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Kaip Maskva Ardė Ameri- ‘“"7™ “
kos Darbininkų Organizacijas su bombų trenksmais.

__________ v u | Pereita sąvaitę buvo pa-
SOCIALISTŲ PARTIJA 

SUSKALDYTA SOVIETŲ 
PINIGAIS.

Sensacingi buvusio komu
nistų partijos sekretoriaus 
Gitlow parodymais Dieso 

komisijai.
Pereitą sąvaitę j Wash- 

ingtoną ’buvo pašauktas 
Benjamin Gitlow, ilgus me
tus buvęs Amerikos Komu
nistų Partijos sekretorium, 
paaiškinti Dieso komisijai, 
ką jis apie tą partiją žino.

Gitlow paaiškino, kad 
dabar jis jau nesąs komuni
stų partijos narys, tačiau ge
rai žinąs visą jos atsiradimo 
istoriją. Ji buvusi čia sukur
ta Maskvos pinigais, sako 
Gitlow. Visų pirma, Ameri
kos Socialistų Partijoj buvo 
sudarytas “kairysis spar
nas.” Gitlow sakosi buvęs to 
svirno lyderis. Tą sparną 
finansavęs Amerikon atsių
stas Sovietų asmuo, kuris 
čia buvo žinomas kaip Lud
wig C. K. Martens. Jis čia 
buvo Įsteigęs neoficialų So
vietų Biurą. Tam biurui bu
vę siunčiami konfiskuoti 
caro šeimynos ir kitų di
džiūnų deimantai, kuliuos 
čia Martensas pardavinėda- 
vęs ir finansuodavęs propa
gandą prieš Socialistų Par
tiją ir prieš unijas. Sovietų 
tikslas buvęs suskaidyt vi
sas Amerikos darbininkų 
organizacijas, sudemorali- 
zuoti jas, ir paskui iš tos 
medžiagos pastatyti komu
nistų organizaciją. Tuo tik
slu 1919 metais komunistai 
buvo jau pradėję kurti 
Communist Labor Party. 
Gitlow sakosi buvęs vienas 
iš jos steigėjų.

Paklaustas, kodėl Mask
va siuntė čionai deimantus, 
o ne pinigus, Gitlow paaiš
kino, kad tais laikais Sovie
tai svetimų pinigų neturėjo, 
o jų pačių pinigai užsieny 
neturėjo jokios vertės. To
dėl buvo siunčiami deiman
tai darbininkų organizaci
joms skaldyt.

“Kiekvienas Amerikos 
Komunistų Partijos narys,” 
sako Gitlow, “kuris tik 1920 
ir 1921 metais nuvažiavo Į 
Sovietus, grįždavo atgal su 
deimantais ir kitokiom 
brangmenom, kurios čia bu
vo iškeičiamos Į pinigus.”

Tais pinigais čia buvo re
miamas visas komunistų ju
dėjimas, sako Gitlow. Buvo 
leidžiama literatūra, siunti
nėjami kalbėtojai, šaukiami 
suvažiavimai, ruošiami mi
tingai—ir viskas buvo ap
mokama gautais už Mask
vos deimantus pinigais.

Vėliau, kai Amerika pri
pažino Sovietų Rusiją, ko
munistų judėjimas čia pra
dėta finansuoti jau grynais 
pinigais, nes buvo užmegsti 
oficialus santikiai. New 
Yorke tuo jaus buvo Įsteigta 
oficialė Sovietų agentūra, 
AMTORG, kurios tikslas 
buvo neva prekybą vystyt. o 
ištikfujų tai komunistinį ju
dėjimą plėtoti. Šitas judėji
mas esąs remiamas ir dabar.

Pinigai iš Maskvos esą 
siunčiami AMTORGUI tie
siai telegrafu ir per kurje-

ius. AMTORGAS vienu lai
ku turėjo 300 tarnautojų 
New Yorke. Visi jie buvo 
ištikimi komunistai, buvo 
organizuoti Į slaptą grupę ir 
turėjo mokėti Amerikos Ko
munistų Partijai nepapras
tai didelę mokestį. Kad par
tija turėtų daugiau pajamų, 
tiems tarnautojams AM- 
TORGAS mokėjo nepapra
stai dideles algas. Taip bu
vę patvarkyta iš Maskvos.

Kitos Sovietų agentūros 
Amerikoj, kaip “Pasaulio 
Tuiistas” bei “Inturistas,” 
taipgi buvę įsteigti ir palai
komi daugiausia komunistų 
judėjimui remti ir finan
suoti.

Kiek pirmiau, Dieso ko
misija kamantinėjo dabarti
nį komunistų vadą Brow
der}. Jisai po priesaika pa
sakė,\ kad Amerikos Komu
nistų Partija nekuomet ne
buvusi ir nesanti Sovietų 
Rusijos pinigais finansuo
jama.

Dabar, kai Gitlow paro
dė, kokiais budais ir nuo 
kada ji yra finansuojama, 
Diesas iškėlė klausimą, ar 
nereikėtų Browderj areš
tuoti už kreivą liudymą ir 
priesaikos laužymą.

Slovakai Bėga iš 
Hitlerio Armijos.

Bet ant sienos juos šaudo 
kun. Hlinkos sargyba.
Kun. Hlinka buvo slova

kų tautos Judošius. Nors jis 
jau pakratė kojas, bet suor
ganizuota jo vardu juoda
šimčių “gvardija” ir dabar 
šaudo ant sienos savo bro
lius slovakus, kurie bėga iš 
fašistiškos slovakų armijos, 
kuri dabar padeda Hitlerio 
armijai lenkus atakuoti. 
Trys šimtai tokių pabėgėlių 
pereitą sąvaitę paspruko 
Vengrijon, ir sako, kad kiti 
šimtai bėga iš slovakų armi
jos Lenkijon.

Kun. Hlinka pradėjo sa
vo judošišką darbą Slovaki
joj da tuomet, kai Čekoslo
vakija buvo vieninga res
publika. Jis kurstė slovakus 
prieš čekus ir darė viską, 
kad Čekoslovakijos respub
liką suskaidyt. Kai jis mirė, 
tai jo vietininkas, taip pat 
Romos katalikų kunigas, 
nulėkė orlaiviu pas Hitlerį 
prašyti “gelbėti” slovakus iš 
čekų “jungo.” Dabar Hitle
ris įkinkė slovakų tautą į sa
vo armijos jungą. Ir kai slo
vakai iš to jungo bėga, ku
nigo Hlinkos sargybiniai 
ant vietos šaudo juos.

skelbta, kad vokiečiai jau 
įnėjo Varšuvon. Vėliau pa
aiškėjo, kad tai buvo per- 
ankstyvas Berlyno pasigyri
mas. Rašant šią žinią tele
gramos iš Varšuvos sako, 
kad Lenkijos sostinė da ne
paimta ir narsiai ginasi. Ta
čiau neišrado, kad ilgai ji 
galėtų laikytis, nes priešas 
baisiai ją atakuoja. Ji ap
supta jau iš trijų pusių, val
džia yra pabėgus į Liubliną, 
o turtingesni gyventojai iš
važinėjo kur kas galėjo. Li
ko tik armija ir biednuome- 
nė, kuri neturi nei kur, nei 
už ką išvažiuoti. O vokiečiai 
tuo tarpu smarkiai miestą 
puola. Pereitą nedėldienį iš
tisą dieną į Varšuvą buvo 
mėtomos bombos iš orlaivių 
ir šaudė sunkioji artilerija. 
Į vakarą miestan jau bandė 
įsiveržti tankai, paskui ku
riuos ėjo pėstininkai. Šitą 
puolimą Varšuva dar atmu
šė. Bet labai galimas daik
tas, kad kai skaitytojas 
šiuos žodžius skaitys, Len
kijos sostinė bus jau vokie
čių rankose.

Pereitą nedėldienį ant 
Varšuvos buvo padaryta 40 
užpuolimų iš oro per vieną 
dieną. Artilerija šaudė nuo 
pat lyto iki saulė nusileido. 
Pradėjus temti, iš priemies
čių pradėjo ristis tankai. Jų 
atakos ėjo bangomis. Len
kai sakosi sudaužę du tanku 
ir numušę žemėn 15 vokiš
kų bombanešių. Bombarda
vimo metu Varšuva buvusi 
panaši į pragarą. Tarp bom
bų trenksmo girdėjosi riks
mas ir vaitojimas sužeistų
jų.

Taikosi Atkirsti Nuo 
Lenkijos Galiciją.
Vokiečių ir slovakų armi

ja, kuli pradėjo laužtis Len
kijon iš Slovakijos, taikosi 
atkirsti rusinu (ukrajinie- 
čių) apgyventą Galiciją. 
Jeigu vokiečiams pavyks 
lengvai šito tikslo pasiekti,, 
tai Lenkijai bus užduotas 
labai skaudus smūgis. Gali
cijos liks atkirsti netik der
lingi laukai ir dalis armijos, 
bet bus taip pat atkirstas ir 
susisiekimas su Rumunija. 
Jeigu franęuzai su anglais 
mėgintų kada per Juodąją 
Jurą ir Rumuniją duoti 
Lenkijai pagalbą, tai vokie
čiams Rumuniją atkirtus to
kia pagalba jau negalėtų 
lenkus pasiekti. Be to, per
ėję per Galiciją, vokiečiai 
susisiektų su Sovietų Rusija 
ir galėtų iš tenai gauti sau 
labai reikalingų žaliavų ir 
maisto.

Užimta Jau Arti 
Pusė Lenkijos.

Per dvi dienas krito 15,000 
vokiečių.

Vėliausio? žinios sako, 
kad šį utarhinką vokiečiai 
pradėjo Lenkijoj smarkų 
ofensyvą 
Varšuvos šiaurės
Lodzės šiaurėje ir Radomo 
rytuose. Pats Radomas, Lo
dzė, Sandomiežas ir Kroku
va jau paimti. Pravesta per 
tuos miestus linija parodo, 
kad vokiečiai turi jau už
ėmę beveik pusę Lenkijos. 
Poznanės miestas iki šiol te
bėra da nepaimtas, bet jis 
jau likęs toli vokiečių už
frontėj, taigi taip kaip vo
kiečių maiše. Tenai esą ap
supta 60,000 lenkų, kurie 
turės arba pasiduoti, arba 
žūti. Prie Lodzės pereitą są
vaitę vokiečiai paėmė 15,- 
000 lenkų nelaisvėn. Dabar 
gi Rodomo gubernijoj 4 
lenkų divizijos esančios pri
spirtos prie Vislos, taigi ir 
jos vargiai ištruks.

Mūšiai Lenkijoj eina la
bai atkaklus ir vokiečiams 
jie taipgi ne pigiai apsieina.1 
Jų pačių pranešimu, per 
pereitą nedėldienį ir pane- 
dėlį jie netekę apie 15,000 
karpivin

trim kryptim: 
rytuose,

Sovietai Mobilizuo
ja Armiją.

Rusų kareiviai traukiami 
os pasienin.

Šią sąvaitę iš Maskvos 
atėjo žinių, kad Ukrajinos, 
Baltgudijos, Leningrado, 
Maskvos ir Orio karo apy
gardose paskelbta raudono
sios armijos atsarginių mo
bilizacija. Traukiniai su ka
reiviais jau dunda nuo Mas
kvos į Lenkijos pasienį. Ga
benama taip pat visokia ka
ro medžiaga, maistas ir ža
liava. Maskvoje esą mano
ma, kad šitie dalykai yra 
gabenami Vokietijos armi
jai, kuri, tikimasi, netrukus 
prasilauš per Lenkiją ir su
sisieks su Sovietų siena. Gi 
armija esanti koncentruoja
ma tam, kad galėtų suimti 
ir nuginkluoti Lenkijos ka
riuomenę, kuri vokiečių 
spaudžiama gali pereiti iš 
Galicijos į Sovietų pusę.

Lenkijoj

Advertising Rates 
on Application.
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Lietuvių Dienoje New Yorke 
Buvo 25,000 Lietuvių

“TAUTŲ EŽERAS” GRO- nės. Čia kaltos aplinkybės, 
JO LIETUVOS HIMNĄ. kurios neleido musų tautai 

-------- . ! progresuoti kartu su kito
mis.

Kad musų žmonės yra ga
bus ir gyvendami laisvoje

Estradoj dainavo 3,000 dai
nininkų, šoko šokikai ir kal

bėjo kalbėtojai.

LENKAI RAŠOSI PRAN
CŪZŲ ARMIJON.

Francuzijoj gyvena apie 
800,000 lenkų. Kadangi į 
Lenkiją jie dabar negali nu
vykti, tai jie rašosi į francu- 
zų armiją ir kartu su fran- 
euzais eina vokiečių mušti.

ANGLIJA RUOŠIASI KA
RIAUTI 3 METUS.

Iš Londono pranešama, 
kad Anglijos valdžia daro 
planus trijų metų karui. Hit
leris anądien pasakė, kad 
Vokietija esanti pasiruošus 
kariauti 10 metų.

KIEK KARIAUJANČIOS 
ŠALYS TURI ŽMONIŲ.
Associated Press surink

tomis žiniomis, dabar ka
riaujančios šalys turi gy
ventojų sekančiai:

Vokietijoj .... 86,600,000
Slovakijoj .... 4,000,000

Prieš juos eina:
Lenkijoj .... 32,548,000
Francuzijoj 43,000,000
Anglijoj .... 48,000,000
Kanadoj .......  10,360,000
Pietų Afrikoj 10,000,000
Australijoj 8,000,000
N. Zelandijoj 1,600,000

Pereitą nedėldienį pašau- šalyje neatsilieka nuo kitų, 
linėj New Yorko parodoj tai aiškiai parodė ir ši Lie- 
buvo “Lietuvių Diepa.” Ir (tuvių Diena pasaulinėje 
ištikro toks pavadinimas jai; New Yorko parodoj. Suva- 
tiko. Lietuviai suvažiavo žiavo čia 60 chorų, kurie 
čia iš visų Amerikos pusių; vieni kitų pirma nebuvo 
atvyko graži jų reprezenta- Į girdėję nei matę, tačiau su- 
cija net iš Kanados sostinės Į ėję visi ant platformės susi- 
Toronto ir iš Montrealo. t ’ ' ' „

Lietuvių galėjo būti apie savo vietoj, kaip gerai išla- 
25,000. " vinti kareiviai. Ir dainos iš-

Jau šeštadienį Lietuvos'ėjo gerai—geriau negu bu- 
pavilione prasidėjo nepa- j vo galima tikėtis. O sude- 
prastas judėjimas. Vyrai ir rint apie 3,000 balsų, netu- 
moterys spietėsi pulkais ir įėjus bendrų repeticijų, tai 
domėjosi išstatytais daly- ne juokai, 
kais. Čia džiovinti Lietuvos 
baravykai, tenai gražus 
naujų fabrikų audiniai, ki-j 
tur bonka “krupniko,” da 
kitur visokie kaimiečių rai
žiniai, piemenų dūdelės, į 
juostos ir kryžiai. Kryžių 
net perdaug. Ypač nejauku 
į juos žiūrėti, kad jie tokio 
primityviško skonio, nela
vintų rankų darbas, lyg Ala- 
skos indijonų stabai. Jie la
bai prastai reprezentuoja 
Lietuvą. Bet ką padalysi, 
kad Romos katalikų bažny
čia musų tėvynę tokia pada
rė. Teisingai pasakė savo 
kalboje p. J. Budrys, gene
ralinis Lietuvos 1 
New Yorke: ----------- . .
musu visu jausmus, patrau-1 Laucka, o angliškai—Sule
kia širdį, o kai kam ir ašara I vičius, kuris angliškai vadi- 
išspaudžia? Tai tas, kad jis^asi Boley. Jis yra profesio- 
(pavilionas) yra savas. Ku-'“"1”" “~J’ “ ”
klus—bet savas. Prisimin
kite vyskupą Valančių. A- 
pylinkės šlėkta, manydami 
kad vyskupo motinai netin
ka dėvėti kaimietės rubais, 
apvilko ją puošniais miesto 
drabužiais. Bet Valančius 
tai pamatęs pareiškė: ‘Tai 
ne mano motina; mano yra 
kaimietė.’ Tą patį galima 
pasakyti ir apie musų pavi- 
lioną. Jį galima butų išpuoš
ti auksu, bet tuomet jis ne
būtų musų, neatvaizduotų 

, Lietuvos.”
Ištiesų,

AMERIKOS LAIVAS IŠ- 5'ra’ nors, 
GELBĖJO 33 JURI

NINKUS.
New Yorkas, rugsėjo 7.—

• Anglų laivas “Olivegrove” 
plaukė iš Kubos į Angliją.

i Airijos pakraščiuose prieš į- 
l plaukiant laivui į Anglijos 
kanalą vokiečių submarina 
jį susprogdino. “Olive- 
grove” nuskendo į šešias 
minutes.

Laivas “Washington” 
plaukė iš New Yorko į Ang- 

'i liją ir gavęs SOS signalą 
nusiskubino pagelbon ir vi
sus 33 jurininkus paėmė 
sveikus.

Ir Kanada Paskelbė 
Karą Vokietijai.

Bet kareivių nesiųs; rems 
Angliją tik pinigais.

Pereitą nedėldienį jau ir 
Kanada paskelbė Vokieti- 

kareivių. .... ! jai karą. Vyrų į armiją ne-
Daugiausia vokiečių kri- ketina prievarta imti, bet 

to atakuojant Varšuvą, kur , rems Angliją finansais ir ki- 
apginkluoti visi vyrai ir mo- jtokiais materialiais budais, 
teiys laikosi iš paskutinių Kai valdžia paklausė Kana- 
jėgų. Miestą paimti, žino-1 dos parlamentą, ar iis to-jėgų. Miestą paimti, žino-Į dos parlamentą, ar jis to
mą, ne lengva, jeigu kiek- kiam planui pritaria, tai jis 
vienas namas pilnas kulka- buvo užgirtas beveik vien- 
svaidžių. Matyt, vokiečiai ' ------- 
buvo jau įsiveržę į miesto 
vidurį, tačiau turėjo trauk
tis. Lenkų armijos vadovy
bė šį utarninką pranešė iš 
Varšuvos per radiją, kad 
vokiečiai buvo atstumti “to
li į sostinės pakraščius.” 
Reiškia, Varšuvos pakraš
čiai vokiečių rankose.

Iš Rumunijos pranešama, 
kad 7,000 lenkų kareivių 
pabėgo Rumunijos pusėn.

balsiai. Priešinosi tik tiys ar 
keturi atstovai, tų tarpe ir 
socialistinės Co-operative 
Commonwealth partijos 
parlamente vadas M. J. 
Coldwell; bet kiti tos parti
jos nariai parlamente savo 
vado nepaklausė ir balsavo 
už karą. Ypač karštai už 
karą stojo buvusios Socialio 
Kredito partijos nariai (da
bar ši partija savo vardą y- 
ra pakeitus ir vadinasi New 
Democracy partija). Šitos 
partijos lyderis Herridge 
reikalavo, kad Kanadoj 
tuojaus butų įvestas priva
lomas kariuomenėn stoji-

AMERIKOJ DIRBA ANG
LIJAI IR FRANCUZIJAI 

LĖKTUVUS.
Nors prezidentas Roose-1 mumo nduuijiucucu owji- 

veltas paskelbė embargo mas ir kad Kanada tuojaus 
karo reikmenų siuntimui siųstų Anglijai kareivių į 
kariaujančioms šalims, bet pagalbą. Gali but, kad prie 
Amerikos dirbtuvės visu to ir prieis, jei karas ilgai 
smarkumu stato karo lėktų- užsitęs, 
vus Anglijai ir Francuzijai. 1 
Nuo šiol kas sąvaitė busią 
pastatoma po šimtą lėktu
vų. Atstovas vienos didelės j 
įmonės pareiškė, kad dabar, 
padirbti lėktuvai bus sudėti' 
sandėliuose, o Anglijos ir 
Francuzijos valdžios turės 
susirasti budus kaip tuos 
lėktuvus iš Suvienytų Vals
tijų galės išsigabenti.

KVIEČIA AUSTRUS NU
SIKRATYTI HITLERIO 

VALDŽIOS.
Austrijos žmonės, kurie 

pabjėgo Šveicarijon ir kitur 
kai Hitleris užgrobė jų šalį, 
dabar kreipiasi į pasiliku
sius savo 1 ' 
taria jiems sukilti armijoj 
padaryti Hitleriui galą.

NUKIRTO VOKIEČIUI 
GALVĄ.

Pereitą sąvaitę Berlyne 
buvo nukirsta Hermannui 
Weisseriui galva, užtai, kad 
tas jaunuolis buvo sutikęs 
parduoti svetimos valstybės 
agentui vokiečių šovinio da
lis. Weisser buvo 23 metų 
amžiaus.

vientaučius ir pa- 
i ir

čia 60 chorų, kurie

tvarkė ir sustojo kiekvienas

vinti kareiviai. Ir dainos iš-

Šokikai taipgi gerai pasi
rodė. Tik pirmas šokis, 
“Suktukas.” nelabai pavy
ko, bet kiti išėjo gerai. Ypač 
publikai patiko “Mikita,” 
kurį šoko vieni vyrai, kilno
dami kojas per ilgas lazdas, 
ir “Jonkelis,” šokis labs i 
panašus į senovišką kadrilį.

Buvo ir prakalbų. Kalbė
jo parodos prezidentas, Lie
tuvos konsulas Budrys, mi- 
nisteris Žadeikis, vienas 
Jungtinių Valstijų valdinin
kas ir komiteto pirmininkas 
Laučka.

Programos eiga buvo 
konsulas nuolatos aiškinama per gar- 

‘Kas sužadina siakalbį. Lietuviškai aiškino

Lietuva tokia ir 
mums, gyvenan

tiems aukštos civilizacijos 
šaly, ir nejauku matyt, kad 
musų tėvų kraštas taip toli 
atsilikęs nuo progreso. Žino
ma, čia nekalti musų žmo-

I nalus radio “anounceris." 
skelbia per radio Para
mount News kompanijos ži
nias Amerikos publikai. Jo 
balsas labai aiškus ir malo
nus.

Lietuvos pavilionas stovi 
prie “Tautų Ežero” (La
goon of Nations), iš kurio 
nuolatos švirkščia fontanai. 
Vakare tie fontanai apšvie
čiami įvairiomis spalvomis, 
o iš po vandens sklinda ste
bėtinai gražus muzikos gar
sai, ir kartu su tų garsų pa
kilimu ir nusileidimu pakįla 
ir nusileidžia spalvuoti van
dens stulpai. Reginys nean- 
sakomai gražus. Lietuvių 
Dienos vakarą “tautų eže
ras” grojo Lietuvos himną 
ir švietė Lietuvos vėliavom 
spalvomis.

Gali But įvelta ir Amerika
skandintas. Toks įsakymas 
esąs duotas visiems Vokie
tijos submarinams. Vokie
tija paskelbusi Anblijai 
kontra-blokadą ir palaiky
sianti ją savo submarinais. 

šią sąvaitę jie įspėjo, kad jų ' Laivai, kurie veš Anglijai 
submarinai skandinsią vi-1 karo medžiagą ar maistą, 
sus laivus ant jūrių, kurie ! busią skandinami, nes tokią 
nenorės sustoti ir nesiduos i blokadą Anglija paskelbusi 
jiems iškrėsti. Ties Airijos!}1’ prieš Vokietiją. Taigi čia 
pakraščiu Amerikos preky- ! iį’ kįla, klausimas, ar galės 
bos laiVas “Wacosta” jau 
buvo submarine sustabdy
tas ir iškrėstas. Vokiečiai 
krėtė jį 3 valandas jieško- 
dami “kontrabandos,” bet 
nieko nerado ir paleido. 
Submarine viršininkai pa
sakė Amerikos laivo kapito-

Vokiečiai žada skandinti 
šios šalies laivus.

Nors Rooseveltas yra nu
sistatęs j Europos karą nesi
kišti, tačiau vokiečiai gali 
išprovokuot ir Ameriką. Jau

AMERIKOS VOKIEČIAI 
PRIEŠ HITLERĮ.

Amerikos Vokiečių Kul
tūros Sąjunga, kuri turi 
103,000 narių, savo seime 
Clevelande pasmerkė Hit
lerį ir priėmė rezoliuciją, 
kurioj, pasižada daryti vis
ką, kas tik galima, kad tas 
baibaras butų sunaikintas.

_ Jis suteršęs visų vokiečių 1 nui, kad jeigu jis nebūtų su- 
__ | vardą pasaulio akyse. (stojęs, tai jo laivas butų pa-

, ar galės 
' Amerika tylėti, jeigu vokie
čiai pradės skandinti jos 
laivus su masitu?

ČEKAI FRANCUZIJOJ
ĮKŪRĖ LEGIJONĄ
Paryžiaus žiniomis, Fran

cuzijoj gyvenę čekai jau su
siorganizavo legijoną ir eis 
prieš vokiečius kariauti.
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NEGERAI IŠPRANA-' KURIASI NAUJA DVA-

£AVO.
Šiomis dienomis mus pa

siekė Urugvajaus lietuvių 
komunistų “Darbo” 16-tas 
numeris, kuris yra išėjęs da 
tuo laiku, kai Maskvoje ėjo 
rusų-anglų-francuzų dery
bos dėl “taikos fronto” su
darymo. “Darbas” tuomet 
manė, kad šitoks “trijulės 
paktas” esąs neginčijamas 
įrodymas, jog “Maskva pa
sidarė viso pasaulio demo
kratijos viltis.”

Polemizuodamas su vienu 
savo bendradarbiu, kaž
kokiu Pedro, kuris nenorė
jo tokiai Sovietų reikšmei 
tikėti, “Darbas” sako:

“Kad Trijulės pakto dery
bos turi didžios svarbos dabar 
mato kiekvienas; visų tenden
cijų spauda taja tema užpildo 
ištisus puslapius ir kiekvienas 
pasikeitimėlis yra kuoplačiau- 
siai komentuojamas.

“Tačiau derybų pradžioje 
netruko kairiųjų politikų, ku 
rie suprato kitas problemas, 
bet nesuprato šios. Jie kalbėjo 
ir rašė lygiai tuo pačiu tonu, 
kai ir Romos bei Berlyno val
džių vyrai. Neigė šį neįkainuo
jamą atsitikimą, neigė dalykų 
svarbą ir išanksto nusakė, kad 
iš to nieko nebūsią. Toks jų e'- 
gėsys, nors netiesioginiai, bet 
aiškiai, prisidėjo pi;ie fašisti
nės propagandos kliudyti pak
to pasirašymą.

“Tuo laiku, straipsnyje “A- 
pie supainiotas problemas,” 
‘Darbe’ aš pasmerkiau šių po
litikų nusistatymą. Omenyje 
turėjau kitataučius, bet pasi
rodo jų butą ir lietuvių, net 
darbiečių, tarpe.

“Tūlas Pedro, praeitam 
‘Darbe,’ imasi ‘kritikos.’ Anot 
jo, anglų nusilenkimas Sovie
tams nereiškiąs Anglijos vir
šenybės praradimą Europoj.

“Jeigu ne, tai gal drg. Ped
ro malonėtų išaiškinti šį feno- 
metą, kuris aršiausius Sovietų 
priešus, anglų lordus, paklup
dė ties Kremliaus vartais? Gal 
pasakytų, kodėl Maskva pasi
darė viso pasaulio demokrati
jos viltis?”

Bet šitą pareiškimą “Dar
bas” padarė peranksti. Mas
kva šiandien pasidarė di
džiausia Vokietijos milita- 
ristų viltis. Jie nedrįso pra
dėt karo tol,, kol Maskva ne
pasirašė su jais nepuolimo 
sutarties. Dabar jie užpuolė 
Lenkiją ir tikisi vėliau apsi
dirbsią su Francuzija, nes 
Maskva juos užtikrino ne
duosianti jokios pagalbos 
demokratinėms valstybėms.

“Darbas” dabar turėtų 
prisipažinti kad nekoks iš jo 
pranašas.

SUSTOJO ARGENTINOS 
“IŠVIEN.”

Argentinoje buvo leidžia
mas sąvaitraštis “Išvien,” 
kuris stengdavosi palaikyti 
ištikimybę Smetonos val
džiai. Sakoma, kad iš Kau
no jis buvo ir finansuoja
mas. Jį redagavo p. M. Šal
čius, kuris savo laiku Jung
tinėse Valstijose buvo pa
garsėjęs kaip “viso labo mo
kytojas.”

Dabar urugvajiečių ko
munistų leidžiamas “Dar
bas” praneša, kad tas p. Šal
čiaus “Išvien” jau sustojęs. 
Esą— <

"M. šalčius buvo Argentino
je, kuomet ten buvo litų. Jis 
įsteigė ir redagavo laikraštį, 
kurio tikslas buvo atversti 
naują istorijos lapą išeivijai. 
Bet pritrukus litų, laikraštis 
užsidarė, o šalčius, liuosas, iš
keliavo sau. Sakoma, dabar jis 
Čilėje. Grįžęs Lietuvon išlei- 

, siąs įspūdžių knygą.”
Matyt, tautininkų dvasios 

nemėgsta ir Argentinos lie
tuviai. - ■■ ■ -■ —■ i ■--

RININKIJA.
“Lietuvos Žinios” cituoja i 

iš “Dzien Polski” įdomų i 
straipsnį apie tai, kaip Lie
tuvoje kuriasi nauja dvari-, 
ninkija. Girdi:

“Pasklidus žiniai, kad kur 
nors parduodamas (sakysim iš 
varžytinių) dvaras, ta krypti
mi traukia ištisos besikurian- 
čiosios Kauno aristokratijos 
virtinės, norėdami dvarininkų 
guštos įsigyti. Nereikia nuro
dinėti faktų. Jie visiems žino
mi. šitie ponai nori nusipirkti 
dvarus. Tokiam ponui impo
nuoja, kad, girdi, jis turįs 
‘dvarą,’ kad tapęs ‘dvarinin
kas.’ Atostogų metu važiuo
siąs į savo, dvarą, rengsiąs pri- 

rėmimus ir medžiokles—žodžiu, 
elgsis taip, kaip elgdavos jo 
pasmerktas ir išjuoktas sena
sis dvaro savininkas. Skirtu
mas bus tik tas, kad senasis 
dvaro savininkas smuko daž
nai dėl to, kad jo dvaras ne
duodavo pelno, — naujasis gi 
palaikys jį savo pajamomis 
gautomis mieste. Išėjęs į pen
siją taip pat turės pajamų iš 
šalies ir galės išsisukti iš fi
nansinių sunkumų, kokius su
daro ūkininkavimas.

“Tokiu budu kuriasi naujoji 
dvarininkija ir neperdėsiu pa
sakęs, kad lietuvių inteligentų 
sluoksniuose pasireiškia labai 
stiprus veržimasis sukurti 
‘savo’ dvarininkija. Mūriniai 
namai Kaune, ‘dvaras’ kaime 
—štai idealas.”

NAUJA “PĖSTlNIN- 
KIJA” SOVIETUOSE.
“Lietuvos Žiniose” skai

tom šitokį kurjozą:
‘‘ ‘Antireligijozaikas’ rašo, 

kad įvairiose Sovietų Sąjungos 
srityse atsiradę vadinamieji 
‘Kristaus pėstininkai.’ Tai ke
liaujantieji šventikai. Jie vaik
ščioja po kaimus ir atlieką vi
sas reikalaujamas tikybines 
apeigas. Be ‘Kristaus pėstinin
kų’ kai kur atsiradusios ir; 
‘Marijos pėstininkės’ — mote
rys, kurios taip pat einančios 
šventikų pareigas.

“Moterys-popai esančios ‘sa- 
mosviatkės,’ t. y. pačios save 
įšventinusios. Bet netrūkstą ir 
vyrų ‘samosviatų.’ Vieno kol
chozo pirmininkas pats save 
įšventinęs į šventikus ir pra
dėjęs krikštyti komunistų vai
kus.”

GEN. FRANKO KALĖJI
MUOSE ESĄ 600 KU

NIGŲ.
Spaudoje pasirodė ispa

nų vyskupo Palencia pa
skelbtas laiškas, kad gen. 
Franko kalėjimuose Ispani
joje šiandien sėdi apie 600 
katalikų kunigų, kurie atsi
sakė melstis už jį. Nežiū
rint to, popiežiaus propa
gandos malūnas skelbia 
Franką esant didžiausiu ka
talikybės gynėju. Mat, jis 
apgynė kunigai dvarus, ku
riuos demokratinė respubli
kos valdžia ruošėsi išdalyt 
Ispanijos bežemiams.

“VOKIETIJA TURI BŪTI 
SUNAIKINTA.”

Varšuvos dienraštis “Kur- 
jer Polski” rašo, kad Vo
kietija, kaip savo laiku Kar- 
tagos miestas, turinti būti 
sunaikinta. Laikraštis to
liau nurodo, kad taikos są
lygos prieš 20 metų reikėję 
diktuoti Berlyne. Tačiau ta
da Vokietija buvusi pakvie
sta dalyvauti Versalėje, 
prie konferencijos stalo. Ta 
klaida antrą kartą nebu
sianti pakartota. Civilizuo
ta Europa pergyveno žymią 
evoliuciją. Dabar ateina 
greitais žingsniais tas lai
kas, kada nusistatymas, kad 
Vokietiją reikia išnaikinti, 
virsta visiems būtinybe.

— KELEIVIS so. BOSTON

Photograph from the New England Council
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vargšai darbininkai, Lietu
vos valdžios prikankinti, 
laukiam pasaulinio karo 
kaip Velykų; gal tada pasi
baigs tie musų vargai ir 
kentėjimai iš "tų prakeiktų 
dabartinių valdininkų ran
kų. Lietuvos valdžia mums 

I biauri, bet mes vargšai nie
ko negalime padaryti. Jei 
galėsi, prašau tuojaus para
šyk man laišką, nes aš, kaip 
tik sutvirtėsiu, nebu-iu toj 
vietoj, nes čia reikia badu 
mirti, niekas neduoda jo
kios pagalbos; eisiu duonos 
jieškoti. O jei kitaip atsi
tiks, tai gal prisieis ir man 
mirti... Noriu valgyti, net 
nieko neturiu. Atvažiavau 
iš Klaipėdos, ir pasijutau, 
kad aš esu nelaimingas su
tvėrimas šiame pasauly... 
Daugiau nieko neberašysiu, 
nes manau, kad viską su
prantate ir atjaučiate. Su
diev, sudiev... Nelaimingas 
mano gyvenimas... Tavo...” 

i šitas laiškas patvirtina 
musų kaltinimą, kad smeto
ninė Lietuvos valdžia nesi

rūpina ir nešelpia vargšų 
■ darbininkų, ar jie butų pa- 
I bėgę iš Klaipėdos, ar gyve
nę Lietuvoje.

Laiško autorius atvažia- 
i vęs iš Klaipėdos negauna 

jokios pagalbos-pašelpos, 
neturi ko valgyt, ir sakosi 
eisiąs duonos jieškoti. Tai 
reiškia, eis elgetauti (uba
gauti), o jei nepasiseks, tai 
gal badu teks numirti. O tuo 
tarpu Amerikos lietuviai 
siunčia šimtus dolerių Sme
tonos valdžiai, ir tiki (tūli 
gal nuoširdžiai, nežinodami 
dalykų, o kiti veidmainiau- 

1 darni),—kad toji valdžia 
j šelpia Klaipėdos pabėgėlius, 
\ vargšus darbininkus. Ir da- 
; bar da teberenkamos aukos 
i “Lietuvos reikalams,” ir A-

_  ___________ i merikos lietuvių “progresy- 
y •____________________ 1_________________ jviai” laikraščiai, “kovotojai

Lietuvos Biednuomenė
todėl, kad tie, kurie dar ne
aukojo ginklų fondui ir ki
tokiems reikalams, taipgi 
paaukotų, nes “matote, kaip 

Jaudinantis laiškas iš . tas ir ne socialistas, taipgi, kiti gausiai aukoja.”
Lietuvos. i ir ne “bedievis,” bet papras- Apie aukas “Lietuvos rei-

“Keleivvje” andai tilpę51 ^as žmogus, kaip ir visi kiti kalams ateityje gal iškils 
“PatriotiškaJ Lietuvos piliečiai. Ir štai, ką ir jaugiau panašių faktų, ’ . _ _bciiii buri nnbo/ii'on nitiintoo

Negauna Pagalbos!

straipsnys, 
Fašizmas Apsuko Galvas 
Musų Vadams,” sukėlė ne
maža diskusijų tūlose orga
nizacijose ir ginčų tarpe pa
vienių asmenų. Vieni bando 
Įrodinėt, kad renkamos 
Klaipėdos pabėgėliams au
kos esą siunčiamos Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui, ir kad 
tos aukos naudojamos ski
riamam tikslui. I 
na, kad amerikiečių visas 
aukas globoja smetoniniai 
valdininkai, ir kad jie bied- 
nų žmonių nešelpia. Dėlei to 
“keleivio” straipsnio drg. 
F. A. “Vilnyje” parašė “kri
tiką.” (Kitų laikraščių ne- 
patėmijau, ir apie F. A. 
“kritiką” gal teks vėliaus 
pasakyti keliatą žodžių.)

Dabar vienas draugas, 
kuris skaitė minėtą “Kelei
vio” straipsnį, girdėdamas 
tuos ginčus, pridavė man 
laišką gautą iš Lietuvos nuo 
vieno asmens, kuris gyveno 
Klaipėdoje, o dabar randa
si Didžiojoj Lietuvoj. Pri
duodamas man tą laišką 
draugas amerikietis patarė, 
kad to laiško ištraukos butų 
paskelbtos “Keleivy.” Laiš
kas datuotas birželio 27 d., 
1939 m., ir išsiųstas iš Lie
tuvos.

Kad apsaugojus Lietuvoj 
gyvenančius žmones nuo fa
šistinės valdžios teroro, pa
vardžių ir vietų neskelbsiu 
nei to amerikiečio, nei to 
asmens, kuris dabar gyve
na Lietuvoje, ir kuris pri
siuntė laišką Amerikon. O 
jei .kas sakytų, kad neteisy
bė, kad tokio laiško nėra, 
tai už padėtą tam tikrą su
mą pinigų pralaimėjimui, 
galėčiau tą laišką parodyt 
tik išbraukus autoriaus pa
vardę ir adresą.

Iš laiško duodasi suprasti, 
kad jo autorius ne komunis-

jis rašo:
Laikraščiai’ meluoja.

“Mano brangus....

No. 37. Rugsėjo 13 d.. 1939 m.

Generolas Krivickis.
Drauge tarnavom Raudonojoj Armijoj.—Buvo pavyz
dingas karys, draugingas ka reiviams.—Dėl karjeros iš 

Anarchisto pasidarė komunistu.
[Šis straipsnis tilpo “Argentinos Lietuvių Baiso” 17 rugpiučio laidoje. 

Kadangi Amerikos lietuvių spaudoj dėl gen. Krivickio eina dideli ginčai 
ir kai kas tvirtina, kad tokio karininko Sovietų armijoj visai nebuvę, kad 
asmuo šituo vardu pasivadinęs nesąs joks Krivickis ir ne karininkas, bet 
paprastas štnelka Gingsberg, tai mes manom, kad musų skaitytojams bus 
įdomu pasiklausyti, k n apie gen. Krivickį rašo Juozas Laurinaitis, "Ar
gentinos Lietuvių Balso” bendradarbis, kuris sakosi pats tarnavęs rau
donojoj armijoj po Krivickio vadovybe. Žemiau seka jo straipsnis taip 
kaip jis buvo išspausdintas "Argentinos Lietuvių Balse,” kuris patalpi
no ir autoriaus atvaizdų.—“Keleivio” Redakcija.]

“Arg. L. Balso” 456 num. ra
dau straipsnelį, minintį Raudo
nosios Armijos generolą V. G. 
Krivickį. Taip pat kartą buvau

mo tuo kart pas jį nėra; jis vis 
ką nors geresnio sugalvoja savo 
komandos labui. Jo komanda vi
suomet buvo geriau viskuo ap-

kaip kad aukščiau cituotas 
j laiškas. Tuomet tie musų 
, vadai ir laikraščiai, kurie 

“Mano brangus.... Kaip prisidėjo prie aukų rinkimo, 
klausiai apie Klaipėdą, kad galės pasidžiaugti, kad jie 
laikraščiai blogai rašo, tai sušelpė Smetonos diktatūrą 
yra tikra melagystė. Melno-J1’ pripirko ginklų Smetonos 
ja tie prakeikti" laikraščiai žvalgybininkams.
(čia kalbama apie Lietuvos' Smetoniniai konsulai skel-

[ laikraščius.—S.L.RPoHit-ibiaatskaitasišsurinktųau- 
KitUvirti leriu nebl°ga gyvent teisin-,kų, pasakydami, kad gautas 

Igam žmogui, tiesa, po Hit-'aukas jie persiunčia “į ata- 
' leriu yra bloga gyvent pa- tinkamus fondus” (visai nė 
leistuviams, vagims, viso- Raudonajam Kryžiui, kaip 
kiems žulikams, ir žydams, i tūli bando aiškint). Tuomi 
Gi musų tėvynėj Lietuvoj ’ jie atlieka savo pareigas 
yra priešingai: čia gera gy- kaipo valdininkai, ir nepai- 
vent tik dvarininkams, vai- so, kas tomis aukomis nau- 

paleistuviams, dojasi Lietuvoje. Bet Ame- 
vagims, žulikams ir žydams, rikos lietuviai gal kada nors 
o vargšams darbininkams 
skurdas, vargas, badmiria- 
vimas. Vargšai darbininkai 
apžėlę, sudžiūvę kaip na- 
bašninkai vaikšto; juoda
darbiai nukankinti buržua
zijos, net graudu pažiūrėti. 
Valdžia kaip nori taip kan
kina, niekui- nepasiskųsi. Jei 
kur valdininkai nuskriau
džia žmones, ir jei pasi- 
skundi, tai dar daugiau 
kankina. Jei prastas žmogus 
pasakysi ką nors, kad blo
gai, kad neteisingai tave 
skriaudžia, tai prikankins 
taip, kaip senovėj kad po
nai plakė žmones. Tik vieni 
valdininkai džiaugiasi ir gi
riasi, kad Lietuvoje gerai. 
Lietuvoje pirmą vietą už
ima neteisybė, paleistuvys
tė ir žmogžudystės, bet laik
raščiai to neskelbia. Teisin
gą žodį sakau, nesibijau. 
Amerikos lietuviai, jei gali
te, tarkit savo žodį už mus 
vargšus, nes musų tėvynės 
valdžia kankina mus kaip 
nori.”

Laukia pasaulinio karo 
kaip Velykų.

“Mano brangus... Mes

dininkams,

turės progos paklausti tų 
vadų ir laikraščių redakto
rių: kodėl jiems galvos bu
vo apsisukusios, kad siuntė 
aukas fašistinei valdžiai, 
rėmė lietuvišką fašizmą?

Gal taip atsitiko iš to di
delio kairumo — kovingu
mo, ar, anot Mizaros—iš di
delio susinervinimo? Tik 
“Keleivis”’ yra liuosas nuo 
to aukų rinkimo vajaus ir 
bešališkai dalykus aiškina.

Senas Laisvamanis.

KRUVINOS UŽBAIGTO- 
VĖS BIRŽUOSE.

Rugpiučio 7 d. darbinin
kai Biržų bravore baigė re
monto darbus, “magary
čioms” gavo satinę alaus. 
Gėrė, linksminosi ir jautėsi 
laimingi, bet tos vienos sta
tinės neužteko. Pirko kią. 
Visai įsismaginę, dėl kažko
kios moters pradėjo ginčy
tis. Kilo muštynės. Rezulta
te darbininkas P. Armona- 
vičius keturiais peilio smū
giais perdūrė darbininką 
Akmenėlį. Armonavičius 
areštuotas. Akmenėlis kitą 
dieną mirė. Vedamas tardy
mas.

radęs jį minint viename vieti
niame dienraštyje, tat noriu 
jums papasakoti kai-kuriuos at- 

j siminimus, kadangi, aš manau, 
bus nei daugiau, nei mažiau, 
kaip bus jis buvusis mano virši
ninkas, su kuriuo lapkričio mė
nesy 1919 metais Polocke iš vie
no apkaso į lenkus šaudėme ir 
ten pat lenkų 8 colių “čemoda
nu” buvome žemėmis apipilti, ir 

I kulkosvaidis virto ant musų ap
kasau... Taip sakant, apturėjo
me “lenkišką krikštą.’”

Žinoma, ne vienas šuo yra 
margas. Taip ir Krivickis gali 
būti ne vienas; bet aš iš viso da
rau išvadą, kad bus tas pats.

Man nebūtų įdomu kalbėti 
apie kitą kokį žmogų, bet Kri- 

j vickis tai buvo kas tai “nepa
prasto,” ir aš jį visuomet atsi
menu.

Buvęs caro kariuomenės kari
ninkas, jis ir Raudonojoj Armi
joje minimu laiku buvo Virši
ninku Mokomos Kulkosvaidžių 
Komandos prie atsarginės divi
zijos vakarų fronte. Man teko 
proga ton komandon užkliūti. 
Stovėjome Vitebske, lageryje 

i Mazurino. Lapkričio mėnesy 
| staiga gavome įsakymą vykti 
į frontą Polockan, kadangi sku
botai ten reikėjo “užkišti sky
lę.” Už trijų sąvaičių vėl grįžo
me Vitebskan. Žiemą išvažiavo
me Mogilevan. kur musų virši
ninkas sugalvojo padaryti kar
jerą: pastojo komunistų parti- 
jon ir išvažiavo Smolenskan, 
“ant komandų kursų.”

Dabar pasistengsiu aprašyti 
to žmogaus būdą.

Aš, būdamas rusų kariuome
nėje, ypatingai Raud. Armijoje, 
perėjau daug dalių ir turėjau 
daug viršininkų gerų ir blogų, 
bet iš jų visų visuomet atsime
nu Krivickį: tai buvo tikras ka
ro artistas; jis jau gimęs būti 
vadu, ir kuri kariuomenė tokius 
vadus turėtų—butų nenugali
ma.

Tais, galima sakyti, anarchi
jos laikais, kuomet dar Raudo
nojoje Armijoje vadams nelen
gva buvo palaikyti drausmę, 
musų komandoje buvo draus
mė, tvarka, pavyzdys ir drau
giškumas — tai ačiū drg. Kri
vickio talentui. Mes jo bijom, 
bet mylim ir gerbiam. Daug yra 
viršininkų, kurių kareiviai bijo, 
bet kartu ir nekenčia; bet kad 
bijotų ir mylėtų, tai jau kas tai 
“ypatingo.”

Jis palaikė savo komandoje 
pavyzdingą tvarką ir drausmę, 
nors per visą ten mano buvimo 
laiką (8 mėnesius) nenubaudė 
nei vieno kareivio, tik vieną iš
siuntė iš komandos už tai, kad 
buvo kazirninkas, eidavo į kitas 
kuopas ir ten per naktis korto
mis lošdavo. O vienam karei
viui, kad užsiėmimo valandose 
buvo išėjęs miestan, padarė pa
stabą. Kareivis sugriaudintas 
apsiverkė.

Tautybės nei tikybos jo mes 
nežinojome ir tas mums buvo 
neįdomu. Jis pats sakėsi esąs iš 
Lenkijos. Buvo aukštas, sma
gus vyras, lengvos eisenos; kai 
mane kartą pavadžiojo Polocko 
gatvėmis, tai ąš turėjau tekinas 
bėgti, kad nuo jo neatsilikčiau, 
nežiūrint to,' kad ir mano “ša-

rupinta, kadangi jį ir vyresni 
gerbė. O kai buvome Polocke, 
pozicijose, tai pavojingiausioje 

, valandoje jis būdavo pas mus 
apkasuose, ko su kitais panašių 
komandų viršininkais nekuomet 
neatsitinka.

Nebuvo politikas... Buvo ka- 
' rys kunu ir dvasia. Jis sakėsi 
esąs anarchistas ir kai pabaigo
je 1919 metų nutarė vykti į 
Raudonuosius kursus, tai sakė, 
kad nepatogu keisti partijos bi- 

. lietą, bet tai darąs dėl karjeros, 
esą: “čia supusi žmogus šitoj 
komandoj ir niekada iš jos neiš- 

I eisi”... žinoma, sulyg savo mok- 
[ slo ir kariškų gabumų jis ir tuo
met jau galėjo būti generolu, 
nes tuomet Raudonojoj Armijo
je bile koks buvusis caro armi
jos puskarininkis batalijoną ko
manduodavo; bet šis, kaipo kul
kosvaidžių specialistas,'—amži
nai butų turėjęs pasilikti ko
mandoje, todėl ir nutarė iš ko
mandos išeiti į platesnį kelią.

Ir kai “Balse” paskaičiau, 
kad kai kurie ten Nertuose gy
venanti musų vaikėzai šį žmogų 
vadina “šmelka Ginsbergu,” tai 
šita pavardė jam visai neatatin- 
ka. Kuomet aš atsimenu pergy
ventus laikus, tai atsimenu ir šį 
žmogų, kaipo puikiausią iš visų 
mano buvusių viršininkų, ir jei
gu žinočiau, kad tas pats (var
gu gali būti kitas) ir žinočiau jo 
adresą, tai vargu iškęsčiau ne- 
pasiuntęs jam savo krasnoar- 
meiskus linkėjimus ir primin
čiau jam tą vakarą Polocke, ant 
Dauguvos kranto, kaip kulko
svaidis, lenkiško “čemodano” 
stumiamas, virto ant musų ap- 
kasan ir pusę valandos ausyse 
spengė nuo trenksmo, — tai ir 
jis atsimintų savo ištikimą rau
donarmietį Laurinaitį! (Jo ra
portu ir į “vyresnybę” pakeltas 
buvau.)

Aš tą žmogų visuomet su pa
garba minėsiu.

Dabar noriu kai ką išsitarti 
apie “šmelkas Ginsbergus.”

Ech. laikai, kaip jus smalkiai 
keičiatės, ir revoliucijos, kurios 
smarkiai evoliucijonuojate !... 
Ar gi ne “šmelkos Ginsbergai” 
buvo vyriausi šulai rusų, prųl^- 
tarinės revoliucijos? Kyla klau
simas: ar šie “politikai,” kurie 
“Šmelkas Ginsbergus” mini su 
panieka, jau pakeitė iš pamatų 
savo programą, ar jau neigia 
proletarinę Rusijos revoliuciją, 
ar jau pritaria tam senam obal- 
siui ką sakydavo: “Bej židov— 
spasaj RoSsijul?” Matyt, ir ko
munistų partijoje jau.“rasės 
tyrumas” vykdomas.

Juozas Laurinaitis.
1939 metų
Rugpiučio 6 d.

kės” ilgos.
Buvo karingos išvaizdos: no

sis lengvai lenkta, labai tipiškas 
oficierius.

Būdavo, ateis musų butan, 
duos “velnių” už netvarką ar 
švaros trukumą ir atsisėdęs už
veda kokią nors “besiedą.” ta
riasi su mumis apie visokius 
reikalus, kaip ką geriaus galima 
butų susitvarkyti. Jokio išdidu-

IMIGRACIJOS GALIMY
BĖS Į ARGENTINĄ.

Argentinos žemės ūkio 
ministeris per pasikalbėji
mą su spaudos atstovais pa
reiškė, kad jis palankiai 
žiuri į imigraciją. Pasak mi- 
nisterio, dabartinės imigra
ciją varžančios priemonės 
esančios laikino pobūdžio.

Turės būti leista nauja 
teisėta kolonizacija. Minis
teris takiau pridūrė, kad 
Argentinos vyriausybė ne
gali leisti nekontroliuoja
mos imigracijos, net tada 
daug pabėgėlių norėtų įva
žiuoti iš kraštų, kur imigra
cija neleista. “Aš manau., 
kad imigrantais turėtų būti 
tik tie, kas atvyksta savo no
ru su ukiniu pianu. Imigran
tai negali būti nepageidau
jami pabėgėliai, ar nusikal
tėliai,” sako jisai.

A
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
A. L. P. Kliubo susirinki

mas.
Rugsėjo 1 buvo A. L. P. 

Kliubo mėnesinis susirinki
mas. Žmonių buvo nedaug, 
nes tą vakarą buvo L. Grik
što prakalbos, tai kaip kas 
nuėjo pasiklausyti, kaip ir 
apie ką jis kalbės. Be papra
stų pranešimėlių, kliubie- 
čių susirinkime nieko naujo 
nebuvo.

“Naujos Gadynes” išva
žiavimas.

Rugsėjo 3, kaip 10 valan
dą iš ryto, ties “Naujos Ga
dynės” spaustuve pradėjo 
rinktis žmonės. Apie pusę 
po 12 jau stovėjo kupini 
penki busai, kurie netrukus 
apleido Brooklyną ir išvyko 
Į North Haledon, N. J., pik- 
nikauti. Važiuotė buvo 
smagi ir linksma, nes kaip 
kurie busai turėjo gerų dai
nininkų, kurie pusėtinai 
dainavo.

North Haledon vieta ne
bloga. Pribuvo busas net iš 
Philadelphijos ir dar du iš 
New Jersey miestelių. Maši
nų suvažiavo labai daug ir 
svietelio susidarė apie 700.

Reikia priminti, kad buvo 
nebloga programa, kuriai 
pildyti turėjo garsiakalbį, 
taip, kad klausant kalbėto
jų prakalbų viskas aiškiai 
girdėjosi. Kalbėjo J. Stilso- 
nas, Burkė ir philadelphie- 
tis Rutkauskas. Jie pasakė 
gana nuosakles kalbas. 

' Kriaučiūnas ir Vasiliauskas 
gana paikiai padainavo. 
Bendrai, šis “Naujos Gady
nės” išvažiavimas galima 
priskaityti prie gana vyku
sių.

Rusų ir lenkų karas.
Tarpe Septintos ir Devin

tos gatvės, New Yorko East 
Sid ėję, yra gana gražus pai
kas. Toje apylinkėje gyve
na daug rusų ir lenkų. Jie 
visuomet po tą parką krūvo
mis sustoja ir diskusuoja į- 
vairių Įvairiausias proble
mas. Keli metai atgal komu
nistai su trockistais tenai 
smarkiai susipešė, keli nuo 
tų peštynių net mirė. Dabar, 
kilus Europoje tarpe vokie
čių ir lenkų karui, rusų-len- 
kų santikiai pasidarė įtemp
ti ir New Yorke, ypač kuo
met Sovietų Rusija, žadėju
si ginti demokratiją ir ma
žųjų tautų nepriklausomy
bę, pasuko savo gaires į kitą 
pusę, padarė nepuolimo su
tartį su Vokietija. Tas, žino
ma, palietė ir lenkus. Sovie
tų Rusijos sutartis su na
ciais taip pat atsiliepė ir į 
rusus. Minimam parke tų 
dviejų tautų reikalai šian
dien jau skiriasi. Lenkai 
persiėmė patriotizmu ir 
purkštauja ant rusų, o rusai 
juokiasi, kad lenkai per
daug apie save manę. Pir
ma žadėjo vokiečius sumuš
ti, o dabar ir iš Varšuvos 
bėga. Tokie priekaištai, ži
noma, užgavo lenkų jaus
mus ir jie pradėjo špygom 
rusus badyti, “išdavikais” 
juos vadinti. To tik ir terei
kėjo — 2 rugsėjo tarpe rusų 
ir lenkų užliepsnojo karas.

Tiesa, čia ne Silezijos 
frontas, bet New Yorkas. 
Tuojaus pribuvo keli veži
mai policijos ir mušis tapo 
likviduotas/ Nors nei vieno 
neareštavo, bet dabar jeigu 
tik pamato burius svetim- 
kalbių besiginčijant, tuo
jaus iš parko išvaiko.

Didžiuma rusų, kurie pir
miau keikė Staliną ir jo val
džią, šiandien jį giria. Jie 
mąno, kad rusams niekados 
nereikėjo kariauti su Vokie
tija, nes istoriniai tos dvi 
tautos per šimtmečius tai
kiai sugyveno. Jie mano, 
kad Stalinas ir Hitleris yra

vieno kalibro žmonės ir jie 
duotus vienas kitam žo
džius pildys. Abudu yra 
šiurkštus ir kitos rankos vy
rai, nes kaip vienas žudo 
savo opozicininkus, taip ir 
kitas. Bet abudu trokšta sa
vo valstybėms gero. Ir todėl 
jiedu gerai daro, sako rusai, 
kad tokią Lenkiją pamoki
na, nes ji nespėjo atsistoti 
ant kojų, o jau pradėjo siip- 
nesnias tautas plėšti.

Ištiesų, tuose parkuose, 
tuose New Yorko skveruos? 
girdi visokių nuomonių, vi
sokių filozofijų. Nors šį kar
tą vaina tapo likviduota, bet 
ji gali da pasikartoti, nes 
lenkų ir rusų nuomonės šiuo 
momentu labai skiriasi. Me- 
tai-kiti atgal, jie diskusuo- 
davo, ginčidavosi interna- 
cionaliais klausimais, šian
dien gi jau klausimai nacio- 
naliai. Tai ve, prie ko veda 
vargšų eilėse kėlimas “tau
tinio atgimimo!” Kada tie 
žmonės susipras, ir kada jie 
pradės protauti kaip darbo 
žmonės, kaipo pavergtoji 
klasė?

Vytautas Katilius.

BALTIMORE, MD.
“Laisvė” ir “Vilnis” užtaria 

musų kunigą.
Aš nesenai parašiau “Ke

leivy,” kad musų kunigas 
Mandelis prisikalbino juod- 
veidžius į lietuvių bažnyčią. 
Rašiau kaipo parapijonas, 
pasiskųsdamas kad mums 
nepatogu su juodveidžiais 
sykiu maišytis. Maniau, kad 
apart kunigo niekas dau
giau mano protestui nesi
priešins. Bet ve, atsirado 
užtarėjai, komunistų laik
raščių redaktoriai. Jie teisi
na ir giria kunigą, kad jis 
nori suženyt lietuvius su 
juodukais. “Vilnis” net su
rado mano korespondencijoj 
“diskriminaciją’’ juodvei- 
džiams ir daro net “Kelei
viui” priekaištus, kam talpi
no tokį protestą.

Rašyti mums reikėjo se
nai, bet kur rašyti? Katali
kų laikraščiai tokio rašto 
netalpins; o dabar sužino
jom, kad komunistų laikraš
čiai irgi nebūtų talpinę. Bet 
kągi komunistų laikraščių 
redaktoriai mano: argi mes, 
kurie užlaikome kunigais ir 
bažnyčią, neturime nieko 
sakyti prieš kunigą? Bet 
mes esame pilnateisiai žmo
nės, o ne vergai. Savo nuo
monę mes galim pasakyti. 
Mes žinome, kad kunigas 
ypatiškai juodveidžių ne
kenčia, bet jis myli jųjų de
šimtukus ir dėlto jis juos 
prisikalbino į bažnyčią. Jei
gu kunigas butų musų vie
toj, tai jis ' protestuotų la
biau negu mes. Komunistai, 
kurie šoko užtarti kunigą, 
nėra nuoširdus. Jie sako, 
kad žmonės turi but visi ly
gus, balti ar juodi. Pas mus 
Baltimorėj yra pasiturinčių 
komunistų; nekurie jų turi 
nuosavus namus ir vasarna
mius. Ir kaip tik pasitaiko, 
kad kaiminystėj apsigyve
na juodveidžiai, tai žiūrėk, 
komunistas jau ir parduoda 
savo namą, nors ir su nuos
toliais, bet kad tik pabėgus 
nuo juodžių. Kai mes, para- 
pijonai, tai turėtume sykiu 
eit prie komunijos su juod
veidžiais, bet patys komu
nistai tai nenori nei tame 
bloke gyventi, kur juodžiai 
gyvena. Jei Bimbai ar Pru- 
seikai kas lieptų iš vieno 
puodo su “nigeriu” valgyti, 
aš esu tikras, kad jiedu irgi 
protestuotų; bet kai mes ne
norime iš to puodelio švęstą 
vandenį imti ir žegnotis, į 
kurį juodveidžiai savo pirš
tus mirko, tai komunistai 
sako, kad tai “diskrimina
cija.” Ne, mes nediskrimi-

Anglijos Moterys Kasa Apkasus.

Štai kokį darbą dabra dirba Londono ligoninės slaugės. 
Jos kasa aplink savo ligoninę griovius, kuruiose bus įtai
sytos slėptuvės nuo vokiečių bombų. Moterys pristatytos
prie šito darbo dėl to, kad vyrų jau nebegalima gauti.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

žinti, kad nesu komunistas, j ^^EE^^EE^Vf^ 0 ir .^^PIELI^IKlES 
nei socialistas, ir niekados ---------------
nesu tuo buvęs. Komunistiš
kų laikraščių jau per 15 me-: 
tų nesu matęs. Bet neturiu 
nieko nei prieš vienus. Man 
yra visi geri, kas tik gerai 
daro, pagal mano geriausi 
supratimą. Tai tiek šiuom 
kartu.

Su tikra pagarba,
W. G. Lasky, 

B/ooktondale, N. Y.

Katalikų piknikas policma- 
no farmoj.

Rugsėjo 3 dieną įvyko 
pirmas piknikas naujosios 
parapijos, kurioje dabar 
klebonauja kun. Andziulai
tis. Ši parapija seniau reng
davo piknikus savo darže, 
prie bažnyčios. Nevien 
rengdavo savo piknikus, bet 
išnuomodavo darža ir ki-

leistų prie ežero mažų vai
kučių vienų. įspėja ir suau
gusius. Kas negali gerai 
plaukti, tenerizikuoja, nes 
pagalbos maudyklėse jau 
nebus. Daugelis žaidimo 
vietų taipgi užsidaro, nes 
mokyklos jau atsidaro. Vie
nos atsidarė nuo 5 lugsėjo 
dienos, o kitos nuo 11 die
nos.

toms draugijoms. Bet dabai
del tam tikrų priežasčių pa-FRANKAS PAVERSTAS

NEKARUNUOTU ISPA- rapija savo darže piknikų
NIJOS KARALIUM. 'rengti nebegali, dėl to šis

jos piknikas įvyko vadina
moj policmano farmoj. Die
na buvo graži ir publikos 
buvo nemaža. Nekurie iš 
parapijom] kalba, kad nau
jas klebonas įvesiąs naują 
tvarką.

Iš politinių Ispanijos 
sluoksnių pranešama, kad 
ispanų vyriausybės reorga
nizacija žymiai sustiprinu- 
j i gen. Franko poziciją. Da
bar Frankas bue vienintelis 
krašto valdovas, nes visa vy
riausia valdžia bus jo ran-1 ,w. 
koše. Niekas jo pavaduoti Greičių sidabrinės sukak- 
negalės, nes minister!o pir-I tuvės.
mininko valstybės sekreto-' 
riatas vykdys tik adminis-' 
tracines funkcijas. Ministe- 
rių taryba busianti savo rū
šies patariamasis organas 
generolui Frankui, kuris 
pats redaguos ir skelbs įsta
tymus. Sindikatai priklau
sys nuo vienintelės ispanų 

sijos ekonominė santvarka nacionalistų partijos, kuriai 
baisiai nepatinka pasaulio didžiausią^ Įtaką turi Fran- 
valdonams, tiesiog peilis kas. Tuose sluoksniuose nu- 
jiems po kaklu, ir dėl to jų' rodoma, kad, skubiam rei- 
visų akys yra atkreiptos į 
Rusiją — netik akys, bet ir 
norai, kad kaip nors ją su
naikinus. Gal todėl jie ir no
rėjo įtiaukti ją į karą. Bet 
pasirašydami su Vokietija 
nepuolimo sutartį rusai ap
sisaugojo nuo tokio pavo
jaus. Jie čia laimėjo didelį 
karą be mūšio. Čia likosi ap
saugoja šimtus tūkstančių 
darbininkų gyvybę,iš abiejų 
pusių, ir taip pąt apsaugo
tas žmonių turtas, kurio ver
tė gal siektų bilijonus dole
rių. Ir tuo pačiu laiku rusai 
parodė pasauliui, kad karo 
jie nenori, jie myli taiką. 
Karai reiškia pražūtį mili
jonams žmonių, o laimę tik' ¥ rp . . , v v LVJU JC4L4 etilai puvo A. 4-V/-L. > VHAJICIIVV4CW. u i V
Keliems. I aigi, Kozno sązi- metus — tai yra metai, kada nekuomet nepasiduosim ki- 

________ =, — ningo žmogaus turėtų būti ----- ... .... 
jie nereikalauja, kad su juo-1 pareiga daryt viską, kad 
džiais draugautų tie, kurie nebūtų daugiau karų, 
to nenori. Parapijonas. Kaf kas mano, kad rusų- 

i • t/ ’i'i vokiečių sutartis pažeminal O lemi k tt ir tx n tl ka. komunistus, nes pirma jie 
kovojo prieš fašistus, o da
bar jau susitaikė. Bet ši ko
va ėjo iš abiejų pusių, o ka
da viena pusė išreiškė pa
geidavimą taikos ir metė 
ginklą, tai kur butų logika 
kitai pusei kovot su tokiais 
pat darbo žmonėmis kaip ir 
jie patys? Išeitų taip, kad 
komunistai tik tam yra su
tverti, kad kovotų ir kovotų, 
nežiūrint ar kas nori taikos 
ar ne. O jei kas sako, kad 
komunistai turės dabar ne
šiot svastiką, tai taip pat 
galima pasakyt, kad fašistai 
turės nešiot piautuvą, nes 
fašistai atėjo pas komunis
tus taikos prašyt, o ne ko
munistai pas fašistus. Taigi, 
tokios kalbos yra be vertės, 
nes čionai nėra vienas lai
mėtojas, o kitas pralaimėto
jas. Sutartis lygiai naudin
ga ir rusams ir vokiečiams.

O kas link tos diplomati
nės etikos, tai ir čia rusų 
diplomatai niekam nenusi
dėjo, o tik parodė “torėms” 
kaip jiems patinka jų pačių 
etika. Juk angiai su francu- 
zais laikėsi tokios pat etikos 
ir Rusijos atžvilgiu. Taigi, 
meskim ypatiškumus prieš 
Rusiją ir atiduokim rusų 
diplomatams priderančią

nuojame juodveidžių, ir jie 
gali sau gyventi kaip jiems 
patinka. Bet kam gi mums 
maišytis vienoj bažnyčioj? 
Mes, seniai, tai nesidrovime 
ir tą pačią “muką” pabu-# 
čiuoti, kurią “nigeris” bu
čiuoja; bet musų jaunimas 
tai tiesiog čiaudi. Tai argi 
negalima rasėmis atskirai 
Dievą garbinti. Komunistai 
mums katalikams ištiesė 
lanką ir kviečia su jais sy- 

i kiu eiti; mes jų rankos da 
nepriėmėm, o jie jau norė
tų, kad mes pradėtume ir su 
juodžiais bučiuotis.

Mes į komunistų reikalus 
nesikišam. Jeigu jiems juod
veidžiai taip patinka, jie ga
li su jais draugauti. Kai ku
rie komunistų lyderiai turi 
suaugusių sūnų ir dukterų;

■ tegul jie apženija juos su 
juodveidžiais ir tegul džiau
giasi susilaukę juodų anū
kų. Tai jų dalykas. Bet tegul

Mes visi žinom, kad Ru-

kalui esant, gen. Frankas 
galės vienas viską spręsti ir 
vykdyti, neatsiklausdamas 
nieko.

»Muzikas Vincas Greičius 
su savo “šonkauliu" minėjo 
savo vedybų 25 metų sukak
tuves. P-nai Greičiai sako, 
jog tas laikas prabėgo taip 
greitai, kad sunku esą ir ti
kėti, kad jau praėjo 25 me
tai nuo tos dienos, kai jiedu 
įkūrė šeimynišką gyvenimą. 
P-nai Greičiai išaugino gra
žią šeimyną, ir visi atsižymi 
muzikoj. Linkiu sulaukti 
sveikiems ir auksinių vestu
vių.

Čekai nemiega.
Clevelande gyvenantis če

kai smarkiai darbuojasi, 
kad atgavus savo nepriklau
somybę. Čekų išvažiavime, 
kur dalyvavo virš penkių 
tūkstančių publikos, kalbė
jo Dr. Jan Papek iš Chica- 
gos. Labiausiai čekai suju
do, kai Hitleris išėjo į karą. 
Jeigu Hitleris bus sumuštas, 
tai jie pareikalaus, kad bu
tų atstatyta nepriklausoma 
jų valsybė.

Moteris nušovė savo gir
tą vyrą.

“Cleveland Plain Dealer” 
padavė žinių, kad Teklė La- 
žutkienė, 42 metų amžiaus 
moteris, nušovusi prie savo 
namų savo vyrą Petrą, 44 
metų amžiaus. Jiedu buvę 
vedę tiktai keturias savai
tes. Vyras parėjęs namo gir
tas ir pradėjęs ją mušti. Jie 
gyveno prie 12002 Peelor 
avė., Linndale.

Susirūpino SLA “džiabais.
Sandariečiai per savo or

ganą šaukia nusigandę, buk 
tai nekurie pažangus cleve- 
landiečiai tariasi pasigriebti 
kokį darbą ateinančiuose 
SLA rinkimuose. Jeigu jau 
kas tokio darbo trokšta, tai 

vedami archeologiniai iška- trokšta tie patys sandarie- 
sinėjimai. Kaip dabar iška-.čiai, o ne kiti.. Kam skau- 
sinėjimų darbų vedėjas pra- tai tas pats ir glosto savo 
nešė, rasta labai daug ver- i'onas.
tingos medžiagos. Rotušės ----- —
sklype atkasta kultūros lie- SLA veikėjai rengiasi 
kanų, kurios patvirtina isto-'prie antro pažangos vajaus, 
rikų nuomonę, kad toje vie- Taigi ruošiasi prie jo ir dė
toje jau senai prieš 1201 velandiečiai. Jie sako: mes

ATKASAMA SENOJI 
RYGA.

Ryga. — Ant Rygos rotu
šės sklypo ir ant pašto skly
po (netoli geležinkelio sto
ties) jau visus metus pra

L. K. D. S. minės 10 metų 
sukaktį.

Liet. Kult. Darželio Są
junga rengiasi prie didelių 
iškilmių. Tai bus paminėji
mas dešimties metų sąjun
gos gyvavimo. Iškilmės bus 
bankieto formoj, apie spa
lių mėnesio pabaigą. Mano
ma, kad tas parengimas 
duos pelno esamoms sko
loms atmokėti.

vokiečiai Rygą įsteigė—bu-i toms kolonijoms. Upas pas 
vo sena latvių gyvenama visus geras ir galima tikėtis, 
vieta. Iškasenų tarpe yra la- ‘ kad pasekmės taipgi bus ge
bai senų papuošalų, indų, I ros sekančiame pažangos

Gerbiama Redakcija:
Kadangi jus duodat vie

tos savam laikrašty išsireik
šti visokios pakraipos darbi
ninkams, apie Rusijos-Vo- 
kietijos sutartį, 'tai malonė
sit ir mano mintims padaryt 
tą pačią malonę. Iš kalno 
tariu širdingiausi ačiū.

Žaibo greitumu pasklido 
po visą pasaulį žinia, kad 
Rusija ir Vokietija pasirašė 
nepuolimo sutartį, kuri turi 
tęstis per dešimtį metų ir, 
kas svarbiausia, kad šita 
sutartis buvo pasirašyta 

' kaip tik tuom laiku, kada 
■ Anglijos ir Francuzijos ka
riški ekspertai buvo Mask
voj ir tarėsi pasigaut Rusiją 
į savo maišą. Tokios žinios 
paskelbimas kaip perkūno 
trenksmas trenkė j Angli
jos ir Francuzijos diploma
tų ausis. Tai buvo vienas di-1 
delis ir svarbus diplomatiš
kas mušis, kurį Anglijos 
“torės” pralaimėjo. Bet ši
tas jų pralaimėjimas atėjo 
per jų pačių kaltę ir veid
mainystę. Šito aš jau senai 
tikėjausi. Nors ypatiškai aš 
nesutinku su vokiečių ir ru
sų nekurtais dalykais, bet 
reikia pripažinti, šitam mū
šy vokiečiai pasirodė daug garbę, kad jie laimėjo dide- 
apsukresni už “tores.” Rei- lį diplomatinį karą be mu
kia taip pat pripažinti kre
ditą ir rusų diplomatams, 
kad jie mokėjo apsaugot sa
vo šalį nuo karo nelaimės, 
išgelbėdami tūkstančius 
darbininkų gyvybių ir šalies 
turtus nuo sunaikinimo.

šio. Bukim bešališki ir su 
platesnėm pažiūrom.

Aš manau, kad redakcija 
perskaičius šitą mano rašinį 
numos ranka, sakydama: 
“Komunistas už komunis
tą.” Tai butų neteisingas

bai senų papuošalų, indų, j ros sekančiame 
žvejybos įrankių ir kitų vajuje.
daiktų, kurie priklauso se-j 
nosioms latvių giminėms iš; 
vėlesnio geležies amžiaus;! 
taip pat atkasta liekanos tų 
laikų pastatų ir senas kelias 
pagal Dauguvą.

Užsidarė maudymosi 
sezonas.

Parkų departamentas pra
nešė, kad viešos miesto

: maudynės užsidaro nuo 4 
eilės ir straipsniai. j rugsėjo dienos, ir jų niekas 

Šioj knygoį telpa 23 gražios eilės, daugiau nesaugos. Todėl 
nno*fvhe straipsniu, juokų, ir tt. Fui- 1 » • > ,
kist iliustruota, 95 nusi.............. 25c. prašo visų motinų, kad ne-

KADA BUSITE NEW YORKE
ATLANKYKITE NEW YORKO 

PASAULINĘ PARODA

TAIPGI ATLANKYKITE

Lietuvių Amerikos
Piliečių Kliubą

RESTORANAS, ŠOKIAI
Kliube gausite tikros Lietuviškos

DEGTINĖS ' ..
VALGIŲ IR GĖRIMŲ >

Norėdami gauti visokias 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 

EVergreen 4-9672

Atsirūgo vakarykščiais 
barščiais.

Čalis savo dirvukėj grau
džiai apsiverkė, kad musų 
spaudos platinimas parem
tas ne bizniškais pagrindais 
ir taktu, bet kitų laikraščių 
dergimu, niekinimu ir 
smaugimu.

Bravo, Čali, kad nors vie
ną sykį savo gyvenime pa
sakei teisybę. Dabar atsi
versk savo praeities lapą, ir 
pamatysi savo darbus. Var
giai kas yra daugiau šmeiž
tų ir . niekinimų prirašęs 
kitiems už patį. Tamstos 
leidžiamas, lapas daugiau 
prikimštai šmeižtų ir nieki
nimų, negu kuris kitas laik
raštis. Net keista girdėti, 
kad jau pats pradedi savo 
taktiką smerkti. Kaip patar
lė sako: “Ožys priėjo liepto 
galą.”

Lietuvių veikimas grįžta 
i salę-

Kadangi vasara jau bai
giasi ir piknikams sezonas 
užsidaro, tai visos draugi
jos rengiasi jau prie žiemi
nių pramogų. Lietuvių salė 
jau užimta beveik ant visos 
žiemos1. Parengimų bus kas 
sekmadienis. Vasaros laiku 
dėl kaisto oro mažai kas 
buvo salėj veikiama. Žmo
nės išvažinėdavo j laukus. 
Dabar vėl visas judėjimas 
atgis, įr vieni su kitais tan
kiau pasimatys salių paren
gimuose.

Nauja pora.
Suėjo į šeimynišką gyve

nimą p-lė Jean Petraitis su 
Mykolu Prankum. Vestuvių 
ceremonijos atsibuvo šv. 
Jurgio bažnyčioj, o vestu
vių puota — privatiškame 
restorane. Dalyvavo gimi
nės ir artimi draugai.

Jonas Jarus.
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Jiedu Nori Sustabdyt Karą.

eta matome Olandijos karaMe nę Vilhelminą ir Belgijos ka
ralių Leopoldą, kuriedu siūlo si tarpininkauti kariaujan
čioms valstybėms, jeigu jos sutiktų sustabdyt mušius ir 
pradėt taikos derybas. _________________________

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO — CH. PUŠYNAS. —

Šių metų rugpiučio 31 va- Frakcijos suvažiavime to- 
karą, kaip devynios valan- kių abejonių pasireiškė. Da
dos, Maskvoje Sovietų Ru- bar, be abejo, tokių abejo- 

9 1 tojų atsiras da daugiau, nes 
; protaujančio darbininko 

neįtikins joks agitatorius,

Laiškas Broliams Sliuptarniams.

Nuskandino Jau 12 
Anglijos Laivų.

Iš Londono pranešama, 
kad iki šio pagedėlio Vokie
tijos rubmarinai nuskandi
no jau 12 Anglijos laivų. 
Kuriose vietose tie laivai 
buvo sunaikinti ir kiek su 
jais žuvo žmonių, informa
cijų rninistc-vija neoaaiški- 
na; ji tik sako, kad iš pa
skandintų laivų matyt, jog 
Vokietijos nardomieji lai
vai dabar veikia labai toli ir 
plačiai. Reikia tačiau pažy
mėti, kad beveik visi nu
skandinti laivai buvo nedi
deli prekybos laivai. Perei-

Traukinys Įlūžo 
Per Tiltą.

Portsmouth, N. H.—Pe
reitą nedėldienį čia po trau
kiniu Įlūžo tiltas, kuris jun
gia New Hampshire su 
Maine’o valstija. Garvežys 
ir pirmasis vagonas nukrito' 
į Pisquataqua upę ir pasinė
rė 60 pėdų gilumoj. Bet ši-i 
tame vagoųe keleivių nebu
vo; žuvo tik garvežio maši
nistas ir pečkuris. Antras 
vagonas, kuris buvo pilnas 
keleivių, ačiū automatiš
kiems stabdžiams, sustojo 
ant įlužu’io tilto prie pat 
krašto. Mašinisto lavonas!

tą subata submarinas ata
kavo ir did31i keleivini ang
lų laivą “Warwick Castle,” 
kuris p’aukė iš Pietų Afri
kos i Angliją, bet jam pavy-

buvo surastas jau srovės nu
neštas už pusės mylios nuo 
nelaimės vietos, o pečkurio 
lavono tą dieną da nesu
rado.

sijos kongresas ratifikavo 
Vokietijos nacių ir Sovietų 
nepuolimo sutartį. Septy
nias valandas ir pusė vė
liau, būtent 1 rugsėjo, kaip kad Rusijos komunistų va- 
penkios iš ryto, vokiečiai, dai padarė gerai, atsisaky- 
jau visu frontu pradėjo, darni nuo kovos prieš Hitle- 
briautis į Lenkiją. Vieni. ri- Žinoma, komunistų parti- 
džiaugiasi kad užtikrinta ju agitatoriai ir vadukai turi 
“taika,” kiti plusta kraujo Staliną teisinti ir girti, nes 
klanuose. Europoje užlieps- , kitaip jie netektų savo vie- 
navo karas! Ne vadų krau
jas upeliais teka, bet bied- 
nuomenės: fabriko darbi
ninkų ir laukų darbininkų! 
Tie nelaimingieji savo gal
vas guldo už nepasotintus 
imperialistus. Pereitą karą 
sustabdė vargdienių ranka 
—Rusijos liaudies sukili
mas! Šiandien irgi daug ti
kėtasi iš rusų, bet jų vadai 
pirmutiniai ištiesė ranką 
Hitleriui. Kaip čia senai So
vietų Rusijos darbininkas 
buvo mokinamas, kad fašis
tas, nacis yra tavo priešas, 
kad su juo taikos negali bū
ti... Bet dabar sutartį ratifi
kuojant Molotovas pareiš
kė, kad “Sovietų Rusijos 
liaudis ir Vokietijos liaudis 
džiaugiasi tokių didelių val
stybių taika.” Vakar kalbė
jo apie gynimą demokrati
jos, apie kovą su fašizmu, o 
šiandien jau džiaugiasi pa
darę “taiką” su aršiausiu 
demokratijos priešu, kuris 
trempia jau žmogiena dvo
kiančiais batais Lenkiją, o 
ryt, poryt sutremps kitą 
silpnesnę tautą. Visų tų įvy
kių akyvaizdoje, musų lie
tuviai komunistai (“Lais
vės” No. 206 editoriale) sa
ko, kad Vokietijos ir Sovie
tų Rusijos pasirašytoji su
tartis, tai “progresas, tai ko
va prieš fašizmą.” Nustoki
te mulkinę darbo žmonęs!'ryti“ blok» su Anglija ir 
Nustokite temdinę jų s4ąiO’ i Francuzija prieš fašistinių 

ir susilp-

lietuviai lenkams dirbo ir 
dolerius kupinomis riešku
tėmis davė, o patys nič rtie- 
ko iš jų nereikalavo. Bet kai 
tik daugiau lietuvių Ameri
kon privažiavo, ir kai tik ku- 
riose-ne-kuriose lenkų para
pijose susitelkė jų tiek, kaip 
ir lenkų (arba ir daugiau), 
ir kai pagaliau išdrįso jie 
pareikalauti sau lygių tiesių, 
— vaJe *-u mano! — lenkai 

vo broliais lietuviais. Q bu- P^stu, kaip arkliai, atsisto- 
darnai labai karstas patrio
tas — aušrininkas — mylė- ■ 
jo savo tėvų žemę ir jos žmo
nes už viską labiausiai. Tai
gi ir šoko jiems padėti. Visų 
pirmiausia stengėsi pramo
kyti, prakulturinti juos nors 
tiek, kad jie suprastų, jog 
yra lietuviai, o ne “palio
kai,” kaip tuomet jie čia be
veik visi save vadino. Leido 
jiems laikraščius, rašė kny
gas, sakė prakalbas, kūrė 
lietuviškas draugijas, ragi
no mokytis amatų, jieškoti 
geresnių darbų ir šviesesnio, 
pilnesnio rytojaus. 1” ' 
manydamas aiškino jiems 
gamtos mokslus, nes <"

Mielas Broli Šliuptarni!
Jonas Šliupas atkeliavo 

Amerikon 1884 m. Vyras 
buvo jaunas, stiprus, be ga
lo, be krašto energingas ir 
labai patvarus ne tiktai kū
no jėgomis, bet ir proto, y- 
pačiai proto. Apsčiai turėjo 
mokslo, šviesaus idealizmo, 
nenugalimo ryžtingumo ir 
gražių norų dalintis šitomis 
aukštomis dorybėmis su sa-

jo ir ne tiktai nedavė lietu
viams lybių teisių, bet ir tas 
pačias, kurias jie savo labai 
sunkiai uždirbtais doleriais 
buvo nuspirkę, atėmė! Ma
ža dar to: ne vienam mieste, 
ne vienoj parapijoj ir ne vie
ną kartą baisiai žiauriai, tie
siog barbariškai su lietu
viais pasielgė.

Jonas Šliuj as, tikrai nuo
širdus tėvyne....s, visa tai 
matydamas, negi galėjo ty
lėti. Ne, tuoj metėsi į kovą 
su lenkais ir sulenkėjusiais 
lietuviais, labiausiai, žino-

ko išsisukti. ANGLIJOS VALDŽIA
VOKIEČIU 3U3MARINAI 
AMERIKOS PAKRAŠTY?

Washingtono valdžia stro
piai tiria pasklydus! gandą, 
kad Amerikos pakrašty vei
kia Vokietijos submarinai 
šnipinėjimo tikslais. Pa
grindo šitiems gandams da
vė šitokis Įvykis. Šiomis die- 
nom's keleivinis vokiečių 
laivas “Columbus” vežė 750 
Amerikos kristų Amerikos 
pakraščiu. Karibėjos juroj, 
Meksikos pasieny, iškilęs iš 
po vandiir submarinas ir 
plaukęs paskui laivą apie 4 
valandas. Matyt, tarp sub-

KONTROLIUOS AUKSĄ.
Anglijos valdžia paskel

bus karą Vokietijai paėmė 
ravo kontrolėn visą auksą, 
kuris buvo sudėtas valsty
bės banke, kurio vertės 
priskaitoma ligi 1 biliono 
150 milionų svarų. Taipgi 
paėmė kontrolėn ir svetimų 
šalių akcijas, kurių anglai 
turėjo prisipirkę. Svetimų 
šalių akcijų anglai turį su
plikę virš keturių bilionų 
svarų vertės.

IRAKAS NUTRAUKĖ 
SANTIKIUS SU VO

KIETIJA.
malino ir garlaivio ėjo koks 
tai tvarkus pasikalbėjimas 
per radiją. Pagaliau laivas 
susilaikė. Submarinas prie 
jo pi isiartino ir iš laivo jam 
buvo paduota dėžė su kažin 
kokiais popieriais. Po to 
submarinas išnyko, o “Co
lumbus” nuvežė visus turis
tus Į Havaną (Kuboj) ir, 
palikęs juos tenai, nuplaukė 
nežinia kur. Laivo tarnai 
aiškinę turistams, kad lai
vas turis klausyti Vokieti
jos juiių ministerijos Įsaky
mų. Dabar visi jo palikti tu-1 
ristai jau atvyko iš Kubos į į 

Floridos miestą Miami ir j 
grįžta Į namus. Šitas Įvykis 
plačiai buvo aprašytas Mia
mi dienrašty “Heralde.”

ESUOSE AREŠTUOJAMI 
STREIKIERIAI.

Iš Amsterdamo atėjo ži
nių, kad Esuose (Essen), 
kur Kruppo fabrikai gami
na Vokietijos armijai gink
lus, šiomis dienomis sustrei
kavo darbininkai ir jiems

Irako karalystės valdžia 
pereitą sąvaitę paskelbė nu- 

! traukianti santikius su Vo
kietija. Irako valstybėlė bu- 

I vo Įkurta po karo iš buvu
sios Mezopotamijos, kur, 

j pagal Bib’ll ją, seiliaus buvęs 
rojus. Kraštas apgyventas 
daugiausia arabų. Irakas y- 
ra stiprioj Anglijos įtakoj 

| (ilgai buvo jos globoja- 
imas), todėl šitas jo mostas 
I yra lengvai suprantamas.

francuzaFduoda 
VOKIEČIAMS PASI

RINKTI.
Francuzijoj yra daug vo

kiečių koncentracijos sto
vyklose. Pereita sąvaitę 
Francuzijos valdžia leido 
jiems pasirinkti vieną iš 
dviejų: arba Įsirašyt Į Fran
cuzijos svetimšalių legijoną, 
arba pasilikti koncentraci
jos kempėse iki karas pasF 
baigs.

SUOMIJA BUSIANTI 
NEITRALI.

Pereitą sąvaitę Suomijos
areštuoti buvo nusiųsta 500 
žvalgybininkų. Kruppo fab
rikai Esuose užima 2,000
akrų žemės ir dabartiniu 
laiku, tenai dirba 108,000 
žmonių.

valdžia pareiškė Alandų 
salų vyriausybei, kad ji pa
ruoštų vietos nurodytam
kariuomenės skaičiui, kurią 
Suomijos valdžia atsiunčia 
tu salų noitralitetui ginti.

laiškas '
Kadangi 

j-Liaudies 
Bjis ir uolia 
nšaua apie 
fe o ypač 
jj m entuzi; 
jįąapie si

r apie jos 
hi. Bet, ši 
raesiai laik

tri kova ėjo tarp laisvama
nių (šliuptarnių) ir katalikų 
(“kryžiokų”). Žinoma, tas 
kovas aprašyti ir nušviesti 
jų atsiradimo ir gyvavimo 
priežastis, vieno tomo roma
ne neįmanoma. To padaryti 
ir nebandžiau. Iškėliau aik
štėn tiktai keletą labai svar
bių ir budingų bruožų iš tų 
kovų. O tolimesnis aprašy
mas bei apsakymas eina ki
tame mano romane, kuris 
bus, rodos, keletos tomų. 
Ten bus kuone smulkmeniš
kai aprašytas, apipasakotas 
labai audringas ir be galo į- 
domus Amerikos lietuvių 
gyvenimas.

O šito “Šliuptarnių” ro
mano širdis plaka Pennsyl- 
vanijoj, — ten, kur labai 
anksti pradėjo lietuviai at
važiuoti, kur ir dabar jų 
daugiausia gyvena, kur, pa- o 
galiau, gyveno ir patsai Jo
nas Šliupas. Teko ir man ten 
daug bastytis, daug prakal
bų angliakasiams pasakyti, 
daug knygų ir laikraščių 
tarp jų paskleisti. Teko — 
labai malonu prisipažinti — 
ir anglies kasyklose dirbti. 
O todėl angliakasių gyveni
mas, darbai, nelaimės, var
gai ir kentėjamai man yra 
labai gerai žinomi, nes visa 
tai savimi esu išgyvenęs, iš
tyręs. Ir labiausiai rūpėjo ’ 
čia man išlakyti tikrojo, .gy
venimiškojo gyvenimo fak
tus ir spalvingumą. Jeigu to 
nepadariau, jeigu kur nors 
apsilenkiau su tiesa, tariant, 
istorine teisybe, arba ne vi
są gyvenimą iš paties gyve
nimo aprašiau, tai jau, mie
las drauguti, ne piktų norų 
ir siekių motyvuojamas. Ne! 
Ir stipriai tikiu, kad dailės 
tiesa, tikrojo-gyvenimo tiesa 
ir istorijos tiesa šitame 
“Šliuptarnių” romane nebu
vo uukiyžiavota (kaip, ži
noma, pasakys ne vienas 
karštas katalikas), bet — 
priešingai — atgydyta, pa
gyvinta ir sustiprinta.

Ideologija šito “Šliuptar
nių” rojnano yra labai ryški 
ir tvirta. Ji nėra statiška, va
dinasi, “auksinio vidurio” 
salione stovinti ir visiems 
lygiai šiltai, viliojančiai be
sišypsanti. Ne. Ji yra dina
miška, tiesi, atvira. Jai rupi 
tiesa, kova, laisvė, mokslas, 
gamtos meilė, pažanga ir 
darbo žmonių gyvenimas 
vertas gyventi. Jai rupi 
žmogaus, — ypačiai paverg
to žmogaus, išnaudojamo 
žmogaus, — sąmonės žadi
nimas, švietimas, kėlimas 
ir skatinimas kovoti, nuola
tos pirmyn žengti, tobules
nio gyvenimo jieškoti. Tai, 
iš dalies, dialektinio mate
rializmo ideologija.

Dabar, mielas lietuvi, jei 
tamstai rupi Amerikos lietu
vių, vadinasi, trečios dalies 
lietuvių tautos aprašymas, 
tai prašau: prisidėk, svei
kas, prie to didelio darbo. 
Jei tamsta turi senų laikra
ščių arba knygų, kur yra 
kas nors įdomaus iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, tai 
prašau man prisiųsti. Man 
itin reikalinga medžiaga iš 
devyniolikto šimtmečio pa
baigos, nes didysis mano 
romanas prasideda 1880 m.

O “Šliuptarnių” (romaną 
leidžiu gražia knyga. Taigi, 
busiu labai dėkingas tams
tai, jeigu sveikas dabar imsi 
ir šitą kn£gą užsiprenume- 
luosi, vadinasi, iš anksto už
sisakysi. Tokie jau, mat, da- 

| bar nelemti Amerikoje lai
kai : lietuviškos knygos be
veik pamirštos, jų niekas ne
beleidžia, tai turi patsai au
torius išleisti. O ką daugiau 
darysi?

Knygo kaina du dolg-z 
riai. Mano antrašai Dr. 
Margeris, 3325 So. Halsted 
St., Chicago, Ill.

'1 Su aukšta pagarba,
Al. Margeris.
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tų...
Kas įvyko tarpe Sovietų 

Rusijos ir Vokietijos, tai da 
tik piadžia vystymosi į di
desnius įvykius. Didesni Į- 
vykiai vyks su karo eiga ir 
jo pasėkom. Kalbos apie 
taiką, apie Sovietų Rusijos 
neutralumą, gali taip pat 
mus apvilti. Taikos greitai 
neturėsime. Sovietų Rusijos 
sutartis su Vokietija įves ją 
Į konfliktą su Anglija ir 
Francuzija. Amerika nuo 
karo vargu išliks, nes jos 
interesai susirišę taip tamp
riai su Anglijos ir Francuzi
jos interesais, kad vienokiu 
ar kitokiu budu ji gali but į- 
velta Į karą. Taigi, karas 
tarpe demokratinių kraštų 
ir diktatorinių kraštų gali 
užsiliepsnoti visur. F _________ ____o __ o__ ,
kratinės pajėgos, be abejo- negu lietuvių. Aiškiu, jie iri Kova buvo labai smarki 
nės, nugalės diktatorius. Pa- bažnyčių, ir parapijų, ir I ir atkakli, ir ji tęsėsi per 
Saulis turės but pertvarky- draugijų, ir tautišku kapi- daugelį metų. Ji pasiekė net 
tas. Bet nežiūrint kuo tas1 nių, ir laikraščių, i/knygų teismų rumus; ji atsidūrė 
karas pasibaigs, darbo žino- turėjo daugiau už lietuvius, 
nėms jis vistiek bus nelai- Lietuviai, reikia tiesą pasa- 
mė. Todėl darbininkų pa- kyti, šito viso labai" maža 
poin'o vrra tri ci 1 of nvincin_ 4-4

tis karui. “Karas karui” tu- visai neturėjo. O katalikai 
retų but musų dienos obal- jie tuomet buvo daug karš- ........ o-----
siu visur! tesni ir stipresni, negu šian- buvo sakomos

--------- dien. Tai argi apsieisi be ba-1 arba skaitomos paskaitos;
Redakcijos Pastaba: Da- žnyčios? Ne. Jie glaudėsi ji, pagaliau, daug kartų bu-

bartiniame valstybių kori- prie lenkų, tarsi kūdikis prie ; vo labai kruvina...
flikte prieš Sovietų Rusiją ' motinos. Būdami gi labaiĮ Jonas Šliupas, iš karto be
buvo trys geliai: (1) Sūdą- darbštus ir taupus, pinigų iyeik vienui vienas, kovoje 

dolerį kitą jau turėjo. Tai ir.su šita sulenkėjusių lietuvių 
davė — visi neskupėdami i kunigų govėdą, ne tiktai at
davė lenkų bažnyčioms, pa- j silaikė, bet ir išėjo garbingu 
rapijoms, mokykloms; pa-, pergalėtoju! Jis, mat, turė- 
dėjo jiems įsisteigti tautiš-1 d a m a s neišmatuojamus 
kas (lenkiškas) kapines;1 energijos, ryžtingumo ir sta- 
prenumeravo jų laikraščius, ■ mantrumo išteklius, turė- 
pirko knygas (nors daugelis { damas ir mokslo daugiąu, 
jų skaityti ir nemokėjo);1 negu visi kunigai krūvon su- 
na, ir vedė lenkaites sau už ' dėti, pagaliau, turėdamas 

tarsi jau visai pa- puikią iškalbą ir liepsningą 
'“‘“L jog tikrais liežuvį, — svilinte svilino 

lietuviais yra gimę ir Lietu- išsigimusius (ir tautiškai ir 
voje augę! O lenkai tik del- morališkai) kunigus, o tie

• * 1 * • X. __ — f 1 1'1 *4. “ * 4. _ _ • _ • — j •

Kaip į- ma> kunigais, kurie tuomet 
' " II1S visi buvo lenkybe perdėm 

______ ______ t jį. i persisunkę. Lenkai suskato 
džiausią savo pareiga laikė Šliupą kovoti. Bet su daug 
— įkvėpti jiems sąžinės lai- griežtesniu įtūžimu išėjo 
svę ir gamtos meilę. 1.

Bet jau ir tais laikais len- tac^a

1 išėjo 
prieš jį lietuvių kunigai, ku- 

’ 1. rodos, jau visau gan bet jau ir tais laikais len- 7** 
Demo- kų čia buvo daug daugiau,1 ovyOka čia buvo.

Leninu 1 uiouo; ji atsidūrė 
tarp tamsių, niūrių kalėjimo 
sienų; ji aštriais savo žo- 

____  džiais, tarsi kardais, dažnai 
reiga yra visuomet priešm- turėjo arba, tiksliau tariant, žvangėjo laikraščių ir knygų 

1.—; <<tz..... . 1.T__i._i.-i.-.> lakštuose; ji virte virė drau
gijų mitinguose ir ten, kur 

> prakalbos

Nustokite temdinę jų šamo-; Francuzija p. L 
nę! Pasakykite žmonėms; valstybiu smurtą .. ___ r
teisybę, kad Sovietų Rusijoslninti Vokietiją;‘(2) nesidė- 
susivienijimas su nacių Vo- ti su nieku; (3) pasirašyti 
kietija, tai fašizmo sustiprė- nepuolimo sutartį su Vokie

tija. Maskva pasirinko pas
kutinį. Tas, be abejonės, su
stiprino Vokietijos poziciją 
prieš demokratines valsty
bes. Bet iš kitos vėl pusės tas 
susilpnino Japoniją, kuri su
pykus pasitraukė net iš Ro- 
mos-Berlyno ašies. Mussoli- 
nis taipgi traukiasi atbulas nūs iš džiaugsmo tiynė, pil-' tik raitėsi, tarsi spirgėdami 
nuo Hitlerio. Ar rusų blokas nomsaujom lietuvių dolerius. toje pačioje “pragaro” ug- 

'• — kaipgi!—vis- nyje. kuria jie visaip gąsdi
no “bedievį” Šliupą ir jo pa
sekėjus.

Tai tokie, mielas broli 
šliuptarni, tada buvo laikai 
ir tokios tarpusavės — lietu
vių su lietuviais ir lietuvių 
su lenkais-kovos. Ir šitas ko
vas ir, apskritai, Amerikos 
lietuvių gyvenimą aš pradė
jau aprašinėti, apsakinėti. 
Pirmas mano veikalas vadi
nasi “Šliuptarniai.” Tai ke- 
letos šimtų puslapių roma- 
as iš tų laikų, kada labai aš-

jimas, o ne darbo žmonių.

Rugsėjo 4 d. Anglija ir 
Francuzija paskelbė Vokie
tijai karą. Sovietai paskelbė 
mobilizaciją. Sovietų Rusi
jos karinė misija veda pasi
tarimus su vokiečių karo 
ekspertais Berlyne. Bet iš 
Sovietų* Rusijos atėjo prane
šimas, kad Rusija bus neit- 
rali lenkų ir vokiečių kon
flikte. Kas gali tikėtis? Juk 
buvo sakyta, 
organizuoja 
kraštų bloką

Kada prisiartino 
pastot agresoriams 
tai Sovietai pirmuti-

žmonas, 1 
miršę, užaušę,

lietoje d 
uiiią laisvę 
irutės t?b 
s vien ti 
ciau ats 
lavos liar 
ita nev

j fflsybe. N 
I zjurio liet 

1 daryti; nek 
j uos ministe 
Į lei, kolei j 
į parodys, kt 
I tuvos žmoi 
į koti i gink1 

žinoma p 
pirkti gini 
naudoti. ( 
mi musų t 
rėš nusik

kad Sovietai 
demokratinių 
prieš agreso- 

va-rius. 
landa 
kelią, 
niai ištiesė ranką demokra
tijos neprieteliui. Jeigu ne 
Sovietų Rusijos taika, tai 
klausimas ar Hitleris butų 
išdrįsęs užkurti Europoje 
peklą.

Kaip kas stebisi, kad So
vietų Rusija, skelbusi “gi
nanti” mažųjų tautų nepri- 
gulmybę, staiga atmainė sa
vo poziciją. Sovietų Rusijos 
pozicija tapo pakeista jau 
Septintame Komunistų In
ternacionalo kongrese. Sep
tintas K. I. kongresas pasu
ko gaires už tėvynės gyni
mą. Jis tik dėl visa ko pasi
sakė už gynimą demokrati
jos. Jis pasisakė už kėlimą 
senovės tautų didvyrių. Vi
sa tai rodyte rodė, kad ko
pijuojamas Hitleris, kaipo 
vokiečių tautos “vadas.” 
Marksistiniu požiūriu žiū
rint, iš tos fronto permai
nos jau buvo galima aiškiai 
matyt, kad Stalinas pradėjo 
budavoti tiltus kaip nors su 
vokiečių nacijonalizmu su
sisiekti. Kas reiškė abejonių 
apie tuos pasisukimus, tas 
buvo išmestas iš komunistų 
partijos. O tokių abejotojų 
buvo daug. Pereitais metais 
net Lietuvių Komunistų

su anglais ir francuzais bu- sau žėrė ir
tų naudingesnis demokrati- k0 už tai žadėjo, vadindami 
jai, negu sutartis su vokie- lietuvius 
čiais, ar ne? Vieni sako liais” 
taip, kiti—ne. Visa tai yri- progos, 
klauso nuo to, kas kuriai pu- snyje kartodami:
sei daugiau simpatizuoja, kai ir jus lietuviai esame 
arba kurios daugiau neap- vienos motinos Lenkijos su- 
kenčia. Todėl tiksliai ir be- nųs.”

Vienok šita lenkų su lie
tuviais kreiva giminystė, 
“broliška” meilė ir “vienos 
motinos Lenkijos sūnų” šil
tas kraujas, iš tiesu tik tol 
buvo šiltas ir broliškas, kol

šališkai šį klausimą išspręsti 
nelengva. Tiksliai išspręsti 
jį sunku da ir dėl to, kad su 
iuo siiasi daugybė kitų pai
nių klausimų. Pavyzdžiui, 
kodėl Anglija leido Vokie
tijos militarizmui Įsigalėti? 
Kodėl ji aiškiai padėjo Ita
lijos ir Vokietijos fašistams 
sunaikinti demokratinę Is
panijos resbupliką? Kodėl 
Į Miuncheno konferenciją 
neirlei'ta Sovietų Rusijos, 
kuri buvo prižadėjus Čeko
slovakijai pagalbą? Prie to 
da reikėtų atsiminti 1920 
metų lenkų karą prieš So
vietų Rusiją ir alijantų in
tervenciją. Tik šitų faktų 
šviesoje gal butų galima 
Rusijos pasielgimą teisti.

LENKIJA KLAUSĖ RU
SIJOS INTENCIJŲ.

Užpereitą nedėldienį Len
kijos ambasadorius Mask
voje pranešė Sovietų vy
riausybei, kad Vokietija 
pradėjo karą prieš Lenkiją 
ir pastaroji buvo priversta 
imtis ginklo savo valstvbei 
ginti; todėl Lenkiio- val
džia norinti žinoti, kaip Ši
tuo atveju mananti laikytis 
Sovietų Rusija.

tikrais savo bro- 
ir prie kiekvienos 

kiekviename žing- 
’: “mes len-

J

MARMURINEI MADONAI.
Kai žemė žydi ašarų upeliais
Ir svyra puokštės kraujo pinavijų, 
Kodėl tu tyli, dangiška mergele, 
Kodėl neverki ant baltų lelijų?

Štai skrenda baisios Franko eskadrilės
Ir sėja mirtį tarp Madrido sienų, 
O tu ramiai stebi tą žaizdą gilią— 
Nekrinta ašaros nuo marmuro blakstienų.

Argi ne tau rožių vainiką pynė
Ispanų dukros, motinos ir žmonos,— 
Kodėl tu jų nuo bombų neapgynei, 
Kai šaukėsi: teisybės, laisvės, duonos!?

Sako, kentėjai didžią skausmo godą, 
Kai prikalė prie kryžiaus tavo sūnų.
O čia juk tūkstančiams krutinę skrodžia 
Ir drasko gyvą mielo vaiko kūną!

Bet tu nejudinai nei vieno piršto, 
Nešluostei skausmo ašarų ir kraujo,— 
Todėl nepyk, kad mes tave užmiršim 
Ir nebepinsim tau vainiko naujo.

Rytoj atskris kitokios eskadrilės 
Ir išbarstys laisvės dienų aguonas,— 
Nuo Šiluvos ligi Sevilijos
Stūksos apleistos marmuro madonos.

Pr. Ščepanavičius.
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Naujienos iš Kanados
LAIŠKAS “KELEIVIUI.”

Kadangi esu “Keleivio” 
ir “Liaudies Balso” skaity
tojas ir uoliai seku kas yra 
rašoma apie pasaulio įvy
kius, o ypač apie Lietuvą, 
tai su entuziazmu sutikau 
žinią apie sudarymą koali
cinės vyriausybės Lietuvoje 
ir apie jos pažadus liau
džiai. Bet, štai praėjo jau 
mėnesiai laiko, o pažadai 
pasiliko pažadais. Gero nie
ko nepadaryta, o blogas tę
siama toliau. Karo stovis te
bėra kaip buvęs. Politiniai 
kaliniai nepaliuosuojami. 
Spauda tebevaržoma ir žo
džio bei susirinkimų laisvės 
nėra. Žodžiu, viskas kaip 
buvo taip ir tebėra. Dargi, 
lyg pasityčiojimui, skiria
mos pensijos tokiems ty- 
pams, kuriems ji visai ne
reikalinga ir kurie nėra nie
ko gero Lietuvai padarę. 
Paskirta pensija kun. Miro
nui, nors visi žinome, kad 
Lietuvos valdžia tebemoka 
kunigams riebias algas. Ir rioj vietoj tamsta, M. Guo- 
nejaugi kun. Mironas taip ba, išskaitei, kad “Keleivio” 
nuseno, pavargo atiduoda- korespondentas giria Hitle- 
mas Hitleriui Klaipėdą, kad rį? Tamsta rašai: * “Pagal 
jau nebegali eiti kunigo pa-j jį, Hitleris išeina gerutis. Jis 
reigų? Paskirta pensija K.įgalėtų paimti Lietuvą, bet 
Puidai. Už ką? Pensija 1200 neima. Matot, koks tas Hit- 
litų mėnesiui fabrikantui, leris geras!” Ištikrujų gi toj 
Plechavičiui. Ką jis gera “Kel.” korespondencijoj nė- 
Lietuvai padarė? Ir ar jis, ra nieko panašaus. Kad Lie
jau toks suvargęs, 1 
jam butų reikalinga? Tebe- 
mokam 1000 litų kas mėne
sį Voldemarui. Argi tai ne- 
pasityčiojimas iš vargšų 
žmonių? Argi neeikvojimas 
iždo?

Vietoje duoti liaudžiai 
žadėtą laisvę, musų broliai 
ir sesutės tebekišami į kalė
jimus vien tik už bandymą 
laisviau atsikvėpti. Todėl 
Lietuvos liaudis jaučiasi ap
vilta ta neva koalicine vy
riausybe. Nekitaip' ir mes 
užjūrio lietuviai turėtume 
daiyti: nekibti ant Smeto
nos ministerių meškerės to
lei, kolei jie savo darbais 
parodys, kad jiems rupi Lie
tuvos žmonių gerovė. Neau
koti į ginklų fondą, nes nėra 
žinoma prieš ką tie musų 
pirkti ginklai gali būti pa
naudoti. Gal jais bus šaudo
mi musų broliai, kurie pano
rės nusikratyti Smetonos 
jungą. Arba gali atitekti 
Hitleriui ar lenkams, jiems 
Lietuvą užėmus. Generolai 
važinėja į Berlyną ir Varšu
vą ir daro už užkulisy kažin 
kokias sutartis. Todėl labai 
nudžiugau pamatęs winni- 
pegiečių nusistatymą neau
koti į ginklų fondą, ir jų re
zoliucija Lietuvos valdžiai 
“Keleivio” 27 numeiy. To
kias rezoliucijas turėtų sių
sti visos organizacijos, ku
rioms tik rupi padėti Lietu
vos liaudžiai nusikratyti 
Smetonos diktatūrą, 
štai, 
numeri . M.

nau, argi niekas neatsilieps, 
nereaguos, bet visi urmu 
rems ginklų fondą?

Betgi “Keleivio” 28 nu
mery tūlas “Keleivio” skai
tytojas lašo, kad winnipe- 
giečiai masiniame mitinge 
pasmerkė tokį “L. B.” nusi
statymą.

Rodos, nebuvo ko čia “L. 
Balsui” užsigauti, jei žmo
gus parašė, ką girdėjo susi-1 suko 
linkime. Bet kur tau! “L. 
Balso” 348 num. randu vėl 
M. Guobos straipsnį: “Kaip 
aklas aklą veda.” Ten tiek 
tulžies išlieta ant “Keleivio” 
korespondento ir redakto
riaus, tiek pamokinimų, ką 
“Keleivis” turėtų rašyti, ir 
ko ne. kad aš negaliu nuty
lėti. Žinoma, aš čia nesiim
siu ginti “Keleivio” redak
torių, nei jo korespondentą, 
nes jie patys, be abejo, ge
riau galės save apsiginti, jei 
matys reikalo. (Mes tokio 
reikalo nematom.—Red.) 
Bet norėčiau paklausti: ku-

“Šmėklos.” Daugiau tokių, 
raštų duokite liaudžiai, o ji1 
praregės ir atsipalaiduos iš 
ją varžančių tikybos ir prie-' 
tarų retežių. Taipgi D-ro 
A. L. Graičiuno straipsniai 
apie laisvamanybę visada 
įdomus. Be to, Jonas Jarus,1 
kuris kas sąvaitę duoda, 
pluoštą žinių iš Clevelando, 
paskutiniu laiku parašo la
bai vykusių raštų Lietuvos 
klausimu. Daug sveikų min- 

, čių ir nuosaku m o jo raštu o- 
i se. Seno Laisvamanio raši
nys “Ke!.” 31-mam numery, 

-1 “Patriotiškas Fašizmas Ap-
Galvas Musų Va

dams,” tai tikra pažiba. JĮ 
turėtų perskaityti visi “ne
klaidingi vadai.” Ch. Pušy-, 
no pastabos visuomet įdo-z 
mios. Jau kas sykį “Kelei
vį” pąskaitė, tai tas ir skai
tys. Jei “L. B.” eis teisingu 
keliu, mes ii irgi remsime ir 
mylėsime, kaip iki šiolei rė- 
mėme. Iš principo aš nesu 
priešingas auku rinkimui, 
jei yra renkama kilniam tik
slui. Esu aukavęs sulyg savo 
išgalės veik visur ir visada. 
Aukavau ir “L. B.,” nes su
pratau, kad darbininkišką 
spaudą turi palaikyti patys 
darbininkai. Kadangi ‘ ‘L.' 
Balsas” užsilaiko ne iš pre
numeratorių, bet iš aukų, 
kurios kas metai yra renka
mos ir aukoja ne kokie fa
šistai — smetonininkai, bet 
pažangus ir demokratiją 
mylintis lietuviai, tai ir laik
raštis turi tarnauti demo
kratijai. Gi agitavimas už

Helena Vooros, 19 metų amžiaus Amerikos vokietaitė, ku
ri buvo įsirašiusi į vokiečių nacių “Bundu,” bet pabėgo iš 
tenai ir dabar liudija Dieso komisijai, kad toj nacių orga
nizacijoj esąs nepakenčiamas ištvirkimas. “Bundo” lyde
riai ir jai neduodavę rabymės savo kempėse.

Iš 3,000'Tik 60 Pano-' PAJIEŠKOJ1MA1 
r o Grįžt Pas Franką

kad ji Į tuva negali ginklu Hitleriui ginklų fondą prie tokių apy-
priešintis, tai, rodos, vi- stovų, kokios dabar Lietu-
siems gali būti gana aišku, voj yra, tai tiesioginis Sme- 
nežiurint kiek ginklų mes tonos diktatūros rėmimas.

du darbininkai piauna ir 
kulia tuo pačiu laiku. Bet 
kurie piauna su “bande
liais,” tai statinėtojams mo
ka po $2.50 už 12 vai. darbo 
dieną. Kiek mokės už kūli
mą, nežinia. Bet paprastai 
moka dolerį daugiau. Kur

jai nenupirktumeiih Smeto- Todėl nei kiek nenuostabu, j cjabar dirbu apie Swift 
nos valdžia neiššovė nei yie- kad draugai, winnipegie- Current, pintis jau įpusėjus, 
no šūvio atiduodama len-lčiai bruzda. Nepasitenkini- get toliau i vakarus prie Al- 

Vilnį., i,, nnn.bplp npl i moc o„n-o „ie,,.. Bet nevisi berto? dar tik padeda.

Bet 
“Liaudies Balso” 341 

Guoba rašo: 
“Už ginklavimąsi stovi veik 
visi žmonės. Už ginklų fon
dą pasisakė ir Komunistų 
Partija. Prieš ginklavimąsi 
kalba tik hitlerininkai ir 
voldemarininkai” ir tt.

Man rodos, komentarų 
čia nebereikia. Straipsnis 
kalba pats už save. Ura! 
Pirkime ginklus! Smetona 
žinos, ka su jais darvti. Ne 
mums mirtiniems žmone- 
liams sukti čia galvas. Ko
munistų Partija taip liepia.

Iš kur pas “L. B.” atsira
do toks umus noras remti 
Smetonos režimą? Kaip kas 
sako, kad “senvičiai” iš 
Kauno pakvipo. Dar kiti— 
kad medalių visą maišą 
Smetona atsiunčia. Aš gi da 
tam netikiu. Kad “senvi- 
čiais” remiami laikraščiai 
greit pakrato kojas, tą žino
me iš praeities. Ir kad me- 
daliuoti “kavalieriai” nusto
ja populiariškumo masėse, 
tą irgi žinome. Laukiu. Ma-

kams Vilnių ir nepakėlė nei j mas auga visur, 
vieno kardo atiduodama vienodai reaguoja. Vieni 
Hitleriui Klaipėdą. Be abe- per spaudą reiškia savo nė
jo, Smetona be šūvio ati- pasitenkinimą, o kiti paty- gąry, Altą.,'bedarbių orga- 
duotų ir visą Lietuvą—su Jomis šnekasi. Na, sako, ne- 
visais ginklais ir ginklų fon- užilgo “L. Balsas” vėl pra
du. Priešintis butu saužu- šys mus aukų; j.ei jis nepa- 
dvstė. Lietuvą ištiktų toks' keis savo nusistatymo Lie- 
likimas, koks ištiko Belgiją Į tuvos klausimu, tai jis iš 
1914 m. i musų tiek laimės, kiek Zab-

Taigi. vietoje kaltinti 
“Keleivį” ir jo korespon
dentą nebūtais dalykais, 
tamsta, M. Guoba, turėtum 
prisipažinti padaręs klaidą. 
Klaidas darom? visi, ir iš 
klaidų mokinamės. Sveikos 
kritikos irgi nėra ko bijotis. 
Kuo daugiau savikritikos, 
tuo geriau mes pamatome 
savo klaidas. Taigi nereikia 
užsigauti, jei kas tamstą ar 
“L. B.” pakritikuoja. Tams
ta esi tik laikraštininkas, o 
ne koks diktatorius, kad ga
lėtum užčiaupti burnas sau 
nepatinkamiems žmonėms. 
Kad winnipegieciai nepa
tenkinti tamstos išsišoki
mais, tai pasako savo kores- 
opndencijoj ir S. Karvelis 
“L. B.” 349 numeiy, nors 
jis sako, kad dauguma tu. 
kurie pasisakė prieš “L. B.” 
nėra jo skaitytoiai, todėl ne
žino ir ką jis rašo, tik duo
dasi suvedžiojami kokių tai 
“kenkėjų.” Reiškia, kas ne
remia ginklų fondo ir prie
šingas “L. B.” nusistatvmui. 
tai tas jau “kenkėja”.” O 
gale straipsnio M. Guoba 
net grumoia. kad tų protes
tų iniciatoriai netoli galės . . . 
važiuoti. Bet kaip toli “L. menai ima, 
Balsas” mano važiuoti rem- vartoja 
damas Smetonos ginklų 
fondą?

Dar vienas dalvkas, kuris' 
tiesiog nepakenčiamas, tai 
“L. B.” užsipuldinėjimas 
ant Kitų laikraščių. Beveik 
kiekviename jo numeryje 
rasi užsipuldinėjimų ant 
“Naujienų,” o dabar ant 
“Keleivio.” Kam tas reika
linga? Kam tie piudvmai 
vienų prieš kitus? Mums 
reikalinga vienybė, o ne rie
tenos. “Keleivis” senas laik
raštis. per eilę metų stovi 
nenukrypdamas demokrati
jos sargyboje. Jis paduoda 
daug žinių ir žmonės jį myli 
ir skaito. “Keleivis” gali 
drąsiai pasigirti savo rim
tais raštais, kaip antai:

lackas ant muilo. Kas kita, 
sako, su “Keleiviu.” Jis už-

Mačiau “L. B.,” kad Cal-

nizacijų delegatai turėjo 
konferenciją, kur buvo nu
statyta tokifrš kainos: prie 
statymo $3.30 už 10 valan
dų darbo dieną, prie kūlimo 
$4.50 už 11 vai., o ant v . 
“kombaino” $5.00. Butų ge- juos, 
rai, kad bedarbiai visur ga-' 1

Pajicškau Jono GRIKIECIO. žąs- 
kalnių kaimo, Pilviškių parapijos, gy
veno Shenandoah, Pa. Amerikon at
važiavo 1905 m. Kastantas GNEIZE- 
VIČIUS, Juršų kaimo, Pilviškių pa
rapijos. Atvažiavo Amerikon 1901 
m., gyveno Brooklyn, N. Y. Meldžiu 
atsi. aukti; kurie žinot kur jie randa
si prašau pranešti jų adresų, busiu 
didelei dėkingas. Jieškotoias paeina 
iš Juršų kaimo, nuo Pilviškių. (7) 

Juozas Klimavičius
1262 Front avė.,

Grand Rapids, Mich.

Anglų laikraščių kores- 
į.( ndentai iš Bajonės, Piet- 
vaka ių Fiancuzi.joj, prane
ša, jog Francuzijos vyriau
sybė/ viitys, kad ji pagaliau 
mrik.atys tūkstančių Ispa
nijos pabėgėlių, vargu ar iš
lipi dvs. Mat, pagal sudaly
tą su Burgosu sutartį, Ispa
nijos dabartinė vyriausybė 
f u'ii o nri’m'i atgal, tik tuos 
pa' ė gelius, kurie patys nori 
grįž'i.

Šiomis dienomis francu- 
ru valdininkai apklausinėjo 
vienos stovyklos pabėgė
lius- ar jie nori grįžti pas 
Fiar.ka. Iš 3,000 vienas po 
kito užklaustų tik 60 pasisa- 
1 ė norį grįžti į Ispaniją. Ki
ti gi netiki gen. Franko pa
žadais.

Iš Pasajes miestelio į Sen 
Žan de Lisą atplaukė mažu 

' laiveliu pabėgę 5 baskų dar
bininkai. Jie pasakoja, jog 
ekonominė situacija Ispani
joj darosi vis blogesnė. Tūk
stančiai fabrikų darbininkų 
neturi darbo, nes fabrikai 
sustoję dėl žaliavų stokos.

Per grafo Ciano vizitą 
San Sebastijane falangistų 
organizacijos buvo įsakiu- 

; sios darbininkams svečio ir 
Į gen. Franko garbei sugengt 
demonstracijų. Kai tie abu 
pasirodė, falangistų vadas 
davė ženklą darbininkams 
sušukti fašistišką karo-Šukį. 
Tačiau jį pakartojo tik apie 
12 pirmojoj eilėj stovėjusių 
darbininkų, kiti gi visi liko 
tylus.

Tas, aišku, Frankui ir 
Ciano nepatiko ir greitai jie 
pasišalino. Kitą dieną daug 
žmonių areštuota.

LIETUVOS GEN KONSULATO 
JIEŠKOMI ASMENYS:

Jančiauskienė Viktorija, gyvenusi 
Brooklyne, N. Y., 264 Lena št.

.Taškutis Ignas, 1929 metais gyve
nęs Wilkes Barre, Pa., bet vėliau sa
vo gyvenimo vietą pakeitęs.

Rainis Zigfridas, prieš karą gyve
nos Rvgoje ir 1913 metais išvykęs j 
Jungtines Valstijas

T-'aspera' iėius Adolfas, snnns An- 
*ano. dar žinomas pavarde Kasper. 
Jis atvyko į Jungtines Valstijas 1923 
•''c‘ai= ir e-vveno Philndelphi’oj. Jo 
tėvą* ta o nat osą ewi ir dar nesenai 
gyveno 2724 E. Ontario st., Phila- 
de'phi ioi.

’ ' izn Juo-as, atvykęs i Kanadą 
po karo ir ten gyvenęs iki 1938 m. 
Konsulate yra jo atsargos liudijimas 
ir dvi fotografijoj kurios, nurodžius 
adresą, bus grąžintos.

Krauklys Adomas, žinomas dar 
kaip Adam Kraul. kilos iš Mariiam- 
noMs nnskr., Rudaminos parapijos. 
I Jungtines Valstijas atvvko prieš 
45 metus ir gyveno Pittsburghe.

Kuras Juozas, i J. V. išv'-kęs 1901 
metais gyvenęs Harrison, N. J.

Makauskaitė Ona, kilusi iš šilavos. 
Žarstą kaimo, į J. V. atvykusi 1896 
metais, gyvenusi Waterbury, Conn.

Melinauskienė Ona, gyvenusi nuo- 
savuose namuose Brooklyne.

Patapas Pranas, sūnūs Anupro, 
kilos iš Krakių, Pilioniu kaimo.

Patremekaitis Jonas, išvykęs prieš 
didįjį karą, gyvenęs Maine valstijoj.

Po^evičius Pranas, kilęs iš Nausė
dos kaimo, Pinevos valsčiaus. Buk 
tai žuvęs anglių kasyklose, Pennsyl- 
vanijoj.

Povilionis Jonns, 1928 metais gy
venęs 25 South st., New Yorke.

Puida Jonas, sūnūs Onos ir Petro 
Pudių, apie 50 metų amžiaus, prieš 
kelias dešimts metų gyvenęs Pitts
burghe.

Ramanauskas Feliksas,, sūnūs My
kolo. Jam gali tekti turto, jei jis bus 
surastas.

Rutkauskas Albertas, vėliau gyve
no- Brooklyne, 164 Hope st.

Rutkauskaitė Ona, gyvenusi 2015 
Ave. I, Brooklyn, N. Y.

Šilkauskas Juozas, savo laiku gy- 
v< ""s Detroite. 8 Polis st.

Sinkevičius Jonas, kilęs iš Alytaus 
apskr., Greikonių kaimo.

Šuniskaitė Lucija. 1934 metais gy
venosi Lawrence, 

Vilkelis Julius, 
Somerville, Mass., 
tęs 1938 metais.

Tuskenis Jonas,
gyvenęs Richmond Hill,

Jieškomieji arba apie juos žinantie-’ 
ji prašomi rašyti: Lietuvos Generali-' 
nis Konsulatas, 16 West 75 street, 
New York City, N. Y.

Baisus 600 Žydų 
Likimas.

Iš Turkijos pranešama, 
kad ant Panamos laivo “Pa
ritą,” kuris veža 600 žydų 
emigrantų, keleiviai sukėlė 
riaušes. Minimas laivas jau 
tris mėnesius plaukioja Vi
duržemio juroje, norėda
mas keleivius iškelti j kran
tą. Tačiau turkų policija ne
leido laivui įplaukti į Smir
nos uostą. Tuomet keleiviai 
pradėjo reikšti nepasitenki
nimą ir sumušė laivo kapi
toną. Taip pat keleiviai pra
dėjo mušti laivo įgulą, kuri 
susideda iš 45 žmonių, ir 
grąsino uždegti laiva. jeigu 

, pagaliau, neišleis į 
krantą. Į laivą buvo pakvie- 

, kuri at
statė tvarką. Tardant pa
aiškėjo, kad kėsintųsi ir lai
vo mašinas susprogdinti.

> “Parita” neap
leis Smirnos uosto, jis bus 
turkų karo laivo išvilktas į 
atvirą jurą.

Pajieškau darbo pas tei
singus farmerius.

, Meku visokį faunui darbą, nes per 
Keli t inarn] I daug: mėty esu ūkininkas. Esu pati- 

kėtinps ir teisingas, esu laisvų pažiū
rų, tai žydams barzdų nebučiuoju. 
Esu viduramžis vyras ir pajiegiu 
dirbti. Kuriam reikalingas vyras ant 
pastovaus darbo atrašykite, aš atva
žiuosiu.- Pažymėkite kiek mokėsit.

FRANK BARTESH (9)
156 North Rd., Bedford, Mass.

Žinios iš Lietuvos 
Lietuvos neutralumas ne

pažeistas.
Kaunas.—Iki šiol Lietu

vos neiti'alumo niekas nepa
žeidė. Jokios mobilizacijos 
nebuvo, o tik neitralumui iš
saugoti pašaukti kelių metų 
atsarginiai.

nuolatos p^’venęs 
kame

dar

buk tai mi-

19<i6 metai$ 
N. Y.

APSIVED1MAI.

ilaiko iš prenumeratorių ir lėtų susiorganizuoti ir išneš- sta turkų policija,
1 . J _ . T • _ • 1 1 •   nt ii i zi t vl.’n ’ I o i•aukų nekuomet nesu matęs, ti panašiu? reikalavimus, 

kad jis prašytų aukų.
Dar žodis kaslink laikraš

čių siuntimo į Lietuvą.Drau
gai, perskaitę “Keleivį,” ne- 
numeskite, bet suvynioję 
pasiųskite į Lietuvą. Per
siuntimas pigus. Padarysite 
daug džiaugsmo savo bro
liams. Nors nevisi, bet dau
gumas pareina. Aš siunčiau 
kiekvieną numerį jau per 
daugelį metų, o tik du siun
tiniai sugrįžo. Mano sesuo iš 
Lietuvos rašo, kad labiau jie 
laukia laikraščių nuo manęs 
negu laiško. Kaip gauname 
laikraščius, sako, tai susi
renka visi kaimynai. Skai
tome, džiaugiamės ir pavy
dime jums, kad jus daugiau 
apie Lietuvą žinote gyven
dami už tūkstančių mylių, 
negu mes čia pat Lietuvoje.

Drg. J. Martinonis “Ke- nubausti mirties bausme ar- 
]eivy” teiraujasi, kiek moka ba kalėti iki gyvos galvos, 
darbininkams pas farme- 
rius piutės laiku, Saskatche- 
wano provincijoj. Šįmet la
bai mažai darbininkų far- tai negali jų iš ten išvalyti.

, nes dauguma' Kad Franko valdžia ne- 
“kombainus,” kur rodo jokio pasigailėjimo,

1 matvt iš to fakto, jog dėl 
.... .  — "■ ■■ Madrido civilinio guberna-

< n v • . n I toriaus majoro Gabaldono i
Ar DUVO iVnStllSl mirties buvo sušaudyta 60 

žmonių.
Ir pačiame Madride sąry

šy su ta mirtimi dar tebeina 
suiminėjimaL i

Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ 
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo jdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagony pasaką apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kad» 
jisai buvo nukrvžiavolas

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen 
tai. Galima gauti “Keleivio” afisn 
ba pas

T. J. KUČINSKAS.
3312 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

, ’ A. Kučinskas.

Ispanijoje Dar Suim-
ta 1,000 Žmonių.
Londono darbiečių “Dai

ly Herald” iš Ispanijos pra
neša, jog ten prasidėję nau
ji masiniai civilių gyvento
jų areštai, kurie I 
remia respublikonus parti
zanus. Mat, Asturijų kal
nuose dar tebesą keli tūks
tančiai respublikonų parti
zanų, kur jie slapstosi nuo 
to laiko, kai frankistai už
ėmė šiaurinę Ispaniją.

Gauta žinių, kad šiomis 
dienomis šiam ės Ispanijoj 
buvo suimta 1,057 žmonės,1 
iš kurių Gichone suimta | 
258. Oviede — 89 ir Avile- 
se—28. Su’mtuosius teisią 
karo teismai ir jie gali būti

Pradėtas griežtas taupy
mas visose srityse.

Kaunas.—Pastaruoju lai
ku Lietuvos vyriausybė pra
dėjo griežto taupymo politi
ką visose srityse.

Nežiūrint tų suėmimų, res
publikonų* partizanai kal
nuose tebesilaiko ir frankis-

SIENINIAI 

KALENDORIAI 
1910 METAMS. 

Užlaikau daug visokių rūšių irUžlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz- 

1 nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da- 
>:__ .. ,
planu. Prisiunčiame i namus kas 
kalauja. Vienas 25c.-—5 už $1.

Z. GILEVIČIUS 
73 Hartford Avc..

NEW BRITAIN. CONN.

Atšvęsta Tautos Šventė.
Kaunas.—Visame krašte 

atšvęsta su dideliu pasiry
žimu saugoti neitralitetą 
Tautos Šventė. Atsižvel
giant į rimtą pasaulio padė
tį Krašto apsaugos minist
ras generolas Černius ir ka
riuomenės vadas generolas 
Raštikis savo kalbose pa
reiškė, kad esame neitralųs 
ir pasiiyžę tą neitralumą 
ginti patys.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos 
talizmas. Kaina ............................ 25c

Pajieškau gyvenimui draugės mer
ginos arba našlės be šeimynos, nuo 
30 iki 40 m. amžiaus ir norėčiau kad 
butų pasiturinti, arba turėtų kokį 
biznį arba pinigų. Aš neturtingas, at
važiavau Kanadon krizės laikais ir 
negalėjau gauti gerų darbą. Esu rim
to budo vyras, 5 pėdų 8 colių, 29 me
tų, vaikinas, esu linkęs prie biznio. 
Daugiau žinių suteiksiu per laiškus. 
S'i laišku prašau prisiųsti paveikslą, 
j laiškus atsakysiu rimtai. (7)

V. G., Box 188,
Windham Centre, Ont., Canada.

Pajieškau gyvenimui draugo nuo 
40 iki G0 metų amžiaus, kuris mylėtu 
gyventi ant ūkės ir suprastų kiek 
nors ūkės darbus. Daugiau paaiškin
siu per laiškus. Atsišaukite greitai.

M. S. (7)
R. D. 4, Montrose, Pa.

Pajicškau gyvenimui draugės mer
ginos arba našlės be šeimynos. Esu 
42 metų vaikinas, rimtas, pasiturin
tis. gerai atrodau. Daugiau žinių su
teiksiu laišku. J. U

81 Ferry st. Box 54, Newark, N. J.
J. u

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAStauta, Keros is’ygos. turime u va- , .v............ ............ u . .u....u

riaus-Girėno Kalendorių su jų aero- ■ GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie
rci- I turite kokius nesveikumus, kreipki

tės pas mane; duosiu gerą patarimą 
/ ir busit patenkinti. (37)

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

Suvis dykai dasiži- 
nosite savo ateitį ir 
kokią laimę turėsi- O 
te gyvenime, jeigu Q 
parašysite tuojaus X 

_____ ■ indė darni kelias j Q 
štampas dėl per- Q 

IgSjHnSįB siuntimo. Adrcsuo- X 
kite. b

PRACTICAL SALES COMPANY d 
1219 N. Bell Ave.. Desk. K., L. S 

CHICAGO, ILL. Q

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. Petrikicnė. išleido A. L. D. L. D. 
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

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

PANAIKINKIT
PLEISKANAS ir

Sustiprinkit
PLAUKUS

Vartokite Alexander's Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinantį Toniką. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me * ~2 Sampalu.

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

s SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA kasdien

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS" įi
REIKIA TURĖTI KASDIEN S

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” S
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.



leSlM Puslapis KELEIVIS, SO. -BOSTON  No. 37. Rugsėjo 13 d., 1939 m.

MOTERIMS Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

KNYGA APIE LIETUVIU 
MOTERŲ TAUTINIUS 

DRABUŽIUS.
Nesenai knygų rinkoje 

pasirodė dail. A. Tamošai
čio knyga — Lietuvių mote
rų tautiniai drabužiai.

Knygą išleido Žemės u- 
kio rūmai.

Tai jau 7-ta ar 8-ta so
džiaus meno knyga.

Sodžiaus menas pradėtas 
leisti nuo 1931 metų. Tais 
metais išleisti Rinktiniai au
diniai, Priejuostės ir Žickų 
rinkiniai ir Liaudies meno 
dirbinių raštai; 1932 m. 
Juostos; 1933 m. Mezgimo 
ir nėrimo raštai; 1934 m. 
Senoviškų rankdarbių raš
tai; dabar išėjo Lietuvių 
moterų tautiniai drabužiai.

Sodžiaus meno leidinių 
tikslas — kelti aikštėn lie
tuvių liaudies meno gami
nių pavyzdžius, jų gamini
mo budus, duoti jų raštų ir 
spalvų vaizdą ir tt.

Su tautiniais drabužiais 
susiduria Įvairių profesijų 
žmonės: dailininkai, pieš
dami istorinius ar kitokius 
paveikslus, iliustruodami 
knygas; rašytojai, mokyto
jai, teatralai, dainininkai 
ir kt. Ir aplamai, kas tik no
ri tautiniais drabužiais pasi
puošti, turi tautinius drabu
žius pažinti.

Nemažiau turėtų tauti
niais drabužiais susidomėti 
visi tie, kuriems rupi savos, 
lietuviškos kultūros ugdy
mas. Tačiau retas ir inteli
gentas savo tautinius drabu
žius pažįsta.

Tamošaičio knygos ir yra 
tikslas duoti pradžią tauti
nių drabužių tyrinėjimo stu
dijoms, kartu plačiose žmo
nių masėse skleisti tautinių 
drabužių dėvėjimo ir gami
nimo idėją.

Ši paskutinioji sodžiaus 
meno knyga pasirodė po il
gos pertraukos, tur but, dėl 
to, kad autorius turėjo daug 
darbo, kol surinko medžia
gą, nes ir medžiagos šalti
niai nėra parankus pasiekti; 
jam teko naudotis archeolo
ginėmis iškasenomis, seno
mis graviūromis, tautosaka, 
o labiausia gyvąja medžia
ga — eiti per kaimus iš gry
čios j gryčią ir studijuoti, 
rinkti tautinius drabužius.

Knygos autorius kruopš
čiai ir .atkakliai dirbdamas 
kraitinėse skryniose rado

PAIKYSTĖ NEPRAĖJO.

Šita mergaitė, June Nelson, 
pasisiuvo iš kortu maudymosi 
kostiumą, kurio palaikymui nė
ra nei juostelių per pečius,* ir 
taip nuėjo i plaukikių lenktynes 
New Jersey valstijoj. Bet tvar
kos dabotojai jos neįsileido, nes 
aišku, kad sušlapusios kortos 
vandeny nukristų ir ji turėtų 
išeiti iš vandens be jokio kos
tiumo.

daug drabužių rinkinių, ku
rių charakteringiausius ir 
panaudojo savo knygai.

Knygoje matome natūra
lių drabužių pavyzdžius, 
drabužių, kokiais Lietuvoje 
vilkėta 17-tam, 18-tam ir 
19-tam amžiuose.

Tamošąitis ne tik parodo, 
kokiais drabužiais praėju
sius tris amžius dėvėjo, bet 
iš jo knygos lietuvės gali pa
simokyti, kaip tokius drabu
žius pačioms pasigaminti.

Knygoje yra 32 spalvoti 
(autinių drabužių paveiks
lai : zanavykių 5, kapsiu, 
dzūkių 4, aukštaičių 5, že
maičių 7, "Klaipėdos krašto 
2, Vilniaus krašto 5.

Knygoje yra platus paaiš- 
1 inimai apie tautinių drabu
žių tyrinėjimo šaltinius, o 
toliau kiekvieno Lietuvos 
krašto tautinių drabužių ap- 
: ašymai. Parašyta taip, kad ' 
kiekviena tautinių drabužių 
apsukresnė ir nagingesnė 
mėgėja gali pati tautiniams 
drabužiams pasirinkti spal
vas ir pasigaminti.

Jau dabar Lietuvoje per 
metus tautinių drabužių esą 
pagaminama maždaug už 
200,000 litų.

Švenčių ir iškilų progo-! 
mis, vis daugiau moterų ne 
tik kaimiečių, bet ir inteli
genčių, (ypač šaulės) ipeg- 
sta pasipuošti tautiniais dra
bužiais. Tautiniai drabužiai 
Įeina i madą.

Knyga išleista gerame 
popieriuje, gražus spalvoti 
paveikslai, didelio formato, 
per 200 puslapių.

VIDURIŲ UŽKIETĖ
JIMAS.

Vidurių užkietėjimas, tai: 
daugiausia įsigyvenusi Ame-' 
rikoj liga. Ji yra taip sena,I 
kaip sena civilizacija, o gal 
da ir senesnė. Pas indus (In
dijoj) nuo senovės jau yra 
priimta išsiplauti sau vidu
rius. Sakoma, kad jie tą iš-1 
mokę nuo paukščio. Vienas I 
ladža (indų kunigaikštis) 
sirgęs ilgą laiką vidurių už
kietėjimu ir patėmyjęs kaip 
paukštis, žinomas vardu 
Ibis, skraidė lyg nesavas ir 
rėkė lyg skausmų suimtas. 
Paskui tas paukštis nulėkęs 
pas vandeni, prisėmė snapą 
pilną vandens, įsileido sau j 
mėšlinę, ir tuojaus pasidaręs 
veikas ir linksmas. Radža 

pagalvojo, kad ir jam tas 
butų gerai. Jis liepė tarnams 
įleisti jam vandens per me
dinį vamzdį ir nuo to jis pa
sveiko. Būdamas geros šir- 
dies ir linkėdamas žmonėms 
ąero, jis išleidęs įstatymą, 
«ad visi jo pavaldiniai turi 
išsiplauti sau vidurius.

Dabartiniais laikais vidu- 
i ių užkietėjimas kankina 
žmones daugiau negu kada | 
nors.

Viena jos priežastis, tai 
maistas. Miltai perdaug iš
valyti, nėra juose pelų. To
kiu budu nelieka išmatoms 
medžiagos.

Darbo sąlygos yra antra 
svarbi priežastis. Tankiai 
žmogus negali pamesti dar
bo, kuomet užeina noras, ir 
tas pats per save padaro ne- 
reguliariškumą.

Pasilieka da viena prie
žastis, ir tai visų svarbiau
sia — tai pilės. Jos yra vi
siems prieinamos. Pardavi- i 
liejančių jas daug. Kiekvie
nas gali pats save daktarau
ti. Nusipirko už kvoterį pi
lių, išdrožė- sau vidurius, ir 
atliktas kriukis. Kuo dau
giau žmogus pilių ima, tuo 
jam daugiau jų reikia, ir tuo 
daugiau iš to pelno biznie
riams. Ateina laikas, kuo
met ir visos aptiekos perma- 
ža praliuosavimui vidurių; 
tuomet reikia kreiptis prie 
gydytojo, bet gydytojas ne
labai užganėdina:' jis liepa 
vartot tinkamą maistą ir to-

kiu budu einą priešais gi
liai įsišaknėjusį įsitikinimą, 
kad reikia vaistų.

Visos pilės, naudojamos 
vidurių praliuosavimui, yra 
nuodai erzinantis žarnas. 
Jos padaro pergreitą judėji
mą ir perkeičia visą kompli
kuotą vidurių judėjimo me
chanizmą. Pergreitas judė
jimas neduoda maistui susi
gerti į kūną. Žarnos sugen
da, pasidaro plonesnės; 
liaukos sudžiūsta, neduoda 
syvų. Užsistovėjimas išma
tų tokiose žarnose pasidaro 
jau nemažas dalykas. Pa
prastas žarnų gyventojas, 
colon bacillus, pasidaro 
priežasčia visokių vidurių 
ligų, kaip appendicičio, tul
žies, mėšlinės, galvos skau
dėjimo ir daugybės kitokių 
skausmų. Gali sugadinti ir 
kraujo gįslas.

Kaip nuo to išsigelbėti? 
Pirmiausia reikia išversti į 
bačką visas piles ir atsisvei
kinti su jomis ant visados. 
Paskui reikia pasistengti 
savo papročius sureguliuoti. 
Reikia paskirti valandą vi
durių praliuosavimui. Rei
kia pakeisti maistą. Geriau
sia, kad maistas butu įvai- 
uis: kad jame'butų užtekti
nai riebumų, miltų, cukraus, 
vaisių, daržovių, ir viskas 
turi būti mieroj. Sukramty
ti reikia gerai kiekvieną' 
kąsnį. Valgyti reikia tris 
kartus ant dienos, o ne pen
kis ar šešis. Iš visų gyduolių 
yra tik vienos, ką matomai 
nedaro daug blogo, tai mi
neralinis aliejus. Jis paslidi
na vidurius, nors niekados 
neužima natūralių syvų vie
tos. Rašantis šiuos žodžius 
vartoja vidurių extraktą su 
tulžia, ne kaipo gyduolę, 
bet kaipo maistą. Tas netik 
išgydo nuo užkietėjimti, bet 
ir nuo pilių.

Dr. F. Matulaitis.

Kas Moterims Nesiseka.

-M*

Moterys gali išmokti visko, bet sunkiausia joms išmokti 
golfą. Vietoj pataikyt į “bol ę,” jos išrauna velėną. Tik 
pažiūrėkit į šį vaizdelį.

KAIP IŠLAIKYTI TOMEI-
TĘS IKI KALĖDŲ.

„ i ja, tik reikia saugotis, kadKas yra sodinęs tomeites. neužt ti anį f]rananu. šii
tas žino, kad jos labai bijo - u- ., 
šalnų. Kartais spalių mene- - 
šio pradžioje jos visos sušą
la. O tuo laiku kaip tik buna - * 
jų daugiausia da nenunoku- Į - - * 
siu. Šeimininkė nenori žalių 
skinti, vis laukia, kad nu
noktų, o tuo tarpu šalna ima 
ir sunaikina jas. Rodos, da 
vasara nevisai pasibaigė, o 
tomeičių jau nebėra. Ir gai
la ir nuostolis!

Tuo tarpu gi tomeites ga
lima lengvai išlaikyti iki 
lapkričio pabaigos, ir net iki 
Kalėdų. Spalių mėnesį, ka
da jau galima tikėtis nakti
nių šalnų, reikia visas jas— 
ir nunokusias ir žalias — su
rinkti ir sudėti kokioj nors 
trioboj. Raudonesnės sude
damos ant langų, kad pa
baigtų greičiau nokti, ir 
tuomet jas valgyt. Gi žales
nės dedamos toliau nuo 
šviesos, 
garaže, 
skiepe, 
Gulėdamos jos viena po ki
tos ims raudonuoti ir nokti. 
Nunoks net pati žaliausia ir 
mažiausia. Ir taip jos gali iš
silaikyti beveik iki Kalėdų. 
Darže bus jau žiema, o jūsų 
tomeitės vis dar noks ir vis 
turėsite šviežių. Taip gali
ma sunaudoti visas žalias 
tomeites, kad nei viena ne
nueis niekais.

Galima sudėti 
daržinėj arba ir 
jeigu ne drėgnas.

LAISVAMANYBĖS PAGRINDAI.
(Iš Alf. Žukausko knygelės , 

“Laisvamanybės Pagrindai.’’)

Laisvamaniais vadifiame j Į<as siekia 
tuos žmones, kurie nepri- pavergti, 
klauso jokiai religinei orga-j T . . . ,
nizacijai, nutraukę su jomis' , Laisvamaniai aukština 

. drąsą, jei ji pasireiškia pa- 
. religiniu” įeiguf netik/į jo- ?ipriešinime . išnaudojimui 
I kias viAgamtines esybes ir,'ir Pavergimui, artimui pa- 
apsireiškimus, ir savo pašau- suteikime, _ patai na-

Didvyriai yra tie, kurie ko
voja už savų ir svetimų tau- 

' tų laisvę, už jų gerovę, o tie, 
, kurie nors ir narsiai kovoja 

už kitų tautų ir atskirų žmo
nių pavergimą yra nusikal
tėliai, verti visuotinos pa
niekos ir griežčiausio pa
smerkimo.

Kiekvienas laisvamanis 
privalo atminti, kad jis yra 
žmogus, lygiateisis gamtos 
kurihys. Laisvamaniai pri
pažįsta visišką žmonių ly
gybę, nežiūrint į jų lytį, tau
tybę, įsitikinimus, rasę, pa
dėtį visuomenėje, įgimtus 
gabumus ir kitus skirtumus.

Žmogus žmogui neturi 
vergauti.

Vienodai garbingas yra ir 
sunkus fiziniu ir proto dar
bas, jeigu tik jis tiesiogiai ar 
netiesiogiai prisideda prie 
kūrybos naujų vertybių, vi
sos visuomenės padėties pa
gerinimo.

Niekam nevalia kurti savo 
laimės ant kitų nelaimės.

Veidmanystė, melas, gu- 
dravojimas, apgaudinėji
mas, nenuoširdumas, — tai 
griežčiausiai smerktinos y- 
dos.
TIKĖJIMŲ ISTORIJA.

Parašė P. D. Chantepie de la Sau- 
saye, Teologijos profesorius. Verte 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago. 1914. Kaina ...........’. . $7.00

AMŽINOS DAINOS.
Šioje knygutėje telpa 44 geriausių 

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

Visuomenė, tauta ir vals
tybė tuq kovoti su visais, 
i.— L’.. „Ll.la jo išnaudoti,

\ visus ryšius, nepildo jokiu .'

lėžiurą ir dorovę pagrindžia 
mokslu, plačiosios visuome
nės interesais, kiekvienam 
asmeniui lygių pilietinių ir 
įgimtų teisių pripažinimu ir 
jų gerbimu.

! Laisvamanybė su nauja 
moksline pasaulėžiūra, su 
kilnesne, humaniškesne lai
svamaniška etika ateina pa
keisti atgyvenusios religijos, 
neša žmonijai naujus tvirtus 
moralinius'pagrindus, ir nu
šviečia jai naują, tiesų, gra- 

j žesnį ir laimingesnį kelią.
i Pagrindinis laisvamaniš
kos dorovės dėsnys: Elkis su 
kitais taip, kaip norėtum, 
kad jie su tavimi elgtųsi.

j Laisvamaniška dorovė re- 
l miama žmogaus prigimtimi, 
j nes žmogus yra gamtos dale- 
' lė, turi tos gamtos savybes 
Į savo prigimtį ir tik prisilai- 
I kydamas jos reikalavimų 
gali būti gyvas, sveikas, au
gti, tvirtėti, tobulėti ir būti 
naudingas sau, artimui ir 
plačiajai visuomenei.

Savanaudiški, egoistiniai 
laimėjimai, gerbūvis, pagrį-kaip išvyti žiurkes. | Kaip Rūpinamasi

Pabėgėliu Reikalais stas kitų žmonių išnaudoji- 
! mu ir skriaudimų, nežiūrint 
1 kokia tiese, klasta ir gudry
bėmis jis butų pridengtas, 
nuo plačios visuomenės, 
negali būti nuslėptas. Viso
kius savanaudžius visuome
nė nujaučia ir juos atstumia 
nuo savęs.

Didieji egoistai, vieni jų, 
gyvena gražiuose rūmuose, 
prabangoje, užsirakinę ir 
sargais apsistatę, apsupti vi
suotinos neapykantos. Nors 
dažnai daug kas jiems ir ro
do išorinės pagarbos ženk
lus, bet atėjus sunkesnei va
landai jie neranda nė vieno 

' draugo ir žūna kaip nerei-

Geriausis vaistas žiur
kėms yra geras katinas. Bet 
gali but tokių vietų, kur ka
tinas neparanku laikyti. To
kioms vietoms patartina nu-j ra tarpvalstybinės pabėgė- 
pirkt! keliatą svaių negesin-, įį komisijos pirmininkas, 
? ><a • un" i parlamente pranešė, kad

slacked limeL įpilti van-, uic|žioji Britanija Ispanijos 
dens ir sumaišyti apyskys-1 emįgrantų reikalams yra iš- 
cią tešlą, pridedant apie pu-• daugiau, kaip 100,-

Ja^aUS- i ! 000 svaru sterlingu. Čekijos
lye . Nudrozus lopetukę, is-, pabėgėlių reikalams vyriau- 
tepti tuo mišiniu Y1SU?_W j sybė turinti keturis milijo

nus svarų sterlingu. Apie du 
tūkstančiu čekų emigrantų 
iš Lenkijos buvo atgabenta 
į Angliją. Lenkijoje paliko 
dar du tūkstančiai asmenų, 
kurie ten gyvena blogose 
sąlygose. Nuo to laiko, kai Į kalinga, kenksminga visuo- 
pradėjo dirbti komisija, iš menės atmata. 
Vokietijos pabėgo 155,000 j 
asmenų. Jungtinės Valstijos 
kasmet priima po 27,000 
Vokietijos pabėgėlių. Ap
skritai, j Jungtines Valstijas 
yra atvykę jau apie 40,000 
Vokietijos pabėgėlių. Tiek 
pat tų pabėgėlių priėmė ir 
Anglija. Į Palestiną, Trans- 
jordaniją ir anglų koloni
jas per šešis mėnesius iki 
31 kovo buvo priimta 1,700

Šiomis dienomis anglų 
lordas Vintertonas, kuris y-

tepti tuo mišiniu visus ur
vus, kuriais žiurkės landžio-

neužtepti ant drapanų, kli- 
. 1 '. arba malevoto me-

! džio paviršiaus, nes “lajus” 
viską suės. Ištepti urvai te
gul pastovi kokią savaitę. 
Jeigu mišinys sukietės, nu
skusti jį ir vėl sušlapinti, 

i kad galėtų prilipti prie žiur
kių kojų. Jis nudegins joms 
kojas ir jos išsineš iš tų na
mų. Rankas jis taipgi gali 
suėsti, todėl reikia saugotis, 
kad pačiam neišsitepti. Kal
kių ir “lajaus” galima gauti 
kiekvienoj geležų krautu
vėj.

Žiurkėms naikinti yra ir 
visokių nuodų. Bet nuo nuo
dų žiurkės pastimpa ir pas
kui per ilgą laiką , namas, 
dvokia.
NAMŲ DAKTARAS.

Pirašė daktaras A. J. Karalius. 
Si nauja knyga užpildyta vien re- 

nrnis, nišk>"’isi nurodymai kokiui 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver

< sj’ą knygą įsigyti visiems, nes Na 
rn Daktaras yra viena iš ’•mltali'n 
-ausin knygų kiekvienam lietuviui 

Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drutaii 
-•'darais, apie 300 pulsapiy 
Kaina .......................................... S2.50

‘ ivatku (žadzinkon. — Ir kitos linkt 
mos dninos Apart juokingą “Da 

«tkų Gadzinkų” telpa.30 įvairių juo 
Vingų dainų, eilių, parodijų, ir tl 
^augelis iš dainų tinka juokingom- 
deklamacijoms Šešta pagerinta 
‘nida 48 nusl ..................  1O<

Rašto Istorija. Papai A B Sciinitzerj 
sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmdnių tau
ta ir tt. Chicago. 1905, pusi. 304.
Apdaryta ...................................... $2 50

MANO MERGELEI.
Žinau, tave mama vis bara, 
Kad tu myli, myli mane.
“Nebusite laimingi,” sako,
“Jei Dievas nepalaimins, ne!”

Gal tu tiki, kad mudviem laimę 
Atneš vargonų gaudesys, 
Manai nupirkti ją už kainą, 
Kurią klebonas paprašys.

Bet aš drąsiai tau pasakysiu, 
Kad laimė šviesi ir gryna 
Ne ten, kur maldoa rankas riša, 
Bet ten, kur meilė amžina.

Jeigu mes patys nesuminsim 
Meilės ir pagarbos žiedų— 
Abudu busime laimingi— 
Ir be bažnyčios, be maldų.

Ad. Keraitis.

Smerktina yra žmogžudy
stė, visoks fizinis žmogaus 
sužeidimas ir visoks prievar
tavimas.

Smerktinas išnaudojimas, 
eksploatacija žmogaus žmo
gumi, kokioje formoje ji ne
būtų daroma.

Smerktina moralinė 
skriauda: žmogaus ir plates
nės visuomenės įžeidimas, 
šmeižimas, skleidimas ir pa-

asmenu. Australija per tre-'laikymas melagingų gandų,! 
jus metus priims 5,000 as- Į kuriais pažeminama -—
menų; Brazilija—11,000 as
menų. Šį rudenį bus pradė
tas vykdyti planas įkurti 
pabėgėlius britų Gvinėjoje. 
Nemažas pabėgėlių skaičius 
bus apgyvendintas San Do
minge. Kiti galimumai dar 
yra tiriami.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, iCL.

VALDYBA 1939 METAMS. 
Mačiulis — pirmininkas,Jos

900 Prescott St. Waukegan. III.
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 

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

730 McAlister avė., Waukegan, Ill 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, Ill.
K Vaitiekūnas — kasierius,

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

D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

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

‘hiatd o<I -a Q(i:i 'otsouątu ouzoą (uaip 
Liuosybės Svetainėje, knmp. 8th ir 
Adams Sts. Waukegan, 111.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.
3325 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

i žmo
gaus ar visuomenės garbė, j 
geras vardas, padaroma me-' 
džiaginė skriauda ar šutei-' 
kiama kitokių nemalonumų.

Smerktinas nesipriešini
mas piktam, leidimas save 
mušti, prievartauti, išnaudo
ti, šmeižti.

KANDIDATUOJA Į MIESTO 
MAJORUS.

Mrs. W. Nielson, 44 metų 
amžiaus moteris, kurios atvaiz
das čia yra parodytas, kandida
tuoja į Marlboro, Mass., majo
rus ir tikisi, kad moterys ją iš
rinks.

§ LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 8
8-------------- ----------------------------------------- SX Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą ŠPritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis ___ v „

SUTAISĖ DR. I). PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie S 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION n 

KAINA $1.00. R
DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
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.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir H Lietuvos L&ikraičių.)

____________________________
SKANDALAS JUODEI- 

, KIŲ BAŽNYČIOJE.
Vyskupo belaukiant, buvo 
primuštas kun. Povilaitis.

Į Juodeikių bažnyčią. 
Šiaulių apskr., turėjo atvyk
ti vysk. Matulionis. Juodei
kių parapijiečiai rengėsi 
kuo iškilmingiausiai vysku
pą sutikti: puošė bažnyčią, 
pynė vainikus, statė žalius 
vartus, suorganizavo raiti
ninkus ir dviratininkus, ii 
pulkus mergaičių gėlėms po 
kojomis berti. Sekmadienį, 
kai bažnyčios puošimas bu
vo pačiame įkarštyje, baž
nyčion įėjo neblaivus, papi
rosą rūkydamas, pil. Pocius.

Jis perėjęs švilpaudamas 
per bažnyčią, užlipęs ant 
viškų ir pradėjęs griežti var
gonais.

Nuo vargonų Pocius lipęs 
į bažnyčios bokštą, bet žmo
nės jį grąžinę atgal. Lipda
mas žemyn, ant laiptų Po
cius susitikęs vietos kleboną 
kun. Povilaitį, prieš kurį pa
vartojęs smurtą.

Kun. Povilaitis buvęs net 
sukruvintas. Tai 
parapijiečiai, 
puošėjai, klebono 
tininko negynė.

Ir, štai, rytojaus dieną, 
prieš dvi valandas, kai vys
kupas turėjo atvykti, buvo 
gauta žinia, kad vyskupas 
neatvyks. Mat, vysk. Matu
lionis tuo reikalu telefonu 
pakalbėjęs su arkiv. Skvi
recku ir prieita išvada, kad 
Juodeikių bažnyčią reikia 
aplenkti. Ir buvo aplenkta: 
vysk. Matulionis iš Joniškio 
nuvyko į Žagarę, Juodei
kiuose nesustojęs.

Juodeikių parapijonys 
dėl to nusiminę. Jie pasiun
tė keturiasdešimts dvirati
ninkų į Žagarę, vyskupo at
siprašyti. " ""

Žagarėje priėmęs, apdo
vanojęs po medalikėlį, bet 
pasakęs, kad “dėl vieno kal
to kenčia šimtas nekaltų,” 
ir į Juodeikius nevažiuosiąs.

matydami 
bažnyčios 
nuo smur-

ŽMONĖMS VAIDINASI 
PABĖGUSIEJI PLĖŠIKAI.

Šiomis dienomis iš Kau
no forto pabėgo du plėšikai, 
Baranauskas ir Šablevičius. 
Policija dabar jų jieško ir 
jie daug kam vaidinasi.

Policija iš daugelio vietų 
gauna pranešimus, kad ten 
ir ten yra pasirodę Bara
nauskas su Šablevičium, 
net Kaune, Italijos gatvėj 
buvo pasirodęs “Šablevi
čius.” Bet policijai nuvykus, 
tie pranešimai nepasitvir
tina.

Aną dieną policijai sku
biai buvo pranešta, kad 
Baranauskas esąs A. Pane
munės valse., prie Rokų ply
tinės. į

Policijos valdininkai, nu
vykę į nurodytą vietą, iš tik
rųjų rado Baranauską, bet 
visai ne tą.

Kėdainių apskr. kelyje 
rasta išniekinta ir apiplėšta 
viena moteris. Daug kas 
mena, kad ir čia esąs Bara
nausko su Šablevičium dar
bas, bet kaip ištikrujų yra—' 
nežinia.

SMARKIOS PEŠTYNĖS | LIETUVOS SUTARTIS 
ZAPYŠKIO ŽYDŲ SI- j SU MEKSIKA.

NAGOGOJE. f "
Prieš keliata dienu Za- s^*nf|°Pe.I Pakeista Lietu- 

pyskio žydų sinagogoje pa
maldų metu kilo peštynės: 
į pamaldas buvo atėję Pa
trakęs kaime stovyklavusie
ji žydų sionininkų jaunimo 
organizacijos nariai ir tuo 
laiku sinagogoj buvo daug 
vietos žydų, Sionininkų na
rys S. Bakas pradėjo sakyti 
prakalbą, kurios turinys ne
patiko kai kuriems vietos 
žydams ir šie kalbėtojui ir

I kitiems sionininkams pra
dėjo duoti į kailį. Keliatas' 
žydų policijai padavė skun
dą, kad, girdi, sionininkai 
darę mitingą.

SU MEKSIKA.
Rugpiučio 29 dieną Wa-

BYLA DĖL MUŠTYNIŲ 
KAUNO KATALIKŲ 

BAŽNYČIOJ.
Šiomis dienomis Kauno 

apylinkės teisme buvo už
vesta byla dėl muštynių 
Kauno katalikų bažnyčioj. 
Tos muštynės įvyko da 
1937 metais. Susimušė lie
tuviai katalikai su lenkais 
katalikais.

Tuoj po tų įvykių kun. 
Raičiunas užėjo į vieną val
dinę įstaigą ir viešai nurodė 
vieną tos įstaigos tarnauto
ją, tardamas, kad tas tar
nautojas, “mušęs lietuvius.”

Po šios kun. Raičiuno pa
stabos įtariamasis tarnauto
jas kitų įstaigos tarnautojų 
pradėtas lyg persekioti, lai
kyti nelietuviu ir tt., nors iš 
tikrųjų tas tarnautojas nei 
žodžio nemoka lenkiškai, 
susipratusių žemaičių tėvų 
sūnūs, šaulys, o svarbiausia 
—skandalo metu bažnyčio
je visai nebuvęs.

Tarnautojas kun. Raičiu- 
ną patraukė tieson už įžei
dimą.

Byla buvo atidėliojama, 
kaltinamasis pristatė daug 
liudininkų, bet niekaip ne
galėjo įrodyti, kad tarnau
tojas bent bažnyčioje butų 
tuo metu buvęs, o apie lie
tuvių mušimą kaltintojas 
teisme ir pats nekalbėjo.

Kaltinimą palaikė adv. 
Širvinškas, kun. Raičiuną 
gynė adv. Glovackis.

Beje, kaltintojas patiekė 
teismui pažymėjimą, iš ku
rio matyt, kad tada, kai 
bažnyčioje buvo triukšmas, 
kaltintojas buvęs ką tik po 
operacijos ir gulėjo ligoni
nėje.

Teismas kun. Raičiuną už 
šį viešą “apsirikimą” pripa
žino kaltu ir nubaudė pen
kiomis paromis arešto.

VAGIS, NORĖDAMAS IŠ- mi žymesnę savo uždarbio 
TRUKTI, ŠOKO NUO

TILTO Į NEMUNĄ.
Los Panemunės pliaže iš i 

vieno piliečio buvo pavogti 
drabužiai. Nukentėjęs pilie
tis apie vagystę pranešė po
licijai, kuri vagį ten pat ir 
suėmė. Pasirodė, kad tai yra 
senas vagis, Jonas Vaituko-, 
nis.

Suimtą Vaitukonį polici
ninkas varė į miestą per til
tą. Einant per tiltą Vaituko- 
nis staiga šoko per turek- 
lius į Nemuną. Tačiau Vai- 
tukoniui nepavyko nei nusi
skandinti, nei pabėgti, nes 
tuojau buvo iš vandens iš
trauktas ir nugabentas į 
miesto ligoninę, nes nuda
vė apalpusį. Ligoninėj kon
statuota, kad Vaitukonis 
sveikas sveikutėlis, tai per
keltas į daboklę ir daroma 
kvota.

GRĮŽTA IŠ VOKIETIJOS 
DARBININKAI,

Jau trečia sąvaitė kai 
daug darbininkų grįžta iš 
Rytprūsių, į kur juos pava
sarį suviliojo siūlomi už dar- 
bą geri atlyginimai. Darbi
ninkai kalba, kad atlygini
mai Vokietijoj buvę tikrai 
geri, bet tokiose darbo sąly
gose jie neištvėrę dirbti. 
Darbas labai sunkus ir į- 
temptas. Sustoti ir parūkyti 
—neleidžiama. Tenka dirb
ti net po 12—14 vai. per 
dieną su menkom pertrau
kom pusryčiams ir pietums. 
Atsitikdavo, kad darbinin
kas negalėdavęs ištisas 3—4 
valandas atsitiesti nuo kas
tuvo ar pasilsėti. Kiek toks 
įtemptas darbas yra sveikas, 
darbdaviai nesirūpina, ta- 

tie patys darbdaviai 
raginti ir taip 
dirbantį darbi-

vos-Meksikos draugiškumo 
i sutarties ratifikacijomis.

Pirmasis sutarties pos
mas skamba taip:

“Tarp Lietuvos Respubli
kos ir Jungtinių Meksikos 
Valstybių Respublikos, o 
taip pat tarp abiejų šalių 
piliečių, viešpataus nelaužo
ma taika ir nuoširdus bei 
amžinas draugiškumas’.”

Antrasis sutarties straips
nis kalba apie diplomatinių 
ir konsuliarinių santykių su-; 
darymą.

Trečiasis straipsnis kalba, 
kad susitariančios Šalys pa
sižada pavesti išspręsti kon- 
silidacijos ir arbitražo tvar
ka visus ginčijamus klausi
mus, kokie jie nebūtų.

Ketvirtasis posmas sako, 
kad sutartis įsigalioja tris
dešimts dienoms praėjus po 
ratifikacijomis pasikeitimo.

Pasirašyti to akto proto
kolą buvo įgalioti, iš Lietu
vos pusės: Povilas Žadeikis, 
Lietuvos Pasiuntinys ir Įga
liotas Ministras Washingto- 
ne, — iš Meksikos pusės: 
ambasadorius Francisco 
Castillo Najera.

Lietuvos Atstovybė.

ŠĮMET medaus numa
toma EKSPORTUOTI

30,000 KILOGRAMŲ.
“Sodybos” turimomis ži

niomis, šįmet medaus der
lius Lietuvoje geresnis nei 
praėjusiais metais. Dau
giau medaus pristatoma iš 
Ukmergės apskričio, toliau 
eina Biržai.

Medaus iš Lietuvos nori
ma eksportuoti į Ameriką, 
Šveicariją ir j Vokietiją. Šį- 

i met “Sodyba” tikisi ekspor- 
; tuoti apie 30,000 kilogramų

čiau 
nesidrovi 
sparčiai 
ninką.

Prie tokio įtempto darbo 
būtina geras maistas, tačiau 
erzacai tik pirmomis dieno
mis neatgrąsė darbininkų. ' 
Geriau šituo atveju buvo ' ^edmis 
tiems darbininkams, kurie. Medaus surinkimas jau 
buvo atsigabenę^ su savimi. padedamas. Už vieną kilo- 
maisto. Bet maža ką uzdir- - - 1
bo darbjninkai, kurie mito 
erzacais, už juos sumokėda-

dalį.
Vokietijoj darbų dar il

gokai gali pakakti, tačiau 
darbininkai i Vokietiją jau 
nežada grįžti.

PER 6 MĖNESIUS LIETU
VOJ PRIAUGO 10,308 

ASMENŲ.
Centralinio Statistikos 

Biuro duomenimis, natūra
linis gyventojų judėjimas 
Lietuvoje 1939 m. sausio— 
birželio mėnesiais buvo 
toks:

Per 1939 m. birželio mė
nesį, visoje valstybėje buvo 
1,189 jungtuvės, gimė — 
4,396 kūdikiai, mirė 2,237 
asmenys ir priaugo 2,159 
asmenys.

Iš viso per 1939 m. pir
mus 6 mėnesius buvo 10,638 
jungtuvės, gimė 28,753 kū
dikiai, mirė 18,445 asm. ir 
priaugo 10,308 asmenys.

PLĖŠIKAI VISĄ ŠEIMĄ 
SUGULDĖ Į LOVAS.
Papilių valse., Žilių kai

me,'naktį pas ūkininką Da- 
mulį įsibrovė du ginkluoti 
plėšikai, kuriuodu visą šei
mą suguldė į lovas ir liepė 
nejudėti, o kas pajudės — 
grąsino vietoje nušauti.

Plėšikai grįčią iškratė 
radę 100 litų pasigrobė 
pabėgo.

PER MUŠTYNES NETE
KO AKIES.

Per muštynes Jakštų kai
me, Daugailių valse., Ra- 
meikai išmušė akį. Nuken
tėjęs paguldytas ligoninėn.

GARGŽDUOSE SKENDO 
3 MOTERYS.

Gargžduose, Kretingos 
apskr., rugpiučio 8 d. nuo 
Minijos upės pasigirdo pa
galbos šauksmai. Subėgę 
gelbėti vyrai pamatė be
skęstančias 3 moteris. Dvi 
jų pasisekė ištraukti su men
komis gyvybės žymėmis. 
Pasirodė, kad tai Gudienė ir 
jos sesuo, kurių viena greit 
atgavo sąmonę, o po ilgo 
daktarų ir žmonių triūso pa
sisekė atgaivinti ir antrąją. 
Tačiau Gudienės dukters at
gaivinti nebepasisekė.

Nelaimė įvyko dėl besi
maudančių neatsargumo.

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje

su Pa
veikslais

Dabar ką tik Išėjo iš po ipaudoa

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

ir
ii'

KULAUTUVOJ NUBAI
DYTAS PIKTADARYS 
PRADĖJO ŠAUDYTI. 
Kulautuvos kurorte buvo 

pastebėtas apie vilas slan- 
kiojąs įtartinas pilietis, o 
vienoje viloje jau taikėsi ką 
nors pavogti. Kai žmonės 
norėjo įtartinąjį pagauti, tai 
jis du šuvius paleido ir pa
bėgo.

miera Biblijos 5%x8 colius, turi 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypalai. 
Žmogus skaitydamas šią Bibilją ir tė- 
mydamas j paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
Ir iki užgimimui Kristaus), užmirs vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knjgą įgijo, jam bes trumpi žie-

Norinti gaut iią Bibliją, pinigus 
siųskit Exprcso ar Pačto Money O r dr-

“KELEIV1S”
255 Broadway, 

So. Boston. Mass

SUMUŠĖ NAVARĖNŲ 
POLICIJOS VIRŠININ

KĄ EIMONTĄ.
Morkiškių kaime, Nava- 

lėnų valsčiuje, Telšių apsk., 
6 rugpiučio vietos šauliai 
surengė vakaruškas ir pasi
gėrę pradėjo šumyt. Buvęs 
tenai Navarėnų policijos 
viršininkas Eimontas triukš
madarius bandė sudrausti. 
Tuomet Al. Laniauskas, pa
grobęs suolo lentą, smogė 
Eimontui ir sulaužė kairio
sios rankos kaulą, o kiti pra
dėjo į viršininką svaidyti 
lentgalius ir akmenis. Nuo 
gautų smūgių Eimontas ne
teko sąmonės.

Triukšmadariai, sudaužę 
bufetą ir išgrobę degtinę, iš 
gegužinės pasišalino.

Eimontas paguldytas Tel
šių apskr. ligoninėn. Krimi
nalinė policija tuo reikalu 
daro kvotą.

GRAIKIJOS SANTYKIAI 
SU LIETUVA.

Graikijos ministeris pir
mininkas Metaksas pareiš
kė, kad dabartinė tarptauti
nė prekybos forma prasidė
jo po didžiojo karo, kada 
Europa neteko pramonės ir 
emigracijos monopolio. Ne 
tik kiti žemynai nebepirko 
iš Europos prekių, bet jie 
buvo pradėję vežti savo ga
minius į Europą. Vis dau
giau valstybių šiandien turi 
išsižadėti laisvosios preky
bos principų. Graikijos pre
kyba taip pat turi prisitai
kyti esamai padėčiai. Nežiū
rint į tai, Graikijos vyriau
sybė nesutiks, kad užsienių 
prekyba pereitų visiškai 
valstybės žinion. Ta proga 
Metaksas nurodė j prekių 
mainų išsivystymą tarp 
Graikijos ir Lietuvos, kuris, 
jo pasakymu, vystosi geroje 
atmosferoje.

MEDŽIOJA ŠERNUS.
Kaišiadorių apylinkės 

miškuose yra daug šernų, 
gramą medaus mokama 1 todėl susidariusi vietinių 
litas ir 75 centai.“ (Ameriko-j medžiotojų grupė atsidėję 
je svaras gero medaus kai- pradėjo juos naktimis me- 
nuoja tik 20 centų.—Red.)- j džioti. Jiems sekasi, nes šio- 

---- mis dienomis nušauti du 
KIEK GEGUŽINIŲ, TIEK šernai ir vienas sužeistas.

IR MUŠTYNIŲ. ' Į
Rugpiučio 13 dieną buvo UŽSIMUŠĖ VAŽIUODA- 

sekmadienis ir Mariampo- MAS DVIRAČIU, 
lės apylinkėse buvo nemaža 
gegužinių. Beveik visos ge
gužinės baigėsi muštynė
mis, kuriose yra užmuštų, 
sunkiai sužeistų ir sužalotų. 
Girtų muštynės marijampo
liečiams įprastas daiktas, 
bet tokių žiaurumų ne daž
nai pasitaiko.

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, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas dakVarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- 
lišku Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas. Pusi. 95..........j.. 35c.

Vyžiuoniškis Damauskas 
išsigėręs važiuodamas dvi
račiu krito ir be sąmonės 
nuvežtas Utenos ligoninėn 
mirė.
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. Boston....................  25c.

PAŽANGUS SĄVAITRASTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami "Argentinos 
Lietuvių Balsą.” Adresas:

“A. L. BALSAS”
Casilla de 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 1G litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

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

i A. PANEMUNĖS GYVEN
TOJAI KOVOJA SU SA

VIVALDYBE DĖL 
DULKIŲ.

A. Panemunėj nuo baž
nyčios veik ligi Birutės gat
vės iš abiejų pusių akmens 
grindinio ruoželiai buvo ne- 
išgrįsti ir užstatyti akmeni
mis, kad jais žmonės neva
žinėtų. Bet kai judėjimas į 
A. Panemunę pagyvėjo ir 
išgrįstasis gatvės vidurys at
rodė per siauras, tai Kauno 

. . miesto savivaldybė iš grin- 
paKa <tų i (jjj-jjo kraštu akmenis nurin- 

“ /anvnant ko — praplatino gatvę. Ne- 
t-,. .... išgrįstais gatves kraštais da-Eksploatuojant tik . bfr'važiuįja vežimai. Gat- 

ves kraštai yra išmalti, duo- 
bėti, o blogiausia palaida 
žemė. Ta gatve nuvažiavus 
autobusui ar šiaip jau auto- 
vežimiui toli užpakalyje pa
silieka tirštų dulkių juosta. 
Dulkes sukelia ne tik auto- 
vežimiai, ypač kai prasi
lenkdami įsuka į neišgrįstą 
gatvės kraštą, bet ir veži
mai.

Kadangi ta gatve’autove- 
žimių judėjimas labai dide
lis, tai atrodo,'kad Vaidoto 
gatvė dega.

A. Panemunės gyventojai 
savivaldybei davė skundus, 
prašymus gatvės kraštus iš
grįsti, bet savivaldybė nesi
skubina, nors Statybos sky
rius sąmatą jau ir sudaręs— 
3,900 litų.

Savivaldybė turi mašinas 
gatvėms laistyti, bet tos gat
vės ji nelaisto, o tik prie 
mokyklos priešais bažnyčią 
truputį palaistoma.

CEMENTO GAMYBOS 
PERSPEKTYVOS LIE

TUVOJE.
Kaip žinoma, steigiama i 

su danais akcinė cemento 
fabrikui statyti ir eksploa
tuoti bendrovė.

Pirmasis cemento fabri
kas bus statomas prie Skirs
nemunės, Molynėje.

Molynės-Skirsnemunės ra
jone darant tyrinėjimus a- 
biejose Nemuno pusėse ras
ta apie 47 ha tinkamos ce
mento gamybai kreidos. 
Rastos žaliavos 
bent 100 metų 
kasmet po 60,000 tonų ce
mento. r’ 
patogiau prieinamus klodus 
dešiniajame Nemuno kran
te, kurių yra apie 35 ha, to
kios pat metinės gamybos 
fabrikui užtektų irgi apie 
60 metų.

Skirsnemunės cemento 
fabriko gamyba lengvai ga
linti būti padvigubinta, pa
stačius antrą sukamą kros
nį. Bet racionaliau esą sta
tyti antrą cemento fabriką 
šiaurės Lietuvoje — Akme
nės rajone. Du fabrikai ne
sunkiai patenkintų Lietuvos 
rinką.

Fabrikas dirbtų apie 300 
dienų per metus, dalyda
mas pertraukas tik remon
tui, ir kadangi jame viskas 
bus labai mechanizuota, tai 
darbo viename cemento fa
brike gautų apie 150 darbi
ninkų.

Vietinės gamybos cemen
tas galėtų būti pigesnis už 
importuojamąjį apie 1 litą 
nuo centnerio.

--------------- ŽODYNĖLIS
UGNIS SUNAIKINO PAŠ- lietuviškai-angliškas ir 

ztr-ip WrC IIWI ANGLIŠK A1-L1ETUVIŠKAS. telpa
IS.E. V IdUAL '18,000 žodžių, labai paranku? turėt 

Rno-ninčtn R ri nakfipc ^išenyje. Gražiai apdarytas dirbtine rtugpiucro ,names sjęUrai igo puslapių. Kaina $1.00. pa
metu O. Paškęvičienės ūky- brankesnio ir geresnio kišeninio žody
je, Smalininkų kaime, už ^^.Ke®,^alboje nGia’ Gauna’ 
2 kilometru nuo Suvalkų -------- ------------------------- -
Kai vari Ine kluonai I Inkvizicija. Parašė N Gusev PuikiIkdlVai ĮJOS, uUCiege hlUOFlcL naudinga knyga aprašyta katalikų 
ir jame buvę 170 kapų gerų^bažnyčios siautimas ir pradžia refor- 
rno'iiS n •) vi n i i rlnVriltii ule- mos Su daugeliu puikių paveikslų,lugnj, pasaliniai aoonai, jk-1215 ^nal Popieros aDdaruose. .. $1.00
selinė ir kulama mašinos, | 
arpa, svarstyklės, visi pa
kinktai ir kiti smulkus ūkio 
reikmenys. Gaisras padarė 
daugiau negu 8,000 litų nuo
stolio. Kluonas buvo ap
draustas Valstybės draudi
mo įstaigoje 2,000 litų. Bu
vo užsidegęs ir tvartas, esąs 
nuo kluono už 15 metrų, bet 
buvo užgesintas.

UŽDRAUSTOS ĮGABEN
TI 2 F1LMOS.

Lietuvos kino filmų cen
zūra uždraudė įvežti šias 
filmas: “Marselietė” ir “Ro-
kambolis.”

Uruguay'aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga’
Išeina du kartu per mėnesį. Lai- 1 

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

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY. I

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracljon nevėliau PANEDfi- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numerį nespėjama patai- 
pint.

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

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

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes-* 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

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

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos. ~~ ,

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

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

a

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 rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, SEIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia 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 tic’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.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 37. Rugsėjo 13 d., 1939 m.

Vietines Žinios
“Squalus” Nesiduoda Iškelti.

SEKANTI NEDELDIENI Adv. Šalna paskirtas gaibas 
.r.o. . c^iai icTu ‘ konsulu Bostone.

Mums teko patirti, kad 
Metinė musu šventė bus šiomjs ^ienomis adv. Anta- 
17 rugsėjo, Haverhillio Lie- Salna bu\° Pakirtas 
tuviiu Piliečiu Kliubo Darže Lietuvos — 

. Bostone.
Sekanti nedėldienj, rug- tiesioginio 

sėjo 17 dieną, P-----
Lietuvių Piliečių
daiže, Bradforde, įvyks Lie- antspaudą ir teisę atstovau-

VISI I SOCIALISTU 
PIKNIKĄ.

garbės konsulu 
Garbės konsulas 

v—atlyginimo iš 
Haverhillio Lietuvos valdžios negauna; 
•i Kliubo bet gauna valstybės vėliavą, 

. • . ■ - - antspaudą ir teisę atstovau-
tuvių Socialistų Sąjūngos ti Lietuvos piliečių reikalus. 
6-to rajono piknikas, lai jį skiria Lietuvos valdžia, 
bus metine Massachusetts Amerikos valdžiai 
valstijos socialistų šventė, į 
kurią kasmet susirenka

su tuo
sutinkant.

------------- i P-lė Felicija Grandelytė,! 
f ia.yg5rc.Z1°:S----------------------advokatų Šalnų ofiso steno-

....................... grafistė, suteikė mums apie 
p. A. šalnos biografiją šito- 

.. .: jis gimė 
Pennsylvanijoj,

kur baigė pradinę ir viduri-

blikos. Socialistų piknikuo
se visuomet susieina seni 
musų draugai, darbininkų kiu“‘informacijų :* 
judėjimo veteranai, vyrai ir Scrantone, ~ 
moterys, kurie per ilgą me- iC ......................
tų eilę dirbo bendrą darbą nę*(hfgh') mokyklas. Aukš- 
po socializmo vėliava. įu" .... C_______________ 11

Ypač socialistų išvažiavi- universitete. Kilus pasauli- 
mas yra įdomus šiuo laiku, niam karui, įstojo savanoriu 
kuomet Europoje prasideda Amerikos armijon, kur vė- 
naujas karo gaisras, kuris ir iįau buvo pakeltas į karinin- 
vel gah apimti visą pasaulį. į ]<us įr paskirtas kariuome-

tąjį mokslą baigė Cornell

■ Gelžkelio tunely rado žmo- • Trys dideli Kambariai 
gaus lavoną. |su vigais parankumais

1 Boston & Maine geležin-į f... 
kelio tunely, Saleme, buvo jausi 
!asta nežinomo vyro lavo- visais atžvilgiais ir šviesus, 
nas. Tiaukinio ratais buvo Mat\ti galima bile laiku, 
nuplautos abidvi jo kojos ir ..v i • • or.>viena ranka. Žmogaus gale-' n . ':le,v,° name. -53 
ta būti apie 43 metų am-T*1" " wav< I>,!Stone 
žiaus; ant kairės rankos jis 
turėjo tatu.

Šb mu apšildomi, visi nau 
i įtaisymai. Parankus

Gražus Kambarys
PAS LIETUVIUS. Vienam arba 

porai, visi narankumai. Išlygas susi
tarsime. yra vieta ir karui pastatyti. 
Kambarį pamatyt galima bile laiku:
25 So. Monroe Terr. (9)

(Išeina Į Neponset av.) Dorchester.

STUBA PARDAVIMUI
Arba mainau į kitą. Trijų šeimy

nų. baltos sinkos, mažas yardukas ir 
i kiti parankumai. Parduodu labai pi
giai —■ $1,500. Susitarsime ypatiškai. 
Pamatykit. ’ (6)
203 Athens street, South Boston.

Geras Pirkinys.
Parsiduoda Grosernė arba Valgo

mų daiktų Krautuvė. Biznis eina ge
rai. bet savininkas silpnas—nesvei- 
kuoja. Matyt galima kasdien:). (8) 
A. S., 38 Union st., Cambridge, Mass.

I“ S MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pr''’ mus Brausite: Gor'aiidos Ru-

PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLŲ 
PLUMBING U. Visokiu s nulki. 
reikmenų iš geležie*. SIENOM b 
POPIERŲ, V i s o k i y reikmenų 
Elektros. Visokiu reikmenų iš gu- 
nmn. etc.

Geriausis Tavoęas, Prieina 
miausia kaina. Pristatymas veltui 

Užeikit ir Persitikrinkite

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.'
Tel. SOU 4148

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
, (REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomi. ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
ksmp. Inman it. arti Central aky. 

CAMBRIDGE, MASS.

Felefonu 11114

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. J1IKOLAITIS
Val.nHo.: ono 2 iki 4 po pietų, 

nuo ? iki 8 vakar*.
i«7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

K1 
dakbo 2

Pno 
Xwnloje . 
frq Ameri 

liudoje i

Prenon 
Agnioje . 
limfoje ir 

Vafetijq .

liepiantis s 
Įįtswki te:

K 1

Brwd»;

Ryšium su tuo kįla daugybė 
intriguojančių klausimų. Pa
vyzdžiui, ar pasieks šis ka
ras Ameriką? Kaip jis atsi
lieps musų Lietuvai, jeigu 
Vokietija laimės? Ar vo
kiečiai atiduos mums Vil
nių? Ir ko Lietuva gali tikė
tis, jeigu Vokietija butų su
mušta—ar ji atgaus tada 
Klaipėdos kraštą, ar gal 
lenkai užims visą musų kra
štą? Kuo šis karas gali pa
sibaigti Sovietų Rusijai, jei
gu vokiečiai bus sumušti ir 
Hitleris sunaikintas? Ar 
Stalinas išsilaikys, ar ne?

Tai be galo įdomus klau
simai ir juos aiškins musų 
piknike žinomi mums kalbė
tojai, adv. F. J. Bagočius ir 
“Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas. '

Taigi socialistai kviečia į 
šį pikniką visus Massachu
setts ir kitų artimesnių vie
tų lietuvius.

Įžanga į pikniką tik 10c. 
asmeniui, ir už tą įžangos ti
kėtą bus galima dar laimėti 
gerų dovanų, kurių yra pa
skirta už $25.00.

Prie šio pikniko stropiai 
ruošiasi South Bostono, 
Norwoodo, Lawrence’o, 
Cambridge’aus, Haverhillio 
ir kitu kolonijų socialistų 
organizacijos, visi socialis
tų simpanizatoriai, visi pa
žangus lietuviai.

Visi mes pasimatysime 17 
rugsėjo Haverhillio lietuvių 
piliečių Kliubo darže.

Kelrodis į pikniką:
Važiuojant nuo Bostono 

reikia važiuoti 28-tuoju ke
liu iki Andoverio “over
pass” tilto. Nuo tenai pa
sukti dešinėn į 125 kelią ir 
važiuot juo iki Bradfordo 
Central skvero. Čia reikia 
suktis dešinėn į Salem stree- 
tą. Pavažiavus tuo strytu 
pusę mylios, pasukt dešinėn 
į Brookside avė. ir dabot, 
kur bus iškaba: PIKNIKAS. 
Piknikas prasidės 12 va
landą.

nės instruktorium. Po karo 
atvyko Bostonan ir prakti
kavo advokatūrą su Mans- 
fieldu, buvusiu 
majoru. Vėliau užsidėjo sa
vo ofisą.

Dabartiniu laiku adv. Šal
na su ponia Šalniene randa
si New Yorke.

Bostono

Už “bankrutką” galima 
gauti 2 mėnesiu kalėjimo 

ir $500 pabaudos.
Massachusetts valstijos le- 

gislatura uždėjo cigaretams 
nepaprastą mokestį. Bet po
litikieriai numhtė, kad rūko
riai gali tą jų įstatymą ap
gauti : jie gali pirktis taba
ką, cigaretų popierą ir patys 
gali sukti sau “bankrutkas.” 
Žinoma, uždrausti žmogui 
pasidaryti “bankrutką” ne
galima; todėl kas nori, tas 
gali “bankrutkas” daryti ir 
rūkyti, bet jis negali jų par
duoti nei, uždyką kitiems 
dalyti. Kas bus sugautas da
linant kitiems “bankrut
kas” ar namie darytus ciga- 
retus, tas bus skaudžiai bau
džiamas. Įstatymas numato 
už tokį “prasižengimą” 60 
dienu kalėjimo arba $500 
piniginės pabaudos. Tas tai
koma lygiai paprastiems pi
liečiams, kaip ir kareiviams 
bei jurininkams.

Valteris Janovičius, kuris 
norėjo išsinešti iš vienų na
mų Cambridge’uje mažą 
mergaitę, tapo apkaltintas 
kaip “kidnaperis.” Jis yra 
21 metų amžiaus.

Roxburyje pereitą sąvai
tę buvo užpultas banko ve
žimas ir pagrobta $22,200. 
Banditai pabėgo.

Pereitą sąvaitę Bostono 
uostan atėjo anglų preky
bos laivas su Rusijos angli
mi. Jis atvežė 6,000 tonų 
antglies iš Sovietų Rusijos.

Komitetas.

Suvažinėjo Rimkų.
Pereitą pėtnyčios vakarą, 

rugsėjo 8, Montelloje ant 
Intervale streeto, suvažinė
jo seną Montellos gyvento
ją Rimkų. Jis ėjo iš Piliečių 
Kliubo patalpų namon, tuo 
pačiu laiku St. Balčiūnas 
važiavo automobilium na
mo iš fėrų. Kadangi toje 
vietoje gana tamsu, tai 
Balčiūnas nepastebėjo ei
nančio Rimkaus, užvažiavo 
ant jo ir mirtinai pritrenkė.

Mirtingumas padidėjo.
Surinkta statistika paro

do, kad per pirmutinį šių 
metų pusmetį Massachu- 
setts valstijoj mirė 27,162 S 
žmonės, tai yra 1391 mirtis 
daugiau negu pernai buvo 
per tą patį laikotarpį.

Per 4 metus turėjo 2 žmo
nas ir su kožna po 2 vaiku.

Pereitą sąvaitę policija 
areštavo buvusį vienos 
South Bostono parapijos 
choristą W. L. K., kuris yra 
38 metų amžiaus vyras ir 
turi vedęs dvi žmonas. Jis 
išgyveno taip 4 metus ir nie
kas nežinojo, kad jis yra bi- 
gamistas. Apsivedęs su ant
ra, jis pranešė pirmajai, kad 
dabar jis gavęs “extra džia- 
bą,” kurį jam reikėsią dirbti 
naktimis. Dienomis jis dirb
davo prie WPA. Vakare pa
reidavo namo prie pirmuti
nės žmonos, pavalgydavo 
vakarienės, ir greitai išsi
skubindavo prie “naktinio 
darbo.” Tuomet atvykdavo 
jis į apartmentą pas antrąją 
savo žmoną ir čia pernak
vodavo. Su kožna žmona 
turėjo jau po du vaiku. Vie
na jų gyveno Mattapane, o 
kita—Ipswich’e.

Kubiliuno radio programa.
Rugsėjo 17, nedėlioję, iš 

stoties WCOP 1120 k. pra
sidės kaip 8:30 ryto. Pro
gramą pildys dainininkė 
Emilija Rudokiutė, pianistė 
Elena Žukauskaitė ir mu
zika.

Aplankė “Keleivį” tolimi 
svečiai.

Rugsėjo 6 “Keleivį” ap
lankė St. Juška su duktere 
Olga iš Chicagos ir d-gė 
Ona ir Danielius Užusanis 
iš Beloit, Wis. Svečiai viešė
jo Mass, valstijoj keliatą 
dienų, aplankė draugus So. 
Bostone, Montelloje ir buvo 
nuvykę į lietuvių kongreso 
pikniką Maynarde 3 rug
sėjo. Pereitą seredą svečiai 
išvyko į New Yorko pasau
linę parodą ir Am. Liet. Mo
terų Seimą. Drgas Juška yra 
“Vilnies” dalininkas, bet 
nepamiršta nei savo seno 
“Keleivio.”

Adv. Bagočius išvažiavo į 
SLA Tarybos posėdi.

Šią savaitę New Yorke 
posėdžiauja SLA. Pildomo
ji Taryba, todėl tenai išva
žiavo ir adv. F. J. Bagočius, 
Susivienijimo prezidentas. 
Posėdis tęsis kelias dienas. 
Southbostonietis S. Mockus, 
kaip SLA Pildomos Tary
bos narys, taipgi yra išva
žiavęs į tą posėdi.

Šį utaminką iššoko iš bė-1 
gių greitasis Bostono trau
kinys, kuris ėjo į New Yor- į 
ką. Nelaimė atsitiko ties 
Providence’u.

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablcnai taisau visk.-) prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

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

GEN 7116
OFISAS: 315 E Street, 

SOUTH BOSTONE.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

_ _ _  v

Patogi Šiluma
Atsisuk kuomet jos reikia;

Užsuk kuomet ji jums nereikalinga.
TQTnPIČ FLORENCE OIL BURNER 
ĮDlUJCiIY į JŪSŲ PEČIŲ DABAR!

PIGUS—GRAŽUS —PATOGUS.
Nereikia krapštinėtis apie pečių kuomet anglys ne
nori degt. Nėra pelenų, nei durnų—nėra smalkių 
nei troškulio.

Prisirengkit dabar prieš užeisiant šaltam orui!

FLORENCE PEČIU OIL BURNERIAI 
FLORENCE PARLORIŲ ŠILDYTUVAI

S Turėdami ilgų metų patyrimą, mes garantuoja- 
£ me jums patenkinimą. Ales garantuojame gerą įn-
8 dėjimą, parankuma, vertę. Duodam numokėjimais. O

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

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. kam

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

15 Lafield st., Dorchester, Mass.

i L .1. NAMAKM
I
| Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
j SOUTH BOSTON, MASS. 
Į Office Tel. So. Boston 0918 
j R ES. 251 CHESTNUT AVE., 

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

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUV6 DENTIST*
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
.(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdol.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4(70.

jOOOO LENRUMI

A^coNSOtES VearSJ 

rhe Greater Vai /
Are The Uff

There's no need for you to deny yourself 
the finest in radionnylonger. These radios 
will play a vital role in television when it 
reaches this vicinity. Used with RCA Vic
tor Television Attachment these sets 
will reproduce television sound while 
attachment gives you television pictures.

Designed 
for Use with RCA Victor

Triruiciniu
•c

ATTACHMENT

Model K-60 $54 95 
Only

6-Tube Sensation . . . Im
proved Push-Button Tuning

Model K-80$87ebO 
Only

Great 8-Tube Value . . . Im
proved Push-ButtonTuning for 
8 stations .. . Magic Eye.

Visi šie Gerumai ir Daug Kitu
Naujas 3 jungių aiškiai matoma Apšviesta Lenta... Užsie
nių ir Amerikos stočių priimtuvas... RCA Victor Tūbos... 
Televizijai arba Victrolai svičiai... Televizijai arba Vict- 
rolai jungtuvas... 12 colių Electric-Dynamic garsiakal
bis... Sryčių parodytuvas... Metalinės tūbos.
LENGVI IŠMOKĖJIMAI—žema {mokėjimo Kaina. 

Geresniam Radio Veikimui—RCA Victor Radio Tūbos.

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

Tel. SOU 4649

$25.00 VERTĖS DOVANŲ $25.00

METINIS PIKNIKAS
Rengia LSS. 6-tas Mass. Apskritys

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

BRADFORD, MASS. PRADŽIA NUO 12 VAL. DIENĄ.

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 kelia iki 
Bradford Central Skvero Parko. Čia pasukt į Salem SS.—i dešinę. Pavažiavus apie pusę mylios, pa

sukt j dešinę į Brookside avė. ir dabot iškabą PIKNIKAS.

Tel. SOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

J Tel. 28624 Gyv. 31132

■ Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

I Valandos: 9 iki
i nuo 2 iki
1 nuo ? iki

ftjyyyįįp Seredom 9 iki
'*e^S3c** ir susitariu.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

12 
f: 
12

j 114 Summer Street, 
LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telcf. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J ,

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CAB1T

Reg. Pharm.
1OO Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ Al.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

f Apie 250,00( 
' jelaisvėn, ap 

to kovose, o
atskirais

Lenkija t 
pu 2 savaites 

į hlno vokieči 
i nti Nors n 

re atskiri k 
dar laikosi, 
ddžia ir vis: 

, pabėgo Rumi 
j manijos pran 
I sos savaitės

rai sumarmt 
į 100.000 pabė 
Į joi Jųdaugu 

■ dininkai ir k 
: liausis armijt 
. Įy-Rydz, už:

linisteris B 
į deltas Mosc

Rumunijon 
lliipę iš oria! 
j pasirinko 
į Atsisveil 
iffltu Moscit 
ii susikirt 
iniglium. Pt 
aiglis aps 
ptai prie; 
fcėdęs

' f! owifoenk 
sakęs.

Per dvi i 
kiečiai sun 
są Lenkijos 
tikiuju lėni 
luotų vyrų, 
bet kaip jie 
prieš karų, 
apie 2,000,( 
apie 2,000 < 
orlaiviai dal 
rodė, tuo ta 
dy lėktuvą 
po visą Lenk

Berlyno ž 
armijos nuos

Apie 250,0 
teko vokiečių

Apie 100,( 
dvi sąvaites l

Apie 100,0 
go Rumunijoj

Vienas bur 
ats dar laikos 
pusių jau aps 
būrys dar lail 
kurią dabar a 
ty armija, o ti 
šinasi Baltstoj 
Bet rišu jų 1: 
lemtas: jie tu: 
duoti, arba l 
Daug buvusių 
reiviy jau mt 
pakriko po vis 

Kaip sako B 
vokiečių buvo 
kijoj taip 35,0 
Taigi perpus n 
lenkų. Toks sk 
Karna tuo, kad 
da karą iš tolo 
•ei vieno Len 
frontu. Visų pi 
frai nulekia' t 
iv suardo susisi 
^emoralizuoj 
tinus Tuome 
■’’likai apsupa i 

paimdami 
•klius belaisvi 

karo medž
Busy armiji 

tali motoriz
pirmyn 1 

‘■Sai sakosi jie 
Skiečius.” Išro 
tai Sovietų


