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Vokiečiai Netoli Maskvos; Sako 
Paėmę 500,000 Belaisvių

ORLAS. BRIANSKAS IR 
VIAZMA JAU PRIEŠO 

RANKOSE.

Kodėl Sumušti Rusai
Vis Da Kariauja?
Hitleris anądien paskel

bė, kad Rusija “jau sumuš- 
i ta.” Dabar vokiečių karinin-

3 • - i • - i kai paaiškino “Nevv Yorkdaug jų paėmę nelaisvėn, : Tjmes” korespondentui, ko- 
^vurtjj žinių agentūra Tass dėl Hitleris ku0.
sako. kad Maskvna naaaa. i mgt i;.,ikl|ljy Ra.sako, kad “Maskvos mušis, 
be abejonės, nulemsiąs visą 
šitą karą. Iš to reikėtų supra
sti, kad jeigu rusai čia neat
silaikys, tai jų karas bus jau 
pralaimėtas. Hitleris jau pe
reitą sąvaitę paskelbė, kad 
rusai jau “sumušti” ir visa 
Europa dabar jau esanti jo

Anglų pagalba per Archan
gelską šiuo laiku nėra 

galima.
Maskvai gręsia didžiau

sis pavojus. Šitą jau pripa
žįsta ir patys rusai. Žinios 
sako, kad Stalino valdžia 
jau pradėjo kraustytis kitur.1 rankoj 
Vokiečiai paėmė jau visus šią sąvaitę pasklido gan- 
svarbesnius miestus aplink du, kad rusams gelbėti ang- 
Maskvą. Pereitą sąvaitę jie lai išsodinę “didelę armiją” 
užėmė Orią, o šią sąvaitę ru-' Archangelsko uoste. Bet da- 
sai buvo išmušti iš Briansko lykų žinovai sako, kad tai 
ir Viazmos, dėl kurių dvi esanti paprasta propaganda, 
paskutines sąvaites ėjo kru- Archangelsko uoste šiuo 
viniausios kovos. Vokiečiai laiku negalima esą didelės 
skelbia, kad šitose vietose aimijos iškelti, nes tas uos- 
jie paėmę nelaisvėn jau tas tuoi užšals ir iškeltai ar- 
500.000 raudonarmiečių su mijai nebūtų galima prista- 
ginklais. Iš viso esą paimta tyti reikalingų daiktų, 
nelaisvėn jau 3,000,000 ru-' Amerikos pulkininkas Ste- 
sų. įvvard. kuris 1918 metais bu-

Berlynas skelbia, kad šar- • vo išlipęs Archangelsko uos- 
vuoti vokiečių daliniai jau • te su amerikiečių ekspedici- 
praėjo pro Maskvą ir sten-Sja, sako: “Šitoms žinioms 
giasi užeiti jai iš užpakalio, j apie iškėlimą anglų armijos 
kad neleidus Stalino vai-;Rusijos šiaurei aš nepriduo- 
džiai pabėgti, kuri paskuti-. du jokios reikšmės. Jus turit 
nėmis dienomis jau pradėjoį atsiminti, kad kareivių iškė- 
kraustytis iš Maskvos į ry-Įlimas yra tik pirmutinis 
tus. žingsnis. Didžiausis ir sun-

Pora sąvaičių atgal vokie- Į kiaušis uždavinys yra tuos 
čiai buvo" dar už 230 mylių • kareivius aprūpinti viskuo, 
nuo Maskvos, o ši utaminką O Baltoji Jura, kurioj stovi 
jiems beliko jau tik 60 my- Archangelsko uostas, tuo- 

ir jokių

rusai
nauja. Jis pasakęs taip dėl 
to, kad reguliarės rusų ai mi- 
jos jau nebėra. Ji jau visa 
sunaikinta. Dabar i frontą 
esą suvaryti atsarginiai ir 
žmonės visai menkai lavinti. 
Tokia armija nesanti jokia 
armija, bet ginkluota minia, 
kuri negalės ilgai laikytis.

Be to, rusai neteko labai 
daug ginklų. Nuo to laiko, 
kai vokiečiai paėmė Kijevą, 
eidami gilyn Ukrainon jie 
paėmę dar 106,365 rusus 
nelaisvėn ir didžiausi karo 
grobi, tarp kurio buvę 212 
tankų ir 672 kanuolės. Ne
tekę dabar kasyklų ir sun
kiosios pramonės Ukrainoj, 
rusai jau niekados negalėsią 
prarastų ginklų atstatyti. 
Taigi, suėmus visa tai km- 
von, sako vokiečiai, reikia 
pripažinti, kad Rusija jau 
sumušta.

Italija Neteko Treč
dalio Savo Laivų.
Anglijos laivyno žinyba 

praneša, kad nuo tos dienos, 
kaip Mussolinis šoko į karą, 
jau trečdalis Italijos preky
bos laivų paleista jūrių dug
nan. Prieš karą Italija turėio 
1,235 prekybos laivus. Treč
dalis šito skaičiaus reikštų 
418 laivų.

Daugiausia nuostolių Ita
lijos laivynas turėjęs per 
lugsėjo mėnesį, kuomet ang
lų submarinos ir orlaiviai 
pradėjo skandinti Vidurže
mio juroj Mussolinio trans
portus su kareiviais, kuriais 
ris stengėsi sustiprinti fašis
tų pozicijas šiaurės Afrikoj. 
Kadangi tuos transportus 
visuomet lydi karo laivai, tai 
pastarųjų nuostoliai da sun
kesni, negu prekybos laivu. 
\nglai sako, kad Mussolinis 
prarado jau daugiau kaip 
pusę visu savo naikintuvu ir 
toi pedlaivių: visi jo 10,000 
tonų kreiseriai, apginkluoti 
S-colių kanuolėmis, esą jau 
sunaikinti arba sugadinti; 
vienas šarvuotlaivis sudau
žytas, o trys kiti sugadinti ir 
imsią daug laiko juos sutai
syti.

Gaisras Padarė $13,-
000,000 Nuostolių.
Fall River, Mass.—Perei

tos subatos vakarą Firestone 
Rubber Co. dirbtuvėj čia ki
lo gaisras, kuris siautė 14 va
landų ir padarė $13,000,000 
nuostolių. Septyni dideli bil- 
dingai su guma ir mašinomis 
buvo visiškai sunaikinti, o 
keturi apdegė ir vandeniu 
sulieti. Kovai su gaisru buvo į 
sušaukta

liti Per porą savaičių jie nu
žvgiavo apie 170 mylių 
Maskva sako, kad raudonoji 
ai mi.įa “traukiasi tvarkoj. 
Išrodo, kad šita “tvarka” tu 
įėjo labai greitas kojas.

Berlyno žiniomis, Mask
vos krvptimi dabar laužiasi 
trys stiprios vokiečių kolo
nos. Viena jų eina iš Brians 
ko. taikydama per Kalugą; 
antra žygiuoja nuo Viazmos 
per Gžalską, o trečia puola 
nuo Valdajaus kalnų per 
Ržovą.

Kaluga, Gžalskas ir Ržo- 
vas sudaro Maskvos fortifi 
kacijų lanką ir yra jau pas
kutinė apsigynimo linija. 
Todėl nėra abejonės, kad 
Šitoms pozicijoms išlaikyti 
rusai aukos visas savo spė
kas. Jeigu jie tų fortifikaci 
jų neišlaikys, tai Maskva 
bus žlugus.

Žinios sako, kad iš uz 
Maskvos, iš Rusijos gilumos, 
i frontą yra varomos di
džiausios atsarginių spėkos. 
Rusų moterys irgi eina kartu 
su vyrais. Vokiečiai turi

jaus užšals 
nų kareiviams 
lės privežti.”

Pulkininkas Stevvart buvo 
išlipęs tenai su 5,000 karei
vių, ir tai reikėjo 100 laivų 
jiems užlaikyti. Tai kiek gi 
reikėtų laivu užlaikyti tenai 
“didele armiją"? — klausia 
jisai. Iš to iau aišku, kad per 
Archangelską anglai negali 
pagalbos rusams duoti, o ki
tu keliu nėra.

reikme- 
laivai nega-

Sučiupo Slaptą Na
cių Radijo Siųstuvą.

Amerikos laivyno saigai 
pereitą sąvaitę sučiupo 
Grenlandijos pakrašty vo
kiečių laivą su šnipais, kurie 
vežėsi su savim radijo siųs
tuvą. Manoma, kad jie mė
gino iškelti ir įtaisyti tą apa 
ratą Grenlandijos saloje oro 
permainoms stebėti ir siųsti 
apie tai žinias Vokietijon. 
Tokios žinios labai reikalin 
gos vokiečių orlaiviams, ku
rie leidžiasi bombarduoti 
Angliją arba lekia medžioti 
Anglijos laivų ant jūrių.

Grenlandijos sala guli At
lanto šiaurėj, tarp Kanados 
ir Anglijos.

Šią sąvaitę suimtas nacių 
laivas buvo jau atvarytas 
Bostoną.

JAPONA1 SIŪLO NA
CIAMS SUSTABDYTI 

KAR^RUSIJOJ.
Japonų žinių agentūra 

Domei ragina ašies valstybes
sustabdyti karą Rusijoj, o 
pulti visomis jėgomis Angli
ją. Japonų agentūra aiškina, 
kad Anglija esanti didžiau
sis fašistinėms valstybėms 
pavojus ir ją reikia būtinai 
sunaikinti. Bet jei karas 
prieš Rusiją nebus tuoj su
laikytas, jis gali ilgai da už
sitęsti ir fašistinėms valsty
bėms gali pritrukti karo me
džiagos, nes jos neturi žalia
vos šaltinių, kai tuo tarpu 
Anglija ir Amerika turi ne
išsemiamus resursus.

Advertisinjr Kates 
on Application.
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Anglai Labai Susirūpinę 
Sovietų Rusijos Likimu

MASKVA ŠAUKIASI PA-Į ti ūktų tiems orlaiviams at- 
GALBOS, BET NEGAUNA i skristi atgal? Į keliolika va-

Karo veiksmais Anglija ir 
negali Rusijai padėti.

Londono gyventojai labai 
. sushupinę, kad Rusijai žlu- 

^9° ugniagesių su gUg gali ateįtj jr Anglijai ei- 
125 aparatais, _o0 policma- Pavojus šiandien esąs
“J» dau« did<snis> neg" kada

m no ii n. nors pirmiau.kų. Dėl sunaikintos dirbtu
vės ir jos sandėlių, apie 
2,000 gumos darbininkų lai
kinai neteko darbo. Yra įta
rimai, kad gaisras buvo sa
botažo rezultatas.

Maskva taipgi šaukiasi 
kuogreičiausios pagalbos. į 
Sovietų laivyno organas i
“Krasnyj Flot” išspausdino 
atsišaukimą į Angliją, kad 
ji nieko nelaukdama pultų 

PARTIJOS Vokietiją iš vakarų pusės, 
nes jos vakarų pakraštys da- j

landų jie galėtų subombar
duoti Anglijos laivus ir vėl 
sugrįžti į Rusijos frontą.

Anglijos laivynas yra la
bai daug jau nukentėjęs ir 
statyt jį dar didesnin pavo- 
jun reikštų beveik savžudys- 
tę. Kiekvienas laivas Angli
jai reikalingas maistui ir 
ginklams iš Amerikos ga
benti.

Taigi, nežiūrint kaip Ang
lija norėtų Rusijai padėti, 
Vokietijos pulti ji negali. 
Jeigu ir navvktų anglu armi
jai Vokietijon įsiveržti, tai 
kokiu budu ją tenai palaiky-

KOMUNISTŲ
KLAUSIMAS VYRIAU

SIAME TEISME. bar esąs menkai apsaugotas.! si? Juk armijai reikalingas 
Komu n i s t a s VVilliam Kad Rusijai gręsia didelis' ne tiktai maistas, bet reika-

lingos didelės ir sunkios ka
ro mašinos, reikalingi nuola
tiniai sustiprinimai žmonė
mis. Ar galima butu visa tai

Schneiderman, Rusijoj gi- pavojus, tai pripažįsta visi 
męs žydas, Amerikoje išsi- Londono laikraščiai. Net pa
ėmė pilietybės popieras, bet ties ministerio Beaverbrooko 
vėliau tos popieros buvo iš leidžiamas “Daily Express” 
jo atimtos, nes jas išsiimda- sako, kad “peilis jau artina- pristatyti, kuomet laivus 
mas jis paslėpė tą faktą, kad si prie Rusijos kraujagys- nuolatos atakuotų orlaiviai,
jis priklauso prie komunistų lės.” submarinai ir minos skan-
parjtijos. Taigi Šneiderma- šitas dienraštis reikalau-į dintų? Ar ilgai iškelta armi- 
nas* padavė Vyriausiam Tei- ja, kad Rusijai tuojau butų ja galėtu laikytis? 
smui prašymą", kad šita jo siunčiami tankai, orlaiviai ir Pasauliečiai žmonės šitų 
bylą peržiūrėtų ir sugrąžin- kanuolės, nežiūrint kiek visa pavoju nemato, todėl ir rei- 
tų jam pilietybę. Šį panedėlį tai kainuotų. “Amerika, čia kalauja invazijos. Bet mili- 
teismas sutiko io prašymą ir tavo pareiga,” sako tas ■ taristai sako, kda tokia inva- 
svarstyti, taigi dabar turės dienraštis. zija reikštų tikrai savžu-
iškilti ir komunistų partijos “The Nevys Chronicle” dystę.
klausimas: ar ji stoja už vai- Qako, kad reikėtų net rizi-j ---------------
džios griovimą smurtu, ar kuoti ir daryti Vokietijon £^0 Agentas GaVO 
ne? Komunistų vadams jau įsiveržimą, nes geresnių pro- „
dreba kinkos. gų, kaip dabar, jau nebusią, ” MCIUS HOieįimO.

---------------- Visos vokiečių spėkos dabar James O’Neal, buvęs CIO
yra sutrauktos į rusų frontą, spaudos agentas, San Fran- 
vakaruose jie neturėtų kuo cisco teisme buvo nuteista** 
gintis. trims metams kalėjiman už

Bet tokių pageidavimų kreiva liudvma Harrv Bri- 
reiškia tik civiliai žmonės, dges bvloj.* O’Neal prisiekęs 
Anglijos karo ekspertai ais- tVptino niekados nematęs 
kiną dalyką kitaip. Nepasi- Bridges’ą lipinant duoklių 
ruosus tokio žygio nepada- štampas i Komunistų Parti-

Hitleris Tikrai Bu
siąs Sumuštas.

Jūrių Komisijos pirminin
kas Emory S. Land, rapor
tuodamas Kongresui apie 
laivų statybą, užtikrino ša
lies atstovus, kad Hitleris 
tikrai busiąs sumuštas, tik ne 
Rusijoj, bet ant jūrių. Bet 
Amerika turi paskubinti lai
vų statybą. Ji turi būtinai 
pastatyti 320 didelių trans
porto laivų, kurie galėtų pri
statyti anglams visą reika
lingą pagalbą. Jo apskaičia
vimu, 135 laivų reikia Ame
rikos pagalbai gabenti ang- 
’ams i Afriką ir Artimuosius 
R v tus, ir apie 185 laivų šiau
rės \ ritinto tarnybai.

Mirties Bausmė Pa 
vergtiems Žmonėms

Mussolinis paskelbė Įsa
kymą, kad prie Italijos pri
jungtų kraštų žmonės, kurie 
darys prieš jo valdžią są
mokslus, butų baudžiami 
mirties bausme. Mirtimi bu 
baudžiami visi, kas papildy 
bent vieną šių prasižengi
mų:

1. Kas mėgins drumsti 
valstybės čielybę, nepriklau
somybę ir vienybę.

2. Kas veikdamas prieš 
valstybės saugumą plėš, nai
kins arba žudys.

3. Kas organizuos, rems 
arba dalyvaus ginkluotuose 
prieš valstybę sukilimuose.

4. Kas organizuos ar va
dovaus organizacijas, nusta
tytas prieš ekonominę ar so- 
cialę santvarką, arba kurios 
siekia valstybės suskaldymo.

5. Kas vartos terorą arba 
kitokį nusikalstama jį darbą, 
statys visuomenę į pavojų, 
ir, pagaliau,

6. Kas ardys susisiekimą 
ar visuomenės aptarnavimo 
įmones.

Kas dalyvaus tokiose or
ganizacijose, baudžiamas 
nuo 3 iki 12 metų kalėjimo.

kas platins propagandą, 
^audžiamas iki 15 metų ka- 
ėjimo. Kitiems numatoma
mirties bausme.

Suimtas CIO Uni 
jos Vadas.

Pereitą sąvaitę Brooklyne 
buvo suimtas ir uždarytas 
kalėjiman John Santo, 
Transporto Darbininkų Uni
jos (CIO) organizatorius, 
kuris andai buvo suorgani
zavęs Nevv Yorko busų 
streiką. Valdžios agentai 
susekė, kad jis yra jsigavęs 
čionai iš svetimos valstybės 
šmugelio keliu.

TURKAI PASIRAŠĖ SU
TARTI SU VOKIEČIAIS.

Berlyno žiniomis, pereitą 
sąvaitę tarp Turkijos ir Vo
kietijos buvo pasirašyta pre
kybos sutartis, kuria abidvi 
šalys pasižada nupirkti vie
na iš kitos už $80,000,000 į- 
vairių produktų per metus.

ARGENTINA PERKA PAS 
MUS ANGLIS.

Mobile, Ala.—Pereitą są- 
; vaite iš šito uosto išplaukė 
garlaivis su anglimis Argen
tinai. Pirmiau Argentina 
pirkdavo anglis Anglijoj ir 
Vokietijoj, o dabar pradėjo 
pirkti Jungtinėse Valstijose, 
nes iš Europos negalima 
parsivežti.

SUČIUPO HITLERIO 
AGENTĄ.

New Yorke tapo suiimtas pe, ^tais 
1 Viereck,

DIKINIEČIAI PRADĖJO 
DELI OFENSYVĄ.

Šanchajaus žinios sako, 
kad kiniečių armija pradė
jusi smarkų ofensyvą ir nu- 
grudusi japonus Yangtze 
paupiu 60 mylių žemyn. Hu- 
nano privincijoj kiniečiai 
jau išmušė japonus iš vy
riausiojo tos provincijos 
miesto Čangša.

JUGOSLAVIJOJ VEIKIA 
PARTIZANAI.

Maskvos žinių agentūra 
Tass praneša, kad Jugosla
vijoj vykstančios atkaklios 
kovos tarp partizanų ir italų- 
vokiečių. Partizanai apsupę 
Valjevo miestą ir paėmę ke
lis šimtus vokiečių nelais
vėn.

ŽUVO 3 AUKŠTI ANGLŲ 
KARININKAI.

Iš Londono pranešama, 
kad minai sprogus, buvo už
mušti 3 aukšti anglu kari
ninkai: gen. Pope, brigados 
vadas Russell ir pulkininkas 
Unwin. Nelaimė įvykusi Vi
duriniuose Rytuose.

KETVIRTDALĮ MAISTO
ANGLIJA GAUNA IŠ 

AMERIKOS.
Anglijos maitinimo minis- 

teris Woolton pranešė par
lamente, kad 25 nuošimčius 
maisto produktų Anglija 
dabai’ gaunanti iš Jungtinių 
"Valstijų. Be Amerikos pa
galbos, Anglija negalėtų il
gai laikytis.

AR SUKLUPS NACIAI 
PRIE MASKVOS?

Londonas tikisi, kad prie 
Maskvos vokiečiai suklups, 
nes jie daug savo spėkų jau 
išeikvojo ir daugiau vargiai 
gali gauti, kai tuo tarpu ru
sai turi dar milionus karei
vių. Neužilgo pamatysim.

rysi, jie sako. O slapta pasi- ;os knygute. Valdžios liudi- 
ruošti negalima. Kaip tik ninkai"jrodė. kad O’Neal 
pradėsi koncentruoti tokiam matė kaip Bridges lipino 
žygiui laivus, kareivius ir savo duoklių štampas į Ko
kam medžiagą, vokiečiai munistu Partijos knygutę ir 
tuojau pastebės ir užpuolę grerai žinojo, kad jis, Harrv 
viską bombomis istaskvs. Bridges, priguli prie komu

nistu.vokiečiaimetais
,. x ruošėsi pulti Angliją, sako 

■--« mrtų amžiaus žurnalistas, tie ckspertai, jie buvo jau 
“didžiausis pavojus šiam sutraukę daugybę laivų ir 
kraštui, ’ kaiti. 11 apibudino koncentravo uostuose karei- 
valstybes gynėjas. Jis dabar vius bci karo medžiaea. O 
pastatytas

George Sylvester

cija.
po $20,000 kau- j.as atsitiko? Anglų aviacija 

šitą jų pasiruošimą pastebė
jo ir išblaškė jį

DVIESE SUKIRTO 529 
KORDUS MALKŲ PER 

112 DIENŲ.
Laikraščiai praneša, kad Rusijos frantą, 

du francuzai, Pelletier ir -------------- ----------
Daigle įdirbę Maine’o gi- Pakėlė WPA Darbi- 
nose 112 dienu, sukirto ir . ,ninkams Algas.

UNIJŲ GINČAS GALI SU
STABDYTI TANKŲ 

GAMYBĄ.
Apie 100 mvlių nuo Det

roito yra nedidelis Hillsdale 
miestelis, bet tenai vra dide-

sukrovė 529 kordus popier
malkių. Uždarbio jiems išė
ję po $10.64 į dieną.

MASKVOJ TIK VIENAS
LAIKRAŠTIS. nesj, nuo lapkričio 1 d. gaus

Amerikos žinių agentūra po $5.20 mėnesiui daugiau. 
(APj praneša iš Maskvos, Apie 106,000 WPA darbi- 
kad šį utaminką, 14 spalių, ninku dabar dirba prie kraš- 
tenai išėjo tiktai vienas laik- to apsaugos darbų. Tiems 
rastis — “Pi’avda.” Kas atsi- atlyginimas yra jau pakel- 
tiko su kitais, nepasakyta. tas ir šį kartą jie pakėlimo

Bet ar ilgai totdildvi 
® unijos. ( IO ir AFL. Ginčas 

eina už vadovybę ir už dar
bininku duokles. Kadangi 
tas ginčas gresia darbo su
stabdymu, tai įsikišo val- 

Is \Vashingtono praneša- ^^ia. Esą pavojaus, kad gali 
ma, kad 834,000 \VPA dar-. sutrukdvta tanku ga- 
bininkų, kurie dabar gauna mvba.
mažiau kaip po $90 per mė- ’ __________

negaus.
172 ŽMONĖS NUSKENDO

SU LAIVU. HESSO TĖVAS MIRĖ.
Anglų laivas “Avoceta,” Vokietijos radijas pranc- 

kuris anądien išplaukė iš.šė, kad Vokietijoj miręs 
Portugalijos į Londoną, bu-' Fridriech Hess, kurio sūnūs 
vo nuskandintas su visais Rudolfas nesenai nuskrido 
žmonėmis. Jis vežė 172 orlaiviu Anglijon ir buvo 
žmones _ t paimtas nelaisvėn.

STREIKAS SUTRUKDĖ
PLIENO GAMYBĄ.

Magazinas “Steel” rašo. 
kad Camegie-Illinois Steel 
Co. dirbtuvėj, Gary, Ind.. ki
lęs pereitą sąvaitę streikas 
žymiai sutrukdė plieno ga
mybą. Streikavo 9,000 dar
bininku.
PER DIENA VOKIEČIAI 
NETEKO 122 LĖKTUVŲ.

Maskva tvirtina, kad pe
reitą subatą rusai numušė 
122 vokiečių oriau iu, patys 
pratęsdami tik 27 lėktuvus,
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“SANDARA” KLAIDINA ! 
VISUOMENĘ.

"Keleivyje” jau kelis kar
tus Tilpo p. A. Smetonai pa
klausimas. ką jisai padarė 
su amerikiečių aukomis, ku
rios buvo siunčiamos Lietu
vos pavargėliams jo adresu, 
kuomet jis buvo Lietuvos 
prezidentas, i tuos paklausi
mus p. Smetona nieko neat
sako, bet uz ji bando kalbėti 
“Sandara.” Nežinom, ar jis 
ją pasamdė kad ji gintų, ai 
ji iš užuojautos jam advoka
tauja. gana to. kad rugsėjo 
26 d. laidoje ji šneka:

"Paskutiniam 'Keleivio' nu
mery vėl iškeliamas klausimas 
tų aukų. kurios buvo pasiųstos 
i Kauną. 1922 metais p. A. 
S m donos vardu...

"'Pažiūrėkim, kaip tikrai da
lykai stovi. Kad prezidentas A. 
Smetona tyli. nieko nuosta
baus. Negi iam pridera erge- 
liuotis su tais. kuriems rupi ne 
faktai, bet polemikų užvedi
mas ir priekabių i ieškojimas.

"Atskaitos tų aukų 
paskelbtos Amerikos lietuviu

“Apleidęs prezidento vietą, 
jis (Smetona) iš šių pinigų 
apyskaitos neišdavė... Dabar 
tur-but bus aišku, kur ameri
kiečių aukos. Tėvynės labui 
duotos, nuėjo.'*

Na. tai kur tuomet tinka 
“Sandaros” pasaka, kad “iš
dalintų aukų sąrašą” Smeto
na palikęs prezidentūroj?

Taip pat niekur netinka į 
ir ta jos pasaka, kad aukos! 
iš Amerikos buvo siunčia-! 
mos vokiškomis markėmis, j 
o tos markės 1922 ir 1923 į 
metais "turėjo labai ir labai Į 
menką vertę.”

Faktas yra toks. kad au- į 
kos Smetonai buvo siunčia-j 
mos ne 1922-23 metais, bet i 
trim-keturiais metais anks- į 
čiau. ir jos buvo siuničiamos 
dažniausia Amerikos dole
riais. O jei kada ir buvo j 
siunčiamos auksinais, tai ! 
vistiek buvo išmokamas do- • 
lerio ekvivalentas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Radiophoti
šiomis dienomis Maskvoje buvo susirinkusi trijų valstybių delegacijų konferencija dėl tei
kimo Rusijai pagalbos. Tuo reikalu buvo padaryta tam tikra sutartis, kurią prie stalo at
sisėdęs pasirašo Amerikos delegacijos pirmininkas Harriman. Iš kairės į dešinę aplink 
stalą stovi: anglų delegacijos pirmininkas lordas Beaverbrook. sovietų Rusijos komisaras 
Molotovas ir Amerikos pa-siuntinys Maskvoje Lawrence Steinhardt.

Kai Smetona nedavė ame- i . ~
rikiečiams jokios atskaitos, i ją nustatė ne Dr. Ancevi- ai mijas ir Italijos kareivius. ’ 

buvo tai Naujosios Anglijos lietu- j čius. bet pats Stalinas, kuo- Jie buvo kviečiami sukilti 
vių komitetas, būtent “Nute- met jis raudonom savo gau- prie

spaudoje. O sąrašas tų. ku- įjotos Lietuvos Draugų Ko- jom užpuolė Lietuvą ir api- ti Ispanijos darbininkų pu- ir gyvuotų..."

Kaip šimtas nuošimčių ro
miškas. Metraštis toks ir yra. 
Tik p. Pakšto straipsnis Įne
ša šiokį toki disonansą. Kuo 
p. Pakštas skiriasi nuo kitų. 
pamatysime vėliau.

Metraštis prasideda su 
kinku-linku dabartiniam 
popiežiui Pijui XII ir jc 
pirmtakunui Pijui XI.

Pirmame Metraščio straip
snyje sakoma, kad Lietuva 
dar 1918 metais susilaukusi 
ypatingo popiežiaus palan
kumo. Pirmasis popiežiaus 
vizitatorius, girdi, buvęs Pi
jus XI, kuris lankėsi Lietu
voje ir ją pavadinęs “Terra 
Mariana,” tai yra—Marijos

------------------------------- — žeme. Toliau rašoma, kad
likimas. Jiems gali žūti Lietu- buvę užmegsti artimi santi- 
va ir visos kitos demokratinės kiai su Vatikanu, ir Lietuva 

savo diktatorius ir sto- j šalys, bile tik sovietija išliktų visada buvusi artima po-

MANO ŽODIS APIE METRAŠTĮ.
Nesenai “Naujienose” maža tiesos dalis. Jei Romos 

skaitėme rimtą pastabą apie katalikų kunigams rūpėtų 
Amerikos lietuvių katalikų šiuo klausimu sužinoti tiesą, 
kunigų išleistą metraštį. Ir tai jie pasirūpintų ištirti ne- 
man teko tą veikalą matyti, tikėjimo priežastis iš pačių 
vartyti ir skaityti. Jame yra netikinčiųjų. Bet jie to ne- 
nemaža diskusinės medžią- daro, nes žino, kad susirem- 
gos. Todėl ir aš sumaniau tų su tokiais argumentais, 
tarti savo žodi dėl kai kurių kurių neįstengtų atremti. 
Metraštyje tilpusių raštų. Pavyzdžiui, aš nesykį esu

Romos katalikų kunigų £av§s “Naujienose vietos
veikalas negali išeiti kitoks, savo_ nekatalikiškas pažiū

ras išreikšti ir laukęs iš Ro-

riems aukos buvo išdalintos 
Lietuvoj, pasiliko Kaune, pre
zidentūros vedėjo globoj. Rei
kia atsiminti ir tai. jog siųstos 
p. Smetonai aukos buvo gau
tos Lietuvoj vokiškomis mar
kėmis. o jos 1922 ir 1923 me
tais turėjo labai ir labai men
ką vertę."

Taigi ponas Vaidyla tvir
tina. kad “atskaitos tų aukų 
buvo paskelbtos Amerikos 
lietuvių spaudoje.”

O mes sakom, kad jis čia 
kalba niekus. Tegul iis pasa
ko. kada ir kur. kuriuose 
laikraščiuose, tos atskaitos 
tilpo.

Mes stačiai sakom, kad 
“Sandaros” redaktorius sto
rai klysta, jeigu iis tikisi ši
tokiomis savo pasakomis lie
tuvių visuomenę suklaidinti 
ir nutildvti.

Visu Pirma iis parodo sa- Ka9, ^SRan?.s omo Stalinas nebūtų pagrobęs jų
vo nežinojimą, kuomet sa- Pa-LelovOs. Tegul ji paio- Besarabiją ir siaurės Buko
ko. kad tos aukos buvo siun- ao’£ada ir kur jos buvo "pa-; viną? Ar finai šiandien 

P. Smetonai 1922 delbtos.
Tos aukos jam buvo

mitetas," kuris buvo surin-' piešė jos gyventojus. sėj. kurie gynė savo krašto j Tai ,ai tikras tu (a
kęs nemaža pinigu ir visus. vokiečiu diplomą- ial8'/, 18 kokla „atikų
1922 metu kovo 31 d. parą- j^'^r e^ti gerep“oS 8istai karą laimėjo irIspani-' 
se Smetonai registruotą ais-naujo pavergti*ta5 tiums,;!08 ^publiką sunaikino.

* 11 , Palęikala\° , kurjos p0 pereitojo karo bu- ■ Prasidėjus dabartiniam
atskaitos-, (.les- tuiim u to vo at«imetusios nuo Rusijos Europos karui, anglų orlai- 
lais-ko kopiją.) Is- Kaan^ įmperijos. Ir žioplas Mask- viaiišmėtydavomilionusla- 

ivos diktatorius tuoj tam pri- pelių į Vokieti jo:
tačiau 
nedavė

nusistatymas.

Pranešimas Lietu
vos Piliečiams.

pieziui.
Pijus XI-tas musų Lietu

vai buvo tiek “palankus,” 
kad per tą “palankumą” pa
šalino nuo Vilniaus vysku
piško sosto vyskupą Jurgį 
Matulevičių, aukšto mokslo 
ir aukštos doros lietuvį, mo
kanti reikalingas tai vietai

Smetonai
atsakvmo

įteiktas,: -. ..fa(į staratsia.” Vokiečiai
Smetona, nebutu „eklauJeigu Stalinas

Tnnmor Anali Lietuvos užpuolęs. tai šian- propaganda dabar varoma
visi lietuviai simpati- per radiją. Bet vokiečiai j

- , , i Pakartotinai primenama, kalbas, o jo vieton pastatė 
JV V kad Jungtiniu Amerikos lenkomaną Jalbrzykowskį,
kiečiai bu'o iagmami Valstijų įstaigos reikalauja nemokėjusį lietuviškai ir pa- 
dausyti Hitlerio. Panaši: - artimiausiam Fe- sižymėjusi savo neapykanta

los lietuvių komitetą: 
kalavo iš p. Smetonos 
skaitos viešai, per

at
;............................... Jmpati- per radiją. r>et voKieciai jos
: zuotų užpultajai Sovietų Ru- neklauso ir revoliucijos prieš

Hitlerį nekelia.
spauda. Šitas reikalavimas į Dabar gi prieš Rusiją yra Komunistai Amerikoje 
tilpo 1922 metų rugsėjo 26 nusistatę ne tiktai lietuviai, veda propagandą jau per 20 
diena “Lietuvos Žiniose,” bet latviai, ir estai, ir finai, metų, ir veda ją labai inten- 
bet Smetona vistiek neatsi- rumunai: vienu žodžiu— šyviai, tačiau* komunizmas 
liepė ir atskaitosiki šiai die- 'M kuriuos tik Stalinas bu- čia ne tiktai neprigijo, bet 
nai nedavė. vo užpuolęs ir nuskriaudęs, galutinai susmuko. Nors da-

Taigi “Sandara klaidina į Ar rumunai šiandien ka- 
žmones. kuomet ji nori juos t jautų prieš Sovietus, jeigu 
Įtikinti, kad * atskaitos buvo npbiitn in

Lietuvos r irremtM J?-

neapykanta
deral Reserve Banko skyriui lietuvių tautai. Buvo ir dau- 
apie svetimšalių turtą (judo- giau panašių popiežiaus 
mą ir nejudomą, pinigus, “palankumų” Lietuvai, bet 
brangenybes, skolas ir tt.), lietuvių Romos katalikų ku- 
buvusį Jungtinių Amerikos iligai vistiek turi jį girti, 
Valstijų jurisdikcijoje 1940 kaip bolševikai Staliną, 
metų birželio 1 dieną ir 1941 Keliuose Metraščio straip- 
metų birželio 14 dieną. sniuose gvildenamas lietu- 

Pranešti reikia ne tik apie srovinis susiskaldymas.
baltiniu laiku iie «ten<riari savo nuosavą turtą, bet ir Apie tai rašoma senoviškų. 
Partiniu laiku jie . ten^iaą p-loboiamaii kitu a«me- šablonišku budu, kad tik Ro- įsnaudoti savo tikslams ir aPie gioDojamajj Ritų asme kataHkai t ’ žmo- 
amerikiečiu neanvkanta — svetimšalių turtą. mos katalikai tesą geli zmo ameiikiecių neapykantą o n®s ir gen lietuviai, o kitu
pnes Hitlerį, vistiek jiems Žinių įteikimo tei minas ? tautiečiai tai ištvir-
nesiseka. yra pratęstas iki 1941 metų S‘U;

ciamo 
metai:
siunčiamos ne 1922 metais 
bet 1919 ir 1920 metais, 
kuomet jis ėjo laikinojo pre-

NE ANCEVIČIUS, BET 
STALINAS.

mu
nebutu 
meta 
šę:

bolševikai suši-į Žinoma, kad ne’.
Taigi ne Dr. Ancevičiu

musų žmones, kad Lietuvos turtą tų Lietuvos piliečių, nenormališkas reiškinys, 
prie Rusijos prijungimas kurie bent nuo 1940 metų vien tik lietuvių tautos kokia 
reiškia mutu tautai “laimę”? birželio 17 dienos gyveno tai keistenvbė? Pavyzdžiui,i-_ ...į.-.i.i:__ ______ i..---- . t-, -,v r-, i...

“Vilnie
zidento pareigas. 1920 me- le stengiasi irodvti, kad Dr. ■ .„.p-, nP ,,r aneeviems . - , , , A.. , .tais Lietuvos žmonės visun- Ancevičius/kuris praneša, kafta? kad toV nuto^ukilo atkakhau jie agitavo uz Jungtinėse V alstijose, kaip kun. Emil Paukštis rašo: 
tiniu balsavimu ji iš tos vie- musu spaudai žinių iš Lietu- ;uTu" čia kaltas mt° ?,ahnP 8aulę: tUO atl5ak' nu.ol.at,nial 810 krasto ©ven- “Lietuvių gyvenime keistas, 
tos pašalino. Pašalintas iš vos, dirba Hitleriui -už pini-'kmi mut llau , musų ZmO"eS -’u08 to-’ak. . .,. . nelemtas apsireiškimas: ge-
prezidento vietos, p. Smeto- gus," nes taip pasakė kun.! ' holš«"kįiiai laiko smerke- , Ta;P Pat nereikia praneš- ,ų kataliku sodiečių vaikai,siškiai bolševikėliai 

■savo “saule.”na leido savo “Lietuvių Bal- Balkunas. 
są.” ir Lietuvoj tuomet atvi- Bet šitaip kalbėdami' 
rai buvo kalbama, kad tą “Vilnies” bolševikėliai pri- 
laikraštį jisai leidžia ameri- sipažįsta. kad jie patys fak-i 
kiečių aukomis. tų neturi, jeigu jie šaukiasi

Kalbėio anie tai ne tiktai kun. Balkuna i
atskiri žmonės 
pasikalbėjimuose 
anie tai viešai r 
čiai. Štai. prie?
1921 metų “Lietuvos Ūki- paleido šitą šmeižtą pasiė- 
ninko 50-tas numeris, kurio męs įi iš bolševiku laikraš- paganda gali išsaukti tokio- 

1 - 1 į. j {j ' ‘ e šalyse sumišimų ir net su-
Bolševikai to puivo prieš kilimų prieš okupantus, bet 

Dr. Ancevičiu pagamino, klausimas, kiek tokie su- 
kun. Balkunas i tą purvą sa- kilimai kitose šalyse gali su- 
vo rankas Įkišo, ir dabar jau silpninti "V okietiją ir jos ar- 
Maskvos agentai vartoja ji rniją? Militaristams yra ži- 

pats nusigins. Kai A. Smetona kaip “įrod.vmą." kad Ancėi noma taisyklė, kad priešo 
prezidentavo, tai amerikiečiai ™ius tikrai "Hitlerio agen- arnu.tą galima sunaikinti t.k- 
surinkę aukų Lietuvos našiai- ram
čiams. kareiviams karo lauke Spalių 7 d. \ ilnies lai- 
ir kitokiems reikalams, bet ne- j^e plepa:
žinodami komitetų adresų ar- “Ką s?i Ancevičius rašo Hit- 
ba jiems neįtikėdami, o kiti ne- lerio naudai?

PROPAGANDA.
Amerikos spaudoje pasi- 

'iiudininkus rodė žinių, kad Anglija ii

Taigi ne visuomet propa
ganda pasiekia savo tikslą.

LAI GYVUOJA MASKVA,
O ANT KITKO—NUSI- 

SPI AUT!

ti apie turtą, kurio bendra išėję aukštesnius mokslus, 
vertė nesiekia S1,000. ypač aukštuosius mokslus,

Įspėjama betgi, kad asme- vPl° antikatalikais, geriau- 
nys, kurie nors patys ir yra slals„ atvejais mdiferen-
laisvi nuo prievolės pranešti ... .
anie savo tinta, bet turi ko- T«° tarpu kiekvienas ap

Lirai:
o-tame puslapy pasakyta la 
bai aiškiai:

“ 'Lietuvių Balsas', kaip yra 
daugelio manoma, leidžiamas 
amerikiečių pinigais. Tų pini
gu Smetona turi. turbut nei iis

žinodami kam reikalingiausi 
pinigai, pasiųsdavo juos A. 
Smetonos vardu ir parašydavo 
panašų laišką: 'Pone Preziden
te. mes. NN. siunčiame jūsų 
vardu tiek ir tiek šimtų tūks
tančių auksinų ir prašom jūsų 
tuos pinigus paskirstyti sulyg 
savo nuožiūros tėvynės reika
lams'.’’

“Lietuvos Ūkininkas” to
liau sako. kad “šiuos pinigus 
p. Smetona dėjo savo są-

tai mūšio lauke.
Svetima propaganda kito

se šalyse niekados neturi to
kio pasisekimo, kokio iš jos 
laukiama. Tas iau žinoma iš 
praktikos.

Štai keliatas pavyzdžių: 
Japonams užpuolus Kini

ją. kiniečių orlaiviai pradė
jo mėtyt Japonijoj propa
gandos lapelius. Kiniečiai 
tikėjosi paveiksią tais lape- 
liai< Japonijos gyventojus it 
tuo budu sustabdysią katą. 
Bet japonai tos propagan
dos nepaklausė ir karas eina 
jau kelinti metai.

Bet tai yra žioplių pasaka, Kilus vidaus karui Ispani
joj, respublikos orlaiviai 
bombarduodavo propagan-

“Lietuviški komunistai į vis
ką tebežiūri Maskvos akimis, 
jos Įsakymai jiems yra šven
tas dalykas, nežiūrint jų di
džiausio žalingumo Lietuvai ir 
visam nekomunistiniam pa
sauliui. Kai Maskva prismau
gė Lietuvos nepriklausomybę, 
pradėjo ją maskolinti, mūsiš
kiai komunistai, kiek Įmanyda
mi. teisino ir gynė jos žygius. 
Nieko nepaveikė nei savų žmo
nių kankinimai, trėmimai

Dėl smulkesnių informa 
cijų reikia kreiptis į artireikia
miausią Federal 
Banko skyrių.

Reserve

visose laisvose ir kultūringo
se tautose.

Vėliau kun. Paukštis ši
taip apibudina senesnesės 
kartos lietuvį inteligentą,

Liet. Gen. Konsulatas, ėjusį caro laikais rusiškas 
Ne\v York, N. Y. mokyklas: “Išaugo liguistas 

paukštis—su vienu aro spar
nu—mokslu, su kitu žvirblio 
sparnu—tikyba.”

Berlyno žinios sako, kad , Tokios kunigiškos logi- 
nacių valdžia daranti pa- kos Įaikanties galima butų

VOKIETIJOJ KĮLA 
“STARAI.”

“Jis giria vokiečių okupaci
ją. Hitlerio paskirtus nacius 
Lietuvos valdonus ir kiek galė
damas smerkia Sovietų Są
jungą.

“Kokis to tikslas?
“Perstatyti nacius lietuvių 

akyse geriausiais žmonėmis ir 
atakuoti Sovietu Rusiją, ku
rios armijos taip narsiai mu
šasi su naciais karo lauke."

ir žiopliams pasakojama, 
kaiton bankan.” ir baigia Faktas yra toks, kad lietu-

žodžiais; . _ . < viu tautą prieš Sovietų Rusi-i dos lapeliais gen. Franco1 ‘ I

mos katalikų rašytojų kriti
kos. Nesulaukiau.

Dabar dėl p. Pakšto diso
nanso. Jisai Metraštyje svar
sto Lietuvos vadavimo už
davinius, bet nei iš tolo ne
užsimena apie popiežių pa
lankumą Lietuvai. Neužsi
mena nei apie popiežių rolę 
pasaulinės taikos grąžinime 
ir pokarinės ramybės įvyki- 
nime. Profesorius Pakštas 
popiežius ignoruoja, tur but, 
dėl to, jog žino, kad popie
žiai nėra buvę palankus Lie
tuvai. Jis, matyt, žino ir pri
pažįsta, kad popiežius po 
ano karo pasirodė bejėgis 
taikai įvykinti net savo ka
talikiškų tautų tarpe. Visi 
žinome, kad po pirmojo di
džiojo karo vidurinėj Euro
poj nesugyveno šios katali
kiškos tautos: čekai, slova
kai, lenkai, ukrainiečiai ir 
lietuviai. Popiežius to jų ne- 
’ugyvenimo negalėjo nema
tyti ir negalėjo nežinoti. O 
bet gi jis žingsnio nepadarė, 
žodžio neištarė, kad sutai
kius minėtas katalikiškas 
tautas. Tik užsimerkėliai ga
li nematyti popiežiaus bejė- 
gumo tarptautiniuose santi- 
kiuose.

Prof. Pakštas ir apie sro
vinius klausimus tolerantin
gai rašo. Girdi: “Kai daug 
tūkstančių geriausių lietuvių 
žūsta kovose, kankinasi Ru
sijos kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose, ken
čia ištrėmimą ir žiaurų pa
niekinimą. o pilni trys mili
jonai kenčia badą, skurdą ir 
baimę, tai apie partijų pro
gramas ir senus vaidus kal
bėti yra netik tuščia, bet ir 
nuostolinga.”

Tai ką? Visai kita giesmė 
ir kita gaida.

Agnostikas.

DEMOKRATIJAI GINTI 
KOMITETAS.

(Ryty Europos Tautų Dalis).

Komitetas, kurio delega
cija šių metų rugsėjo 22 d. 
įteikė Valstybės Departa
mentui deklaraciją, pakvie
tė Komiteto nariais Dr. Pijų 
Grigaitį iš Chicagos, adv. 
Wm. Laukaitį iš Baltimorės 
ir pulkininką Grinių iš Sea 
Cliff, L. I. Komiteto veiklai 
besiplečiant, bus pakviesta 
daugiau lietuvių, kurie yra 
tikros demokratijos ir tautų 
sandarbininkavimo šalinin
kai.

Dabar Komitetas (kurio 
laikinu pirmininku yra estas, 
Kaarel R. Pusta, 1905 N., 
Washington, D. C., o sekre
torium ukrainietis adv. Ar- 
nold D. Margolin, Trans- 
poration Bldg., Washington, 
D. C.) stengiasi suorgani
zuoti dalis (sekcijas) Skan
dinavų (švedų, norvegų ir 
danų), Centralinės Europos 
(čekų, slovakų, austrų, ven
grų, Pakarpačio rusų), Bal
kanų (kroatų, serbų, molda
vų, dalmatų, slovėnų, juod-

žm”: flangų sulaikyti “šlaku" ki- Pokytį. ka<i tikintis inteli-
...... Hmą. nes jie kila penlaus. «enlaS tai hguirtas paukštis .

tuškcs Rusijos užkampius, žo- žmonės tik’isįJ ^imėti karą, ba’ žvirblio sparnu- graikų) ir Vakarinės Euro-
H7111 L'o t i Lz doro m _ ... . *■ mcvL’cI,, A ma" . ~džiu. ką tik darė jų 'šviesiau 
šioji' saulė—Kremliaus dikta
torius Stalinajf—buvo neklai
dinga ir šventai pildytina. Jei 
Stalinas Įsakydavo rėkti prieš 
demokratijas, sabotažuoti pa
galbos davimą, komunistėliai 
kiek gy\'i veikdavo tų Įsakymų Hampshire valstijoj trauki- žiuri ir apie juos pažeminau 
vykdymui. nys užmušė nepaprastai di- čiai rašo. Girdi, lietuviai tik

“Ir dabar pasižiurėjus i ‘lie- delį briedį, kuris buvo išėjęs dėl kokių nors mažmožių,

jeigu jie taip perka 
pramonės Šerus.

savo mokslu. Ar ne? 
Jėzuitas kun.

pos (olandų, belgu, luxem- 
į. J. Ridikas, j burghiečių, flamandų, fran- 

kaip rodo įo straipsnis “Ap- :cuzu). Visos pavergtos tau-
leistieji Žmonės,’ 
sus nekatalikus

žiuri į vi-, tos ir tautos kurioms galuti- 
tautiečius: nas pavergimas gręsia, suTRAUKINYS UŽMUŠĖ

MILŽINIŠKĄ BRIEDĮ, kajp ^un paukš-j pagelba savo ainių gyvenan-
Pereitą sąvaitę New tis. Ir jis į tokius iš aukšto čių Amerikoje, bendrai

...i.: x:..„:----- 1. .• x : veiks atsteigimui tų tautų
pilnu kultūrinių, ekonomi
nių ir politinių laisvių, de-

tuviškų maskolių’ spaudą, pa- ant gelžkelio. Ties pečiais dėl nesusipratimų su kuni- mokratijos ir nepriklauso- 
siklausius jų kalbų, junti, kad jfe buvo 7 pėdų aukščio ir gaiš atitolo nuo bažnyčios, mybės. 
jiems niekas daugiau nerupi, svėrė 1,900 svarų. Jo ragai Kad tokių atsitikimų gali Laikinas Lietuvių Atsto- 
kaip tik komunistinio režimo buvo 52 colių pločio. i būti, nesiginčysiu. Bet tai tik vas, Adv. F. J. Bagočius.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

MASKVOS AGENTAS
j. MARCINKEVIČIUS.

Kaip iš gausybės rago šio- belsiškų propagandistų kaip 
mis dienomis pasipylė nauja Šmuila Lozovskij, nuo pa-, 
komunaciy propaganda, ku- naudojimo J. Marcinkevi- 
ria jie nori užtrinti savo juo- čiaus arba ir P. Cvirkos, var
dus darbus, paliktus Lietu- do, jeigu tas jiems butų nau- 
voie. Jų spauda didelėmis dingą skleisti savo propa- 
antraštėmis skelbia, buk na- gandą čia Amerikoj. Juk 
eiai žudo ir plėšia lietuvių daug atsitikimų buvo su ki- 
tautą. Mes jau žinome, kad tais svetimtaučiais ir net su 
naciams nebeliko ką žudyti amerikonais, kuriuos čekis- 
ir beplėšti musų vargšėj tai pakišdavo po velėna, jų i 
Lietuvėlėj. Ar mažai bolše- pasus perdirbdavo ir tokiu { 
vikai prisiplėšė, ar mažai iš- budu prisiųsdavo čionai sa- j 
žudė ir ištrėmė, kad dar bu- vo agentus.
tų likę naciams kas žudyti ii Trečia: jeigu jau J. Mar-; 
plėšti? cinkevičius tikrai yra Mask- ;

Begėdžiai! Norėtų, mat. voj ir dar gyvas, ir, jeigu jis, 
pasirodyt, kad jie balti ir ne- ištikrujų tas “žinias’’ rasine-; 
kalti! Ot, reikėtų tik priseg- ja, žinoma, pamačijant bol- ’ 
ti po rūtų vainikėli prie kiek- ševikiškam Goebelsui Šmui- j 

lai Lozovskiui, ir paskui sa-; 
vo pirštus pridedant “Lais-1 
vei” ir “Vilniai,” tai tas vis 
dar nepaaiškina Bimbos pa
sakymo, kad J. Marcinkevi
čius buvo “žymus Lietuvos 
rašytojas ir veikėjas.” Ką ir 
keno naudai iis “veikė?”

Amerikos Parašiutininkai Nusileidžia

vienos raudonos kepurėlės. 
Sarmatykitės, iskarijotai!

Štai dar nauji dyvai ko- 
munacių spaudoj. “Laisvė” 
ir “Vilnis” pradėjo spaus
dinti J. Marcinkevičiau? 
“bevielines” telegramas iš 
Maskvos. Dar kaita pakar
tam: stačiai iš Maskvos. 
Nei viena diena jau nepraei
na, kad ši Marcinkevičiaus

Per dabartini kara Europoje dažnai .vra vartojami parašiutininkai, kurie iššokę iš savųjų 
orlaivių nusileidžia parašiutais svetimoj teritorijoj. Taip vokiečiai užėmė Norvegiją, o vė
liau ir Kretos salą, kurią anglai gynė. Kadangi praktika parodė, jog parašiutininkai gali su
vaidinti lemiamąjį vaidmenį, tai dabar jau ir Amerika pradėjo ruošti parašiutininkus, 
šis vaizdelis parodo Amerikos armijos parašiutininkus nusileidžiant žemėn Marylando vals.

APIE MUSŲ “DUSIŲ GANYTOJUS 
IR JŲ BAŽNYČIAS.

Chicago, III. Žinoma, pradžia butų 
sunki, bet nėra to ant svieto, 
ko nebūtų galima padaryti. 
•Juk, nelengva buvo ir Tau- 

Da ir
šiandien davatkom ir kuni-

Kai kurie užsimanė paža 
bot “Romos drigantus,” ka
taliku bažnvčios kunigus.
Nesigaili nieko, kad tik pa- “ska?. kal’.lnes -!kult!

kontrolės ir įkurti savo tau- fam ka'P
tiškų, nepriįtilminga baž- la.?.Se.rkleJe.-. ° ^.Į1' k,I1>
nvA* piliečiai gali tuo ne tik pasi-

‘ gerėti, bet ir pasididžiuoti.Mat, yra žmonių, kurie 
patys negali save suvaldyti 
ar sutvarkyti: būtinai reika
lingas piemuo, kuris jų dū
šias ganytų. Nesinori net ii
kalbėti apie tu dušiu ganv- . : , -- -,. • \7. - , , per kuri butu galima plačiaimo bizni. V ienas tokis dusiu I. , -- - ir nuosekliai tuos reikalus

Dalbas, koks jis nebūtų, 
jeigu tik rišasi su visuomene, 
negali apsieiti be spaudos. 
Aš tani reikalui rekomen
duoju “Keleivi” už organą.

ganytojas ganė ganė dūšias 
ant 35-tos ir Union avė., ii 
kažin kur dingo su visais sa
vo instrumentais, botagais, 

i stikliukais, kielikais, krės-. 
j lais ir su visu altorium, 
i Net šiurpu darosi žiūrint i

apkalbėti.
Jurgis Slabuška.

POLEMIKA IR 
KRITIKA.

tuos “Dievo namus.” Gvvi ATSAKYMAS SUSKIAMS
Bloga tam, kuris nors ke

liais žodžiais pasisakys prieš

lenda i žemę, nušebę, nublu-
: kę, langai kai kurie apkalti 
i senos lovos sprinksais, se-
į nais blėtgaliais ir popierga- Stalino stabą ir jo žioplavo- 
liais. Visas “Dievo namas” tus pastumdėlius. Dar blo- 
apaugęs didelėm žolėm, giau tam, kuris daugiau ne- 
tarp kurių bet kas galėtų pa- gu keliais žodžiais prieš juos 

____ sislėpti. Katės ir kiti gyvu- išsitars.
... r ,............... , . .. , . „ ; nai aplinkui slankioja, karts Paimkime atsitikima suiekaja. J. so Smaila! Lozovskiui pačioj! pastangoms, jis dar vis ret- nu0 gkišdam<į į.alvas Chicagos “Margučio” radijo

Dėmesio tam pačiam Bim
bai, kai jis vėl rašys apie J. i 
Marcinkevičiaus “pasižymė- ‘

“telegrama” nebūtų karto- jimus!” Dėmesio Mizarai,; 
jama. Ir Rojus iš to rojaus kai jis vėl triubys per radi-' kad restoranų
per radijušą kaip Gabrielius jusą! Dėmesio Pruseikai ir Ripkos iš tolo neįsileisdavo, sostinėj Maskvoj, 
triubija ii triubiia tą pati. Ir visiems tavoriščiams, kur’ 1 — ‘
Bimba rašo: “Skaitykite ii raginami pasiskaityti iš
duokite kitiems skaityti kab- -kvos Šmuilos Lozovskio po įo j. Ripka rašinėjo tai propaganda ir šmeižtai, šalino i Vilnių ir ten moki-

nVi‘p‘n'^‘s-l"'u ‘"""'"'i' ■ - kartais galėjo laisvėje pagy- jd i ir vėl slepiasi, žinių pranešėju. Vytautu
Ma ••!'m rS! lsmes4a,vo- Tiek ..vS°”e-. .on ■ 'S t ' b- po "epasckm,nS.°. Tur but jos tu dušiu nesu- Misi'urevičium, kuris pateko
“f-'Jis iau buvo nusiiatravęs. Vilnim n-paraEykite, Kad Tam-ages sukilimo jis pasi- rf, - ’ i komunaciu nemalone.
Skio. Po to J. Ripka rašinėjo tai propaganda ir smei----  ------ ’

legiamą nuo Jono Marcm- propagandos! Paduosim “Tarvbu Lietuvai.” o dabar. Po to pasiteiraukite nas

Watcrbury, Conn. dėl tu vaikinu likimo. Pra-
suvirškinti

Susirado
Goebelsas,

bolševikiškas 
Šmuila Lozovs-

J. Marcinkevičius pirmą• 
kartą susipažino su kalėji-į

Kaž-koks pasirašęs “že
maitis,” turbut nuo Mogile- 
vo, rašo “Vilny,” kad V. Mi
siurevičius buvęs žvalgybi
ninkas prie Smetonos val
džios. Ir da net keliata de- 
sėtku nekaltu žmonių buvoi a *• -• ----v j.- seinu i įmanu zuihjiuu uuvu

šbr-bn “KnhnS’r’ mnt-T kates..Sano.: kiti vėl tvirtina, sukišęs į kalėjimą, rašo tas
. Ll - . . , . i kad jis laikrodžius gadina kacapu levas išMogilevo!nnis sti-uinsnnis Htniari-ansio . • v ’'dėta manyti,'kad jie tebėra nias straipsnius, daugiausia artaiso

apie literatūrą (gaila, kad:kis, sau agentą J. Marcinke- mu maždaug 1920 metais J “Keleivyje” nesenai buvc , - T §. - ,
zičiaus asmeny! Tikrai jis kada jis tenai pakliuvo už rašyta, kad Winnepesaukee : .J“ ‘ ' negaliu prisiminti dabar jo: Da«idar.
įvcirlii-bi Maslrvni rsniHnnnę i,- Motu Hnmnshivo vale- . J1' JUO- n],,nirs,rlr,c »-,oVavrlac tib- tiob i

CI dabar V. Misiurevičius at- 
dusių ganytojas važiavęs iš Berlyno ir skel- 
‘ Dievo namus” biąs stebuklus. ‘

Dėl tokių priplepėtų tauš
kalų beveik nevertėtų nei ra
šyti, jeigu V. Misiurevičius, 
kuris yra Lietuvos pilietis, 

Trečias vė! ant 14-tos kaž nebūtų atvažiavęs iš buvu-
J. Marcinkevičius via ant to stengėsi priduoti jam tarp- metų amžiaus, antras 20 me-
gabus ir tikrai neapvils savo butinio šnipo vardą, o ne tų. Jiedviejų tėvai gavo to-
naujų ponų, kaip neapvylė lenku, kuriuos lietuviai tiek kią pat žinią
jis kadaise savo gerų drau- neapkentė. Vienas mažmo- shire vals
gų. apie kuliuos žemiau pa- žis. Besėdėdamas vienoj ir visos aplink}
siskaitysite. toj pačioj kameroj su keliais tie du jaunuoliai

Nebūtų J. Mare. rašytoju, i nuteistais komunistais, jis ežere. i.,,...- ___ - ________ . . _ .
jeigu jis neturėtų lakios fan-i juos boikotavo, nors šie ban- Iš Waterburio jiedu išva- p įlrv ’ .U-1 vedė “Kultūros” draugijos mat ją išgano. čiai negalėjo gauti is oku-

Tikrai fantastiškas zJs n.ikaikinti i; iv icon-oni- vium tėvo antnmnhiiiiim zaoejome. ro įaishu pa<i- Vilniaus Raca. i Kur yra arkivyskupo Ge- pantų išvažiavimo vizų, ne
oš pilie- 

Misiurevičius 
Palec- 

negu 
ieną te-

________________ kuomet
reciaRcijcje. Karui užėjus, Į supyko ir tą bažnyčią pave- daugelio net Amerikos pilie- 
Hkosi “Lietuvos Žinių” spe- dė ar padovanojo kokiai tai čių neleido. Čia tikrai neaiš- 

tarpe ją? Anie Lietuves irrašė iėy^ega^ g SS ^V. Mišių, evičius apie tris
jį ™jKp d7« ^Xis iMei- n&w°pS- pohti-■ taip kad arkivyskupui .Ge- su puse mėnesio 'patvre

rių metų sėdėjimo, J. Mar- džfaabiįju vaS, rjvaizdus kos Žinip’ Lietuvoje -«al vlsa* nere,kes L'^'oj. To-
cmkevicius buvo amnestuo- ,.otojams prie t0 gal^us 
ras. hįeU ukus jis v ei paKliu- Winnepesaukee ežero, sako

Lietu- Sunku net ir įsivaizdinti, Ju, Prūsokų, Mizernų ir Mo-

mi iš Winnepesaukee ežero kiek leido, dar-

nei .Stalin^ motei-ų ir vaikų jų, nežiūrint jų pakraipų už R^liu dienu/jiedu grišia krečia špo<m< 
nesigaili. Koks čia skirtumas Į skirtumo, rūpinosi J. Mar- namo. Ret „esugryžo ir nuo: laiškas’buv

115 ' Amp Lietuvos i nink-^vmiane likimu ir vičn i -i_ __ r .A. ' .... ~ .
miestų sunaikinimą mes jau 
senai žinome. Jau trys su pu
se mėnesio praėjo tom ži
niom. Bet kodėl J. Marcin
kevičius nepasako, kokius 
vyrus naciai Šiauliuose ir 
Rokišky sušaudė. Jeigu bol
ševiku* okupantus, tai juk 
jie buvo ne Lietuvos sūnus, 
bet jos parazitai. Lietuviams 
jų negaila. Patys lietuviai 
mušė juos iš Lietuvos. Te
gul “Laisvė” ir “Vilnis” dėl ėjęs iš kalėjimo jis parduo-

korės- kur yra tūlų žmonių protas? gilevo žemaičių krūvon su- 
Įiondentu Berlyne. Tas pa- Gėrę ar negėre. jie vis tiek dėjus, kurių nei vienas ne- 

0 metų bir- i mano. kad taip betvarkiai drįso pas Palecki-Ųekanozo- 
obtą Lietu- klaiodami išgelbės savo šie- 'a nuvažiuoti paviešėti. O 

butų su- i la iš velnio žabangų. O ne- Misiurevičius tenai viešėjo, 
parauu-; Voliaic kitaic m-J i korespondencija yra grįžęs, tai už Stalino saulės: žino, kad tas velniūkštis atė- V. Misiurevičius yra per

iu serga. Mes dėl jų nesirg-j tų kai kuriuos jo daiktus; " . be S/' rašoma spalių 8 dieną, kuo- konstitucijos kritiką butų,| jęs i tokias bažnyčias gali daug žioplas, kad butų ga-
sime. j namuose ir prisiųstų jam į i Bet rytojaus dieną, rugsė- met atsakymo iš Denvero, greičiausia, nugalabintas, Į bet kada pasiimti ių visų du- įėjęs tarnauti Smetonos

Dar vienas dalykas. Buki-; kalėjimą pinigus. J. Mar- jo 14, jų valtelė buvo rasta Colo., policijos da nebuvo, nes spaudoje buvo žinių, kai; šias ir susikrovęs į terbą nu
me atsargesni su ta Maskvos 
propaganda ir, kaip anglai 
sako, junkime ją su žiupsne
liu druskos. Ir štai kodėl, kaliniui. Jis juos pralatravo.: rastas vienas irklas ir meš 
Pirma: tos “telegramos” i-į Pasivogė jis ir kito pažis- kerikotis. Tą naktį ant eže- 
tartinas ir visai nepanašus į ’ tarno, rašytojo V. Bičiūno,; ro siautė smarkoka audra,
J. Marcinkevičiaus rašymo {brangių knygų ir jas parda- ■ todėl policija priėjo išvadą, 
stilių. Jeigu ji nėra “Lais-ivė ir vėl pralatravo, nors už kad valtininkai yra žuvę r 
vės” ir “Vilnies’’ visiškai su- i tai nebuvo patrauktas teis- ežero bangose. Prie jų pala- ž

cinkevičius tikrai pardavė už kelių mylių išplauta į 
tuos daiktus, bet niekados krantą ir apversta dugnu 
jis tų pinigų nepasiuntė tam viršun. Prie valtelės buvo

fabrikuota, tai geras gabalai 
tikrai jų pridėtas. J. Marcin
kevičius žodžio “kriušinti” 
visai nevartodavo. Jis buda-

man.
Kas nežino, kad J. Mar

cinkevičius kadaise rašė ka
taliku “Rvtui,” vėliau Kau

vo sako “krušti-kruša.” Be i dininkų “Liet. Žinioms”? 
to, jam tikrai nepažįstamas Kas nepažinojo J. Ripkos, 

kas jo neskaitė? Paskui jis 
rašė ir tautininkų “Lietuvos 
Aidui.” Ir nebuvo nei vieno

žodis “govėda.” Tai Bimbos 
“žemčiūgai.”

Antra: J. Marcinkevičius
gali būti kalėjime kur nors, i estorano Kaune, kurio jis 
Rusijoj arba jau pakištas ir nepažinojo arba kurie jo ne- 
po velėna. Tai nesustabdytų pažinojo. Metai su viršum 
bolševikų, ypač tokių goe- atgal buvo atėjęs laikas,

žvalgyboj. Paklauskite visų 
tų, kurie ji Lietuvoj pažino- 

inėjo i Vilnių, tai pirmiau-į rytų? Koks butų gyvenimas jo- Nerašykite nesąmonių ir 
be dusios? nevarjavokite su tokiais iš-

Taigi, nori pažaboti tuos mislais, kad jis “nekaltus 
“Romos eržilus,” reikia su- žmones Į kalėjimus padėjo 
daryti komitetas iš 6 arba 8 sukišti.”
asmenų, kurie butų geri vy- Kalbėkite rimčiau ir kal
iai ir atsakančiai tam dar- bėkite faktai*. Nebūkite 

S. A.

‘Kel.” korespondentas, tik bolševikų kariuomenė įsinešti sau. Ir ką jie tada da

Dar Apie Dr. Pr. ■<ia .bpvo Jieškomas <Ir. An-
. .v. cevicius ir jo seimą (dar ikiAncevičiu. šiai dienai nėra žinių, kas 

aUit’ko su jo žmona ir duk
rele ).

Taigi, apskritai, kun. Bal

pinės buvo rastas jų paliktas 
automobilis ir geresnės dra- kitiems

Smagu, kad “Keleivio” 
redakcija pateikė šiek tiek 
žinių apie Dr. Ancevičiu kuno ir “Laisvės”-“Vilnies”jbui pasišventę. Tuomet butų pliuškiai! 
(“Kel.” 40 nr.), bet man ii komunistu šukavimai, kad nesunku sukelti pinigu, pa

būtų dar naudin- dr. Ancevičius eąs “Hitlerioįsistatyti gražią bažnyčią ir, R„it; Pafal'

broliai Vosyliai prie savo Ar Dr. Ancevičius buvo čius nėra nei hitlerininkas i kintieji turi gana gerus re- 
automobiliaus nesugryžo ir Amerikoje, tai man nėra ži- nei stalinininkas, bet dide- zultatus: ypač lenkai turi 
niekas nematė jų kitur. Tuo- noma, tik žinoma, kad dai lis Lietuvos patriotas, žymus
met New Hampshire valsti- iam būnant Vytauto D. Uni-'literatas ir žurnalistas, vei- 
įos policija davė žinią jų tė- versitete, Kaune, prieš 1926.kias tokiose sąlygose, kokio- 
vams Waterburyje. metus, jis buvo persekioja-j se dabartinio karo sūkuryje

Tėvai apsiverkė. mas, į kalėjimą sodinamas, galima veikti.
Bet dabar kilo abejonė Tik dėka Tumo-Vaižganto' VinciunM.

A B Scfinitzerf 
sut.-iisė Sei-nas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau rnšta kiekviona žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pu«l. 304. Ap<brvt» .......... ......... <2 50
MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoj teina daugybė nauju, 
T’- ix-!iirin CTa*’u ’r hiokingų monolisru ir
Ib Į\ dll UI deklamacijų. Visokios temos: darbi- * • 1 *

puikiai Dažaboje tuos “Ro
mos drigantus.“ 
apeigų ir parengimu visas ninklškos.’reyoliucionieriškos. tautiš 

, i * . * kos, humoristiškos ir laisvamaniško^.pelnas palieka patiems, ne- visos skambios, visos geros. Tinka 
reikia atiduoti airių vysktt-
pams. laida. So. Boston.......................... 25c.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KRISLAI ir RASTAI Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 m.  ■užsiregistravo lovskis, Gabrilovieius ir kiti i

valstybės de- česnakai sudaro Lietuvos,
partamente kaip sovietų a- • liaudį?...
gentura. todėl ji labai nore- „ .iLaisve ir “V ilnis pu

‘‘Laisvė” 
Jungt. Valst.

tų žinoti, ar 
i “Naujienos” 
gistravo.

Pasiteiraukite
derį...

“Keleivis” ir 
taipgi užsire-

pas Brow-

muose puslapiuose ir dide
lėm raidėm paskelbė “ži
nią” iš Maskvos, kad “Lietu
vos partizanai muša nacius.”' 
Viskas O. K., kad paskelbė. Į 
Maskva, lygiai kaip ir Ber-I 
lynas, turi teisę skleisti savo 
propagandą.

Tačiau bėda su ta Mask- Į 
vos propaganda yra ta, kad 
jos šiušaineriai “Laisvė’’ ir 
“Vilnis” nemoka tinkamai 
ją nušainyti.

“Laisvė” rašo, kad parti
zanų buiys, komanduoja
mas Šimėno, užpuolė vokie
čių sandėlius... “Vilnis” ra
šo, kad partizanai vadovau
jami komandieriaus Šimėno 
puolė nacių sandėlius...

Matote, iš Šimėno pasida- i 
ro Šimėnas.

Bet tai dar ne viskas. Ki- į 
tame “Vilnies” užkampy, • 
kur kitas komunacių šulelisj 
F. Abekas rašo apie sąjūdi I 
pavergtose šalyse, rasite tą 
patį asmenį vardu Sėme
nai. rusiškai—Semjon.

Čia ir bus toji trūkstama;

—Maike. ko tu taip žiuri 
i mane?

—Žirniu, kad viena tavo 
akis lyg ir pajuodus. Ar ne- 
atsimušei kur i lempos stul
pą. tėve?

—Ne. Maike, čia ne stul
pas kaltas.

—O kas ?
—Džiova.
—Negalimas daiktas, tė

ve.
—Kodėl negalimas?
—Todėl, kad tavo am

žiaus žmonės džiovos liga 
neserga.

—Maike. tu nesupratai. 
Aš kalbu ne apie tą džiovą, 
ką žmones susargina, ale 
apie ta burdingierių. su kat
ruo aš dabar ant vieno bur- 
do gyvenu. Jisai vadinasi 
Džiova.

—Tokio vardo nėra, tėve. 
Gali būt tiktai Juozas arba 
angliška« .Joe.

—Meik no diprens, Mai- 
kc.

gos

gos neturiu, tai koks aš jam 
monkė?

—Bet ir beždžionės ne vi
sos vuodeguotos, tėve.

—Veidiminut. Maike! Ką 
tu čia nori pasakyt? Ar kad 
aš esu ta monkė, ką vuode- 

netui i ?
Nesikarščiuok, tėve. Ga

lim šitą dalyką išaiškinti vi
sai šaltai. Kitą sykį aš tau 

j įrodysiu, kad visi gyvi daik
tai via vienas kitam gimi
ningas, nes visus juos jungia 
viena bendra praeitis. Visi 
jie gyvena ta pačia saule, 
tuo pačiu oru ir vandeniu. 
Vadinasi, kiekvienas gyvu-

Mizara sako, kad naciai 
i vadina komunistu kiekvie
ną, kas tik fašistų priešas.

Nesenai buvo daug pana
šių atsitikimų. Komunistas 
Bimba ir jo šaika vadino 
kiekvieną “hitleristu,” kuris 
tik bolševikų priešas.

“Laisvė” rugsėjo 13 d. ve
damajame rašo, kad sulyg 
“Draugo,” Hitlerio karo ma
šina supa Leningradą, ritasi 
per Ukrainos kviečių laukus 
ir maršuoja į Maskvą. Tuo 
tarpu “Laisvė” bando įrody
ti, kad Ukrainoj fašistai su
laikyti ir net atmesti atgal; 
kad raudonoji armija ke
liuose punktuose perėjo į va
karinę Dniepro pusę, o Mas
kvos fronte raudonoji armi
ja sunaikino net 9 fašistų 
divizijas...

Nedyvai, kad “Laisvės” j
skaitytojai vienas P° kito i grandis. Lietuvoj tikrai dar 
pradeda mesti tą melų slamy tebeveikia mongolų Semjo-j
stą j pečių._____  nų užsilikusios bandos, ku-i

Vienoj vietoj “Laisvėj”:riV dienos vis dėlto suskai-į
pasakyta, kad Vokietijos fa-įtytos._____
sistai atėmė iš daibininkų, Rugsėjo 18 d. Pruseikaj 
teisę organizuoti unijas mu- raįo; “Raudonarmietiška ‘
sų senoj tėvynėj. . teisybė povaliai praskina

Negirdėjom, kad Lietuvoj sau keiįa ” 
piie bolševikų butų suorga-į ju raj^ Leon. Vokiečiai; 
nizuota nors viena unija paėmė Poltavą rugsėjo 18 i 
kaip CIO arba AFL. ; dieną, bet Maskva pranešė

O gal OGPU yra bolsevi- apje įaj už ^vieju savai- i
kų unija?... -- -

(Tąsa.)

Zanavykų žemėje.

Atvykau Vilkaviškin. Buvo sutarta, kad 
geriausia mano su vilkaviškiečiais pasi
matymo vieta gali būti dr. Kudirkos butas ; 
mat, daktaras iš anksto buvo sutikęs tarpi
ninkauti. Ir tikrai, daktaro bute manęs lau
kė keliatas smarkių ir energingų vyrų. jų 
tarpe, rodos, buvo Juozas Navickas iš Ma- 
tuliškio ir keliatas pirmą kartą gyvenime 
regėtų žmonių. Paskelbtasai Suvalkijoj 
karo stovis, jau buvo atsiliepęs viešajam 
veikimui. Prieš kelias dienas vietos polici
ja, stovėjusių Vilkavišky dragūnų eskadro
no padrąsinama, buvo be ceremonijų išvai
kiusi keliatą žydų s. d. “Bundo” organiza
cijos ruoštų mitingų. Vilkavišky ir kitose 
Suvalkijos vietose stovėjusieji dragūnai 
buvo gana gerai žinomi savo žygiais Latvi
joj, todėl jais visai nebuvo galima pasi
tikėti.

Vietos draugai, nežiūrėdami visų sunku
mų suruošti Vilkavišky viešą mitingą, jo
kiu budu nenorėjo praleisti progos, ir todėl 
sumanė mitingą parkelti į artimiausį kai
mą pas gerai žinomą ir patikimą ūkininką 
ii tuo pačiu supainioti budinčiai policijai, 
kuri apie įvykstantį mitingą žinojo, visos 
ios kortos. Mitingo organizatoriai skubiai 
išsiskirstė, kad praneštų vilkaviškiečiams 
mitingo vietą ir paragintų juos atsilan- 
kvti i ų.

Su palydovu išėjau į numatytą susirinki
mo vietą. Kaimas, kuriaipe turėjo įvykti

kalbas, tuojau policija visu buriu drąsiai, 
lyg kviesta, puolė į kapines. Pradžioje 
žmonės šaukė, kad ji čionai nelįstų, bet kai 
policininkai lindo, tai pasipylė akmenys, 
branktagaliai ir kitokia kieta ir įtikinanti 
medžiaga. Tik šitokie kietoki argumentai 
įtikino drąsius policininkus, kad lįsti mu
što nėra jokios prasmės, šio policijos puo
limo sustabdyme smarkiausiai dalyvavo 
viena miestietiškai pasirėdžiusį moteriškė. 
Gaila, jos vardo neteko sužinoti.

Už kelių dienų toks pat žygis įvyko Vy- 
šakio Rudoje, čionai musų pamokslas bu
vo labai nusisekęs, nes niekas jo nelaukė ir 
visiems buvo labai įdomu. Griškabūdžio ir 
V. Rudos žygiuose dalyvavo Baltrušaitis iš 
Buktiškio. Pranas Strimas ir kiti. kurių pa
vardžių nebeatsimenu.

Grįždami iš V. Rudos važiavome sau
sais, smėlėtais šilais. Buvo linksma ir ma- 
’onu išbridus iš juodžemio ir molio purvo. 
Draugai turėjo pavėžėti mane iki Kazlų 
Rudos stoties, iš kur pagal susitarimą trau
kiniu turėjau grįžti Vilniun. Pavažiavome 
gerą kelio galą, miškai praretėjo, stotis tu
rėjo būti nepertoliausiai, ir rodėsi, kad 
man greit reiks su draugais atsisveikinti. 
Tačiau šį planą suardė nelaukta aplinkybė. 
Staiga, pamiškėje pasirodė bulelis raite
lių. kuris, nesuskubus man pagalvoti, kas 
jie per vieni, greit mus apsupo ir sustabdė 
musų vežimą. Tik iš linksmos šnekos ir 
džiaugsmingu balsų supratau, kad tai ne 
priešai, o geri mano bendrakeleivių pažįs
tami ir draugai.mitingas, buvo netoli Vilkaviškio, pusiau- 

kelv į geležinkelio stotį, kokį kilometrą at- Raiteliai džiaugėsi, kad jiems labai lai
sto nuo drsfnmii kareiviniu. Labai jrailarmauni mnc nusitikti .lw» tpisino-ai•tu nuo dragūnų kareivinių. Labai gaila, 
kad šiandien esu pamiršęs kaimo pavadi
nimą ir to ūkininko, kurs mus savo kieme 
priglaudė, vardą ir pavardę.

Valandai praslinkus į drąsaus ūkininko 
kiemą pradėjo būriais ir būreliais rinktis 
žmonės, daugiausia iš Vilkaviškio miesto

mingai pavykę mus pasitikti. Jie teisingai 
spėję, kad šituo, o ne kuriuo kitu keliu 
mums teks važiuoti, todėl taip gerai nu
taikę teisingu keliu joti. Klausydamasis 
šios linksmos kalbos, spėliojau, kad nepa
žįstami. turėdami laisvo laiko išjojo mus 
Pasitikti. bet greit įsitikinau, kad šitoks

į čių. Matyt, Stalinas neduodaj 
“Vilnv” iš rugsėjo 15 d J ta(‘‘^pnarmietiškai tei-į 

Pruseika rašo: “Sovietams< sybei va gyt, kad ji taip po-į 
įupėjo tik apsigynimas. So- vahai velkasi.

. - t vietai jautė, kad Hitleris Nepatinka musu komuna-!
nas y,-a tos pamos gamtos, pus jusalp’ Į cių spaudai, kam Chicagos:
dalele, vistiek ar jis turi vuo- Ik, kito pasimatymo, ta- ,.^ribFune- ir New Yorko! 
degą ame vonšėiai. kada ft-useika vėl.<Dai,v News- korefponden.

! -serap! Tokių prnody- jąrasys, jog Hitleiis “neju- ^ Dav p£virtina:
jinų man nereikia icionus užpuolė sovieitus ... ib į terorą Lie-

—Jeigu taip, teve, tai lik —— .. , -
sveikas. Musu kalba pasi- Detroito komunaciai pa- ......

' baieė ! skelbė savo pikniko raportą. e$ 1? j*3'o puses tien pa-
i_L_-------———-------- Tarpe kitų. “Daily Worke- sakysim, kad musų komuna-;

kaip “apšvietos įstai- clams Donald Dav kadaise-Be, kaip gi tai atsitiko’)Skund™ V"W, KūdpSrta""5 bu™ pi?

- ’s-; « s- ŪMU. f s; »•“, ess
mupinai, ant nau,o burdo.,_ San Francis™ mieste 30 s'letos l-'^iga. Cha, cha. Taj at^tiko
/u, \ iena bu, dingierĮ gaspa-. žvejų kreipėsi i teismą su “Laisvės*’ viename veda- Kauno restorane “Versaly.“!

skundu, kad Amerikos Dar-majame pasakyta: “Mes Abu jiedu gerokai isikaušėi 
bo Federacija neleidžianti tvirtai laikomės su Lietuvos ir pergalėjai ėmė rėkauti.: 
jiems dirbti ant žvejų laivų, liaudimi.” Donald Day nemažiau ne- :
nes iie esą žuvavę Alaskos Ar Stalinas. Molotovas, mėgo Smetonos ir jo rėžimo, 
vandenyse po CIO unijos' Chaim Lozovski, Pozdnia- Pribuvę Smetonos vaidinto- S 
jurisdikcija. Ar aš čia kaltas. ' ~ ' - - -

dinė jau turėio. Taigi nerei 
tą subata ji? padarė inešimą, 
kad aš. kaip nauias burdau- 
ninkas užpundyčiau paintę. 
Gaspadinė jo Įnešimą parė
mė. na. ir aš turėjau dolerį 
praspendvt. Kaip mano 
šnapsa išgėrėm, tai aš pada
riau diplomatiška Įnešimą, 
kad ir Džiova užpundytu.

—O kodėl tėvas sakai, 
kad tai buvo diplomatiškas

pareiškė teisme žvejys Sal- 
vatore Partinico, kad aš pri
gulėjau Alaskoj prie CIO? 
Alaskoi me« turėjome vieną 
uniją ir viskas buvo gerai. 
Bet atvažiavo agitatoriai ir 

i musu uniia suskaldė. Pasi- 
nepasakiau darė‘ dvi unijos, viena CIO, 

kita AFL. Aš turėjau prie 
kurios nors prigulėti, nes ki

taip negalima darbo gauti

kovas, Dekanozovas, Šmui- kai Įsakė Donald Day’ui:
tuojau išvažiuoti iš Lietuvos.

Įnešimas?
—Matai, aš

stačiai: “Rupūže, dabar ta
vo pundas!” Aš tą išvirozi- 
jau su diplomatija. Sakau:
“Nor< vienos paintė? butų Į anf laivų. Ir dėl to, kad as 
plenti ir daugiau gert nesi- < priguliu prie vienos, tai kita 
nori, ale as žinau, kad Džio-į^abar neleidžia man 
va nenoiės pasilikti kiaule Kur čia teisvbė? 
ir susipras kad dabar jo ka-: AFL unijos 
įeina paintę pastatyt.”
lik aš ta pasakiau, tai 
’ asoko. kaip su yla įdurtas.: §Ra pastaba 
Trenkė kumščia i ?talą ir žveją sujaudino ir 

kiaulė, tai • mindamas kumščia 
veidą.

Kaip j teisme pastebėjo, kad Salva-, 
jis ir (TOl e kalbėtu ramesniu tonu. r

STIRNUKAS ĮKRITO 
Į ŠULINĮ.

Woodland, Me. — Kana
dos sienos pusėj, netoli nuo 
čia. i farmerio šulinį Įkrito 
stirnukas. Du jauni vyrukai 
nusileido kopėčiomis Į šuli
ni, bet stirnuko iškelti nepa
jėgė. Tuomet jie susijieško- 

; jo virvių ir jauną ožką iš
traukė. Senė stirna visą lai- 
ką stovėjo prie šulinio ir 

tl’! žmonių visai nesibaidė. Kai 
jaunik*ė buvo ištraukta ir 

‘ paleista, abidvi nustraksėjo

o Paleckiui — į 
stovyklą.

Dimitrauko-

Jeigu jau kas musų komu- 
naciams paklius, tepasisau-1 
go jų rūstybės. “Laisvė”. 
sieksnio ilgio vedamajame! 
paskelbė, kad Finlandiio? 
fašistai išleido Amerikoj 
“Baltąją Knygą,” kurioje 
esą “pripliurpta melų ir in
sinuacijų prieš Sov. Sąjun-

„ !Tikrai gaila, kad prirašę 
visą sieksnį, iie nepasakoj 
visų tu “pripliurptų melų,” j 
nepaduoda nei vieno ma- ■

‘^ SŪRIAMS ARGENTINOS. “Ląis-j
advoka- tęs kai ą. Jungtines \ ai- nesupažindina savo
pradėjo ^j.os imPortuodavo o0,000,- ?kaitytoįu «u tais “melais.”}

. .............. 2°° svarų sūnų per metus is Sv?inažinti su dokumentais i
man taukšt—Į aki. Ot. valuk “A š noriu dirbti, man rei-; U1PPOS; daugiausui isFran- ;r faktais, kaip bolševikai
to ir pajuodo. kia gyventi. Tie ponai, uni-D11^^ 11 Jaluos. Dabar gi, “taikos metu” ani-‘

—Ar tai gražu vyčių ge- jOs vadai, važinėja automo- ke“ams uzsidainūs, panašių plėšti maža Finlandijos de- 
Jbiliais apsirengę kaip milio-įsHri^ Pastato mums Argen- mrkiatiią, kaip tie driskiai) 

jis turi ■ nieriai. o mes, vargšai darbi-;tina. Šįmet iki liepos mene- ieipaiavo, fjnaj išvaiy-

as

da

sako: “Jeigu
tu monkė.!” Už tokį žodį aš;tui prieš 
jam užtepiau per snuki, o jis i šaukti:

neiolui taip elgtis?
—kokią tiesą jis turi nieriai, o mes, vargšai darbi- ;tįna. . .

man<- monkė vadinti, a? ninkai, neturim už ką ir duo- s’° . j ’ų anirlus. iš Petsamo nikelio
Bet tėvas jį kiaule pa-i nos nusipirkti!” Jungtines Valstijas 6,000 to- kasvuu ir daugybe kitokiu

Unijos advokatas norėjo .kiet^’ st,Pnai kveP,an<™ " ’ ' ‘ '
jį nutildyti, liet teisėjas pa-1?unM- ___ ____

žvejo pusę.

vadinai.
Maike. kiaulė nėra toks 

plasta? sutvėrimas, kaip 
monkė.

Biologijos žvilgsniu, 
tew. gvvuiiai visi yra lygus: 
nėra nei geresnio, nei blo
gesnio.

—Ai donker. Malke, apie 
--vo biologiją, bvi aš mode-

1,000 ORLAIVIŲ BOM
BARDAVO VOKIETIJĄ.

Londono žiniomis, prade-

šunybių, — susipažinti su 
tuo reikėtų kiekvienam ko- 
munaciui. Molotovas visur
kyšo beširdis, žiaurus ir na-POTVINIAI PIETUOSE.

Texas, Aiizonos ii Nev\ . ,. , ra? pusuoskis.
Mexico valstijose pereitąjįBet bolševikam^ 
savaitę kilo potviniai ir pri-} ”a\ J’0™ A’^IįJ0S svietas “melasai.” v
darė daug nuostolių medvil-l°?:laivlM bombardavo Vokie-i -,ela me,a '

chališkas. Tai 
ras Pilsudskis.

tarytum ant-

v;sas į 
:eni so-

nės laukams. tuos miestus vietų driskiai ne
Šalum Aleikum. t

ir kai kas iš apylinkės kaimu gyventojų, pėliojimas jokio pamato neturi. Vienas 
' - - - - raitelių, ilgai nelaukęs, pasiūlė man lipti iš

vežimo ir kopti į atsarginio žirgo balną.— 
toks pabalnotas atsarginis žirgas vieno rai
telio už pavadžio gatavai buvo laikomas. 
Bet ir iš šio pasiūlymo aiškiai nebuvau su
pratęs, ko iš manęs nori apsupusieji mus 
raiteliai. Tik, kiek įsišnekėjus, paaiškėjo, 
kad šis raitelių buiys turėjo nugabenti ma
ne į nauja, vakare įvyksiantį mitingą. Ka
dangi keliai į tą vietą buvo neišbrendami, 
tai sugalvota pasiųsti pabalnotą žirgą ir to
kiu budu parsigabenti sau kalbėtoją.

Dabar tikrai nepasakysiu, kur tada tu
rėjau vykti, bet gerai atmenu, kad raitelių 
buiys taškėsi po patvinusias pievas ir po 
balas. Musų žirgai, nujausdami, kad eina 
namų pusėn, netingėjo bėgti. Sutemus pra
jojome Pilviškius ir pasileidome keliu. 
Šiandien man pasakoja žmonės, kad aš bu
vęs Gaisui kaime, o mitingas įvykęs pas 
ūkininką Kriaučiūną.

Paaiškėjus, kad turėsiu grįžti Pilviškių 
pusėn, nevisai norėiau vėl baladotis, bet 
pagailo atjojusio ir žygį padariusio jauni
mo vargo, ir sutikau atidėti kelionę Vil
niun. Mums teko skirtis su draugais griška- 
budiečiais. Kazlų Rudos girioje atsisveiki
nau su visais palydovais ir su A. Baltrušai
čiu, kurį tuomet paskutinį kartą mačiau.

mų dragūnų buiys, kuris tačiau nekreipė į i Andrius Baltrušaitis iš Butkiškiu kaimo 
mus jokio dėmesio, nors iš mankštvnių vie- į buvo • jaunas, energingas ir pasišventęs 
tos aiškiai turėjo matytis susirinkimas su i L. S. D. P. Zanavykų organizacijos veikė- 
visais jo atributais. i jas. Daug kas jo iš karto nepastebėdavo,

, • i. i nes buvo nepaprastai kuklus ir nemėgo
Patekęs ? a?^LH . t’t.n dėl akių lįsti i piimąsias vietas, bet iš tik-

Andrius buvo vienas pirmųjų parti- . GriskabudĮ. Nieteto ne^rn reru nejs-! joį- žmonj Zana kijoj Pbe ^-„Uutu 
brendamo neišvažiuojamo Pilviskių-Gns- • iklj^ ..Zanavvku kuopoj ••
kabudzio kelio. Važiavome juo po kilo- Y . .
metrą per valandą: vežimo tekiniai vieto-į Drg. A. Baltiušaitis — mažažemio vai- 
mis visai nesisuko, bet šliaužė purvo pavir- kas, anksti, dar tamsiais spaudos draudi- 
šium, patekę į gilias provėžes. Arkliai bu- i mo laikais, jieškodamas atsakymo i dau- 
vo nuilsę ir išprakaitavę. Iš tolo matėsi' gelį nesuderinamų su gyvenimo tikrenybe 
Griškabūdis, o mes vis vietoje šliaužėme, klausimų^ ėmėsi knygas skaityti. Nuo “Tė- 
Bijojome pasivėlinti: žmonės po pamaldų vynės Sargo,” “Varpo” ir “Ūkininko,” t. y. 
ralėjo išsiskirstyti — veltui butu žygis, nuo klerikalų per tų laikų demokratus drg. 
Buvo didelis noras eiti pėsčiomis, bet dėl Andrius dar 1902 metais pereina prie 
neišbrendamo purvo ir to negalima buvo “Darbininkų Balso,” tampa jo skaitytoju 
padaryti. Apie šituos Zanavykų kelius di- ir uoliu platintoju. Maža to, Andrius rašo 
džiojo karo metu vokiečiu karininkai kai- korespondencijas tų laikų soc.-dem. spau- 
bėio. kad rusai tyčia, besiruošdami su vo- dai. sukuria “Zanavykų kuopą” iš tokių 
kiečiais kariauti, šituos kelius taip sugadi- Pįit mažažemių ir vargo žmonių ir su jais 
nę. kad joks vežimas negalėtu jais važiuo- įsiliejo į L. S. I). P. Suvalkijos organi- 
ti. Vokiečiams galėjo rodytis, kad tie keliai zaciją.

ji,e. •b"V°. ?rie Penktiesiems metams užėjus, drg. And-
kad jei jau kelias, tai jis turi būti taiso- |ins irmas stoja atviron kį j

v,lt 7.^ "v J’k? tam Zanavykų judėjimo priešaky, jis nežino
kelias, kad jo niekas netaisytų. : „uovaįio. jis nebijo sunkiu kelionių, var-

Griškabūdy jiolicija buvo sujudusi. Kad go ir užmiršta alkį. Lapkričio, gruodžio, 
ją geriau galėtume akyse turėti, mitingą sausio mėnesių įvykiuose jis vaidina aktin- 
.-uiuošėme kapinėse. Gana buvo žmonėms gų vaidmenį. Jis vykdo partijos direktyvas 
pasakyti, kur bus mitingas, ir visas mies- —sugriauti caro valdžią ir sukinti laisvą 
telis su visais šventadienio maldininkais .demokratinę Lietuvą.
-usigiudo i kapines Lyg lik pradėjome* (Bus Jaugiau)

Jų buvo tiek daug, kad visiems teko išbūti 
kieme ir čionai, gan šaltame ore, išstovėti 
iki temstant, kol musų mitingas pasibaigė.

Šito mitingo man pasiliko atmintyje keli 
momentai. Prasidėjus kalboms minioj iš
kilo kelios raudonos vėliavos. Viena jų bu
vo visų didžiausia ir aukščiausia, — tai 
L. S. D. P. vietos organizacijos vėliava, pa
naši į bažnytinę. Mat jos vienas galas buvo 
taip taip prie koto prikabintas, kaip kabi
namos visos bažnytinės vėliavos. Be parti
jos inicialų, revoliucinių šukių toje vėlia
voje ryškiomis baltomis raidėmis buvo iš
siūtas šis šūkis: “Tegyvuoja Nepriklauso
ma, laisva Lietuva.” šis šūkis mums nebu
vo naujas, bet partijoj jį atstovavo kitas, 
tolygios vertės ir svorio sukis “Tegyvuoja 
įsteigiamasis Vilniaus Seimas.” bet šis bu
vo neįprastas ir mažiau vartojamas. At
menu. kalbėdamas į minią galvojau, iš kui 
vilkaviškiečiai galėjo šį Šukį paimti, kas 
jiems patiekė šią mintį, ir priėjau išvadą, 
l ad tai buvo suprantamiau ir aiškiau.

Tarp plevėsuojančių raudonų revoliuci
nių vėliavų musų mitingas tęsėsi iki vakaro 
sutemai. Čionai buvo ir Vilkaviškio Bundo 
organizacijos nariai. Iš aukščiau pakeltos 
tribūnos, padarytos iš stalo ar kėdės, aiš
kiai buvo matyti kareivinės ir mankština-
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SPAUDOS BIULETENIS.
Xr. 1 Redaguojamas Lietuves Gea. Konsulato, Xew Yor, N. Y.

Filmų Gamintojas Su Aktorka DĖL SMETONOS ATSKAITŲ.

I. ANGLIŠKOJI AMERI* 
KOS SPAUDA.

Susirūpinimas Rykų Europa.

Žurnale “New Europe,” 
balandžio mėn. numeryje, 
pasirodė straipsnis: “A Fe- 
deration for Eastem Eu- 
rope,” rašytas anominiu A- 
merikos karo ekspertų būre
lio vardu. Tame žurnale taip 
pat tilpo projektuojamas 
Rytų Europos žemėlapis, ku
riame projektuojama Fede
racija apimtų: Lietuvą, Vil
nijos kraštą su didesniu ne
gu 1920 metais Maskvos su
tartyje numatytu plotu, pie
tinę dalj Latvijos su Liepo- 
jaus uostu, Rytprūsius, Len
kiją, buvusi Lekijos Korido
rių ir dalį buvusios Vokieti
jos, tame tarpe visą Sileziją, 
be to, Čekoslovakiją, Veng
riją, maždaug rytinę pusę 
Austrijos, Italijos dalį Jugo
slavijos pasienyje, Jugosla
viją, Albaniją, Graikiją, 
Burgariją ir Rumuniją.

Kaip pastebima, Latvija 
ir Estija iš projektuojamo? 
Federacijos išleidžiamos. 
Tai esą tikslu patenkinti Ru
siją, duoti jai išėjimą į Balti
jos Jurą ir eliminuoti bent 
kokį Rusijos uostų ateityje 
siekimą. Tuo tarpu nesąs es
minis dalykas, kad dėl tos 
pačios priežasties Rusija pa
silaikytų Lietuvą. Iš kitos 
pusės, dabartinė Lietuvos 
šiaurės siena maža teturi na
tūralių kliūčių, kurios galėtų 
invaziją sulaikyti. Nemuno 
upė esanti daugiau praktiška 
apsigynimo siena. Be to, 
Lietuvos valstybė visa įneina 
į Federaciją atsižvelgiant Į 
ilgas lietuvių kovas atstatyti 
nepriklausoma XIV šimtme
čio Lietuvą. Vakarinė Lietu
vos siena praplėsta šiaurėn 
ir apima Liepojų, Vilniaus 
geležinkelio išeinamą punk
tą ir uostą aptarnaujantį 
Lietuvą.

J suminėtą straipsnį, tame 
pačiame žurnale, sekančia
me gegužės mėn. numeryje 
laišku redaktoriui atsiliepė 
K. R. Pusta, buvęs Estijos 
užsienių reikalų ministras.

Jis pareiškė abejonės, ar 
saugumo sumetimais Fede
racija reikalinga tokių “geo
grafinių, politinių, ekonomi
nių ir psichologinių fakto
rių,” kuriais remtasi senojoj 
Austro-Vengrijos ir pokari
nės Čekoslovakijos bei Ju
goslavijos valstybėse.

P. Pusta sakosi nežinąs, 
ką lietuviai dėl to projekto 
mana, bet jis esąs tikras, 
kad lietuviai nesiekią XIV 
šimtmečio ribų. Istorija esą 
mokinanti, kad nuo tų laiku 
estų ir latvių tautų kovos dėl 
laisvės nebuvusios nei trum
pesnės nei mažiau garbingos 
už lietuvių kovas.

P. Pusta reiškia abejonės, 
kad Sovietai atsižadėtų Lie
tuvos, jeigu karui pasibai
gus, jie butų užtenkamai 
stiprus atlaikyti senas pozi
cijas. Tokiu atveju jis neda- 
leidžia. kad rusai sutiktu at
sižadėti Liepoiaus uosto Lie
tuvos naudai, kai carinė Ru
sija tiek daug svarbos tam 
uostui dėjusi.

P. Pusta nurodo, kad fe
deratyvinė idėja buvusi do
minuojanti mintis atstatant 
Pabaltės valstybei Ne pri
puolamai esą visos Pabaltės 
tautos kovojusios dėl savo 
laisvės ir pripuolamas spren
dimas neįstengsiąs jų at
skirti, kai ateisianti sprendi
mo valanda.

To pačio žurnalo birželio 
mėn. numeryje, straipsnvje 
“Austrija ir Pabaltės Vals
tybės,” Oscar Haleck rašo: 
“Kas li*>čia Latviją ir Estiją, 
nėra mažiausios abejonės, 
kad jų gyventojai nori būti 
laisvi nuo Rusijos ir komu
nizmo. Po dabartinio žiau
raus patyrimo jos mielai su

tiktų įneiti į Federaciją, kuri! 
respektuotų jų nepriklauso
mybę. Kodėl joms atsakyti 
tai, kas pripažįstama esant 
Lietuvos natūraline teise? 
Negalvojant apie Lietuvos 
XIV šimtmečio ribas, mes 
sutinkame, kad lietuviai turi 
stipresnę istorinę laisvės tra
diciją negu latviai ir estai. 
Bet, todėl, kad tos dvi tau
tos keliatą amžių kentėjo 
svetimą priespaudą, jos tu- 

' ii aiškią teisę, kad butų su- 
į teikta bent nepriklausomos 
i egzistenci jos galimybė. Bu- 
! damos laisvos 20 metų, tos 
i tautos neabejotinai įrodė 
esančios taikios santykiuose 

‘ru kaimynais ir produktingi 
Europos bendruomenės tau
tų nariai. Negi jos turėtų bū
ti dar kartą paaukotos tik 
dėl to, kad išrodo lyg jos pa
stotų kelią Rusijos ekspan
sijai į Baltijos Jurą?”

Aliuzija į didingą Lietu
vos praeitį pasirodė ir žur
nale “Time” iš liepos mėn. 
28 dienos. Tačiau jame ne
reikšta jokios nuomonės dėl 
Lietuvos ateities.

Pagaliau, “Colliers” žur
nale iš rugsėjo mėn. 13 d. 

i tilpo ilgokas straipsnis su 
. spalvuotu Europos žemėla
piu, užvardintas: “Hitlerio 
; taikos žemėlapis.” rašytas 
! W. B. Coui tney. Kiek tai lie
pia Lietuvą, autorius tame 
straipsnyje rašo: “Lietuva 

: pasidaro branduolys žymiai 
padidintos Baltijos tautos. 
Vilnius bus sostinė ir naujoji 
valstybė apims Latviją, Lie
tuvą, Lenkija iki Lietuvos 
Brastos ir Baltgudiją iki 
Minsko ir Vitebsko.” Tuo 
tarpu žemėlapyje atžymėto- 

i ii Lietuva siekia už Vitebske 
ir Minsko iki Dniepro upės. 
o pietinė siena atžymėta ne
toli Varšuvos.

Ką galima butų dėl tų vi
sų, kaip iš gausybės rago, 
'pasirodžiusių projektų pasa
kyti?

Pirmiausia, reikia pasa
kyti. jog mums nėra žinoma, 
kad suminėtu projektų auto
riai butų atsiklausę, ka lietu
viai galvoia ir kokių lietuvių 
tautos aspiracijų esama.

Kas liečia Hitlerio proiek- 
i ta, jei jo tokio, kaip “Col- 
liers” tvirtina, esama, gali
ma drąsiai tvirtinti, kad iis 
lietuviu nepatenkintų. Vie
na, kad tai reikštų vasalinę 

i Lietuvą Hitlerio globoje, o 
i antra, lietuviai nepriklauso 
prie besočiu tautu. Jie nie
kada nesiekė žemių ir dabar 
nenori to, kas jiems sulyg 
teisės ir teisvbės, priklauso. 
Nors ir padidinta valstybė, 
bet sudaryta kaimynu 
skr iauda negali lietuvių nei 
patenkinti nei suvilioti. Pa
galiau, iš veiksmų žinome, 
kad ne Hitleris yra laisvės 
tautoms* nešėjas ir ne jis 
tvarkys Europos žemėlapį. 
Tat, svarbos tokiam projek
tui visiškai nepriduotina.

Kas liečia “New Europe’’ 
paskelbtą projektą, jis kitos 
kilmės ir tendencijos. Jį ga
lima spręsti jau iš to, kad 

’ patiekiamam žemėlapyje 
Lietuvos sostinė pažymėta 
Kaunas. Vilnius žemėlapyje 
visai nefiguruoja, kaip nefi- 
euruoja joks provincijos 
miestas, vadinasi, net fede
ratyvinėje valstybėje jis pa
lieka Lenkijos ribose.

Tas projektas, kaip teisin
gai nąž.vmėio p. Pusta, turi 
aiškia tendenciją skaldyti 
PabaHės valstybes. Lietuva 
Via Pabaltės valstybių en- 
tantės iniciatorė. Jokio pa
grindo nėra daleisti, kad lie
tuvių tauta butų savo nusi
statymą dėl Pabaltės valsty
bių bendradarbiavimo pa
keitusi. Priešingai, bendras 
jrereitų ir šių metų likimas 
jas dar- labiau surišo. I^atvi- 

\jos ir Estijos prieš tų tautų 
t valią paaukojimas butų kri

minalas. Reikia manyti, vai-1 
stybės kariaujančios prieš 
agresiją ir pavergtų tautų iš
laisvinimą, niekada su tuo 
nesutiks.

Nei lietuvių tauta, nei 
joks jos politikas niekados 
nesiekė XIV amžiaus ribose 
nepriklausomos valstybės 
atstatymo. Ji nesidavė suvi
liojama palyginamai mažes
nio Hymanso projekto, ku
ris reiškė Vilniaus grąžini
mą bet Lietuvos pavergimą. 
Ji nesiduos ir naujųjų pro
jektų suviliojama. Projektų 
pasirodymas turi dar labiau; 
paskatinti lietuvius budėti. 
Lietuvių tautos, be pažiūrų 
skirtumo, troškimai ir nor ai ; 
pasauliui ir tiems, kuriems; 
tai privalu žinoti, žinomi.| 
Visą nepriklausomybės lai-! 
kotarpį. suvirš 20 metų, vie- • 
šai ir įvairiomis progomis, į 
lietuviai skelbė pasauliui ką; 
iie skaito savo žeme ir kame 
jie jautėsi nuskriausti.

Klausimas, ar Europa at-j 
eityje tvarkysis federatyvi-i 
niais ar kitokiais pagrindais, 
tėra tuo tarpu akademinio 
pobūdžio. Peranksti šis 
klausimas šiuo metu iš es
mės spręsti.

Amerikos judžiu gamintojas Harry Cohn vedė savo filmų 
vaidintoją Joaną Perry. Abudu parodyti šiame atvaizde. 
Kažin, kada bus divorsas?

Lenkijai, generolas Sikoks- Bet vieton anų lozungų, Hit- 
i ki pasakė, kad tie jausmai leris eina prie rasių rušiavi- 
■ gali tikėtis atsiliepimo iš mo ir reikalauja vokiečių 
i lenkų pusės, nes Lenkija ir tautai Europos kontinente 
Lietuva, dėka juodviejų privilegijuotos valdančios

II. ANGLIJOS SPAUDA.

Pabaltės valstybių ateitis.

Londone leidžiamam žur 
nale “Free Europe” šių metų ‘ £^dl^’ Vakarų Europos tautos padėties.
tiesėjo 5 d. tilpo žinutekulturai, kai bus valdomos! Hitlerio pažiūros, kurias
Pabaltės valstybių ateitis, ; demokratiškai, ateityje t len-jis nori primesti Europai,

lasoma- , .. gviau savitarpyje susikalbės veda ne prie laimėjimo, bet
Fianesama, Kad trijų ra-> įr gaiėS fouti atgaivintos di- prie Napoleono tragiško ga- 

baltes valstybių ministrai į džiosios jogailietiškos tradi- lo, ir jis paliks savo tautai 
7^n.?n.e’ ^or!na į ei jos, kurios vra bendros didesne naštą, nei Napoleo-

. C*131'1?8 £“™e gabiem tautoms.” nas paliko franeuzams, bu-

(Lietuva) įteikė notas Britų “Nowy Swiat” kviečia vi- 
vyriausySei, kuriose atnau- Į suomenę ne maldauti So
dinama protestas dėl jų kraš- vietų malonės, bet reikė
tų svetimos okupacijos. Jose jauti.
reiškiama pageidavimas at-; Rugsžj0 30 d. laidoje pate “V t?Į’tos dalis’ kuri gyvena 
gauti politinę • nepriklauso- s - iedaktorius P. Yol- Ia,?'eJe- 
mybę po karo. Tai atatinka Ies nurwlo, kad visos j^į.
punktui, 2 Atlanto pareiski-. |os valdžios pastangos susi- v“'iį‘Xu~'. 
mo. kuriame pareikšta užtik-; Onv&t'i valdžia dėl Ra*l)eftam‘tinimas kad “nebus terito-' ifU le*^ ?alc,zia .r Rytu Europos Tautu Saiun- 
umiiiab, nau įieuus. lemu pagalbos ištremtiems ir iš- ‘ .
nahu pakeitimų, kurie ne- lpnkam<; kariam* ,1>ai Pll?&mgOis
atatiktu laisvai pareikštam -r c;v:pam< nedav* nuomonės, būtent: jei tokiossuinteresuotų gyventojų no-^^%jungos negalima bus su-

“Panašias notas Pabaltės ta‘ b,ud-u. n«!8,l?ldz,a ivvkdvti ir prievarta.
, ranateiaf notas rauaues vartotu drabužiu, o uz nau- * J 1

valstybių atstovai Washing-:jus daiktu5 reikalauja toki (bus daugiau)
^one, Johannes KdlV (; onbeto miii^^i Voz-Iii j Alfrpd Bilmani* tLatviJ3 • ‘ bad unuma S(K IAL1ZMO teorija
.c J’. T, .. - , .. .' T . neįmanomas. Mes neis- Tai veikalas, kuris trumpais ir aiš-
’a) ir Povilas ZacieiRis (Lae-; siuntėme* iki šiol dar nei k*a’s faktais parodo. kaip iki šiol keltuvai irai itpikė 1 " J . tesi draugijos formos, ir kodėl turės
lUVdl ilgi lieme. adatos---sako desoeratis- būt pakeistas kapitalizmas.

“Ir Londone ir Washmg- i j-aj p. Yol les. * Kaina ................................. 25c.
tone Pabaltės valstybių mi- \ x ,, .
n’strai tebėra pripažįstami i ^,oa1e ' ?ma^autl» 
teisėti tu saliu atstovai.” ; neieikaiaijame. k.au-

šia jis.— Juk ta musų sąjun*
III. LENKU, UKRAINIE- 8*™^, Rusija, neteikia 

i mums malones. Ji juk pnva- 
■ lo atitaisyti tik tūkstantinę 
! dalelę tos žiaurios skriaudos, 
kurią padarė Sovietai musų 
tautai!”

tent: visų dabar pavergtų ir 
nuskl iaustų tautų gilią ne
apykantą vokiečių tautai. 

Taip rašo ir mąsto vokie-

Tuo tarpu “Novoye Rus- 
skoje Slovo” (rūgs. 27 d.), 

a apie “Laisva

ČIŲ. ŽYDU, RUSU IR 
KITU SPAUDA.

Lietuviško laikraščio pra
simanymas.

“Nowy Swiat” 1941 metų 
spaliu 3 d. numeryje įdėjo 
’okį lenku agentūros pareiš
kimą : “Lietuviškas laikraš
tis ‘Vienybė’ rugsėjo 5 d. 
talpina Juozo Tysliavos, ži
nomo lietuvių rašytojo, ve
damąjį straipsnį, kuriame 
minima, kad gen. Sikorski 
būdamas Kanadoje pasakęs

Hitleris, Naooleonas ir 
tautų laisvė.

“N. Y. Staats-Zeitung” 
spalių 1 d. daro palyginimą 
tarp Napoleono ir Hitlerio.

Kaip prieš tris metus Hit
leris siuntė savo kariuomenę 
į Sudetus ir bendrai praplėtė 
Vokietijos rubežius, grąžin-

tenykščiam Lietuvos konsu- į damas Reichui ir jungdamas 
’ui Grant-Suttis esą Lenkija, po vienu stogu vokiečius, jis
paimdama Vilnių, padariusi 
klaidą. Tysliava rašo: ‘Gen. 
Sikorski tvirtino, kad ateity
je lenkai nereikš pretenzijų 
nei į Vilnių, nei į Vilniją.'

ėjo vokišku keliu.
1931 m. kovo 14 d. vokie

čių armija įmaršavo į Čekiją 
ir Hitleris pasirinko sau nak-

fiezna) vi a Galiota pareikš-pi,™ils ?avo-pasel. 
i. kad Minirieriu tatyte >‘8 ' kn-nbm?^Įninkąs SikĄki nekėlė £ uST Hiffi

v.krt i ' ėžta i kelių, kuriuo savo lai-’ietuvia.. Jungrinese Vairi - k N* olc*nas Bonapartas 
..^.rKanadojė an.eV.l: vc(,ė 'franeuzus Kumpos

-iešpatavbiui.

uostuose grfi. Sikorskio bu- Napoleonas užkariautose 
vojimo proga, dalyvavo taip šalyse laimėjo «au daug 
pat ir lietuviai. Lietuvos: simpatikų. atnešdamas jom
konsului, kuris pasikalbėji
me pareiškė savo simpatiją

franeuzų revoliucijos laisvės 
iv lygybės idėjos principus.

Įgaliotas ?
TAIP. ponia:

Bile kuris telefono vyras 
linksmai parodys jums 
jums jo indetifikavimo 
kortelę. Jis juo didžiuojas.
Be abejo, pats sveikas 
protas reikalauja. įtikrint 
žmones, kurie dirba apie 
jusp namus arba apie ofi
są. Pasitikėt teisinffumu 
neapsimoka... Tad mes ti
kim kad jus visad be su
sivaržymo patikrint musų 
vyrus, nors jie ir išrodytų 
patikimais, nes mes užti
krinant kad jie tokie yra, 
pirmiau, negu duodam 
darbą’
Mes tą reikalą inigm vi
sai rimtai. Telefono biz
nis yra patamanut publi
kai ir mes manom kad vi
si mus ypatiški susidūri
mai turi būt patenkinanti 
telefono naudotojams ant 
kiek mes juos galime pa
daryti.

»tw (*cuws tti(N«N a ttifCMn cs

“Keleivio’’ 39-tam nume
ry V. M. Rinks reikalauja iš 
Smetonos atskaitų toms au
koms, kurias Amerikos lie
tuviai jam siuntė kai jis bu
vo Lietuvos prezidentas, kad 
perduotų badaujantiems 
Lietuvos žmonėms.

Ir mes, Wi'kes-Barre, Pa., 
DLK Vytauto K’iubas taip 
padarėme, drauge Rinks. 
1920 metais pasiuntėm, ro
dos, S500 Smetonos vardu. 
Turėjom daug diskusijų ši
tuo klausimu. Buvo nurody
ta, kad visi fondai turi daug 
pinigu, bet nežino kam ir 
kaip iuos nusiųsti. Taigi mu
su Kliubas nutarė fondams 
pinigų neduoti, bet nusiun
tė per Wilkes-Barre Deposit 
and Savings Banką tiesiai 
A. Smetonai ir liepė suvar
toti tuo<« pinigus kam, pagal 
jo nuožiūra, iie buvo dau
giau reikalingi. Taigi man 
rodos, kad drg. Rinks dabar 
jieško atskaitų sapnuoda
mas. (O ar wilkes-barriečių 
kliubas tuomet gavo iš Sme
tonos paaiškinima. kur jis jų 
pinigus padėjo? Kiek mums 
žinoma, niekas kitas nėra 
gavęs, nors to buvo reika
lauta net registruotais laiš
kais. Tai kodėl neatkartoti 
to reikalavimo dabar, kuo
met Smetona yra Ameriko
je?—Red.)

Draugas Rinks turėtų at
siminti, kad visi fondai tuo
met surinko apie milioną do
lerių ir atskaitų mums neiš
davė. (Ne tiesa, fondai savo 
atskaitas skelbė.—Red.). Gi 
Smetonos vardu nusiųsta la
bai menka suma, gal ne
daugiau kaip 81,000 iš visos 
Amerikos. (Nusiųsta daug 
tūkstančių.—Red.)

Aš patarčiau, kad V. M. 
Rinks dabar pajieškotų at
skaitų pas Staliną arba pas 
Adolfą Hitlerį, nes Smetona 
bėgdamas nuo Stalino ne
spėjo nieko pasiimti, paliko 
viską. (Tai ne rimtas patari
mas. Amerikiečiai lietuviai 
siuntė savo aukas ne Stali
nui ir ne Hitleriui, bet Sme
tonai, todėl jis ir atskaitą 
turėio duoti. Ir turėjo ją 
duoti jau 20 metu atjgal, o ne 
laukti kol reikės bėgti.— 
Red.)

Atvažiavęs Amerikon 
Smetona pasakė aiškiai, kad 
neatsivežė su savim nieko, 
tik Lietuvos vėliavą.

Dabar vėl visokie fondai 
renka aukas. Bet kam tų 
fondų reikia daug? Tik iš
laidas daro. K. J. Paulaus
kas 35-tam “Tėvynės” nu
mery labai aiškiai parodo, 
ką tie fondai nuveikė.

Ar negalėtume mes atida
ryti vieną fondą prie Lietu
vos Atstovybės Washingto- 
ne? O gal per Amerikos 
Raudonąjį Kn’žių butų pi
giau aukas i Lietuvą siųsti? 
Kaip ten nebūtų, bet turėtų 
l uti vienas visu Amerikos 
lietuviu fondas, kuriam visi

galėtų pasitikėti. Ir reikėtų 
žiūrėti, kad aukos nueitų 
tiems, kuriems jų daugiausia 
reikia. Kai pereitą sykį au
kas rinko partijų fondai, tai 
tik savo partijų žmonėms ir 
siuntė pinigus. Lietuvos var
guoliai nieko negavo.

Just. Buslavage.

46 BUTLEGERIAI PRISI
PAŽINO KALTI.

Camden, N. J.—Čia yra 
suimti 74 vyrai, kurie buvo 
sudarę sindikatą pardavinė
ti butlegerišką degtinę tarp 
įvairių kliubų ir saliunų. Jų 
veikimo tinklas buvo apė
męs 6 valstijas, būtent: New 
Jersey, Pennsylvaniją, New 
Yorką, Massachusetts, Dele- 
\vare ir Marylandą. Toks 
biznis laikomas valdžios ap
gaudinėjimu, nes už tokią 
degtinę nemokami valdžiai 

i mokesčiai. Iš 71 kaltinamų
jų, 46 jau prisipažino kalti.

TRAUKINIO NELAIMĖ 
KANADOJE.

i Quebec provincijoj, Ka- 
i nadoje, iššoko iš bėgių 
; Montrealo-Quebec*o trauki- 
' nys. Vienas keleivių buvo 
užmuštas, 16 sužeista.

i ____________ 7___________________________

PAJIEŠKOJ1MAI
1 Juozas Uliaviėia jieškau savo bro
lio Jono L'liavičiaus, prieš 1* metus jis 
sryveno Hartford. Conn. iš Lietuvos 
paeina Bundziškių kaimo. Skriaudžių 
parapijos. Prašau atsiliepti, turiu 
svarbų reikalą. Kurie žinot kur jis 
randasi prašau pranešti jo adresą, už 
ką at Įvirinsiu.

Juozas Uliaviėia
i :> — 3-rd Street. Ansonia, Conn.

Vincas Kartonas, Petro Kartono 
'sūnūs, jieško savo dėdės JUOZO 
KARBONO, iš Lietuvos paeina iš 
Mergrežerių kaimo, Vilniaus rėdybos. 
Seniau jis gyveno Schenectady. New 
York. Girdėjau kad gyvena Chicago- 
je. Noriu su juom susipažinti. Mano 
antrašas: Bill Karlon )

Parcel Post Box 1. Harding st., 
AVorcester, Mass.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
: turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. <3>

PET. LAMSARGIENfi 
1S14 S. Water St., Philadelphia, Pa.

Pirkit Gerą Namą!
1 LOt'ISVILLE. KENTUCKY.

Apartmentas. su fornišiais. virtu
vėmis, parankiausiai Įrengtas, devy
nių šeimynų. Namas gražaus muro, 
trijų aukštų: vidury pleciaus, prie 
gražios, centralinės gatvės, kamba
riai šviesus ir patogus, visados gerai 
išsirandavoja. Kas mėnuo iš rendų 
suplaukia virš S260. Išlaidos palygi
namai žemos. Mudu jau seneliai, no
rim eit ant vainos duonos, todėl šį 
pelningą biznį parduodam labai pri
einama kaina—už Slo.dflO. Reikalin
ga įnešt tik $S,0O". kitus duodamo 
lengvais išmokėjimais. Piečius is 
f'-onto itii, ilgio 200 pėdu. 1 ra gara- 
«i7.us 4 automobiliams. Kurie norėtų 
įsigyt pelningą nuosavybę, kreipkitės 
laišku arba ynatiškai pas savininka. 

A. ALEJNOFF (Oleknal (oi
i 2o20 W. Jefferson, Louisville. Ky.

2 GERUS PARMOS PARSIDI OI) V
24 akeriai ir fili akeriai; po $1,21.10 

bito kuri. Maži budinkai. prie šteito 
tolio, netoli nuo didelių miestu, gra
žios apielinkės. Daugiau klauskite:

J. lk-rmeitis,
R. :>, Bos 2‘iS, Caro, Mich.

GERA FARMA
Prie šteito kelio, netoli nuo miesto, 

geri budinkai. S ruimu stuba su įren
gimais. barnė. šilo. lfi karvių, arkliai, 
ruišinos, Įrankiai, visokis derlius. 
Kaina su viskuom šl.boo. Įnešt $2,IF’0 

MRS. KIRMAN (2)
Saratoga Springs, N. Y.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR BONKOAIIS

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

BROCKERT BR£WING C0„ Ine.
TELEFONAS 
W orceater—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

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

i
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Motinų Pareigos Vaikų Auklėjime
"Keleivio” r.r. 40 Moterų J kitę. Jei ką prižadėjot. tai ir 

Skyriuje draugė A. Liutku-i išpildykit. tąsyk jusu vaikai 
vier.e paskyrė dovaną tai jumis pasitikės ir gerbs. Jie 
moteriai, kuli parašys ge- irgi stengsis iusu pavyzdi 
liausi straipsni apie motinu pasekti. Jei musų vaikai me- 
Į-areigas vaikų auklėjime, luoja ir mus apgaudinėja. 
Nors aš dovanos laimėti ne- tai yra vien tik musų pačių 
sitikiu. vienok pirmai oro- kaltė. Musų klaidos labai 
gai pasitaikius parašyti ką skaudžiai atsiliepia musų
1101: Keleivio Moterų jaunuomenei.
Skyrių nutariau tuo pasinau- Taipgi reikia žiūrėti, kad 
doti. Aš iau senai norėjau ši augą vaikai pratintųsi gerbti 
tą parašyti, bet vis truko kitų nuosavybes nepaliečia- 
drąsos. Į Chicagos laikraš-! mybę, kad dar maži būdami 
čius narašau apie Žacarieeit teišmoktu vogti. Kur yra ne-
Kliubo veikimą. nes esu jv i
korespondente.

Dabar prie temos:
Laukiančios kūdikio mu 

sų jaunos moterys turi pir
miausia žinoti, ką valgyti ii 
kaip užsilaikyti, kad nepa 
kenkus dar negimusiam kū
dikiui. Kaip tik sužino, kad 
reikės būti motina, tuoj tur' 
nueiti pas gvdvtoia ir užsi- 
laikyti taip. kaip jis patars 
Susilaukus kūdikio, reiki? 
duoti iam geia priežiūra ii 
tinkamą maistą, kad iis ga
lėtų užaugti sveikas ir stip
rus. Mes, ateivės, kad ir be
mokslių motinų užaugintos 
nemanykim. kad kūdiki pa- 
gimdvt ir ii sveiką užaugim 
nereikia jokio žinojimo. Jar 
tas vienas liūdnas faktas 
kad musų motinos iš 13—14 
pagimdytų kūdikių užau
gindavo vos 4—5. parodo 
kad joms truko daktaro pa
tarimų. Jos kūdiki atiduoda
vo Dievo valiai. Jei kūdikis 
šiaio taip užaugdavo, tai bu-i C'
vo gerai: o jei ne. tai jau bu
vo tokia Dievo valia.

Nemanvkim. kad jos save 
kūdikių nemylėjo. Jos lygiai 
mylėjo tuos. kurie augo 
kaip ir tuos, kuriuos numari
no. Jos dvigubai kentėjo 
nes pagimdžius reikėjo kū
dikio netekti.

Bet Amerikoje galima te 
išvengti. Mes čia kad ir ne
turtingos. bet visko turim 
užtektinai. Mes galim gauti 
netik gydytojo patarimų 
bet ir jo patarnavimo veltui 
Taigi musų būtina, pareiga 
vra žiūrėti, kad musų kūdi
kiai užaugtų sveiki, dori ii 
šiek-tiek pamokyti.

Auganti kūdiki nereikia 
bausti be svarbaus reikalo 
Niekados nereikia baust’ 
kūdiki tada. kada pati esi 
supykus arba susinervavus 
Reikia palaukti kol piktu
mas praeis. Nusimalšinus ii 
gerai dalyką apsvarsčius bus 
daug lengviau kūdiki tinka
mai nubausi ar pamokyti.

tidelių vaikų, 
titi suaugusieji

Tai Ne Baidyklės, Bet Skrybėlės

Net ir šiomis dienomi? 
tenka girdėti, kad tūli tėvą' 
priiiša kūdikius prie lovos 
koios arba imete i skiepą <v 
žiurkėm, užrakina. Iš didelės 
baimės kūdikis dažnai gau
na neišgydoma nervu liga. 
Dar kiti tėvai savo kudikim 
taip nežmoniškai sumuša, 
kad net gydytoją reikia šau
kti. Tai yra tikra kūdikių 
inkvizicija. Motinos turi at
siminti. jog i ainiais pabari
mais. gražiais patarimais ii 
meile kur kas daugiau gali
ma laimėti, negu piktumu ii 
žiauiumu.

Motinos tuii kūdikius iš 
pat maž«-n- mokinti.

ten tėvai ir 
turi vengti 

• teiksmų ir kitų negražių žo- 
i Ižių. Mes turim savo kudi- 
į tiains būti ne vien tik geros 
i notinos, bet kartu ir drau- 
j tės. Vaikai ko nežinodami 
ubą nesuprasdami, tąsyk 
klaus mus. o ne kaimynų ar
ba vyresnių vaikų.

Taip kūdikius auklėda
mos. mes susilauksim kur 
tas geresnės jaunos kanos.

Paaugus ir pradėjus vai
tui mokintis, motina neturi 
'-pirtis, kad jos sūnūs ir duk
tė lavintųsi toj mokslo ša
koj. kuri jai pačiai geriau
sia patinka. Yra tokių moti
nų. kurios tik ką užgimus 
kūdikiui jau paskiria, kas jis 
jžaugęs turės būti. Iš pat 
mažens jau pradeda kalti i 
galvą, kad jis užaugęs bus 
kunigas, “lojaris.” gydyto
jas ir tt. Paaugę kūdikiai, 
tenorėdami motinos apvilti, 
mokinasi tokių profesijų, 
kurios jiems visai nepatinka 
arba kurioms jie patys ne- 
•inka. Tegul i kunigus ir mi- 
nyškas eina tie. kurie prie to 
turi patraukimo ir noro, o ne 
š prievartos. Motinų prikal
binti ir prieš savo norą i- 
stumti i tokią gyvenimo šil
ti. iie bus nelaimingi ir už 
ai išmetinės tėvams visą sa

vo gyvenimą.
Šiais laikais šeimynose v- 

-a daug suirimų. Tokių šei
mynų vaikai yra tikrai nelai
mingi. Jie blaškosi iš vietos 
i vietą, lyg tie benamiai šu
neliai. Paprastai, motinos vi
saip peikia ir kaltina tėvą. 
drausdamos vaikams ji at
lankyti. Tai yra negerai. 
Vaikams tėvas yra reikalin
gas taip pat kaip ir motina. 
Nežiūrint kokie ten santikiai 
tarp tėvų. savo vaikus abu 
lygiai mvli. Motinos turėtu 
mokinti vaikus savo tėvą 
mylėti ir gerbti.

Užaugus vaikams, taipgi 
nesistengkim jiems išrinkti 
žmoną arba vyra. Nevers- 
kim vesti arba tekėti už ne 
mylimų. Jei matome reikalą, 
galim gražiu budu suteikti 
^avo patarimą. Visam gyve
nimui draugą ar draugę tik 
natys sau pasirinkę galės 
būti laimingi.

Barbora Gurskienė, 
Chicago, III.

PONČAS Iš GREIPSŲ.
2 puodukai greipsų sunkos.
4 lerr.onu ir G erančių sunka.
4 kvortos vandens.
3 puodukai cukraus miltelių 

tpov.dered sugar).
Viską sumaišius reikia gerai 

atšaldyti. Duodant gert. stiklą
galima papuošt labai plonom le- 

kaip at-fmono riekutėm, 
skirti blogą nuo gero. MeG šitas pončas vra labai skanus 
tinime juos saugoti nuo bio-Hr gera.- visokiems u.unuolių 
gu draugu. Ne bereikalo yra vakarėliams, kartu viskius. ku
ša koma. kad : "Pasakyk su
kuom draugauii. o aš pasa
kysiu kas tu esi.”

Kaii tik kūdikis pradeda 
atskirti melą nuo teisybės, 
reikia žiūrėt’, kad jis neme
luotu. Ne vien tik žodžiu ji 
teikia pratinti prie teisybės, 
bet kartu :> savu pavyzdžiu.
Pačio- savo kūdikiam nie
kados mmeluokit ir duotą 
savo žodi visuomet dalaikv-

rie nevartoja svaigalų.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Ra-.' si- n ikalinsriausiy žodžių ir 
nasikalbėgmų. ši knyga nutaisyta 
’aip 1 •j.gvai ir suprantamai, kad kiek. 
.•ienas ga’- grei’ai išmokt kalbėt ang. 
liškai. .Joj<' telpa netik atskiri žo
džiai, bet tieli -akiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant ku- 
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktar?, 
pas i<arzdaskut’, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kama 3aę,

KELEIVIS, SO. BOSTON

Maču kūrėjams kartais pritiuka rimtu motivu ir. vietoj gracijos, pas juos išeina baidyk
lės. Negeriau išrodo ir vėliausios mados skrybėlės, kuriu čia parodom keliatą pavyzdžiu. 
Nesinori tikėti, kad moterys norėtu tokias šlykštybes dėvėti, ypač kaip dvi žemutinės.

Kur Tas Viskas Dingsta?

MARIJOS JURGELiONIE-
NĖS PAMINKLO ATI

DENGIMAS. 
Chicago, III.

Gražiomis apeigomis ati
dengė Marijos Jurgelionie- 
nės paminklą. Rugsėjo 28 d. 
Chicagos Lietuvių Tautiško
se Kapinėse, antrą valandą 
popiet, susirinko daug publi
kos. Programa prasidėjo 
Čaikovskio simfonija “Pa- 
thetique.” Pasigirdo jaudi
nanti muzika iš kapinių kop
lyčios. "Apleista" sudaina
vo kvartetas: Aldona Grigo- 
niutė. Kristina Kriščiuniutė. 
Bruno Norman ir Jonas Ave
lis. Anelei Steponavičienei 
vadovaujant. Andy Norbut 
pagrojo akordijonu. "Geis
mai ir Svajonės’’ išpildė Al
dona Grigoniutė. Kristina 
Ki iščiuniutė gražiai apibu
dino Marijos Jurgelionienė* 
gyvenimą ir darbus. Užbai
gus kalbą, "Naujienų’’ re
daktoriui P. Grigaičiui, se
ka "Man Gaila,” kuri atliko 
trio: Aldona Grigoniutė.
Edna Kazlauskaitė ir Kristi
na Kriščiuniutė. Puikią kal
bą iš rašto pasakė "Naujie
nų” Moterų Skyriaus ben
dradarbė p-lė Louise P. Nar- 
montaitė. “Žiupsneli atsimi
nimų’’ pasakė Antanas Vai
vada. Artimiausia velionė? 
draugė Elena Radžiukienė. 
Paminkle atidengimas—Pa
minklo Fondo piiTnininkė 
Nora Gugienė. Amerikos 
jaunimą reprezentuoja Lil- 
lian Baronaitė ir AVenetta 
Grybiutė. Pasirengusios tau
tiškais kostiumais, su žaliu 
rutu vainikais ant galvų, at
leidžia baltą kaspino juostą 
ir nuleidžia uždangą žemyn. 
Pasirodo velionės pamink
las, prie kinio buvo sudėta 
daug ivairių gėlių. "Mcdita- 
tion” iš operos “Thais” su
groja smuikininkė Lulu Ra- 
ben-Micevičienė. "Atsisvei
kinimą” sudainuoja kvarte
tas. Iš konlvčios pasigirsta 
muzika. Pvbb’ka veižiasi 
prie paminklo. Nora Gugie
nė ir Julia Augustienė, Ma
ri'o? Jurgelionienės Pamin
klo Fondo vardu reiškia gi- 
buu.-ią padėką visiems, ku
rie uteikė moraline ir mate- 
ria’inę paramą šito darbo 
įvykdymui, o taip pat šios 
programos dalyviams ir vi
sit ms susirinkusiems.

A. Markūnas.

MIELAI MERGUŽĖLEI!
Netikri tie šliubai... nelaimingi žmonės.
Kurie tiktai veda be tikros malonės.
Jei jų rankas riša ne širdelės meilios,
Bet šimtai auksinių ir pasogos dailios;

Jei dėl reikaliukų tiktai piniginių
Jie namams tejieško "gerų gaspadinių,”
O nežino meilės, neatjauč’ malonės — 
Netikri jų šliubai... Nelaimingi žmonės...

Tie neišmintingi, nelaimingi vyrai, 
širdys jų išdžiūva kaip smiltynų tyrai,
Kurie nesupranta, ką ta meilė duoda.
Kaip šviesiai papuošia žmogaus būvį juodą.

Kas nejieško meilės, tie nerand grožybės, 
Jie visad nuliūdę ein prie girtuoklybės;
Jų jausmai negilus ir širdyse tyrai.
Sąžinė negryna... Nelaimingi vyrai...

Miela mergužėlei Varguose pražūsi.
Jei kokiam girtuokliui amžinai pakliūsi:
Jis pragers dorybę, meilę ir teisybę.
Reiks tau vargt vargelį, barnius ir piktybę...—

Meilioji mergyte! Tu neapsigauki!
Prie tikrosios meilės tu drąsiai keliauki! 
Mus tejungia širdys, o ne beprotystė,
Tai ateis gražioji meilės karalystė!

Jovaras.

AVtivos n\i\ns 
Šioje knygutėje tt 'pa 1 • geriausio

Jovaro dainų. Jos ti’ka «K>kia:«»ri- 
joms ir dainavimui Kaina .... 15c.

NENUOSTABU, KAD JOS 
DŽIM PABĖGO.

Į policijos nuovadą anądien
Įsirito nevisai laiba moterėlė ii 
užklupo pareigas einanti virši
ninką :

—Kur yra mano Džim ?—su-
Į suko jinai.

—Atleisk, tamsta... ar šuva:
—klausia viršininkas.

—Ką? Ar aš turiu jums at
leisti?—šuakė moteris.—Į mane 
taip nekalbėkit. Mano vyras 

i prapuolė, ne šuva... Jo vardas 
Džim... Jes. jis tikras šuva! Pa
siuto ir išbėgo. Dingo kaip kam
paras... Ot. šitaip!

1 Ir čia ji pliaukšterėjo dviem 
pirštais policijos viršininkui pc 
nosimi.

—Tamsta čia taip nešumyk!
—atsiliepė viršininkas, atsiloš
damas nuo jos tolyn.

—Aš nešumiju, bet aš noriu, 
kad jus suprastumėt, ką aš sa
kau. Kaip jums ne gėda sėdėt 
č'h ir nieko nedirbant algą imti! 
Pasakykit, ką dabar aš nelai
minga moteris turiu daryt? Jes, 
aš tikra jo moteris, katalikų 
bažnyčioj ėmiau šliubą ir turiu 
septynis vaikus... štai, ir šliubi- 
nis žiedas ant piršto... Pažiūrėk!

čia ji vėl kištelėjo savo ranką 
viršininkui po nosimi:

—Matai?.,. Na, tai pasakyk, 
kur yra Džim?

—Brangi tamsta...
—Kas. ar aš brangi tamsta! 

Kaip jus drįstat į mane taip kal
bėt ? Ar jums rodos, kad aš at
ėjau čia kad iš manęs juokus da
rytumėt? Aš jums sakau, kad 
mano vyras pabėgo, o jus čia sė

dit, dykaduoniai. Ką jus manot 
apie tai!

—žinai, tamsta,—sako virši
ninkas.—aš tamstos vyro nepa
žįstu. bet pasakysiu, kad jis turi 
but išmintingas žmogus, jeigu 

! jis nuo tamstos pabėgo... Bill, iš- 
' vesk tą moterį laukan.

MUŽIKAS GERAI ATSI- 
! KIRTO.

Vienas kaimietis nuvažiavęs 
miestan norėjo nusipirkti degu
to. bet nežinojo, kur gaut. Už
ėjęs saldumynų krautuvėn ir 
dairosi žmogus, ar nepamatys 
kur bačkos su degutu. Tuo laiku 
krautuvėj buvo tik vienas par
davėjas. Matydamas kaimo 
žmogų, pardavėjas nutarė iš jo 
pasijuokti.

—Ko tau, mužike, reikia?— 
jis paklausė.

—Nieko; užėjau pažiūrėt, ką 
jus čia parduodat—atsakė kai
mietis.

—Mes durnius parduodam.
—Stebėtina, kad tie miesčio- 

nvs tuos durnius taip perka, 
kad pas jus tik vienas beliko— 
atkirto kaimietis ir užsirūkęs 
pypkę išėjo sau.

ABUDU NEGRINORIAI.

Ji—Jurgi, tavo bučkis man 
nepatinka...

Jis—Kodėl?
Ji—Bučiuoji lygiai taip, kaip 

tas, kuris jau šimtą lupų yra iš
bučiavęs.

Jis—Na, jeigu tu tokia ne
kalta. tai iš kur tu žinai, kaip 
bučiuoja šimtalupiai?

j Tokiu antgalviu teko man 
Į skaityt mažą knygutę, kuri 
! išleista, rodos, L. S. Sąjun- 
igos. Tenai labai nuosekliai 
; prirodyta, kad niekas niekui 
nedingsta, tik pakeičia savi 
formą. Pavyzdžiui, deginant 
medi ar akmens anglį, pasi
daro pelenai. Reiškia, pro- 
duktyvė medžiaga pasikei
čia i neproduktyvę medžią-1 
gą, bet kaip medžiaga visai 
nedingsta.

! Bet kur ir kodėl dingsta 
pinigai? Tai yra labai svar
bus klausimas, kurio nėra 
išrišę nei ekonomistai, nei 
politikai. Net toks ekono
mikos profesorius, kaip P. 
Douglas, kuris skaito save 

. lavai kairiu socialistu ir bū
damas Chicagos 5-wardos 
aldermanu mėgina pravesti 
miestui dideles ekonomijas, 
nėra šio klausimo lietęs. O 
klausimas opus ir Įdomus. 
Visos valdžios karo metu iš
leidžia labai daug pinigų 

! būtiniems ir nebūtiniems 
dalykams. Tos išlaidos sie
kia tiesiog astronomiškų 
skaitlinių. Valdžios brenda 

!zį skolas ne mėnesiais ir sa
vaitėmis, o valandomis. Gy
ventojai apdedami didžiau- 

’siais mokesčiais, bet skolos 
vistiek auga. Sutinku, kad 
ginklai susinaikina, sugen
da sprogstamoji medžiaga 
susieikvoja ir nebesugryžta; 
laivai nuskęsta jūrių dug
nan ir niekas jų iš tenai ne

iškelia. Bet pinigai, kurie 
buvo už karo medžiagą už
mokėti, juk nežūva. Jie eina 
iš rankų i rankas, nelygi
nant kaip tas smėlys pieski- 

: niame laikrody pereina iš 
'vienos stiklo pūslės Į kitą,
: bet niekas nedingsta ir ne- 
i sumažėja. Taigi ir pinigai 
neturėtų dingti, o tačiau į 

; dingsta? Dingsta, bet kur? Į 
' Jie kur nors koncentruojasi, 
i Visi jie nėra apyvarton lei
džiami, bet sulaikomi kapi- 

i talistų maišuose pavydale 
pelno.

Kažin kodėl šito klausimo 
neliečia nei politikai, nei

1 ekonomistai, ypač liberališ
ki ekonomistai, kurių gyve
nimas nepriklauso nuo kapi
talistų?

' Man rodos, jog gyvenimą 
:butu galima taip sutvarkyti, 
kad visi pinigai turėtų eiti
PIRŠLYS SUV’ADŽIOTOJAS-

Vieno veiksnio Komedija. Parašė
Ben. Rumšas. Gana juokir.jas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir f> vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksnio Ko
medija. Parašė Ben Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalvvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje

: knygutėje. Kaina ....................... 25c.

apyvarton, taip kaip tos 
smiltys pereina iš vieno stik
lo į kitą.

Šio klausimo gvildenimą 
paliksiu kitiems "Keleivio” 
skaitytojams.

Senas Antanas.

Redakcijos pastaba: Kad
smiltys birėtų iš vienos stik
lo pūslės i kitą, tai stiklą rei
kia nuolatos vartyti. Jeigu 
jo nevanysi, smilčių birėji- 
mas sustos. Pinigų cirkulia
cijai tai’) pat reikalingas ju
dėjimas — pramonės ir pre
kybos judėjimas. Kaip tik 
pramonė ir prekyba susting
sta, kartu sustingsta ir pini
gų cirkuliacija: jie guli ban
kuose nevartodami.
•APARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
ŪTOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy- 
a. Jo=e nurodoma kaip žmonės pai
ni tik: j visokias prietarus.
•tirtus ir tt. K®ina .................... 15c.

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

ėnygoje rasite ler-erda- apie Kristų. 
•?:‘p jisai buvo idievintas, ir kaip 
ano Dievo sumini.

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 
žinot; kaip myrai anie Kristų susida- 
ė. žinosite kaip krikščionys na.-isa- 
ino r.uo paeorų pasaka api“ Kristų, 

Kalėdų ir Velykų šventes., o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus ?imė, mirė ir kada 
jisai buvo nrkrvžiavotas

MYTAI APIE KRISTŲ knyąs tu
ri 111 pudapiu. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar- 
na pas

T. J. KUČINSKAS.
3312 So. Halsted St.,

CHICAGO. ILL.

VĖL AMERIKOJ

Pola Negri. pagarsėjusi be
kalbių judžių vaidintoja, šiomis 
dienomis vėl sugryžo iš Europos 
Amerikon. Bet jos leidimas su
grįžti Amerikon buvo jau pasi- 
bagęs, todėl ji buvo sulaikyta 
Eilis Island imigracijos stoty.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašo^’. Dievai, pradedent nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

T

,->'5 i i-’ • '

SeiravM Žinyėia

t patingai dabartinės kriUHanybėa gadynei* kiekviena* turėtu 
perskaityt, nes tik tada galėa siritiai suprasti l):o»o

Knyga didelio formato, tari 271 poslapi. Kaina popiero* apdarais 
—1.00; audimo apd.—11.25, Pinigus galima siusti aopierinj dolerį 
arba **Money Orderį”. Adraraokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Brqądway, So. Boston, Mass.
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Ką Rašo Spauda Apie 
Lietuvos Reikalus

Reiškiama didelė užuojauta , bendra etiketė “Ostland”— 
pavergtoms tautoms, smer- visai neaišku, bet galima la
kiame pavergėjų politika, bai įtarti, kad ten nebus vie-
^vedu laikraštis “Dae-ens tos bet kuriam nepriklauso- Svečių laikraštis Dagens mog valgt Ug organizmuL Į

Nyheter įsspausdino veda- . _ i
maji straipsnį apie Pabaltijo . Vokiečiams, aišku, dabar- 
kraity, pareidamas daug
užuojautos tragmgam pa- jiems pį1TOOje eilėje yra 
vergtųjų tautų likimui. strateginė problema, kuri 

turi būti sprendžiama, atsi-Niekas, turbut, taip nuo
širdžiai nesidžiaugė Estijos 
Latvijos ir Lietuvos padary
ta per 20 nepriklausomybės 
metų pažanga, kaip tuo

žvelgiant į karo stovį. Pagal 
brutalės jėgos teoriją, kurią 
norima pakelti į aukščiausią 
teisę Europos tautų tarpe, 
kariniai reikalavimai turi 

džiaugėsi Švedija, sako laik- j daug didesnės svarbos, negu 
rastis. i anksčiau. į karo meto prie-

o mones žiūrima, kaip į pasi-
Stropus kultunnis darbas, ruošimą taikos laikui. Ne T 

pradėtas tenai labai kuklio- vien tik Pabaltijo valstybių 
mis apystoyomis, su laiku nepriklausomybės šalinin-; 
įsigijo bendro ---------------

Maudosi Havajų Salose

čia yra parodyta Amerikos? judžių komedijantė Judy 
nova, kuri nuvažiavo maudytis net i Havajų salas.

Ca-

“Bevielė Telegrama” ne Pėsčia iš Maskvos 
Atėjo, Bet Ant LonmerStreeto Gimė

• v
IS Sovietų Respublikos No. 14.

šiomis dienomis gautas oro užfundyti! Girdėjau, kad 
nuvažiavo Smetona,

laikė ju širdžiai arfima pa- kšin. aiškinama *vra iššauk- užtruko kc,loneJ b irtai 4 mene ar tiesa? Jei sužinosi, tai
reiga patarti ir remti tas vai- ta žiauraus karo ralveu s*us ‘r -uv° iš^«stas .2 sąvai' ’ iam pasakyk ar parašyk,
stybes įvairiose srityse. Di- i item pr,e* išsikrausty- kad jis grįžtų į Lietuvą, kad
džiosios valstybės tačiau pa- Švedų laikraščių korės-: ma. Rašo geras prietelis. daug JĮ kviečia čia grįžti pasėdėti
darė galą tai daug žadėju-1 pondentai iš Berlyno infor- • vargęs jaunystėj siekdamas kur jis mane į darbo stovyk- 
siai pažangai. Dar 1939 me-' muoJa apie generalinės ta- mokslo, turėjęs Kaune maža lą buvo uždaręs ir kad bent 

rybos sudarymą. “Afton- | krautuvėlę baltinių, kurią atėję tiek akmenų paskaidytų, 
bladet” praneša: “Lietuvos i bolševikai nusavino; vėliau jis kiek aš jų esu suskaldęs... 
vyriausybė, kuri gavo ofi- persikėlė provincijon pas žmo- Parašyk, kaip ten Amerikos 
cialų Generalinės Tarybos ną. kurią prieš porą metu vedė lietuviai: ar žada atvažiuoti 
pavadinimą, dabar sudaryta j ■«• kuri mokytojavo ir turėjo ekskursijų? Gal iš jus kas 
Kaune, susitarus su vokiečių ! šiek tiek žemės (šakių apskr.). ketinat atvažiuoti, tai prašy- 

j generaliniu komisaru von Laiškas tuo įdomus, kad jame čiau atvežti parkerį, nes man 
jumoro netrūksta ir viskas pa- kažkas nusavino, o dabar

endro pripažinimo kai nrisibiio kad ten norimu ..... uziunuyu: v

ir net pagarbos. Švedai gi noimalizuoti t? padėtį, kurį ■p“'“ la,»kas ?.*•'<*“««. korta pas jus nuvai 
irdžiai arfima pa- L-«in niekinėms vra i««a»k. uztruko ^fbonejbgiai 4 mene ar tiesa? Jei

tų rudenį Rusija, gavusi lais
vesnes rankas, perkėlė savo 
karo pozicijas į Pabaltijo 
valstybių teritoriją, norėda
ma neva “apsaugoti” tų val
stybių nepriklausomybę.

Sekantis etapas buvo at- į Rentelnu .Generalinės Tary- 
liktas 1940 metų vasarą, kai į)OS šefas yi-a gen. Kubiliu-
ta pati Rusija, neva ••priver
sta apsisaugoti” nuo “kon- 
spiratorių ir išdavikų,” ku
rie nenorėję suprasti, kad 
“savanoriškas” prisijungi
mas prie Sovietų Sąjungos 
yra vienintelis tikras kelias. 
Kilpa buvo užnerta ant kak
lo ir ją beliko tik patraukti. 
Kuomet auka nebegalėjo ap
siginti nuo pirmutinio pa
glemžimo į glėbį, su kita 
kuo buvo apsidirbta greitai. 
Toliau jau sekė teroristų- 
meisterių smaugimas su vi
sais žiaurumais ir planin
gumu.

Ir Švedijoj gal kai kas at
simena, sakoma toliau tame 
straipsnyje, kaip švedų ko
munistai su “Ny Dag” vyr.

Nei vienas Lietu
vos gimnazijos pirmos kla
sės gimnazistas nepasakys: 
“Vaikai... išvežti nuo fašis
tinių siaubūnų taip greit, 
kaip galima,” tuo labiau to 
nepasakys lietuvių kalbą 
mokantis rašytojas. “Taip 
greit, kaip galima” yra gry
nas amerikonizmas, Lietu
voje Visai nežinomas, ekvi
valentas anglų “as soon as 
possible.” Šis išsireiškimas 
teisingai lietuviškai butų 

i “kaip galima greičiau.”
Arba vėl toks neva “Mar

cinkevičiaus” toje “telegra
moje” vartojamas žodis, 
kaip “hitleriečiai,” taip pat 
Lietuvoje nežinomas ta pra
sme, kurioje jis pavartotas. 
Jei tikrai tą “telegramą” bu
tų rašęs Marcinkevičius, tai 
butų parašęs “hitlerininkai,” 
o ne “Laisvės” žargonu “hit
leriečiai,” “laisviečiai”... 
“Hitleriečiai,” jei taip butų 
galima pasakvti, reikštų gy
ventojus iš Hitlerio miesto, 
panašiai kaip Kauno gyven
tojus vadiname kauniečiais, 
Marijampolės — marijam
poliečiais, Žagarės — žaga- 
riečiais, bet ne Hitlerio pa-

žargonu. . lėtų pasakyti kas tai per dai
ktas “besmageniškas žvėriš
kumas.” Taip pat Marcinke
vičius nekuomet nepasakytų 
“Sutelkdama paskutinę un
ciją savo jėgų.’’ Uncija yra 
amerikoniškas svorio viene
tas, Lietuvoje nevartojama- 
Taip pat ir pats išsireiški
mas nelietuviškas, nes lietu- 

į vių kalboje nėra tokios išsi
reiškimo sąvokos, kaip pas
kutinių jėgų matavimas svo
riu — uncijomis, gramais, 
kilogramais ar tam panašiai. 
Marcinkevičius tokiu atveju 

, pasakytų: “Sutelkdamas pa
skutines savo jėgas,” bet jo
kiu budu ne “paskutinę un
ciją savo jėgų.”

Viską apvainikuoja toks 
i nevykęs žodis, kaip “sukriu- 
: sinti,” kur neva Marcinkevi
čius rašo: “Ju tikslas vra vi

sk

Savo laiku bolševikų “Lai
svė” paskelbė galybę laiškų 
neva iš Lietuvos, kuriuose 
labai giriama bolševikų 
tvarka. Išskyras kelis “Lais
vės” suklaidintus skaityto
jas, tų laiškų tikrumu niekas 
netikėjo; bet įrodyti, kad jie 
padirbti, kaip ir nebuvo ga
lima. Vienu žodžiu, lietuviš
ki bolševikų agentai Ameri
koje meluodavo susiriesda
mi nelaimingų musų brolių 
sąskaitom bet, pagauti me
luojant, išslysdavo pro pirš
tus lyg vijūnai.

Na, bet šį kaitą brukliniš- 
kės “Laisvės” redaktoriai 
taip suvarė save Į bueį, kad 
iš jo išslysti veik ir nebėra 
skylių. “Laisvė” spalio 4 d. 
numeryje paskelbė per visą 
puslapi: “Specialė Bevielė 
Telegrama ‘Laisvei’ nuo Sa
vo Korespondento Jono 
Marcinkevičiaus, Žymaus 
Lietuvos Rašytojo.” Labai 
teisingai Chicagos “Naujie
nos” dėl tos “telegramos” 
pareiškė nusistebėjimą, kad 
ji “pėsčia ėjo,” bet vis tik 
padarė brakliniškiams Lori- 
mer stryto falsifikatoriams 
dar pakenčiamą išvadą: 
“Marcinkevičius parašė ko
respondenciją ir pasiuntė ją 
paštu, o ‘Laisvė’ ir ‘Vilnis’ 
giriasi, kad tai esanti ‘radio
grama’.”

Deja, tenka pasakyti, kad 
tai ne tik nėra telegrama, 
bet ji taip pat nėra ir Mar
cinkevičiaus rašyta korės- i 
pondencija, o tik Lorimer 
stryto redaktorių falsifika
tas. Ir štai kodėl: Pati “Lai- i 
svė” skelbia, kad tai telegra
ma nuo žymaus Lietuvos ra- i 
šytojo Jono Marcinkevi
čiaus. Koks tas Marcinkevi
čius bebūtų, kaip jis ten 
Maskvos komisarams beber- 
nautų, bet lietuvių kalbą jis 
moka, o tuo tarpu jam pri
metama telegrama surašyta 
nežmoniška lietuvių kalba, 
šimtanuošimtiniu “Laisvės”

sis.'tai, amžinai sukriušinti
lietuvių tauta.” Kadangi 
yra žinoma, kad tik vienas 
tavorščius Bimba yra pamy
lėjęs tą nevukusi “sukriušin- 
ti” ir juo neretai išmargina 
savo atkarpą, tai jau ir dėl 
tos “bevielės telegramos” 
autoriaus abejonių nekila.

To nevykusio falsifikato 
autoriaus džiaugsmui galiu 
pasakyti, kad vis tik yra vie
na skylė išlysti, būtent, pa
skelbti, kad “ta bevielė tele
grama” gauta nelietuvių 
kalboje ir buvo išversta ant 
Lorimer stryto. Bet tada, vy
ručiai, turėsite pripažinti, 
kad raudonieji cenzoriai ne
pasitiki ir Marcinkevičių, 
liepdami rašyti tokia kalba, 
kokia jie galėtų sucenzu- 
ruoti.

Atrodo, kad ne tik ta “be
vielė telegrama,” bet ir visos 
tos pasakos apie Cvirkos ir 
Marcinkevičiaus atsiradimą 
Maskvoje yra jūsų fabrika- 
tas. Visa tai yra daugiau ne
gu negražu ir nesąžininga.

P. Gulbis.

sekėjus. Kad “Laisvė” savo 
asiliukus vadina “laisvie- 
čiais,” tai pilnai supranta
ma. nes tai reiškia žmones iš 
“Laisvės” pastogės, bet ne 
“Laisvės” propaguojamo 
bolševizmo sekėjus, kurie, 
jei jų butų, turėtų vadinti 
“laisvininkais.”

Štai ir kitas “perlas” to 
nemokšiško falsifikatoriaus: 
“Čia prošvaistėje dailaus 
pušyno hitleriški gengsteriai 
paliko amžiną paminklą be
gėdiškam ir besmageniškam 
savo žvėriškumui.” Jei butų 
rašęs Marcinkevičius, tai 
vietoje amerikoniško “geng- 
steriai” butų parašęs bandi
tai, o tokio pasakymo kaip 
“besmageniškas žvėrišku
mas” visai neįdėtų. Tur but 
ir pats falsifikatorius nega-

rašyta su mirksena akyse. Skai- nėra kur nusipirkti. Jei va- 
tytojams. manau, bus aišku žiuotumėt be dovanų, tai ne

kurie atstovauja visas buv.: apie kolektyvinius ukius. buo- taip ir laukčiau. Manau, 
lietuviškas partijas. Jie turi žes, traktorius, kombainas ir ki- kad pasiilgote ir musu ir sa- 

tus šposus. T. p. apie jaunų žmo- vo krašto, ar ne tiesa? Argi 
nių nervus, ligas ir vaistus. Ir, užmirštum savo oicec? Kiek 
pagaliau, apie Parker plunksnas musų gyventa, atsimenu 
ir pakvietimą “atsilankyti ir pa- kaip šiandien kada išleidom 
tiems pamatyti.“ Trūksta tiktai tave, o tu dabar nori užmirš- 
apie panėiakas ir ėeverykus. tiJ Keliatą kartų buvau susi- 
Komunaciams duodu teisę persi- tikęs iš Veiverių Mr. J. Jis 
—nei>eturi savo užeigos; ką 

veikia, irgi nežinau. Tik ma
čiau iškilmingai užsikabinęs 
žvaigždę vaikščiojant...

nas. Tarybą sudaro 9 nariai.

patariamąsias funkcijas ša
lia generalinio komisaro.”

Kitas švedų laikraštis, 
“Stockholms Tidningen,” iš 
Berlyno rašo, kad “Lietuvai 
vėl leista tam tikra politinė 
veikla ir savivaldybė po to, 
kai vokiečiai, paleidę lietu
vių nacionalinę vyriausybę, 
paėmė visą galią į savo ran
kas.” Sudalytoji Generalinė 
Taryba “gauna patariamąją 
kompetenciją šalia generali
nio komisaro.” Toliau laik
raštis pastebi, kad “sudarius 
Generalinę Tarybą, lietuviai 
atgauna dalį laisvos tautos 

, ., . . - eisiu, tik su sąlyga, kad ta-
redaktonu priešakyje, savo! ,y|)a vj?uose sprendžiamuo- 
laiskuose iš Pabaltijo entu-. ?e klausimuose privalo tai- 
ziastiskai garbino visus is-ikintis prie gen. komisaro, 

kuris yra tikras valdantysis

spausdinti šį laišką ir patalpinti 
pačioj pradžioj jų išleistos kny
gos “Laiškai iš Lietuvos.“

Su godone, laiško gavėjas,

visus “iš
laisvinimo” žygius. Viso pa
saulio darbininkai buvo ra
ginami ‘“pasigerėti,” kokios 
“gėlėmis nubarstytos” per
spektyvos atsivėrė paverg
toms mažoms tautoms. Gre
ta Sovietų, subolševikintos 
Pabaltijo valstybės sudariu
sios didelį šviesų centrą, ki
tiems pavyzdį (turbut suo
miams). Tikrenybėj gi tam
suma apglėbė tuos nelaimin
guosius kraštus. Aimanavi
mas buvo girdimas iš kanki- 
namuj’ų ir apiplėšiamųjų tar
po, o desperacija tarpe tų, 
kuriems Įvairiais keliais pa
vyko iš ten pasprukti. Šitie 
pasakojo apie masinius su
ėmimus, masinius žudymus 
masinius deportavimus ir 
tuo pat laiku apie padugnių 
iškilimą į naviršių ir jų tam
prų bendradarbiavimą su 
rusų “tavorščiais.” Ten vieš
patavo teroras.

Tačiau Pabaltijo tautų at
eitis ir dabar jtebelieka visai 
netikra. Nekalbant jau apie 
tai, kad bendrai didžiojo ka
ro galas yra nepermatomas, 
vokiečiai iš savo pusės irgi 
neparodo mažiausio noro at
statyti buvusias nepriklauso
mas valstybes. Nacionalinė 
vyriausybė Lietuvoje, susi
tvėrusi tuoj vokiečių-rusų 
karui prasidėjus, buvo visai 
ignoruojama. Panašiai pasi
elgta ir kitose srityse: pa
triotų pastangos išgauti aiš
kesnius užtikrinimus dėl ne
priklausomybės nesutiko jo
kio pritarimo. Vokiečiai ne
parodo palankumo tam pri
tarti net tolimoje ateityje. 
Kokio turinio yra naujoji čiai.

š. A—kum.

Mielas drg. X!
Tavo laišką-atvirlaiškį ga

vau ir dėkoju... Gyvenimas 
plaukia sena vaga, tik to
kios negerovės, kad Europoj 
siaučia karai ir nežinia kuo 
jie baigsis. Mes jau šį pava
sari norėjom sudaryti kol
chozą, bet sekanti tai manau 
jau tikrai. Nes buožes dau
giau suspaudė. Daugely apy
linkių dirba traktoriai lau
kuose. žada atgabenti ir 
kombainų ir kitokių šposų, 
bet ūkininkai vis negali pri
prasti prie naujos kultūros, 
praleidžia dieną ir žiuri, kur 
leidžiasi saulė vakaruose.

Bučiuoju visus, Povilas. 
Birželio 7 d.. 1941.

tsmuo Kaune.”
Toliau “Stockholms Tid

ningen” rašo: “Pietų Ameri
ka turi Europoje vos vieną 
karo korespondentą, meksi
kietį advokatą dr. Jose Ca- 
'ero, kuris laikinai apsigyve
no Berlyne ir iš ten regulia
riai kalbąs per Meksikos ra- — * .liją apie karo naujienas iš pavasari pas mus vely- 

- - r-oiprn anva bas dar tik sejame ir bulvesEuropos. Dr. J. Calero apva-j ,. 
žinėjęs visus karo frontus, S€X’mame 
:šėmus Norvegiją ir Graiki- 
;ą. Apie savo įspūdžius iš 
kelionės po Lietuvą ir Balt- 
gudiją meksikietis turėjo pa
sikalbėjimą su švedų žurna- 
Hstų, kuriam papasakojo 
štai ką: “Iš visų karo laukų 
baisiausią įspūdį jam padarė 
sunaikinimai rasų fronte.
Pabaltijo valstybėse Dr. Ca
lero pastebėjo, kokią be ga-

Sodai, kurie ne 
spėjo nušalti, jau žydi. Ma
no žmona serga nervų liga. 
Įsimetė Į kojas skausmai, 
vaikščioti negali tai labai 
man didelis rūpestis, kad 
kas blogesnio nebūtų. Nes 
dabartinių laikų ligos tai di
džiausia nelaimė, nes nėra 
kaip ir gydyti, sunku su vai
stais kol iuos pritaikai, o 
daugelio tai vis nėra... Pas

JIEŠMININKAS KALTAS.

Pagal Sovietų užsienio 
komisaro Šmuilos Lozovskio 
pranešimą iš Maskvos, žino
mas bedievių savaitraštis 
“Bezbožnik” buvo sustab
dytas “dėl popieros truku
mo.”

Vienas užsienio korespon
dentas užklausė Lozovskio, 
kodėl “Bezbožnik” taip stai
giai buvo sustabdytas. Lo- 
zovskis atsakė: reikia tau
pyt popieros atsargą.

Po to korespondentas už
klausė, ar buvo sustabdytos 
ir kitos kurios gazietos dėl 
popieros stokos?

Lczovskis atsakė, kad 
taip.

—Kokia? — paklausė ko
respondentas.

—“Bezbožnik. — atsakė 
šmuila.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.

Vieno akto juokinga*
ir jrer** n*ntta»vmni Kaina . — lfie

lo slegiančia itaką ten pada- P™8 daug sąndų, kad bus 
..a u^is^ziv,; karas su vokiečiais. Dauge-rė bolševikų viešpatavimas. 
Žmonių masė esanti tiek pa
laužta psichiniai ir fiziškai, 
iog daktarai Calero bandant 
ką nors užkalbinti, žmonės 
stačiai neturėdavo drąsos 
iam atsakyti: buvę aišku, 
kad to krašto gyventojai vis 
dar negali atsikratyti bai
mės. Pabaltijo kraštuose vi
sur esą galima pastebėti ba
do ir kitokiu nelaimių pėd»- 
saku«. Tarp kita ko, Vilnių ie 
jis matęs universiteto profe
sorių ‘juodąjį sąrašą’. Visi, 
išėmus 12 profesorių, esą iš
vežti Sibyran. Likę 12 pro
fesorių irgi buvę įtraukti i 
‘juoda ji sąrašą’ ir butų buvę 
išvežti kiek vėliau, jei į Lie
tuvą nebūtų atėję vokie-

lis karo bijo, ypač žydai, o 
kai kurie jo ir laukia, ypač 
didesni buožės, spekulian
tai, liaudies priešai. Mano 
sesuo irgi susituokė, bet nu
siskundžia, kad pieno negali 
gauti ( ji, mat, turi valgyti 
pienišką maistą), ir kad 
sveikata nelabai kokia. Ma
ne irgi kurį laiką kankino 
gripas, bet išmečiau antigri- 
nino, tai sirgau tik dvi sąvai
tes. Matyt, truputi nušalau 
kur nors iš girios malkas 
veždamas...

Rašykit, kaip jus ten gy
venat ir kaip ten gyvenimas. 
Gal mane pakviestumėt į 
svečius, jeigu galima nuva
žiuoti? Gal jus turtingi, ką 
jum reiškia draugui kelionę

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY ro

Norint, kad pagarsinimas tilptų GREIT, reikia priduoti garsinimą admfnlstracljon nevėliau PANEOt- LIO VAKARO. Siunčiant per paštą, reikia pasiųst iš anksto, kad patiektų mus ne vėliau kaip panedė- ly. Vėliau gauti garsinimai | tos sąvaltės numeri nespėjama patai- pint.Norint, kad garsinimas nesusl- trukdytų, sykiu su pagarsinimu reikia siųsti Ir mokesti.DRAUGIJOMS rengiant pikniką ar kitokį parengimą, trumpą pranešimą patalpinam už $1.00. Už didesnius garsinimus skaitoma nuo colio.Už paJIeSkoj'mus darbininkų, pardavimus Ir kitokius smulkius prane Šimus, kaina 2c. už žod). Stambes- nėm raidėm antgalvls—15c. estra.••Keleivio” prenumeratoriams už pajieškojimus giminių Ir draugų, kaina 1c. už žod). MaSlausto pajieške. Jlmo kaina 65c.
Norint pajieškot su paveikslu, reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 

kainos.••KELEIVIS.” 253 BROAOWAV, SO. BOSTON, MASS.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Ket iis taip pat nušviečia ir daugybę kitu dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas. Kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryt: klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas. ,

Štai keliatas tų klausimu, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas“ pasakys jums vis- 
k*-.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

J visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano "Evoliucijos Pagrin
dai,” MeCabc’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsehe's “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės ”Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.’’

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.

>



Aštuntas Puslapis

v
Vietines Žinios

KELEIVIS. SO. BOSTON

vavusioms organizacijoms Amerikos Legijono Dariaus Cambridge aus lietuvių i Lietuvių Radijo programos, 
ir laikraščių redakcijoms už I Po,ta. iiririnko naujų žiniai. i Spalių 18, ia.

valdybą.

Spalių 10 vakarą
Mus prašo pranešti, kad dio programa per stoti WO- 

ivvkęs 21 sPali^ 7:.30 valandą va- RL. 950 k. nuo 8:30 ryto:
? *• Ctirml-tvi’Jtro’iifo o tei rio z u , v-_____ vt:___

PENKI DIDELI
KAMBARIAI

Yra visi įrengimai 
Renda labai pigi.

DARIAUS COURT’O KO
MITETO ATSKAITA.

platų ir prielankų šių iškil
mių aprašymą, ir p. Minkui 

: už nemokamą šios pramogo; 
paskelbimą.

Taipgi reikia padėkuoti sekantiems metams valdvba Hwnu««i« dainas; (3) muzika. i visais atžvilgiais ir šviesus,
p. Barisui. Boston Beer kom- iš šių narių: ‘ ‘ is^rijos ir pilietybes Pamo- Sekmadienį, Spalių 19 d., 1 Matyti galima bile laika

.pamjai ir Star Brevving juozas Kanuskv. komanU P««>,ama per tą pa-, “Keleivio” name. 253

BOSTONO APYLINKĖJE 
VYKSTA MANIEVRAI.

Pratinamas! kovoti <u 
‘penktąją kolona.*’

Dariaus Coun’o Komite-1 kompanijai už alutį

cių apsigynimo organizaci- rinkusi $78.00 aukų iš profe- toks šaunus lietuvių pasiro- nas. F j Bagoč.ius, advoka- g p 2____ «42
jos renka “sužeistuosius, sionalų ir biznierių. Čia pa- dymas. dedikacija? dienoje tas; F. Surovich. kapiniu re- Pakėlė WPA darbininkam. TžSlo P
veža iuos i greitosios pagal- duodami aukotoju vardai: įvyko tik todėl, kad visuo- Hstrariin* vpdėia«- R T-i- aka . *bos punkte apriša isivaiz- Lietuvių Piliečių Kliubas. menė be jokios išimties taip Suškevįius, amerikonizact-! WPA darbMnkai kurie « 8SS£3ŽilSS5 
duotas žaizdas ir vienus pa- $25.00: p. Strigimas. $10: maloniai atėjo Komitetui į 10S reįkalams; - _

Dr. John Repshis
(REP9YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 1-4 Ir S-S 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
aso !• iki 12 ryta

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman «L arti Centrai ekv.

CAMBRIDGE. MAS8.T zs ’• v • ... u-- kei ar merginai, mokėtas $42.50, tikJUOZas* las. dilba, prie viešųjų valdžios kelis kartus apsivilktas, atiduodamas 
vedėjas; V. darbu ir gauna mažiau kaip pamat-vt galima -keleivio”kitus veža į li- Kun. F. Yirmauskas, $5: Jo- pagalbą

Galinskio trokas apgriovė 
du namu.

redakcijoj.

PARSIDUODA ŠTORAS
Kuris norėtų, gali nupirkti ir na

mą. 18 metų išdirbtas biznis. Parsi
duoda dėl to, kad savininkas mirė. 
nėra kam tinkamai prižiūrėt. Gali 
matyt bile laiku. M. T. (1)

188 W. 9-th st., So. Boston, Mass.ir su vidujiniu priešu, su gis Mintas. $2: Dr. Pasakar- 
taip vadinama “penktąją nis, $2: Antanas Shallna, 
kolona," arba. kaip lietuviai $2: Antanas Ašmenskas, $2;
=ako.—su “penktakojais.*

“Mes daleidžiam. kad 
Naujoj Anglijoj yra daug 
penktakojų.” sako genero
las AVilby. kuris vadovauja 
apsigynimui. “Kiek jų yra. 
mes tikrai nežinom, bet 
esam Įsitikinę, kad jų bus 
geli keli šimtai. Taigi mes 
turim but pasiruošę su tais 
prieš valsty binia is gaivala i * 
kovoti. Bet savo kovos pia
nų mes negalim viešai skelb-

T -1

$2: p. Shar-P. Balukoni 
kun. $1.

Išlaidos buvo sekančios:
Garsiakalbis 
Estrados papuoš. $10.00 
Drobė ......................$1.05

ias: Julius Syke*, labdary-, 6.000 WPA darbininkų Go
bės reikalu vedėjas: ir šie stone ir apie 23,000 visoj 

ši oanedėli ant Septintos nariai išrinkti į Vykdomąjį Massachusetts valstijoj.
* F . V ~ r r-.. L’nniitgatvės, South Bostone, Sta- komitetą: Jonas Beleckas, Vvmnp Nim.™ iivvlm 

Įio Galinskio trokas sudau- "<> ‘f Gedmil. Pranas Ge-! Yvo""® N“"P ',vyko
žė du stovėjusiu automobiliu ^kk’^’ Ęenny Januskev1-i v. v.

$20.00 ir paskui apgriovė dvieju na- cius. VVilham Nedvins, Jo-: Y\onne ^iauia, žinoma
~------  mu frontu* ‘ nas L- Petrauskas. Kastan- moterų grožio kultūros lietu-

tas Samatonis, Juozas A. vė ekspertė, šią sąvaitę išvy-Galinskis gyvena

‘ bikas.

sū.oo i<a staigiai
c*. ........... $134.05 ,

Kliše........
Viso išleist
K^rDno-i i^rios nervhši- ia užgauti, iis pasukęs smar

maža

D01‘ Shlazas ir Kazimieras Ži- ko j Plauku ir Grožio Kultu-
ros konferenciją, kuri susi
rinko Pennsylvani jos Hote- 

Nevv Yorko mieste.Postas nutarė ateinančiais
prieš io tro- metais laikyti savo metini iš- i į^e’ XT. , .

... v „ r™-,, Yvonne Niaura turi nuosavąįsoego i gatve vaziavima Camp Ha\astan,mergaite: vengdamas Franklin, Mass., Irenos 4 d.P510^™^““ ku>£“rossaįi°- ga ma šj

Kiaura

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

Y VONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

♦!:t

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kuituros j 

Lavinta Ekspertė ’
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDhatn 1636

i
‘J

»»i

♦i«
:i 
» .

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

"J
Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

\ įsų pn ma iš propa- targ padėkuoti visoms dalv- ko,” bet ant “geso.* 
gandos tarp civiliu gyvento- 1 
jų. Tos propagandos tikslas 
yra pasėti tarp gyventoju 
demoralizaciią ir nuardyti 
žmonių vienybę. Toliau seka 
visokio- rūšies sabotažas: 
ardomi tiltai. trukdoma 
transpor racija ir pramonė, 
užimamos radijo stotys, už
frontėj keliama suirutė."

Kovai su šitais gaivalai* 
busianti naudojama slaptoji 
valstybės policija ir ištiki
mų piliečių organizacijos.

POLKA—WALTZ—FPvEE STYLE CONTEST!

RADIO CHARITY BALL

(iškilmių dalyviams.
Greitu laiku bus paskelb

tas laikas ir vieta naujos val
dybos ipareigavimo iškil

• i i
emonijomis ant bos-; • 

ton Comnion panedėly. Lai-j • 
kad tose: ♦

mėms.

kraščia’i apskaito, 
iškilmėse dalyvavo apie! 
175,000 žmonių, skaitant1 
kartu su žiūrovais. i

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 09*8 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

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

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVEL, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Padėkos žodis.
l’ž suruošta mudviem 

siurpryzą “sidabrinių su
tuoktuvių” proga, tariame 
ačiū Orai ir Vincui Gegu
žiams. Stelai ir sunui Valei- 
kams. Anestu šeimai. Kar- 
pavičiams, Aleknams. Bra
zaičiam*. Ketvirčių šeimai, 
Yalantiejams, poniai Lukšis 
ir sunui Alfonsui. Dėkojame 
už siurpryzą ir už dovanas. 
Ačiū taipgi ir tiems drau
gams, kurie antrą dieną at
ėjo mudu 'pasveikinti.

Juozas ir Veronika 
Taurinskai.

Rengia Lithuanian Radio Ine. 
Programs

RITZ PLAZA 
BALLROOM

218 HUNTINGTON AVĖ. 
Bostone J

Subatoje nuo 8 vakare
SPALIŲ-OCT 18 i

Įžanga 55c. Taksai įskaityti

1. Dalyvaus Miss Lithuania of New 
England.

2. Atiduos preizus. kurie laimėjo per 
išvažiavimą

3. Dvi dovanos už Polkos kontestą. 
viena už Valco kontestą ir viena už 
‘‘Free Style.”

1. Petraukose bus trumpa programa. 
Bernardas Koritis surengs gražių 
Kailinių koutų parodą.
Šiuose šokiuose visi turės ‘‘good

time..’’ Gros smagi \Vally Jason's 
orkestrą. Žinot, kad Lietuvių Radio 
Korporacija visuomet stengiasi su
rengi linksmus šokius. Bus gardžių 
valgių ir gėrimų. Seni ir jauni galės 
linksniai pasismaginti.

^EBIYMBNB
iOCffe.

SENIAI >! SOI TH BOSTONE

STOGDENGIAI—
ROOFERS

l’žnkrinta- Stogo Genimas 
ir Amžius.

]>:. o. n.a.s duo<Un , nori.
Perti.n: visokius stogų.: r.sphalt

-P
zv:rgz.d4»'. ir etc.

. Si<it Malis na- 
- 'ingebais arl>a 
• JYUvStic.

ORM$BY CO
(R„ U Į II’. I . t |f H I 

BOS'ON. MA*S 
le) SOI ?»2I -

ĮSIGYKITE ŠIANDIEN

PHILCO

RADIO
su TIIEQUEXCY MODULATION Įrengimu.,.
*u AUTOMATIŠKU PHONOGRAPHU, 

kuris groja rekordus il
su ŠVIESOS SPINDULIU... Į€

Tik vienaip galite žinoti jo tikiajį gerumą, tai 
užeiti ir pamatyti.

PHILCO modeliai nuo $14.95.
-y

KETVIRTIS & CO.
** - r* V^1* r-. a »V ▼ A M r .

ŠOU 4649
SOUTH BOSTON.

Rep.

Kaikurie žmonės mėgsta lengvesni, 
švelnesni ‘ LIG H T ’

pasirenka sau jau nuo-senai 
mėgiamą ‘REGULAR’

Visi sutinka kad PICKWICK 
yra ‘ELIUS knis yra ELIUS’

12 ANCU ir PILNOM KVORTOM BONKOSE 

ir IŠ KRANO

MCWtO ST HAirtN«<»r(« SCO. !«., SmN«. Mm.. S»tW»»S SMC( 1STO

Gyv, 31132

\Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus. 

AKIŲ DAKTARAS 
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
J mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
' žeminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LANVRENCE. MASS.

•Tel. 28624

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room » 
BOSTON. Telef. Lafayette 2171 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.

<Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BRO A DW A Y.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4613

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Tdcphone

SOUth 
** Boston 

1058
i

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigina.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

I3DIRBYSČ1Ų.
Peter Trečioką* ir
Joe Kapočiunas — savininkaL

Tainymo Ir demonstravimo vista: 
1 HAMLIN STREETBsMhat,




