namie. Tokiuose atsiti- ri kad vadovybė visuomet . - • li
kimuose vieni pila savo ja- budriai gintų jų reikalus. Iš- ir (b) išrinkimas 
vus į aruodus, o kiti supila rinkimas geros vadovybės 
laukuose. Padaro tokias bu- yra vienas iš svarbiausių 
das, apdengia šiaudais, ir klausimų, ir tik aktyviai vei- 
supila tenai grudus. kiant savo unijoj ir dalyvau-

Šįmet Rolando apylinkėj jant jos susirinkimuose mes 
javus pradėjo piauti rugpiu- galime pažinti, kas geriau- 
čio 1 dieną, tai yra 10 dienų šia tinka į unijos vadovybę, 
vėliau negu pereitais me- Bet lietuviai kriaučiai turi 
tais. vieną ydą. Nežiūrint jų visų

Dabar čia atsirado labai gerų savy tumų. nežiūrint 
daug žiogų, kuriuos anglis- kad jie geri kovotojai ir 
kai vadina “grasshoppers.” lengvai įrašomi į unijas, jie 
Farmeriai džiaugiasi, kad mažai rūpinasi vidujiniu sa- 
jie vėlai čia atsirado; jeigu vo unijos gyvenimu. Jįe ne
būtų atsiradę anksčiau, sa- labai paiso, kas bus išrink- 
ko, tai butų sunaikinę visus tas į unijos vadovybę. Su- 
javus, o dabar tai tik daržo- prantama, tokių apsileidė- 
ves gadina. lių randasi ir kitų tautybių

Nora šįmet atlyginimas darbininkuose. Dėka to- 
darbininkams truput} gėrės- kiam musų apsileidimui, į- 
nis, bet užtai reikia dirbti vairus politiški šarlatanai 
ilgas valandas. Javų valymo ir diktatūrų garbintojai įsi- 
laiku reikia keltis 5 valan- skverbia vadovybėn ir pri- 
dą, o kaip 7 jau reikia būti daro daug žalos darbininkų 
lauke prie darbo. Vakare judėjimui. Taip Toronte

E įleidžia iš darbo tik 7 va- buvo įsibriovę į suknelių 
ndą. O kai prasideda kuli- siuvėjų 72-rojo lokalo vado- 

mas. tai iš ryto reikia keltis vybę komunaciai, prieš ku- 
4 valandą ir dirbti iki 8 va- riuos dabar susipratę darbi- 
landos vakaro, vadinasi— ninkai pradėjo organizuotis.
16 valandų per dieną! kad apsivalius.

Važiuodamas į Rolandą, Kova minėtame Interna 
buvau sustojęs Winnipege tional Ladies Garment 
pusantros dienos pasilsėti Workers Union lokale pra-

ęo ilgos kelionės iš Ontario. ridėjo pereitos gegužės friė- 
a proga buvau užėjęs ir nesyje, kada komunaciai, 

pas draugą K. Beniušį. Pas panaudodami visus jiems 
jį ateina “Naujienos” ir žinomus “triksus,” pravedė 
•‘Keleivis,” tai teko pas jį ir visus ravo kandidatus. Pro- 
d augiau lietuvių surinkti. gresvviai daiBininkai, kurie 
Tūli jų apgailestavo, kad piktirad diktatūrų agentų 
Smetonai pavyko su visais išdavikiška veikla, pareika- 
švogeriais ir žentais pabėgti lavo, kad centro V.vkdomar 
iš Lietuvos neatsiskaičius už Komitetas panaikintų netei- 
padarytas Lietuvos žmo- sėtus rinkimus, nes (a) rin- 
nėms skriaudas. Daugelis kimų metu komunaciai pa
reiškė tokią nuomonę, kad naudojo iki šiol neprakti- 
dabartinė Lietuvos vyriau-.kilojamus unijoj metodus.

Panamos Kanalas yra labai svarbus vandens kelias tarp Atlanto ir Pacifiko vandenynų. 
Kad japonai ar kitas priešas šito kanalo nesuardytų. Amerika dabar stiprina jo apsaugų. 
Viršutinis paveikslėlis parodo Amerikos fkareivius išlipant iš laivo Panamos Kanalo tar
nybai. Gi apatinis vaizdas duoda mums sūprasti, kaip išrodo Panamos gamta.

....... . komuna-; Plieno Darbininkai *«>.kad ,dalis suimtųjų
cių i viršininkų vietas pnes-1 buvo nužudyti,
tarauja prezidento Dubins- Į rasmerKeKomUMZ- Nemažas skaičius ž

1-.,z4 I__ ' >•> ___»• .___kio instrukcijoms, kad ko- mą ir FOSlZmą, 
munistų partijos narys ar 
simpatikat negali užimti jo
kios atsakingos vietos uni
joj “iki karo pabaigos” (for 
duration of war).

žmonių
dar slapstosi Lietuvos kai-

Unijos lokalo konvencija ; jiems pavyfeta apsiIenkti su 
I P«<«ke ui Roowem. /okupaStafs> bet atėjus žie- 

Plieno darbininkų SWOC mai jų padėtis bus tragiška, 
i (CIO) unijos organas “Steel j Nacių Vokietijoj yra ne- 
Labor” rugsėjo 27 laidoje mažas skaičius pabėgėlių, 
praneša, kad buvusi tos uni- •Gera jų dalis gyvena išmal- 
jos lokalų konvencija Ala-domis ar badauja, 
bamos valstijoj vienbalsiai “N. Gadynė.”
nutarė remti prezidento į------------------------------ ;—-—
Roosevelto kandidatūrą iri Petronėlė Lamsargiene 
taip pat vienbalsiai pasiža-į Užlaikau visokias lietuviškas

Liepos mėnesy pribuvo iš 
New Yorko specialė komisi
ja ištirti minėtus rinkimus ir 
surado, kad komunistai bu
vo atsivedę susirinkiman 
daug stalincų. kurie visai 
nebuvo šio lokalo nariai ir 
neturėjo teisės balsuoti, ši
tie neteisėti nariai sudarė 
komunistams balsų didžiu
mą ir padėjo pravesti jų 
kandidatus. Tokiu budu ty
rimo komisija gegužės mėn. ... , . ,. t
rinkimus panaikino ir įsakė kalP J°s besivadintų 
lokalui pravesti naujus rin- C1ZP1U aJ'. komunizmu, 
kimus spalio mėnesy, ir pa- Suvažiavimo priimta re-
skyrė I. k G. W. U. lokalo zo sako: -- 
72 reikalu vedimui laikina ^i konvencija pasmer- 
komitetą. ‘ k,a v!"ok.1 ardomaj} veiki-

Taigi už dviejų sąvaičių rn?’. kur! veda šioje salyje 
įvyks šio lokalo nauji rinki- svetimos valstybes, pasiva-

- ........................... ■ dmusios nacizmo, fašizmo
ar komunizmo vardais, ir 
norinčios kokiu nore budu 
Ameriką susilpninti.

1 « 7. r [GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie,dejO Temti Amerikos UpSUU-. turite kokius nesveikumus, kreipki-
iros programa. Ta pačia pro-i^p®? patarimą
c i* ° j • • i .ir busit patenkinti. (43)sa plieno darbininkų šuva- Į pEt. lamsargienė i 
žiavimas pasisakė už demo-i m* s- WatCT st- raugti*.*. 
kratiją ir prieš visas Euro-1
po< diktatūras, nežiūrint• o • « • . na- PAJIEŠKOJIMAI

' Valysią Komunistų 
' Partiją.

Visi nepiliečiai busią iš
šluoti laukan.■»

Apie tai praneša “N. Ga
dynėj” drg. Strazdas. Jis

Ktatement of the Oanerahip, Manago. 
nent, Etc.. Reųuired By The Act of 

Coogreae of Augusi 24, 1912.OP KELEIVIS. THE TRAVELER (Lithuanian toeekly)
Prblished Weekly at Boston. Mass- 
S^ftoik County. for October 1. 1940

EeL.re me. a Notarę Public in and for 
the- State and county aforesaid. }M-rs<»n« 
ally .«ppeaie<l Stanley Mich*-Is”i». vvho, 
lia\*!ng t»e«srn dulv sw<»rn «ie<or«llng to 
1-pv. deposes and says that !«• is the 

2* • a • i kditor <»f the Keleivis and that t;,«- f •!-sakosi girdėjęs apie tai is la- i-?, to the h < kn..„^.ue
• o _  .oo o___ w o. • o 1 <>nd belief, a true statement ot thebai patikimų šaltinių. Valy- <^r»erRhip. marvtg-monr tand if , L ily

- - the cirrulati »n>. e-tc.. of the
rf«»resaid puhlication for the date sh«»wn 
in the ahove c*ption. r<quir«-d Hv tho 
Act or August 24. 1912. emU.di.-d iu 
ticn 411. P»»fital Lavvs and Regula iions, 
printed on the reverse of tins form, t<> 
wlt:

1. That the narnės and ad<lre*ses of 
the puhlisher, editor. m.maging editor, 
and Business mana gers are;
I’uBlisher—I. G. <Ieguzis A- Co.

253 Broadvvav. S •. Boston. Mass.
Kdit«»r -Stanley Miehelson.

253 Broa<lvvay, Si.. Bo=t«»n. Mass.
Managing Edit-»r—Stanley Mi< helson.

253 Broad'A'ay. So. Boston. Mass.
Business Manager—J. G. Gegužis.

253 Broadvvay, So. Boston. Mass.'
2. That the uvvner is; .<I» < vvned by a. 

Corporation, its naiue and addr*-ss mušt 
be stated and also immedtately there» 
under the na mes and nddresses of 
sU*el;holders ouning or hohiing one per 
< ent or rm re of totai atn utn: « f st'«< k. 
lf not ovvned by a corp»ration, the 
narnės and addresses of the ind;vi<l>tal 
ovyners mušt l»e given. lf <.wned by a 
fino, eompar.y. or other uninn : |M»rat-d 
concei n. its name arai address. a s vv ’I 
as those of each individual m -mlur, 
mušt l>e given.).
-I. G. Gegužis & Co. c

mas busiąs “mautus,” tikrai 
staliniška “čystka.” Vąlyti 
ecą reikia dėl to,-., kad vįl- 
džia neuždarytų kę^HBpętų 
partijos. Jeigu pąrtijof bus 
daug nentiįggįų. lai vahf&ta 
galęgjarin jgį. Uždaryti kki p 

organizaci ją ir 
visus jos narius nėpiliečius 
galės deportuoti Rusijon, 
ko komunistai labai bijosi.

Bet jei iš partijos nepilie-. 
čiai bus pašalinti, tai val
džia negalėsianti jos užda
ryti. Ir tuomet nepiliečiai 
komunistai busią apsaugoti
nuo deportavimo, nes jie St. Miclielson

Ž53 Hroitduav. So. Boston. Ma 
A. 1'. "Braz. South Boston. ?.L,ss.neprigulės prie komunistų 

partijos. Tuo budu ir partija 
bus apsaugota, ir komunis
tai išgelbėti nuo deportavi
mo į Stalino “rojų.”

Bet kas tuomet liks iš ko
munistų partijos? Dabar ji 
turinti apie 20.000 narių, 
kurių 80 nuošimčių sudarą 
ateiviai nepiliečiai. Taigi,. 
jeigu jie bus pašalinti, tai f ’ 
komunistų partijukėj lilks J 
tik apie 4,000 narių.

Na, su tokia “galybe” juk 
saimata ir svietui pasirodyt. 

APSIVEDIMAI.
Norėčiau susipažint su mergina 

arba našle apsivedimo tikslais tarpe 
35 ir 45 metų amžiaus, kuri mylėtų 
gyvent nuosaviam name ir jį tinka
mai užlaikyt kad jokiems parazitams 
nebūtų jame vietos, taipgi kad netin
gėtų ir pati save susitvarkyt ir užsi- 
laikyt švariai. Geistina kad nevarto
tų svaiginančių gėrimų ir tabako 
nes to brudo aš irgi nevartoju. Ne
reikalauju jokio turto, bile butų darb-

Uosto!), liass.

That the knmvn lx>ndli->hiers. mnrt- 
ngees. and other security holders own- 

ing «»r hohting 1 per cent or m<»re of the 
totai atnount of moitgages, or
otlier sec un t ies are; None.

4. That the tvvo paragraphs ne.\t 
above. givlng the narnės of the “vvners, 
■stoek holders. and security h«»’ders, i f 
any. con ta i n net »nly the lįst of stock- 
h«-Iders and security holders as thcy ap- 
i»ear upon the books of tht* c«»mpmy but 
also. »n cast-s vvhere the stin-kh dders «»r 
security liolder appears up< n lite bo< k> 
of the company as trustee it» any 
other fiduclarv relation. the tume of :h- 
person or corj*omtion for wh« m su< h 
rustee ts acting. is given; also that the 

tvvo paragraphs contain sfit^ments 
embracing affiant s full knovvledge ai d 
l>ėLef as to cireumstances and eondi- 
tions under vvltich stcckho’ders and se- 
urity holders vvho do not appear up<»ft 

; the i*xiks of the company as trusie^s. 
i li«»ld stoek and securities in a capacity 
other than tltat et a l»ona fide o v nėr:

! and this affiant has no reason to boheve 
J that any <»ther person. ass’ciati’Oi. or 
į corttoration has any interest direct or 
; mdirect in the said stoek. l»onds. or 
’ other securities than as so stated . Ly 
hi:n.
i.Signed) Stafdey Michdson. E«iitor.

<\v»rn to and subseribed before me 
I t lūs 27tli day of S^ ptember. 194V.

Fortūnatus J. Bagočius. Notarę Public 
? M y comiMission »xpires Feb. 1^4*».

Parduodu Farmą
S0 akerių—00 akerių dirbamos že

mės, 20 ganyklos. Žemė gera ir der
linga. Stuba. 7 ruimų ir elektriką, 
barnė ir kiti budinkai geri ir viskas

šh‘^“mokėtVr^^nt"‘^p7a7tų"vai- tvarkoje. 5 karvės 3 arkliai ir visi 
-i lauras Rimbą įrankiai reikalingi prie farmos. gen.
*'l540 VVash.ngton st Walpole. Mass. : Parduodu labai pigiai pr.ežast.s-

____________r ; nesveikas. Su kaina ir kitus reikalus .
Pajieškau pusamžės moteriškės , Per l«»kus. Gera proga

psivedimui; aš irgi esu pusamžis, P'^’ « fu Pats savininkas. (b>apsivedimui;
turiu gerą darbą, esu gyvanašlis; go^ 1 
rai atrodau. Gali but ir farmerka. •
Su laišku prašau, prisiųst paveikslą.
Arčiau susipažinsime per laiškus. I 

Ignas Banis " (1)
182 Swan st., Buffalo, N. V._ _ ____ i_ -i_______ :_ _ - ... r
Pajieškau apsivedimui. merginos '

arba našlės • nuo 40 iki 55 metų, pa- J ____ _ _
geidautina gražios išvaizdos ir sūdė- tokia kiina Sieninių Kalendorių. Biz- 
jimo, ir kad butų biskį pasiturinti, be nieriams padarome su jų apgarsini- 
skirtumo tikėjimo bet kad neturėtų mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vaikų. Aš esu 52 m. ir laikau saliu- vinėt pavieniais arba norint agen- 
ną. Be reikalo nerašykite. Atsaky- tauti, geros išlygos. Turime ir Da- 
siu tik ant rimtų laiškų. Prašau sa- riaus-Girėno Kalendorių su jų aero- 
vo paveiksią prisiųst sykiu su laišku, planu. Prisiunčiame į namus kas rei- 

Wm. Yamulevich (0) kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.
32 N. Broad st., W. Hazleton Pa. z. GILEVIČIUS (-

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN. CONN.Jieškau darbo

Tik ką atvykęs iš Lietuvos jieškau 
darbo ant ūkio. Galiu melžti karves 
rankomis ir melžiamomis mašinomis, 
ir moku abelnai ūkio darbus. Pagei
dauju darbo New Yorko šteite arba 
artimai prie New Yorko arba Kana
doje. Kam reikalinga, prašau kreip
tis laišku. Vladas Kuzavinis * (-)

4443 So. Wood st. Chicago. 111.

Parsiduoda Farma.
15» akerių geriausios žemės, 10 j 

kambarių stuba. barnė, 28 karvės, ’ 
arklių, vištų, ūkės padargai, vežimai., 
arti miesto. Už viską $5,500. Jmokėt 
$1,500—bargenas. (2)

J. H. KIRMAN,
Saratoga Springs, N. Y. i

Jonas 
R. h

Kiškunas 
Webb2rville. Mich.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1941 METAMS

Užlaikau daug visokių rūšių ir yi-

JEIGU GALVĄ NIEŽTI
arba plaukai pleiska
noti, krinta, vartok 

ALEKANDER'S 
SHAMPOO 

50 centų už bonką ir 
ALEKANOER’S

STIPRINANTI TONIKĄ.
50 centų už bonką. Prisiunčiam 

ir per paštą.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADH AY,
SO. BOSTON. MASS.

mai. Visi lietuviai, kuriu 
daugiausia randasi šiame 
lokale. turi prisidėti prie 
progresyviu darbininkų ir 
padėti apvalyti uniją nuo 
raudonu-rudų reakcionie
rių. Kiekvienas lietuvis, ku- ..,
ris stovi už demokratinę vikjską veiklą visais 
santvarką, už orgasizacijos. mals budais. ’ 
žodžio ir spaudos laisvę, ku
ris piktinasi komunistų pasi- 
amavimu Stalino imperia

lizmui Lietuvoje ir kituo'e 
kraštuose, privalo būtinai 
dalyvauti šiuose rinkimuose 
ir balsuoti už progresyvių ziausia 
darbininkų kandidatus. Lo- Kaune 
kalas laukia geru Beturiu 3.4)00 žmonių, 
talkos.

Pajieškau tėvo Mamarto Lukošc-' 
vičiaus, girdėjau gyvena Clevelande, 
Ohio. Jieško jo dukterys Biruta ir 
Elena Lukoševičiutės. (0)
22 Wads\vorth st., Hartford, Conn.

Pajieškau LUCfiS GUD1NAUS- 
KUTĖS. 1903 m. gyvenome kartu 
Amsterdame, N. Y. Paeina iš Akme
nės parapijos, neatmenu iš kokio 
kaimo. Girdėjau kad ji dabar gyve
na Hoosick Kalis, N. Y. Mano pra
vardė buvo Mary Rupšiutč, po vyru 
Kupstienė. Meldžiu atsiliepti, jeigu 
kurie žinote kur ji randasi, malonė-. 
kitę pranešti jos adresą, busiu labai 

Mes pasižadam visi, pa-;dėkinga. <o>
^1-4.„„i Mrs. M. J. Kupstis

KOlCKtyViai, nąi-Į 24 Wcstwood atv. Waterbury, Conn.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje raudasi 340 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D 
Moterų Skvrius. Kaina |1.00.

Reikalaukite: "KELEIVIS”,
253 W. BR0ADWAY, SO. ROSTON. M ASS.

vieniui n 
kinti tuos agentus ir jų išda 

gali

LIETUVOJ AREŠTUOTA 
10,000 ŽMONIŲ?

Xe\v York. — Čia gauta

Pajieškau tetos Uršulės Raulinai- 
tienės po tėvais Staloraičiukė, iš 
Gimupių kainai. Rudos valsčiaus, gy
veno Brooklyne apie 15 metų atgal. 
Prašau atsišaukti; kurie žinote kur 
ji randasi prašau pranešti. (0)

Ona Mitrauskiutė-Zindulienė
62 Geneva ąt.. Elizabeth N. J.

Aš, Zelma Fri lenfelt, buvusi Wein-
r.ranešimas. kad iki šiol Lie- **‘rr Riminių ir drau-
tUVOte jatl esą fUimta ma- gyveno l.a\vrenee, Mass., dabar neži- 

0,000 Žmonių. Tik •kur ji«- randasi. Prašau atsilw.pt, 
..... - : turiu svarbų reikalą; kune žinote
cekidlai suėmę per; kur jie gyvena prašau pranešti jų 
Kllliu j adresą už ką busiu laitai dėkinga. <1

Siuvėjas, i Tie patys pranešimai si-J 3312 so. Union avė., chicago, m.

“NAUJIENOS"
v 1739 South Halsted Strost 

CHICAGO RUNOS

atsilw.pt


laitas Poslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. M. — Spalio 2 d., 1940

TVVotebims Pasiskaityt
Rudens Mados

ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEISONIENĖ.

LAIMĖJIMAS GIMDYMO 
KONTROLEI.

NUSIŽUDĖ ANTANINA 
VANAGIENĖ.

šiomis dienomis Massa- 
chusetts vaisi i jos Supreme

šių metų rugsėjo 22 d.? 
Chicagoje nusižudė Antani-į 

Couite buvo suduotas svei- j na Vanagienė, oš metii am- 
kas antausis gimdymo kon-t žiaus lietuvė. Ta dieną jos 
tr< .lės priešams. Vyriausi? j vyras parėjęs iš darbo ne- 
teismas nusprendė, kad pir-, rado jos namie. Nesulauk- 
kti ir pardavinėti tam. tikru; ' damas jos pareinant, jis nu- 
apsaugos prietaisus nėra nu- j .arė eit jieškoti. ir eidamas 
sikalstamas darbas, jeigu ; per tuščią lotą, kuris randa- 
jie nėra pardavinėjami ne- . ?i šalia jų namų. rado savo i
legaliems tikslams. žmonos lavoną. Paaiškėjo.

Reakcininkai norėjo tokiu kad ji buvo išgėrus nuodų, j 
daiktų pardavinėjimą už- i o paskui persipjovusi rankų į 
drausti. Tuo tikslu jie nu Į kraujagysles.
siuntė i vieną vaistinę poli Išrodo, kad toki žingsni 
c-ininką. persirengusi civili velionė bus padariusi dėl 
nėm drapanom, kad keliat? blogos sveikatos, nes ji ne- 
tckių daiktų nupirktų ir pa >veikavo per keliatą pasta- 
skui areštuotų pardavėją, uju metų ir jau pernai syki 
Yra. mat. Įstatymas, kuri. mėgino užbaigti savo gyve
ni audžia platini bet kokiu nimą. bet buvo sulaikyta. į 
prietaisus, skiriamus gim Velionės vyras, Antanas 
dymo kontrolei. Tasai poli Vanagas, dirba kaip eleva- 
cininkas taip ir padarė: nu torių operatorius.

Lai būna lengva šios šalies 
žemelė nelaimingai Antani- 

Chicagietė.

pirko keliatą guminių daik 
tų. o paskui areštavo vaisti 
nes tarnautoją, kuris tuo: 
daiktus jam pardavė.

Superior teismas Bostone 
pripažino vaistinės tarnau
toją kaltu ir nubaudė ji 
ŠIUO pabauda.

Vaistinės tarnautojas, ki
tų žmonių palaikomas, ape-

nai!
Atėjus rudens sezonui, atėjo naujos mados tam sezonui. 
Čia parodyta pora vėliausių pavyzdžių. Paltai iki pusės 
blauzdų, uždengia sijonus. Kairėj kepuraitė pritaikyta prie 
kailinės apykaklės, o dešinėj—prie muftos. Vienas paltas 
su kišeniais. kitas—be.

KAIP MUSŲ KUNIGĖLIAI PIKNI
KUOSE BIZNĮ DARO.

Chicago, 11L
šį rudenį man teko dusyk 
iti katalikiškuose p" 

kuose—sykį “Draugo,

šimtinę ant to “garbės sta
lo.” Ir “linksminasi.” O

WAlkio Humbugas.
Plėšraus kapitalo atstovai 

nesiliauja raumoję prieš 
Roosevelto administraciją, 
kam ji tiek daug pinigų lei-

bmi 'katalikiški" Dtoit prabaščius patrina delnais džia WPA darbams ir ki- 
būti kaUliKisKuose piKni- r yėl rėkia per garsiajKan>j< tiems projektams kovai su

KAIP PAŽINTI GERĄ 
MALIAVĄ?

Profesionalus mahoriai pa- 
« prastai žino malevos gerumą 
pagal kompanijos vardą, nes ge- 

i ros kompanijos prastų malevų 
nedaro. Jeigu ant Plėšinės yra

Trumpai Apie Viską Chicagiečių Sąjunga 
Lietuvai Ginti.liavo i vyriausi (Supreme)

.teismą. piastda pa^tas jų vardas, tai yra pa-
^'^nkama garantija, kad maleva aUgo tik 8,634,835 gyventojos,” * Chicagoje įsikūrė 

gera. Bet amatonai. O ypač rno- jat Dabar yra 131.409.880 “Demokratijos ir Lietuvos

Per 10 
Jungtinėse

pastarųjų metų
Valstijose pri- Kaip praneša “Naujie-

nes niekas negalįs įrodyt 
kad jis pardavęs tuos daik
tus nelegaliems tikslams. 
Ant tų daiktų esą aiškiai pa
rašyta. kad jie “parduoda
mi vien tik nuo ligų apsi
saugojimui.” O valstija juk 
neturi tokių įstatymų, kurie 
draustų nuo ligų saugotis.

Ir byla buvo laimėta. Vy
liausi? teismas superior teis
mo sprendimą panaikino.

Dabar grupė pažangių 
moterų ir daktarų nutarė į- 
nešti Massaehusetts legisla- 
turon iniciatyvą, kad Įstaty
mas prieš gimdymo kontro
lę butų pakeistas ta prasme, 
kad daktarams butų duota 
pilna laisvė teikti žmonėms 
informacijas, kaip apsisau
goti nuo didelių šeimynų ir 
skurdo.

Iniciatyvos peticijai ta
čiau reikia surinkti 20.000 
parašų, kad legislatura ga
lėtų ją sankcijonuoti. todėl 
neužilgo Massaehusetts val
stijoj prasidės parašų rinki
mas.

terys. kurioms tik atsitiktinai gaivu.
tenka su maleva turėti reikalo. ‘ ---------
negali visų malevos kompanijų Vokiečiai sugrąžino Nor- 
varau žinoti
taip kaip nerukytojui cigaras— i paėmę Anglijos užpuolimui.' 
bile tik turi cigaro išvaizdą ir Iš to sprendžiama, kad Hit- 
spalvą. tai ir cigaras, ir juo jisleris jau atkando dantį ii 
pigesnis, tuo geresnis. ! bent šiuo laiku savo plano

Kaip geras cigaras negali būt nevykdys.
pigus, taip ir gera maleva nega- . ~ ~
ii būt pigi. nes ji daroma iš Meksikoje žada streikuoti 
brangių medžiagų. Prasta malė- 18,000 darbininkų aliejau? 
va daroma iš dažytos kreidos ir pramonėj. Jiems nepatinka 
kokių nors klijų. Galionas to- valdžios ekonomija. Streiką 
kios malevos padaryti kainuoja kursto komunistai, kurie ko- 
apie 15 centų, o ji parsiduoda munistiškoj Rusijoj butų UŽ 
po S 1.35 ir iki S 1.75. Patyręs tai areštuoti.
maliorius tokios nepirks. TT. . . “ TT. . .

Gera maleva daroma iš cinko v
ar švino miltelių, kurie būna nuklrt0 Francul Petrul ffa1' 
malami su sėmenų aliejum, ter- . .. 
pentiną ir drajeriais. Drajeriai 1 ell°

Nepriklausomybės Sąjun
ga.” Ji stato savo tikslu

matėsi ir visai svetimų sro
vių žmonių — laisvamanių, 
socialistų ir net komunistų. 
“Draugo” piknike buvo duo
damas De Soto automobilis 
laimėti prie įžangos tikieto, 
kurio kaina buvo tik 10 cen
tų, tai gal dėl to ir susirinko 
tokia didelė minia, nes kož- 
nas tikėjosi gal bus laimin
gas. Bet buvo laiminga tik 
viena moteris. Piknikas įvy
ko 2 rugsėjo.

“Draugas” džiaugiasi, 
kad tas piknikas pavykęs, 
nes tiek žmonių davė daug 
biznio ir turėjo likti nema
ža pelno, kuris turėjo eiti 
“Draugo” spaustuvės maši
nai pirkt. Bet iki šiol “Drau
gas” da nepaskelbė savo pa
rapijų žmonėms, kiek jis tu
rėjo pelno iš to pikniko. 
“Draugas” pranešė, kad nuo 
šitos pikniko dienos “Drau
go” administratorius kun. 
Mačiulionis pasitraukė net 
iš pareigų.

Dėl kokių priežasčių 
“Draugo” administratorius 
pasitraukė, ne mano daly
kas; aš paduodu faktus. Į 
“Draugo” mašinų fondą pi
nigai renkami visokiais bu
dais ir iš parapijonų kauli
nami jau labai senai. Į tą 
fondą, tiesa, įdėjo ir kelimaievos kompanijų voKieciai sugrąžino n or- demokratines teises £,ni£liai ™ 3100 bet nini.. Joms mateva «ai vegija, huvm, tarnuos tavo , ir Įstaigas Amerikoje.” “ve-£l£X£rf#’sM-

x.- .-.v. . , . v gai vis kaulinami iš pavapisti enezciausta kovų pnes * kurie iki rugsėjo 10 
totalitariniu oiktatnm nro- j. „ i___  jau sudėję

lotypas kai-
, nuosiąs $8,000. Taigi, ro- 

tuvos žmonių pastangas ąt-,d £d praėjusio pikni- 
steigti nepriklausomą Lie-ko jau tu£tų pinigų
uvos valstybę su demokra- ui Jmašinai/nes ^gre
tine santvarka. šyviai žmonės sutraukia į

Ši sąjunga jau priėmė ir saV0 piknikus tokią minią 
rezoliuciją, kurioj pasmer- žmonių, tai po visokių atsi- 
kiama Rusijos okupacija skaitymų lieka keli tukstan- 
Lietuvos ir taip pat pasmer- čiai dolerių pelno. Nejaugi 
kiama priešvalstybinė ko- kunigėlių kišenini butų 
munistų propaganda ir vei- “kiauri”?
kla Amerikoje. Dabar apie antrąjį pikni-

už tai kad jis užmušė! Rezoliucijos originalas nu- ką, kuris įvyko rugsėjo 8 d. 
žandarą Kladno siųstas State Departamen-, ęįceros lietuvių parapijos

totalitarinių diktatūrų tao-die„^ buvo jau 
pagandų n jų agentas .gų. Un
remti visais budais Lie-

ypač per garsiakalbį,

pijietis, šaunus biznierius! { tą pačią dūdą pučia ir 
Visi eikite pas tą biznierių ir Willkis. republikonų kandi- 
paremkite jį savo centais!” datas į prezidentus. “Musu 

Ir taip per vĄpopietb be
perstojimo reke_ tėvelis Vai , aiškina jis savo agi-
ciunas n darė varžytines cinėse prakalbose, 
tarpe savo parapijonų—ku- ;
ris daugiau padės penkinių! Bet tai yra grynas hum- 
ant baro. į bugas. Argi tas ponas Will-

Naudojo net ir našles šito kis gali duoti milionams 
biznio tikslams: “Štai. ma- žmonių darbo? Jei gali. tai 
tau keliatą gražių vyrų, ku-1 tegul paaiškina savo prakal- 
rie nedrįsta prieiti prie mus. į bose, kokiu budu jisai to 
Jus, moterys našliukės. esą- darbo jiems pampins!
te tokios gražios, vikrios jfe to negali,
netmgek te! Apsisukite apie neg jis ,

pr,ieJn^’ .s“siPaž!n!E‘te, Pa- F Dalykas yra toks, kad 
ąlinksminkite. nes šiandien darbininkus samdo darban 
Ubai gražų dienutę Dievu- ne prezjdentas, bet fabrikai> 
Ik davė, tai pabaliavoki- ba^yklos, geležinkeliai ir ki-

*’•’ • ' . i 1.1^.. (tos industrijos šakos. BetŽiun j tą jomaiką. klau- kapitalistinėj sistemoj, ku- 
saisi 11 manai sau žmogus. j varomojj jgga yra psi. 
koks tų pampijonų įsnaud^ na^ įmonfe simdo’ dali
jimas, 11 kokia tų kunigų, jjįjjjęyg tada, kada jos tu- 
dora. Bažnyčiose perpa- užsakymu. Jeigu
mokslus jie bara ir kolioja, ne{urį. dar.
girtuokliais savo parapijo-1 bininkų jos nesamdys, ir nei 
nūs, kad savo pin gus pra- tokių Willkių nega-

va,n? Clat ^tal v*61 ^ar"' milionams žmonių darbo
siakalbj rėkia, saukia tuos jnti 
pačius parapijonus, kad eitų i j ’ jig apgaudinėja
^rtur dėtų penkines, de-.žmone% Jkuomet jis nori 
simtmes ant bai o. Gi susi- juos įtikinti, kad milionai 
laukęs vakaro, surenk s { įarb jei jig bug iš_ 
registenų tas visas penki- rinktas pre’idJentį.

ša j savo kišenių! , ™ z“°?e.s ?ales
: - . . J* , 1 turėti tik tada. kai bus pa-
As toliau prie stalo sėdė- naikjnta plėšraus kapitaliz- 

damas žiurėjau ir klausiama kuri
tų varžytinių įjgrkas nori
Pne to pat stalo sėdėjo dv į q Pakol ši sistema da nėra 
storos moterys. Viena jų pa- į pakol socialisti-
klmise manęs, kelinta va- n- santvarka da neįvykinta, 
Unda. Atsakiau, kad jau 10 vienintelis būdas apsau- 
mmumųiki keviinų, irp^ goti milionus žmonių nuo 
dunau: Ale kad tam Į™n}-iba(j0 turj but ]aikįnės socia-

1,r„ferk’e ?epa,lsta,.bevT! les reformos, kokias vvkdo 
taant!” Moteris atsake: re2i(lento Roosevelto ad- 
“Ooo jis gali rėkti! Ir mo-! ^^3.
ka pntraukti žmones... As________ _________________
pati esu daug dirbus parapi- ■■■■HHMHHUfli 
jos naudai; dirbau keliose s
vakarienėse ir priminicijo- K«|»q Įįpj§^jg7
se. Jeigu da gerai, tai pasa
kydavo ačiū; o jeigu ne
kaip. tai ir ačiū

Spalvos pridedamos atskirais ... „
dažais. Tokios malevos lietus vei ’imą. 
tuoj nenuplaus ir saulė nenu- i 
degins.

MYTAI APIE KRISTŲ
nepasaky- rasite legendas apie Kristų,

davo. O per vakąrą ir iki vė- J
lumos išbūk ant kojų, ir vis

ir kaip

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
valstijų piliečiu?

Aiškiai išguldyti pilietybes įstaty 
įsai su reiks ingai? klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ........................... 25c

PENNSYLVANIJOJ DAU- šaukia parapijonus prie ba- 
GIAUSIA ŽMONIŲ MIRS- ro gerti) skardus ir nema- 

TA ŠIRDIES LIGOMIS, žas. Šitame piknike žmonių 
. .. ,v. galėjo būti arti keturių šim-

Antrą vietą užima vėžio tų Biznis jau
\ ienas galionas jos purje neturi kur dėtis. Jie; p. , , p p , : nike^keūjrkamnT^be šie
nemažiau kaip 12 cnsirinko tenai iš ivairin Fr- Pittsburgh, Pa.—Pennsyl-, nike. Keturkampe (bešie - - susirinko tenai is panių bu- .. rafetijos sveikatos nų) pastogė, ir visais ketu-

raiestų. tikėdamiesi i komjsijonieri.^s p^į. riais šonais yra bartd, prie
VĖLIAVOS MOTYVAS.

Iš Rumunijos pranešama, 
kad Dunojaus upėj. apie 50 

Todėl gera maleta, padarj .a mylių nuo Juodos Juros, i 
iš metalinių miltelių, visuomet; 3 laivai gu 3 500 žvdu,
yra sunki. '----------’------ — - - * . . - -
turi sverti
svarų, o kvorta—mažiausia 
svarus.

Yra
ko malev
juos čia nekalbėsime, nes jie 
reikalauja cheminių kontragen-i \Vashingtono 
tų. kuriuos neužsimokės pirkti CIO vadas Le\vis 
dėl trupučio malevos. niais laikais

ropos
JS. o-alė«ia nariekti Palestina pageiui-■a i.- kitokiu badu pažinti iš Mtotpalestina dS ninkas Dr OĮiver E Tunter ;ku„ų mat pmgmfc 
įaieva padaryta, bet apie nedarytas * * paskelbė, kiek ir kokiomis genkų, kaip veršių pne DU1-

vis paskuti- Statistikos duomenys ro- 
_ , .... _ . pradėjęs vėl praeitais metais.iš
Spalvų pasirinkimas. .Jeigu krypti Roosevelto pusėn. 100.000 gyventojų mirė šir- 

nonma turėti po truputi kale- Iki šiol jis priešinosi trečiam H«-omis 312.4. o vėžio
rių spalvų, tai geriausia pasida- terminui.

■ ryti jų namie kiek reikia, nes —
nupirkti po truputi negalima, o Amerikos 
jeigu jos atlieka, tai pinigas nu- Kryžius ir Agrikultūros De- lrečią Aie^ą užima ne
eina niekais. partamentas 1 uošiasi nusių- phntis, kuriuo yra mirę 79

Spalvos parduodamos atski- sti Suomijos žmonėms ke- žmonės toj pačioj gyventojų 
rai nedidelėse tūbelėse. Anglis- liatą laivų maisto. pippoicijoj. Paskui, seka ne-
kai jos vadinasi paint colors. Ju SU auto-
yra visokių ir jos labai stiprios : Federalės valdžios agen- mobiliais. Tranko nelaime-
užtenka kelių lašų, kad padaryti Jai pradėjo sekti ateivių kai- se iš 100.000 gyventojų 
pusę paintės malevos. Maleva

n . |u mirėRaudon a s 1 s ‘
ligomis iš 100,000 gvvento- 

118.8.
Trečią vieta

čiunas prie mikrofono ir tė- 
mija į atvykstančius žmo
nes, o ypač į biznierius. Kai 
pamato, kad jau atvyko 
vienas kitas jam žinomas, 
tai ir rėkia per garsiakalbį: 
Ot, aš jau matau, atvyko 
tas ir tas! Prašome čia prie 
mus pasisveikinti, susipa
žinti ir pasilinksminti, nes 
šiandien graži diena ir jau 
musų paskutinis piknikas Į 
šią vasarą, taigi, pabalevo- *

buvo {dievintas 
sunumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime

skubėk. Privargsti ir da nei
ačiū negauni. Dėl to ir nu- ytno nuo pagonų pasaka apie Kristų, 
kvitinau. štai, ir šiandien S&
kiek Čia moterų dirba, ir vis ^aia. Atrasite kad net Bibliia neži
no rlvrlzo no iv oovrt voiVia lcada Kristus gunė, mirė ir kada uz ayKą. Da ir savo reikia jisai buvo „ukryžiavotas. 
pridėti.” MYTAI APIE KRISTŲ knyga t-,1-

Tai matote, kaip kalba ^{^^S^Keteirio^lžt' 
pačios parapijonkos! i u i*»

Kujų Vincas.
AMŽINOS DAINOS.

Šioje knygutėje telpa 44 geriausią
Jovaro dainų.. Jos tinka deklamnci- 
joms ir dainavimui. Kaina .... ISe.

cen-
ar-

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL.

SIELOS
BALSAI

tam tikslui perkama balta. Nu
pirkus kvortą white !ead male
vos, galima pasidaryti kokių tik 
norima spaivų.

PIRŠLYS SVVAIMUOTOJ \s
Vieno veiksmo Komedija. Pai.sč 

Ben. Rumšas. Gana juokir zas veika
las. lialyvj.nja 2 moterys :r •> vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veii-s-no K‘> 
mediją. Parašė Ben. Rum—.< Juoki-- 
sras veikalėlis. Dalyva'į„ •> , r 
2 mot.ervs. Abu veikalėii.-,i ienoje 
knygutėje. Kain* . .. . 2*>-

TIKĖJIMŲ ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantepie de la Sau- 

save, Teologijos profesorius. Vertė
Judžių artistė Barbara Stan- lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di- 

...... i. i" i.-.,, delio formato, lOSfi puls. su daugybeck m.-truoia naują kos- paveikslų visokių tikėjimų dievų, die-
tiumą kurio apykaklė papuošta Vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventin.v-
a ir tt. Gražiais tvirtais apdarais,Amerikos tehatos ztaigzdemis. Cf7ica<Uf jju. Kaina .......... <7.w

is 100.000
bomis transliuojamas radijo 52.0 yra užmušti. Penktoje i kitę!

Na. žmogus atvykęs ir jauprogramas, kad nebūtų vietoje stovi džiova, nuo ku- 
skleidžiama aidomoji pro- rios miršta 38.7 iš kožno 
paganda. Šioje šaly esą 100 šimto tūkstančių gyventojų, 
radijo stočių, iš kuriu yra O nuo alkoholizmo tiesiogi- 
duodamos svetimom kai- niai tėra mirę tik 2.2 iš šim- 
fcom programos. to tūkstančių gyventojų.

T. —----- : ... S. Bakanas.Per rugsėjo menesi anglai 
nu’ovė žemėn daugiau kaip-į 
2,000 vokiečių orlaivių. Pe- 
ieitą mėnesį irgi daugiau 
kaip 1,000 priešo lėktuvų 
buvo sunaikinta.’

girdėdamas savo prabaš- 
čiaus šaukimą prie “garbės 
stalo.” negali pasislėpt: kad 
ir nenoromis jis ateina prie 
baro ir deda dolerinę, o 
kartais penkinę ir net de-

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvaotą puikią paveiksią, 
223 puslapiu dydžiu, apie ISO įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
KAINA TIK 21.00. 

Audimu apdarais 11.25.

DAVATKŲ GADZ1NKOS ir kitos 
linksmo dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinkos” telpa 50 įvairių 
juokingų dainų, eilių, jiarodijų ir tt. 
Daugelis iš dainų tinki juokingoms 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida, 4S pusi....................................... 10c.

Pritaikyta Amer&as Uetaviaimi Mokytis 
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Uetavių Kalbas Makytafas prie 

MASSACHCSETTS DEPARTMENT OF BDUCATION 
KAINA $1.00.

DR. D. PILKA, 828 Cohmbm

Kiekviena* tarėte 
Kiekviena* w
siųst “Money ______ __ ....
tame konverte, bet reikia aiildai usraiyti savo ir 
resų ir nepamirikit prilipyt utS centus atarkų.

_ .knyga, neis ua geriausia
iti tiesiog pnpras- 

“Kelcivio’’ ad-

"KELEIVIS”
883 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



Ne. 40. —• Spalio 2 d., 1940 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Septintas Puslapis,

ŽINIOS iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Anglija Gamina Armijai Duoną

Lietuvos Armija Ofi
cialiai Panaikinta.

Jau Prasidėjo Be
tvarke.

Visų pirma jos disciplinų 
sugriovė Maskvos pastaty-

ti “politiniai vadai.”

Formaliai prijungus ne 
priklausomą Lietuvos vals
tybę prie Sovietų Sąjungos 
dabar jau oficialiai paskelb 
tas nutarimas apie Lietuvos 
kariuomenės panaikinimą 
Pagal šį nutarimą. Lietuvos 
“liaudies kariuomenė” per
organizuojama i raudono 
sios armijos teritorinį “strie 
ločninką” korpusą. Lietuvos 
kariuomenė įjungiama į Pa 
baltijo ypatingosios kare 
apygardos kariuomenės su 
dėtį. Buvusi Lietuvos kare 
mokykla paverčiama raudo
nosios armijos pėstininku 
mokykla. Naujokų registrą 
eijai vykdyti ir privalomo.' 
karo tarnybos dalykam- 
spręsti vietinio karinio vai 
dymo organai perorgani
zuojami į karo komisariatui 
ir perduodami Pabaltijo 
ypatingosios karo apygar
dos žiniai. Raudonujv 
“strieločninkų” (šaulių’ 
korpuse paliekama Lietuvo 
“liaudies kariuomenės” uni
forma, bet įvedama raudo 
nosios armijos vadovybė? 
laipsnių ženklai. Visi buv 
Lietuvos kariai per du mė
nesius prisaikdinami Sovie
tų Sąjungai. Sovietų Sąjun
ga pasisavina visą Lietuvos 
kariuomenės apginklavimą 
ir turtą, trobesius, bylas ir 
archyvus, kurie perduoda
mi Pabaltijo ypatingai kare 
apygardai.

Šia proga tenka prisimin
ti, kokiomis apgavikiškomis 
priemonėmis Lietuvos oku 
pantai ėjo prie Lietuvos ka
riuomenės panaikinimo. 
Dar birželio 30 d. buvęs 
Krašto apsaugos ministras 
gen. Vitkauskas per radiją 
pasakė kalbą, kurioje pasi
rėmęs vyriausiojo ginkluotų 
pajėgų viršininko Respubli
kos prezidento (J. Palec 
kio) autoritetu griežtai tvir
tino, kad “Lietuvos kariuo
menė pasilieka” ir toliau; 
kad prireikus ji “gin» Lietu
vos nepriklausomybę ir lai
svę.” Bet tautos išgamos J. 
Paleckio autoritetas nedaug 
reiškė prieš Maskvos valdo
vus. Todėl jau po dviejų 
dienų, t. y. liepos 2 d. Mask 
vos įsakymu buvo priimtas 
nutarimas, kuriuo Lietuvos 
kariuomenė paverčiama 
•‘liaudies kariuomene.’’ Tuo 
pat metu buvo įvesti “politi
niai vadovai,” o kariuome
nėje įsteigtas propagandos 
skyrius, šių politinių vado
vų ir propagandos skyrių 
pastangomis kariuomenės 
disciplina buvo greit su
griauta ir kariai buvo ve
džiojami po mitingus, ku
riuose žydeliai švaistėsi su 
raudonomis vėlia v o m i s. 
Tuose mitinguose karių var
du buvo priiminėjamos po
litinio turinio rezoliucijos.- 
su kuriomis Lietuvos kariai; 
neturėjo nieko bendro. Nors 
pačioje Sovietų Sąjungoje 
buvo pripažinta, kad vadi
namieji “politiniai vado
vai” tiktai griauna kariuo
menę, todėl tie “vadovai” 
Rusijoj buvo pašalinti, bet 
Lietuvoje okupantams rūpė
jo kariuomenės discipliną 
sugriauti, todėl tokie “vado
vai” galėjo laisvai dirbti sa
vo pragaištingą darbą. Da
bar. įjungus Lietuvą į Sovie
tų Sąjungą, kaip matėme, 
Lietuvos kariuomenė jau vi
siškai panaikinama. Niek 
Lietuvos karių įeis į steigia
mą “šaulių teritorinį korpu
są,” taip ir nepaskelbta. Bet 
viena aišku, kad nuo šiol 
Lietuvos sūnus gaus gint? 
imperialistinius Maskvos 
valdovų tikslus.

Bolševikiškais metodais 
Lietuvoje vykdoma žemės 
reforma yra visiškai parali- 
žiavusi žemės ūkį. Pagal! 
pirmuosius projektus, buvo į 
nutarta visą “reformą” į-j 
vykdyti “tachanoviškais” į 
metodais, iki rugsėjo 1 d. i 
Nesenai buvo paskelbta, 
kad tas terminas pratęsia
mas iki rugsėjo 15 d. Dabar 
“liaudies” komisarų tarybai 
nutarė “pasiūlyti žemės ūkio i 
komisijoms visą žemės pa
skirstymą baigti ne vėliau 
kaip šių metų spalių 1 d.” 
Reiškia, vėl atidėta 15 die
nų.

Kadangi bolševikiški gud- 
riagalviai sugalvojo vykdyti 
žemės “reformą” kaip sykis i 
didžiausioj darbymetėj, tai 
netenka stebėtis, kad žemės 
ūkis buvo vienu mostu visiš
kai dezorganizuotas. Tą pa
galiau pamatė ir sovietiško
ji Lietuvos vyriausybė, to
dėl ji paskelbė nutarimą tai 
padėčiai pašalinti. Vyriau-; 
sybė laiko, kad svarbiausias

Vaizdelis parodo Anglijos ūkininkus kuliant kviečius armijos duonai. Kad užtikrinus pa
kankamai maisto, valdžia įsakė išarti ir Įsėti javais kiekvieną sklypeli žemės.

j Maskva Įsake Jau Jau Ruošiasi Kr a- i Steigti Kolchozus. toms.

uždavinys esąs įvykdyti tin- PRISIPAŽJSTA, KAD KO
MUNISTŲ MITINGAI 
KVAILINA ŽMONES.

karną ir savo laiku žiemken
čių sėją. Todėl visi kviečia
mi savo darbu ir asmenine Matyti, kad dabartiniems 
iniciatyva siekt pavyzdingai Lietuvįs valdovams jau nu-

TAPĘS KOMISARU,
“DRAUGAS” KRIAUClO-'

NIS PASIDARĖ NE
DRAUGIŠKAS. T * + J K. Lietuvos darbo

Petrašiūnų elektros stoty ■ pavaduotojas
ir

NUVYKO PASIMOKYT 
“KUMUNIZMO TVAR

KOS” PAS GUDUS.
komisaro

Įvykdyti Pį™}aj4.žiemken-gį^(jo dar Imiandžio 27 d. buvo Micelmacher ir keli kiti
cių sėją socialistiniuose Lie- rje dabar vyksta. Tikriau; pradėti įmonės praplėtimo ; pOd komisarai nuvyko Mins- 
.uvos laukuose. Toliau se- pasakius, okupantams buvo darbai, kūne turėjo auti ^an pas gudus pasimokinti 
ka: Tiems žemių savinin- §var|jU sudalyti vaizdą, kad baigti per 10 savaičių. Ta-; “sovietiškos tvarkos.’’
kams, kūne turi daugiau Lietuvoje prasideda “laisva ciau praėjo jau 4 menesiai,. Na, jau kaip Micelmache- 
kaip 30 ha, uždedama parei- ga(jyne ” kurioje kiekvienas ° darbų pabaigos dar nema- rjaj pra(jės Lietuvoje tvarką 
ga apsėti ne tik paliekamus plepėti, ką tik nori. macheriuot, tai bus tikrai

zen?es P^VS’ y®* }r dabar, kai jau okupantai Petrašiūnų elektros.sto-jmiceimacheriškas jovalas.
atiločiau jų valdytus žemes folinaiiai atsisėdo Lietuvo- ^ies. )mo.nes darbininkai sa-1 ----------------
plotus. Jie tuq savo asme- je tuomet galima ir nebe. yo komisaru buvo išrinkę!
mne atsakomybe tinkamai mitinguoti. štai ką tuo rei- kažkokį L- Kriaucionį. Bet: 
parengti dirvą, įtręšti i£aP_ kalu rašo Lietuvos komunis- dabar Tiesa skelbia, kad

Ii dvarų bus steigiami “sov- 
chozai,” arba sovietiški

dvarai.

Dabartiniai Lietuvos val
dovai keliais atvejais yra į- 
sakmiai pareiškę, kad Lie
tuvoje kolchozai nebus stei
giami. Tačiau kaip ir kitais 

i reikalais, taip ir Lietuvos 
; kolchozacijos klausimą 
sprendžia ne Lietuvos taria
moji “vyriausybė,” bet Mas-

• kva. Dabar jau atvirai skel
biama, kad sudaromi pir
mieji kolchozai. Pasak “D. 
Lietuvos.” Šėtos. Dotnuvos 
ir Gudžiūnų valsčių (Kėdai
nių apskr.) “bežemiai ir ma-

• žažemiai imasi iniciatyvos 
kolchozus sudaryti.” Tad 
pirmuosius kolchozus jau 
turime. Lietuvos ūkininkuI *
nelaimei galima, deja, pra
našauti, kad tokių kolchozų 
bus netrukus ir daugiau. Toj 
pačioj Kėdainių apskrity 
numatomi sovehozai šiose 
vietose: Baisogalos dvare, 
Vilaikių dv.. Baisogalos 
valse.. Terespolio dv., Gu
džiūnų valse., Juodkiškių 
dv., Kėdainių valse., Lan- 
čiunavo dv.. Kėdainių vals., 
Šilutiškių dv.. Dotnuvos 
valse., Paliepių dv., Josvai
nių valse. Be to, iš to paties 
“Darbo Lietuvos” numerio 
sužinome, kad raudonar
miečių okupantų reikalams 
paimtas aerodromui visoje 
nepriklausomoje Lietuvoje 
gerai žinomas Kėdainių žir
gynas. kurio likutis—49 ha. 
prijungti prie Juodkiškių 
dvaro sovehozo.

į Išalkę Rusijos bolševikai 
; jieškos pas žmones maisto.

Įsigalėjus Lietuvoj boiše- 
| vikams, gyventojai suskato 
■ sudarinėti įvairių prekių at- 
į sargas. Dabar Vilniaus mie- 
Įsto ir io srities prekvbinin- 
' kai įpareigojami pranešti 
apie tuos asmenis, kurie su
darinėja atsargas. Pas to
kius žmones tuoj pat bu
sianti padalyta krata.

Ryšium su batų ar odos 
stoka, kai kurie batsiuviai ir 
prekybininkai pakėlė kai
nas net 200—300 nuoš. Pre
kybos komisariato atstovas 
Vilniuje įspėja, kad už kai
nų kėlimą bus baudžiama 
ne tik piniginėmis baudo
mis, bet ir priverstina darbo 
stovykla ir abiem bausmėm 
kartu.

Deja, istorija rodo, kad 
vien bausmėmis prekių ne
pagaminsi. Sovietų Rusijoje 
bausmės vykdomos jau virš 
20 metų. bet prekių kaip 
nėra. taip nėra...

“TAVARIŠČ” EViN 
NOCH.

Į Tauragę buvo atvykęs 
iš Kauno pramonės komisa
riato atstovas, kuris darbi
ninkus paguodė, kad busią 
statomi jiems specialiai ski
riami namai. Tas atstovas 
vadinas “draugas” E v in 
Noch.

JANTKĖ, MIRKĖ IR 
JANKEL.

Alytaus apskrity įsisteigėk^,siais m?Jals zlem tų partijos organas “Tiesa : S1S draugąs, anksčiau ga , - . Profesinė saiun- 
kencių butų paseva ne ma- “įvairiomis nroe-omis su- na veiklus, paskirtas komi- į moK> P.ro iae .^u. 
žiau kaiD 1939 m Tačiau • .Daiuomis progomis, su nesukalba-! §a> kuri mokins lietuvių vai-, &<up m. Juliau sirmkimuose, pasitanmuo- >aru P^.,aar*s, nesukama .v r nenkin valdvhos na-knkm minu tai o-alima mitu ... . i moc ičrhstuc bm-ef»iflrac . KUS. 1S penkių vaiayoos na-k^k/H * P1* galima butų mitinguose, sakoma dau- n}as; išdidus, kerštingas ir 
atliktu, nutarime nepasaky- gybg kalbų... Tačiau labai visai nedraugiškas.
ta. Taip pat tiems, kūne žiogai jr Įabai žalinga, kad
gauna žemę, uždedama pa- kalboS tuščios ir nieko nepa- 
reiga žiūrėti, kad butų pase- tuščioms kai-ta pakankamai žiemkenčių. boms reikja skelbti kov?

.... Neleistina, kad tuščiomis 
LIAUDIES PRIEŠŲ VAI- frazėmis pasipuošę žmonės 
KAI UŽPLŪDO KAUNĄ, kvailintų darbininkus’”

penkių valdybos 
; rių, trys turi štai kokias pa- 
įvardes: Kostelnik, Hašker. 
j šimanska.

O Balninkuose į jaunimo 
; sąjungos skyriaus valdybą 
i išrinkti šie “tautiečiai”:

TEATRUOSE TIK RUSIŠ
KOS FILMOS.

Lietuvos kino teatruose 
dabar rodomos tiktai sovie-j 
tiškos filmos. “Darbo Lie-Į 
tuva” skundžiasi, kad žmo-į 
nes tų filmų nesupranta, nes! 
nemoką rusų kalbos. Todėl i 
reikią dėti daugiau lietuvis-’ 
ku užrašu.

PROF. PURENĄS PA
SKIRTAS UNIVERSITE

TO REKTORIUM.

“m“dabar lietu-

™kai raudonoji armija to dekanu - doc. VI. Jako- «išIa>.ino„ Lietuvą?
Darbo I iPtnva” rašo Bet kas baugiausia nas. Technologijos fakulte- 

kad ii nieku budu negalinti kvailina darbininkus tuščio- to dekanu — doc. VI. Jako-
— i~ v • mis frazėmis jei ne komuni- viekas, o statybos fak. dėka-isuprasti, iš kur Kaune staiga __ ’ , », Q ,, . ,stų partija? nu—ord. piof. Stasys Kolu-

MOKYKLOS PAVERČIA
MOS PROPAGANDOS 

FABRIKAIS.
Nuo šių mokslo metų pra- i 

džios mokyklose organizuo- ■ 
jami komunistiniai pionie-, 
riai ir “oktebriukai,” o vi
durinėse mokyklose — ko-, 
munistiniai jaunuoliai.

PAGARSINIMAIi 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PA N E DE
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garslnsmai į tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal
pini.

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

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

Už pajleškojimus darbininku, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žodi. Stambes- 
nėm raidėm antgaivls—15c. extra.

•‘Keleivio*’ prenumeratoriams už 
pajleškofimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Mažiausio paješko- 
jimo kaina 65c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

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

atsirado tiek daug “bezpri- 
zornikų” — vaikų, kurie ap
tvindo kavines, pardavinė
dami įvairias gėles, saldu-: 
mynus ir kt prekes. Esą, 
liaudies priešams šitas reiš-

DARBININKAI NENORI 
SOVIETAMS “STO-

ROTIS.”
Kauniškė komunistų “Tie-

kinys esąs tikrai malonus, sa” pasakoja, kaip Lietuvos 
Jie laiko tą reiškinį “butinu darbininkai apgaudinėja 
x)lševizmo priešu.” Vis dėl- “naują tėvynę.” Esą, Pa- 

“Darbo Lietuva” esanti langoje prie gatvių tiesimo 
tikra, kad liaudies priešai darbų dirba 60 darbininkų, 
sąmoningai iš patamsių kir- Statybininkų profesinės są- 
šiną tėvus, kad šie siųstų jungos atstovas “draugas” 
vaikus į gatvę. Kaoustin nuvykęs Į darbo

Renkant komunistams sa- vietą ir pastel^ję^kad(l ir- 
vo “liaudies seimą,” už jį Vb zmo*
balsavo beveik “1M procen- nes- į ?to.ve^V
u” balsuotojų. Taip aiškino ^tina prižlurėtoius^ tU° 
komunistų spauda. Tuomet Kallma Prizlul€toJu • 
“liaudies priešų” visai nebu
vo. Na. tai iš kur jų galėjo ŪKININKAI NEGALI 

GAUT ZUPERIO.
tik jų vaikai Užplūdo , Mažeikių apskrities Se- 

Kauliai aos lr Akmenės valsčių ze-
- - - mės komisijų pirmininkai

apžiūrėję vykdomus žemės 
darbus. Jie nusiskundžia, 

MOTERŲ SUSIRINKIMĄ įad negaunama zuperio.
VEDC GESA ŽMUDS- fe1 re,ka„lln.?a?.t •klk 

“Darbo Lietuva’ išaiškino. 
AAJ A. , jia(| “puikiausios” trąšos

Komunistu “Tiesa” pra- esančios šiukšlės ir lapai...
neša, kad Mariampolėj bu-- ---------------
vęs sušauktas moterų susi-! DARBININKAI VAROMI 
rinkimas, kuriame dalyvavę ZOVODĄ.
apie 60 moterų. Bolševikų Komunistų botagas varo 
organas “Tiesa” džiaugiasi. Lietuvos darbininkus netik 
cad šį susirinkimą “labui risčia, bet ir zovoda. “Sta- 
pavyzdin^ai vedė” ne lietu- į chanoviškais” ir kitokiais 
vė moteris, bet “energingo- darbininkų išnaudojimo me- 
i” Gesa Žmudskaja, “kom- todais Lietuvos okupantai 
lartijos atstovė.” Išrodo, į paniekė to, kad raudonajai 
cad Lietuvoje lietuvių jau armijai statomos Prienuose

dabar tiek atsirasti, kad 
vien 
visą

Ar ne durnai išrodo ta 
bolševikų propaganda!

nebeliko. Visus 
mus veda arba 
arba žydai.

susirinki-
burliokai,

kareivinės busiančios pasta-, 
tytos 2 Vi mėnesio anksčiau, 
nekaip buvo numatyta.

, ŽODYNĖLISpaila.
Matyt, pas

nėra nei vieno mokyto Žmo-’ 1S,OOO žodžių. Labai parankus turėt 
• . o r, ‘ , I Kisenvje. Gražiai apdarytas dirbtinegaus, jeigu prof. Pureną tu- i skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir 

rėjo skirti universiteto vii ši- i geresnio kišeninio žodynėlio lietuviųninku kalboje nėra. Gaunamas Keleivy.

. . x , LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IRkomunistus i ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa

Gaunamas 
t Kaina .............................................. $1.00

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašo^'. Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.

S«bot«« Lietuviu tinyėia
Ypatingai dabartinša krikšėianybėa gadyne)* kiekrlcnaa tarėtg 

penkaitjrt, nea tik tada gaira aiškiai aapraati liiera tariau.
Knyga didelio formato, tari 271 puolapj. Kaina popieros apdarais 

—1.00; audimotl.2R. Pinigus valima siųsti popierini doleri
arba "Money Adraaookit aekanėiai:

KELEIVIS, 2S3 Broadway, So. Boston, Mas*. |

AR ROMOS

piežius y'a Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tekio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas IT. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIIL šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
sosipažint sa visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žais’ų ir tani- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka/

Knyga apie 230 poslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aadtara viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm (spaustas kny

gos vardas, KAINA *2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina S1J5.

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

Taipgi galima gaut t* knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
SSS BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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ietinės Žinios
BOSTONO KOMITETAS 
KOVAI UŽ NEPR1KLAU- 

SOMĄ LIETUVĄ.

KETURI LIETUVIAI MI
RĖ NUO MEDŽIO AL

KOHOLIO.

Mažuoliai paliko 3 vaikus 
našlaičiais.

Šitoki organą įkūrė vietos 
lietuvių draugijų atstovų 

konferencija.
Pereitą ketvirtadieni. 26 

rugsėjo vakarą. South Bos
tono Lietuvių salėj įvyko __  ______ _______
vietos draugijų atstovų kon-• 395 miršta keli žmonės, 
ferencija Lietuvos klausi-

Massachusetts turi 4,312,332 
gyventojus.

Pereitą pavasarį surink- 
i toji gyventojų statistika pa- 
i skelbta tik šiomis dienomis. 
Iš jos pasirodo, kad Massa
chusetts valstija turi 4,312,- 
332 gyventojus. Tai yra, 
tiek turėjo pereitą pavasarį, 
kuomet buvo surašinėjami' 
gyventojai.

Dešimtis metų atgal čia 
buvo 4.249,614 žmonių, taiPereitos seredos vakarą 

South Bostono policija gavo ! gi ne kiek tepriaugo per de- 
telefonu žinią, kad ant Bol-i šimtmetį. Kitose Naujosios
ton streeto. namuose

mui aptarti. Pirmininkavo 
Antanas Matjoška, o sekre
toriavo A. Ivaška.

Patikrinus atvykusių de
legatų mandatus, pasirodė, 
kad konferencijoj reprezen
tuojama ĮS Įvairių organi
zacijų. Pakvietimų buvę iš
siuntinėta daugiau, bet. ma
tyt. ne visos draugijos su
spėjo išrinkti atstovus. Tiki
masi. kad jos prisidės vė
liau.

Tačiau iš pranešimų pa
aiškėjo. kad kažkurios drau
gijos, kurios priklauso prie 
kunigų vadovaujamos ^Fe
deracijos.” prie šito darbo 
neprisidės, nes kun. Vir- 
mauskas esąs priešingas

Nuvykus policijai nuro
dytu adresu, pasirodė, kad 
tenai butą lietuvių “parės.” 
Tenai gyveno Stanislovas 
Mažuolis, 43 metų amžiaus 
lietuvis, su savo žmona Ju
lia. Tą vakarą pas juos at
ėjo i svečius Juozas Maciu
levičius. 60 metų amžiaus 
vyras, ir Jonas Šarnelis, 43 
metų amžiaus. Sakoma, kad 
žiedu atsinešė dvi “pantes” 
snapso ir pradėjo visi ketui! 
gerti.

Kai pribuvo policija, tai 
Julia Mažuolienė ir Juozas 
Maciulevičius buvo jau be 
žado. Policija tuojaus nuta
rė vežti juodu ligoninėn. 
Norėjo vežti ir Mažuolį su

Anglijos valstijose, kaip, 
pavyzdžiui' Vermonte, per 
tą dešimtmetį gyventojų 
skaičius net sumažėjo.

Prie Naujosios Anglijos

ė boikotuoti komu
nistus.

South Bostono lietuvių 
draugijų atstovų konferen
cija pereitą sąvaitę nutarė 
boikotuoti komunistus kaip 
“lietuvių tautos išgamas” ir 
“savo tėvynės pardavikus.”

Nutarta neiti į jokius ko
munistų parengimus, neskai
tyti jų spaudos, neduoti jų 
laikraščiams jokių skelbi
mų, neimti iš jų jokių plaka
tų ir reikalauti, kad lietu
viai biznieriai taipgi nedė
tų į savo langus jokių ko
munistiškų skelbimų ir ne
laikytų savo biznio įstaigose 
ar ofisuose jokių jų lapelių.

Pastebėjus kurio biznie-
yra skaitomos 6 valstijos, rio lange komunistų plaka-
kurios pagal šių metų statis
tiką gyventojų turi sekan- 
ČlHl Z

Maine ............. 845,139
New Hampshire 489,716 
Massachusetts 4,312,332 
Rhode Island .... 711.669 
Connecticut 1.710,112
Ver mont ........ 357,598
Taigi iš viso Naujoji An

glija turi 8,426,566 gyven
tojus.

tą ar kitokį skelbimą, išmes
tų. O jeigu įspėtas biznie
rius to nepadalytų, tai pa
skelbti ir jam boikotą, kaip 
komunistų rėmėjui.

Report.

Edisono kompanija nupigi
no elektrą, bet ne visiems.

Bostono Edisono kompa
nija paskelbė nupiginanti 
elektros kainą, numušdama

. .. , . . metams apie $750,000. Išro-
Atejo submarinų atakuotas; <jo didelė suma. tačiau jeigu 

*alvM- 'paimti domėn faktą, kad

Amerikos Legijono parade 
sužeista 1,400 žmonių.
Pereitą sąvaitę Bostone 

buvo Amerikos Legijono 
konvencija. Kai pereitas 
“Keleivio” numeris ėjo 
spaudon, didis Legijono pa
radas buvo tik ką prasidė-

LATVYS LAISNIUOTAS 
KARPENTERIS.

State* nauju* Ir 
taisom senus na
mus. Musų kai
na prieinamiau
sią. Visoks dar
bas garantuotas. 
Padarom reika

lingus planus pataisymams. Klauski- 
. , , is*-' *i i** musų kainos ir pamatysite skirtu.Įęs. todėl negalėjome pilnų mų. Matyt geriausia vakarais, 
žinių apie jį paduoti. J. J. kirsis

Tame parade maršavo i 32 Hanthorne Ave..

ToL TRObridge 2229

Dr. John Repshis
(RBPtYS)

UBTUTU GYDYTOJAS 
Valandas: SM Ir M 

Nedaliomis ir tveotadMolato 
•00 19 IU 12 ryta.

271 HABVABD 8TRKET 
kaa. p. laaaa st. arti Cantrsl skv. 

CAMBBIDGB. MASS.

ARLINGTON, MASS.
Tek ARL 5537-Japie 125,000 žmonių. Jis tę

sėsi 12 valandų ir 15 minu- -
brBUKIT TEISINGI

3,000,000. tiek ftentapskąį^K^gp g*y j** •Sodo Laikrodžiui.to dienraščiai.
Minių susigrūdimas

toks didelis, kad apie 1,400 
žmonių buvo sužeista, o du 
ir gyvybės neteko.

Po parado, miesto gatvės 
buvo užverstos visokiais po
pieriais. Gatvių valytojai iš
vežė 150 tonų įvairių šiukš
lių ir laužo.

a ituptcted ROUI!

Telefaaas 21324 
MEDICINOS DAKTARA8

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STBEBT. 

LAWRENCE. MAS8.

tam. Jis ••konfiskavęs” netjšameliu, bet tiedu atsisakė 
važiuot, aiškindamiesi, kad 
jiems niekas nekenkia.

Už trijų valandų Mažuo
lienė ligoninėj mirė. Kiek 
vėliau mirė ir Maciulevičius.

Tuomet policija nuvyko 
atgal į Mažuolių namus prie 
Bolton streeto, pažiūrėti kas 
darosi su dviem likusiais te
nai vyrais. Atvykusi ji rado 
jau ir juodu be žado. Su Ma
žuolių ir Žarnelių ji jau ne
begalėjo susikalbėti. Tuo
met ir jiedu buvo nuvežti li
goninėn. Per naktį jiedu da 
išbuvo gyvi. bet ketvergo 
rytą. rugsėjo 26 d., abudu 
mirė.

Vadinasi, mirė iš viso ke
turi asmenys: viena moteris 
ir 3 vyrai.

Padarius dviem pirma 
mirusiems skrodimą, pasiro
dė, kad jie užsinuodijo me
džio alkoholium. Policija 
sako. kad bonkos, kuriose 
buvo ta jų “degtinė,” išrodo 
kaip paprastos degtinė: 
bonkos ir nekelia jokios 
nuožiūros. Matyt, yra būtie 
gėrių, kurie patys gamina 
“degtinę” ir pardavinėja 
ją gerose bonkose. kurių 
prisirenka išmatų bačkose. 
Bet kur šitie nuodai buvo 
pirkit, policija iki šiol da ne
susekė.

Mažuoliai paliko trejatą 
vaiku našlaičiais.

ir pakvietimus, kurie buvo 
nusiųsti '•Federacijos” sky
riams.

Šituo pranešimu labai už
sigavo “Darbininko” redak
torius p. Kneižis. Jis pradė
jo reikalauti, kad tas prane
šimas. jog kun. Virmauskas 
konfiskavo pakvietimus ii 
uždraudė •'Federacijos” 
skyriams šitoj konferencijoj 
dalyvauti, butų atšauktas, 
nes toks pasakvmas Įžei
džiąs kleboną. Pirmininkas, 
žinoma, atsisakė tai atšauk
ti, nes taio ištikrujų buvę. 
Nors p. Kneižis nenorėjo 
nusileisti ir jau buvo pradė
jęs kelti nesantaiką, tačiau 
susirinkusieji draugijų at
stovai suriko, kad bendras 
darbas čia nebūtų dėl klebo
no trukdomas. Jei kleboną- 
nenori prie šito darbo prisi
dėti, tai tegul sau ir neside
da. o mes dirbsime už Lie
tuvą visi išvien. Ir daugiau 
p. Kneižiui balso šituo klau
simu pii mininkas nedavė.

Pradėta svarstyti klausi
mas. ar reikia Bostono lietu
viams steigti koki nors ko
mitetą kovai už Lietuvos ne
priklausomybę ? Pasiprašęs 
balso, p. Kneižis pradėjo 
aiškinti, kad toks komitetas 
esąs nereikalingas. Ir čia jis 
pats prisipažino, kad šito
kiam komitetui esąs prie
šingas jo klebonas. Katali
kai su tautininkais, esą. turi 
Įsteigę Lietuvai gelbėti 
“centrą." todėl kas nori Lie
tuvai padėti, tegul siunčia 
savo pinigus Į tą “centrą.”

Bet draugijų atstovai šitą 
p. Kneižio aiškinimą sukri
tikavo. Kaip galėjo Įsikurti 
koks ten “centras.” kuomet 
da nėra skyrių? Centras ga
li būt tik draugijų, kuopų, 
ar komitetų, bet negali buti 
visai pliko centro, kurio nie-i 
kas nėra Įgaliojęs buti cent- į 
iu. Visų pirma turim steigti i 
kolonijose bendrus draugijų! 
komitetus. Tie komitetai 
bus kolonijų centrai. O jei
gu reikės bendro centro vi
soms kolonijoms, tai ji galės 
Įsteigti tiktai kolonijų atsto
vų steigiamas suvažiavimas.

Todėl taip ir padaryta. 
Tuo tarpu Įsteigtas Bostono 
Komitetas Kovai už Nepri* 
klausomą Lietuvą. Prie jo 
prisidėjo visos didžiausios) 
vietos lietuvių draugijos.; 
šią sąvaitę Komitetas turėsi 
i avo posėdį ir nustatys savo 
veiklai programą. Dalyvis.;

Pagrobė už $30,000 brang
menų.

ši panedėli du banditai 
Roxbuiyje užpuolė Harri- 
.'on and Lawton firmos a- 
gei’.tą lėmė i.> j< automobi
li su -530,0. n» a«l šonų

kompanija turi 340,000 na
mų, kurie naudoja elektrą, 
tai tas nupiginimas išeis tik 
po pora dolerių kožnai šei-; 
mynai. Bet da ne visos šei-' 
mynos galės tuo ir pasinau-i 
doti, nes nupiginama tik to-' 
kioms šeimynoms, kurios 
daugiau elektros išvartoja.

Pereitą penktadienį East
Bostonan atėjo belgų laivas 
“Ville d’Anvers,” kuris at
vežė daug vilnų ir škotiškos 
degtinės. Iš Glasgow uosto 
išėjus, jį lydėjo 26 ginkluoti 
laivai. Plaukiant pro Airiją, 
juos užpuolė vokiečių sub- 
marinai ir tris iš ginkluotųjų 
palydovų nuskandinę.

Vytauto Draugystė rengia
sukaktuves. Bostono operai pastatyti

Spalių 12, Columbus die-į išleista keli šimtai tukstan-; 
noj, Vytauto draugystė ren- j čių dolerių, o dabar ji par- 
gia vakarienę. Prasidės nuo, duodama už skolas. Vien tik 
6 vakare Lietuvių Salėje ant i miestui nemokėtų taksų esą 
E streeto, So. Bostone. Va-i$10,000. Triobėsys gražus ir! 
1. j = v..„ i„u„: didelis, bet stovi daugiau

tuščias, negu užimtas. Ope
rų žmonės Šiais laikais jau 
nemėgsta. Jos perdaug 
jiems nuobodžios ir dažnai ) 
nesuprantamos. Jie daug! 
geriau mėgsta naktiniusj 
kliubus su “koktėliais” ir 
žviegiančiu džiazu. Sako
ma, kad operos patalpoj bu- 

; sianti Įtaisyta dirbtuvė auto
mobiliams ir trokams taisyt.

karienė bus labai gera. ga
lės privalgyt kiekvienas iki 
sočiai. Svečiai bus vaišina
mi ąlučiu įr degtine. Bus ir 
trįs piniginės dovanos prie 
įžangos tikieto. Rengėjai 
prašo Įsigyt tikietus iš anks
to, kad galėtų geriau prisi
rengti. Nepamirškit Vytau- 
tinės pokylio. Komitetas.

Pašovė žmogų ant stogo.

Lynne tapo pašautas Rus- 
sell Kilcollins, 44 metų am
žiaus darbininkas, kuris 
dengė stogą ant statomo na
mo. Kulipka pataikė Į strė
nas ir sunkiai jį sužeidė. Ne
laimingasis nuvežtas ligoni
nėn. Kas ji šovė, nesusekta.

Puikus šokiai.
Spalių 12, Columbus die

noje. bus puikus šokiai Mu- 
nicipal svetainėj ant Broad- 
way. Gros gera orchestra ir 
jaunimas ypatingai turės 
daug smagumo. Rengia So. 
Bostono Lietuvos Dukterų 
ir Sūnų draugystė. Prasidės i j 
nuo 7 vakare. Įžanga labai ’ 
prieinama. Kviečia lietuvių 
jaunimą Į tą puikų parengi
mą atsilankyt. Komitetas. 
------------------ -------&---------------- .

Parsiduoda Stuba
3 šeimų po 3 ir 4 kambarius arba 

mainyt ant didesnės po 5 kambarius. 
Mortpičio nėra. A. M.

664 E. 5th st., So. Boston.
Tel. ŠOU 1825

Išsirandavoja 2 kambariai
Atskirai arba sykiu, be valgio. Pa

ranki ir tyki vieta, arti prie susisie
kimo, busais ir karais. K. J. (1)

15 Treadway Road, Dorchester.
■*-SXk« a'ss s š s k a x x'h

BLINSTRUB’S
Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubų.

Naujai įrengta vėsinimo sistema ir šokiams estrada.

VAIDOVILIS-FLOOR SB0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

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

NEDĖLDIENI AIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TUSIAS IKI UŽDAROMA.

KURIE NORI JAUKIAI PAS ISMAGINTI, UŽEIKIT 
CIUOT I BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

PASISVE-

Kampas D STREET ir BROADWAY 
| SOUTH BOSTON, MASS.

Bostono opera eina ant 
licitacijos.

DABAR TINKAM1AUSIS 
LAIKAS PATAISYT

NAMUS.
PAS MUS JUS GAUSITE

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas raus gausite: Gerinsiąs Ra- 
šies PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokie smulki* 
reikmenų ii geležies, SIENOMS 
POPIERŲ. Visokie reikmėse 
Elektra*. Visokį* reikmėm ii ga
mos, etc.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymu veltai.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Sąuare « 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA Savin.
628 BR0ADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL ŠOU 4148

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATURALĘ SPALVĄ, ir 
taipgi ant tokių plaukų padarome 
PERMANENT VVAVE m specia- 
lišku tam aliejam. Darbų garan- 
tuojam.

83a L Street
SOUTH BOSTON. Tel. 4645

Musu ekspertai peržiūrės ir 
pertikrins jį veltui. Jeigu reikės 
pataisyti, tai mes už mažą kai
ną pataisome. Užeikite pamaty
ti musų naują pasirinkimą 
BULOVĄ, WALTHAM, HA
MILTON. GRUEN ir WEST- 
FIELD laikrodėlių VYRAMS ir 
MOTERIMS. Musų krautuvė 
pagarsėjusi dideliu pasirinki
mu dovanų. Užeikit šiandien!

ROLAND 
KETVIRTIS & CO.

312 Broadvvay, Tel. ŠOU 4649 
South Boston, Mass.

TeL KU 7119

halini LnzeckasNA
LIETUVE GYDYTOJA 

VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8
SEKMADIENIAIS PAGAL 

SUTARTI.
460 BROADVVAY

Cambridge, Mass.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akių, Vidurių Liga, 

Ausų, Nosies ir Gerkles.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
N-RAY Aparatų.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

LUOnDERtAnO

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADU'AY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

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

SOUTH BOSTON
CAFETERIA

SMAGI VIETA PASIVAlšINT
Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina-; 

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

249 BROADWAY, 
South Bostone.

Nežiūrint kitų produktų ge
rumo, Jus visgi sugrinšit pas 

PICKWICK
kad geriausiai 
pasitenkinti

U KRANO—Parodyk į Tą Kraną 

BONKOM—12 ancų ir Pilnom Kvortom

!•+

PICKWICK ALE

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningradu.

Specialistas Vyriikų Ir MotorUkų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa. 

Valandos: nuo lt ild 12 dienų, 
ano 2 iki 4. aaa 7 iki S vakaro 
180 HUNTINGTON AVE. 

BOSTON. MASS.
TeL Comssonneolth 4S7O.

ToL Uaivorsity MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-A

678 Maaaachusetta An,
(PRIE CENTRAL SKVtRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARB, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ UGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. Hd 7 vak. kaod 
Nedėliom, nuo 10 ryto Hd L

Tel ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo S ryto Ud 7 vakaro.

8C*N*T2 ryto ild 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
Sa BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
* PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perklaustom 
: čia pat ir į to- 
i Iimas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

1068
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigino.

Dideli pagerinimai Ir 
HydraaHe “ ‘ '

TAIPGI TAISOME AUTOMOM- 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBY SCIŲ.
Peter Trečiokas ir 
Joe

1 HAMUN STRIKT

r
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