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LENKAI BOMBARDAVO 
BERLYNĄ.

Paryžiaus žiniomis, 30 len
kų orlaivių 5 rugsėjo bom
bardavo Berlyną ir laimin
gai sugryžo atgal.
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Karas Europoj Liepsnoja; 
Nuskandino Anglų Laivą
Sovietų Rusija nesikiša; 
Italija ir Amerika taipgi 

neitralės.
Pagaliau, Europoj prasi

dėjo karas. Jį pradėjo Vo
kietija. Demokratinės vals
tybės stengėsi išrišti lenkų- 
vokiečių ginčą derybomis ir 
spyrė Berlyną taikytis su 
Varšuva. Naciai pastatė 16 
reikalavimų, kuriuos lepkai 
turėjo išpildyt. Bet kai Len
kijos atstovas nuvyko pas 
juos tartis, tai jie jam atsa
kė. kad tartis esą jau “per- 
vėlu.” Ir Vokietijos armija 
tuojaus pradėjo veržtis Len
kijon trimis kriptimis. Len
kai pradėjo užpuolikams 
priešintis. Tuomet Hitleris 
paskelbė: “Lenkai šaudo į 
musų kareivius ir prieš spė
ką mes turim vartot spėką.” 
Vokietijos orlaiviai tuojaus 
pradėjo bombarduoti Len
kijos miestus. Pereito nedėl- 
dienio rytą Varšuvos prane
šimas skelbė, kad bombar
duojamuose miestuose buvo 
užmušta jau 1,600 žmonių.

Anglija ir Francuzija pa
siuntė da vieną ultimatumą 
Berlynui, reikalaudamos su
stabdyti karo veiksmus ir 
ištraukti armiją iš Lenkijos. 
Hitleris į tuos ultimatumus 
paskirtu laiku neatsakė ir 
Anglija paskelbė Vokietijai 
karą. Kiek vėliau ir Francu
zija paskelbė. Italija pa
skelbė, kad ji bandysianti 
karą sulaikyti ir kol kas pa
siliekanti neitrali.

Sovietų Rusija taip pat 
pareiškė i šitą konfliktą ne- 
sikišianti, bet karo medžia
gą parduosianti visoms ka
riaujančioms valstybėms, 
kaip fašistinėms, taip ir de
mokratinėms.

Japonai irgi nusiplovė 
rankas. Jie pasakė: kadan
gi Vokietija pasirašė su So
vietais nepuolimo sutartį, 
suskaldydama prieš-komu- 
nistinį bloką, tai mes į jos 
karą su demokratinėm vals
tybėm nesikišim, o žiūrė
sim tik savų reikalų Azijoj.

Šį panedėlį prezidentas 
Rooseveltas paskelbė, kad 
ir Jungtinės Valstijos į Eu
ropos konfliktą nesikiš. Jos 
neparduos nei karo medžia
gos kariaujančioms valsty
bėms, iki Kongresas neat
šauks neitralumo įstatymo. 
Anglijos ir Francuzijos už
sakyti Amerikos fabrikuose 
orlaiviai dabar jau negali 
but joms pristatyti. Bet gali 
but, kad neitralumo įstaty
mas bus da atšauktas, nes 
Rooseveltas ketina šaukti 
nepaprastą Knogreso se
siją.

Neitralemis pasiskelbė ir 
visos mažesnės valstybės, jų 
tarpe ir Lietuva. Hitleris už
tikrino Lietuvos atstovą 
Berlyne, kad Lietuvos neit
ralumą jis gerbsiąs. Tokį 
pat užtikrinimą Lietuvai da
vė ir Lenkija.

Pereitą nedėldienį per ra
diją buvo paskelbta, kad 
Lietuvos kariuomenė nušo
vusi žemėn didelį vokiečių 
bombanešį, kuris lėkęs vir
šum Kauno, bet šita žinia 
nepatvirtinta.

Buvo taip pat paskelbta,

i kad anglai sučiupo ant jūrių 
| didžiulį Vokietijos garlaivį 
“Bremeną,” kuris prieš ke
lias dienas buvo New Yoike 
sulaikytas ir išleistas prieš 
pat karo paskelbimą. Bet ši
tas pranešimas irgi nepa
tvirtintas. Anglai sako, kad 
“Bremenas” jiems išspruko, 
nors ir Vokietijon jis nepa
rėjo. Jungtinėse Valstijose 
spėjama, kad jis bus pasi
slėpęs Meksikoj.

Vos tik Anglija paskelbė 
Vokietijai karą, vokiečių 
submarinas tuojaus užpuo
lė Anglijos keleivinį laivą 
“Athenią,” kuris plaukė A- 
merikon su 1,400 žmonių, ir 
susprogdė jį. Užpuolimas 
įvyko netoli nuo Anglijos, 
todėl keleivių didžiumą iš
gelbėjo kiti laivai, bet apie 
100 žmonių žuvo. Laive bu
vo apie 300 amerikiečių.

Vokiečių armija tuo tar
pu laužiasi Lenkijos gilu
mom Kaip matyt, jos tiks
las yra kuo greičiausia pa
imti Varšuvą—Lenkijos šir
dį. Čenstakavą, Bygdoščius 
ir visa eilė kitų Lenkijos pa
sienio miestų jau paimta. 
Lenkai sako, kad jų raite
liai įsibriovė į Rytprūsius. 
Bet Hitleris beveik garan
tuoja, kad per 10 dienų bu
sianti užimta visa Lenkija; 
tuomet visa Vokietijos karo 
mašina busianti atkreipta 
prieš francuzus. Prancūzai 
jau šį panedėlį pradėjo ata
kuoti vokiečių “Siegfriedo 
liniją.” (Tokiu vardu yra 
pavadinta visa eilė fortifi
kacijų, kurias vokiečiai įsi
taisė Francuzijos pasieniu.) 
Atakuodami vokiečius Va
karuose, francuzai nori su
mažinti jų spausdimą prieš 
lenkus.

Šį panedėlį jau ir Angli
ja pradėjo karo veiksmus 
prieš Vokietiją. Dvylika 
bombanešių nulėkė iš Ang
lijos į Vokietiją ir bombar
davo vokiečių karo laivus, 
kurie saugoja Kielio kana
lą. Anglų žiniomis, du karo 
laivai buvę sugadinti; vo
kiečiai gi sako, kad anglų 
orlaiviai jiems jokio nuosto
lio nepadarę, bet vokiečių 
priešlėktuvinė artilerija nu
šovusi žemėn 5 orlaivius. 
Anglai prisipažįsta, kad 
“keliatą aukų” jie turėję.

Šį panedėlį 16 vokiečių 
orlaivių bombardavo Var
šuvą. Bombos buvo mėto
mos 45 minutes. Lenkai sa
kosi 3 orlaivius nušovę že
mėn. Iš viso šį panedėlį len
kai numušę 17 priešo lėktu
vų. Vokiečiai gi sako, kad šį 
panedėlį jie jokių nuostolių 
neturėję, bet atakuodami 
Lodzės miestą sunaikinę 15 
lenkų orlaivių.

Kalbėdamas į savo Reich
stagą, Hitleris pasakė, kad 
Vokietija esanti “pasiruo
šusi kariauti 10 metų.” Ši
tam pasiruošimui buvę iš
leista “90 miliardų markių.” 
Lenkija turinti but sunai
kinta.

Kaip Bus Su Italija? 
Aliantams gal teks paskelb

ti jai karą.
Italija pasisakė busianti 

neitrali. Paviršium žiūrint, 
Anglija ir Francuzija turėtų 
iš to džiaugtis. Bet ištikiu jų 
joms tas nelabai patinka, 
nes Italija gali padėt Vokie
tijai daugiau savo neitralu- 
mu, negu ginklu. Kaip ži
nia, Vokietijai stinga mais
to ir žaliavos. Ji negali gau
ti šitų reikmenų nei Ameri
koj, nei kitur, nes anglų ir 
francuzų laivynai neprileis. 
Tačiau. Italija, pasilikdama 
neitrali, gali laisvai viską 
pirkti kitose valstybėse ir 
per sieną viską atiduoti Vo
kietijai. Todėl Italijos neit- 
ralumas darosi labai įtarti
nas ir alijantuose jau pra
dedama manyt, kad tą neit- 
ralumą galėjo sugalvoti pa
tys vokiečiai. Anglai su 
francuzais dėl to jau ruo
šiasi pareikalauti, kad Itali
ja paaiškintų jiems savo po
ziciją: ar ji nori tikrai būti 
neitrali, ar gal tik blofuoti 
ir remti Vokietiją ginklais 
ir duona? Jeigu pasirodytų, 
kad Italija pasitikėti negali
ma, tai aliantai, veikiausia, 
patys paskelbs jai karą, kad 
ji negalėtų duoti materialės 
paramos Vokietijos milita- 
rizmui.

Apskelbę Italijai karą, 
anglai su francuzais tuojaus 
galėtų atkirsti visas jos ko
lonijas Afrikoje, o ypač ne
senai užkariautają Etiopiją, 
prie kurios italai negali nei 
privažiuoti be francuzų uos
to Džibuti, nes tik iš to uos
to eina geležinkelis į Etiopi
ją. Taigi galimas daiktas, 
kad ir dėl šitos baimės Itali
ja pasilieka neitrali.

Ar Aliantai Išgelbės 
Lenki ją?

Nors Francuzija ir Angli
ja paskelbė Vokietijai karą 
dėl jos užpuolimo ant Len
kijos, vis tiek daug pagelbė
ti Lenkijai jos negalės. Nei 
francuzai, nei anglai neturi 
kaip prie Lenkijos prieiti. 
Jie negali jai nusiųsti nei 
ginklų, nei kareivių, nes jų 
sienos su Lenkija nesusisie
kia, o buvęs Lenkijos uostas 
Dancigas jau vokiečių ran
kose.

Vokiečiai tuo tarpu yra 
pasiryžę prieš Lenkiją ves
ti “Blitzkrieg,” tai yra, ka
rą žaibo greitumu. Ir nėra 
abejonės, kad per kelias sa
vaites jie ją sutriuškins. Tuo 
tarpu prieš Angliją ir Fran- 
euziją didelių puolimų jie 
turbut nedarys. Kai kas spė
ja, kad jų orlaiviai Anglijos 
visai nebombarduos. Bet 
kai jie apsidirbs su lenkais, 
tada pastatys savo karo ma
šiną prieš Francuziją ir pa
sakys: taikykitės, o jei ne, 
tai busit sunaikinti. Žino
ma, visa tai yra tik spėji
mas. Bet ar taip bus, tai tu
rėsim da pamatyti.

popiežiūsšū duja-
KAUKE.

Associated Press praneša 
iš Romos, kad visi popie
žiaus dvaro gyventojai, tai
gi ir pats “šventas tėvas,” 
buvo aprūpinti dujakaukė- 
mis, nes bijomasi, kad kas 
nenumestų iš oro bombų su 
nuodingomis dujomis. Vi
sos Vatikano šviesos pakeis
tos mėlynais žiburėliais, ku
rių iš tolo nesimato.

TRUMPOS ŽINIOS
APIEJKARĄ.

Paryžius. — Šio utarnin- 
ko naktį Paiyžiuje pradėjo 
žviegti sirenos, įspėdamos 
gyventojus kad artinasi 
priešo orlaiviai. Iš miego iš
judinti francuzai subėgo į 
skiepus ir kitokias slėptu- tą dienų ir Vokietija užtik- 
ves. Tuojaus užgeso visos "“’•keionH t r>a_
šviesos ir per pusketvirtos 
valandos Paryžius buvo pa
skendęs tamsoj. Neveikė ma, kad šį sykį Lietuva ga
nei radio, nei telefonas, nei lėsianti išlikti sveika, karo 
telegrafas, nes elektra buvo ugnies nepaliesta, 
sustabdyta. Miestas buvo 
aptrauktas dirbtiniu ruku. 
Bet priešo orlaiviai nepasi
rodė.

ti Sveika.
Šitą viltį duoda Rusijos 

neitralumas.
Kaunas. — Rugsėjo 1 d. 

Lenkijos valdžia oficialiai 
užtikrino gerbsianti Lietu
vos neitralumą. Prieš kelia-

Šitą viltį daugiausia stip
rina tas faktas, kad Sovietų 
Rusija pasilieka neitrali. 
Jeigu tarp Rusijos ir Vokie
tijos butų kilęs karas, tai 
Lietuva ir vėl butų buvus 
sutrempta, kaip buvo per 
paskutinį karą.

Lenkų Valdžia Jau Krau 
stosi iš Varšuvos

NACIAI PAĖMĖ DA DU 
SVARBIU MIESTU.

Einant “Keleiviui” spau- _ . ..- -
don, iš Berlyno atėjo žinių, te, 50 Vokietijos lėktuvų 
kad šį utarninką vokiečiai bombardavo net du kartu 
paėmę Katovicų ir Chožovo Varšuvą. Netoli Šydlovicų 
miestus. Katovicai yra labai išdraskė Raudonojo^ Kry- 
svarbus angliųir plieno pra- žiaus traukinį, daug žmonių 
monės miestas, tąjp kaip A-, užmušta.
merikos Pittsburghas. Tele-j Amerikos, Anglijos ir ki- 
grama priduria, kad tuo pa- tų valstybių ambasados jau 
čiu laiku priešas smarkiai t pasirengusios išvažiuot iš 
bombardavo Čevą, Torunę, i Varšuvos prie pirmos pro- 

ir

Brazilijos pakrašty šį pa
nedėlį anglų karo laivas 
“Ajax” sugavo vokiečių 
garlaivi “Glindą” ir paėmė 
nelaisvėn.

Kopenhaga. — Išeinant iš 
Lenkijos uosto Gdynės, šį 
panedėlį buvo nuskandin
tas Norvegijos 
laivas.

Berlynas. — Šį 
vokiečių orlaiviai 
davo Lodzės miestą, Lenki
jos audimo centrą. Jie su
naikino 15 lenkų orlaivių 
tenai ir sugriovė daug trio- 
besių.

Varšuva. — Vokiečių or
laiviai parašiutais numeta 
Lenkijoj savo šnipus, kurie 
sprogdina tiltus ir ardo ge
ležinkelius. Jau trisdešimts 
tokių šnipų lenkai sušaudė.

Varšuva. — Lenkai pri
pažįsta, kad šį panedėlį 
“koridoriuje” jie pasitrau
kė iš dviejų miestų: Byg- 
doščio ir Grudziądzo, nes 
priešo spėkos buvo daug di
desnės.

New Yorko uoste nutarė 
pasilikti neribotam laikui 
du milžiniški Europos lai
vai: francuzų “Normandie” 
ir anglų “Queen Maiy.”

STEBUKLINGOJ ČENS- 
TAKAVOJ—NACIŲ 

TVARTAS.
Pereitą savaitę vokiečių 

armija užėmė pagarsėjusį 
lenkų miestą Čenstakavą, 
kur kun. Macochas anais 
metais “stebuklus” darė. 
Lenkai tuoj pakėlė triukš
mą, kad naciai jų Čenstaka
vą baisiai išniekinę—-“ste
buklingoj” bažnyčioj įtaisę 
savo arkliams tvartą.

JAPONAI SAKOSI NUŠO
VĘ 14 MONGOLŲ OR

LAIVIŲ.
Tokijo žiniomis, 30 So

vietu Mongolijos orlaivių 
anądien bombardavo japo
nų pozicijas Boro ežero apy
linkėj. Japonai sakosi 14 tų 
orlaivių nušovę žemėn.

SOVIETAI IR VOKIETI 
JA—NE TALKA.

Šią sąvaitę 
Press praneša 
artimi valdžiai žmonės sa
ko, jog dabartiniame Euro
pos konflikte Sovietai keti
na laikytis neitraliai, ir jie 
pabrėžė, kad Sovietų Rusi
ja niekados nekariaus Vo
kietijos pusėj.

Tie patys šaltiniai tvirti
na, kad Rusija tikisi duoti 
ekonominės pagalbos lygiai 
visoms kariaujančioms vals
tybėms. Jie nurodo, kad 
Jungtinės Valstijos taipgi 
remia abidvi kinų-japonų 
karo puses. “Jeigu Jungti
nės Valstijos gali taip daly
ti, tai kodėl mes negalėtu
me?” argumentuoja rusai.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
SEIMAS.

Seimas susirinks 7 rugsė
jo 10 valandą ryto, Brook- 
lyno Muziejuje, ir tęsis iki 
9 rugsėjo dienos.

Numatoma svarstyti šie 
klausimai: bendradarbiavi
mas su Lietuvos moterimis, 
senelių prieglauda ir moks
leivių fondas.

Bus paskaitos bei prakal
bos šiais klausimais: Ame
rikos moterys, jaunimo 
klausimas, gimdymo kon
trolė ir musų darbas tarp 
moterų.

Paskutinę dieną popiet 
bus koncertas, o vakare— 
bankietas ir šokiai.

LEWIS IR GREEN PA
SMERKĖ KARĄ.

Bet savo tarpe jiedu peš
tynių nebaigia.

Švenčiant Darbo Dieną 
(Labor Day), organizuotų 
Amerikos darbininkų va
dai, Lewis ir Green, pereitą 
panedėlį aštriai pasmerkė 
valstybes, 
ius ir žudo

Visa tai 
abudu jie 
vadovaujamos unijos taipgi 
pešasi tarp savęs ir jokiu 
budu negali susitaikyti. To
dėl Darbo Departamento 
sekretorė Perkins padarė 
labai gerą pasiūlymą, kad 
Amerikos darbininkų lyde
riai paduotų vieni kitiems 
lankas ir užbaigtų pešty
nes.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
4 ŽMONES.

Kentucky valstijoj, May- 
fieldo miestely, pereitą su- 
batą perkūnas užmušė 4 
žmones, o tris pritrenkė.

Berlynas, rugsėjo 5. — 
Vokiečiai oficialiai paskel
bė kad nacių armija pulda
ma iš Silezijos Pietų Lenki

ni ^Professor1 apsupo ir paėmė 15,000 
kurioje matėsi į ler*kų kaieivių.

SOVIETŲ PAVILIONE 
NUTRAUKTA ANTI- 

NACIŲ FILMĄ.
Sovietų Rusijos pavilio- 

ne, New Yorko parodoj, il
gą laiką lankytojams buvo j 
rodoma filmą ’ 
Mamlock,” 1 
stipri propaganda prieš n a-1 
cius. Paskutinėmis dienomis 
šita filmą tačiau buvo nu-'i 
traukta ir jos vietoje rodo-Į kad 5 rugs, tenai prasidė- 
mas “Leninas 1917 metais.”'jo rusų-japonų taikos dejy- 
New Yorko laikraščiai pa-j bos. Norima susitaikyt dėl 
stebėjo, 
įvyko tuojaus po to, kcnp
Sovietai pasirašė su Vokie- tų Mongolijos ir japonų val- 
tija nepuolimo sutartį. ' domojo Mandžiuko.

L.S.S. VYKDOMOJO KOMI 
TETO PRANEŠIMAS

Rusijos komunistinė dik
tatūra, galų gale, nusiėmė 
maską, kuri slėpė jos veidą. 
Šiandien visi mato, kad ji ir 
jos agentūros — komunistų 
partijos—apgaudinėjo dar
bo žmones ir demokratinę 
visų šalių visuomenę. Stali
nas ir tie, kurie jį garbina, 
atvirai perėjo į demokrati
jos priešų tarptautinės tai
kos griovikų ir dvidešimtojo 
šimtmečio barbarų pusę.

Amerikos komunistų par
tija, kuri per 20 metų ardė 
darbininkų organizacijas, 
ypatingu įtūžimu kovodama 
prieš demokratinio socializ
mo judėjimą, ir kuri pada
rė neapsakomai daug žalos 
ir lietuvių kultūrinei pažan
gai, šiandien susilaukė liūd
no likimo.

Dabar kiekvienam pro
taujančiam žmogui bus aiš
ku, kad visos diktatūros, ne
žiūrint kokia jų spalva, yra 
pragaištingos. Dabar galės 
tampriau susivienyti darbo 
žmonių jėgos, ginant savo 
laisvę ir kovojant dėl geres
nės ateities.

Musų pagalba bus reika
linga Lietuvai, aplink ku
rios sienas jau siaučia karo 
audra. Mes turėsime teikti 
bent moralę paramą fašisti
nių grobuonių aukoms Eu- 

. ropoję. Bet nei vieną valan- 
’ dą mes neprivalome užmirš
ti, kad pirmutinė ir vyriau
sia kiekvieno musų pareiga 
saugoti ir ginti demokrati’ą 

. šioje šalyje. Nes ko! Ameri
kos Jungtinėse Valstijose

DĖL EUROPOS KARO.
Europoje prasidėjo dide

lis karas. Yra pavojus, kad 
į jo sukurį bus įtrauktas ne 
tiktai tas kontinentas, bet ir 
visas pasaulis.

Jokių abejonių nėi‘a, kas 
tą baisią nelaimę žmonijai 
atnešė. Tai žiaurioji Vokie
tijos Hitlerio diktatūra, ku
ri kartu su Italijos fašistais 
ir Japonijos imperialistais 
nuolatos užpuldinėjo silp
nesnius savo kaimynus ir te
rorizavo kaimynus ir ramias 
tautas.

Šitie grobuoniai jau su
naikino keliatą nepriklauso
mų valstybių. Dabar Vokie
tijos naciai lyžosi sutremti 
Lenkiją. Jeigu jie nebus su
laikyti, tai laisvų tautų Eu
ropoje nebeliks. Todėl di
džiosios Vakarų demokrati
jos stoja su ginklais ranko
se ginti agresorių auką.

Su didžiausiu pasipiktini
mu tačiau mums tenka pa
žymėti, kad šioje rimties va
landoje ištiesė ranką fašisti- 
niems agresoriams Sovietų 
Sąjungos valdžia — ta val
džia, kuri vadina save “dar
bininkiška,” kuri giriasi į- 
steigusi Rusijoj “socializ
mą.” kuri sakėsi ginanti de
mokratiją ir šaukė pasaulio 
darbo žmones eiti su ja iš
vien prieš nacius ir fašistus. I

Pasirašydama naują pre
kybos sutartį ir nepuolimo 
bei pasitarimų sutartį su 
Trečiuoju Reichu tame mo
mente, kai Hitleris jau mo- 
bihzavo aimiją n viešai gra- į vįešpataus laisvė, tol žmoni-

Sovietui jos viitys nebus žuvusios! 
ir padarė kruviną konfliktąi L?^oVydomasis ^°)mitetas-
sino pradėti karą, Sovietui 
valdžia padrąsino puolikus' 
ir padarė kruviną konfliktą i - _.
neišvengiamu. Ant diktato- m. rugsėjo 1 d. 
riaus Stalino ir ant jo vald
žios todėl puola didelė dalis 
atsakomybės, kad ši pasi
baisėtina katastrofa įvyko.

Chicago, Ill.
Redakcijos Pastaba: Mes 

su šituo pareiškimu ne visai 
sutinkam.
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3 APŽVALGA 5 brooklyno
jie turėtų būti baudžiami visu i 
irrityrii > m n

KAS SKAITO, RAŠO

IAS DUONOS NEPE

ti, nes ir stropiausiam ir gerai 
kvalifikuotam vairuotojui. Ta
čiau čiavyra kas kita. Liepimas 
vežti didesnę važmą, negu lei
džiama, vairavimas mašinos 
neturint tam teisių ir leidimo, 
važiavimas nesiskaitant su 
greičiu ir eismo taisyklėmis y- 
ra ne nelaimė, bet nusikalti
mas. O juk kunigai yra inteli
gentai, gerai žino įstatymus, 
todėl už tokius nusikaltimus

griežtumu.
Išrodo, kad Lietuvos ku

nigams įstatymai da nera
šyti.

TAUTININKAI APIE KO
MUNISTUS.

Lietuvos klerikalų vadas 
pralotas Laukaitis nesenai 
pasakė Smetonos seime kal
bą, pasmerkdamas buvusį 
vienų tautininkų režimą, i 
Kai vieni tautininkai sėdė- j 
jo valdžioje, tai buvę taip:

“Kas ne tautininkas, tas ne 
patrijotas, kas ne tautininkas, 
tas neišfikimas valstybei. Kas 
neskaito tautininkų laikraščių, 
kas neremia jų spaudos, tas ne 
ka tevertas, tas laikomas že- 
miausios rūšies piliečiu...”

Šitokia pastaba tautinin
kams nepatiko ir jų politi- 
kieriukas V. Rastenis “Vai
re” įrodinėja, kad net ir 
šiandien visoms partijoms 
negalima pripažinti lygybės 
ir laisvės; nes jeigu pripa
žinti lygybės principą, tai 
reikėtų pripažinti laisvę ir 
socialdemokratams, ir ko
munistams ir kitiems. Na, o 
ar galima legalizuoti komu
nistus? klausia Rastenis. Su
prantama, kad ne, nes “ko
munistų siekimai yra prie
šingi Lietuvos 
santvarkai.”

Šitas Rastenio 
mas vertėtų ypatingai įsidė
ti galvon komunistams, ku
rie dabar pasidarė tokie 
karšti Lietuvos “patriotai,” 
kad ir ginklų fondą remia.

Mes jau sakėm, kad ne- < . „ 
žiūrint kaip komunistai i PH?S, .redgiskus prietarus, 
“žirgvaikiu” jodinės, tauti- Uaipgi ne kovoti pries tokią 
ninkai vistiek jų patriotiz-1 beprotybę, kaip šito rabino 
mo nepripažins ir į savo patvarkymas, kad badau- 
kompaniją nepriims. Šitą Jaiįdys J.9 parapijonai negali 
musų nuomonę dabar pa- .........+ ................ .
tvirtina ir tautininkų orga
no “Vairo” (Nr. 26) rašy
tojas.

“NEKOŠERNI” ŽIRNIAI.
“Lietuvos Žinios” pra

nešę.:
“ ‘Maistas’ buvo paaukojęs 

pagalbos komitetui 
300 dėž. konservuo- 

kuriuds komitetas 
biednuomenės vai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Neitralų Konferencija Briuselyje.
IS s 1

M . fe . JO

•
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Čia parodyti šešių mažųjų valstybių atstovai, kuriu buvo susirinkę Belgijos sostinėj pasi
tarti apie gresiantį karo pavojų. Jie išleido atsišaukimą į susiginčijusias šalis patardami 
rišti ginčą derybių keliu. Bet niekas nekreipė į tai dėmesio.

valstybės

pasaky-

REVOLIUCIONIERIUS RASKOLNIKO
VAS APŠAUKTAS “IŠGAMA.”

čių stovėjo kronštatiečiai 
jurininkai, kuriems “ir jura 
tik iki kelių” ir kurių ranko
se buvo sunkioji Kronštato 
fortų ir karo laivų artilerija. 
O Kronštato matrosams, ši
tam,’anot Trockio, “revoliu
cijos grožiui,” apšaudyti 
Petrogradą—tik nusispiaut!

—Musų mičmanas šau
nus vyras (“molodčina”)— 
sakydavo Leninas.

Ir Raskolnikovas savo žy
gius įrodė, kad yra vertas 
bolševikų vadų pasitikėji
mo. Nenorėdamas aprūpin
ti bolševikų centrinį komi
tetą ir jo įstaigas patalpo
mis, jis ginkluotų jurininkų 
priešakyje “rekvizavo ir nu
savino” caro Nikalojaus 
II-jo meilužės, šokikės Kše- 
sinskaitės rumus Petrogra
de. Čia iki pat spalių mėne
sio perversmo buvo bolševi
kų “štabas,”" čia Leninas 
kūrė “buržuazijos ir dvari
ninkų santvarkos panaiki
nimo” planus. Iš Kšesens- 
kaitės rūmų balkono Leni
nas, Trockis, Lunačarskis ir 
kiti bolševikų vadai skelb
davo miniai savo Šukius.

Kai 1917 m. liepos mėn. 
bolševikai pirmą kartą ban
dė nuverst demokratinę san
tvarką, Raskolnikovas atsi
vedė į Neva minininkus ir 
išlaipino du tūkstančiu juri
ninkų, bet sukilimui nepasi
sekus, paspruko į Suomiją. 
Gen. Kornilovo maištui pra
sidėjus,. Raskolnikovas vėl 
atsivedė 5,000 jurininkų 
Petrogradui ginti.

Pagaliau 1917 m. spalių 
mėnesy Raskolnikovas ir 
kronštatiečiai suvaidino le
miamą vaidmenį demokra
tinę vyriausybę nuverčiant. 
Kreiseris “Avroza” apšaudė 
Žiemos rumus, kur buvo už
sibarikadavę vyriausybės 
nariai, ir privertė juos pasi
duoti.

Pojspalių mėnesio .per
versmo Leninas paskyrė Ra
skolnikovą jūrių generali
nio štabo viršininku.

Raskolnikovas dalyvavo 
pilietiniame kare ir bandy
me “sovietizuoti” Suomiją. 
Tačiau admirolo gabumų 
Raskolnikovas neparodė. 
Suomijos įlankoje anglų es
kadra apšaudė jo karo lai
vus, ir jie pasidavė. Raskol
nikovas atsidūrė nelaisvėje. 
1919 m. jis buvo iškeistas į 
anglų karininką, anglų po
vandeniniams laivams opei- 
įuojant prieš Kronštatą.

1921 m. Raskolnikovas 
peiėjo dirbti į diplomatinę 
sritį. Nuo 1921 iki 1923 m. 
jis buvo Sovietų Rusijos at
stovu Afganistane, paskiau 
Kopenhagoje ir Taline.

Prieš keliatą metų, Bul
garijai pripažinus Sovietų 
vyriausybę, Raskolnikovas 
buvo paskirtas atstovu į So
fiją h.

Pernai, ryšium su Sovietu) 
Diplomatų “generaliniu va
lymu" ir Raskolnikovas ne
išvengė katastrofos. Jis bu
vo iššauktas į Maskvą, bęt, 
matyti, šį tą žinodamas ai- 
mtj ausdamas, atsisakė grįž
ti, išvažiavo iš Bulgarijos ir 
kažkur dingo.

Užsienio spauda rašė, 
kad Raskolnikovas įtaria
mas esąs “slaptas trockinin- 
kas ir svetimos žvalgybos 
agentas”...

Šiomis dienomis augš- 
čiaųsis Sovietų teismas bu
vusį Bulgarijoj atstovą IIji- 
ną-Raskolnikovą pripažino 
esant “išgama” ir pastatė už 
įstatymo ribų (outlawed), 
taip kad dabar ir užmušti jį 
nebūtų jokio nusikaltimo.

Ryšium su tuo teismo nu
tarimu, “Lietuvos Žinios” 
lašo: Raskolnikovo asmeny 
nuo politinės Sovietų sce
nos numesta stambi komu
nistinės revoliucijos figūra.•

Ir ištikro, Rusijoj turbut 
nebuvo karštesnio bolševi
ko ir fanatiškesnio Lenino 
idėjų vykintojo, kaip Ras
kolnikovas.

Audringomis 1917 m. die
nomis, kai Rusijoje po trijų 
amžių carizmo viešpatavi
mo sužibėjo laisvė ir susikū
lė demokratinė vyriausybė, 
bolševikų partija sugrįžusiu 
iš užsienio Leninu priešaky
je (žut but stengėsi suagituo
ti karo išvargintus karei
vius, kad jų durtuvų pagal
ba paimtų valdžią ir pradė
tų daryti savo eksperimen-

Pis komunistus nevi 
ramu.

Rugpiučio 21 buvo 
įjjto lietuvių kom 
įlinkimas “Laisvė 
įt Susirinkime buvo 
$ pranešimas iš Lii 
komunistų Centro 
praplėsto posėdžio. K; 
j apie ateinančio r 
įfcinę kampaniją, 
piltą kilo diskusijos, 
raiai nurodinėjo, ka 
reikia eiti pas kdtaliln 
ji Į parengimus, be 
[Įiriais nueiti ir Į baži

Sakoma, kad kaip 
tam pasipriešino, o y] 
pi buvę sklokininkai. 
įe® niekas nepritaręs 
parodo, kad Brooklyr 
gi rimtai mano broli 

,g katalikais. Dieve, 
judėk.. Gal neužilgo u 
riednin reikės eiti.

Tiek to su katalikybe 
h klausimas apie Lie1 
ginklu fondo rėmimą 
lyderiai pareiškė, kad i 
į fondas turi but n 
nūs. Tada atsistojo 
sklokininkas ir sako: 
raL ką jus čia kalbate, 
tuvos valdžia prie kart 
nesiruošia ir tos rinki 
Į ginklu fondą neteik 
gos. Ar reikalingi gi 
valstiečius malšinti? , 
tamtikslui, tai mes p 
negalime duoti, juk t 
musų principas savo te 
Lietuvoje žudyti?”

Už tokią kalbą te 
sklokininkas gavotui 
atrodo, kad tokie nei 
mos bus anksčiau ar v 
suvaldyti-.

Duotas leidimas tinka] KAIP KAS MAN ŠIANDIEN IŠRODO 
tik vienam kartui.

Be to, prie prašymo reikia 
pridėti valsčiaus arba mies
to savivaldybės atitinkamą 
žinių lapą; lapas turi būti 
patvirtintas miesto burmis
tro arba viršaičio.

Taigi pasirodo, kad be 
ministerijos leidimo Lietu
voje ir žemės nusipirkti ne
galima. O Amerikoje lietu
vis gali pirktis žemės kiek 
tik nori ir kur tik nori be jo
kių leidimų. Ir kokiems ga
lams tas leidimas reikalin
gas? Nejaugi Lietuvos že
mės ūkio ministerija neturi 
ką veikti, kad nori žinot, 
kas perka žemę?

i. me;

žiemos 
Šiauliuose 
tų žirnių, 
paskyrė
kams. žydams paskirtus kon
servus pasiūlyta paimti “Ez- 
ro” draugijai, kuri užklausė 
rabiną, ar galima tuos konser
vus priimti, ir gavo atsakymą, 
kad jie esą nekošerni. Draugi
ja konservų biednuomenei ne
išdalino ir jie jau pusmetis 
stovi darbo biržoje, nors bied- 
nuomenė juos mielai sunaudo
tų.”

Ir dvasininkai da pyksta, 
kad laisvamaniai kqvoja 

religiškus prietarus!

valgyt žirnių, nes jie “neko
šerni?” ,

Na, o kas yra “košerni” 
žirniai? Ar jie kitaip sėja
mi, ar kitokioj žemėj auga, 
ar ne tokie pat jie žirniai?

Kad rabinų saugojamas 
1 “košei-” neturi jokio moks- 
’ linio pagrindo, kad jis yra 

. . . —Li nesąmonė, tai
kunigas Katinas: pripažins ir katalikų dvasiš-

LIETUVOS KLEBONAMS 
ĮSTATYMAI DA NE

RAŠYTI.
Kauno-Garliavos plente, Į didžiausia

Lietuvoje, 1 " "
važiuodamas automobilium-j Rija.
užvažiavo dviratininką ir Į Bet ar katalikų pasninkai 
sunkiai jį sužalojo. Suvaži-jne tokia pat nesąmonė?
nėtas vaikinas buvo nuvež-: 
tas ligoninėn be sąmonės. 
Vėliau paaiškėjo, kad tas 
“Dievo tarnas,” kuris sulau
žė jam kaulus, neturėjo nei 
leidimo automobilių ope
ruoti. Ir “Laisvoji Mintis” j 
sako, kad—

‘‘Tai jau nebepirmas pana- 
šuš įvykis. Pernai kun. Paukš
tys liepė sunkvežimio šoferiui 
vežti į atlaidus tiek maldinin-' terio vardu. .„L
kų, kiek griežtai draudžiama, pridėti 5 litų žyminf ženklą. 
Dėl to įvyko nelaimė, kainavu
si ne tik nuostolių, bet ir gy
vybių. Šiauliuose kun. D. su
triuškino automobiliu vaiką. 
Dabar sulaužė kaulus dvirati
ninkui. Mes suprantame, kad 
nelaimė kiekvienam gali įvyk-

Lenkijos Žemėlapis.

ll-

1 Į kairę nuo Varšuvos čia parodyta daugybė juodų taškų. 
Į Tai vis lenkų valdomi miestai, kuriuos Hitleris reikalau- 
I ja grąžint Vokietijai. Daugelį jų Vokietijos armija jau 
Į užėmė. , & . a.

KAIP GAUNAMAS LEI
DIMAS ŽEMEI PIRKTI.
“Lietuvos Ūkininkas” 

skelbia žemės ūkio ministe
rijos paaiškinimą, kaip ga
lima gauti leidimas žemei 
pirkti. Nesą reikalo dėl to 
važiuoti Kaunan. Reikia tik 
registruotu laišku pasiųsti 
prašymą žemės ūkio minis- 

Prie prašymo

Ant voko adresuoti taip: 
Žemės Ūkio Ministerijos 
Žemės Reformos Departa
mentui, Kaunas. Prašyme 
būtinai reikia nurodyti ku
rioje vietoje, iš ko ir kiek 
hektarų norima pirkti že-

LI ET U V AI PAVO
JUS NEGRĘSIA .
Generalinis Lietuvos 

Konsulatas New Yorke ga
vo iš Lietuvos šitokių žinių 
per telegrafą:

Kaunas.—Ministeris pir
mininkas Černius pareiškė, 
kad šiuo metu Lietuvai tie
sioginis pavojus negręsia. 
Kraštas ramus.

Kaunas.—Vilniuje Įsteig
tas generalinis Lietuvos 
konsulatas. Generali n i u 
konsulu tenai paskirtas An
tanas Trimakas, buvęs iki 
šiol Lietuvos pasiuntinybės 
Varšuje patarėjas.

Kaunas,—Lietuvos vers
lininkai išleido specialų 
“Verslo” numerį Lietuvių 
Dienai pasaulinėj New Yor- 
ko parodai. Tikimasi, kad 
šis numeris suspės pasiekti 
Ameriką da prieš Lietuvių 
Dieną ir galės būti tenai pa
skleistas.

Rusų Pasiaiškinimas 
Sako, Lenkija visai nenorė

jusi Sovietų pagalbos.
Kai demokratinėse šalyse 

pradėjo Sovietus dėl pasira
šytos su vokiečiais sutarties 
kritikuoti, tai Sovietų karo 
komisaras Vorošilovas pa
aiškino, kodėl rusai tą su
tartį su vokiečiais pasirašė. 
Jis sako, kad rusų derybos 
su franeuzais ir anglais bu
vo susidurusios su neapgali
ma kliūtimi ir susitarti ne
buvo jokios vilties.

Kliūtis buvusi tokia, kad 
1 anglai ir franeuzai reikala- 
Į vo idant Sovietai padėtų 
jiems ginti Lenkiją, duoda
mi jai karo reikmenų ir ža
liavos, o pati Lenkija purtė- 

! si, kad ji jokios pagalbos iš 
Sovietų Rusijos nenorinti ir 

] nepriimsianti.
Vorošilovo supratimu, ka

ro medžiagos ir žaliavos 
j pristatymas yra komercijos 
klausimas ir nieko bendra 
neturi su karo paktu. Kada 
paaiškėjo, jog Lenkija bijo- 

: si Sovietų armijos daugiau, 
1 negu vokiečių, tai derybos 
su anglais ir franeuzais bu
vusios nutrauktos ir pasira
šyta nepuolimo sutartis su 
Vokietija.

Sovietų Rusijos ir Vokie
tijos nepuolimo pakto pasi
rašymas sukrėtė pasaulį. 
Kaip čia senai, tik 1936 me
tais, Komunistų Internacio
nalo septintam kongrese G. 
Dimitrovas užakcentavo: 
“Fašizmas — tai pačiojo fi
nansinio kapitalo valdžia. 
Tai teroristinio žudymo or
ganizacija, nukreipta prieš 
darbininkų klasę ir revoliu
cinę valstiečių ir inteligen
tijos dalį. Fašizmas užsie
nio politikoj — tai šiurkš
čiausios formos šovinizmas, 
kuris auklėja žvėrišką ne
apykantą kitoms tautoms!” 
(Puslapis 5, lietuvių, leidi
nyje.) Ir toliau jis nurodo, 
kaip reikia tverti bendrus 
frontus, kaip mobilizuoti 
demokratines valstybes 
prieš žvėriškiausijį Vokie
tijos fašizmą.,. Metams pra
slinkus, jau 1937 metais, 
mes matome toje pačioje 
Sovietų Rusijoje patrauktus 
kaip “išdavikus,” Vokieti
jos naciams parsidavusius 
Zinovjevą, Buchariną, Ry- 
kovą, Rakovskį ir visą eilę 
generolų — už “šnipinėji
mą” Vokietijos nacių nau
dai. Juos visus, kaipo šalies 
“išdavikus,” sušaudė. Ir tei
sino jų sušaudymą šitokiais 
argumentais (L. Pruseikos 
parašytoje knygoje “Išdavi
kai”) : “Jie norėjo daryti di
delių nusileidimų (suprask 
Vokietijai.—Ch. P.) ekono
minio ir teritorialinio pobū
džio.” Toliau: “Judošiai, 
kaip matote, veda derybas 
su fašistais jau labai plačiu 
užsimojimu.”

“The Communist” 1938 
metų balandžio mėnesio 
laidoj Earl Browderis rašo, 
kad Maskvos iškeltoji byla 
prieš Buchariną, Rykovą ir 
kitus tik parodo, kaip reikia 
saugotis nacių, kurie iš vi
daus norėjo susprogdinti 
Sovietų Rusiją. William Z. 
Fosteris tam pačiam “Com- 
muniste” nurodo, kaip rei
kia mobilizuoti demokrati
nes valstybes, Angliją, A- 
meriką ir Francuziją, prieš 
agresorius, kad juos sudau
žius. Ir Israel Amteris tame 
pačiame “Communiste” pa
sisako už kovą prieš nacių 
valdžią ir už išvystymą ko- 
lektyvės sutarties su buržua
zinėmis valstybėmis, kad 
nusukti naciams sprandą. Ir 
štai, nei iš šio, nei iš to,— 
rugpiučio 24 Maskvoje pa
sirašoma sovietų ir nacių ne
puolimo sutartis, kuomet du 
milionai nacių pasiruošę 
pulti Lenkiją. Ir tie patys 
komunistai dabar sako, kad 
pasirašytoji sutartis, tai 
žingsnis prie taikos ir socia
lizmo. “Laisvės” redakto
riai numato net Romos-Ber- 
’yno ašies nulužimą.

Toliau komunistai sako, 
jog Vokietijos naciai pama-

te, kad Sovietų Rusija to
kia didelė pajėga, dėl to 
prieš ją ir nusilenkė. Jeigu 
tai tiesa, tai kodėl Sovietų 
Rusija negalėjo padiktuoti 
Vokietijai sąlygų? Kam ji 
per savo atstovą Varšuvoje 
pataria lenkams taikytis su 
vokiečiais? Jeigu vokiečiai 
gaus Dancigą, Sileziją ir 
Koridorių iš Lenkijos, tai 
juk tada jie bus stiprus, ne 
silpni? Bet musų komunis
tai bešališkai negalvoja. 
Kas tik išplaukia iš Sovietų 
Rusijos, tas gera ir be rezer
vacijų priimta. Kritikuoti 
nieko negalima. Bet vistiek 
kaip komunistai šitą bloką 
su fašistais neaiškins, o jau 
kalbėti apie anti-fašistinį 
bloką dabar nebus kaip, nes 
jų atstovaujamoji valstybė 
susidraugavo su Vokietijos 
naciais.

Francuzijos darbo unijos 
ir Socialistų Partija pasmer
kė Sovietų Rusijos padary
tą sutartį su Vokietijos fa
šistais. Anglijoj darbininkų 
masės piktinasi tokios su
tarties pasirašymu. Nege
resnė padėtis ir Amerikoje. 
New Yorko Union Skvero 
aikštėje būriais komunistai 
argumentuodavo su neko- 
munistais ir “Daily Worke- 
rį” platindavo. Bet kai at
ėjo žinia, kad Sovietų Rusi
ja pasirašė su Vokietija ne 
tik ekonominę sutartį, bet ir 
nepuolimo paktą, taip kaip 
šluote iššlavė komunistus 
per tris dienas iš Union 
Skvero aikštės. Žmonės juo
kiasi ir klausinėja, kur din
go komunistai? Dabar kad 
ir pasirodo, tai nusiminę, ar
gumentuoja be jokio entu
ziazmo.

‘Yra da “neviernų Tamo
šių,” kurie sako, kad tai nie
kis, kad su Vokietija pasi
rašyta sutartis. Girdi, Sovie
tai kaip buvo, taip ir pasi
lieka prieš-fašistin i a m e 
fronte. Bet taip nėra.

Padarius su Vokietija to
kią glaudžią sutartį, aišku, 
kad Rusijos prestyžas de
mokratinėse šalyse nu
puolė. Jos interesai eis ar
tyn ir artyn link fašistų. Ga
limas daiktas, kad pasida
rys griežtai priešingos tik 
dvi kempės pasaulio areno
je: Iš vienos pusės demo
kratinės valstybės, o iš kitos 
pusės — diktatorinės. O kur 
diktatūra, tenai žmonių va
lios nėra. Tenai viešatauja 
“vadai.” Bet kas myli lais
vę, kas nenori priklausyti 
nuo vadų kulto, tas turi rim
tai pasirinkti socialistinį- 
demokratinį frontą. Kaip 
Karolius Marksas pasakė: 
“proletariatą nepaliuosuos 
niekas kitas, kaip tik jis 
nats save.” Į šalį vadizmo 
kultas! Ch. Pušynas.

tus.
Taikos, darbininkų ir val

stiečių valdžios Šukiai ypač 
didelį pasisekimą turėjo ju
rininkų tarpe. Jurininkai, 
kurių žymią dalį dėl specifi
nių tarnybos ypatingumų 
sudalydavo miestų darbi
ninkai, visuomet būdavo 
puiki medžiaga revoliucinei 
agitacijai bei propagandai. 
Be to, laivyne dar aštriau 
kaip sausumos kariuomenė
je pasireikšdavo socialinis 
priešingumas tarp karinin
kijos ir eilinių jurininkų.

Todėl 1917 m. Baltijos 
laivyno stovėjimo vietos 
(Kronštatas ir Helsinkiai) 
virto bolševizmo tvirtovė
mis.

Nuo pat kovo mėnesio re
voliucijos pradžios Petro
grado ir Kronštato bolševi
kų organizacijose žymų 
vaidmenį pradėjo vaidinti 
mičmanas (jaunesnysis ju
tui karininkas) Iljinas-Ras- 
kolnikovas.

Raskolnikovas buvo labai 
populiarus jurininkų tarpe, 
j tai visi atkreipdavo dėme
lį. nes eilinių jurininkų san
tykiai su karininkais buvo 
tuomet nepaprastai įtempti.

Karininkai, prieš revoliu
ciją pasižymėję savo reak- 
cingumu ir žiaurumu, dabar 
“piovė tai, ką pasėjo.” Jie 
neturėjo jokio pasitikėjimo 
jurininkų masėje, neturėjo 
autoriteto. Jurininkai nesi- 
skaitydavo su jais, kaip su 
vadais, ir dažnai įvairiais 
budais juos įžeidinėdavo.

Tokiomis sąlygomis kari
ninko Raskolnikovo popu
liarumas atrodė nuostabus. 
Ir jis pats buvo kažkokia 
keistenybė. Jūrių karinin
kas, bolševikas, prityręs agi
tatorius, “savo žmogus” ju
rininkų “bratvai” (broli
jai), matrosų mylimas 
“draugas Raskolnikovas”!

Buvo kuo stebėtis.
Kerenskio laiku Kronšta

tas nuolatos bruzdėjo, ne
norėdamas pripažinti laiki
nosios demokratinės vyriau-1 
sybės paskirtų jam komisa
rų, atsisakydamas klausyti 
vyriausybės įsakymų, gra
sindamas “atsiskiriąs.”

1917 m. rusų laikraščiuo
se nuolat figūruodavo mič- 
mano Raskolnikovo pavar
dė.

Raskolnikovas mitinguo
ja Kronštate ar Helsinikuo- 
se, Raskolnikovas siūlo juri
ninkams rihkti laivų ir eki
pažų vadus, Raskolnikovas 
pataria “atmainyti” auksi
nes karininkų antpetes, Ra
skolnikovas su ginkluotais 
jurininkais vyksta į Petro
gradą “protestuoti” ir tt.

Karininkai su neapykan
ta ir baime žiurėjo į savo 
luomo “išdaviką.”

Raskolnikovo nebuvo ga
lima suvaldyti, nes už jo pe-

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
oet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį. pas kriaučių ir tt Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
išdidinta ir pagerinta laida Sutaisė 
St Micbelsonas Pusi 95.............  35c.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS: ‘

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmones pai
kai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ......................... 16c.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS! Anglijos Kareiviai Gabenami Lėktuvais.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

RIETENOS CHICAGOS VIENUOLYNE 
VIS DAR NESIBAIGIA.

Pas komunistus neviskas 
ramu.

Rugpiučio 21 buvo Broo- 
klyno lietuvių komunistų 
susirinkimas “Laisvės” na
me. Susirinkime buvo dary
tas pranešimas iš Lietuvių 
Komunistų Centro Biuro 
praplėsto posėdžio. Kalbėta 
ir apie ateinančio rudens 
rinkiminę kampaniją. Iš ra
portų kilo diskusijos, nes 
vadai nurodinėjo, kad jau 
reikia eiti pas katalikus ne
tik į parengimus, bet ret
karčiais nueiti ir į bažnyčią.

Sakoma, kad kaip kas 
tam pasipriešino, o ypatin
gai buvę sklokininkai. Bet 
jiems niekas nepritaręs, 'tai 
parodo, kad Brooklyne vi
sai rimtai mano broliuotis 
su katalikais. Dieve jiems 
padėk... Gal neužilgo ir spa- 
viednin reikės eiti.

Tiek to su katalikybe. Ki
lo klausimas apie Lietuvos 
ginklų fondo rėmimą. Čia 
lyderiai pareiškė, kad gink
lų fondas turi but remia
mas. Tada atsistojo eks- 
sklokininkas ir sako: “Vy
rai, ką jus čia kalbate. Lie
tuvos valdžia prie karo juk 
nesiruošia ir tos rinkliavos 
į ginklų fondą nereikalin
gos. Ar reikalingi ginklai 
valstiečius malšinti? Jeigu 
tam tikslui, tai mes pinigu 
negalime duoti, juk tai ne 
musų principas savo brolius 
Lietuvoje žudyti?”

Už tokią kalbą tas eks- 
sklokininkas gavo barti ir 
atrodo, kad tokie nepuola
mos bus anksčiau ar vėliau 
suvaldyti...

| misiją, kad ji susižinotų su 
į Pennsylvanijos miesteliais ir 
ten išsplėstų maršrutą. Ko
misija sutiko toje srityje pa
sidarbuoti.

Išrinkta komisija suren
gimui čia ant vietos, Brook
lyne, prakalbų, kuriose bus 
aiškinamas Sovietų Rusijos 
ir Vokietijos nacių pasira
šytas paktas. Kalbėtojai bus 
vietiniai.

Kriaučių 54 skyriaus susi
rinkimas.

Rugpiučio 23 buvo kriau
čių 54 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkimas 
buvo neskaitlingas, nes 
Brooklyne siautė karščiai. 
Buvo išklausyti komiteto 
iš unijos įstaigų pranešimai, 
iš kurių tenka suprasti, kad 
kliaučiai pradėjo dirbti. Iš
keltas viršlaikio klausimas, 
kad jo nedirbti, nes tai su
trumpina sezoną, o naudos 
neduoda. Kalbėta apie J. 
Freedmono firmą, kuri duo
da darbo Juškevičiui, Kas- 
perskiui, Mičiuliui ir Šimė
nui. Apart lietuvių, dar jis 
duoda ir Goldsteino dirbtu
vei. Čia numatomas pavo
jus, kad Goldsteino dirbtu
vė gali J. Freedmono firmoj 
tiek įsigalėti, kad paskui 
gali netekti viršminėto'ms 
keturioms lietuvis k o m s 
dirbtuvėms darbo. Paragin
ta, kad Juškevičiaus dirbtu
vės darbininkai budėtų: jei
gu neatveža darbo, tai kad 
eitų į unijos įstaigas ir rei
kalautų, kad jo atvežtų. 
Darbininkai sutiko taip pa
daryti.

Buvo renkama komisija 
baliaus surengimui. Pirmi
ninku išrinktas Ch. Kundro
tą, o sekr. A. Linkutis. Ma
noma rudeniop turėti gana 
šaunų kriaučių balių.

Nusiminimas komunistuose.
Turbut, komunistų eilėse 

nekuomet nebuvo tokio su
krėtimo, koks pasidarė pa
sirašius Sovietų Rusijai ne
puolimo paktą su Vokietijos 
naciais. Apie Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubą lietu
viai kaip pasitinka komuni
stą, tai duoda hitlerską sa
liutą, rankos ištiesimu ir sa
ko: “Heil Hitler!” O komu
nistai pakelia sugniaužtą 
kumštį aukštyn: “Red 
Front!” į

Žinoma, visa tai imama 
juokais. Bet kai kurie ko
munistai užsigauna, net pa
juosta, nieko neatsako. Lie
tuvių tarpe dar pakenčia
ma, nes nedaugelis skaito 
anglų spaudą, tenkinasi tik 
lietuviškais laikraščiais, ku
rie da nesuspėjo išaiškinti, l 
kas atsitiko su tuo nacių ir 
komunistų taikos paktu 
Maskvoje. Bet tarp svetim
taučių, tai tiesiog skanda
las! Ten dalykai labai rimti.

Brighton Beach gyvena 
daug žydų, kurie dirba dra
bužių pramonėje. Ten ant 
Broad Walk jie susirinkda
vo būriais ir diskusuodavo 
visokius politinius ir ekono
minius klausimus. Kaip nu
eidavai tarpe tų diskusan- 
tų, tai atrodydavo, kad esi 
Maskvoje. Vienam Stalinas 
geras, kitam dar geresnis. 
Bet kaip Sovietai pasirašė 
su naciais sutartį, tai tie dis- 
kusantai spiaudo ir keikia, 
kad Stalinas “išdavė” Len
kiją naciams. Mat, jie ma
no, kad Hitleriui užgrobus 
Lenkiją, žydai, kurių Len
kijoj esą keturi milionai su- 
viršum, bus sunaikinti. Jų 
baimė prieš Hitlerį ir ne
apykanta prieš Staliną tiek 
juos įkaitino, kad radę ant 
standų Brightone “Daily 
Workerj” jie drasko, o jo 
simpatikus apkulia. Su žydų 
“Freiheitu,” kurį leidžia 
taip pat komunistai, irgi ne 
kitaip. Kur jis buvo seniau 
pardavinėjamas ant standų, 
tai šiandien jau atsakomas, 
nes kaip “Daily Workeris,” 
taip ir “Freiheitas” užgyrė 
Sovietų pasirašytą paktą su 
Vokietija. UŽSIMUŠĖ ŪKININKAS

Kur žydų kriaučių dirbtu- KAZIMIERAS MUKULAS. 
vėse dirba komunistai, tai 
jie žodžio negali pratarti. 
Jiems drebiama į akis tie

Orlaivius kareivių transportącijai pirmutinė pradėjo vartoti Sovietų Rusija, kuri neturi 
pakankamai geležinkelių. Dabar Sovietų pavyzdžiu seka jau ir kitos šalys. Štai, šiame 
vaizdely matom Anglijos kareivius susėdusius į orlaivį.

Pirma buvo nesvietiškas iš-1 lipdamas jisai ko tai pasi
naudojimas darbininkų: va
landos ilgos, o užmokestis 
—nuo 15c. iki 25c. Streiką 
vadovavo CIO. Darbininkų 
dirba 70.

Patersono lietuviai ren
giasi masiniai vykti į Lietu
vių Dieną Pasaulinėj Paro
doj. Iš busų komiteto patir
ta, kad tikėtų kelionei išpar
duota jau penkiems busams 
su viršum. Gal susidarys 6-7 
busai.

Bušai išeis 10 rugsėjo ry
tą, 10 valandą, nuo lietuvių 
bažnyčios, 147 Montgome
ry st. Tad katrie dar norėtu
mėt važiuoti pasiskubinkite 
įsigyti bilietus.

Netoli nuo Patersono ran
dasi didelė Sheffield far- 
ma, pagarsėjusi kaip ge
riausia pieno farma. Dauge
lis žmonių važiuoja pasižiū
rėti, kaip karvės melžiamos 
mašinomis, kiek pieno pri- 
melžia ir tt. Bet štai, paduo
siu jums keliatą skelbimų, 
kiek karvės savo pieneliu 
uždirba pinigėlių Sheffiel- 
do kompanijai. Gryno pel
no 1937 m. buvo $10,290,- 
753, o 1938 m. — $11,326,- 
360. Gražus pelnas. O Bor- 
deno pieno kompanija 1937 
padarė $6,290,652, gi 1938 
metais — $6,641,205. ~ 
tiek žmonės 
dviem kompanijom 
pelno, tačiau pienas neat
pinga. Kompanijos nori kai- 

p ną dar pakelti.
J. Matačiunas.

Tai 
sumoka šitom 

gryno

LSS. 19 kp. susirinkimas.
Rugpiučio 25 buvo LSS 

19 kuopos susirinkimas L. 
A. P. Kliubo name. Reikia 
pasakyti, kad šis susirinki
mas turėjo būti kuoskaitlin- 
giausias, o jis buvo gana 
skystas. Čia jau aiškus drau
gų socialistų apsileidimas. 
Nutarta šaukti specialų su
sirinkimą rugpiučio 30 die
ną.

J. Stilsonas buvo Penn- 
sylvanijos valstijoje ir kal
bėjosi su tenykščiais drau
gais, kurie norėtų, kad ren
giamas rudeny prakalbų 
maršrutas lytuose pasiektų 
ir jų kolonijas. Kuopos na-___ c
riai įpareigavo maršruto ko- vakacijų su

Philadelphia, Pa.
Per 16-ka metų Kazimie- 

patys žodžiai, ką seniau bu- ras ūkininkavo Zieglervil- 
davo drebiami naciams. Ne lėj ir tik šių metų pavasarį 
fanatikai da šiek tiek atsi- jis tą ūkį pardavė, o nusi- 
kerta, kad toji Stalino bi- pirko kitą, didesnį, ir prie 
čiulystė su Hitleriu dar ne- gero kelio, gražioje Perkio- 
reiškia, kad darbininkų kla- menvillės apielinkėje. Bet 

| čia jis išgyveno tik apie tris 
Stačiai, liūdnas vaiz- mėnesius, kaip jį ištiko ne- 
Komunistai šiuos me- laiminga mirtis. Ir tai atsiti

ko tik už kokios valandos 
po to, kai jis atsisveikino su 
šių kelių žodžių autoriumi. 
Kazimieras dar juokavo, 
kad jam gaila manęs, nes 
praeitą naktį jis turėjo gerą 
draugą miegcfti ant šieno.

Rytojaus dieną aš nueinu 
pas Kazimierą Skirvainį ir 
tas man pasako, kad vakar 
mirė ūkininkas, pas kurį 
mes nuvykstame karts nuo 
karto.

Tas mane labai sujaudi
no, bet nieko nepadarysi! 
Kiek man vėliaus teko suži
noti, tai 13 rugpiučio apie 
9 vai. vakare Kazimieras 
nuėjo į klojimą (barn) nu
mesti gyvuliams šieno; be-

luuma, JYcivi uaiuinnmu ,

sė turi su fašistais bičiuliuo-| 
tis.
d as!
tus tikėjosi laimėti rinkimus 
į New Yorko miesto tarybą. 
Bet “draugas” Stalinas juos 
tiek pafiksino, kad jie var
giai kada atsigaus.

Vytautas Katilius.

PATERSON, N. J. 
Įvairumai.

Čia buvo sustreikavę Na
tional Box and Reel Co. 
darbininkai. Streikas tęsėsi 
virš 6 savaičių, bet galų ga
le kompanija buvo priveis
ta pasirašyti unijos kon
traktą, pripažinti unijos ko
mitetą, 8 vai. darbo dieną, 
35c. į valandą ir 2 sąvaites 

i užmokesčiu.

i npciamas jisai ko tai pasi- 
I lenkė ir nupuolė stačia gal
va ant cementinių grindų 
taip smarkiai, kad galva 
perskilo. Greitai buvo nu
vežtas į Pottstown, Pa., li- 
gonbutį, kur 15 rugpiučio ir 
mirė.

Kadangi savo laiku Ka
zimieras gyveno Philadel- 
phijoj, tai palaidojimui jis 
buvo atgabentas į Phila- 
delphiją. Velionies kūnas 
buvo pašarvotas Frankfor- 
do Kliube, iš kurio buvo pa
laidotas laisvai, be jokių 
bažnytinių ceremonijų, Ce
dar Hill kapinėse.

Kazimieras buvo linksmo 
budo ir draugiškas žmogus, 
per daug metų skaitė “Ke
leivį” ir priklausė prie SLA. 
Paliko šiame pasauly brolį, 
moterį, tris dukteris ir sūnų. 
Visi jau suaugę. Jo brolis, 
kuris gyvena Frankforde 
(Philadelphijos priemies

ty), mano, kad Kazimierą 
bus kas užmušęs kuomet vi
si svečiai išsiskirstė. Pagy
vensime ir pamatysime, ar 
tai gali but tiesa. Tuo tarpu 
eina tik visokie tyrinėjimai 
ir dabar da per anksti ką 
nors tvirtinti. Kaip dalykai 
paaiškės, pranešiu vėliau.

Palaidojom Kazimierą 19 
lugpiučio dieną. Tebūnie 
jam lengva ilsėtis kapų ra
mybėj.

Buvome sustoję jo namuo
se 20 rugpiučio ir velionies 
moteris aiškino, kad įtari
mai neišrodo pamatuoti, nes 
velionis Kazimieras turtų 
nepaliko; liko tik SLA $150 
pomirtinė. “Aš vargiai ir tą 
matysiu, nes ne man užra
šyta,” sako moteris. “Yra 
da skolos ant ūkio, ir aš tu
rėjau pasiskolinti $350.00 
kad žmoniškai nabašninką 
palaidojus.

J. Rutkauskas.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbu S. D. Liet. R. Susiv. 

nariam.
Visi nariai S. D. Liet. R. 

Susiv. būtinai atsilankykite 
į visus susirinkimus. Musų 
namas įeina į ribas griovi
mo, kur Philadelphijos 
Housing Authority budavos 
moderniškus apartamentus. 
Dabar eina diskusijos už na
mo kainą, taipgi jieškome 
naujos vietos kur manome 
budavoti modemišką kliu
bą. Tie klausimai turėtų ru- 
pėt kiekvienam nariui.

Baigianties vasaros sezo
nui musų Susiv. mgsėjo 17 
rengia pikniką visiems žino
moje Mikolaičio ukėje. Visi 
nariai ir visi apielinkės lie
tuviai malonėkite tame pa
rengime dalyvauti. Gros 
puiki orkestrą

J. Rutkauskas.

Clevelando Žinios

Mano raportai “Keleivy” 
padare didelį sumišimą 

davatkų tarpe.
Jau keliatą sykių “Kelei

vyje” esu rašęs apie Chica- 
gos lietuvių vienuolyne esa
mus negerumus. Dabar ga
liu pranešti, kad tais apra
šymais vienuolyno rėmėjai 
ir rėmėjos labai patenkinti. 
Mat, visi tikisi, kad tokie 
aprašymai prisidės prie vie
nuolyno tvarkos

i mo ir negerumų 
mo.

I

| Nėra jokios
kad tie aprašymai daugeliui 
buvo tiesiog audra giedroje. 
Nėra abejonės, kad tais ap- 

[ rašymais nustebo ir tie Ro
mos katalikai, kurie laikosi 

1 nuošaliai nuo vienuolyno 
rėmėjų darbų, kaip ir tie, 

; kurie jau yra pertraukę ry- 
I šius su Romos katalikų baž- 
j nyčia. Nei vieni, nei kiti ne- 
i galėjo tikėti, kad tokie da- 
I lykai galėtų vienuolyno pa
stogėje dėtis.

I Ir kaip gi tikėti? Juk 
merginos eina į vienuolyną 
norėdamos atsitolinti nuo 
nuodėmingo pasaulio ir gy
venti tobulą gyvenimą. O 
prie vienuolyno rėmėjų, su
prantama, dedasi pačios 
maldingiausios moterys •— 
davatkos. Tai natūralu tikė
tis, kad vienuolyno ir vie
nuolyno rėmėjų draugijoje 
privalo viešpatauti kuodi- 
džiausis sutikimas ir meilė. 
O čia, štai, pasirodo visai 
kas kita.

Vienuolyno pastogėje ne
gerumai ėmė reikštis jau se
nai. Jei butų buvę drąsos 
apie tai seniau viešai pra
bilti, tai persitvarkymas bu
tų seniai jau įvykintas. Bet 
geriau vėliau, negu niekad. 
Kadangi vienuolyne ir jo 
rėmėjų draugijoje negeru
mai senai apsireiškė ir giliai 
įleido šaknis, ir kadangi vie- 

1 nuolyno vedėjos nenori pa- 
I siduoti operacijai, tai reikia

pagerini- 
prašalini-

abejonės,

Siuvejai gauna daugiau 
užsakymų.

Šiuo metu drapanų siuvi
mo pramonė Clevelande 
gauna daug užsakymų ir 
siuvėjai džiaugiasi, kad tu
rės darbo. Siuvyklos tuoj 
žada pradėt dirbti. Nors 
siuvėjų darbas yra sezoni
nis, bet vis keliatą mėnesių 
gali užsitęsti.

Kiniečiai čia pradėjo už
puldinėti ir mušti tuos savo 
tautiečius, kurie atsisako 
aukoti Kinijos apsigynimo 
fondam Kai kurie tokių 
“siekelių” buvo smarkiai 
sumušti. Kiniečiai sureng
davo tam tikrus susirinki
mus, atsivesdavo tuos, kurie 
neaukoja, ir sumušdavo. 
Dabar į šitą reikalą įsimai
šė miesto policija ir jau 6 
kiniečius areštavo už tokį 
terorą.

Nuo rugsėjo 5 iki spalių 1 Pradėtą dai bą toliau tęsti.
1 dienos Clevelande visi į Tie aprašymai nebe gerų 
automobilistai turi atnau- Į pasekmių. Vienuolyno virši- 
jinti savo leidimus (lais-, ninkėse ir rėmėjų draugijos 
nius). Einant naujo laisnio, centre jau pastebima bent 
reikia nusinešti ir senąjį. j išviršinė permaina. Paskuti-

T. , . Tzi- l. ; niame vienuolyno centro su-
Lietuym kult. Kliubas j sjrinkime apsieita be erge- 

turejo išvažiavimą 27 rug-: R b(? jieškojimo prieka. 
piucio dieną Tado Niauros bfų> be užsipulfiinėjil^ų. Bet 
Tai moję. [truputį anksčiau ivykusia-
____________ Jona^Jarus.' me antrojo vienuolyno rė. 

Lytiškos Lizos ir kaip nuo jy apsisan mejų dl'HUgijoS skyi'iaUS SU- 
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis Ant : sirinkime BlidgepOl’te buvo 
ra. peržiureta ir pagerinta laida. , . ■ i - ,Kr-- - ............... ........... 25v nepaprastas triukšmas. Mat

KADA BUSITE NEW YORKE

RESTORANAS, ŠOKIAI

TAIPGI ATLANKYKITE

ATLANKYKITE NEW YORKO 
PASAULINĘ PARODĄ

Kliube gausite tikros Lietuviškos 
DEGTINĖS

VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Norėdami gauti visokia^ informacijas 
apie pasaulinę parodą, susieiti savo gi
mines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

280 UNION AVĖ., 
JURGIS KARPUS 
Kliubo Gaspadorius

BROOKLYN, N. Y.
TELEFONAS 

EVergrecn 4-9672

Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubą

tas skyrius, dėl nesutikimo 
su vienuolyno viršininkė
mis ir rėmėjų draugijos cen
tru, yra atsimetęs nuo cent
ro. Bet tame skyriuje yra 
keliatas davatkų, einančių 
su centru, ir jos yra labai 
rėksmingos. Taigi susirinki
me jos pakėlė tokį ermyde- 
rį, kad aplinkiniai gyvento
jai viską girdėjo, kas viduje 
dėjosi, ir manė, kad ten be 
muštynių neapsieis. Todėl 
po susirinkimo visi Įdomavo 
ir išeinančių rėmėjų teiravo
si, ai' visos da gyvos ir svei
kos.

Rugpiučio 20 dieną netoli 
vienuolyno ant gatvės Įvyko 
vienuolyno naudai pikni
kas. Gatviniai piknikai, pa
rapijų bazarai, fėrai, Chi- 
cagoje yra madoje. Mat, čia 
miesto valdžia yra klerika- 
liška, todėl vienuolynams ir 
parapijoms lengva gauti lei
dimus laikyti gatvėse tokias 
pramogas. Tokie gatviniai 
jomarkai lietuvių vienuoly
no naudai yra rengiami kas
met. Suvažiuoja iš visų pa
rapijų vienuolyno rėmėjų 
skyriai Į paskirtą vietą su 
alum, papsu, kugeliu “hot 
dogsais,” ir varo bizni, šį
met, kaip “revoliucijos” 
metais, piknikas buvo men
kas. Piknike tebuvo papras- 
čiausieji žmonės. Nebuvo 
nei biznierių, nei profefeijo- 
nalų, nei kitokių žymesnių 
žmonių. Nebuvo jame nei 
musų romiškų parapijų ku
nigų, nei vienuolyno kape
liono. Buvo tik trumpam lai
kui pasirodęs kun. Matulai
tis iš Londono, Anglijos. Jis, 
Chicagon atvykęs, “Drau
ge” parašė “receptą,” kaip 
pašalinti viso pasaulio ne
gerumus ir grąžinti taiką ir 
ramybę pasaulyje. Tai žmo
nės padarė tokią pastabą: 
“Va, tas gudruolis, kuris ži
no kaip pašalinti viso pa
saulio blogumus ir grąžinti 
taiką ant žemės, bet nežino 
kaip Įvykinti taiką ir ramy
bę davatkų draugijoje.”

Tame piknike dar štai 
kas atsitiko: viena davatka, 
kuri kasdien eina prie ko
munijos, sutikusi kitą mote
rį, sušuko jai: “Alau, ‘Nau
jienų’ redaktoriau! Tai vėl 
tu čia šnipinėji, kad ką nors 
parašyti į ‘Naujienas’ ir 
‘Keleivį?”

, Mat, ši moteris buvo ke
liatą kartų laikraščiuose pa
minėta, tai davatkos mano, 
kad ji pąti ir rašinėja į tuos 
laikraščius. Žinoma, davat
kos neatspėja' kas apie jų 
vienuolyną rašinėja.

Tame piknike dalyvavo 
ir antras vienuolyno rėmėjų 
draugijos skyrius, kurį vie
nuolyno viršininkės ir rė
mėjų draugijos centras yra 
paniekinę. Tas skyrius ge
rai pasirodė ir nebus stebė
tina, jei jis bus padaręs vie
nuolynui daugiausia pelno. 
Tai čia vėl matome, kaip be 
reikalo ir neteisingai vie
nuolyne buvo puolamas tas 
skyrius.

Vienos žymios vienuolyno 
rėmėjos paklausiau, ar grei
tai galės baigtis nesutikimai 
ir ergeliai rėmėjų draugijo
je? Ji atsakė: “Kol centre 
bus A. N., tol ten nebus ra
mybės ir taikos.”

Tai matote, gerbiami 
skaitytojai, kokia Kristaus 
ir artimo meilė viešpatauja 
tarpe tikrų romiškų katali
kų ! Kas toliau dėsis, para
šysiu kitą kartą.

Chicagietis.

NUSIŽUDĖ MOTERŲ 
ŽUDIKAS.

Clevelande pasikorė Frank 
Doležal, 52 metų amžiaus 
čekas, kurį policija kaltino 
nugalabijus 12 moterų. Jis 
pasidarė sau galą kalėjime.
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—Ne, Maike, dabar sau- 
I jomis jau negeria. Dabar 
jau nalyvočiai yra Įtaisyti.

—Tai da blogiau, tėve, 
nes tas pats “nalyvočius” 
eina per visų burnas. Šito
kiu budu vienas ligonis gali 
užkrėsti savo liga šimtus 
kitų.

—Tai valuk tavo rokun- 
1 dos, vaike, cudai visai ne
reikalingi?

. —Dėl reikalingumo, tė
ve, jie butų reikalingi, jeigu 
jie ištiktųjų butų stebuklai, 
o ne apgavystė. Kas gi nesi
džiaugtų, tėve, jeigu išgėręs 
kaušą vandens suparaly
žiuotas žmogus atgautų 
sveikatą? Kas gi nesi
džiaugtų, jeigu neregys tuo 
vandeniu nusiprausęs galė
tų praregėti? Tai butų tikra 
palaima. Bet bėda tame, tė- 

I ve, kad tokių stebuklų nie- 
l kados pasauly nebuvo, nė
ra ir negali būti. Ir todėl 
kas skelbia, kad stebuklais 
galima išsigydyt, tas apgau
dinėja tamsius žmones.

—Kažin, Maike, ar tu čia

—Eik šen greičiau, Mai- 
ke!

—O ką pasakysi, tėve?
—Aš noriu, kad tu man 

sasakytum. Pasakyk, ką ga- 
*zietos rašo apie vainą. Ar 
paliokai da nepaėmė Ber
lyno?

—Kaip išrodo, tėve, tai 
jiems ir iš Varšuvos reikės 
bėgti.

—O kaip tu rokuoji, Mai- 
ke, kur jie-galėtų bėgti? Do 
liasu?

—Greičiau i Kauną, tėve. 
Juk Smetona jiems kelią 
jau atidarė.

—Bet Lietuva nedidelė, 
vaike, o paliokų daug, tai 
jie gali suėsti tenai visas 
bulve"'. Ką tada musų gas- 
parodiai kiaulėms duos?

—Gal taip blogai nebus, 
tėve, nes visi lenkai nebėgs.
Bėgs tiktai generolai ir kito
kie ponai.

—Ale pasakyk, Maike, 
ar tai gali but, kad pagonas 
Hitleris nuvajavotų katali
kišką tautą? Juk niekur ant 
svieto nėra tiek daug baž
nyčių ir kunigų, kaip Palio- 
kijoj. O paliokų Censtaka- 
vos panelė švenčiausia vi
sam sviete yia pagarsėjusi 
savo cudais. Taigi ponas 
Dievas nedaleis, kad protes- 
tonai tokias šventas vietas 

manęs tik nefulini? Aš nu
eisiu pas zakristijoną ant 
besiedos. Jeigu pasirodys, 
kad tu meluoji, tai lukaut!

—Iki pasimatymo, tėve!

užimtų.
—Bet Dievas niekam ne

padeda, tėve. Kaip tik vo
kiečiai Lenkijon Įsiveržė, 
taip ta “stebuklingąją” 
Čenstakavą ir užėmė. Len
kai jau skundžiasi, kad toj 
vietoj, kur stovėdavo jų 
“stebuklinga” panelė šven- 
čifius'a, Hitlerio kareiviai 
Įtaisė savo arkliams tvartą.

—Ar tai sali but?
—Aš nežinau, tėvo, bet 

taip skelb’a pati Lenkijos 
valdžia ir kunigai.

—Ir perkūnas neužmušė 
nei vieno vokiečio?

—Išrodo, kad ne.
—Na, tai pamatysi, Mai

ke, kad Hitleris savo smer- 
čiu užtai nenumirs. Juk tai 
negalimas daiktas, kad 
šventas pleisas butų taip 
išnevožytas!

—O man rodos, tėve, kad 
tokias vietas kaip tik ir rei
kėtų išnaikinti.

—Ar tu pasiutai?
—Nepasiutau, tėve, bet 

kalbu sveiku protu. Juk to
kios vietos daro gėdą civili
zacijai. Be to, jos yra pavo
jingos žmonių sveikatai. Vi
sose kulturingo.se šalyse li
goniai yra atskiriami nuo 
kitų žmonių, kad neužkrės
tų savo ligomis sveikų, o Į 
tokias “stebuklingas” vie
tas susirenka palėgėliai ir 
geria saujomis vandeni iš 
tos pačios duobės.

GARNERIS ESĄS “IŠDA
VIKAS.”

CIO viršininkas Van A.’ 
Bitner kalbėdamas West 
Virginijos CIO konvencijoj 
smarkiai atakavo Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentą 
Garnerj, kurį John Lewis 
andai apibudino kaip “deg- 
tingerį, pokerninką ir dar
bininkų kandžiotoją.” “Jis 
yra daugiau da negu tas,” 
sako Bitneris. “Jis yra me- 
lagisų ir Jungtinių Valstijų 
prezidento išdavikas.”

PIAZA NUKRITO SU 
ŠERMENIMIS.

Cambridge. Macc. — ŠĮ 
panedėlį čia buvo italų šer
menys prie 57 Aberdeen 
avė. Ant piazos susirinko 
daug žmonių ir piaza nu
griuvo žemyn. Apie 20 žmo
nių sukrito viens ant kito ir 
10 jų buvo sužeista.

TIK ĖJIMŲ ISTORIJA.
Paraše P. D. Chantepie de la Sau- 

saye, Teologijos profesorius. Verte 1 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di- j 
dclio formato, 1086 puls, su daugybe j 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventinį’- I 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais. ' 
Chicago. 1914. Kaina .............. $7.00

. Kokybėj, Ne Kieky
bėj Gludi Tautos 
Nemirtingumas.

______________ I *

Rods, kad gerai tvarko-, 
moj valstybėj žmonių svei- j 
kata turėtų būti pirmoj Vie-! 
toj. Deja, šis svarbiausia 
gyvenimo klausimas yra ap
leistas. Šiandien žino ir ma-l 
to apčiuopiamai netik gydy
tojai galingą veikmę alko
holio, bet žino ir mato kiek
vienas suaugęs žmogus. Tuo 
labiau mato prie valstybės 
vairo stovį vyrai. Kurioj 
valstybėj girtuoklystė dau
giau prasiplatinus, toji vals
tybė priversta buna samdyti 
daugiau policijos, daugiau 
steigti teismų, kalėjimų, li
goninių, prieglaudos namų 
ir tt. Visa tai kainuoja pini
gą ir piliečiai turi tas išlai
das sumokėti.

Kaip juokingai išrodo!; 
Štai, bažnyčia šventa, iš am
bonos kunigas šaukia, ran
komis sketerioja ir siunčia 
pragaran girtuoklius. Ir ap- 
sigryžęs kviečia visus savo 
mylimus parapijonus nepa
miršti atvykti parapijos pik
nikai!. Ir kuris parapijonas 
daugiau prie baro prageria, 
tas yra garbingesnis, uoles- į 
uis, ir geresnis.

Tas pats ir su valstybe. 
Už girtuoklystę ir netvarką 
baudžia. Baudžia už krimi
nali prasižengimą, kuris Į- < 
vyksta girtuokliaujant—tei- 
smas nuteisia ilgiems me
tams katorgon (sunkiųjų 
dalbų kalėjimai!). O čia, 
žiūrėk, valstybė pati pro- 
duktuoja “Bavarską,” “Kle-I 
bonišką,” “Midų” ir gundo' 
savo piliečius prie girtuok
lystės !

Musų idėjinės draugijos, 
laikraščiai rengia pramo
gas—piknikus ir, žinoma, 
nesvarbu rengėjams progra
mos našumas, o svarbu kiek 
prie baro žmojieliai išlaka 
alučio, vyno ar snapso! Al
ne?

Ar negeriaus butų pada-, 
ryti stačiai rinkliavą para-. 
mai ar kokios idėjinės drau
gijos kilniam reikalui, negu . 
pratinti prie girtuoklystės 
atsilankiusius svečius? Kiek 
vienas iš mus žinom, kad 
laikraštis dvasia šventa ne
gyvena. Leidimas laikraščio 
kainuoja milžiniškas su
mas pinigų ir, jei mes no
rim tąjį laikraštį palaikyti, 
mes jį turim ir paremti pini- 
giškai. Tik reikia būdas su- 
lasti, kad žmogus noriai 
tam tikslui aukautų.

Man teko nesykį buvoti 
ant iškilmingų parengimui 
pas kitataučius. Ir štai vie
nas pavyzdys: Du šimtai 
moterų ir mergaičių atėjo 
kviestos bankietąn ir kiek
viena jų atsinešė krebę ska
nių valgių. Krebę turėjai 
nuo mergaitės ar moters nu
pirkti. Atsirado tokių smel- 
stoiių, kad už krebę mokėjo 
po $10.00 ir daugiau, vien 
kad su taja mergaite ar mo- 
tere visą vakarą turėtų pro
gos šokti-flirtuoti, na ir ska
niai pavalgyti. Arbata, ka
va, kiek nori, dykai. Galėjai 
paskolinti vienam-kitam šo
kiui mergaitę ar moterį; bet 
norintis su tavo vakaro 
drauge pašokti, turėjo nuo
moti. Gavus nuomą, toji 
mergaitė ar moteris pasira
šo savo vardą ir pavardę ant 
mažyčio konverto, Įdeda pi
nigus ir Įmeta tam tikron 
ant stalo pastatyton dėžėn. 
Tas banketas gryno pelno 
atnešė arti tukstanties dole
rių. O kiek sveiko juoko, 
smagumo jis suteikė, tai už
teko mėnesiui.

Tai štai, kaip kultūringi 
žmonės rengia pramogas 
labdaringam tikslui ir apsi
eina be alkoholinių gėrimų. 
Ir mes, lietuviai, turėsim ka
da nors prisiauklėti, jei no
rim tapti nemirtina kokybi
ne tauta.

Dr. A. L. Graičunas.

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.
šioje knygoj telpa daugybė naujų, 

labai gražių ir juokingų monoligų ir 
deklamacijų. Visokios temos; darbi
ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš- [ 
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Eostop,......................  25c.

Žmonija Ritasi į Barbaru Gadynę.
Devynioliktojo amžiaus 

antroji pusė ir dvidešimtojo 
amžiaus pradžia žmonijos 
dvasinės kultūros plėtojime 
galima pažymėti kulminaci
niu kilimu. Didieji žmonės, 
kaip L. Tolstojus, V. Hugo, 
Krapotkinas, M. Gorkis ir 
kiti ligi padangių iškėlė 
žmogaus asmenybę. Gerce- 
nas, Lavrovas, Michailovs- 
kis žmogaus asmenybės pri
matą pagrindė filosofiškai. 
Tikro žmogaus adoracija 
buvo iškelta ligi padangių, 
o egoistai, provokatoriai, 
šnipai, apgavikai, prisitai
kėliai buvo pasmerkti. To
dėl suprantama, kad to lai
ko žmonėse buvo tikrai auk
štų asmenybių visuose sluok
sniuose. Reakcingasis pa
saulis nusiimdavo kepures 
prieš idealistus, nors ir prie
šus. Net plėšikai ir tie labai 
dažnai virsdami “svieto ly
gintojais,” švietė savo pasi- 
iyžimu ir artimo meile. 
Vargšai buvo užjaučiami, 
artimui stengiamasi buvo 
padėti. Nebuvo makiaveliz- 
mo politikoj. Niekas nelaikė 
savo priešo žemesnės rasės 
žmogum. Net socialistai 
buržuazijos nesmerkė kaip 
asmenų, bet smerkė pačią 
kapitalistinę sistemą.

Ir vietoj to, kad pasaulis 
žengtų pirmyn, jis pradėjo 
suktis atgal. Puikus mate
rialinės kultūros vaisiai iš
augo dvasinės žmogaus kul
tūros sąskaiton. Žmogus’ne
besuspėjo susivaikyti mate- 
lialinės kultūros milžiniška
me progrese, nebesuspėjo 
prisitaikinti prie naujų tech
nikos laimėjimų ir pradeda 
priešintis kilniems daly
kams.

Milžiniškas radio išsiplė
timas iššaukia reikalą staty
ti specialius trukdytojus, 
kad žmonės nežinotų, kas 
dedasi svetur. Milžiniška 
spaudos galybė pažaboja- 
ma cenzūros. Naujieji tech
nikos laimėjimai prekių ga
myboje susilaukia muitų

LIŪDNAS VAIZDAS LIE
TUVOJE.

Iš “Laisvovios Minties.”
Vargas žydi kaime 
Po gimtuoju stogu, 
Juoda šmėklų baimė 
Slegia vargšą žmogų.

Žydy balti rūmai 
Ir raudoni bokštai, 
Skambančio metalo 
Vis daugiau jie trokšta.

Ten ir dirvos plačios. 
Ten ir svirnas pilnas, 
Nes stebuklų žirklės 
Šauniai kerpa vilnas.

Ten aplink bažnyčią 
Žydi baltas sodas, 
Į artojo grįčią 
Žiuri skurdas juodas.

Ir dažnai vaikučiai 
Sausos duonos prašo, 
Nes motušė sviestą 
Klebonijon neša.

Bet užaugs sūneliai 
Ir dukros artojų— 
Jie parneš saulėtą 
Ir laisvą rytojų.

Vairys.

IKI ŠIOLEI.
Iki šiolei
Vieni toliai
Man vaidinosi minty,
Gražios angos,
Laimes bangos, 
Pynė sapną man nakty.

Čia viešėjo.
Čia žydėjo
Mano jausmo geiduliai,
Skaisčios gėlės—
Lalijėlės
Lietė širdį mah giliai.

švaistės durnos,
Skubios-umios,
Bet ar kunysis veikmėj ?
Svajų pintos
Ir augintos,
Liks gal svajų tik esmėj?

S. Jasilionis. 

sistemoje. Apraizgęs milži
nišku tinklu pasaulio veidą 
geležinkelis, žmogus susi
duria su devizų ir užsienio 
pasų kontrole. Net erdvės 
platybės negalima perskro
sti orlaiviu, nes ant žemės 
pastatytos zenitinės patran
kos. Paštas, telegrafas, tele
fonas tik tiek tetarnauja, 
kiek leidžia dieną ir naktį 
budintieji sekliai. Chemija 
skaldo atomus, o bombos 
milžiniškus kultūros pasta
tus. Totalinėse valstybėse 
smerkiamos visos politinės 
partijos, tačiau remiama ir 
finansuojama viena kuri 
partija. Šaukiami visi žmo
nės prie vienybės, bet tą 
vienybę tegalima pasiekti 
tik su protekcija. Skatina
ma tėvynės meilė, smerkia
mi krašto išdavikai, bet tuo 
pačiu laiku riebiai apmoka
mi šnipų štabai šlykščiau- 
siom priemonėm verbuoja 
naujus išdavikus. Ir visa tai 
vadinama dvidešimtojo am
žiaus kultūra! Ir niekas ne
drįsta prieš šią “kultūrą” 
protestuoti, nes ir tam su
valdyti yra pakankamai 
priemonių. Dabartinė “kul
tūra” čia pritaikė visokias 
koncentracijos ir darbo sto
vyklas. Spauda tik petitu 
retkarčiais skelbia naujus 
kultūros laimėjimus, užtat 
greta jų didžiausiomis rai
dėmis marguoja naujų bom
bų, dujų, bakterijų ir pa
trankų išradimai. Maža mes 
žinome apie vienos ar kitos 
šalies muziejus, kultūrines 
Įžimybes, bet užtat puikiai 
mus spauda informuoja a- 
pie tos valstybės kariuome
nės skaičių, kariškas sporto 
organizacijas, karo orlai
vius, tankus. Mokiniai jau 
pradžios mokyklose “žino,” 
kad jų kraštą “iškėlė” į pa
danges krepšininkai, boksi
ninkai, kad kiti kraštai yra 
garsus savo kino artistėmis; 
bet jie nieko nežino apie 
tuos idealistus mokslinin
kus, kurie skursdami ir per
sekiojami kūrė dabartinės 
kultūros vertybes. Jie žino 
kiek kuris kino artistas už
dirba per sąvaitę dolerių, 
kiek litų išeikvojo, kuris 
“tautos veikėjas,” bet jie 
nieko nežino apie garsių iš
radėjų biografijas. Apie 
mokslo metodus neklausk 
ir pakankamai kultūringo 
žmogaus, nes jis jų nežinos; 
bet užtat pakankamai gerai 
“žino” apie karo strategiją. 
Kiekvienas Lietuvos vaikas 
dabar žino, kokią premiją 
galima gauti nurodžius, kur 
yra naminės degtinės bravo
rėlis; bet beveik nieko ne
žino kokią žalą daro žmoni
jos kultui ai valstybinė deg- 

j tinė. Net maži vaikai dabar 
kalba apie tankus, bombas, 
šnipu", išeikvotojus, kyši
ninkus, kaip apie gražų orą.

Ši sujaugta prieštaravi
mų krūva tarp karo ir tai
kos, taip bombų ir naudin
gų išradimų, tarp artimo 
meilės ir diktatorių žiauiu- 
mo, tarp kylančios kultūros 
ir žmonių neapykantos, iš
veda žmogų iš lygsvaros. 
Nebelieka jokios logikos, 
jokio masto. Šiame chaose 
žmogus nebepalieka mąs
tančia ir kuriančia būtybe, 
bet tik šapeliu šėlstančioj 
apgavimų, smurto ir išdavi
mo juroj. Nutrūksta bet 
koks protavimas, bet kokia 
logika.

Žmogus reikalingas re
monto! Mes visi ritamės 
strimagalviais Į barbarų ga
dynę ir užsirišę akis nema
tome, kad šėtonas padėjo 
pragaro mašiną po visos 
musų civilizacijos pamatu.

Pirmiausia reikia pradėti 
nuo savęs. Gana to niekšiš
ko bailumo ir taikymosi. Vi
sais amžiais kentėjo drąsus, 
ryžtingi ir mylintieji tiesą 
žmonės, bet jų netruko. Rei
kia tiktai turėti drąsos

spiauti Į veidą kad ir grasi
nančiam, bet supuvusiam 
pasauliui. Ryžtingumą,, bet 
ne klastą reikia iškelti pir- 
raon vieton. Net ir didžiau- 
siems pavojams siaučiant 
nereikia bėgti. Po padais 
tėvynės neišsineši, pasakė 
vienas Francuzų Revoliuci
jos veikėjas, kai jį nusmer- 
kė miriop ir atsirado proga 
pabėgti. Bailiai grįš tik ta
da, kai pavojų pašalint drą
sieji. Drąsiam žmogui visur 
tui i būti tėvynė ten kur lais
vė pavojuje.

Reikia pirmoje eilėje iš
kelti dorinį pasaulį, bet ne
klausyti civilizaciją griau
nančių diktatorių kalbų. Jie 
tik todėl ir kalba, kad žino, 
jog jų visi klauso su pritari
mu arba baime. Menas, lite
ratūra, spauda turi pirmoje 
eilėje rūpintis b.-lturos, civi
lizacijos, žmoniškumo rei
kalais, bet ne reklamuoti tų 
šlykštynių, kurios dabar pa
saulyje vyksta. Tada, kai 
žmonės mažiausia intere- 
suosis civilizacijos griovė
jais, jie neturės ką veikti. 
Niekas nevadins, jei nebus 
publikos. Publikai reikia 
nusigręžti nuo šių artistų. 
Tas nusigręžimas turi būti 
visuotinis, kosmopolitinis, 
viename krašte jis neįmano
mas. žmonių, norinčių tai
kos ir civilizacijos, yra vi
suose kraštuose, tik reikia, 
kad jie išeitų iš tų cirkų, 
kuriuose vaidina civilizaci
jos griovėjai!

Dabar žmogus verčiamas 
niekais, nors jis ir skatina
mas daugintis. Pirmoje eilė
je statoma valstybė, kurioj 
adoruojama tauta.

Niekas neturi teisių, tik 
pareigas. Nebėra liaudies, 
nebėra žmonių, yra tik “va
dai.” Žmogus pasidarė rei
kalingas valstybei, bet ne 
valstybė žmogui. Valstybė 
yra tikslas, žmogus—niekis. 
Tokioj struktūroj kalbėti 
apie civilizaciją netenka. 
Tai antra didelė spraga mu
sų kultūroj. Žmonija turi 
eiti prie žmogaus, bet ne 
prie valstybės kulto. Tą ypa
tingai turi įsidėmėti mažo
sios tautos. Jos savo fizine 
galybe niekuomet nepasieks 
didžiųjų valstybių, kaip 
kad musę geriausiai šerda
mas neužauginsi jos dramb
liu. Tautų galybė gludi jų 
kultūroj, bet ne fizinėj ga
lybėj. Lietuva atsikėlė iš sa
vo miego ne priaugusių jėgų 
dėka, bet dėka glūdinčios ir 
iškilusios kultūrinės jėgos. 
Persekiojami amžiais žydai 
istoiijos bėgy matė ne vieną 
valstybę ir ne vieną tautą 
žūstant, tačiau patys išliko 
žydais, nes jie turi ir ugdo 
savo žydišką kultūrą, o juk 
žydams ypatingai buvo sun
ku: jie neteko savo teritori
jos. savo valdžios, net ir 
tauta liko išblaškyta ir vi
sur žiauriausiai persekioja
ma. Ar gi tai nėra pakanka
mas pavyzdys, kad tauta ga
li būti gyva net visiškai nu
stojusi savo teritorijos, val- 
džios, jėgos. Makedonija iš
plėtė savo imperiją ligi In
dijos ir Egipto, bet neturė
dama savo kultūros žlugo 
be pėdsakų. Napoleonas nu
nešė savo karčia net į Krem
lių, . bet mirė ištremtas šv. 
Elenos saloj. Šie pavyzdžiai 
pakankamai gerai rodo, kad 
ne geri strategai tauta palie
ka gyva, nežiauriais tiro
nais ir diktatoriais ii buna 
sveik’a, bet savo kultūra, li
teratūra, menu, mokyklomis 
ji lieka nepalaužiama.

Mokyklų švietimas turi 
nusigręžti nuo “tautos va
dų” ir karų garbinimo, o tu
ri būti pakreiptas kultui in
gos asmenybės auklėjimo 
kryptimi. Sportas tik tiek 
proteguotinas, kiek jis pri
sideda prie žmogaus fizinės 
ir dvasinės lygsvaros išlai
kymo. Lietuvai reikia Men

delejevų, Petražieckių, 
Newtonu, Byronų, Marksų, 
Einšteinų, bet ne krepšinin
kų profesionalų.

Nei vienam žmogui nelei
stina pamiršti kuo jis yra, 
nesvarbu kokiose aplinky
bėse jis bebūtų. Reikia savo 
nusistatymą išlaikyti ligi 
galo, bet nepasiduoti sveti
mųjų sukurtoms aplinky
bėms.

Artimo meilę ir socialinį 
jausmą reikia skatinti. Vi
sokį rasizmai turi būti smer
kiami. Žydai buvo pirmuti
niai rasistai. Jie pirmieji 
nuo vokiečių rasizmo ir nu
kentėjo. Rasistai te nepa
miršta, kad tas rasizmas, 
pasiekęs geltonųjų kinų sie
ną, ras pritarimo 400-tų mi
lijonų tautoj. Kur dings tie 
“didžiuliai” arijai, kurie iš 
viso nepriskaito 100 milijo
nų? Rasistai bus arabai, in
dai, japonai, mongolai... 
Kultūrą ir artimo meilę rei
kia ten nešti, bet ne rasiz
mą.

Žmogų reikia traktuoti 
kaip žmogų, bet ne kaip ga
mybinę mašiną.
Ūkininkam skiriama spau

da Lietuvoje dabar rašo tik 
kaip geriau užauginti beko
nus, kaip daugiau pieno su
rinkti, bet nieko beveik ne
parašo kultūriniais dvasi
niais klausimais. Taip žmo
gus ir subekonėja; jis lieka 
geru gamintoju, bet labai 
menku socialiu nariu, men
ku valstybės piliečiu. Iždas 
iš tokio susidariusio piliečio 
turi daug, bet labai mažai 
tautos kultūra ir atsparu
mas. Rezultate yra ūkinin
kų, kuriems bekono aukš
tesnė kaina yra svarbiau, 
negu tėvynės likimas.

Laikraščiai daug rašo 
apie “samagoną,” bet tyli 
apie valstybinę. Taip pat ir 
su filmomis. Carų, karalių, 
princų garbinimais net mir
ga “bielogvardeiščios” su
kurtos filmos; bet reta pa
matysi filmą iškeliančio 
žmogaus dorovinį idealą. 
Juk tas caras kiek engė lie
tuvių tautą kad, rodos, tik 
neapykanta jam turėtų būti, 
o kiek tačiau pas mus paro
dyta filmų, kuriose vaizduo
jama “gerasis caras” “nie
kingos” minios nuverstas 
“neteisingai” nuo sosto!

Muzikoj vyrauja negriški 
švebeldžiojimai, fokstrotai, 
kariški maršai. Bet kas sielą 
žmogaus sujaudintų, iškeltų 
ją į dausas, į gražesnį ryto
jų, to dabar nėra. Bubnas, 
įstrigusio tvoron paršo žvie
gimas ir triuba, tai visi da
bartinės 'muzikos instru
mentai.

Literatūroj visai nėra sa
tyros. Pašiepti skaudžia 
plunksna ydas ir supuvimą 
nėra kam. O kaip žmonės 
to norėtų! “Kuntaplio” pa
sisekimas ne vienam musų 
rašytojui turėtų atverti akis, 
ko publika nori. Don Kicho
tų ir Šveikų pas mus begalė, 
reikia tik juos išvilkti į aikš
tę. Tuo tarpu mu'ų rašyto
jai savo raštuose kuria-tik 
lepšių tipus, susmukusius 
nuo pirmo smūgio...

Literatūros premijos ski
riamos tik grožinei literatū
rai. Literatūra moksliniais 
klausimais ir sociologiniais 
yra pamiršta. Tos lūšies ir 
veikalų beveik nesimato. 
Niekas ju neperka — leidė
jai neleidžia.

Tokios tat yra apie musų 
kultūrą trumpos pastabos, j 
kurias turi atkreipti dėmesį 
visi. Visomis priemonėmis 
reikia žmogų įstatvti į logiš
ką kelią, pakelti jo asme
nybę. Zg. Balevičlus.
PIRŠLYS SUVADŽ1OTOJAS.

Vieno veiksnio Komedija Pjva«č 
Ben. Rumšas Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir fi vyrai. 
KUNIGO MEILĖ Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 motervs. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ...................... 25c.
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11,000,000 Vyrų Sto- Iš Čia Vokiečiai Puolė Lenkiją.

Penktas Puslapis

I PAJIEŠKOJIMAI

Pranešimas Apie 
Lietuviu Diena C.

Kaip Žiuri Prancū
zai į Rusų-Vokiečių 

Paktą.
Amerikos spaudos atsto

vai Europoje dabar kas die
na informuoja šios šalies vi
suomenę per radiją. Nusta
čius savo imtuvą, kas vaka
ras galima girdėti jų kal
bas iš Londono, Berlyno, 
Paryžiaus, Varšuvos ir kitų 
Europos centrų. Jie atpasa
koja, ką tenai veikia val
džios, ką rašo laikraščiai, 
ką kalba žmonės.

Štai vienas tokių praneši
mų iš Paryžiaus. j wood, Westfield, Worces-

1. Kodėl Maskva padarė,ter.
nepuolimo sutartį su Berli-' Connecticut: Hartford, 
nu? klausia franeuzai. Tam Bridgeport, New Haven, 
buvusios šios priežastys: į New Britain, Stamford, Wa- 
Viena, Sovietai bijojo, kad 
susidėję su Anglija ir Fran- 
euzija jie galėtų but įvelti Į 
karą; paskelbus mobilizaci
ją, reikėtų apginkluoti ne 
vien tik komunistus, bet ir 
visus Stalino oponentus; 
sušaudytujų generolų ir ki- . -
tų vadų šalininkai galėtų ‘ ,a,l1.1Sp}’ 
tuo pasinaudoti ir nuversti j warL * ateison.

vi Po Ginklu.
Jie laukia tik ženklo pradėt 

skerdynę.
Londono apskaičiavimu, 

Europoje dabartiniu laiku 
stovi po ginklu daugiau

Šis vaizdelis parodo Slovakijos miestą Žiliną (kas reiškia žalioji). Jis randasi Lenkijos 
pasieny. Vokiečiai sutraukė čia apie 250,000 savo kareivių ir iš čia įsiveržė į Lenkiją. Ki
ta vokiečių armija veržiasi Lenkijon iš Rytprūsių,' o trečia iš “koridoriaus.”

Pajicškau pusseserės Marijonos 
DOBI LIŪTĖS, Grigaliuniškių kaimo, 
Plutiškių parapijos; girdėjau kad 
ženota su Gustaičiu; gyveno' apie 
New Yorkų. Prašau atsišaukti.

Antanas Gruodis
Box 203, Fiackville, Pa.

Pajieš'a 1 Jono GRIKIEČIO, Žųs- 
kalnių kaimo. Pilviškių parapijos, gy
veno Shenandoah, Pa. Amerikon at
važiavo 1905 m. Kastantas GNE1ZE- 
VICTUS, Juršų kaimo, Pilviškių pa
rapijos. Atvažiavo Amerikon 1904 
m., gyveno Brooklyn, N. Y. Meldžiu 
atsi. aukti; kurie žinot kur jie randa- 
ri nrnsau pranešti ju adresų, busiu 
didelei dėkingas. Jieškotoias paeina 
iš Juršų kaimo, nuo Pilviškių. (7)

Juozas Klimavičius
1262 Front avė.,

Grand Rapids, Mich.

AT T7 7 0 7 • SLOVl pO U1I1K1U OcUl^idUNew Yorko Parodoj. kaip 11,000,000 kareivių, 
kurie tik laukia ženklo pra
dėti bataliją.

Štai kaip išrodo spėkos to 
bloko, kuris dabar yra pasi
ruošęs prieš Vokietiją: Len
kija, 1,600,000; Francuzi
ja, 2,000,000; Anglija, 600,- 
000. Iš viso, 3,600,000. i

Vokietija, 2,500,000; Ita
lija, 1,300,000. Iš viso 
3,800,000. |

Be to d a yra trys Balka
nų valstybės, kurias Anglija 
ir Francuzija yra pasižadė
jus ginti, ir kurios gali but 
įveltos į dabar gręsiantį ka
rą. Jų spėkos tokios: Ru
munija, 850,000; Turkija, 
300,000; Graikija, 200,000. 
Jei kiltų karas, jos veikiau-!

i šia eitų su Anglija ir Fran- j 
5

Į nori but neitralės.
_ J Yra da ketvirta valstybių 

Utica, Brook- grupė, kuri aukščiau išvar-
I dytų šalių kivirčuose visai 

: Elizabeth, nedalyvauja. Jų spėkos to- 
Jersev City, Ne- kios: Sovietų Rusija, 2,000,- 

000; Jugoslavija, 300,000;,
I Vengrija, 200,000; Ispani- jas, aš dažnai matau ir skai- 
ja, 150,000; Bulgarija, Bei- tau “Keleivy” daktarų Grai-' vena Kazys Svirskis,

’ gija, Olandija, Portugalija, čuno, Bložio ir kitų parašy-' nebejaunas lietuvis, 
Šveicarija ir Pabaltijo šalys, tų naudingų patarimų svei-į tarp' amerikonų

“Schwartz” ir “Swerter.” 
Kaip senas žmogus, jis gau-

Musų iškilmes tenai bus 
10 rugsėjo.

Laukiamoji Lietuvių Die
na New Yorko Parodoj jau 
čia pat. Komiteto žiniomis, 
Į tas iškilmes atvyksta 59 
chorai su 2906 dainininkais. 
Chorai atvyksta iš šių kom
pozitoriaus Žilevičiaus ap
lankytų vietų:

Massachusetts: Athol, S. 
Boston, Gardner, Brockton, 

i Cambridge, Lawrence, Nor- V

terbury, Ansonia.
Rhode Island: Providen-' cuzija, nors šiuom tarpu jos

New York: Binghamton,1
Amsterdam, T ,
lyn, New York City.-

New Jersey: 1

q FIRDALE, MANITOBA. Kaip Pas Italą Buvo
Mano paklausimas gerbia

miems Amerikos daktarams
Kaip “Keleivio” skaityto-

Pajicškau draugus Juozapa KRIK- 
ŠTONĄ ir Rapolų VAIČAITJ, abu 
paeina iš Šiaulių apskr., Radviliškio 
vaisė., Karčemų kaimo. Prašau pa
čius atsišaukti; kurie žinot kur jie 
gyvena, malonėkite pranešti jų adre
są, busiu dėkingas. (G)

Vincas Aglinskas'
Dux 214, Pursglovc, W. Va.

Pa ieškau broliene Anastaziją ME- 
DŽES-Medžicnę, jos dukterį Oną ir 
sūnų Joną; jie paeina iš Panevėžio, 
pirma gyveno Racine, Wisconsin val- 
st joj, dabar nežinau kur. Kurie žino
te kur jie randasi, malonėkite pra
nešt jų adresa, arba patys lai atsi
šaukia. Aš turiu svarbų dalyką jiem.

Magdalena Šilanskienė Oi)
709 Portland st., Baltimore, Md.

Pennsylvania: Easton, Gi- 
rardsville, Mahanoy City, 
Minersville, Pittsburgh, Phi
ladelphia, Shenandoah, St. 
Clair, Tamaqua, Kingston, 
Luzerne, Pittston, Wilkes-! 
Barre, Plymouth.

Illinois: Chicago.
Canada:

real.
Su choristais keliaus ir 

jekni jauni lietuviškų liaudies šo- 
_ kių šokėjai, kuriuos p-lė

1 Baronaitė yra kolonijose su- 
i organizavus ir priruošus.

Stalino diktatūrą. Antra, 
demokratinės valstybės, 
kai]) Anglija ir Francuzija, 
yra kapitalistinės valstybės, 
griežtai priešingos 
tvarkai. Taigi, eiti 
talką, reikštų remti 
rinti savo piiešus. 
valstybės ideologija to ne
leidžia. Todėl Maskva pasi
rinko toki kelią, kad jai ne
reikėtų ginti nei vienos ka
pitalistinės valstybės. J 
jos nori karo, tegul jos mu 
šasi vienos pačios.

2. Nežiūrint kad rusai de-Į pHe jų prisidės ir ištvermių-, kuose dabar 
mokratines valstybes labai gi lietuvių kapelijų muzikan' Graužinis i 
apvylė, jų nepuolimo sutar- tai bei drausmingi legionie- r--’ --’ -•i 
tis su naciais turi ir naudin 
gų pusių demokratijai; bu 
t£nt: (. j ’ ' . _______x____
Vokietijos ir Japonijos “an- aikštėj priims Lietuvos at- kui pėsčias. 
ti-Kominterno bloko” ry- stovas, garbės svečiai ir ko- mo neparėjo, 
sius; (b) ji išmušė pamatą; mitetas. , » ' ’
iš po komunistų kojų demo- Taigi) iš visų jungtinių 
kratinėse valstybėse, (c) ji valstijų ir Kanados miestu, 
taip pat parbloškė demo- j 
kratinėse valstybėse visus .,Q 
fašistus, kurie nekęsdami Jaun,mas 
Stalino agitavo už Hitlerio 
idėjas; (d) ji.sušvelnins to- Vykę į New Yorką, galėtu 

parodyti lietuvių liaudies 
šokius ir lietuviškos dainos 
grožį. Neabejojame, kad be 
tų programos dalyvių, dau
gybė atvyks ir šiaip nemaža I 
lietuviško jaunimo ir seni-1 jautos pareikšti vakar nuvy- 
mo. Visus kviečiame, visų 
laukiame rugsėjo 10 dieną

Sovietų 
jiems Į 
ir stip- 

So vietų

400,000.

Pavogtu Lietuvio 
Pinigai.

Bristol, Conn. — Čia gy- 
jau 

kuris 
vadinasi

katos reikalais, už ką visuo-;
menė jiems yia labai dė-! i^aip senus z>mugus, jis guu-
kinga. .Ina iš valstijos pensiją ir tu-

Aš dabar esu patekęs į di-' rėjo jau susitaupęs iš to 
dėlę bėdą — užsinuodijau $493. Aną vakarą jis užėjo

, PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
'SEIMO NARĮ GRAUŽINI.

o I “Lietuvos Žinios prane- - c c ~
Toronto, Mont- ša, kad 8 rugpiučio perku-1 nuodingąją žole, kuri ang- pas Di Pinto, italą saliuni- 

. | nas užmušė smetoniško sei- liškai vadinasi poison ivy. į ninką, ir padavė jam tuos
mo narį, dvarininką Kle- Jau 7 savaitės kaip aš tą ne- ■ pinigus per naktį palaikyt, 
mensą Graužinį. gerovę gavau ir jokiu budu nes bijojo su savim neštis.

Girdi, Kl. Graužinis turi negaliu išsigydyt. (Be 8 są- Kai paskui jis nuėjo pas ta 
dvarą Ukmergės apskr., ne-1 vaičių beveik niekas nuo

1 toli Kurkliu miestelio. Lau- j tos žolės nuodų nepasveiks- 
'• darbymetis ii ta.—Red.) Taigi nutariau

3 su darbininkais klausti per “Keleivį” tų ger- 
audrai artėjant dirbo lauke, biamujų daktarų patarimo;

liai. šiuos visus programo Pradėjus lyti, darbininkai kaip nuo to gydytis.
_ -------------dalyvius, marguojant pro su vežimais skubėjo namo,, Aš užsikrėčiau dirbant
(a) ji sutraukė tarp Lietuvos paviljoną, parodos o pats šeimininkas ėjo pas- pas farmerį Flrdalėj. Žemė 

iv innnniTnc “nn. = — t „i. i,..; Tačiau jis na- čia kalnuota ir kalnai apau-
. Praėjus aud- j gę nedideliais krūmokšliais.

rai, namiškiai, nesulaukda- Tai plėšdamas tenai dirvo- 
mi jo grįžtant, išėjo jieškoti. nūs užsikrėtė vienas darbi- 
Tuomet lauke po viena di- ninkas; ištino jo rankos ir 
džiule egle ir buvo rastas visas kūnas ir išrodė kad jis 
nebegyvas Graužinis. Buvo jau mirs. Aš su juo guleda- 
žymių, kad j eglę trenkta 
giiaustinio. Graužinis mė
ginta gaivinti apipylus že
mėm, bet atgaivinti nebe
pavyko, nes jis buvo rastas, 
kai po trenksmo jau buvo 
praėjusios dvi valandos.

Į Graužinio dvarą užuo-

kur tik yra lietuvių, musų 
3 ruošiasi dainų 

šventei. Jie daug dirbo, 
daug naktų nemigo, kad. at-

kias šalis, kaip Jugoslavija, 
Portugalija ir Ispanija, ku
rios buvo taip aštriai nusi- 
stačiusios prieš komunizmą 
ir demokratiją; (e) ji duo
da moralio pasitenkinimo 
demokratinėms valstybėms, 
kad jos nebuvo tampriau 
susijusios su Sovietų Rusija. New Ym'ko Tai'odos Lietu*

Tai taip franeuzai žiuri į vių Dienoj, 
rusų-vokiečių nepuolimo su-j 
tartį. I

Komiteto vardu:
Kazys P. Vilniškis.

Tariasi Apie Aktorių Unijų.

Tarp Amerikos scenos darbininkų ir aktorių dabar eina di- 
del s ginčas, ar aktoriai ir darbininkai turi prigulėt prie 
vienos unijos, kaip siūlo CIO, ar turėt atskiras unijas, 
kaip rekomenduoja Amerikos Darbo Federacija, šiame 
vaizdely parodyti aktorių unijos vadai, Harry Richman ir 
Sophie Tucker, kuriedu tariasi šituo klausimu.

ko seimo viec-pirmininkas, 
einąs pirmininko pareigas, 
Lilvydis ir sekretorius J. Vi- 
liušis.

Į Graužinio vietą seime 
pagal sąrašą turėsiąs įeiti 
taip pat dvarininkas Ks. 
Andraš unas, iš Žemaitkie
mio, Ukmergės apskr. Ta-, 
čiau jis dabar su musų šach
matininkais yra išvykęs i 
Argentiną.

PEILIU SUBADĖ VAKA
RUŠKININKĄ.

Salako mieste’y, Zarasų 
apskrity, šauliai turėjo va- 
kaluškas, į kurias atsilankė 
ir pagarsėję mušeikos Vin
cas Černiauskas ir Jonas 
Juodka. ŠruHai, vakaro ren
gėjai, triukšmadarius aptil- 
dė. Visai aptemus ir lietui 
užėjus, Damošaus bute mu
šeikos vėl susikibo. Tik čia 
išėjo liūdniau, nes Jonas 
Juodka peiliu perdirė Vin
cui Černiau-kui šoną, sun
kiai ji sužalodamas, čer- 
nauskas nugabentas ligoni
nėn ir, greičiausia, mirs. 
Pažymėtina, kad abu trinks- g 
madariai yra vedę, ir turi | 
nemažas šeimas. Černiaus
kas turi šešetą vaikų.

Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 
GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki- 

I tės pas mane: duosiu Kerų patarimų 
I ir busit patenkinti. (37)

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

GARDNER, MASS.
Rugsėjo 9 ir 10 d. Lietu 

vių Moterų Kliubas rengi 
gražų pikniką su “Barn 
Dance” ir “Corn Roast” ant 
Lietuvių Bendrovės Parko. 
Pelnas skiriamas Lietuvių 
Piliečių Kliubo namui. Mo
terys subruzdo prie naudin
go darbo, jos tikisi kad 
Gardnerio ir apielinkės lie
tuviai ivisi atsilankys j tą i 
puiku parengimą.

Lietuviu Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks Lietuvių 
Piliečių Kliube 13 rugsėjo ’ ^tįjoje. 
kaip 7:30 vakare. Ateikite 
visos narės. L. J. Evanink.

Mussolinio tautieti tų pini
gų pasiimti, tai šis pasakė, 
kad nakties laiku jo saliu- J 
nan buvę įsilaužę vagys ir 
pinigus pavogę. E.l.A.L. 
tuoj kreipėsi i policiją. Ši 
apžiurėjo italo saliuną ir at
rado, 1 ’ '
tenai nebuvo. Tuomet italas

PajieSKau Franciškaus arba Kazi
miero ZAIKAUS, seniau gyveno 
Waukegan. III. Franciškus buvo ze
nitas su Puodžiuke iš Plingių so
džiaus, Girkalnio parapijos. Yra la
bai svarbus reikalas, vertas didelių 

■ pinigų, prašau bile kurį iš jų atsi- 
šaukite, ar abudu. Kurie žinote kur 
jie gyvena malonėkite pranešti jų ad
resų, busiu labai dėkingas. (0)

J. Chapas
1106 Walton avė., Racine, Wis,

LIETUVOS GEN. KONSULATO 
JIEšKOMI ASMENYS:

Braslauskai, Antanas ir Kazimie
ras, iki 1937-1938 metų gyvenę Osa
ge. W. Va. P. O. Box 72. Turimomis 
žiniomis Antanas Braslauskas esųs 
miręs.

Bružinskas 'Pranas, kilęs iš Šakių 
apskrities, Bublelių valse., Slabadų 

į,kaimo ir gyvenęs New Britain, Conn.,

1 Burinskaitė Elzbieta, j Suv. Valsti
jas išvykusi 1912 metais ir gyvenusi 

1 pas savo dėdę Juozų Kalėdų Conn.

Daiginis Antanas, ilgų laikų gyve
nęs Brooklyne, o vėliau išvykęs į an
glių kasyklas.

Dočkai, Jurgis ir Kazys, kilę iš Pa
nevėžio apskr., Smilgių vaisė.. Ma- 
narto kaimo, į Jungtines Valstijas iš
vykę 1910 metais ir nradžioje apsi- 

[ gyvenę Philadelphia, Pa.
1 Grakauskas* Vincas, sūnūs Stasio, 
įj Jung. Valstijas išvykęs 1914 m. ir 

! apsigyvenęs Bostone.
Gricienė-Vilčinskaitė Marijona, da 

1937 metais gyvenusi 415 E. Wash- 
. ington st., Nanticoke, Pa.

Jankevičius Juozas, kilęs iš Pane- 
I vėžio apskr., Pumpėnų vaisė., Jurgč- 

nų kaimo. Iš Lietuvos išvykęs prieš

LIETUVOJ ORGANIZUO
JAMAS GRYBŲ BIZNIS.

Ėmus lyti, pradėjo augti 
sVirXk 8'EVbai ir “Sodyba” pradėjo 
’ ‘ grybus supirkinėti. Gry

bams iš rinkėjų “Sodyba” 
, j . i ■ Utenos ir Zarasu apskritysekad jokio įsilaužimo jsteigž 10 grybų 
eo. uome. i.a.as mQ punktu Alytaus apskr. 30 tmct« ir dabar sali turėti aP'e 65 

pradėjo aiškintis, esą, pini- . p;,nktus: Pu/ktuoseSo.|m^'. • - .
gal gall but da ll nepavogti, ayko” nnstatp «avn tarnail-'J’ prašomi rašyti: Lietuvos Generali- 
bet jis neatsimenąs, kur juos i,JT”.1 ■'» 16
padėjęs. Bet kai policija jj ki<ia 
areštavo už Svirskio pinigui 
pavogimą, tai pinigai beina-j A.
tant atsirado. Italas padavė’}., -i, 
juos policijai su visa dėžu
tė ; štai, girdi, buvau užmir
šęs, kur buvo padėti, o da
bar atradau. Policija pini
gus paėmė, bet italo tuo tar-

J ieškomieji arba apie juos žinantie-

mas irgi tą ligą gavau. Visų 
pirma pūslės atsirado ant 
rankų, paskui ant krutinės, 
ant šonų ir ant viso kūno. 
Taigi norėčiau kad gerbia
mieji daktarai paaiškintų 
per “Keleivį,” kokius vais- pU f]a nepaleido, 
tus reikia vartoti nuo tos Ii- -----
gos, nes baisiai niežti visą KARSTE RADO TIK 
kūną, stačiai degina ir dar- KARV ES ODĄ. 
bo dirbti negalima. (Vaistų šiauriniame Šlezvige (Da
inio Poison Ivy nėra. Kad nijoj) Renke nesenai buvo 
netaip niežėtų, patartina dė- rastas gerai išsilaikęs ąžuo- 
ti baking sodės ar kreidos, linis karstas, kuris, kai]) 
ir nesikasyti.—Red.) ; sprendžiama, turi būti 3500

Firdalės Piršlys, metų išgulėjęs žemėje. Mu
ziejaus direktorius dr. Lund 
Hodersbebenas šalia karsto 
rado dvyliktmečio vaiko su
degintus kaulus. Jis nu
sprendė, kad karste yra ko
kios nors žymios moters la
vonas, kurią laidojant kartu 
buvo palaidotas vienas jau
nas jos tanias. Radiny buvo 
raštas, kad anksčiau buvo 
aukojami žmonės. Todėl su 
dideliu nekantrumu buvo 
laukiama karsto atidarymo. 
Bet atidarius, jame nebuvo 
rasta jokio patvirtinimo, S 
nes karst? buvo rasta su- 
džiūvusi karvės oda. Kar- 
vės odoj? iš tiesų buvo dau- 
giau nei prieš 3000 metų į- 
vyniota moteris, kurios ske-1 
lėtas amžių bėgyje jau su- 
dūlėjęs ir išnykęs. b

1,500 000 LITŲ KALĖ
JIMUI.

Lietuvos laikraščiai pra
neša. kad 1940 metais Kau
ne 1 usią°- pradėtas statyt 
naujas kalėjimas, kuris kai
nuojąs pusantro miliono 
litų.

SIENINIAI 
KALENDORIAI 

1940 METAMS.
Užlnikuu daug visokių'rūšių ir vi

sokį'! kauta Sieninių Kalendorių. Biz
nieriam: 
mais ir 
vinčt pavieni- s 
tauti. treros iš'y_ 
riaus-G'irėno Kalendorių su jų aero
planu. Pr si.mč ame j namus kas rei
kalauja. V'enas 25c.—5 už 81.

Z. GILEV1C1US < 
73 Hartford Avė..

NEW BRITAIN. CONN

padarome su jų apgarsini- 
pigini Kurie norėtų parda 

ai ba norint agen- 
•«. Turime ir Da-

3 
IK 
K 
(4 
KI

.-I tojus, kurie grybus ir supir- New’York City, N. Y. 
JI L-i n S i o. !-------------------------------------

Kol kas daugiausia
pristatoma vove- Pajicškau gyvenimui draugės mer- 

VnvPi iiSknu olrcnni’- . £>nos arba našlės be šeimynos, nuo VOVeiUSKOS eKSpOl 30 jki 40 m amžiaus ir norėčiau kad 
tuojamos į Vokietiją. j butų pasiturinti, arba turėtų kokį

Tau norVomi ir hsravv. ! bizn> arba PiniK1- Aš neturtingas, at- jau peiKami 11 oaiavy. ! vaįjavau Kanadon krizes iaikais ir 
kai; mažesnieji baravykai ; negalėjau gauti gera darbų. Esu rim- 
mTriniininmi rlirl ocnioii to budo vyras, 5 pėdų 8 colių, 29 me-
nml inilOjami, O CllCLSniejI -Įų, vaikinas, esu linkęs prie biznio, 
džiovinami. I Daugiau žinių suteiksiu per laiškus,

no i u ,, • i • i • I Su laišku prašau prisiųsti paveikslų,Sodyba į grybu SUlinki- Į j laiškus atsakysiu rimtai. (7) 
mo punktus pasiuntė mažu1 v- p- Box 188> „ .
dziovyklelių, kurios isdah- Į 
narnos stambesniems grybų 
rinkėjams, kad jie namie 
galėtų grybus išdžiovinti ir 
išdžiovintus pristatyti į pun
ktus.

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

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

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

APSIVED1MAI.

l’ajieškau gyvenimui draugo nuo 
4<l iki 60 metų amžiaus, kuris mylėtu 
gyventi ant ūkės ir suprastų kiek 
nors ūkės darbus. Daugiau paaiškin
siu per laiškus. Atsišaukite greitai.

* M. S. (7)
K. D. 4, Montrose, Pa.

| PANAIKINKIT
PLEISKANAS ir 'jį

Suvis dykai dasižino- , ’w' yjl
šile savo ateit) ir ko-Į ^UStl PH U klt 
Risi laimę turėsite jry-
venime, jeigu parašy- P K A U KU S ' '
site tuojaus imlcdami
kelias štampas dėl Va-tokite Alexander's Castile Olive 
persiuntimo. Adresuo- I (b'. Shampoo ir SUpnnanti Tonikų.

I’r siųskite 25 centus, o mes prisiusi- 
; me 2 Sanipalu.

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

2 Sanipalu.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausj 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Moterims Pasiskaityt
A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHETSONIENĖ. ==^

APIE HOMOSEKSUA
LIZMĄ.

Arba kodėl moteris įsimyli 
moterį, o vyras vyrą?
Dažnai pasitaiko skaityt 

laikraščiuose, kad moteris 
ar mergina buvo susekta 
persirengus Į vyrą ir gyve
nant vyro papročiais. Arba, 
da keisčiau, persirengusi Į 
vyrą mergina Įsimyli Į kitą 
merginą ir “apsiveda.” Pa
vyzdžiui, nelabai senai Ca- 
lifornijoj buvo suimta Mi
nerva Phipps, jauna mergi
na, kuri apsirengusi vyro 
drapanoms ir pasivadinusi 
“James William Phipps,” 
vedė vieną “žmoną,” o kai 
ši mirė, vedė kitą. (Šiame 
“Keleivio” puslapy telpa ii 
jų atvaizdas.)

Yra ir vyrų, kurie jaučia 
daugiau patraukimo prie 
kitų vyrų, negu prie moterų. 
D-ras Augustas Forelis, pa
garsėjęs lyties klausimų ži
novas Europoje, vienoje 
savo knygų rašo, kaip Ber
lyne šitokie vyrai ruošia sa
vo balius, apsirengia mote
riškom drapanom, žemai iš
karpytam krūtinėm ir links
minasi patys su savim. To
kiam baliuje tik kur-ne-kur 
pamatysi juodą fraką, vy
rišką kostiumą.

Štai kaip jis piešia savo 
Įspūdžius iš vieno tokių ba
lių, kur jam teko būti žin
geidumo dėlei:

“Susirinkimo vietai jie 
buvo pasirinkę vieną gerai 
žinomą ir gana didelę šokių 
salę. Mes atvykom salėn a- 
pie vidurnakti. Prie skam
bios orkestro muzikos sve
čiai labai smagiai šoko. Per 
tirštus tabako durnus iš kar
to sunku buvo įsižiūrėti į ju
dančią minią; bet pertrau
kos metu mes gavom progos 
Įsižiūrėti i tą kompaniją ar
čiau. Milžiniška daugybė 
žmonių maskaradiniuose 
rūbuose, tik retai kur gali
ma buvo pastebėti juodą 
fraką arba balinę moters 
tualetą.

“Bet kas gi čia? Pro mus 
praeina rausvu kostiumu 
ponia, bet dantyse laiko ci
garą ir dumia, kaip dragū
nų pulko kareivis! Ji susi
tinka su kita dama, kuri ap
sitempusi nertiniu kostiu

mu, žemai iškirptu de-kolte, 
ir taip pat ruko cigarą. Atsi
stoja viena prieš kitą, sude
da rankas viena kitai ant 
pečių ir nuoširdžiai kalbasi. 
Drapanos moteriškos, vei
dai nudažyti, bet balsai, 
kaip ir cigarai, visai vyriš
ki.”
. Kodėl tie vyrai elgiasi 
kaip moterys?

Štai ką tas pats D-ras Fo
rel pasakoja mums iš savo 
praktikos:

“Ateina pas mane A. M., 
22 metų amžiaus valstietis 
ir atidengia savo sielos pa
slaptį. Jis yra vyras iš stuo
mens ir lemens, jo kūno for
ma ir išvaizda kaip pas 
kiekvieną normalų vyrą, 
1 et jis skundžiasi, kad nuo 
; at mažens jis jaučiasi kaip 
mergaitė.”

Čia turime gamtos klaidą, 
žmogus turi vyro pavidalą, 
bet moteries protą. Jis jau
čiasi kaip moteris ir mato 
viską moteries akimis. Su
prantama, kad prie mote
ries jis negali turėt ir pa
traukimo. Jis jaučia patrau
kimą prie vyrų. Todėl tokie 
vyrai ir balius rengia su vie
nais tik vyrais.

Šitoks nenormalumas yra 
vadinamas homoseksualiz
mo vardu.

Yra ir tarp moterų tokių, 
kurios turi moteries formą, 
bet vyro protą. Turėdamos 
vyrišką instinktą, jos jau
čia patraukimą prie moterų. 
Tas ir išaiškina, kodėl mo
terys dažnai persirengia į 
vyrus ir meilinasi prie mote
rų. Jos daro taip dėl to, kad 
turi vyrišką psichologiją.

TOMEITĖS KIMŠTOS SU 
KIAUŠINIAIS.

6 vienodo didumo tomei- 
tės.

6 kiaušiniai.
2 šaukštai smulkiai suka

potų petruškų.
Puodukas duonos trupi

nių sumaišytų su dviem 
šaukštais ištirpyto sviesto.

Druska ir pipirai.
Nuplovus tomeites nu

plauk galą nuo kotelio, iš
imk šaukštuku vidurius, o 
duobeles apibarstyk drus
ka ir pipirais ir Į kiekvieną 
įmušk po kiaušinį; apibars-

Merginos-—“Vyras ir Žmona.”

štai Minerva I’hipps, kuri persirengus į vyrą ir pasivadinu
si “James William Phipps,’’ vedė net dvi “žmonas.” Kai 
pirmutinė “žmona” mirė, Phipps vedė antrą, kurios atvaiz
das parodytas šiame vaizdely iš dešinės. Phipps išbuvo vy
ru persirengusi keliolika metų ir dirbo kaip šoferis. Da
bar ji buvo suimta Pasadenos miestely, Californijoj.

Tinkami Kostiumai Einant Darbo Jieškot.

Mannish suit

Čia parodyta trys kostiumų pavyzdžiai, kurie labai tinka ja unoms moterims ir mergi
noms eit į darbą arba darbo jieškot. Jie yra kuklus, gero skonio ir visuomet padarys ge
rą Įspūdį į darbdavį.

RUSIJOS DAILĖS AKADEMIJOS 
175 METŲ SUKAKTIS.

įF’r

no savo “alma mater’ visa
me pasaulyje.

Akademijoj mokėsi ir be
veik visi stambesnieji So
vietų dailininkai: profeso
rius Brodskis, profesorius 
Manizeris, dailininkai Ry
lovas, Frencas, Grabaris ir 
kiti.

Dabar Dailės Akademija 
yra aukštoji mokykla, turin
ti 4 fakultetus: tapybos, 
skulptūros, architektūros ir 
menotyros.

Akademijoje mokosi 600 
jaunųjų talentų.

Šįmet ją baigia 110 žmo
nių: 60 tapytojų, 35 archi
tektai ir 15 skulptorių. Prie 
Akademijos veikia viduri
nioji dailės mokykla, kur 
mokosi 200 jaunuoliu.

“L. ž.”

Šių metų vasarą Sovietų 
Sąjungoje buvo paminėta 
Rusijos Dailės Akademijos 

j darbo 175 metų sukaktis.
i ■ Rusijos Dailės Akademi- 
; ja yra viena iš seniausių Eu- 
j ropoję aukštųjų mokyklų.

Dailės Akademija buvo 
Įsteigta Peterburge 1764 m., 
carienės Kotrynos Il-sios 
laikais. Jos iniciatorium ir 
organizatorium buvo ano 
laiko šviesuolis grovas J.Šu- 
valovas, nors Kotryna II-ji 
pasisavino šitą garbę ir pati 
atidarė Akademiją.

1 Nuo uat pradžios Akade
mijos darbe pasireiškė ne
sutaikomi prieštaravimai 
tarp jos aukštų uždavinių ir 
tų sąlygų, kuriomis jai lem
ta buvo ilgą laiką veikti.

Nors Akademijoje buvo 
varžomas kiekvienas laisvos 
minties pasireiškimas, nors 
buvo smaugiama kiekviena 
demokratinės nuotaikos 
užuomazga, nors cariniai 
Akademijos administrato
riai žūt but stengėsi izoliuo
ti jaunuosius dailininkus 
nuo liaudies ir išorinių pro
gresyvių įtakų (dailinių ir 
visuomeninių), vis dėlto ru
sų žmogaus protas ir gabu
mai vidujine jėga nepasi
duodavo prerijai. Sveiki 

i pradai visuomet kovodavo 
Akademijoje su reakciniais, 
gyvoji naujovė su senais, 

’ ’ > ir supelėju
siais “principais.” Akade
mijos mokiniai nenorėdavo 

' pasitenkinti užkonservuota 
Tai “klasika,” akademišku šal
pas tumu ir negyvu trafatetiš- 

lietuvius Romos katalikus. 1 kurnu. Nuolatinėje kovoje 
Chicagietis. dėl gyvos meno tiesos augo 

---- ir brendo geriausieji Rusi- 
PROJEKTUOJAMI NAU- joS dailininkai, skulptoriai,

JI GELEŽINKELIAI. architektai.
T. , , ... . I Pirmųjų AkademijosLietuvos laikraščiai pra- auklėtiniJu tarpe buvo ruJsu 

nesą, kad tenai esą projek- architekt{]ros 1 meno milži2 
tuojama visa eile naujų ge- nas> didysis Baženovas.

I Akademija davė Rusijai 
tapybos pažibaš: Briulovą, 
Losenką, Bruni, Kiprenskį, 
Ugriumovą. Rusų architek
tūros meną papuošė Voro- 
nichino ir Zacharovo var
dai, o skulptūros — Marto- 
sas, Kozlovskis ir Markas 
Antokolskis.

Čia Akademijos rūmuose, 
ant Nevos kranto, mokėsi 
mėgiamo meno dailininkai 

’ Riepinas, Surikovas, Siero-j 
vas, Makovskis, Vrūbelis, | 
Kramskoj.

žodžiu, 
sienų išėjo 
lentų plejada, kuri išgarsi-

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS. 
Mačiulis — pirmininkas,

tyk duonos trupiniais ir pet- KAIP ROSEL ANDE “PROGRESUOJA” sustingusiais
ruškom, sudėk į keptuvę ir 
kepk apie 30 minučių vidu
tinio karščio pečiuje. Duok I 
valgyt su spirgytais lašinu
kais arba kumpiu.

KEPTOS TOMEITĖS.
Patepk sviestu molini ar

ba stiklinį indą, išklok duo
ną supiaustytom tomeitėm, 
apibarstyk druska, pipirais, 
biskučiu cukraus, krekių ar 
duonos trupiniais, apdėstyk 
šmočiukais sviesto, ir taip 
eilėm atkartok viską, kol 
indas bus pilnas, žiūrint 
kad pats viršus butų apdė
tas tomeitėm ir sviesto šmo
čiukais. Kept uždengus kar
štam pečiuje.

Norint nulupti nuo tomei- 
čių žievę, reikia jas palaiky
ti kelias miliutas karatam 
vandeny, arba ant 5 minu- 
tų įdėti Į karštą pečių, tąsyk 
žievė labai lengvai nusilups.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Miss A. B.—Ačiū už pini
gus ir už tostą alui. Tostas 
parašytas gražiai, bet mes 
nenorime jį “Keleivin” dėti, 
kad žmonės nesuprastų, jog
ines juos raginam gerti. Jie 
maukia gerai ir neraginami.

A. Žilinskui, Chicagoj.— 
Ačiū už rašinėlį. Yra gražių 
minčių, bet dėl vietos stokos 
negalėjome jų sunaudoti.
\r Buvo Visuotinas Tvanas'.’—Kaip 

Nojus galėjo surinkti i kelias die- 
visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 

išsimėtę po vigų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
dvu arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 

dek vandens, kad visų žemę apsem
tų ? Kur as vanduo dabar yra? Kaip 

« Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
>o tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
r kilų veislių žmonės? Šitie ir sim- 

-ai kitų klausimų, | kunuos negali 
tsakvti jokis kunigas, yra nuosakiai 

ir aiškiai išdėstyti šitam veikale 
\nyga bu gai«« įdomi Kas žodis—ta 
'••detas; kas sakinys—tai naujas ku 
nigų argumentas rriuva Mokslas ii 
noksiąs nuo pradžios iki galo. Kai- 
oa .....................................  25c

šioje knygutėje telpa 1-1 geriausių 
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

ROMOS KATALIKAI?
Roseland, Ill. — Šis mies

telis sudaro didžiulį Chica- 
gos priemiestį.

I >.• ___  _•__Čia yra jau sena lietuvių 
kolonija. Nuo senai čia ran
dasi ir lietuvių parapija. 
Kadangi ši lietuvių parapi
ja yra pergyvenusi įvairių 
eimyderių dėl nesutikimų su 
kunigais, tai daugelis 
nykščių lietuvių nėra baž
nytinių. Parapijonų skaičius 
nėra didelis. Be to, daugelis 
parapijonų dabar jau yra 
pasenę, daugelis jų nebe
dirba. O dirbančių uždar
biai nedideli. Jaunieji para- 
pijonai 
m entas.
parapija 
vedybų.
ros nesilaiko prie lietuvių 
parapijos.

Nežiūrint i visas šias nepa
lankias sąlygas, lietuvių pa
rapija daro “progresą.” Tas, 
žinoma, klebono “nuopel
nas.”

Šios kolonijos klebonas, 
kaip ir kiti klebonai, para
pijomis stumte stumia 
“progreso” keliu. Daro taip, 
kaip diktatoriai. Štai, nusi
bodo kolonijos klebonui gy
venti senojoje klebonijoje ir 
jis užsimanė naujos, dide
lės ir puošnios klebonijos. 
Negi tarsis jis apie tai su pa- 
rapijonais. Dar gali durniai 
gerą klebono sumanymą 
sutrukdyti. Nesitarė nei su 
parapijos globėjais. Kaip 
tik mokslo metai pavasarį 
pasibaigė ir “seserys” mo
kytojos išvažiavo i vienuo
lyną. klebonas tuoj persikė
lė gyventi į seserų namą, o 
senąją kleboniją nukėlė ant 
buvusio tuščio loto. Seno
sios klebonijos vietoje tuoj 
prasidėjo naujos klebonijos 
statyba. Jos sienos jau išva
rytos iki pirmojo aukšto.

Nei parapijonai, nei glo
bėjai nežino, kiek kambarių 
naujoji klebonija turės; ne
žino nei kiek ji kainuos. 
Vienas globėjų man sakė, 
kad klebonija turės keturio
lika kambarių; kitas sakė, 
kad bus 18 kambarių. Vie
nas sakė, kad naujoji klebo
nija atsieis $45,000, o kitas 
sakė, kad $50,000. Bet juk 
ne parapijonų reikalas to
kiais dalykais rūpintis. Pa
rapijonų reikalas yra tik pi
nigus dėti, o visa kita palik-

nėra pastovus ele- 
Nemažai nuostolių 
turi dėl maišytų 
Mat, maišytos po-

ti klebono rūpesčiams, 
taip “progresuojama”

či°-.......ų.......-

ležinkelių.
Pirmiausia reikėtų pasta

tyti geležinkelio šaką nuo 
Kazlų-Rudos ligi Švento
sios. ši nauja geležinkelio 
šaka ęsanti reikalinga dėl 
to, kad Šiaulių-Kretingos 
geležinkelio ruožas perdaug 

lesąs apkiautas, ir reiktų ar- 
' ba nuo Gaižiūnų ligi Kre
tingon dėti antrus bėgius,1 
plėsti geležinkelio kelią, ar
ba statyti naują geležinkelį.

Nuo Kazlų-Rudos gele
žinkelio statymas per Že
maitiją. motyvuojamas tuo, 
kad Suvalkų krašto ekspor-1 
tas galėtų eiti tiesiai į pajū
ri, aplenkiant Kauną ir 
Šiaulius. Be to, prie Skirs
nemunės rengiamasi statyti' 
cemento fabriką, tąi gele
žinkelis irgi butų pravartu 
toje vietoje.

Pagal vieną projektą ge
ležinkelis nuo Kazlų-Rudos 
eitų į Šakius; nuo Šakių pro 
Skirsne m u n e, Tauragę, 
Kvėdarną, Andriejavą, Ku- § 
liūs, Karteną ir į Darbėnus; 
pagal antrą projektą — nuo 
Kvėdarnos kreipti per Rie
tavą, Plungę į Karteną ir 
Darbėnus.

Nuo Kauno Raseinių link 
irgi reikėtų geležinkelio ša
kos.

Siaurųjų geležinkelių tin
klą irgi reikia plėsti, statyti 
naujas šakas.

Siauruosius geležinkelius 
projektuojama statyti nuo 
Joniškėlio ligi Žeimelio, Jo
niškio; Biržus sujungti su 
Antazave ir Zarasais; An
tazavę su Utena, Uteną per 
Molėtus su Ukmerge, o Uk
mergę su Jonava.
KUNIGV CELIBATAS.

—Išaiškinta kunigų bepatystės is- 
puolimas. šią knygą turėtų perskai- 
torija, pasekmės ir jų doriškas nu- 
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moteris, 
dukterjs ir mylimosios nepapultų j 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.............. 25c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 nusl...............25c.

iš Akademijos 
visa didelių ta-

Jos Mačiulis — pirmininkas, 
906 Prescott St. Waukegan, Ill.

F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 
733 Lincolp st., Waukegan, Ill.

Suzana Gabris—nutarimų rast.
730 McAlister avė., Waukegan, Ill. 

Emilija Kernagis—turtų rast. ’
720 Vine Place, Waukegan, Ill.

K Vaitiekuras — kasierius, 
72G — Sth St., Waukegan, III.

KASOS GLOBĖJAI
D. Lauraitis, K. Ambrozunas.

KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. Rukštalis. J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 
‘hiaid od a 00-T ‘Otsauaui ouzojj tuaip 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts.. Waukegan, Ill.

Rf 
iii#'*

T?-! niuo-

usle-

iii js turtą
• '< ii |iR Pa' įannlfe t

UjidLi nakti 
: ^rasojo bu 
j jjs ® davat

į-jitan csbašninkė 
jjiiilėjo. kad du 

įiesii iš jos buv 
£{,000 litį Palai 

jfįteis, praloti 
f ji Taigi turto likt 
I^OrKi dab 
r>, kad jegamasi 

as 6,000 litų a 
savivaldybei. Ne 

I ji tau priešinosi, 1 
gf įsispyrė jį tuos 
j duoti.
i® nenorams ku 
į lai) litu gųžino, 
.g {davė teismui: 
jišįkad jam butų 
iii šnekia sąskaita:

Davatka Gadzinkoa. — Ir kitos links 
mos dainos Apart juokingų “Da

vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi......................................... 10c.

NAMŲ DAKTARAS.
Paraše daktaras A. J. Karalius. 

Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškinusi nurodymai kokiui 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mu Daktaras yra viena iš reikalin 
glausiu knygų kiekvienam lietuviui 
įsigykite tuoj Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių.
Kaina ............................................. $2.50 mamevruose.

MANIEVRUOSE.

manas A. L. Vreeland iš New
Jersey valstijos dabartiniuose

| 1 Už grabą, vainiku 
i įdcrių raisnimą—89’

!. Bažnyčios tarnam 
ndiriuą varpais—1 

i IVąouininkui ir 
. šijm-50 litų.
; iGsbi nešėjams—I 
' i D&jbkasiams—20 

draus ir vėliavi 
žįiS-iO litų.

' ’.tolių prieglaud;

i-feos bažnyei

' 1 Janui-300 Ii 
..^/edulo veži

12. Mirimo si 
minėjimui—200' 

. Viso labo—4,412

Ši sąskaita pan 
skia kunigų si 
rimo meilė.” Dvi 
-yriams, kurie tun 
W prakaituoti koi 
:tšasė duobę, p 
riišta skiria tik 2 

nešėjams irgi 
tiu: btfsau3001i 

■ta porą sykių slapii 
I ant žmonių tėškė, 
Irioms 500 litų 

ir 200 “rnirimi 
įuvėms pamint^’ V 

iš rišo ijeeamas 
ifc] 1,00'0h'tų! 
-ve, kaip ištikrujų 
į kunigų “meilė a

| LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 8
8------ -- :--------------------------------------- 8Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
S SUTAISĖ DR. I). PILKA, Lietuviu Kalbos Mokytojas prie R----------- ------- I). PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie 

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
q KAINA $1.00. S
b DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass. S

■imiiiiiniiiniiMiiniiiniw^^

SVEIKATA ‘
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass. I

siimiiiiiiiimiwiiiiiininiiintiiiiiiiiiiBM!Wtiiiiaiiii8ffliiiiiiiimiMiiimiiiiiMiiinBiiinniiwBmiiiiBimaMwiMiaiiiiiiintimiiiiitiiaimniBii!iiiinĮiiiiiimn>m-«. ĮiiiiiiHS

^ONAS SUDEGIN 
‘WSKIO KLEBONJ 
Atvartus.

. RugpįĮjčj0 7
• jMinija su žaiba 
■ tĮ- Perkūnas Įtrenk

klebonijos d.
U. įaujų rąstu tvar 
I įsidegė iki pat pa 
tepamu metu per 
rM tvarte bum 
l^esiršunj.oan- 

kuris netru- 
Iš Kauno buvo 

■; "v^dybės dvi ug- 
).' .Mašinos, bet jau 
^sudegti.

S nutrenkė

IR karvę.
apylinkėje, 

’ 27 liepos
j G? ® smarkiom 

iię-K metu per-1
Rurimoniu I 

)) ‘įUuozo Bagu- 1 
j 800 litų 1
• S’® Rutkau- i 
V h venės. 1.

■■ dešine- «*i

J
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mokėsi ir be- 
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Akademija 
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“Laisvoji Mintis” paduo
da iš Palangos šitokią ži
nią:

Prieš kiek laiko Palangoj 
mirė B. Matusevičienė, pasi
turinti sulenkėjusi našlė. 
Kadangi giminių Lietuvoj 
ji neturėjo, tai jos turtą, 
apie 40,000 litų pinigų, pa
siėmė miesto savivaldybė, o 
jos baldus, drapanas ir kitus 
smulkesnius daiktus nakti
mis išgrobstė ir išnešiojo bu- 

. vusios jos draugės, davat
kos.

Likviduojant nabašninkės 
turtą, paaiškėjo, kad dal
gy vai jai esant išjos buvo 
iškaulijęs 6,000 litų Palan
gos klebonas, pralotas 

•Šniukšta. Taigi turto likvi
datorius (resyveris) dabar 
pareikalavo, kad jegamastis 
Šniukšta tuos 6,000 litų ati
duotų savivaldybei. Nors 
kunigas tam priešinosi, bet 
teismas prispyrė jį tuos pi
nigus atiduoti.

Noroms nenoroms kuni
gas 6,000 litų grąžino, bet 
tuojaus padavė teismui rei
kalavimą, kad jam butų ap
mokėta šitokia sąskaita:

1. Už grabą, vainikus ir 
giedorių vaišinimą—897 lt.

2. Bažnyčios tarnams už 
skambinimą varpais—10 lt.

3. Vargonininkui ir zak
ristijonui—50 litų.

4. Grabo nešėjams—60 lt.
5. Duobkasiams—20 litų.
6. Kryžiaus ir vėliavų ne

šėjams—70 litų.
7. Senelių prieglaudai — 

200 litų.
8. Palangos bažnyčiai — 

500 litų.
9. Klebonui—300 litų.
10. Už gedulo,vežimą, e- 

105 litai.
11. Paminklui—2,000 lt.
12. Mirimo sukaktuvių 

paminėjimui—200 litų.
Viso labo—4,412 litų!
Ši sąskaita parodo, ką 

reiškia kunigų skelbiama 
“artimo meilė.” Dviem duo- 
bėkasiams, kurie turėjo visą 
dieną prakaituoti kol iškasė 
ir užkasė duobę, pralotas 
Šniukšta skiria tik 20 litų; 
grabo nešėjams irgi tik po 
10 litų; bet sau 300 litų už
tai ką porą sykių slapiu kra- 
pyju ant žmonių tėškė, ir da 
magaryčioms. 500 litų baž
nyčiai ir 200 “mirimo su
kaktuvėms paminėt.” Vadi
nasi, iš viso \$egamasčiui 
Šniukštai 1,000 litų!

Tai ve, kaip ištikrujų iš
rodo kunigu “meilė arti
mo!” 

I ----------------------------------------------

PERKŪNAS SUDEGINO 
ZAPYŠKIO KLEBONI

JOS TVARTUS.
Zapyškis. Rugpiučio 7 d. 

siautė perkūnija su žaibais 
ir lietumi. Perkūnas įtrenkė 
^'Zapyškio klebonijos di
džiulius naujų rąstų tvar-į 
tus, kurie sudegė iki pat pa
matų. Tuo pačiu metu per
kūnas užmušė tvarte buvu
sias dvi kiaules ir šunį, o an
trą pritrenkė, kuris netru
kus pastipo. Iš Kauno buvo 
atvykę savivaldybės dvi ug
niagesių mašinos, bet jau 
rado baigiant sudegti.

SŪNŪS IŠ KERŠTO PA
DEGĖ TĖVO NAMUS.
Kretingos valse., Klibių 

kaime gyveno mažažemis 
ūkininkas F. Mačickis, kuris 
.u savo vyresniu sunum Fe
liksu nuo seno nesantaikiai 
gyveno. Sūnūs buvo vedęs ir 
turėjo 3 mažamečius vai
kus. Sūnūs kaltindavo savo 
tėvus, kad jie mušą, spardą 
ir nekenčiu jo žmonos ir ma
žų vaikų. O tėvas nuolat 
guosdavosi kaimynams, gi
minėms ir policijai, kad jį 
sūnūs nuolat persekiojąs — 
mušąs, spardąs ir neduodąs 
ramybės gyventi. Tai jtaip 
jų namuose sugyvenimo ir 
.amybės nebuvo.

Paskutiniu laiku tėvas, 
negalėdamas bepakęsti sū
naus persekiojimų, kreipėsi 
į policiją, prašydamas, kad 
sūnūs iš tėvų namų butų 
prievartos budu iškrausty
tas. Tačiau ir šį kartą tėvas 
sunui dovanojo ir rugpiučio 
7 d. Kretingos policijai da
vė pasižadėjimą gyventi 
santaikoje. Tačiau sūnūs tą 
pačią dieną Kretingoje su 
draugais gerokai įsigėręs, 
grįžęs į namus, pakėlė dide
lį triukšmą: visus savo kam
bary esamus daiktus sudau
žė ir išmėtė pro langą. Pa
galiau įžiebęs degtuką pa
degė lovoje šiaudus, tuo pa
versdamas savo tėvų namus 
pelenų krūva, o senus tėvus 
—elgetomis.

Sūnūs, padegęs namą, 
nusijuosęs diržą pastogėje 
norėjo pasikarti, tačiau dir
žas neišlaikė — truko ir, be 
to, buvo pastebėtas jaunes
niojo brolio — taip nuo sa
vižudybės ir buvo išgelbė
tas.

Feliksas Mačickis už įvai
rius nusikaltimus jau kelia-

KAIP BUVO NUŽUDY- I 
TAS VINCAS TEVEINIS.

Panevėžio apskrity Kre- ! 
kenavos valsčiuje, Ibutonių 
kaime, buvo toks atsitiki
mas: pas ūkininką Kostą 
Berankį buvo krikštynos, j j 
kurias atvažiavo iš Dotnu-, 
vos valsčiaus jo tėvai ir du 
broliai, Kazys ir Jonas Be
rankiai. I tas krikštynas at
ėjo ir tūlas Albertas Valai
tis. Visi girtuokliavo, o pas
kui Valaitis šoko mušti Be
rankių tėvą. Seną tėvą sū
nus apgynė ir mušeiką Va
laitį išvijo.

Paskui svečiai išsiskirstė 
ir namiškiai nuėjo gult.

Apie vidurnaktį Jonas 
Berankis atbėgo į kamarą, 
kur miegojo jo brolis Ka
zys, ir pranešė, kad Alber
tas Valaitis mušąs jų tėvą. 
Jonas Berankis staiga šoko 
iš lovos į priemenę, tačiau

tą kartų yra baustas ir dari n- brolių nebuvęs isleis- 
tik šeši mėnesiai kaip grįžo ii kiemą. Dar kartą so kęs 
iš kalėjimo atlikęs bausmę,' D1?® durų Jas atskleidė ir 
susijusią su žmogžudyste.! atidaręs pamate, kad pi le 
Iki teismo patalpintas i Tel- durų stovįs žmogus, tai du-
šių kalėjimą.

NEBELEIDŽIA PARKE 
PASILINSMINMŲ.

Žiežmarių miestely yrra

ris vėl uždaręs.
Galvodamas, kad ten sto

vi Valaitis, išsiėmė iš kiše- 
niaus peilį, jį atlenkė ir ati
daręs duris smogęs Į krutinę

1 Li IHlUOVUiy V 1 C* | . v v — • • • i • v

invalidų sąjungos adminis- kyštelėjusiam į duris zmo- 
truojamas gana gražus par- ff111’ kuris nuo smūgio prie 
kas, kuriame anksčiau įvai-i durų suklupęs. Po to, drau- 
rios organizacijos rengda- Į»e su namiškiais apžiūrėjęs 
vo minėjimus ir šiaip kultu- Ir pastebėjęs, kad nudūręs 
linius pasilinksminimus. Da- Jie Y^^i.tį, 0 Tęyeinį, prieš 
bar gi nežinia kokiais sume- kurį jokio pykčio niekada 
timais organizacijoms juo neturėjęs.
naudotis neleidžia. Dabar Berankis prisipažino kal- 
parkas yra apleistas, iš- tu ir pasodintas Panevėžio 
griauti suoleliai ir kt. Jame i kalėjimam
„et ganomi Byvuliai. ŽAIBAS SUNAIKINO VI-
ATVYKUS Į KAIMĄ NU- SA ŪKININKO TURTĄ.

SIŠOVE MOTERIS. Panevėžio apskrity, Še- 
Liaubarų kaime, Grinkiš-1 duvos valse., Naujasodės 

kio valse., nusišovė moteris, kaime liepos 28 d. trenkęs 
pasivadinusi Michalina ar žaibas sudegino Bistricko 
Nina Lensbergiene. Į Liau- Broniaus buvusius po vienu 
barus ji atvyko iš kitur, o < togu daržinę, tvartą ir gy- 
jos nusižudymo priežastis venamą kambarį. Liko tik 
taip pat nežinoma ir polici
jos aiškinama.

molinės pastato sienos. Lai
ke gaisro sudegė 70 centne
rių šieno, ratai, dvejos ro
gės ir kiti ūkio padargai. 
Turtas buvo neapdraustas.

VEŽANT JAVUS PERKŪ
NAS UŽMUŠĖ ŪKININ

KĄ IR ARKLJ.
Šiaulių apskrity, Žeimelio I TIES KĖDAINIAIS RAS- 

valsčiuje, 7 rugpiučio dieną 
perkūnas nutrenkė Mažųjų 
Liesų kaimo gyv. Praną Mi
siūną. Kartu su velioniu tai]) 
pat žaibas nutrenkė arklį, o 
velionio dukteriai Zuzanai 
Misiūnaitei apdegino kojas.

TA

savo 
irms

kiek-
kunn

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
KUMELĘ IR KARVĘ.
Butrimonių apylinkėje, 

Alytaus apskrity, 27 liepos 
siautė audra su smarkiom 
liūtimi. Audros metu per
kūnas nutrenkė Butrimonių 
miestelio gyv. Juozo Bagu- 
ševičiaus kumelę 800 litų 
vertės ir Motiejaus Rutkau
sko karvę 200 litų vertės. 
Nutrenkė vienu trenksmu, 
nes abu gyvuliai ganėsi vie
noj ganykloj.

PRADĖJO DYGTI BARA
VYKAI.

Zapyškis. Po didesnių liū
čių apylinkės miškuose pra
dėjo dygti daug baravykų ir 
šiaip visokių grybų. Dau
giausia grybų yra Kačergi
nės miškuose. Vasarotojų 
pilni pušynai.
KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais r 
Antra peržiūrėta 
laida. Kaina ....

PRIGĖRUSI MER
GINA.

Nevėžio upėj, netoli nuo 
Kėdainių, žmogus besiirda- 
mas valtimi užkabino irklu 
pluduruojantį tarp žolės 
žmogaus lavoną, kuris buvo 
jau apgedęs ir labai dvokė. 
Paaiškėjo, kad tai merginos 
lavonas. Ji galėjo but apie 
18 metų amžiaus. Kas ji per 
viena ir iš kur, kol kas nesu
sekta.

KAZYS BL1UDŽIUS RAS
TAS PRIGĖRĘS.

Netoli Rokiškio rastas 
prigėręs Kaz. Bliudžius, Ro
kiškio miestelio gyventojas. 

.. Jis buvo nuomarininkas ir 
lietuvių ir angių kalbose, prigėrė griovy, kur buvo tik 
žiūrėta ir pagerinta f .• j 25c. truputis vandens.

Kai tik pasklido žinia, kad Hit
leris padare su Stalinu ncpuįli- 
mc sutartį, Europa nusigando* 
kad dabar bus jau karas, nes vo
kiečiai vienu angly ir franeuzy 
nebijos. Todėl Belgijos kara’ius 
Leopoldas sušaukė šešių mažu 
valstybių konferencija ir visos 
kartu pasisakė už taikę. Bet tai 
lieko negelbėjo.

: ROKIŠKIO APSKRITY 
BUVO DAUG GAISRŲ 

NUO PERKŪNO.
Rugpiučio 2 d. buvo už

ėjęs nedidelis lietus su 
griaustiniu. Beveik kiekvie
no griaustinio sudundėji- 
mas nešė ūkiams nelaimę. 
Norkūnų kaime pil. Valai- 
nio sudegino tvartus, Para- 
liškio vienkiemy pil. Mala- 
tos sudegino gyvenamą na
mą. Be to, dar apylinkėj bu
vo matyti šeši gaisrai. Ūkiai 
beveik tie tik nukenčia nuo 
griaustinio, kurie nėra ap
sodinti medžiais.

ŽAIBAS UŽMUŠĖ DU 
ŽMONES.

Rugiučio 4 d. kelyje tarp 
Rudžių ir Blindžių kaimų, 
Girkalnio valse., žaibas už
mišė ūkininką Petraitį ir jo 
mažametį sūnų. Lietus ir 
perkūnija ūkininką Petraitį 
užtiko bevažiuojantį, tai jis 
skubinosi pasiekti netoli-1 
mus savo namus Ęebirvų ' 
kaime. Risčia važiuojant, I 
perkūnas trenkė, užmušda
mas jį ir sūnų, prisvaiginda- 
mas kartu važiavusias žmo
ną, dukrelę ir uošvienę. Bet 
jos ir taip pat pritrenkti 
arkliai vėliau atsigavo.

apkrečiamai ligai čia — dė
kingiausia dirva. Paskleis 
bacilas koks nors žaizdo- 
čius — epidemija galės šie
nauti! Bet “įdomiausia” 
prie Lurdo šulinio. Čia vie
nu apkerpėjusiu indeliu 
šimtai rankų semia vande-' 
nį, šimtai burnų iš jo geria, 
visai neimdami Į galvą, kad, 
gal prieš sekundę iš to pa
ties nedezinfekuoto indo

MIRĖ BESIMAUDYDA
MAS.

Žalioji. — Zanavykų kai
mo gyventojas Juozas Už
drevaitis vežė iš Simanėliš
kių durpyno durpes. Atva
žiavęs iki Andriškių kaimo 
prie Šeimenos upės, suma
nė nusimaudyti. Kartu va
žiavusiai dukteriai įsakė nu
važiuoti iki Žaliosios baž
nytkaimio, o pats paliko 
prie Šeimenos. Kartu su Už- 
drevaičiu liko ir kokia tai 
senutė. Uždrevaitis papra
šė senutę, kad nuplautų jam 
pečius. Užpylus vandens 
ant pečių, Uždrevaitis su
smuko j vandenį be žado. 
Išnešė ant kranto jau nebe
gyvą. Atvykęs Vilkaviškio 
apskrities gydytojas Iz. 
Kaunas konstatavo, kad ve
lionis neprigėrė, mirė staiga 
širdies liga. Velionis buvo 
apie 65 metų amžiaus.

KEISTAS SKENDUOLIS.
Rugpiučio 7 d. jau sute

mus, Zarasuose nuo Baltės 
ežero pasigirdo pagalbos 
šauksmas. Visi manė, kad 
kas nors skęsta ežere ir sku
bėjo gelbėti. Paežerėn su
bėgo nemaža žmonių, kurie 
pamatė keistą vaizdą. Ne
vietinis gyventojas su dra
bužiais buvo Įbridęs iki ka
klo į vandeni ir “skandino
si,” o žmona ant kranto šau
kė pagalbos. Pasiryžėlis 
“nusiskandinti” atrodė visai 
negirtas. Kalbama, kad tai 
buvo viena šeimos scena.
ŽODYNĖLIS

LIETUVIŠKAI-ANGL1ŠKAS IR 
ANGLIŠK Al-LIETUVIŠK AS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina §1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėra. Gauna
mas “Keleivy.”

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį; Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilme.
Vieno akto farsas, labai juokinga: 

ir geras perstatymui Kaina ../. 15c.

PAŽANGUS SĄVAfTRAsTIS 
ARGENTINOS LIETUVIŲ

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

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Baisa." Adresas:

"A. L. BALSAS”
Casilla d e Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!

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

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

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

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

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

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

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

Plungėje prieš keliatą 
metų apsigyveno kapucinai, 
kurių tarpe yra daug bėglių 
iš Vokietijos. Jie čia įsigijo 
žemės plotus, pastatus, įstei
gė vienuolyną. Pagaliau su
manė ir “Lurdą” įrengti. 
Francuzijos Lurdo pavyz
džiu, nors Plungėje ir nėra 
jokių uolų, kuriose butų pa
sirodę dangaus gyventojai. 
Priemiesty, netoli upės, vie- __ ____________  ___
name skardyje išrausė urvą, .gėrė džiovininkas ar veneri- 
išmurijo akmenimis, viduje 
pastatė Marijos statulą, čia 
pat iškasė šulinį ir uždengė 
dangčiu, palikdami tik ne
didelę kiaurynę, pro kurią 
galima su indeliu pasisemti 

. “stebuklingo” vandens. Ne
galima nupeikti kapucinų 
darbštumo —jie gražiai į- 
rengė gėlynus prie urvo, Į 
čia padarytą vandens basei
ną prileido raudonų žuvelių 
ir tt. Tačiau kai pamatai

I tikrumoje, kam visa tai pa
daryta — sukyla jausmai 
prieš neestetišką ir nehigie- 

— nišką elgesį, kuris pasireiš
kia prie plungiškio “Lur- 

Į do.”
Kapucinai sugalvojo kas

met šaukti j Plungę Ilginių, 
elgetų ir visokių lozorių są
skrydžius ir ėmėsi juos vyk
dyti. Išgarsino spaudoje, 
per pamokslus ir žodžiu po 
visą Lietuvą — važiuokite į 
Plungės Lurdą! Ir štai jau 
pirmąją to savotiško lozorių 
kongreso dieną apie Lurdą 
prasidėjo didelis judėjimas. 
Traukiniais, autabusais ir 
arkliais buvo suvežta dau
gybė ligonių ir lozorių, ypač 
sergančių chroniškomis ir 
nepagydomomis ligomis, 
luošų, aklų, žaizdotų ir šiaip 
paliegėlių su įgimtais kūno 
defektais. Gimnazijos kie
me, priešais čia pat įrengtą ■ 
altorių neštuvuose, lovose ir 
kėdėse gulėjo ir sėdėjo lo- 
zoriai. Karšta saulė juos ke
pino be pasigailėjimo. Vei
dai išprakaitavę, lupos su
kepę, ligoniai vos gyvi alsa
vo ir dejavo iš nuovargio ir 
skausmų. Vienuolės nešiojo 
ąsuočiuose vandenį ir girdė 
ištroškusius, o aplinkui zujo 
“kupčelkos,” pardavinėda- 
mos įvairiomis spalvomis ir 
įtartinais “prieskoniais” da
žytą skystimą maldinin-1 
kams. Iš to jos gerai pasi- 
pelnė.

Palbido smėlio ir dulkių 
sūkuriuose visokie vertelgos 
prekiavo nešvarius pyragai
čius, dulkėtas dešras, ištižų--} 
sius saldumynus, ant kurių 
gulėjo spiečiai musių. Kitos 
rūšies vertelgos pelnėsi iš 
rožončių, škaplerių, medali- 
kėlių ir kryžių, kurių kiek
vieną pačiupinėja šimtai 
rankų. Niekas čia nepaiso 
higienos ir elementarinės, 
sanitarijos reikalavimų. Są
lygos tokios, kad bet kokiai i

darosikas. Tiesiog klaiku 
matant šitą vaizdą.

Kapucinai, ilgom 
jupom apsivilkę, 
juostom apsijuosę, 
jasi tarp maldininkų ir lo
zorių: ramina, guodžia, mi
ni “Dievo galybę” ir “ste
buklus.” Nors daugelis jų 
sunkiai kalba lietuviškai, o 
kiti visai musų kalbos ne
moka. Pagirtinas jų darbš
tumas, nenuilstamumas, ta
čiau negalima nepadaryti 
jiems teisingo priekaišto. 
Kam gi apgaudinėti žmones 
neįvykdomais pažadais, 
kam temdyti tamsios minios 
jau ir taip tamsią sąmonę 
nesamais “stebuklais”?! 
Juk daug gražiau ir naudin
giau butų pamokyti žmones 
švaros, higienos, vengti ap
sirijimo ir apsigėrimo, sau
gotis apkrečiamų ligų ir jų 
priežasčių, negu statyti šim
tus sveikųjų į pavojų apsi- 
krėsti nuo lozorių žaizdų, 
nuo nevirinto vandens, nuo
lat drumsčiamo apkerpėju
siu “nalyvočium,” iš kurio 
geria įvairiausiomis ligomis 
sergantieji. Ir kas žino, kiek 

’žmonių “apdovanoja” ligos 
bacilomis iš vieno indo ge
riamas vanduo ir ligonių už
terštas oras?... Liūdna ir 
graudu, kad dvidešimtame 
amžiuje tokie dalykai įvyk
sta musų tėvynėj Lietuvoj.

A. Miknys.

rudom 
baltom 
sukinė-

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Siunčiant per paš-

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admln Istracl jon 
LlO VAKARO,
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa* 
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numer| nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesūsl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestĮ.

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

Už paJleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, -kaina 2c. už žodį. Stambes
nė™ f‘aidSm ąntgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojlmus glmlnfų ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
jlmo kaina 50c.

Norint pajieškot su paveiksiu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

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

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rusiu eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražinusia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboj*

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tir’iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Kaminas sugriuvo ir sužei

dė 5 darbininkus.
North Woburne, netoli 

nuo Bostono, pereitą sąvai- 
tę dažų dirbtuvės jarde su
griuvo 60 pėdų aukščio

MAYNARDAN SUVAŽIA
VO 6,000 LIETUVIŲ.

Piknikas buvo gražus ir 
duos nemaža pelno.

Pereitą nedėldienį May- 
narde buvo bendras Massa
chusetts lietuvių piknikas, 
kuris sutraukė daug gražios 
publikos. Iki pietų žmonių 
buvo nedaugiausia. Mat, tą 
dieną buvo ir daugiau pik
nikų Bostono apylinkėj, gi 
lietuviai paprastai mėgsta 
aplankyti visus; bet kai vi
sus pamatė, tai paskui suva
žiavo Maynardan. Publikos 
susirinko apie 6,000. Tvar
ka buvo pavyzdinga, nes 
darbininkų buvo apie 200 ir 
kiekvienas žiurėjo savo pa
reigų pagirtinai. Matėsi 
daug pažangios inteligenti
jos, prof ėsi jonalų. Jaunojo 
L. Buinio orkestrą buvo la
bai gera, tik per šilta buvo 
šokti.

Apie 4 valandą prasidėjo 
programa. Sabaliauskas iš 
Worcesterio ir Ig. Kubiliui 
nas iš South Bostono sudai
navo solo keliatą gražių 
dainų per mikrofoną. Val
teris Kubilius iš Brooklyno

Važiuojame!
Stepono Dariaus Postas, 

benas ir moterų skyrius, iš
viso apie 150 asmenų, išva
žiuoja i Lietuvių Dienos iš
kilmes New Yorke 9 rugsė
jo, šeštadienio vakaro 12 
valandą, traukiniu iš South 
Stationo.

Legijonieriai kviečia vi
sus lietuvius prie jų ekskur
sijos prisidėti. Bilieto kaina 
i New Yorką ir atgal kai
nuoja tik $3.50.

Legijonierių ekskursijai 
bus parūpinti specialus va
gonai. Jei kas nori kartu va
žiuoti, prašome pranešti sa
vo vardą ir adresą, kad mes 
galėtume vietą rezervuoti. 
Mes bilietų neparduodame. 
Bilietus kiekvienas' turės 
pirkti stotyje, bet tik už
siregistravusieji iki 6 rug
sėjo dienos, bus įleidžia
mi į specialius vagonus. Už
siregistruoti galima Posto 
name,, 265 C st., So. Bosto
ne. John J. Rotnan.

Iškrito per langą.
South Bostone, po nume

riu 287 West Third st., yra 
tuščias namas. Belandžio-

dumtraukis ir sužeidė 5 dar
bininkus. Nelaimė įvyko per 
pietus, kuomet darbininkai 
susėdę valgė. Kieme buvo 
apie 100 darbininkų, bet ki
ti spėjo pasprukti į šalį, kai 
pa tebėjo kaminą virstant.

I ~ “

Kvietimas lietuviams vete
ranams.

Amerikos Legijono Ste
pono Dariaus Postas 317 
kartu su savo benu ir mote
rų skyriumi 10 rugsėjo da
lyvaus New Yorko Pasauli
nės Parodos Lietuvių Die
noje, ir nuoširdžiai kviečia 
visus lietuvius karo vetera
nus kartu su jais dalyvauti 
Lietuvių Dienos iškilmėse.

Pageidaujama, kad visi 
veteranai dėvėtų savo or
ganizacijos uniformą.

V. Rymkus, komand.
John J. Roman, adj.

Susikūlus dviem automobi
liam sužeisti 8 žmonės.
Lexingtone pereitą savai

tę susikūlė du automobiliai, 
kuriais važiavo italai. Ne
laimėj sužeisti 8 asmenis, 
vienas mirtinai. Vieną auto
mobilį vairavo neprityrusi

Apiplėšė inšiurans kom
panijos agentą.

Newtone pereitą sąvaitę 
banditai užpuolė Metropoli
tan Life Insurance kompa
nijos agentą J. A. Mitchellį, 
ištraukė iš jo rankų konver- 
tą su pinigais ir susėdę į au
tomobilį, pabėgo. Konverte 
buvo $1,885.

Rado žmogaus kaulus 
miške.

Viena moteris grybauda
ma miške, netoli nuo Lei- 
cestario, rado žmogaus kau
lus. Valdžios daktaras pri
pažino, kad tai buvo vyro 
kaulai. Policija mano, kad 
jis buvo tenai piktadarių 
nužudytas.
Trys dideli Kambariai 
su visais parankumais

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

Iškrito per langą, 
vaikais.

Iš Central Hotelio aną 
vakarą iškrito per langą tu-, 
las Joseph Cimino ir nukri
to 40 pėdų tiesiai ant auto- 
mobiliaus stogo gatvėj. Jis 
buvo nugabentas ligoninėn 
sunkiai susižeidęs.

; i
Radio programa.

Rugsėjo 9, programa per 
stotį WQRL nuo 8:30 ryto: 
(1) žinios, (2) muzika, (3) 
pranešimai 7-to radio kon- 
testo laimėtojų vardų,

Rugsėjo 10, radio progra
ma per W0RL stotį nuo 
9:30 ryto bus sekanti: (1) , 
Modernistics orkestrą iš 
Cambridge; (2) dainininkė 
Ona Mineikiutė iš Montello.

Steponas Minkus.

STUBA PARDAVIMUI
Arba mainau į kitą. Trijų šeimy

nų. baltos sinkos, mažas yardukas ir 
kiti parankamai. Parduodu labai pi
giai — $1,500. Susitarsime ypatiškai. 
Pamatykit. (6)

203 Athens street, South Boston.

pasakė angliškai kalbą mu- jant tenai pasileidusiems 
sų jaunimui ; paskui kalbė- vaikams pereitą sąvaitę vie- 
jo "Keleivio” redaktorius nas jų iškrito iš trečio aukš- 
S. Michelsonas, “Lietuvos to per langą ir sunkiai susi- 
Žinių” atstovas Juozas Jur- žeidė. Jo “frentai” tada iš- 
ginis ir SLA. prezidentas bėgiojo. Važiuodamas pro 
adv. Bagočius. Kalbomis 
publika labai įdomavo, nes 
beveik visi kalbėtojai kal
bėjo apie tik ką prasidėjusį 
Europoje karą ir kuo jis ga
li pasibaigti. Kalbos girdė

I šalį automobilistas išgirdo 
! sužeistą vaiką vaitojant ir 
1 nuvežė ligoninėn. Pasirodė, 
kad tai buvo 13 metų am
žiaus italukas.

josi labai aiškiai, nes jos 
' buvo sakomos per garsia

kalbius.
Po kalbų estradon buvo 

atvesta keliatas mažų vai
kučių, kurie traukė dėžėn 
sudėtus įžangos bilietus su 
dovanomis. Dovanų buvo 
paskirta $150 grynais pini
gais; pirmutinė dovana bu
vo $50, penkios po $10 ir 
dešimts po $5.

Po to publika buvo pa-

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Perdorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

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

GEN 711G
OFISAS: 315 E Street, 

SOUTH BOSTONE.

italė moteris ir ji buvo šitos 
katastrofos priežastis.

Kubiliuno radio programa.
Rugsėjo 10, nedėlioję, iš 

stoties WCOP 1120 k. Pro
grama prasidės kaip 8:30 
ryto. Programą pildys dai
nininkė O. Berželiutė, Ig
nas Kubiliūnas ir Juozo Pa- 
staroko trio.

Geras Pirkinys.
Parsiduoda Groscrnė arba Valgo

mų daiktų Krautuvė. Biznis eina ge
rai. bet savininkas silpnas—nesvei- 
kuoja. Matyt galima kasdieną. (K) 
A. S-, 38 Union st., Cambridge, Mass.

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. kam

pinis niuro namas, keturios šeimy
nos po 6-is ruimus, gerai ištaisyti ir 
3 štorai be lysų, tinkami visokiem 
bizniam arba saliunui. Puiki vieta, 
namas pilnai apgyventas. Randos 
$170.00 į mėnesį. Parduodu pigiai. 
Savininką galima matyt ant 3-čio 
flioro: (3) Į

15 Lafield st., Dorchester, Mass.

kviesta ■ prie užkandžių ir 
pasilinksminimo. Tuoj su
grojo muzika, suputojo alus 
ir svečiai pradėjo stiprintis.

Piknikas pasibaigė labai 
draugiška ir smagia nuotai
ka, ir rengėjams liks gra
žaus pelno.

Dabar bus socialistų pik
nikas.

Vasara eina rudeniop ir 
sezonui užbaigti Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Vl-tasis 
Apskritys rengia savo meti
nį pikniką, kuris įvyks Ha- 
verhillio Lietuvių Piliečių 
Kliubo darže, Bradford, 
Mass. Bus visokių sportų, 
prakalbų, muzikos ir $25.00 
vertės dovanų.

Biznieriai, saugokitės klas- 
tuotų “Edisono” čekių.
Bostono Edisono elektros 

kompanija sužinojo, kad 
viena spaustuvė padarė tū
lai sukčių saikai 300 pana
šių čekių, kokiais Edisono 
kompanija išmoka savo tar
nautojams algas. Todėl ši 
kompanija įspėja visus biz
nierius, kad jie butų atsar
gus, jei kas atneštų tokius 
čekius keisti. Pažinti juos 
esą nesunku, nes tikrieji 
Edisono kompanijos čekiai 
yra spausdinti rudu rašalu 
ant gelsvos popieros, o klas- 
tuoti čekiai esą atspausdinti 
juodu rašalu ant pilkai-žals- 
vos popieros. Taigi, jei kas 
atneštų keisti tokį čekį, tuo- 
jaus reikia pašaukti polici- 

i A.T "naMAKSY i 
j Real Estate & Insurance [ ! i

414 W. BROADWAY, 
j SOUTH BOSTON, MASS. j j 
I Office Tel. So. Boston 0948 j | 
! RES. 251 CHESTNUT AVĖ., Į

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

Visi šie Gerumai ir Daug Kitu
Naujas 3 jungiu aiškiai matoma Apšviesta Lenta*. Užsie
niu ir Amerikos stočių priimtuvas... RCA Victor Tūbos... 
Televizijai arba Victrolai svičiai... Televizijai arba Vict- 
rolai jungtuvas... 12 colių Electric-Dynamic garsiakal
bis... Srycių parodytuvas... Metalinės tūbos.
LENGX 1 IšMOKeJIMAI—žema {mokėjimo Kaina.

Geresniam Radio Veikimui—RCA Victor Radio TūEos

ROLAND KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY, SOUTH BOSTON MASS

Tel. SOU 461<)

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Repshis
Tel. TRObridge 6830

Dr. John
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. .Inman st. arti Central «kv.

CAMBRIDGE, MASS.

T*l*fon*a 1111*
MEDICINOS DAKTARAS 

t. J. MIKOLAITIS 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
te? SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. Univeraity 9*66

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST® 
VALANDOS: 9-6 ir 7-1.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVftRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Susikūlė busas su 26
Ant Shawmut avenue 

anądien busas veždamas 26 
Vaikus susikūlė su automo- 
bilium. Penki vaikai buvo 
sužeisti, trys iš jų gana sun
kiai.

$25.00 VERTĖS DOVANU $25.00

METINIS PIKNIKAS
Rengia LSS. 6-tas Mass. Apskritys

17 RUGSEJO-SEPT., 1939
Haverhill’io Liet. Pil. Kliubo Darže

BRADFORD, MASS. rKAI,žIA NU0 12 VAL- diena.
3 Puikios Dovanos—$25 Vertės Prie Ženklelio Tikieto už 10c.

Ženklelių galima įsigyti iš kalno nuo LSS draugų Bostone, Cambridge, Ha- 
verhilly, Norwoode ir Lawrence. Dovanos už Pasižymėjimą Sporte. Trumpai 
kalbės “Keleivio” red. S. Michelsonas ir adv. F. J. Bagočius. Grieš puiki Ra
dio Orkestrą Šokiams. Bus Gardžių Gėrimų ir Užkandžių. KOMITETAS.

KELRODIS: Nuo Bostono, važiuot 28 keliu iki Andover “Pass-Over” tilto, čia imt 125 kelią iki 
Bradford Central Skvero Parko, čia pasukt j Salem St.—j dešinę. Pavažiavus apie pusę mylios, pa

sukt j dešinę j Brookside avė. ir dabot iškabą PIKNIKAI.

Bonkose ar iš Krano

PICKWICK 
yra daugiausiai 

Elio ir Vertes

už jūsų
. Pinigus

,V\tkW/C^

BONKOSE IŠ KRANO

12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM PARODYK I PICKWICK KRANĄ

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., Inc., Boiton, BREWERS SINCE 1870

Dr. Leo Podder
Iš Leningrado.

| Specialistas Vyriškų ir Moteriikų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4170.

Tel. SOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

; Tel 28624 Gyv. 31182

• Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
i nuo 2 iki 5,
1 nuo 7 iki 9.
J Seredom 9 iki 12
; ir susitarus.

AKIU DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 

j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
I zaminuoju ir priskiriu akiniu*.
j 114 Summer Street, 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 29 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
I SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Phann.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Mc vers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston

1058
STI DEBAK ER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


