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PASTARŲJŲ MINISTE- 
TERIAI JAU PAŠAUK

TI MASKVON.
Sovietai norį laisvo kelio 
per Lietuvą, bet Vilniaus 

neatiduosią.
Maskvai spaudžiant ir 

Berlynui pritariant, mažutė 
Estija pereitą sąvaitę jau 
pasidavė Sovietų Rusijai. 
Dabar 25,000 raudonar
miečių užims jos uostus, lai
vų dirbtuves ir orlaivių pa
pėdes.

Apsidirbę su Estija, rusai 
nieko nelaukdami paėmė 
nagan Lietuvą ir Latviją. Šį 
panedėlj jau tapo pašaukti 
Maskvon jiedviejų užsienių 
ministerial. Latvijos minis
teris Munters atskrido orlai
viu iš Rygos panedėlj po
piet, o Lietuvos užsienių 
ministeris Urbšys ketino at
skristi utarninke.

Kai anądien atskrido 
Maskvon nacių ministeris 
Ribbentropas, tai jį pasiti
ko su didžiausiom iškilmėm. 
Į Maskvos aerodromą suva
žiavo Sovietų automobiliai 
papuošti Hitlerio svastikos 
ženklais, išsirikiavo raudon
ai miečių kapelija, • atvyko 
užsienių komisaras Moloto
vas ir visa eilė kitų aukštų 
Sovietų valdininkų.

Bet kai šį panedėlį atskli
do Latvijos užsienių minis
teris, tai Maskvos aerodro
me nebuvo jokių iškilmių. Jį 
pasitiko tik Baltijos depar
tamento viršininkas iš už
sienių komisariato ir Mask
vos komendantas. Tai paro
do, kad su tokia mažiuke 
valstybėle, kaip Latvija, So
vietų valdžia nelabai skai
tosi.

Kaip praneša “New York 
Times” gauta iš Maskvos 
radiograma, Latvijos minis
teris tą patį popietį turėjo 
su Stalinu ir kitais Sovietų 
vadais pasitarimą. Bet jie 
tarėsi tik porą valandų. Iš
girdęs Stalino reikalavimus, 
latvių ministeris paprašė, 
kad jam butų duota laiko 
susižinoti su savo vyriausy
be. Konferencija tuomet 
buvo nutraukta.

“New York Times” turi
momis žiniomis, Sovietai 
reikalauja pakeisti sutartį, 
kuri garantavo Latvijos res
publikai nepriklausomybę. 
Rusai dabar jau sako, kad 
Latvijos nepriklausomybė 
kenkia Sovietų valstybės 
reikalams. Sovietams esą 
reikalingi Baltijos uostai 
netiktai prekybos, bet ir ka
ro tikslams; todėl Latvija 
turinti leisti Sovietų karo 
laivynui naudotis jos vande
nimis ir uostais. Tas, žino
ma, jau paliečia Latvijos 
nepriklausomybę, todėl Lat
vijos ministeris, nepasitaręs 
su savo valdžia, negalėjo 
ant tokių reikalavimų su
tikti. Bet aišku kaip diena, 
kad Latvija negalės Sovie
tų reikalavimams priešintis, 
kaip negalėjo ir Estonija.

Dabar ateina eilė ir Lietu
vai. Kai skaitytojas skaitys 
šitą žinią, tai Lietuvos už
sienių ministeris Juozas 
Urbšys bus jau Maskvoje. 
Molotovas pasišaukė jį Mas
kvon “pasitarti bendrais 
abiem valstybėm reikalais.”

New Yorko dienraštis sako, 
kad tie “bendri reikalai” 
esą tokie: Sovietai reika
lauja, kad Lietuva duotų 
jiems laisvą kelią Liepojos- 

i Romnų geležinkeliu, kuris 
eina per Lietuvos žemę Į 
Liepojos uostą. Už šitą pri
vilegiją rusai sutinką užleis
ti Lietuvai dali Vilniaus 
krašto, tačiau Vilniaus mies
to, kurį Lietuva skaito savo 
sostine, Sovietai neketina 
Lietuvai atiduoti.

j Nėra abejonės, kad ir Lie
tuva turės daryt taip, kaip 
Maskva jai diktuos.

Šitokios Pabaltijo kraštų 
kontrolės Sovietai reikalavo 
jau derybose su anglais ir 
franeuzais. Bet Pabaltijo 
kraštai tuomet buvo tokiai 
kontrolei priešingi ir anglai 
su franeuzais nenorėjo jos 
pripažinti. Bet Hitleris j 
pripažino, ir todėl rusai pa
sirašė sutarti su Hitleriu. 
Maskva dabar gali drąsiai 
diktuoti savo valią Pabalti
jo kraštams, ir tie klusniai 
nusilenkia.

“New York Times” ko
respondentas mano, kad So
vietai yra pasiryžę dabar 
atstatyti caristinės Rusijos 
imperiją, kuri po pasaulinio 
karo buvo pakraščiuose ap
trupėjusi. Po Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos seksianti 
Finlandija, o paskui Rumu
nija turėsianti atiduoti ir 
Besarabiją.

Washingtono Smū
gis Maskvai ir Ber

lynui.
Amerikos valdžia nepripa
žįsta Lenkijos padalinimo.

Washingtono vyriausybė 
šį panedėlj aštriai painfor
mavo Sovietų ir Vokietijos 
valdžias, kad Jungtinės 
Valstijos niekados neprisi
pažins Lenkijos padalini
mo.

Valstybės Departamento 
sekretoiius Hull savo notoj 
Berlynui ir Maskvai sako:

“Lenkija dabar yra gink
luoto smurto auka. Jos teri
torija užimta ginkluota jėga 
ir jos valdžia turėjo jieškdti 
piieglaudos užsieny.

“Teritorijos užėmimas ta
čiau nesunaikina legalės 
valdžios egzistencijos. Le
galiai Lenkijos valstybė ir 
jos valdžia pasilieka kaip 

: buvusi.”
Toliau Hull pažymi, kad 

Jungtinės Valstijos yra pri- 
v„, ' pažinusios Lenkijos respub- 
ją j liką apie 20 metų atgal ir 

’ nnn tn Įnik n iki šiai Hipnai

I Mirė Juozas Tūbelis.
Lietuvos Laivą. 'Lenkiją Užplūdo Apie Du

Sugriauta Varšuva 
Pasidavė.

Pereitą sąvaitę Varšuvos 
gynėjai jau pasidavė. Jie 
laikėsi apsupti iš visų pusių 
ir nuolatos atakuojami 20 
dienų. Paskelbusi šitą ži
nią Vokietijos radijo stotis 
sugrojo fašistų himną ir 
“Deutschland, Deutschland 
Ueber Alles.”

Varšuvos gynėjų garni
zonas susidėjo iš apie 100,- 
000 vyrų ir moterų. Civilių 
gyventojų esą da apie 500,- 
000. Miestas beveik visiškai 
sunaikintas, nesą beveik nei 
vieno sveiko namo. Dau
giausia nuostolių pridarė 
uždegamosios bombos iš or
laivių paskutinėmis dieno
mis, kuomet vandentiekis 
buvo bombomis sunaikintas 
ir mieste nebebuvo vandens 
gaisrams gesinti. Paskutinę 
dieną Varšuvoj degė jau 
500 namų, ir orlaiviai metė 
vis daugiau uždegamųjų 
bombų. Da paskutinę dieną 
lenkai 13 orlaivių nušovė. 
Iš viso per 20 dienų apguli
mo buvo numušta žemėn 
106 vokiečių orlaiviai. De
vynios ligoninės, visos pil
nos sužeistų, buvo suprog- 
dintos orlaiyių bombomis j 
skutus. Paskutinėmis dieno
mis tiek žmonių buvo už
mušta, kad lavonai jau ne
buvo nei laidojami. Vokie
čiai sako, kad paskutinėmis 
dienomis Varšuvoj buvo 
prasėdėjusi ir vidujinė ko
va. Vieni norėjo pasiduoti, 
o kiti priešinosi.

Berlyno žiniomis,
ris sudarė iš ištikimų fašistų 
“apsaugos batalijoną,” ku
ris saugos jį, Hitlerį, nuo ga
limo užpuolimo.

nuo to laiko iki šiai dienai 
palaikė su ja draugiškus 
santikius. Tie santikiai bu
sią palaikomi ir toliau. Len
kijos ambasadorių Potockį 
Washingtone šios šalies 
valdžia traktuos kaip lega
lų Lenkijos atstovą, ir Ame
rikos ambasadorius Biddle 
pasiliks prie Lenkijos val
džios kaip buvęs, nežiūrint 
kad Lenkijos valdžia laiki
nai buvo priversta iš savo 
šalies išvažiuoti. Jokios ki
tos valdžios Lenkijoj Ame
rika nepripažins.

Tai yra gana skaudus 
moralis smūgis Hitleriui ir 
Stalinui, kurie buvo susita
rę Lenkijos valstybę pasi
dalinti.

Bolševikai Nužudė
Kunigaikštį Radz- 

vilą?
Einant “Keleiviui” spau- 

don radijas pranešė, kad 
Kopenhagoje gauta žinių, 
jog užimtoj Lenkijoj bolše
vikai nužudę kunigaikštį 
Janusą Radzvilą. Žinia kol 
kas da nepatvirtinta.

Radzvilas buvo bolševi
kų suimtas užpereitą-sąvai- 
tę ir žinios tuomet sakė, kad 
jis busiąs teisiamas kaip 
“buožė” ir “darbininkų iš
naudotojas.”

Nusižudė Visa Len
kų Raitelių Brigada.

Paryžiaus dienraščiai iš
spausdino žinią, kad viena 
lenkų raitelių brigada buvo 
apsupta ir kėsinosi prasi
mušti, bet kiekvienas jos 
mėginimas buvo pasitiktas 
baisia priešo kulkasvaidžių 
ir liepsnasvaidžių ugnimi. 
Netekusi daug savo draugu, 
likusi brigados dalis pasi
traukė Į mišką ir tenai nusi
žudė.

Pereitą nedMdienrKarjne 
mirė Juozas Tūbelis,' Sm,e- 
tonos švogeris, kuris ?«ūo 
1929 iki 1938 metų bUVO 
L ietuvos ministeriu pirmi
ninkas. Jis sugriuvo su savo 
valdžia tik pereitų metų ko
vo mėnesį, kai nusileido 
lenkų ultimatumui. Bet ii- 
tuomet Smetona nepaliko 
savo švogerio be šiltos vie
tos — Tūbelis buvo paskir
tas Lietuvos banko galva.

Į Lietuvos valdžią Tūbe
lis pirmu kartu savo koją į- 
kėlė 1928 metais, po to kai 
smurtininkai nuvertė teisė
tą Griniaus-Šleževičiaus vy
riausybę ir. apskelbė savo 
diktatūrą. Premjeru tada 
buvo Voldemaras. Vėliau 
Smetona Voldemarą nuver
tė ir uždarė kalėjiman, o jo 
vieton pastatė savo švogerį 
Tubelį.

Taigi Tūbelis prigulėjo 
tai klikai, kuri smurtu, ne
teisėtu budu, užgrobė Lie
tuvos valstybės vairą ir pas
kui visą laiką piovėsi tarp 
savęs už šiltesnes vietas.. į

Naciai Paleido ko
munistus iš Kailį- 

jimų.
Associated Press praneša 

iš Berlyno šitokią žinią: Ka
dangi Sovietų Rusija ir na
cių Vokietija padarė drau
gišką sutartį ir pasižadėjo 
išvieno veikti, tai šiomis die
nomis iš Vokietijos kalėji
mų ir koncentracijos stovy
klų buvo paleista labai daug 
komunistų, jų tarpe ir Erns 
Thaelmann.

Iš visuomenės akių taip 
pat tapo pašalinti visokie 
plakatai ir knygos, kuriose 
buvo atakuojami komunis
tai. Tarp komunistų ir nacių 
pasidarė tikra brolybė.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad pereitą nedėldienį Šve
dijos pakrašty vokiečių sar
gybos laivas “Nettelbeckk” 
sugavo Lietuvos prekybos 
laivą “Imantą,” kuris vežė 
anglis iš Švedijos į Angliją. 
Vokiečiai nusivarė jį Vokie
tijos linkui.

Tuo pačiu laiku vokiečių 
orlaiviai buvo užpuolę ir 
švedų laivą. Jie numetė jū
ron priešais laivą dvi bom
bas ir paskui davė laivui 
ženklą, kad jis plauktų jų 
nurodoma kryptimi į Vo
kietiją. Bet atskrido Švedi
jos neįtralumo sargybos or
laiviai ir vokiečių lėktuvus 
nuvijo.-

Paryžiuje Įsikūrė 
Nauja Lenkų Valdžia

Žada organizuoti lenkų 
armiją Amerikoj.

Kadangi buvusi Lenkijos 
valdžia pabėgo Rumunijon, 
o Rumunija, kaip neitrali 
šalis, turėjo ją internuoti, 
tai visi buvę Lenkijos minis
terial ir prezidentas Mos- 
cickis turėjo rezignuoti iš 
buvusių savo pareigai. Taigi 
jų vietoje dabar susidarė 
nauja Lenkijos valdžia Pa
ryžiuje. Lenkijos preziden
tu paskirtas Vladislovas 
Račkevičius, buvęs Varšu
vos senato pirmininkas, o 
ministeriu pirmininku pa
skirtas gen. Vladislovas Si
korskis. Visos šitos ceremo
nijos atsibuvo Lenkijos am
basadoj Paryžiuje. Sikors
kis tuojaus pareiškė, kad jo 
vadovaujamoji Lenkijos 
valdžia dabar organizuos ir 
naują lenkų armiją—orga
nizuos ją iš Amerikoj ir Ka
nadoj gyvenančių lenkų. Jis 
tikisi, kad čia bus galima 
suorganizuot 200,000 lenkų 
kariuomenę, kuri bus per
kelta Francuzijon ir kartu 
su franeuzais kovos prieš 
Vokiečius. Jis turbut nežino, 
kad Jungtinės Valstijos yra 
paskelbusios griežtą neitra- 
lumą ir lenkams organizuoti 
aimiją neleis.

Hitle-

NACIAI GROJA PRAN
CŪZAMS “APIE MEILĘ.” 

Pereitą nedėldienį Vokie
tijos radijo stotis transliavo 
po visą šalį franeuzų dainą, 

Moi d’Amour,” kas 
“kalbėk man apie 

Transliuodama šitą 
vokiečių stotis pa

kari tos dainos

VOKIEČIAI NUSKANDI
NO LAIVĄ AMERIKOS 

PAKRAŠTY.
Amerikos pakrašty, tik 

apie 60 mylių nuo Brazili
jos pereita nedėldienį vo
kiečių ginkluotas laivas už
puolė anglų prekybos laivą 
“Clementą”'ir paleido jį jū
rių dugnan. Tuo labai susi- 
lupino netik Anglija, bet ir 
Amerika.

CIO Laimėjo 11 
Chryslerio Dirbtuvių

Pereitą sąvaitę ChrysleL 
rio automobilių dirbtuvėse 
Detroite darbininkams buvo 
pavesta nuba’suoti, kuriai 
unijai jie norėtų pavesti sa
vo reikalus atstovauti. Bal
savimui buvo pastatyti trys 
klausimai: (1) CIO unija, 
(2) Amerikos Darbo Fede
racija ir (3) nei viena iš jų.

Iš 51.217 darbininkų, už 
CIO balsavo 40,552, o už 
Amerikos Darbo Federaci
ją Tik 4,673, ir apie tiek pat 
balsavo, kad nereikia jokio? 
unijos. Taigi CIO šalininkai 
laimėjo kone vienbalsiai.

Balsavimas buvo vienuo- 
likoj dirbtuvių.

Milionai Raudonarmiečių
RUSŲ ARMIJOJ ESĄ 

DAUG MOTERŲ.
Jos vežimus veža arkliais; 

motorai greit genda.
Associated Press kores

pondentas M. K. Whit2- 
leather, kuris pirma buvo 
prie vokiečių armijos Len
kijoj, o paskui nuvyko pa
žiūrėti Sovietų armijos, kai

Aliantai Atmetė- i 
Rusų-Vokiečių Taiką 
Hitlerizmas turi but sunai-1 

kintas, sako anglai.
Pasitarę Maskvoje su So

vietų vadais, vokiečiai pe
reitą sąvaitę pasiūlė Angli
jai-ir Francuzijai pripažinti 
Lenkijos padalinimą ir bai
gti karą. O jeigu Francuzija ji įsiveržė Lenkijon, dabar 
ir Anglija taikytis nenorėtų, 
tai Maskva ir Berlynas tuo
met pasitarsią, “kas daryti 
toliau.”

Šituo grasinimu “pasitar
ti” apie tolimesnį veikimą 
vokiečiai, matyt, norėjo nu
gąsdinti aliantus, kad tarp 
Vokietijos ir Sovietų Rusi
jos gali but padaryta tikra 
karo sąjunga prieš demo- 
kiatines valstybes.

Tačiau aliantai šito grąsi- 
nimo nenusigando. Anglija 
pareiškė, kad iki hitleriz
mas nebus sunaikintas, ka
ras nesustos. Prancūzai taip 
pat sako, kad Lenkijos jie 
neparduosią vokiečiams ir 
rusams už jokią taiką. Ang
lijos laivyno ministeris 
Churchill pasakė: “Hitleris 
karą pradėjo, bet ne jis jį 
užbaigs.”

“Parlez 
reiškia: 
meilę.” 
dainą, 
aiškino,
“prašę Francuzijos karei
viai.” įrašymas buvęs gau
tas telefonu per Šveicariją.

VOKIEČIAI SUĖMĖ 3 DA
NIJOS LAIVUS.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad pereitos savaitės 
pabaigoj vokiečiai suėmė 
Šiaurės Juroj 3 Danijos lai
vus, kurie plaukė Angiijon 
prikrauti sviesto, bekono ir 
kiaušiniu. Suimtus laivus 
vokiečiai nusivarė 
burgą.

ANGLIJA TURI DAU
GIAU GYVULIŲ.

Anglijos valdžia prane
ša, kad dabar Anglijoj esą 
daug daugiau gyvulių, negu 
1914 metais buvo. Dabar 
esą 800.000 karvių daugiau, 
1,500,000,000 avių daugiau, 
1,500,000 kiaulių daugiau 
ir 26.000,000 vištų daugiau,

į Ham- Reiškia, Anglija dabar gali 
I ilgiau kariauti.

praneša štai ką:
“Aš jau margavau su ru

sais pustrečios paros. Išro
do, kad Sovietai supylė 
Lenkijon apie 1,000,000 ka
reivių. Kiti mano, kad 
2;000,000. Tarp raudonar
miečių matosi daug plačia- 
veidžių raudonskruosčių 
merginų ir moterų. Moterys 
daugiausia užima aviatorių 
ir šoferių vietas. Jos dėvi 
dvejopą uniformą: viena jų 
yia paprasta raudonaimie- 
čio karejvio uniforma, o ki
ta su andaroku. Sakoma, 
kad rusės aviatorkos esan
čios išmokytos mėtyt iš or
laivių bombas ir šaudyt iš 
kulkasvaidžių.

“Mane vežiojo po Brest- 
Litovsko miestą raudonos 
armijos automobilium 19 
metų amžiaus me’rgina. 
Platus jos veidas nuolatos 
šypsojosi. Ji valdė tą auto
mobilį taip lengvai, kaip ir 
savo cigaretą tarp lupų r r 
revolverį, kurį ji turėjo pii- 
sijuosius prie šono.

“Stebint raudonos armi
jos žygį, prisimena Ameri
kos civilis karas. Kareiviai 
čia klampoja dulkėtais arba 
purvinais keliais. Jų eina 
eilių eilės, rodos, ir galo nie
kur nėra. Nakties laiku jio 
sustoja pakelėse ir sustato 
šautuvus į krūvas. Vieni sė
di apie ugnį, graužia suko- 
rius (džiovintą juodą duo
ną) ir užgeria arbatą, kiti 
sugulę ant vežimų miega, o 
da kiti šeria ir girdo arklius. 
Arklių raudonoj armijoj la
bai daug, nes netik vežimai 
yra arkliais vežami, bet ir 
mažesnes kanuoles tempia 
arkliai. Palyginus su vokie
čių armija, tai yra didelis 
skirtumas, nes pas vokie
čius viskas mechanizuota, 
viską atlieka mašinos. Yra 
ir pas rusus motorizuotų ve
žimų, bet jie labai greitai 
genda ir lūžta. Aš da nieku ■ 
nemačiau tiek daug pames
ta pakelėse sulūžusių trekų 
ir automobilių, kiek jų ma
čiau maršuojant rusams.

“Brest-Litovske tuoj bu
vo atidarytas didelis resto
ranas. Vakarais jis pilnas 
raudonarmiečių vyrų ir mo
terų, kurie nori daugiau už
valgyt, negu jiems duodam i 
armijos porcija, žinoma, čia 
reikia už valgį mokėt.

“Einant raudonarmie
čiams vieškeliais, kartas nuo 
karto iš šono pasigirsta šū
vis. Juos šaudo lenkai. Pe
reitą penktadienį Brest-Li- 
tovsko apylinkėj tokiu budu

Kodėl Francuzijoj 
Uždaryta Komunis

tų Partija.
Spausdinant pereitą “Ke

leivio” numerį atėjo žinių, 
kad Francuzijos valdžia už
darė komunistų partiją ir 
visas kitas su ja susijusias 
organizacijas; kadangi kėli 
tūkstančiai egzempliorių iš
ėjo be tos žinios, tai mes 
norim pakartoti ją da ir šią 
sąvaitę.

Komunistų partija Fran
cuzijoj buvo daug didesnė 
ir stipresnė negu kurioj nors 
kitoj Europos valstybėj. 
Nors ji nebuvo tokia stipri, 
kaip socialistų partija, vis 
dėl to turėjo apie 500,000 
narių ir daugely miestelių 
kontroliavo vietos valdžią. 
Dabar jai nevalia bus nei 
rinkimuose dalyvauti, nei 
laikraščių leisti, nei kitokiu 
budu veikti. Francuzijos 
valdžia uždraudė ją dėl to, 
kad ji teisino raudonos ar
mijos Lenkijon įsiveržimą. 
Franeuzų akimis žiūrint, 
rusų įsiveržimas Lenkijon 
yra didelė pagalba Hitle
riui, nes 
paliuosavo iš Lenkijos vo
kiečių armiją ir kanuoles, 
kurios dabar vartojamos 
prieš franeuzus. Taigi fran- 
euzai sako, kad komunistų 
partija uždaryta kaip Stali
no ir Hitlerio sąmokslo a- 
gentura.

PASIDAVĖ PASKUTI
NIAI LENKAI.

Iš Berlyno pranešama, 
kad lenkai pasidavę jau ir 
Helos pusiasaly, į šiaurę 
nuo Gdynės, kur iki šiol jie buvo nušauti penki raudoų- 
atkakliai laikėsi, vis tikėda-' armiečiai.”

raudonarmiečiai

miesi susilaukti pagalbos iš 
Anglijos.

Pereitą sąvaitę Brooklyne 
žuvo automobiliaus nelai
mėj Vladas Kenišauskas, 21 
metų amžiaus lietuvis.

Šį panedėlį Chicagoje 
mirė Romos katalikų kardi
nolas Mundelein. Mirda
mas jisai patarė katalikams 
remti prezidento Roosevel- 
to politiką. j
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“HITLERIS STALINO 

RANKOJ.”
26 rugsėjo laidoje “Vil

nis” džiaugiasi, kad Hitleris 
jau “Stalino rankoj.” Girdi:

“Londonas buvo centras vi
sos Europos ir dalinai kitų 
svieto dalių politikos...

“Šiandien jau tas centras 
ne Londone, bet Maskvoje... Ir 
kas norėjo laurus Chamberlai- 
nui kloti, dabar norėtų akme
nim Į jj svaidyti. O kas rėkė, 
‘Hitleris yra Europos vieš
pats,’ dabar šaukia: ‘Hitlerio 
likimas Stalino rankoj’.”

Žinoma, socialistai fašis
tų neremia ir nerems, ir ši
tas “Vilnies” šmeižtas jiems 
neprilips.

Butu daug nuosakiau, jei
gu “Vilnis” paaiškintų savo 
skaitytojams, kodėl komu
nistų valdžia padarė su Vo
kietijos fašistais slaptą są
mokslą užpulti ir sudraskyti 
Lenkiją?

Ir matyt, jog “Vilnis” pil
nai sutinka, kad Stalinas 
dabar turi savo rankoje su
spaudęs Hitleiį. nes ji jau 
daro ir išvadą, kad ši atmai
na “turi milžiniškos svarbos 
nevien Sovietų Sąjungai, 
bet ir visos Europos liau
džiai, darbo žmonėms.”

Ištiesų, padėtis išrodo ge
rai. Viso pasaulio komunis
tai skelbė mirtiną kovą fa
šizmui. Jie įkūrė net tam tik
rą organizaciją — “Lygą 
prieš Karą ir Fašizmą.” Ir 
štai, vyriausis karo ir fašiz
mo velnias, Adolfas Hitle
ris, jau sugniaužtas Stalino 
rankoj!

Komunistai dabar turėtų 
tik šaukti masinius mitingus 
ir siųsti Maskvon rezoliuci
jas, kad Stalinas šito demo
kratijos priešo jau nepaleis
tų gyvo iš savo rankos.

O gal “Vilnis” jau turi ir 
žinių, kaip greitai mes galė
sime pasidžiaugti Hitlerio 
šermenimis?

VIS “KRITIKUOJA” SO
CIALISTUS.

Musų komunistų spauda 
prie kiekvienos progos sten
giasi vis pabrėžti, kad socia
listu pozicija klaidinga. Štai, 
Socialistų Partijos sekreto
rius pasakė, kad Amerika 
turėtų laikytis neitralumo ii 
nepardavinėti kariaujan
čioms valstybėms karo me
džiagos. Socialistų pozicija 
čia labai aiški: jie iš princi
po priešingi imperialisti
niam karui ir nenori, kad A- 
merika vėl įsiveltų į tarp
tautinę žmonių skerdynę. 
Bet komunistų “Vilnis” nori 
dalykus iškraipyti ir įkalbė
ti savo skaitytojams, kad 
socialistai čia remia fašis
tus. Ji taip ir sako:

“Įdomu, kad socialistai ir 
fašistai vienodai laikosi.

“Kas liečia fašistus, jie ži
no ką daro, nes nuėmimas em
bargo duos progų Anglijai ir 
Francuzijai pirktis amunici
jos ir karo reikmenų, o Vokie
tija to negali. Vokietijai dėlto 
geriau, kaip yra embargo.

“Bet kodėl socialistai ture-1 
tų remti fašistinę poziciją?” I

RUSŲ SUIMTAS?

Čia parodytas buvęs Varšu
voj Amerikos vicekonsulas 
William Morton, kuris paskuti
nėmis dienomis prapuolė be jo
kios žinios. Vienas koresponden
tas praneša, kad jis gavęs žinių, 
jog Mortoną suėmė Zaleščikuo- 
Se užėjęs raudonarmiečiai.

AR IŠTIESŲ RUSAI SIŪ
LĖ LIETUVAI VILNIŲ?

Amerikos lietuvių komu
nistų spauda ir kalbėtojai 
tvirtina, kad Sovietų Sąjun
ga dabar siūlė Lietuvai pasi- 

I imti Vilnių, bet Smetona at- 
1 -įsakęs.
, Būdama maža ir silpna 
i valstybėlė. Lietuva, žinoma, 
turi elgtis labai atsargiai. 
Reikia neužmiršti, kad Vil
nius yra didžiųjų valstybių 
pripažintas Lenkijai, o Len
kijos likimas da nebus iš
spręstas iki nepasibaigs ka
las. Anglija skelbia, kad 
hitleiizmas turi but nušluo
tas nuo žemės paviršiaus. 
Jeigu hitleiizmas ištikrujų 
bus sutriuškintas, tai Lenki
jos valstybė vėl bus atstaty
ta. Lietuva tada galėtų ne
tiktai išnaujo Vilniaus ne
tekti, bet galėtų but da ir 
nubausta kaip Hitlerio ii 
Stalino talkininkė, prisidė
jusi prie Lenkijos pasidali
nimo.

Todėl visai nenuostabu 
jeigu, rusams siūlant, Lietu
va dabar atsisakė Vilnių im
ti.

Bet lieka dar klausimas, 
ar ištikrujų toks pasiūlymas 
iš rusų pusės yra buvęs? 
Prisipažįstam, kad mes apie 
tokį pasiūlymą nesam matę 
jokių žinių Amerikos spau
doj. Vienas korespondentas 
buvo pranešęs, kad vokiečiai 
siūlę Lietuvai pasiimti Vil
nių, bet Lietuvos valdžia tą 
korespondentą išvijo kaip 
melagingų žinių skleidėją.

Taigi, butų labai gerai, 
kad komunistai pasakytų 
aiškiai, iš kur jie žino, kad 
Sovietai siūlė Lietuvai pasi
imti Vilnių?

“DŽIAUGIASI” NE
LAISVĖJ.

Rugsėjo 27 dienos laido
je “Laisvė” rašo, kad rau
donarmiečių užimtoj Len
kijos žemėj dabar “džiaugs
mui nėra ribų.” Esą:

“Sovietų Raudonoji Armija 
lengvai apsidirba su Lenkijos 
poniška armija. Tik į keturias 
diena suėmė 120.000 lenkų ka
reivių į nelaisvę...

“Sovietų Sąjungos laikraš
čiai pilni pasveikinimų, rezo
liucijų iš vakarų Baltrusijos ir 
Ukrainos. Tų kraštų valstie
čiai, darbininkai, inteligentai 
dėkavoja Sovietams už jų iš
gelbėjimą iš po lenkų jungo ir 
nuo Vokietijos nacių, žmonės 
bučiuoja raudonarmiečius, ap
kaišo gėlėmis jų arklius, tan
kus, vežimus, kviečia juos Į na
mus, gelbėja kaip tik gali. 
Džiaugsmui nėra ribų.”

Žmonė? raudonarmiečius 
bučiuoja, o raudonarmiečiai 
ima juos nelaisvėn. Per 4 
dienas suėmė 120,000 lenkų.

Mes nesuprantam, kam 
' imti nelaisvėn tokius karš
tus savo šalininkus ir gar
bintojus?

Tiesa, komunistai sako, 
kad raudonarmiečiai ima 

1 nelaisvėn “poniškos lenkų 
armijos” kareivius. Bet ka
reiviai juk nėra ponai. Jie 
yra darbininkų ir valstiečių 
sūnus. Lenkijos ponai be
veik visi pabėgo užsienin. 
Taigi aišku, kad raudonoji 
armija paėmė nelaisvėn ne 
120,000 ponų, bet 120,000 
skurdžių darbininkų. Ir aiš
ku taip pat, kad žmonės pa
imti nelaisvėn negali džiau
gtis. Ta pasaka apie “džiau-

Belgai bijosi, kad Vokietijos armija nepradėtų veržtis per jų kraštą į Francuziją, todėl 
visu Vokietijos pasieniu jie užtvėrė plieno tvorą, kaip parodyto šio paveikslo viršuje. Se
ni geležinkelių bėgiai supiaustyti ir Įmūryti j cementą. Toliau tarp tų stulpų priraizgio- 
ta spygliuotų vielų. Sakoma, kad šitokia tvora labai gera apsauga nuo tankų, nes tankai 
užlipę ant tokių kuolų pasismeigia. Apatinė vaizdelio dalis parodo Vokietijos, Balgijos ir 
Francuzijos sienas.

gsmą be ribų,” tai labai pigi 
propaganda. Hitlerininkų 
spauda taip pat skelbia, kad 
žmonės “džiaugiasi” susi
laukę naciškų “liuosuoto- 
jų.” Kai vokiečiai užėmę 
Čekoslovakiją, tai čekoslo- 
kai “džiaugėsi,” o kai dabar 
Hitleris įvažiavo Lodzės 
miestan, tai lenkai “klojo 
jam gėles po kojų.”

Bet kas tokiai propagan
dai tiki?

“LIETUVAI NEI CENTO.”
Padėjęs šitokį antgalvį, 

vienas vyrukas tautininkų 
“Vienybėj” rašo:

“Bendrafrontininkai Mass, 
valstijoje surengė antrą savo 
metinį pikniką, kur ‘Keleivis’ 
priskaitė 6,000 dalyvių. Kalbė
jo ‘Keleivio’ redaktorius, Lie
tuvos Žinių bendradarbis Jur
ginis, ir SLA prezidentas Ba- 
gočius.

“Aukų Lietuvos reikalams 
iš 6,000 žmonių surinkta — 
nei cento!

“Tai šitaip kairieji Lietuvos 
nepriklausomybės reikalais rū
pinasi !”
Žinoma, kad kairieji rū

pinasi Lietuvos reikalais 
daug geriau, negu Brookly- 
no “vienybininkai.” Iš to 
pikniko, apie kurį čia “vie
nybininkai” taip rūpinasi, 
kairieji nusiuntė kovoto
jams už Lietuvos laisvę $400 
pereitą sąvaitę, o kiek anks
čiau buvo išsiųsta $200.

Dabar prašome “Vieny
bės” ponų pasakyti, kiek pi
nigų jie paskyrė Lietuvos 
reikalams iš savų piknikų?

“Vienybė” šią vasarą tu
rėjo daug daugiau piknikų, 
negti “bendrafrontininkai.” 
Viena pikniką ji buvo su
rengus ir 9 rugsėjo, kad pa
sigaut ir išnaudot lietuvius 
suvažiavusius į Lietuvių 
Dieną New Yorko parodoj. 
Negana to, jos agentai ir 
Lietuvių Dienos iškilmėse 
apgaudinėjo publiką, par
davinėdami savo ženklelius 
kaip Lietuvių Dienos ženk
lelius. Šiuos žodžius rašan
čiam teko matyti, kaip Stri
maitis pardavė 4 tokius 
“Vienybės” ženklelius, me
luodamas žmonėms, kad tai 
esą Lietuvių Dienos ženkle
liai.

Ir šitie begėdžiai da turi 
drąsos kabinėtis prie kitų!

I “Teisingumo” Nuostatai, Kurių Turi 
Laikytis Kariaujančios Šalys.

Gal viskas pateisinama 
meilėj, bet ne viskas kare. 
Teorijoj, kariaujančios ša
lys privalo laikytis tam tik
rų “teisingumo” nuostatų, 
nors praktikoje nėvišuomet 
to žiūrima.

Karo taisyklės yra nusta
tytos tarptautinėmis valsty
bių sutartimis. Kiekvienos 
šalies armija turi taisyklių 
knygą, kurioj pasakyta, 
kas karo metu armijai yra 
leistina, o kas neleistina. 
Jungtinių Valstijų armijos 
taisyklių knyga susideda 
net iš 116 smulkaus rašto 
puslapių. Tai yra karo rank- 
vedis.

Visos karo taisyklės re
miasi trim pagrindiniais 
principais, kurie yra tokie:

1. Militarinė būtinybė. Šis 
principas duoda teisę armi
jai naudoti bet kokią jėgą, 
kad ji galėtų laimėti kovą.

2. Žmoniškumas. Šis prin
cipas draudžia vartoti žvė
riškas priemones, kurios ka
ro laimėjimui neturi lemia
mos reikšmės.

3. Padorumas, kuris drau
džia negarbingą elgesį.

Štai pavyzdys, ką galima 
pavadinti padorumu. Vo
kiečių submarina, pasiruo
šusi skandinti anglų preky
bos laivą, pirma išsiunčia 
per savo radiją SOS signa
lą kitiems laivams, kad to
kioj ir tokioj vietoj yra 
skandinamas laivas ir jo 
žmonėms reikalinga pagal
ba. Pasirodžius atvykstan
čiai pagalbai, submarina 
paleidžia torpedą, o pati 
pasineria po vandeniu ir iš
nyksta. Anglų prekybos lai
vas nuskęsta, bet jo žmonės 
lieka išgelbėti. Tačiau kai

Iš kitos gi pusės vokiečiai 
kaltino lenkus vartojant 
nuodingas dujas, kas taip 
pat yra uždrausta tarptauti
ne valstybių sutartimi.

Karo taisyklės, paremtos 
trim aukščiau paminėtais 
pagrindais principais, drau
džia vartoti nuodingas prie
mones, žudyti sužeistuosius, 
šaudyt tuos kurie pasiduo
da, kankinti belaisvius, 
bombarduoti neapsaugotas 
vietas, vartoti apgavin- 
giems tikslams Raudonojo 
Kiyžiaus vėliavą arba mū
šio paliaubų vėliavą.

Taip pat draudžiama var
toti kareivius aprengtus ci- 
vilėm drapanom, bombar
duoti ligonines, nuodyti šu
linius bei upelius, plėšti ar
ba tyčia naikinti turtą, per
sekioti bei skriausti okupuo
tų kraštų gyventojus.

Pereitam pasauliniam ka
re buvo vartojamos nuodin
gos dujos. Bet vėliau buvo 
pripažinta, kad tai nežmo
niška'priemonė, priešinga 
žmoniškumo principui, ir 
todėl po karo buvo padaly
ta tarptautinė sutartis, ku
rią pasirašė beveik visos 
valstybės, kad nei viena jų 
ateities karuose nuodingų 
dujų nevartos. (Deja, kapi
talistinėj Amerikoj dujų 
bombos vartojamos prieš 
streikuojančius darbinin
kus!)

Tarptautinės sutartys sa
ko, kad šalis, kuri karo me
tu sulaužys šitas taisykles, 
po karo turės atlyginti už 
padalytus nuostolius.

Kariaujančios šalies civi
liai piliečiai visuomet yra 
traktuojami kaip neitralųs 
žmonės ir todėl jiems neva-

vokiečių submarina skandi- lia j priešo armiją šaudyt ar 
no Angli jos karo laivą “Cou- j kitokiais budais jai kenkti, 
rageous,” ant kurio buvo Ir dėl to civiliai buna sun- 
apie 1,200 kareiviu ir kari- kiau baudžiami, negu ka-
ninkų, tai ji SOS signalo 
niekam nesiuntė.

Ar vokiečiai darys tokį 
skirtumą tarp civilių ir ka
rių visuomet, tai da lieka 
pamatyti. Štai, lenkai jau 
kaltino vokiečių orlaivius 
metant bombas ir žudant 
civilius žmones. Tas jau 
priešinga karo taisyklėms.

riai, jeigu juos sugauna su 
ginklais. Paprastai, juos 
baudžia mirtimi. Šnipai taip 
pat žudomi be jokių cere
monijų. Nerodoma pasigai
lėjimo civiliams gyvento
jams ir tada, kai jie padaro 
ginkluotą sukilimą arba pa
sipriešinimą okupantų ar
mijai.

PASAKOS APIE LIETUVOS PERTEK- 
LIŪS IR VOKIETIJOS NEDATEKLIUS.

“Lietuvos Žinių” redak
torius J. Kardelis rašo:

Gyvenimas kuria legen
das, o propaganda tas le
gendas išpučia ligi bekraš
čių ribų. Prasčiau yra, kad 
tomis legendomis, kai jos 
diena po dienos nuolat kar
tojamos ir skleidžiamos, 
ima tikėti net rimti žmonės.

Tokios legendos yra su
darytos apie tariamą Vokie
tijos alumą ir nepaprastą 
Lietuvos pertekimą. Aš 
trumpai apie tai noriu para
šyti, nes visų pirma reikia 
atitaisyti tą nesąmonę, kuri 
lig šiol vis dar tebskartoja- 
ma. Ji, man atrodė, ne kam 
kitam, bet mums yra ža
linga.

Lietuvos spaudos atsto
vams keliaujant Vokietijo
je, ne kartą teko atsakinėti į 
paklausimus:

—Kaip? Pas jus, ten Lie
tuvoje, labai daug visko 
yra? Jus labai daug ir gerai 
valgote? Jus labai daug tu
rite? Jus labai daug turite 
produktų?...

Kiek geriau pažįstančiam 
Vokietiją, negalima buvo 
tos nuomonės patvirtinti ir 
labai nemalonu buvo ją nu
neigti.

Ištikro: alumas ir perte
kimas, kad ir galima tiksliai 
nustatyti, tačiau paprasta 
kalba kalbant — tai vis dėl
to yra labai reliatyvinės 
sąvokos, nes kas vieniems 
yra alumas bei nedateklius, 
tai kitiems, kitokio kultūri
nio bei civilizacinio lygio 
žmonėms yra pertekimas ir 
atvirkščiai.
Jeigu mes turime duonos, 
bulvių ir bryzą surūdiju
sios mėsos, tai mes jau 
pertekę, o jeigu vokietis 
negauna tiek sviesto, kiek 
nori, tai jis jau nualintas, 

nors jis pavalgęs nepalygi
namai geriau už musų ma
sės žmogų; jo krautuvė tur
tingesnė, jo gyvenimas žy
miai patogesnis.

Žinoma, dabar sunku pa
sakyti apie tą metą, kurį su
darys karas; bet ligkariniai 
laikai, kol Vokietijos pilie
čiai turėjo tiktai vienam 
produktui — sviestui—kor
teles, jie neturėjo didelio 
vargo su produktais. Ir tos 
sviesto kortelės buvo dau
giau pratinimo, karo peda
gogikos reikalas, kaip neiš
galėjimo turėti sviesto fak
tas. Juk mėsos, visokiausių 
dešrų Vokietijoje kiek tik
tai nori buvo be jokių korte
lių; galėjo būti, kiek tiktai 
nori, ir sviesto; o jeigu tas 
produktas buvo normuoja
mas, tai buvo daroma są
moningai.

Žinios apie vokiečių ne
dateklius eidavo, spėjau, iš 
jų šaltinių. Bet vieno priė
mimo metu, Berlyne, vienas 
žymus pareigūnas viešai sa
vo kalboje pasakė, jog tai 
yra legendos apie vokiečius 
platinamos jų nedraugų. Jis 
nepasakė, kas tie netikrų 
žinių platintojai, bet jis tas 
žinias paneigė, man atrodo, 
visiškai teisingai paneigė.

Bet man rupi pabrėžti, 
kad neteisybė, jog Lietuva 
nepaprastai viskuo perteku
si. Tai yra tikra legenda, 
kuri kai ką gali suklaidinti. 
Iš tikrųjų, 
Lietuvos žmonės, palyginti, 
labai labai skurdžiai gyvena 
ir labai prastai maitinasi.

Man regis, kad kalbos bei 
įtikinėjimai, kad mes vis
kuo pertekę, kad mes labai 
gerai ir labai daug turime 
visko valgyti, yra tikra le
genda, kuri mums patiems 
nenaudinga, kai kuriais at
žvilgiais net labai žalinga.

Lietuva, šimtmečiais bū

ti tvirtai sutvarkyti ir kaup
ti savy turtus, kurie tiktai 
ilgais, amžiais sukraunami, 
sukaupiami, sukoncentruo
jami. Lietuviai ne tiktai ne
galėjo pastoviau įsikurti ir 
įamiau jaustis, bet negalėjo 
nei net savo tautinės kultū
ros kurtis bei giliau civili- 
zuotis (jų valdovų didelė 
kaltė). Rezultate, kitos tau
tos labai ją pralenkė. Ir 
šiandien lietuviai, nors ir ne 
paskutinėje vietoje būdami, 
palyginus juos su rytų ir 
pietų kaimynais, bet su va
karais civilizaciniu pažiūriu 
negali lygintis.’

Lietuvos liaudis, palygin
ti, ir skurdžiai, ii- neturtin
gai, ir ne gausiai aprūpinta. 
Be to, ji primityviai aprū
pinta, neturtingai gyvena.

Lietuvos liaudis ligšiol 
vis dar nemoka kultūrin
giau gamintis maisto. Jeigu 
ji produktų, kurie tėra tiktai 
žaliavos (mėsa, pienas, svie
stas, daržovės, vaisiai), turi 
ir pakankamai, tai ji iš tų 
žaliavų nemoka pasigaminti 
kulturingesnio maisto; mai
sto skanesnio, geriau, leng
viau virškinamo; maisto į- 
vairesnio, turtingesnio, gau
sesnio. Musų žmonės, paly
ginti, labai maža ir labai 
skurdžiai valgo. Musų žmo
nės dar nei nežino, kas tai 
yra turtingesnis stalas. Mu
sų žmonės, neišskiriant nei 
inteligentijos, (tiktai paly
ginti su nedidelėmis išimti
mis) da nemoka nei tai kad 
racionaliai išnaudoti daržo
ves ir vaisius, bet nemoka 
dažnai net visiškai pasinau
doti. Ir po to, “jus, ten, Lie
tuvoje, daug ir gausiai visko 
turite ir gerai valgote”...

Tai perdėm griautina le
genda, kuri nenaudinga nei 
užsienių, nei savo vidaus at
žvilgiu.

Tiesa, mes nebadaujame, 
mes pavalgę ir mums badas 
negręsia, bet tai nereiškia, 
kad mes legendariškai netu
rime jau net kur produktų 
padėti, žemės ūkio produk
tai — mums viskas ir mes 
juos kitiems parduodame, 
net nuo savęs atitraukdami.

Tiesa, mes norime, ir 
daug turėti ir gerai gyventi, 
bet tatai dar reikia sukurti, 
ir tai labai nelengvas mums 
darbas.

SUGRYŽO Iš EUROPOS.

Jungtinių Valstijų senatorius 
Robert Reynolds (iš New Yor
ko), kuris tik šiomis dienomis 
sugryžo iš Europos ir kaip sykis 
pataikė į nepaprastą Kongręso 
sesiją, kurią Rooseveltas sušau
kė dėl ginklų kariaujančioms 
valstybėms pardavinėjimo.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMASCLEVELAND!) ir APIEL1NKES ŽINIOSj Hitlerininkai Eina Rusų Pasitikti.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

“Dešimts Čalio prisakymų.” |
Nesenai išdygo kažin ko

kia “Tautinė Taryba,” kur. 
bando kalbėti visų lietuvių 
vardu. Vyriausiu jos vadu 
pasiskelbė “Dirvos” Kar
pius. Ir jis duoda įsakymus 
kitiems per savo dirvukę. 
Lyg tas žydų Maižius, jis 
parašė “dešimtį prisaky
mų,” nurodydamas, kaip 
toji “taryba” turi but tvar
koma. Jei kas neseks jo tų 
“dešimties prisakymų,” tas 
“nebus lietuvis.” Kokiai 
tautybei toks išgama tada 
prigulės, Čalis per savo ga- 
zietą da nepaaiškino. Bet 
Karpio “prisakymuose” yra 
daug tokių, kuriais jis ir 
pats savo smarkiai suplie
kia. Pirmoj vietoj jis paša 
ko, kad mes “neturime ben
dro nusitarimo ir nesusikab 
bam bendrai akcijai musų 
tėvynės krizio ir nelaimės 
valandoje.” Karpius čia pa
sakė tiktą teisybę, kuri pla
ka jį patį. Štai, kuomet len
kai pastatė Lietuvai ultima
tumą, Amerikos lietuviai 
pradėjo rengti protesto mi
tingus. Musų kolonija Cle- 
velande irgi neatsiliko. So
cialistai, komunistai, katali
kai ir pažangesni tautinin
kai tuoj susitarė ir bendrai 
surengė didelį protesto mi
tingą. O p. Karpius, vietoj 
prisidėti prie šito darbo, no
rėjo koją pakišti. Jis su ke
liais savo sėbrais surengė 
savo mitingėlį keliomis die
nomis prieš tai, kad paken
kus masiniam mitingui.

Ir taip buna visados. Ne
žiūrint kas ką veikia Lietu
vos naudai, Čalis vis neiš
kenčia kojos nepakišęs. Na, 
o dabar jis pats apverkia 
savo negražius darbus.

Toliau jis sako savo prisa
kymuose, kad musų spau
dos platinimas paremtas ne 
bizniškais pagrindais ir tak
tu, bet kitų laikraščių dergi- 
mu, niekinimu ir smaugimu.

Čia irgi kaip sviestu pate
pa. Nes kas-gi daugiau ki
tus laikraščius dergia, nieki
na ir apšmeižia, jeigu ne 
“Dirva.” Tegul p. Karpius 
susideda visus lietuviškus 
laikraščius į eilę ir tegul 
juos peržiūri. Jis pamatys, 
kur telpa daugiau dergimo 
ir niekinimo. “Dirva” kabi
nėjasi ne vien prie kitų laik
raščių, bet ir prie pavienių 
asmenų, kurie visai jos ne
kliudo.

Toliau jis dar pasako; 
kad mes nemokam surasti 
planų jaunimą nuo ištautė- 
jimo sulaikyti, bet dargi ki
tų planus ardėm. Reiškia, 
p. Karpius ir čia prisipažįs
ta kitų padarytus planus ar- 
dęs. Tą patį sakys ir kiti, 
kurie tik yra arčiau susipa
žinę su jo politika. Karpius 
nemato reikalo jaunimą vie
nyti. Jis tik nori, kad jauni
mas šoktų pagal jo dūdelę. 
Jeigu kitos grupės organi
zuoja jaunimą ir traukia 
prie visuomeniškų darbų, 
tai Karpius tokias pastan
gas niekina ir neprisideda 
prie darbo. Jo nuomone, vi
sas jaunimas turėtų eiti jo 
nurodytu keliu. Jaunuoliai 
turėtu garbinti Smetoną ir 
jo šalininkus.

Na, ar tai tokiu budu ga
lima jaunimą pritraukti 
prie lietuviško veikimo? Ar 
Amerikos lietuvių jaunimui 
labai rupi fašizmas, komu
nizmas ir kokis kitas izmas? 
Jie auginti amerikoniškoj 
dvasioj. Čia jų gimtinis kra
štas, ir jie nenori garbinti 
svetimų dievaičių. Ir šiuos 
klausimus Karpius deda į 
savo “dešimtį prisakymų!” 
Reiškia, tas žmogus nebeži
no ką kalbėti, tai pradeda 
pats save barti.

Kada buvo sutvertas A-

merikos Lietuvių Kongre- į 
sas, kuriam pritarė arti šim
to tūkstančiu lietuvių, tai 
Čalis sakė, kad tai menkas 
dalykas, kad niekas jų ne
įgaliojo kongresą steigti. 
Bet kad Karpius sutvėrė 
“Tautinę Taiybą” iš kelių 
asmenų ir save “vadu” pa
statė. tai jau “didelis dar
bas!” O kas jį įgaliojo tai 
daryti, jis nepasako.

Reiketų susitvarkyti po
litiškai.

Ateina miesto majoro rin-, 
kiniai ir artinasi šalies pre-, 
zidento rinkimai, kuo pilie
čiai turėtų labai susidomėti.' 
Bet ar visi į tai rimtai žiuri 
ar visiems rupi miesto ir ša-! 
lies likimas?

Gaila pasakyti, kad musų 
mieste lietuvių politiškos 
spėkos yra menkos. Randa
si piliečių kliubas, bet poli
tiškoj dirvoj jis gal nėra nei

čia matome Hitlerio armijos karininkus ties, Lietuvos Brasta einant pasisveikinti su at
vykusiais Rusijos raudonarm iečiais.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

nemokam surasti

nai išliko netarnavę kare, 
girdėtas; tą vardą nešioja i O jei katras ir tarnavo, tai 
vien tik vakaruškų rengi- jam buvo suteikta tokia tar-I 1 rv -iio n-nlnin oblilz

Lietuvių demokratų kliu
bas kitąsyk lošė svarbią ro
lę. Tačiau per keliatą perei
tų metų visai apsilpo; liko 
tik vienas-kitas desėtkas na
rių.

Liet, republikonų kliubas 
taipgi nelabai reikšmingas: 
jis susideda tik iš kelių na
rių, kurie mano, kad jie ke-;
Ii gali viską nuveikti. Taigi,! prirašyti laike pirmo Pa;- —o—----- --  ------ -— .
politiškos ' musų spėkos i žangos Vajaus. Bankiete nigas surengė-“šventą valan[ ant teismo jis norėjęs pa- 
menkos.

Daugelis lietuviu piliečių jimo vice-prezidentas Jo- 
praleidžia laiką visai tuš- nas Mažukna. 
tiems ginčams tarp savęs. Iš ---------
lietuviškos politikos mes A-, Gavo $250 radybų.
merikoj gyvendami jokios šiomis dienomis vienas 
naudos sau neturėsime. . bedarbis rado daug brange-

Butų daug gražiau ir nau
dingiau, 
jos susitartų ir veiktų išvien

! nyba, kurią jis galėjo atlik
ti būdamas už kelių šimtų 
ar kelių tūkstančių 
nuo karo lauko.

mylių

Ruošiasi prie bankieto.
SLA 136 ir 362 kuopos 

rengiasi prie didelio ban
kieto, kuris įvyks lapkričio 
19 dieną. Tai bus pagerbi
mas naujų narių, kurie tapo

Čia 
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T,„ . i , ,s ! kad bolševikai juos klaidi-Ber pora kartu as mine- T , J, .
iQ„ “KpUIvvip” - snip Npw'110- mlntlS- kad A-I menkos lietuviai turėtų sau- 

; kti masinius susirinkimus ir 
'reikalauti Lietuvai Vil- 
i niaus.

Artimi bolševikams žmo
nės pasakoja ve ką. Kaip 
bolševikų raudonarmiečiai 
išvijo lenkus iš Vilniaus, tai 

j tuojaus konfiskavo lenkų 
i , ir rusų spaustuves. Paskui 

atvyko iš Sovietų Rusijos 
' lenkų ,rusų ir žydų žurna

listai ir pradėjo leisti ko
munistiškus laikraščius sa
vo kalbomis. Bet apie lietu
vių laikraščius nesigirdi. 
Angarietis, išrodo, lietuviš
ka spauda jau nesirūpina, ir 
Vilniaus gyventojai lietu
viai savo laikraščio neturi. 
O po lenkais visgi lietuviai 
šiokius tokius laikraščius 
leido.

Sakoma, jog buvę kreip
tasi į Amerikos lietuvių ko
munistus, kad jie duotų pa
galbos. Bet visų padai pri
šalo, nes žino, kad sovieti
nėje Vilnijoje dirbti, tai ne 
Brooklyne “byfsteikus” val
gyti ir komunizmą skelbti. 
Ten reikėtų dirbt su Zigmu, 
o tas senis gana aštrus. Jis 
nevieną karštuolį šaltu van
denėliu apipylė, o kaip ką ir 
pas Abraomą pasiuntė. Tad 
nuo tos malonės visi kratosi. 
Gal vėliau ir suras kokį pa
aukoti, bet, suprantama, ne 
iš tų didžiųjų fišių...

Amerikos Darbo Partijos 
veikla.

Rugsėjo 23 buvo Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliu
bo name Amerikos Darbo 
Partijos lietuvių skyriaus 
komiteto posėdis. Iš sekre
toriaus A. Linkaus ir pirmi
ninko A. Bubnio raportų pa
aiškėjo, kad šįmet Ameri
kos Darbo Partija New 
Yorke stato visą eilę kandi
datų, kuriuos stengsis atei
nančiuose rinkimuose iš
rinkti į miesto tarybą.

Tad nutarta turėti 27 spa
lio visuotiną lietuvių narių 
susirinkimą, o lapkričio pra
džioje turėti prakalbas.

Komitetas pažymėjo, kad 
musų lietuvių skyrius per

Žydai jau keičia cavo nusi-1 gal ir visai neatiduos, 
statymą link Sov. Rusijos, i jau musų lietuviai numato 
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jau “Keleivyje” apie New; 
Yorko žydų darbininkus, 
kaip jie piktinosi Stalino ir 
Hitlerio “vestuvėmis.” 
Brightono byčiuose jie ne-, 
vieną, Stalino šalininką jau - 
apstumdė. East N_w Yorke, | 
ant Pitkins avė., jie nuvijo; 
komunistų kalbėtojus. Bet 
dabar žydai pradeda atvės
ti. O jie atvėsta ve dėl ko. I 

" Raudonoji armija užėmė 
| Lietuvos sostinę Vilnių ir 
paskyrė Vilniaus koman- 
dantu žydų tautybės žmo
gų, tūlą Šapiro. Lietuvių 
Brastoje paskirtas miesto 
burmistru rabinas. Taigi 
žydai pradeda įžiūrėti, kad 
Sovietai su žydais netaip 
blogai elgiasi, kaip su jais 
elgėsi Hitleris Vokietijoje.

‘ Tie, kurie pirma prieš rusus 
i jis neįvyko. Nes kaip tik va-, karščiavosi, dabar surimtė- 
• kare visi nuėjo gulti, tėvas jo ir tyli. Už sąvaitės kitos 
i atsisėdo virtuvėj rašyt laiš- jie gal visiškai aptils.
ką, aiškindamas, kad jį Die- ---------

,l'" t„,i„ Tarp lietuvių reikalai
kitėja.

Taip pat “Keleivy” minė
jau, kad lietuviai gana šalti, 
o dar kaip kurie rodė ir 
džiaugsmo, kad lenkus vo
kiečiai ir Sovietai “pafiksi- 
no.” Bet dabar dalykai virs
ta jau kitaip. Musų komuni
stai perdaug išdidžiai kal
bėjo ir Vilnių lietuviams ža
dėjo. Visi manė, kad “Lais
vė” ir “Vilnis” yra autorite-

KENEOSHA, W1S.
Komunistų kalbėtojas ap

mėtytas kiaušiniais.
Musų miesto komunistai vo rūstybė persekioja. Išdė- 

surengė Columbijos Parke stęs viską, kas tik jo durnoj 
prakalbas ir jų kalbėtojas galvoj buvo, 
pradėjo tvirtint, kad už trijų volverį, nuėjo į miegamąjį 
sąvaičių Amerikos kapitali- kambarį ir šovė savo žmo- 
stai įtrauksią šią šalį į karą, nai krūtinėn; vienai mergai- 
Iš publikos tuojaus į tą kai-' tei prikišęs revalverį šovė Į 
bėtoją pradėjo lėkti supuvę akį, o antrai į galvą. Paskui 
kiaušiniai ir tomeitės. Jis tu- nuėjo virtuvėn ir pats nusi- 
rėjo bėgti nuo pagrindų. | šovė. Paliktame laiške jis

Rugsėjo 14 d. vietos ku- sako, kad “eidamas pas Die-

jis paėmė re-;

kambarį ir šovė

’žada dalyvauti ir Susivieni-, dą .už taiką.” .Kalbėjo vys-: siunti kartu savo žmoną ir 
i ----- T„ kūpąs ir kiti klerikalu lydė- mergaites. , , -• . Rq(. v •

.1 P.‘_ L Tai ve, prie ko priveria lai Ų žino ką kalba. Bet kaip
minia ir kunigai padarė ne-; tikėjimas. ' n^amp^Vi'lnin

  i mumstai per prakalbas pa- 
i AUKOS LIETUVOS PA- reiškė> kad Lietuvos valdžia 

Vilniaus “nenori,” tai da- 
lietuvių nusistaty- 
. Jie mano, kad 

___  Vilniaus lietu- 
> neatiduos. O jau 

- Tačiau, Europos “Laisvė” No. 225 editoriale
nors oras ouvo karas privertė Lietuvą taip pareiškia: “Vilniaus perda- 1 6 vO 1 d S 1 G 1110 I rillLnil W 4-1 1’1 nn n «v i o 1 ■ - 1 * W *

•••'1 u j i ~ 4.- icunaupvx viocic cavu 11 vimo ar nepcrdavimo Lie-
umjistus budėti demokrati-, jė§as> kad tolimesnį jų siun- tuvai klausima Sovietų vy- 
jos sargyboj, nes reakciniu- tim paviijonuj išlaikyti te- riausybė, aišku, spręs išei- 

1 odėl, nuo dama iš visos eilės svarbių

riai. Žioplių susirinko didelė !
i 
blogą biznį, nes rinko pini- i 
gus, kad “Dievas apsaugo-1 
tų mus nuo karo.”

J nybių, kurios priklausė tm--l15 geną čia kai-' VILJONUI IŠLAIKYTI. Į y-- ? 
jeigu musų parti- tingai moteriai Clevelando' įeJ° aVįon\obJhs5ų .. Uvn1^-’ I Lietuva pastatė, įrengė mas "kinta. 

" . priemiesty. Viso buvo vertės lajnas Mooney, kuiiį kapi-| įr iUgsėjo 15 dienos išlai- bolševikai
virš $3,000. Kada rasti dai- tabstai išlaikė nekaltai apie ]{g Lietuvos Paviljoną savo' viams 
ktai buvo sugražinti savi- 23 metus kalėjime. Žmonių lėšomis. Tačiau. P 
ninkei, tai radėjas gavo buvo daug', i .

aetingas. Kalbėtojas ragino sukaupti visas savo jėga: ii m iinrim ni iri nri z-l nlrmti , „ \

Sako, kad darbai gerėja.

Vietos spauda praneša, $250 ‘atlygrinimo ‘ 
kad kilus Europoj karui, teisingumą. 
Clevelande darbai pradeda " 1_____
eiti daug geriau; esą sam- Musų miesto 
doma daugiau darbininkų, J politikieriai buvo

už savo

lietuviški
. - . . . - | __ - labai su-

ypac prie geležies ir zalva- J sirupinę dėl SLA Pildomos 
no darbų. Kiek tame tiesos, j Tai-ybos suvažiavimo. Ne-Vieniju. lll'-n 
dar sunku pasakyti. Kapita
listų spauda dažnai nebūtų 
dalykų prirašo. Darbų paki- įkasta,lld&jir?aip ‘bijojo 
hmas daug priklausys nuo to suvažiavimo? 
J. V. Kongreso politikos. ] 
Nekurtose dirbtuvėse dar-' 
bininkams taip ir pasakė:' 
mes dar tikrai nežinome, I

aišku, dėl ko jie taip rūpi
nasi. Nejaugi ten yra kas

Jonas Jarus.

BENLD, ILL.

kai nesnaudžia ir nuolatos sustabdyti
| rugsėjo 15 dienos buvo nu
sistatyta Paviljoną užda
ryti.

Sužinoję apie tai, atskiri 
asmenys ir organizacijos 
siunčia Lietuvos Generali
niam Konsulatui New Yor
ke aukų tolimesniam Pavil
jono išlaikymui. Iš to gali
ma daryti išvadą, kad Ame
rikos lietuviai pageidauja, 

. kad Paviljonas butų atdaras 
iki Pasaulinės Parodos užsi- 

' darymo, t. y. iki spalių 30 d.
Atsižvelgdami į tai, Pavil

jonas bus atidarytas ir to
liau.

Aukas galima siųsti šiuo 
adresu: Consulate General 
of Lithuania, 16 W. 75 st., 
New York, N. Y.

i Žemiau skelbiamos iki 
šiam laikui gautos aukos: 

Dr. J. Waluk, Brooklyn, 
N. Y. $15; J. Atkočaitis $1; 
Juozas Šiugžda, Stamford, 
Conn. $5; Ansonia, Conn., 
lietuvių kolonija, per J. Ži
levičių ir Bujauską $50.00; 
Lietuviu R. K. S. A., Chica- 
co, III. $100.00; L. D. S., 
Brooklyn, N. Y. $50.00. 
Viso aukų $221.00.
Gen. Konsulato prašymas.

Laike Lietuvos Dienos iš
kilmių. tiek Court of Peace, 
tiek kitose Parodos vietose Į 
(ties Lietuvos Paviljono,1 
Lagoon of Nations) daug] 
fotografų mėgėjų darė nuo-1 
traukas). Pilnam vaizdui, 
sudaryti, Gen. Konsulatas! 

Biernackis buvo vedęs ir j P.ra^° Y1®?8. fotografus neat- 
turėjo dvi mažas mergaites. 
Anądien jo mergaitei su
kako gimtadienis ir motina 
norėjo iškelti baliuką. Iške
pė pyragą ir pasikvietė gi
mines. Į pyragą sukaišiojo 
žvakutes. Rytojaus dieną 
turėjo įvykti baliukas. Bet

daro planus prieš žmonių 
laisvę. Jisai įspėjo, kad čia 
gali išaugti net fašistų judė
jimas, jeigu darbininkai jo 
nesulaikys.

American Brass Com
pany, kuri nesenai buvo nu
mirtus savo darbininkams 
10 nuošimčių atlyginimo, 
dabar vėl tą 10 nuošimčių 
grąžino. Bet jei darbininkai 

, nebūtų
UlVkJ V4 1 011X1 CA 1 t 1— • 1 ^1 GtilllVJi A-j V V J Vi 1 vilt

kas įvyks, kokį patvarkymų 5 Tamas Mooney lydėjo dar- nebutri subruzdę, T Z-         n /T . x. Lmmlrn mcnna _____ •

sumetimų. Todėl mes dėl
Vilniaus likimo galime būti 
pilnai ramus.” (Mano pa
braukta.—V. K.)

Ot, jums ir musų naujieji 
“patriotai”! ' .

Kol Vilnius buvo po len- vasarą nieko neveikė, nes ir 
kais, tai šitie “patriotai” vio^jc ..ic
siūlydavo Vilnių lietuviams,, ko veikta. Artinantis nnki-

visoje A. D. P. nebuvo nie-

mams, musų lietuvių sky
rius mano vėl pradėti dar
buotis. Vytautas Katilius.

“O. S. ,S.” arba šliubinė Iškilmė.
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

o kaip pateko po Sovietais, 
tai “bukite ramus,” nes So
vietų Rusija šiuo laiku už
imta kitais klausimais ir ne
turi laiko Vilnių atiduoti. 
Gal kada vėliau atiduos, o

bininkų eiseną.
čia buvo 
mainerių 

minima
Workers
7 metų 

prasidėjo

Kongresas praves. Mat, visi 
laukia, kaip bus su ginklų _ _ ____ ___
gaminimu ir pardavimu ka- surengta" didelė vi omo oolimo NTaL’ll- .

Per Labor Day
liaujančioms šalims. Neku- 
rie spėja, kad ginklų siunti
mo neužteks, reikės ir ka
reivius siusti.

gražinusi.
Dirbtuvės čia dirba, bet 

1 ne per geriausia. Kai kas 
mano, kad darbai pagerės, 
jei Amerika išeis į karą. Bet 
kas bus po karo?

Musų councilmanas J. 
Martin-Marcinkevičius kar
tu su kitais miesto valdinin
kais 13 rugsėjo išvyko į 
Wisconsino savivaldybių 
(municipalitetų) metinę 
konvenciją Wausau mieste.

C. K. Braze.

procesija. Buvo 
Progressive Mine 
of America unijos 
sukaktis. Paradas
10 valandą ryto. Eisenai 
griežė 10 benų ir ėjo daugy
bė flotų. Eisenos priešaky 

; Frank 
Fries ir Tamas Mooney, ku
rį kapitalistai išlaikė 22 me
tu kalėjime. Iš viso šitose iš
kilmėse dalyvavo apie 40,- 
000 žmonių. Paradas tęsėsi 
daugiau kaip valandą. Pas
kui buvo prakalbos. Be kitų, 
kalbėjo minėtas kongresma- 
nas ir Tom Mooney. Pasta
rasis padėjo ir vainiką ant 
Močiutės Jones kapo. Kaip 
žinia, Močiutė Jones buvo 
didelė kovotoja už anglia
kasių teises, 
privažiavę iš 
kių, miestelis 
automobilių.

Žydoniukui išmušta akis.
Frank Žydonis, devynių 

metų amžiaus berniukas, KŲ0 kongresmajras 
gali palikti su viena akimi. 
Jisai žaidė su kitu berniuku 
apie savo namą, ir jo drau
gas, bemėtydamas kokį 
smailų daiktą, pataikė Žy- 
donių vaikui į akį. Berniu
kas nuvežtas į ligoninę ir 
daktarai mano, kad jis gali 
likti su viena akimi. Tai 
mat, ką padaro vaikų neat
sargumas !

Amerika vargiai išvengs 
karo.

Elliot Roosevelt, jauna
sis prezidento sūnūs, pa
reiškė, kad nebūtų nuosta
bu, jei Amerika įsikištų į 
'Europos karą. Ir jis mano, 
kad vargiai ji galės to iš
vengti. Bet ar tas jaunas 
turtuolis važiuotų kariauti 
sykiu su biednų darbininkų 
sunais? Ar jis norėtų grįžti 
pusiau sudraskytas, su suar
dyta sveikata? Turbut ne. 
Butų taip pat, kaip buvo ir 
praeitame kare: turčių su-.

Žmonių buvo 
visų apylin- 
buvo pilnas

Leonavičienė.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
• Juodiralviaf, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun 
fiu j visas dali) 
Suvienytų Valsti 
Jų ir i Kanada

GEO. 
BENDORAITIS

520 Wilson St., 
Waterbury, Conn.

EAST ST. LOUIS, ILL.
Religinis beprotis išžudė 
šeimyną ir pats nusišovė.
Kelios dienos atgal čia 

buvo baisi tragedija lenkų 
Biernackių šeimynoj. Bier- 
naskiai buvo labai dievuoti 
katalikai, o jis pats tiek kar
štas fanatikas, kad beskai
tydamas “šventraštį” išėjo 
iš proto ir jam pradėjo vaiz
duotis, kad Dievas nutaręs 
sunaikinti “audromis ir per
kūnais,” nežiūrint kur jis 
bebūtų.

1 sisakyti išsiųsti po vieną ko
piją nuotraukų šiuo adresu: 
Consulate General of Lithu
ania, 16 West 75 st., New 
York City.
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 nusl.............. 25c.

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
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KĄ KAUNO KALĖJIME MATĖ LIE
TUVOS LAIKRAŠTININKAI. EVOLIUCIJOS MOKSLAS IR KATALIKYBE.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

-—Labai malonu, tėve, 
kad tu dar gyvas. Pereitą 
sąvaitę tu buvai prapuolęs, 
tai žmonės pradėjo kalbėt, 
kad tu jau j karą išvažiavai.

—Ne. Maike. mudu su 
zakristijonu rąžančių kal
bėjom.

—Kiek aš žinau, tėve, tai 
katalikai tik per atlaidus 
kalba rožančių, o dabar at
laidų. rodos, nebuvo.

—Melstis, vaike, reikia 
kiekvieno! nelaimėj.

—O kokia tau nelaimė, 
tėve?

—Stalinas su Hitleriu už
ėmė Polsčiaus ' karalystę, 
vaike.

—Ir gerai, tėve, kad už
ėmė. Gal dabar lenkai su
pras, kad jiems nereikėjo 
Vilnių grobti.

—Vilniui po paliokais 
kiyvidos nebuvo, Maike, ba 
jie tokie pat katalikai, kaip 
ir mc'. Juk ir šventas tėvas 
pripažino, kad Vilnius turi 
priguVH’ paliokams. Ale 
dabar, kai Vi’nių užėmė rus- 
kiai, tai jau kfs kita. Gazie- 
tos rašo, kad bolševikai at
ėmė jau visus dvarus iš ku
nigų.

—Ir gerai padarė, tėve!
—Sakai, gerai?
—Žinoma! O kam reika

lingi kunigams dvarai? Juk' 
jie turi laikvtis Kristaus 
mok'’o, o Kristus dvarų ne
turėjo.

—Dvarai. Maike, tai da 
ne viskas. Žmogaus dūšia y- 
ra vožncsnis daiktas, negu 
dva. a“. Paliokijoj buvo 20 
milionų katalikų, vaike, tai 
reiškia 20 milionų katalikiš
ku dūšių dabar papuolė Į 
Hitlerio i • Stalino nevalią. 
Čia, Maike. tai ne fonės. 
Gazie'os lašo. kad šventas 
tėvas dabar kas diena ver
kia.

—-O ko jis verkia?
—Nugi jam rupi tos dū

šios.
—Ne, tėve, jam daugiau 

rupi doleriai.
—Kokie doleriai?
—Ogi tokie, kokius kata

likai jam aukoja. Tik pa
galvok, tėve: jeigu Lenki
joj buvo, kaip tu sakai, 20 
milionų katalikų, ir jeigu 
kiekvienas katalikas paau
kodavo nėr metus tiktai po 
vieną dolerį popiežiui, tai 
pasidarydavo jau 20,000,- 
000 dolerių! Dabar gi šitų 
milionų popiežius jau nebe
gaus, nes vokiečiai ir rusai 
nelei’ lenkams siųsti pinigų 
popiežiui. Taigi dėl to jis ir 
verkia, tėve!

—Taip nekalbėk, Maike, 
ba Dievas gali kokią nelai-j

mę iš dangaus atsiųsti.
—Jeigu Dievas leido vo

kiečiams ir rusams pasiimti 
visus Lenkijos katalikus, tai 
už ką jis dabar turėtų mane 
bausti, tėve? Juk ne aš čia 
kaltas.

—Maike, man perdaug 
markatna ant širdies, todėl 
eisiu vėl rožančių kalbėt. 
Gal panelė švenčiausia Čen- 
stakavoj parodys kokį cu- 
dą.

—Čenstakovoj, teve, vo
kiečiai jau įtaisė tvartus sa
vo arkliams, todėl stebuklų 
tenai nebus.

—Na, tai gudbai, Maike.

Lloyd George Smer
kia Lenkų Valdžią.

Buvęs nasaulinio karo 
metu Anglijos premjeras, 
Lloyd George, kuris padėjo 
tuomet sumušti Vokietiją ir 
įsteigti nepriklausomą Len
kiją, šiomis dienomis Lon
dono spaudoj pasmerkė bu
vusią tos Lenkijos vyriausy
bę kaip niekam nevertą po
nų valdžią, dėl kurios atstei- 
gimo anglai visai neturėtų 
kovoti.

Kai Lenkijos ambasado
rius Račinskis Londone dėl 
šitokios kritikos užprotesta
vo, tai Lloyd George na- 
skelbė jam atvirą laišką, 
kuriame atkartojo visus sa
vo apkaltinimus buvusiai 
Lenkijos valdžiai ir da dau
giau ją pasmerkė. Tai val
džiai aš neturiu nieko kita, 
kaip tik nanieką. sako bu
vęs Anglijos valdžios galva. 
Buvusi Lenkijos valdžia ne
sirūpino savo valstybės ir 
liaudies gerbūviu, tik žiurė
jo kaip daugiau pasinaudot. 
“Lenkijos . valstiečiai buvo 
laikomi aršiausioj baudžia
voj ir kentėio didžiausi 
skurdą,” sako jisai. ’’Vals
tybės sienos buvo neapsau
gotos ir, kain tik pasirodė 
pavojus, valdžia pabėgo už
sienin, palikdama savo šalį 
ir aimiją be jokios vadovy
bės.”

SUBMARINŲ KOVĄ LAI
MĖJO VOKIEČIAI.

Švedų laivo kapitonas 
praneša, kad Danijos pa
krašty susitiko anglų sub- 
marina su vokiečiu subma- 
rina. Abidvi buvo iškilusios. 
Vokiečių laivas tuoj panėrė 
ir paleido dvi torpedas į an
glus. Anglų submarina žuvo.
REIKALINGI AGENTAI: 
Pardavinėjimui naujausių ii- gražiau
sių 19J0 m. DARIAUS IR GIRĖNO 
NO Kalendorių. Galima pasidaryti 
gerą algą. Kreipkitės: (-)

STANDARD CALENDAR CO.
332 \V. Broadway, 

South Boston, Mass,

Beveik visi kriminalistai 
yra dievobaimingi žmonės.

Šiomis dienomis' Kauno 
kalėjimam buvo nuvykę kai 
kurie laikraštininkai. “Lie
tuvos Žinių” reporteris savo 
įspūdžius pasakoja taip:
. Yra pasakojamas anek

dotas, kad vienas žmogžu
dys apiplėšdamas savo auką 
viską iš jo paėmęs, bet pali
kęs neliestus lašinius, ku
riuos tasai nešęsis krepšely
je. Paklaustas žmogžudys, 
kodėl jis nepaėmė lašinių, 
atsakė, jog tai buvęs penk
tadienis. Mat, plėšikas buvo 
tikintis katalikas. Išvada— 
žmogų nužudyti galima, bet 
penktadienį mėsos paliesti 
negalima.

Tas anekdotas ir prisime
na kalbant apie kalinių kul
to ir dvasinius reikalus.

Labai mažai tėra krimi
nalinių nusikaltėlių nereli
gingų, laisvamanių. Kone 
visi kriminalistai Kauno ka
lėjime religingi žmonės. Jie 
ir kalėjime į bažnyčią veržte 
veržias, prašo kapelioną 
maldaknygių ir rožančių.

Politinių kalinių labai 
maža tėra turinčių reikalo 
su religija, tik šnipų daugu
mas religingi.

Svečias Šventosios 
Pirmasis Užsienio 

Uoste.
Ne dienomis, bet valan

domis auga Šventosios uos
tas. Dar visai neseniai nebu
vo net galvota, kad koks 
nors didesnis laivas čia ga
lėtų įplaukti. O tuo tarpu tai 
įvykęs faktas.

Įplaukęs visai naujai pas
tatytas olandų kapitono ir 
savininko L. van Maren’o 
prekybinis laivas buvo ta 
pirmąją kregžde, kuri žada 
netolimoj ateity didelį laivi
ninkystės pavasarį Šventa
jai. Reikia tiktai laukti, kad 
butų atitiestas iki Šventosios 
geležinkelis ir kad musų 
prekybininkai ir pramoni
ninkai rūpintųsi prekių įga- 
benimu ir išgabenimu, o 
nuolatos čia atvykstančių 
laivų netruktų.

Pasikalbėjus su “Reze,” 
laivo kapitonu, teko išgirsti, 
kad įvažiavimas į Šventosios 
uostą buvo gana geras ir ne
sunkus, nors juroje siautė 
nemaža audra. Jo paties 
naujasis 53 metrų ilgio lai
vas, su 400 arklių jėgų moto- 
lų, mielai palaikytų nuolati
nį susisekimą su Šventąją, 
jei tik čia butų ko iškrauti ir 
įsikrauti.

Šventosios uoste nuolatos 
dilba du žemsemiai.gilinda
mi dugną. Jie jau tiek pagi
lino Šventosios uostą, kad 
nuo rugpiučio 15 d. jau gali 
laisvai važinėti ir mokoma
sis karo laivas “Preziden
tas Smetona” ir įplaukti kiti 
atitinkamo dydžio laivai. 
Manoma, kad netrukus bus 
pradėta organizuoti ir toli
moji juros žvejyba, nes labai 
gaila už silkes išvežamo į 
užsienį pinigo. O ir šiaip, 
netekus Klaipėdos krašto, 
atsidaro pas mus žuvies tru
kumas ir jos kainos yra kar
tais per aukštos. Naudos tu
rėtų visas kraštas, jei iš ju
ros daugiau žuvies butų iš
velkama į musų šalį.

KO NEBUS GALIM \ EKS
PORTUOTI IŠ ANGLIJOS

Londonas. Anglijoje pa
skelbtas dekretas, kuriuo 
nustatoma, kokios prekės 
ir kokie daiktai nuo šiolei 
iš Anglijos nega’ės būti iš
gabenti. Sąraše yra įrašyti 
ginklai, amunicija, sprogs
tamoji medžiaga, chemijos 
produktai, benzinas, susi
siekimo priemonės, žemėla
piai, fotografijos, monetos 
ir tt.

Tai religiniams kalinių 
reikalams patenkinti Kauno 
kalėjime ir yra krikščionių 
bažnyčios ir žydų sinagoga.

Kadangi Lietuva laikoma 
katalikų kraštu, tai ir kalė
jime katalikų bažnyčia savo 
didumu ir puikumu pralen
kia kitas kalėjimo bažny
čias. Ji erdvi, šviesi, sienos 
gražiai išdažytos, altorius 
iliuminuojamas, sienos nu
kabinėtos šventųjų paveiks
lais. Ir kalėjimo bažnyčioje 
yra bobinčius, yra viškas, 
kur vietoj vargonų pastaty
ta fisharmonija.

Kalėjimas turi savo baž
nytinį chorą, kuris šventa
dieniais per pamaldas baž
nyčioje ir gieda šventas 
giesmes.

Be choro kalėjime yra 
dūdų ir stygų (mišrus) or
kestras.

Kalėjimo chorą ir orkest
rą veda samdomas tarnau
tojas, baigęs konservato
riją-

Kalėjimo tarnautojai pa
sakoja, kad kalėjimo baž
nyčiai nekuomet maldinin
kų netrūksta, kiekvieną 
šventadienį ji pilna.

Kauno kalėjimas turi 
nuolatinį kapelioną.

Kai dėl bibliotekos, tai 
čia yra keli tūkstančiai kny
gų, kalėjimo administraci
jos parinktų. Kadangi į kny
gų parinkimą didelės įtakos 
turįs kapelionas, tai daug 
kas nusiskundžia, kad kny
gos esančios' parenkamos 
vis tikybinės.

Iš laisvės kaliniui knygų 
negalima nusiųsti. Nuosa
vom knygom įsigyti tokia 
tvarka: kalinys turi iš anks
to paduoti sąrašą kalėjimo 
administracijai, kurių kny
gų jis norėtų nusipirkti. Jei
gu kalėjimo administracija 
leidimą duodavo, tai kali
nys gali už saMo pinigus kny
gų nusipirkti.

Žinoma, procedūra ilga li
ne visuomet paranki, bet už 
savo pinigus knygų nusi
pirkti gali mėginti greičiau 
kas iš politinių kalinių, o 
kriminaliniams nusikaltė
liams tas nerūpi.

Žydų tautybės kaliniai 
sako, kad jie ne visuomet 
galį gauti savo kalba litera
tūros, vadovėlių ir kores
pondencijos.

Bet dar nebaigta apie 
bažnyčias.

Vienu aukštu žemiau yra 
pravoslavų koplyčia. Ji 
daug mažesnė už kataliku 
bažnyčią, bet labai puošni. 
Joje yra brangių paveikslu, 
kurių vienas vertas po kelis 
tūkstančius litų.

Tie paveikslai esą užsili
kę iš prieškarinių laikų. Jais 
buvusi išpuošta Kauno kalė
jimo cerkvė.

Toie pačioje koplyčioje 
atlieką pamaldas stačiati
kiai. sentikiai ir net evange
likai. Žydų sinagoga yra pa
pustoje kameroie ir ji ek«- 
p’oatuojama: jose besėdįs 
Jochelis Kai’auskas dar su 
tiimi^ kitais kaliniais.

Kaimynystėje žydų sina
gogos barnia atlikti bausmę 
už nP”O'v'mą keliolikos tūk
stančių li’ų (Kauno našto 
radiic skyrium) ir buvęs 
“Dnš;-"^ rp.nh.i” redaktorius 
P Kubi’evičins. Su Kubile- 
vičium kartu laikomas ir Ja
nulis b”,ręs taip pat pašto 
(■"’'antojas irgi pasisavinęs 
pinigu.

Tai'1’- -elig’niais ir kulto 
reikalai - kalėjime yra rūpi
nama- i tinkamai. Nors Die
vas už grotu, bet visiems ka
liniams prieinamas.

Daugelis nusikaltėlių iš 
prigimties yra gabus žmo
nės, todėl kalėjime netrūks
ta ne tik nagingu meisterių, 
amatininkų, bet ir muzikan-j 
tų vra pakankamai.

Kalėjimo orkestrą ir pral. 
Olšauskas labai vertino, nes 
vienąsyk jam buvo išmetęs 
100 litų. ;

Kaip visas pažangiąsias mokslines idė
jas, taip ir Evoliucijos teoriją katalikybė 
pradžioje sutiko aršiu priešingumu. Nėra 
reikalo plačiau nurodinėti įvairius katali
kų teologų antpuolius prieš darvinizmą. 
Ir musų lietuviškoji praktika žino pakan
kamai tos rūšies pavyzdžių. Juk dar taip 
nesenai, o provincijoje dažnai ir šiandien 
žmogus, pritariąs evoliucijos minčiai, ku
nigų ir tikinčiųjų apšaukiamas bedieviu, 
“ciciliku,” visuomenei pavojingu asmeniu. 
Ir lietuvių kalba yra išleista nemaža popu
liarių brošiūrėlių, nukreiptų prieš darvi
nizmą (pavyzdžiui, “Ar žmogus kilęs iš 
beždžionės?”), kuriose Evoliucijos šali
ninkai vaizduojami kaip liau'dies tvirkin
tojai ir kuriose visu atkaklumu tebegina- 
ma šventraščio legenda apie gyvybės su
kūrimą.

Tačiau biologijos mokslų laida ėjo vei
kiama Evoliucijos teorijos principų, o ne 
katalikų teologų dogmų. Matydama šią 
nesulaikomą ir nesužlugdomą Evoliucijos 
mokslo pažangą, katalikybė, visada lanks
ti kompromisininkė, paskutiniuoju metu 
taip pat ėmė savaip derintis prie evoliuci
nės minties. Net ir musų rimtesniojoje ka
talikiškoje spaudoje (“Kosmos,” “Židiny
je” ir kt.) pradeda kartas nuo karto pasi
rodyti straipsnių, nebeginčijančių savotiš
kai suderinti šventraščio legendą bei kata
likybės dogmas su evoliucine mintimi.

Štai, “Židinys” (šių metų Nr. 4) įsidėjo 
jėzuito R. Boigelot verstinį straipsnį apie 
žmogaus kilmę, kuriame jau randame to
kių teigimų, kuriuos nepersenai atmesda
vo kiekvienas katalikas, ir kurių dar ir da
bar, kaip didžiausio nusikaltimo, vengia 
populiarioji katalikų spauda (pav., musų 
visokie “Šv. Pranciškaus varpeliai,” “Mi
sijos,” “žvaigždės” ir kt.).

Jėzuitas R. Boigelot, pabrėžęs šiandien 
esamą didelį skirtumą tarp žmogaus ir vi
su kitu, net aukščiausiai pakilusių gyvių, 
vis dėlto jau nebesibaldo pripažinti anks
čiau katalikų taip aršiai neigtąją tam tikrą 
evoliucinę sasają tarp žmogaus ir beždžio
nės. Jis sutinka, kad—

“Kaip ten bebūtų, viena yra šiandien ne
ginčijama: žemėje yra gyvenusios būtybės, 
morfologiškai tarpinės tarp šiandieninio žmo
gaus ir beždžionės.”
Ir toliau, išdėstęs paleontologinius fak

tus apie žmogaus praeitį, R. Boigolet savo 
straipsnyje rašo: ,!(ųį

“Tokie yra paleontologiniai faktai. Boule iš 1 
jų daro išvadą: ‘Seniausieji žmogiškieji tipai | 
yra primityvesni, negu modernieji žmonės. I 
Kai kurios fosijos, pav., pitekantropas ir si- 
nantropas, beveik tiek panašios į beždžiones, 
kad jas kartais skiria prie beždžionių, kartais 
prie žmonių. Žmoniškoji šaka, kaip ir visos 
žinduolių šakos, pasirodo susidariusi iš dau
gelio šakelių, vaizduojančių nevienodą išsivy-j 
stymo galią, kurių daugumas nudžiūvo ir ku
rių viena, atrodo, mokėjo išsilaikyti ir įveikti 
pasauly.’ Beveik tas pačias mintis pasako ir 
P. du Sinety ‘Apologetiškajame katalikų tikė- , 
jimo žodyne.’ ‘Yra buvę,’ sako jis, ‘šiandien Į 
išnykusių gyvulių, kurie kai kuriais organais 
priartėja daugiau prie žmogaus, kaip koks ki
tas dabartinis antropomorfas,’ ir ‘kai kurios j 
išnykusios žmonių rasės turėjo budingumų, 
kurie pasilikdami žmogiški, priartėjo dau-1 
giau, negu žmonės prie dabartinių tipų dis- | 
pozicijų, realizuotų antropomorfuose’.”

Jėzuitas R. Boigolet ne tik sutinka su 
paleontologiniais faktais, kurie rodo gimi
nystės sąsają tarp žmogaus ir beždžionės, 
bet jis taip pat pripažįsta esant dar visą 
eilę anatomijos, serologijos ir embrionolo- 
gijos duomenų, patvirtinančių tą evoliuci
nę giminystę. —

“Anatomui žmogaus ir didžiosios beždžio
nės panašumas yra stebimas: beveik visiškas 
virškinamojo, kraujo apytakos ir kvėpuoja
mojo aparatų tapatumas, tie patys raumens, 
tie patys kaulų elementai ir dantų formulė. 
Panaši ir nervų sistema. Serologijos studijos 
irgi patvirtina giminystę. Precipitino bandy
mais neatskiriama aiškiai žmogaus kraujo 
nuo gorilos, šimpanzės ar orangutango, žmo
gaus serumas, naikinąs žemesniųjų beždžio
nių kraujo ląstelės, neveikia antropoidų krau-

ATE1TIES SPINDULIAI.
Jau prislėgė pečius sunki metų našta, 
Nuo lupesčių, vargų galva pabalo, 
Bet nepavargo dar širdis karšta, 
Nepalūžo dvasia siekdama idealo.

Gal nebedaug dienų gyventi liko, 
Bet praeitin drąsiai pažvelgt galiu;
Ten kovoje vagų daug išvaryta, 
Į laisvę jau praskinta daug kelių.

Ramu, kai sunkus darbas padarytas, 
Sėklos daigai leidžia šaknis giliai. 
Džiugu, kad aušta naujas rytas 
Ir sklinda šviesus laisvės spinduliai.

Todėl tikiu, kad bus skaisti diena, 
Kaip upė plauks gyvenimas smagus, 
Ir žemė taps kaip krištolas gryna 
Ir jos valdovu bus tikrai laisvas žmogus.

Kazys Bružas.

jo. žmogaus kraujo injekcijos šimpanzei ne
sukelia hemoglobinurijos. žmogus ir antro
poidai turi tą pačią patoligiją. (Antropoidais 
vadinamos keturios beždžionių veislės — go
rila, orangutanas, gibonas ir šimpanzė — ku
rios stovi arčiausia prie žmogaus. — “Kel.” 
Red.) Jie turi tuos pačius parazitus, užkrečia 
tų pačių ligų bacilomis. Embriologija tuos 
panašumus tik patvirtina. Kai kurie suaugu
sių beždžionių ir žmogaus skirtumai visai ne
žymus embrijone. <

“žinoma, daugelis tų faktų galėtų būti aiš
kinami ir ne kilmės bendrumu. Tačiau jie len
kia mokslininką prileisti hipotezę, kad žmo
gaus kūnas yra susidaręs evoliucijos keliu. 
Praktiškai visi mokslininkai sutinka ir žmo
gui pripažinti transformizmo hipotezę. Prof. 
Cuenot pareiškia, kad negalima primiti trans
formizmo teorijos ir jos išskirti žmogų, nes 
žmogaus sudėtis, organai, ontogenija ir pale
ontologija įrodo, kad žmogaus kūnas yra ki
lęs iš ilgos protėvių gyvulių serijos.”

Kiekvienam, kam yra tekę susipažinti 
su ankst.ybesniais katalikų puolimais prieš 
Tvoliucijos mokslą, bus aišku, kokias di- 

1 les nuolaidas šiuo atžvilgiu buvo priver
kta padalyti katalikybė nesustabdomai 
mokslo pažangai. Daug ką jau būdami pri
versti pripažinti teorijoje, katalikai prak
tikoje dažniausia vis dar tebesilaiko savo 
senovinių dogmų. Sakysime, ar daug atsi
rastų Lietuvoje kunigų, kurie išdrįstų ir 
sutiktų ką tik cituotąsias mintis apie žmo
gaus panašumą su beždžione pakartoti sa
vo pamoksluose ir viešai jas pripažinti? 
Katalikybė vis dar tebesilaiko dvejopo 
masto: vieno — inteligentams šviesuo
liams, kurių jau nebegalima maitinti at
gyvenusiomis legendomis, ir antro, taiko
mo liaudžiai, kurios sąmonėje tos senovi
nės legendos atkakliai tebesistengiama 
palaikyti.

Teisnigumas reikalauja pažymėti, kad 
ir jėzuito R. Boigelot straipsnyje besąlygi
niai neatsisakoma tų legendų, ir čia jos 
stengiamasi visaip priderinti prie Evoliu
cijos mokslo, pavyzdžiui, kad ir šitokiuose 
teigimuose:

“Pirmapradės nuodėmės dogma prileidžia, 
kad visi žmonės yra kilę iš tų dviejų nusikal
tusiųjų pirmųjų tėvų. Tiesa, niekur nėra aiš
kiai pabrėžta, kad Adomas ir Jieva buvo vie-> 
nintėliai pirmieji žmonės, nes mes dabar ži
nome, kad tai tėra paprasti bendriniai vardai, 
reiškią vyrą ir moterį. Tačiau teologų ir kon- 
sili.jų tekstai sutaria, teigdami jų buvimą...”

“Kadangi tikėjimas nieko tikslaus nėra pa
sakęs, ar žmogaus kūnas buvo sukurtas pilnai 
dabartinėje struktūroje, ar susidarė ilgos, 
Dievo vadovaujamos evoliucijos išdavoje, tai 
ir konflikto su mokslu būti negali. Vienos po
ros protėvių buvimą mokslas galės paneigti 
tik tada, kai įrodys, jog visos musų dabarti
nės rasės negali kilti iš vienos poros.

“Joks teologas dabar nesilaiko paraidžiui 
šventojo rašto apie žmogaus kūno padarymą 
iš molio. Daugelis iš jų prileidžia, kad Dievas 
galėjo įsikišti į prigimtąją tvarką ir vado
vauti evoliucijai, paruošdamas tipą, tinkamą 
dvasiniam pradui priimti. Yra teologų, kurie 
klausia, ar pirmapradė nuodėmė negalėtų bū
ti kurio nors mažesnio ar didesnio kolektyvo 
faktas? Kiti teologai mieliau stoja už vieną 
protėvių porą, manydami, kad ji galėtų būti 
neandertalinio tipo. Tas tipas galėjo išlikti 
tuo metu, kai visi kiti tipai išnyko, kaip yra 
išnykę daug įvairių rūšių gyvulių tarpe. Dar 
kiti mano, kad Adomas galėjo būti morfolo
ginis neandertalinio ar Piltdown© prototifas; 
tuomet Mauero ar Neandertalio žmogus butų 
degeneravęs tipas.”

Nors šiuose teigimuose taip pat jau yra 
eilė budingų atsisakymų nuo seniau atkak
liai gintų katalikybės dogmų (Adomo ir 
Jievos, žmogaus kūno nulipdymo iš molio 
ir kt.), tačiau iš esmės šie teigimai rodo vi
są beviltiškumą pastangų suderinti nesu
derinamus dalykus: mokslu ir patyrimu 
paremtą tiesą su laukinių klajoklių fanta
zijos sukurta legenda. Teologinių dogmų 
įmaišymas gyvijos evoliucijos proceso iš- 
aiškiniman yra tiek pat reikalingas, kiek 
šiandien reikalinga astrologija medicinai, 
alchemija — chemijai. Šios pastangos so- 
fistiškais ir scholastiškais išvedžiojimais 
palenkti mokslo tiesą atgyvenusioms le
gendoms ir ją tuo pačiu kompromituoti y- 
ra tik ryškus pavyzdys tradicinės katali
kybės taktikos. Kiekvieną kartą, kai pasi
rodydavo kuri nors nauja ir iš esmės kata
likybei priešinga mokslinė teorija, ji susi
laukdavo šitokio traktavimo: pradžioje 
vadovaują katalikų sluoksniai stengdavosi 
ją ignoruoti ir nustumti užmarštin: tai pa
siekti nepavykus, toji teorija būdavo ar
šiai puolama, iš pagrindų neigiama ir ko
neveikiama; atlaikius naujajai mokslinei 
tiesai ir šią “kritikos” ugnį, katalikybė ne
noromis ima jieškoti kompromiso, daž
niausiai įrodinėdama, jog naujoji tiesa 
visai neprieštaraujanti šventraščiui, o ne
retai net, tvirtinama, jog pati katalikybė 
yra daug prisidėjusi prie šios tiesos atra
dimo ir išugdymo.
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Prancūzai Apkasuose

“kito protu.” Šiaip jau kny-■ 
ga gana gera.

2 Sampalu.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.
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REIKALINGI Pardavėjai Altorių 
musų Gailestingos Motinos (Panelės 
švenčiausios). Lengva parduoti. Pui
ki propozicija. Pastovus darbas.

CATHOLIC ART COMPANY 
120 Boylston st., Boston, Mass.

Pajieškau švoperio Stanislovo 
PRENIO, apie 20 metų atgal gyve
no Conn, valstijoj, turi didelę šeimy
ną ir turi daugiau. brolių. Prašau at
sišaukti, kurie žinot kur jis randasi 
prašau pranešti, aš busiu labai dė
kingas. Frank Dergclas (3)
6(40 So. Campbell av., Chicago, Ill.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

nuo visokių ligų. Kurie 
s nesveikumus, kreipki

tės pas mane: duosiu gerų patarimų 
ir busit patenkinti. (50)

PET. LAMSARGIENĖ
IRI4 S. Water St.. Philadelphia. Pa.

sveriu 200 svarų. Aš

kompromise.5 
jog naiiioj' 

' šventraščiui, i1 
jog oati kaiM • 
irie šios tiesai

No. 40. Spalio 4 d., 1939 m.

Pajieškau brolio KAZIMIERO 
KAIRIO, karės metu gyveno So. Bos. 
tone ir dirbo pijanšapėje. Vėliau ne
žinia kur išvažiavo. Iš Lietuvos paei
na iš Panevėžio apskr., Kupreliškių 
parapijos, Montvidų kaimo. Kas žino 
kur jis randasi malonėkit pranešti, 
turiu svarbų reikalą. (O)

Johana Kairytč-Bulovv
3907 N. Nordica avė., Chicago, Ill.

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir 
Susti prinkit 
PLAUKUS

Vartokite Alexander’s Castile Olive 
Ojl Shampoo ir Stiprinantį Toniką. 
Prisiųskitc 25 centus, o mes prisiusi
me ~ ~

R. F. D. 2, Fitchburg, Mass.

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

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

Pajieškau drauges apsivedimui 
tarp 50 metų, aš esu 55 metų našlys 
be šeimynos, turiu namus ir žemės, 
graži vieta, _ 2?" .
norėčiau kad ir inotbris svertų 150. 
Prašai! prisiųst ir pavoikslį, ant pa- 

| reikalavimo sugrąžinsiu; norėčiau 
. . > laisvos, negeriančios svaigalų. S. Z. 

| 411 W. 6th st., Georgetown, 111.

daug Seklumų ir Salų Sale-, Lajieškau brolio Simano BUK10, 
u i “'-i ■ I paeina nuo Raguvos, Panevėžio ap-

11U. Nuo Nemuno uukstupio | skrido, Putiliškių kaimo. Atvažia.vo 
iki Jurbarko didesniu ir ma-1 Ameri^on p™š Mjl karą, apsigy- v . , . , _ •- . i • veno Raymond, Wash. Lai patsai at-ZeSnių salų susidarė net keli sišaukia arba kas apie jj žinote pra- 

r,:i ----------- j_;J —1_._ gau pranešti jo adresą.
Petras Bukis

18 Jackson Hill Rd., Gardner, Mass.

jlinė t?orija. jis 
tavimo: pnis 
loksniai stengi 
ti užmarštin: u1 
teorija biriiK 

odų neigiama l 
naujajai 

ugnį, katalikytt .

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 skantft, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

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

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO, BOSTON, MASS.
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KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO

Rugsėjo 21 Sovietų Rusi- nės, kad ALK centro komi- 
jos raudonoji armija, po teto didžiuma negerai pada- 
dviejų valandų mūšio, už- rė, kad ALK likvidavo. Ar 
ėmė Vilnių. Vilnius yra Lie-1 negalėtų dar jie jj atgaivin- 
tuvos sostinė. Musų lietu- i ti ir paleisti darban už Vil- 
viški komunistai tuojaus ap-' niaus ir Vilnijos atvadavi- 
kaltino Lietuvos valdžią, mą iš Sovietų rankų? Pa
būk ji Vilniaus “nenorinti.” i mąstykite, kongresmanai? 
Mat, geras pasiteisinimas: j ---------
jeigu Lietuvos valdovai Vii-, Musų komunistai džiu- 
niaus “nenori,” tai Sovietų gauja, kad Sovietu Rusijos 
Rusijos vaklžiajr neduoda, iaudonoji armija yra tokia 

t,virta, tokia stipri, kad 
prieš ją visas pasaulis dre
ba. Aš visai kitaip manau. 
Jeigu butų Sovietų Rusijos 
aimija tvirta, tai Sovietai 
butų viešai pareikalavę iš 
Lenkijos savo baltgudžių ir 
ukrainiečių brolių. Bet jie to 
nedarė. Jie iki paskutinės 
minutės sakė, kad jie “neit- 
ralųs,” kad jie į vokiečių ir 
lenkų reikalą nesikiš. Bet 
kai vokiečiai sukriušino len
kų aimija, tai tada jau ir 
rusai pradėjo briautis į Len
kiją. Ir dar kas įdomu: pa
prastiem raudonarmiečiam 
duota suprasti, kad jie eina 
lenkus “vaduoti” nuo nacių. 
Visų šalių komunistai per 
savo agitatorius, per savo 
spaudą dabar kartoja tą pa
čią pasaką, kad raudonoji 
aimija nuėjusi Lenkiją nuo 
nacių “išvaduoti.” Tas vis
kas rodo, kad Sovietų masės 
nepritaria karinėms avan
tiūroms, todėl pati Sovietų 
valdžia turi jas apgaudinėti, 
meluoti. Jeigu jau reikia 
nuo savo piliečių slėpti žy
gius, tikslus, tai reiškia, kad 
tie piliečiai nepritaria savo 
valdžiai. Jeigu karas eis to
liau, tai gali būti tokia ka- 
tastrofinga jo pabaiga, kad 
visas komunizmas susijun
gęs su fašizmu gali žlugti.

Bet tegul tik Amerikos lie
tuviai pamėgina šaukti ma
sinius susirinkimus ir reika
lauti, kad Vilnius butų ati
duotas Lietuvai, tai jus pa
matysite, kokią tuomet gie
smę musų komunistai už
giedos. Jie tuojaus pasakys, 
kad Kaunijoje nėra demo
kratijos, kad ten despotiz
mas ir kad tokia valdžia tu
ri pasitraukti nuo valstybės 
vairo, nors jie patys, tik ke
lios savaitė atgal, tai pačiai 
valdžiai rinko pinigus Į gin
klų fondą. Bet šiandien jau 
kiti vėjai pučia, kitas ir 
giesmes musų komunistai 
gieda, o jeigu negieda, tai 
giedos.

Mano supratimu, perdaug 
greitai pasiskubinta Ameri
kos Lietuvių Kongresas lik
viduoti. Jis šiuo momentu 
loštų svarbią rolę Vilniaus 
atvadavimo klausimu ir ki
tais musų išeivijos klausi
mais. Atrodo, kad kaip kas 
paveldėjo iš komunistu 
1919, 1921, 22 ir 24 metų 
taktiką. Tais metais nuo 
masių bėgo komunistai; jie 
bėgo iš organizacijų, drau
gijų ir kliubų, nes čia veikė 
“socialpatriotai” ir “social- 
buržujai.” Bet pabėgę iš lie
tuviškų organizacijų komu
nistai pamatė, kad niekas 
paskui juos neseka, bet da 
džiaugiasi, kad apleido lie
tuviškas organizacijas. Ko
munistai savo klaidą pama
tė ir pradėjo taisyti. Jie pra
dėjo grįžti į organizacijas. 
Bet po 20 metų veiklos lie
tuvių išeivijoj, tokią klaidą 
padarė musų socialistai: tu
rėdami didžiumą A. L. K. 
centro komitete, jie likvi
duoja Kongresą. Likviduo
ja tuo momentu, kuomet to 
Kongreso žodis Vilniaus 
klausime ir kituose klausi
muose šiandien turėtų dide
lės reikšmės. Jeigu Am. Lie
tuvių Kongresą butų likvi
davę komunistai, tai aš nie
ko nesakyčiau, nes jis jiems 
jau nereikalingas. Žinoma, 
jie ukazo negavo iš Anga- 
riečio, tai faituojasi, kad 
ALK reikia palaikyti, ir kal
tina socialistų už jo likvida
vimą.

Taigi aš esu tos nuomo-

Daktaras A. Petriką pa
rašė knygą vardu “Lietuvių 
Tautinio Atbudimo Pionie
riai.” Ją išleido Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija. Šita Dr. A. 
Petrikos knyga yra pažiba 
tai draugijai! Ją turėtų per
skaityti kiekvienas lietuvis 
ir susipažinti su tais laikais, 
kada musų pirmtakunai ko
vojo prieš caro valdžią, kaip 
jie stengėsi pakelti lietuvius 
prie lietuvybės, prie susi
pratimo. Tik be reikalo au
torius įtraukė A. Bimbą, 
kad ir jis gėrisi Lietuvos 
himnu. Nesenai da Antanas 
Bimba tame himne matė 
buržuaziją; tik ukazui at
ėjus jis atsimainė ir himnas 
jau geras. Tokie žmonės, 
kurie tik pagal ukazus gal
voja, negali but joks pavyz- 
dis kitiems, nes jie savo 
nuosavų idėjų neturi, bet 
gyvena, kaip lietuviai sako,

Vaizdelis parodo francuzus apkasuose, kuriuos atakuoja 
vokiečių tankai.

Kuomet Sovietų Rusija 
puolė Lenkiją, tai visa ang
lų spauda biaurėjosi. Bet 
kada tarpe Hitlerio ir Stall-1 
no grobis tapo pasidalintas,1 
tai Anglijos užsienių minis- 
teris Halifax pasišaukė So
vietų Rusijos ambasadorių 
Maiskį į pasitarimą. Libera
liniai laikraščiai, kaip 
“Chronicle,” “London Ti
mes,” sako kad Lenkijos 
tarpe Rusijos ir Vokietijos 
padalinimo rubežius esąs 
gana vykusiai nustatytas. 
Vykusiai esą todėl, kad Vo
kietija neprileista prie Ru
munijos. Iš to galima numa
nyti, jog anglų politikai 
mirksi Stalinui, kad tas pa
sidrąsintų daugiau reika
lauti iš Hitlerio. “New Yor- 
ko Posto” karo korespon
dentas, p. David Wood
ward, jau numato Sovietų 
Rusijos ir hitleriškos Vo
kietijos galimą “susikirti
mą” dėl Balkanų valstybių. 
Man atrodo, kad tai tik spė
liojimas. Stojęs į partnerius 
su Hitleriu, Stalinas nesi
skirs, bet veiks su savo part
neriu iki galo. Nes jo susvy
ravimas reikštų jam pa
čiam ir Hitleriui galą. O jie
du juk to nenori. Jiedviejų 
susijungimas ves abudu ar 
prie laimėjimo ar pralaimė
jimo. Tad anglų politikų ir 
p. D. Woodwardo spėlioji
mai vargiai išsipildys.

Kai raudonoji armija 
pradėjo briautis į Lenkiją, 
tai Sovietų užsienių komi
saras Molotovas paaiškino 
pasauliui, kodėl ji tai daro. 
Girdi, Lenkijos valdžios jau 
nebėra, tai raudonoji armi
ja einanti apsaugot (nuo 
ko?) savo brolių baltgudžių 
ir ukrainiečių provincijas. 
Man tai primena Mussolinio 
pasiteisinimą, kuomet jis 
siuntė savo fašistų pulkus 
Etiopijon. Etiopijoj nebuvę 
tvarkos, nebuvę kultūros, bs 
to, jos žmonės gyvenę ver
gijoj, todėl jis, Mussolinis, 
turįs juos “išlaisvinti” ir 
duoti jiems kultūros. Kas 
galėjo tikėti ketvertas metų 
atgal, kad Sovietų Rusija ir
gi “laisvins” tautas mussoli- 
nišku obalsiu prisidengus? 
Aš tam netikėjau. Bet šian
dien Sovietų aimija jau 
Lenkijoj ir Mussolinis svei
kina Stalino žygį, kad pasi
dalijo su Hitleriu lenkų 
kraštą.

Musų komunistai vėl su
klupo aiškindami Sovietų 
politiką. Kai Sovietai pasi
rašė su Vokietija nepuolimo 
sutartį, tai “Laisvė” 16 rug
sėjo laidoje pranešė savo 
skaitytojams, kad Sovietų 
Rusija neis į Lenkiją. Kas 
Sovietų neitralumu nepasi
tiki, ji sakė, tas pasiduoda 
kapitalistų propagandai. 
Komunistų “Dailv Worke
r’s” davė tokį užtikrinimą 
jau dieną pirmiau. Bet, var
ge tu mano, nespėjo tų dvie
jų laikraščių rašalas išdžiū
ti, o raudonoji armija jau 
pradėio visu frontu trempti 
parblokštą Lenkiją!

“Daily Workeriui” ir jo 
sekėjai “Laisvei” teko grei
tai keisti savo dainą. Jie su
sigriebę 19 rugsėjo pradėjo 
dumti savo skaitytojams 
akis, kad dabar raudonoji 
aimija “liuosuojanti pa
vergtus Lenkijos gyvento
jus.”

Ir reikia stebėtis, kad ei
liniai komunistai visa tai 
priima už gryną pinigą. Ne
žiūrint didžiausių prieštara
vimų “vadų” politikoj, kri
tikos visai nėra.

Sovietų armija užėmė jau 
ir Lietuvos sos'ine Vilnių 
Komunistai ir čia randa pa
siteisinimą: girdi, Sovietą' 
riulė Smetonai pa i’m'.i Vi’ 
nių, bet tas atsisakęs. O iš

I Lietuvos tuo tarpu praneša
ma, kad Lietuva Vilniaus
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iš kairės—jos žibalo šaltiniai, kurie butų labai reikalingiIš dešinės pusės paduotas žemėlapis parodo Rumuniją, o
Vokietijai; bet Rumunija sako, kad tie aliejaus šuliniai jau prižadėti anglams bei franc uzams. Rusija dabar mobi
lizuoja armiją Rumunijos pasieny ir, turbut, griebs Besarabiją, kuri seniau prigulėjo R usijai, bet po pasaulinio ka
ro buvo išjos atimta ir Rumunijai atiduota, žemėlapis taipgi parodo, kad Rumunijai buvo atiduotas nemažas skly
pas Vengrijos ir Bulgarijos.

Oficiales Žinios Iš 
Lietuvos.

(Praneša Lietuvos Telegramų 
Agentūra.)

Neitralumas: Ministei’is pir
mininkas Černius pareiškė: 
“Vyriausybė ir kariuomenė 
budi Lietuvos nepriklauso
mybės sargyboje. Ryšium 

. su įtempta tarptautine pa- 
i ir kitos neitralinės

neišsižada ir, skaito jį savo 
sostine. Tai kodėl raudon
armiečiai jį užėmė? Juk jis 
ne jų savastis.

Aš esu tos nuomonės, kad 
Rusija netik neatiduos 
mums Vilniaus, bet sieks 
pasiglemžti visas Pabaltijo 
valstybes. Žinoma, komunis
tai sakys, kad aš “šmeižiu” 
Sovietus. Bet komunistai ga
li ir vėl suklupti, kaip jie su- dėtimi 
klupo sakydami, kad Sovie-' valstybės taip pat ėmėsi pla
tai nepuls Lenkijos. Reikia j čių saugumo priemonių. To- 
neužmiršti, ] 
šimtmečius grūmėsi, iki pa
siekė Baltijos pajūrį, ir ji 
vėl stengsis tą pajūrį užimti. 
Sovietai jau pradėjo garbin
ti carą •• Petrąj, Didijį, kuris 
priėjo prie Baltijos juros. 
Nėra abejonės, kad Stalinas 
irgi nori but įrašytas į So
vietų istoriją kaip “Stalinas 
Didysis,” kuris atkariavo 
Rusijai Baltijos pakraštį.

Kol diktatoriai plėšia ma
žesnes tautas,'1 tai d a pusė 
bėdos. Bet kas bus', kai dik
tatoriai pradės tarp savęs 
peštis už grobį? Antra ver
tus, kokia nauda iš tų plėši
mus darbo žmonėms bei 
ūkininkams? Kokia nauda 
šiandien bus Rusijos val
stiečiui ir darbininkui jis 
vistiek bus nelaimėj. Ar tas 
valstietis gyvena po Sovie
tais, ar po kitokia valdžios 
forma, jis vistiek bus skur
džius ir karo nukamuotas. 
Pereitas karas pagimdė visą 
eilę žiaurausįų diktatūrų, 
kuriose tėvas su sunum ne
gali liuesai kalbėti. Žmogus 
liko be laisvės ir be teisių. 
Ar už tokias pakvaišusias 
valdžias žmonės turėtų savo 
kraūją lieti? Žinoma, kad 
ne!

Lietuva ir kitos pavergtos 
šalys savo laisvę atgaus tik
tai tada, kai pasauly įsigy
vens tikroii demokratija. O 
tikrosios demokratijos obal- 
šius šiandien neša tiktai so
cialistai. Jie skelbia žmo
gaus laisvę, ir jie skelbia 
tautų laisvę.

'Prijos, rteiKia cių saugumo priemonių, io- 
kad Rusija per j dėl ir musų kariuomenė pa

pildyta pašaukiant atsargi
nius. Tikime, kad šiuo metu 
tiesioginis pavojus musų 
kraštui negręsia. Musų kai
mynai yra pakartotinai pa
žymėję gerbsią Lietuvoj ne- 
itralumą. Tačiau neitralu- 
mui išlaikyti reikalingos ir 
atsar g u m o priemonės.” 
Baigdamas jisai kvietė visus 
piliečius išlaikyti tvarką ir 
rimtį, nepasiduoti gandams 
ir kurstymams, drausmingai 
ir vieningai dirbti savo dar
bą, užmiršti savo' ginčus ir 
nekelti nesantaikos ir srovi
nių skirtumų.

Vokietija prižadėjo ne
liesti Lietuvos: Vokietijos 
įgaliotas ministras Lietuvai 
dr. Zechlinas apsilankęs už
sienių reikalų ministerijoj 
pareiškė Vokietijos vyriau
sybės vardu, kad Vokietija 
respektuos Lietuvos neitra- 
lumą. Taip pat Vokietijos 
valstybės sekretorius von 
Weizsaeckeris, priėmęs Da
nijos ir Lietuvos ministrus . c 
Berlyne, jiems pranešė, kad g 
konflikto atveju Vokietija | 
gerbs tų valstybių neitralū- | 
mą.

šimtai. Dėl sausrų daugely
je vietų pradeda išdžiūti 
medžiai ir kristi pageltę la
pai. Pakelėmis matyti daug 
nudžiuvusių jaunų ir senų 
medžių.

Pajieškau Andriaus STROLIO, Jes- 
trakių kaimo, Mikališkių valsčiaus, 
Mariampolčs apskričio. 1907 abudu 
sykiu atkeliavome j Jungtines Vals
tijas, draugas mano kaimynas nuke
liavo į Mahanoy City, Pa., o aš, j 
Conn. Meldžiu geras drauge kuogrei- 
čiau atsišaukti, kurie žinot kur jis 
randas, prašau pranešti, turiu labai 
labai svarbu reikalą.

Andriiiš’ 'Druskinis 
per K. A. Makarevicius 

32 Hill street, Waterbury, Conn.

Marijona 'ęarhulioniutč pajieškau 
JUOZAPO WERNO, jis važiavo vie
nu laivu iš Anglijos j Ameriką kartu 
su manim 1907 metais, Oktoberio 
mėn., į Philadelphia, Pa. Jis buvo gy
venęs Anglijoje ir mokėjo angliškai. : 
Prašau atsišaukti, man reikia žinot | 
laivo vardą kuriuo mes atvažiavom.
Aš busiu jam dėkinga jei jis atsi- yt DUOLEb 
šauks. Mrs. Mary Wenton, (0 turite kokius

Nemunas išdžiuvo: Nusi- h 
tęsus vasaros kaitrom smar- - 
kiai nusekė Lietuvos upės. | 
Nemunas tik 1921 metais 
tebuvo tiek nusekęs, kaip šį
met. Vietomis upė tiek ne- 
begili, kad ją perbrenda ne 
tik žmonės, bet ir gyvuliai. 
Nemuno vagoje atsirado

PARSIDUODA GRAŽI 100 AKRŲ FARMA.

PRIE VASAROIOJV EŽERO. Bmlinkai ir visi įrankiai geriausioj tvar- 
Kyj. Taipgi n gjVUijai. l‘...n..„ .. biznis is turistų. 30 akrų puikių da ne
kirstų medžių, stebėtinai grhži vieta medžiojimui ir žuvavimui. Vieta tik
rai verta $10,000, mes pąsiaukaujain nuostoliui, atiduosim už pusę kai
nos. Gera proga pasinaudot lietuviams.

STANLEY SERAFIN, McMILLAN, MICHIGAN.

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, lai skaitykite “Naujienas.”

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi
cago), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.

Money Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiusime veltui.
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IS LIETUVIŲ F ARM ERIŲ GYVENIMO.
Melrosiečio Radavičiaus 
Įspūdžiai iš kelionės po 

Wisconsin© valstiją.

Šių metų rugpiučio mėne
sį aš su savo žmona išvažia
vom iš Melrose Park, III., į 
Wisconsino valstiją praleis
ti atostogas. Mano uošvis ii 
švogeiis tenai farmeriauja. 
Nuo Chicagos iki jų vietos 
yra apie 300 mylių. Lietu
viai tenai turi labai gražių 
ūkių. Pavyzdžiui, sustojom 
pas Joną Dargi, kinis turi 
didelį ūkį ir samdo 4 darbi
ninkus. Jis perka ir parduo
da gyvulius, puikiai gyvena. 
Paskui sustojom pas Anta
ną Narbutą, kuris turi taip 
pat gražų ūkį, didelius trio 
besius ir daug gyvulių. Iš čia 
nuvykom pas Joną Mika
lauską, pas kurį ir nakvo
jom. Rytojaus dieną gry- 
žom pas uošvį ir švogerį. 
Pakelėj sustojom da pas T. 
Kazlauską. Jis taipgi sam
dosi 4 vyius ir gražiai.gyve
na. Paskui užsukom pas B. 
Tebelskį, kuris ūkininkauja 
su sūnumi. Nors visur bu
vom priimti gražiai, bet pas 
uošvį ir švogerį jautėmės 
geriausia.

Sugryžom namo gerai su
stiprėję ir viskuo paten
kinti.

Reikia pasakyti, kad nuo 
Chicagos labai daug lietu
vių važiuoja vasaroti į ner
tus (šiaurę), būtent, į Wis- 
consino valstiją. Oras tenai 
geras, daug ežerų, tai gali
ma maudytis ir žuvauti. Tik 
bėda, kad uodų labai daug. 
Su jais reikia kariauti dieną 
ir naktį.

Žemė čia labai akmenuo
ta, todėl sunku ją dirbti, 
nors nusipirkti galima pi
giai, po 10 dolerių už akerį 
nedirbtų kelmynų. Kur dir
va lygi, prie raudonžemio, 
tenai labai gerai auga bul
vės. Pas uošvius ir švogerį 
matėm 10 akrų bulvėms ap
sodinta. Švogeris turi 15 
melžiamų karvių, 6 arklius 
ir visokių ūkio mašinų. Ver
čiasi iš bulvių ir pieno; be 
to, kasmet priaugina po ke
lias karves. Augina taip pat 
ir darbinius arklius, kuriuos 
parduoda su geru pelnu. Per 
darbymetį samdo padie
nius darbininkus ir moka 
po 25 centus į valandą su 
savu valgiu. Jeigu farmeris 
duoda valgį, tai už kiekvie
ną pavalgymą atskaito po 
25 centus.

Prie žemės nuvalymo 
taipgi samdomi darbinin
kai. Jiems mokama f>o 20 
centų j valandą, ji? turi sa
vo valgyt ir turi mokėt dar
bą dirbti. Bet taimeriai nu
siskundžia, kad sunku gauti 
darbininkų. Valdžia irgi

KALBĖJOSI SU VOKIEČIŲ 
SUBMARINES VADU.

Bryn Mawr kolegijos profe
sorius Stork, kurio atvaizdas 
čia yra parodytas, buvo ant A- 
merikos laivo “Wascosta,” ku
rį buvo sulaikius ant jūrių vo
kiečių submarina. Kaip kalbų 
žinovas, prof. Stork patarnavo 
abiejų laivų kapitonams vertėju

Tolyn Vis Kvailyn Ir Kvailyn.
samdo darbininkus prie ke
lių taisymo. Jie gauna po 
$10 į mėnesį. (? Red.) Pas 
mus, apie Chicagą, tokiems 
moka po $55 į mėnesį, bet 
nertuose daug pigiau. Bet 
valdžia viengungiams dar
bo neduoda; sako, eikit pas 
farmerius dirbti, tenai gau
sit pavalgyt. Farmeriai ta
čiau skundžiasi, kad darbi
ninkai nenori pas juos už 
dyką dirbti.

Laukams valyti farme
riai čia perka dinamitą, ku
tino skaldo kelmus ir akme
nis. Yra ir tokių kompanijų, 
ką apsiima mašinomis lau
kus išvalyti. Už išvalymą 
vieno akro ima apie $10. Bet 
ios nuvalo tik krūmus, ku
riuos išrauna su šaknimis ir 
urenka. Tuomet jau žemė 

gatava, galima sėti arba gy
vulius ganyti.

Vieni farmerių čia laiko 
juodmarges karves, kurios 
c ančios stipresnės, o kiti 
i.rlmarges, iš kurių gauna
ma daugiau Smetonos, nes 
visi čia pieną nugriebia ir 
parduoda Smetoną.

Važiuojant per Wisconsi- 
ną ir kitas šiaurines valsti
jas, matyt daug apleistų 
farmų. Kas nors turėjo tenai 
vargti ir prakaituoti, kol že
mę išvalė ir išdirbo, o da
bar ji stovi dirvonais. Tėvai 
kirto medžius, rovė kelmus, 
kad įsikūrus gyvenimą sau 
ir savo vaikams, bet vaikai 
užaugę pametė farmas ir iš
važinėjo į miestus lengves
nės duonos jieškoti.

Apie 22 metu atgal ir aš 
pats tenai gyvenau, bet nie
ko gero neradau, tik susira
dau sau merginą ir apsive
dėm abudu. Aš esu 6 pėdų 
ūgio, o ji — 7 pėdų. Tenai 
palikom daug gerų draugų, 
kuriuos dabar malonu ap
lankyti. Beveik visi jie jau 
pasenę ir turi jau užaugu
sius vaikus.

Reikia tačiau .pastebėti, 
kad šitoj apylinkėj ūkinin
kai labai mažai laikraščius 
skaito. Tik mano švogeriui 
pareina “Keleivis.” Jis sa
ko: pripratau prie “Kelei
vio” ir man rodos, kad ge
resnio laikraščio nėra. O 
švogerka tai ir gulti neina, 
iki “Keleivio” neperskaito.

Kiti ūkininkai teisinasi, 
kad jie neturi laiko laikraš- 

I čius skaityti. Bet mano švo- 
I gėris skaito “Keleivį” atsi- 
I sėdęs valgyt.

Per vieną mėnesį atosto
gų apvažiavome su žmona 
apie 10 valstijų ir matėme 
daug visokių įdomybių. Kal
nuose buvom užtikę tokių 
vietų, kur keliai buvo už
pustyti sniegu, kai tuo tar
pu žemai pakalnėse žaliavo 
laukai ir buvo dideli karš
čiai. Stasys Radavičius.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

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

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

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

720 Vine Place, Waukegan, III.
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 būna paskutinį nedėl- 

od -a on: i ‘oisaoaui ouz<>3 luoip 
1 LtosybAc knrnp. Sth ir
Adams Sts.. Waukegan. Ill.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankios rpiu »lin«riausuj žodžių ir 
pasikalbėjimu Ai kuvira ’uitMisvta 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 krautuvei), pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95. . v ... 35c

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

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

Štai, prie ko jau priėjo madų kūrėjai: pradėjo daryti netiktai kurpes atdarais galais, bet 
ir pančiakas tokias pat, kad iš čeveryko butų išlindę nuogi kojos pirštai !...

Moterims Pasiskaityt
A A gj SKYRIŲ TVARKO

' M. MICHELSONIENĖ. ===T=====

ŠIS-TAS Iš ZARASU KRAŠTO.
Zarasų kraštas pasižymi 

ne vien savo žavinga gamta, 
bet ir įvairiomis istorinėmis 
liekanomis. Kiek karų, kiek 
įvairių žymesniųjų įvykių 
įvyko Zarasų krašte! Zara
sų kraštą smaršiai išgarsino 
Stelmužė, esanti netoli Lat
vijos sienos. Stelmužėje yra 
didžiausias ir storiausias 
ąžuolas ne tik Lietuvoje, 
bet ir Europoje.

Seniau Stelmužė buvo 
didelis gražus dvaras, ku
riame nuo 18-jo iki 19-jo 
amžiaus pabaigos viešpata
vo Baltijos baronai, Rusijos 
caro rūmų dvariškiai, o vė
liau iki didžiojo karo, šeimi
ninkavo baronai Halinai.

Per didįjį karą dvaro rū
mai buvo sunaikinti, o žemė 
buvo išdalinta savanoriams. 
Savininkui Hahnai liko tik 
10 ha.

Stelmužės žemė nederlin
ga. Daug yra skurdžių smė
lynų ir patys gyventojai ne
turtingi, bet užtat Stelmu
žės gamta yra be galo graži. 
Čia lankytojas gali pamaty
ti daug žavėtinų vaizdų. 
Stelmužę iš visų pusių supa 
net astuoni ežerai.

Visų labiausiai Stelmužę 
išgarsina ąžuolas, apie kurį 
yra labai plačiai žinoma. 
Vasaros metu Stelmužės 
ąžuolas yra gausiai lanko
mas beekskursuojančių ūki
ninkų ir moksleivių. Spėja
ma, kad minimas ąžuolas 
turi 2,000 metų. Jis ištikru- 
jų nepaprastas. Aukštumo 
jis neaukštas, bet storumo, 
tai tikrai yra ko pažiūrėti. 
Sustoja aplinkui 8—10 vy
rų, ištiesia rankas ir tai dar 
vargiai ąžuolą apkabina. 
Stūkso jisai su išsikeroju
siomis šakomis, kažkada 
vėjo nulaužta viršūne ir ste
bina visus, kas jo pažiūrėti 
atvyksta. Atvykusieji stebi
si jo senumu, storumu ir 
beržu, dviem šermukšniais 
ir lazdynu, augančiais jo 
viršūnės vietoje. Šias me
džių sėklas yra pasodines 
ne kas kitas, kaip vėjas. O 
sėklos, radusios pakanka
mai drėgmės puvenose, su
dygo, suklestėjo ir išaugo į 
nemažus medelius.

Netoli ąžuolo stovi 1650 
metais statyta bažnytėlė. 
Apie bažnytėlę žmonėse y- 
ra supinta įvairių padavimų. 
Bažnytėlėje aiškiai matyt, 
tas, kad ji yra statyta kirvio 
laikais. Dvaro šeiminin
kams besikeičiant ir bažny
tėlė buvo liuteronų, pravos

lavų ir katalikų.
Vergų bokštas stovi neto

li Padvarinės ežero. Jame 
baudžiavos laikais dvari
ninkai prasikaltusį bau
džiauninką uždar yd a v ę 
nakčiai, gerai išplakę, rytą 
išleisdavo į darbą. Vėliau 
tame bokšte buvusi rūkoma 
mėsa, o dabar jis stovi tik 
kaip praeities liudininkas.

Švedų laikų pilies griuvė
siai yra pačiame Stelmužės 
dvare. Dabar toje vietoje 
auga vaisinis sodas. Šios pi
lies griuvėsiai—tai tik pa
matų žymės iš didelių ak
menų, einančių aukštyn vo
lais. Be to, yra žymės, kaip 
ši pilis buvo sujungta per
kasais su ežeru ir užleista 
vandeniu, kad priešas nega
lėtų prieiti.

Jei ne Stelmužės ąžuolas, 
tai viskas gal butų pamiršta 
ir neminima.

Jau Ir E stoni j a Po 
Sovietų Batu.

Suterorizuotą šalį užims 
25,000 raudonarmiečių.
“New York Times” gauta 

iš Maskvos radiograma sa
ko: “Ruošianties Vokietijos 
užsienių ministeriui von 
Ribbentropui gryžti rytoj 
(29 rugsėjo) Berlynan su 
nauja sutartimi, kuri suveda 
Rusiją į dar glaudesnius 
santikius su nacių Vokietija, 
Sovietų valdžia privertė Es- 
toniją pasirašyti sutartį, ku
ri paverčia šitą mažutę Pa
baltijo valstybėlę kažin ko
kia globotine.

“Po jaudinančių diskusi
jų, Estonijos užsienių minis- 
teris Kari Selter pasidavė 
Rusijos diktavimui ir sutiko 
atiduoti Sovietams Baltisch- 
porto (Paldiskio) karo uos
tą, orlaivių ir laivyno bazes 
Eželio ir Dago salose, ir tei
sę Sovietų Rusijai laikyti 
Estonijos teritorijoj 25,000 
raudonosios armijos karei
vių.”

Šitų derybų metu Estoni- 
ja buvo nuolatos rusų terori
zuojama. Sovietų orlaiviai 
nuolatos parpė viršum Tali
no, o per rusų radiją buvo 
leidžiamos pikčiausios ata
kos Estonijos adresu. Bol
ševikai skelbė, buk Estoni
jos pakrašty buvęs užpultas 
ir paskandintas Sovietų pre
kybos laivas “Metalist,” o 
laivas “Pionier” buvęs už
varytas ant uolų Narvos į-

lankoj. Rusų radijas kaltino 
už tai Estoniją, sakydamas, 
kad jos uostuose slepiasi 
“priešo submarines.”

Nors Rusija sakosi esanti 
“neitrali” šalis, su nieku ne
kariaujanti, tačiau kalba 
apie “priešo submarinas” 
kurios skandinančios jos lai
vus. Labai charakteringa, 
kad tos “priešo submari
nes” pradėjo atakuoti So
vietų laivus Estonijos pa
kraščiuose kaip tik tuo lai
ku, kai Maskva pradėjo rei
kalauti sau Estijos uostų. 
Prieš tai niekas Rusijos lai
vų tenai neskandino, ir da
bar, turbut, vėl niekas jų ne
kliudys.

Estoniją yra nedidelė val
stybėlė; jos plotas turi vos 
18,350 keturkampių mylių. 
Jos sostinė yra Talinas 
(Tallinn), kuris po Rusijos 
valdžia buvo žinomas Re- 
velio vardu. Seniau tą šalį 
buvo užėmę švedai, bet 1721 
metais jie buvo rusų iš tenai 
išmušti. Nuo to laiko beveik 
per 200 metų estų kraštas 
prigulėjo carų Rusijai. 1905 
metų revoliucijos metu estai 
buvo pakilę reikalauti auto
nomijos, bet, revoliucijai 
nepavykus, tas judėjimas 
laikinai atslūgo. Tik po 1917 
metu revoliucijos estai įkū
rė nepriklausomą savo vals
tybę ir 1920 metais Sovietai 
pripažino Estonijos nepri
klausomybę. Dabar gi So
vietai vėl uždėjo ant tos ne
priklausomybės savo batą.

KALNAS PAGIMDĖ 
PELĘ.

Tai jau ir po “garsaus” 
i “Moterų Seimo!” Tiek buvo 
prirašyta, tiek prigarsinta, 
kad čia kai audra jau ateina 
“Seimas.” Po “Seimo” liko 
lik nesmagus atsiminimas ir 
negardžios atraugos.

“Seimo” “vedėjos” turė
jo labai aukštas ambicijas ir 
daug pasakojo mums apie 
visokius “tampesnius iy- 
šius,” kurie reikia užmegsti 
su visu svietu. Bet iš tei
sybės, tai tik norėjo pasi
garsinti viena-kita buvusi 
komunisčių lyderka, nete
kusi minių pasitikėjimo ir 
pageidaujamos vadovybės 
Buvo garsinta, kad čia bus 
“pirmas Amerikos moterų 
kongresas,” kuriame daly
vaus visokių pažiūrų mote
rys. Bet katalikės ir tauti- 
ninkės atsisakė dalyvauti 

I tame “kongrese” su komu
nistėm, taip kad iš to dide
lio “kongreso” liko tik ko
munisčių mitingėlis, neskai
tant kelių moterų, kurios 
pritaria socialistams arba 

Į niekam. Bendrai, mitinge 
viešpatavo aiški komunis
čių diktatūra, tik kiek su
švelninta.

Mitingas pravesta, kaip 
sakoma, “stymrolerio” pa
galba: visos rezoliucijos iš 

i anksto pagamintos ir užgir- 
tos. Diskusijom vietos ne
buvo, o kurios delegatės no
rėjo pasipriešinti, tos buvo 
užrėktos “vadovių.” Taip 
kad jokiam opoziciniam 
balsui nebuvo progos pasi
reikšti. Didžiuma laiko bu
vo praleista klausymui ne- 
dakeptų “referatų.” Dele
gačių nepasitenkinimas iš 
to atžvilgio buvo labai di
delis. Išrodė, kad visas tas 
“show” buvo užsuktas tik 
kelių taip vadinamų lyder- 
kų pasirodymui.

Mitingu nepatenkintas 
net ir kai kurios komunis
tės, nes dėl kelių užklydu- 

, siu “bepartyviškų” delega
čių, komunistės negalėjo 
pravesti savo “aiškios lini
jos.” Nepasitenkinimas gir
dėti visose pusėse. Kiek šal- 

1 čiau protaujančios delega
tės dabar savęs klausia: ko 
mes ten suvažiavome ir ką 
gero mes ten nuveikėm? At
sakymas yra toks, kad nie
ko nenuveikta, nieko nepa
daryta!

Referatų pasiklausyti ga
lima bile kokiame mitinge, 
nereikia tam nei specialio 
“kongreso.” Ir amerikonų 
laikraščiuose pasigarsinti 
nepavyko, ko taip labai tro
ško lyderkos. Tik vienas- 

' kitas laikraštis Įdėjo kelis 
sakinius, sustatytus labai

t smulkiom raidėm. Jokio 
i platesnio dėmesio nei ame- 
! rikonų, nei lietuvių spauda 
: Į tą mitingą nekreipė, išski
riant tik lietuvių komunistų 
laikraščius. Aišku, kad kal
nas pagimdė pelę. Iš didelio 
triukšmo, išėjo piš !...

Nespėjo tas mitingas pa
sibaigti, kaip visi apie jį už
miršo, nes jokios naudos jis 
niekam neatnešė! Net ir pa
čios “lyderkos” dabar nieko 
apie savo “kongresą” nesa
ko. nors prieš ji labai daug 
rašė ir reklamavo. Mitingas 
buvo šauktas be jokio aiš
kaus tikslo, todėl nei darbo 
jokio atlikti negalėjo.

“Kongreso” burbulas 
sprogo ir jau užmirštas. Bet 
mes, moterys, turime iš to 
pasimokyti ir būti atsargios 
ateityje, kad neeikvotume 
savo centų ir brangaus laiko 
besivaikydamos nesugaudo- 
mus vėjus.

Delegatė.
Brooklyn, N. Y.

MUSŲ TROŠKIMAS.

Nevilgo skruostų ašara, 
ir meilės širdyje nėra:— 
Kiekvieną nykų vakarą 
girdisi skurdo daina.
Kai rauda juodi dirvonai 
ir mažas kenčia žmogus, 
auga rūmai ir ponai, 
augindami naujus vargus.
Ant palinkusių darbo pečių 
našta nemažėja, vai ne, 
ir darosi liūdna, skaudu, 
prakeiktame vargo žaisme. 
Bet gimsta širdy troškimas, 
troškimas pūslėtų rankų— 
nutraukti vargo žaidimą 
ir saulę parnešt ant pečių!

Pr. Ščepanavičius.

Geriausis daiktas lan
gams ir kitokiems stiklams 
valyti yra zomšius (cha
mois), kuris vartojamas au
tomobiliams šluostyt. Var
tojant jį reikia sušlapint ir 
gerai išgręžti, kad nebūtų 
šlapias, tik drėgnas.

Sidabriniai ir sidabruoti 
daiktai lengviausia nusivalo 
karštam muilinam vandeny. 
Paskui nuplaunamas tyru 
vandeniu ir sausai nušluos- 
tomas. Jeigu sidabras pa
juosta, reikia pamirkyt jį 
pusvalandžiui į rūgusį pie
ną, paskui nuplaut karštu 
vandeniu.
NAMŲ DAKTARAS.

Paraše daktaras A. J. Karalius, 
ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Jsigykit tuoj. Didelė knyga, apie 
300 puslapių. Kaina ............... $1.50

AMŽINOS DAINOS.
šioje knygutėje telpa 44 geriausių 

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

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS IR 

ANGLIŠKAI-LIETU VISKAS. telpa 
1S.000 žodžių, labai parankus turėt 
cišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 100 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna- 
nas “Keleivy.”

SIENINIAI
KALENDORIAI

1940 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi- 

jokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
zinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiame į namus kas rei
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVICIUS (-
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN. CONN.

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

§ LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 8
8 ----------------------------------------------------8

Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą S
SUTAISĖ I)R. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie S 

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION o 
KAINA $1.00. S

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.8

•I ' SVEIKATA
k—' TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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tomus Tinas. apie 
j® šitos. gjv?n3= 
ibį kaime, įkritęs į 
x sEfiiė kairijį šo- 
į raką.
Įpročio S d. Arimai. 
,iw. Radviliškio vai. 
toi nesveikas (vaške 
į&pašiškeršto pade 
aro ęhbėjoš Tindilaitė: 
rūtMą namą. kuto 
gi Padegėjas suimtas, 
’i pačią dieną Mikutai 
jįi’.GmĖąvaLsu 
ėVetckau'V.pims.ku 
■to tai dvi dienas būvi
I*
tepila) K i Žemalė 
jitoe.TtokiąvaL,kil< 
Bii Vaitiekaus Susii 
irt, to sudegė medini 
nitas si šiaudais. Padsg 
toametė Vaitiekaus te 
i žaisdama a degtuto.

Surpus Gai.sm 
Palangoje.

Rugsėjo 5 i maito; 
pelOvaL vakare, aų 
vasaros sezono ttozč 
Palangą, pakėlė a io; 
kantonu gaišinė to 
Nėto aruipss; 
šiaip bb tomai ię 
dftoaj 'tujinsi 

rvh. iaiuritih 
E stoaąisas, gaisra 
apimtais u 
^’rt teveik p' 

onjė dilyje pasir 
to sies liežvr 
tavojoje Pala 
liMaus negyv 

Iš ko kilo
i tomą. Kain: 
tat tad ugnis išs 

Baitai, jog nei 
j 5 sėti išgelbėti 
tas Ronkauska 
ta kilusios iš

Židikų va 
-išskaitė į Palai 

rtoiavusi birži 
® ir čia vertėsi f 
tai togas irvais: 
tagEojo namo i 
prieki) gyveno i 

.kamaraitę 
šeriame laikė ari 
ta kurie pažino Ri 
tę pasakojo, kad 
t su savim nema: 
bes šiomis dienor 
š Palangoje atida 
taę. Bendrai šis g 
įtao nusikalstai 
ta nes pagal šeii 
ssakojimą, .gaiš: 

. ta kilti negalėjęs.
i atrodo, kad R< 
ši ugnies visai nei 
K ištraukus iš i 

. 5 r® lova, lavor 
I Klovoje kniūpsčias.

KĖDAINIUO:
i ^1. 1 Tugsė, 

: ^miestą su 
'tani perėjo aut 
j/taija. Perkuni.

uždegta kelic 
Knatai. Pirmiau: 
į/ta buvo iššauki 
taV to ir rengėsi v 
£ £ pakeliui suste 
■^tašavoj Kėdaii 
'.'■^'dliEįnuo peri 

..‘‘•ta. Kaip Survil 
-5J Kėdainiuose pi 
į toegė klojimi 

'Quotas tik po

^'rilusĮnuo peri
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Vokiečių Tankai Augustavo Apylinkėj. KARAS SUVAL
KIJOJE.

•aidėm. Jokį 
nėšio nei amt. ' 
ietuvių spaudi į 
nekreipė, ski
lvių komunistą 
Jaku, kad kai- į 
pelę. Iš didelį) i 
o piš!... 
s mitingas pa- 
visi apie jį tu
jos naudos jį 
jšė! Netirpi- į 
” dabar nieko | 
ngresą” nesą- i 
jį labai daug 
avo. Mitingas į 
be jokio aiš- į 

dėl nei darbo i

Nelaimingi Atsitiki- Žinios iš Lietuvos
mai Lietuvoje (Gautos per Konsulatą.)

Lietuvai pavojus sumažėjo.
Kaunas, rugsėjo 27 d. — 

Pasibaigus karui Lenkijoje, 
Lietuvos tarptautinė padėtis 
palengvėjo. Lietuvos ka
riuomenė pamažu demobili-

galėjo.
burbulas 

žmirštas. Bet 
turime iš b 

uti atsargios 
neeik votume 
angaus laiko 

nesugaudė-

Delegatė.

ŠKIMAS.
: ašara, 
nėra 
vakarą 
ina.
dirvonai 
smogus, 
tai,
i vargus.
irbo pečiu i 
ai ne, 
kaudu, 
o žaisme, 
troškimas, 
rankų— 

lidimą 
it pečių!
tnavičius.

tas lan- 
stiklams 
s (cha- "L 
imas ait
ri. V ar- 
šlapint ir 
d nebūtų 
s.

Valentukevičius Antanas, 
nuo Merkinės, šiomis die
nomis bandęs ardyti revol
verį. Ginklas kažkokiu bil
du šovė, nors atsarga buve 
užleista, ir sužeidė jam ran-
ką. Sužeistasis atgabentas z J 
ligoninėn, kur išėmė kulką.

28 metų tūlas vyras, nuo 
Balbieriškio, prieš keliatą 
dienų, skaldydamas mal
kas, įsikirto smarkiai koją.

Zdanavičius Vinas, apie 
100 metų amžiaus, gyvenąs 
Stakliškių kaime, įkritęs į 
duobę, susimušė kairįjį šo
ną ir ranką.

Rugpiučio 28 d. Arimai- 
čių kaime, Radviliškio vai., 
protiškai nesveikas Ivaške
vičius Stepas iš keršto pade
gė savo globėjos Tindilaitės 
B. gyvenamą namą, kuris 
sudegė. Padegėjas suimtas.

Tą pačią dieną Mikutai- 
čių kaime, Gruzdžių vai., su
degė Venckaus V. pirtis, ku
ri prieš tai dvi dienas buvo 
kūrenama.

Rugpiučio 26 d. Žemalė- 
nų kaime. Tryškių vai., kilo 
gaisras Vaitiekaus Stasio 
ūkyje, kur sudegė medinis 
tvartas su šiaudais. Padegė 
mažametė Vaitiekaus duk
tė, žaisdama su degtukais.

Lietuva Vilniaus neišsižada.
Kaunas, rugsėjo 27 d. — 

Vilniaus klausimas bus 
įprendžiamas ateityje dery
bų keliu.

Paskaita apie Lietuvą oro 
bangomis.

New York, N. Y. — Lie
tuvos Generaliniam Konsu
lui tarpininkaujant, šių me
tų spalių 1 d., 7.13 valandą, 
New Yorko radijo stotis 
transliavo p. Vizbaros pa- ’ 
skaitą angliškai apie Lietu
vą ir Vilnių.

šis vaizdelis parodo, kaip vokiečių tankai supo lenkų pozicijas Augustavo apylinkėse. Vėliau vokiečiai iš čia pasi
traukė ir užleido savo vietą atėjusiems Sovietų raudonarmiečiams.

idabruoti 
nusivalo 

vandeny, 
nas tyru 
i nušluos- 
abras pa- 
unirkyt jį 
ugusį pie- 
at karštu

J. Karalius, 
yta vien re- 
iymai kokioj 
naudoti. Vfr- 
iems, nes Ka
is iš reikalin
gam lietuviui 
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.............J1.50
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ka deklamaci- 
aina .... 15t

&SOWCGOC'

VEIKA
Kalbą

Ojas prie 
(JCATION

>n, Mau.
_ _ _ _ _ _  f

į

Šiurpus Gaisras 
Palangoje.

Rugsėjo 3 d. maždaug a- 
pie 10 vai. vakare, jau po 
vasaros sezono besiilsinčią 
Palangą, pakėlė ant kojų 
kaukianti gaisrinė sirena. 
Nežinia ar tai gaisras, ar 
šiaip koks aliarmas. Išsigan
dę žmonės bėgioja nesusi
vokdami, kas kur atsitiko. 
Tik staiga: gaisras, gaisras! 
Tas pats gaisras, kuris taip 
nesenai prarijo beveik pusę 
Palangos.

Šiaurinėje dalyje pasirodė 
raudoni ugnies liežuviai. 
Užsidegė senojoje Palango
je pil. Piekaus negyvena
mas namas. Iš ko kilo gais
ras, nežinoma. Kaimynai 
pasakoja, kad ugnis išsiplė
tė taip greitai, jog nebuvo 
galima spėti išgelbėti ten 
gyvenamos Ronkauskaitės 
Veronikos, kilusios iš Ma
žeikių apskr., Židikų valse. 
V. Ronkauskaitė į Palangą 
buvo atvažiavusi birželio 
mėnesį ir čia vertėsi pre
kiaudama uogas ir vaisius. 
Pas sudegusiojo namo šei
mininką Piekų gyveno išsi
nuomavusi kamaraitę ir 
tvartą, kuriąme laikė arklį. 
Žmonės, kurie pažino Ron- 
kauskaitę, pasakojo, kad ji 
turėjusi su savim nemažai 
pinigų, nes šiomis dienomis 
norėjusi Palangoje atidaly
ti krautuvę. Bendrai šis gai
sras atrodo nusikalstamo 
pobūdžio, nes pagal šeimi
ninkų pasakojimą, gaisras 
iš vidaus kilti negalėjęs.

Be to, atrodo, kad Ron
kauskaitė ugnies visai nebe- 
jutusi, nes ištraukus iš ug
nies su visa lova, lavonas 
gulėjo lovoje kniupščias.

Didelis Gaisras Kap
čiamiesty.

Seinų apskrity, 
miesčio apylinkėj, 
kaime, šiomis dienomis ūki
ninko Barausko namuose 
kilo gaisras, kuris išsiplėtė 
ir j gretimų ūkininkų trobe
sius. Ugnis sunaikino net 3 
gyvenamus namus, dvejus 
tvartus ir kt., padarydama 
bent 10,000 litų nuostolių. 
Trobesiai seni, mediniai, 
šiaudais dengti, todėl ugnis 
buvo tokia smarki, kad iš 
jos nebuvo galima išgelbė
ti ne tik daiktų, bet ir pini
gų, kurių Barausko grįčioj 
buvę apie 1,000 litų. Gaisrą 
gesino visas kaimas, bet tik 
palankus vėjas, pūtęs nuo 
kaimo (Kalvių kaimas dar 
neišskirstytas į vienkie
mius) išgelbėjo kaimą nuo 
dar didesnės nelaimės.

\ KIŠKIO NUOTIKIAI VAŽIUOJANT 
DVIRAČIU APLINK LIETUVĄ.

LAS

orai-

javo 
rina

lėk
tino

yta.

Suvalkų miestas subombar- 
! duotas, Seinai apdeginti.
I “Lietuvos Žinių” korės- 
! pondentas rašo, kaip vokie
čiai atakavo lenkus Suvalki
joje. Sako:

Augustavo-Suvalkų-Seinų 
fronte ėjo smarkios kovos.

i Rugsėjo 3 dieną šį frontą 
Seinų-Suvalkų kryptimi, 
daug kartų puolė vokiečių 
lėktuvai. Pavakary, aptilus 
vėjui, aiškiai buvo girdėtis, 
šautuvų, kulkosvaidžių ir 
letkarčiais patrankų šaudy
mas. Vokiški lėktuvai išmė
tė daug padegamųjų bom
bų. Matėsi dideli durnų de
besys ties Seinais, atrodė, 
kad Seinai dega. Seinų- 
Kapčiamiesčio vieškelio li- 
jrijoje lėkė keturi vokiečių 
lėktuvai, kaip staiga juos 
’ žpuolė vienas lenkų lėktu
vas, smarkiai apšaudė ir nu
dūmė. Vokiečių lėktuvai 
taip pat pasiskubino dingti.

šeštadienio vakare du vo- 
. kiečių bombonešiai subom

bardavo Suvalkų geležinke
lio stotį išmesdami daug 
bombų ir nulėkė pirmiau, 
kaip lenkai susigriebė ap
šaudyti. Tuoj po to į Suval
kus dar užsuko trys kiti vo
kiečių bombanešiai, grįžda
mi nuo Augustavo, bet juos 
lenkai sutiko smarkia, ugni
mi ir vienas lėktuvas nukri
to degdamas, o kitas turėjo 
nusileisti; trečias paspruko. 
Lenkų kariuomenės judėji
mas buvo didelis ir aiškiai 
matomas. Vokiečių lėktuvai 
šitą judėjimą sekė ir lenkų 
kareivių eiles apšaudė.

KLAIPĖDIŠKIAI NAUDO
JASI PROGA.

“L. Žinios” rašo:
Klaipėdos krašto gyven- 

Inteligentiškas ir gabus Inai sako, atėjęs popieriaus tojai musų pusėje perka į- 
Bronius Kiškis ! laiškui pasiskolinti; girdi, vairių medžių, kuolų bei ne

sakę, kad popieriaus yra apdirbtos miško medžiagos, 
stalčiuje. | Už perkamą miško medžia-

Mokytojo žmona leido gą klaipėdiškiai moka musų 
Kiškiui “popieriaus” pasi- rinkos kainomis, bet parsi- 
imti. Kiškis pasiėmė moky- vežę parduoda ir gauna tri- 
tojo pištoletą ir kiek radęs gubai brangiau. Klaipėdiš- 
pinigų. Po to Kiškis tą mies- kis nusiperka, sukalba su 
telį apleido ir sugrįžo į pardavėju, kad neva jis esąs 
KaUna ' invVno 1,.mm 99 .1 T5nv_

Kaune Kiškis susipažino 
su viena jauna gražia medi
cinos studente. Buvo daug 
kalbėta apie meilę, apie 
šviesią ateitį. Studentė į Kiš
kį karštai įsimylėjo, o jis 
karštos meilės metu ją ap- 
gavinėjo: paėmęs ir nune
šęs parduoti jos drabužius, 
jos patalinę ir kitokius daik
tus. Paskui pradėjo dingti ir 
merginos tėvų daiktai.

Kiškis toks buvo aktin
gas, kad per trumpą laiką 
jis spėjęs padalyti per 40 
įvairių vagysčių ir suktybių.

Kriminalinės policijos jis 
jau buvo pajieškomas ir kai 
tik iš pakaimės miestelio at
vyko Kaunan, tuojau čia bu
vo suimtas ir pradėtas 
kvosti.

Apylinkės teismas Kiškį 
pripažino kaltu ir nubaudė 
šešiais mėnesiais paprasto 
kalėjimo.

Kiškis neišspręstų bylų 
dar turi ir kituose teismuose.

Kapčia- vaikinas, J______
Kalvių (Tiškus-Tiškevičius), iia nki-_ j:____ _ _u_____  .

AKMUO, KURIUO VEL
NIAS NORĖJĘS UŽ

TVENKTI VENTOS UPĘ.
Tirkšliai (Mažeikių ap.). 

Geidžių kaimo ūkininko 
Čeplyginio žemėje yra dide
lis akmuo, kuris žemės pa
viršiuje turi apie 3 metrus 
aukščio ir apie tiek žemėje, 
ilgio apie 4 metrus ir pločio 
apie 3 metrus.

Akmuo guli netoli Ventos 
upės vagos. Todėl kai kurių 
senųjų šios apylinkės žmo
nių esą girdėta pasakojant, 
kad kadaise velnias buvęs 
užpykęs ant didžiosios Že
maitijos Ventos upės ir ne
įėjęs užtvenkti jos vagą. 
Nežinia kur gavęs šį akme
nį ir nešęs įmesti į upę. Ka
dangi tas buvę jau prieš ly
tą, tai benešant per Geidžių 

i kaimą užgiedoję gaidžiai. 
Išgirdęs giedant gaidžius 
velnias labai persigandęs. 
Akmenį pametęs kaimo lau
kuose. o pats nudumęs at
gal. Iš to laiko akmuo ir pa
silikęs gulėti Geidžių kaimo 
laukuose, o Ventos upė ir li
kusi neužtvenkta.

GAISRAS KĖDAINIUOSE
Penktadienį, 1 rugsėjo, 

per Kėdainių miestą su di
deliu lietumi perėjo audra 
su perkūnija. Perkūnijos 
metu buvo uždegta keliose 
vietose pastatai. Pirmiausia 
ugniagesiai buvo iššaukti į 
Surviliškį, kur ir rengėsi va
žiuoti, bet pakeliui sustojo 
gesinti Janušavoj Kėdainių 
priemiesty kilusį nuo perkū
nijos gaisrą. Kaip Surviliš
kį, taip ir Kėdainiuose per
kūnija uždegė klojimus. 
Gaisras likviduotas tik po 4 
valandų. Be to dar keliose 
apylinkės vietose buvo kilę 
gaisrų.

x____  t' šio
mis dienomis buvo uždary
tas Kauno kalėjiman.

Kiškio gyvenimo lūžimas 
yra tiesiog nesuprantamas.

Jis gerų, turtingų tėvų 
vaikas. Jo tėvas prieš karą 
buvęs magikas, o dabarti
niai Kauno magikai esą jo 
mokiniai.

Tėvas vaikams paliko 
namus.

Bronius Kiškis baigęs ke
lias klases gimnazijos, buvo 
vienos žinomos sporto orga
nizacijos nariu, draugavo 
su inteligentų tėvų vaikais, 
turėjo gerą vardą.

Bet nei iš šio, nei iš to 
Kiškis pasiskolino iš savo 
draugo knygų ir jas parda
vė antikvaro knygynui. Po 
to pasiskolino iš kito draugo 
dviratį ir išvyko aplink Lie
tuvą.

Nuvykęs į Kybartų apy
linkę, Kiškis susipažino su 
viena mergina ir pradėjo su 
ja romansą. Kalbėjo apie 
meilę, apie vedybas, kol pa
griebė iš jos auksinį laikro
duką ir dingo.

Marijampolėje Kiškis ap
sistojo pas savo pažįstamą, 
ir tam išėjus iš namų pavo
gė uniforminius drabužius 
apie 1,000 litų vertės.

Iš Marijampolės Kiškis 
nuvažiavo į vieną miestelį, 
esantį netoli Kauno. Tame 
miestelyje yra klebonas, 
mokytojas su žmona ir kt. 
inteligentų. Kiškis su to 
miestelio inteligentais tuo
jau suėjo kontaktan, susi
draugavo, nes jis yra inteli
gentiškas vyras, visomis te
momis sugeba kalbėti ir 
pirmas įspūdis su juo susiti
kus visuomet geras.

Su to miestelio inteligen
tais Kiškis pradėjo profe
ransą lošti, ėjo meškerioti, 
net šęrnų medžioti buvo su
sitarę, bet kadangi toje apy
linkėje šernų nei vieno nė
ra, tai ši medžioklė buvus 
atidėta.

Vieną dieną Kiškis, prisi
taikęs, iš klebono kišenės iš- 

| traukė kelias dešimtis litų 
I ir įsidėjo į savo kišenę.

pirkęs prieš kovo 22 d. Par
davėjas su pirkėju eina į 
valsčiaus valdybą ir ten tokį 
dokumentą patvirtina. Pir
kėjas, gavęs tokį dokumen
tą, prašo valiutų komisiją 
duoti jam leidimą išvežti 
pinigus. Reikia pasakyti, 
kad buvo tokių žmonių, ku
rie tikrai prieš kovo 22 d. I 
buvo pirkę miško medžia
gos, tačiau tokie asmens iš
vežimui dokumentus iš pat 
pradžių rūpinosi. Kiti klai
pėdiškiai, kurie dar tik da
bar prašo leidimų, prieš ko
vo 22 d. dažniausiai neturė
jo pirkę.
UŽDARYTA PALANGOS 

PROGIMNAZIJA.
Palangos progimnazija, 

įsikūrus Šventosios gimna
zijai Palangoje, uždaryta. 
Jos direktorius K. Ambra
ziejus nukeliamas į Kelmės 
gimnaziją direktorium, mo
kytojai atleisti iš tarnybos. 
Kai kurie jų jau gauna nau
jus paskyrimus.

D-RAS ŠLIUPAS VĖL IŠ
VYKO LIETUVON.

Nespėjo D-ras Šliupas at
sikvėpti išlipęs iš laivo, kaip 
gavo iš Lietuvos žinią, kad 
tuojaus grįžtų atgal. Ir 17 
lugsėjo dieną jis vėl atsi
sveikino su Amerikos pa
dange. Jis buvo ketinęs šį 
sykį aplankyti visas dides
nes Amerikos lietuvių kolo
nijas, bet kilęs karas sutruk
dė jo planus. Bijotasi, kad 
ilgiau jam čia pasilikus gali 
užsidaryti keliai atgal į Lie
tuvą.

----- I Šeštadienį buvo iš kulko- 
STATYS KRAŽIŲ SKER- svaidžių apšaudyti Seinai ir

DYNIŲ PAMINKLĄ.
Garsiųjų Kražių skerdy

nių atminimui statys pa
minklą. Paminklo statymui 
sudalytas komitetas-ir ren
kamos aukos.

Nuostolinga sausra: Visą 
mėnesį nusitęsusios sausros 
visoje Lietuvoje ne tik be 
laiko nunokino vasarojus, 
baigia džiovinti daržus, ne
duoda įarti pūdymus, bet ir 
daugelyje vietų išdžiovino.
šulinius, o ganyklose gyvu- i 
liams nebėra kuo misti.

“ Suvis dykai dasižino-
site savo ateiti ir ko- 

■ kių laimę turėsite gy-
9 ven'rne’ ie’gu Parašy-
sc . A \wwll site tuojaus indedami

kelias štampas dėl 
persiuntimo. Adresuo- 
k ite:

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

CHICAGO, ILL.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY"

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnIstracljon •nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numeri nespėjama patal- 
plnt.

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 ?ajleško- 
Jlmo kaina 50c.

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

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

lenkų pasienio sargybinių 
postai. Buvo užmuštų ir su
žeistų. Vieną vokiečių lėk
tuvą pasienio kareiviai nu
mušė.

( Vilniaus krašto kaimuose 
mobilizuoti beveik visi vy
rai, ir paliko tik moterys beį 
vaikai.

1 Rugsėjo 5 dieną Seinų- 
Punsko kiyptimi 
dėtis patrankų, 
džių ir šautuvų šaudymas, 
kuris kas dieną 
labiau girdimas.
skraido lėktuvai. Beveik re
guliariai kas dvi valandos 
pasirodo po eskadrilę lėktu
vų, kurioje buna įvairus 
skaičius lėktuvų.

j Rugs. 4 vokiečiai pakarto
tinai bombardavo Suvalkų 
geležinkelio stotį. Lėktuvai 
skutamu skridimu dažnai 
apšaudo priešininko ka
riuomenę ir retkarčiais nu
meta bombų.

Virš Dauknorių miško, 
Kapčiamiesčio-Kučiunų ruo
že, vakar vėl buvo įdomios 
oro kautynės, kurios buvo 
aiškiai matomos iš Lietuvos 
pusės.

buvo gir- 
kulkosvai-

darėsi vis
Dažnai

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

ŠIAULIUOSE PRITRUKO 
VANDENS.

Dėliai ilgos sausros dau
gelyje vietų visiškai išseko 
šuliniai ir jaučiamas van
dens trukumas. Namų savi
ninkai nusiskundžia, kad jie 
nebegalį palaistyti šluoja- Į ’ . ' . 
mų gatvių, nes nepakanka ' Kitą dieną su to miestelio 
vandens nuomininku reiką- inteligentais Kiškis gėrė alų. 
lams. (Blogai jie laistė gat- Begeriant jis sumanė kaž- 
ves ir tada kai vandens bu- kur eiti,_neva daugiau alaus 
vo pilni šuliniai!)

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkę 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai 

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

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

atnešti. Ta proga jis užbėgo 
į mokytojo butą ir jo žmo-

PAZANGUS SĄVAITRASTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
J U. S. A. metams kainuoja 81.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami "Argentinos 
Lietuvių Balsų.” Adresas:

“A. L. BALSAS”
Casilla do Correo 303.

Buenos Aire,. Argentina.

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

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

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

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

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

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

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

SIELOS
BALSAI

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

deklaniuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilžs:

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

KAINA TIK $1.00.
1 Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konvertOj bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio" ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietines Žinios
Mirė Stasys Kučka. , 

Pereita nzdėldieni Mel-1 *- t
rose Kapinėse, netoli nuo 
Stoughtono, buvo palaido
tas Stasys Kučka, 49 metų 
amžiaus lietuvis. Velionis! 
buvo da nevedęs ir paliko 
nemaža turto, kuris turės 
tekti artimiausiems gimi
nėms. Lietuvoje jis buvo ki
lęs iš Ilakių parapijos, kur 
da tebegyvena jo motina ir 
viena sesuo; Amerikoje yra 
4 seserys, visos ištekėjusios, 
būtent: Rozalija Raštikie
nė, Adolfina Glodinienė, 
Zuzana Štukienė ir Elena 
Gecevičienė. Visos gyvena 
Bostono apylinkėj. Liko ir 
kiek tolimesnių giminių, pa
vyzdžiui, d-rė Susan Glodi- 
nis-Curry (Cambridge, 
Mass.), d-ras Jonas Raštikis 
Marylando valstijoj ir kiti.

Šermenims patarnavo gra- 
borius Akunevičius. Kalbą 
prie kapo pasakė “Kelei
vio” redaktorius Michelso- 
nas. Velionis buvo laisvų 
pažiūrų žmogus, ilgus metus 
skaitė “Keleivį” ir daug 
veikdavo pažangiose orga
nizacijose. Paskutiniais lai
kais gyveno Stoughtone, ne
toli nuo Bostono. Laidovu- 
vėse dalyvavo 83 automobi
liai.

Giminės taria nuoširdų 
ačiū visiems, kurie atvyko 
paskutinį kartą su velioniu 
atsisveikinti.

Įdomu, kas turi laiko.
WPA turi “Adult Recrea

tion Project.” Šito projekto 
tikslas yra supažindinti Bo
stono gyventojus su istori
nėmis vietomis, su pramone 
ir tt.

Tokios vadinamos “lectu
re tours” buna kiekvieną 
ketvirtadienį, 2 vai. po pie
tų. Šitų iškilų įstaiga siunti
nėja laiškus visiems, keno 
tik adresą turi. Laiškuose 
nurodo kur bus einama ko 
apžiūrėti, kur susirinkti, o 
taip pat aprašo vizituoja
mąjį dalyką ar vietą. Man 
teko daug kartų tose eks
kursijose dalyvauti ir visom 
asu patenkintas. Čia sumi
nėsiu bent kelias vietas, kur 
man teko būti: State House, 
Thompson Island (čia yra 
garsi faima ir Trades 
School, Public Library, Mu
seum of Fine arts, Prince 
Macaroni Company ir daug 
kitų).

Šitų lekcijų lankymas ne
kainuoja nieko, reikia tik 
pasiųst savo adresą į Works 
Progress A d ministration, 
739 Boylston st., Boston, ir 
jus kas savaitę gausit laišką 
su nurodymu, kur ekskursi
ja eis. Eisi ar neisi—tavo 
dalykas, niekas tavęs ne
klaus; bet, turint laiko, ver
ta nueiti, nes vienas į tokias 
vietas nenuvyksi, o čia dar 
tau ir išaiškina lankomojo 
dalyko istoriją, ir tt. J. K.

Kas laimėjo dovanas so
cialistų piknike.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad 17 rugsėjo Haver- 
hillyje įvyko Socialistų šeš
tojo Apskričio piknikas. 
Dabar paskelbsime, kas lai
mėjo dovanas, kurių buvo 
tiys prie įžangos tikietų.

Pirmą dovaną, fotografi
nį aparatą, laimėjo M. Bie- 
žis iš Nashua, N. H.

Antrą dovaną, laikrodį su 
gegute, laimėjo N. Spirrey 
iš Cambridge.

Trečią dovaną, žiūroną, 
laimėjo J. Bukšnis iš Law- 
rence’o.

Kurie tų dovanų da neat
siėmė, kreipkitės į “Kelei
vio” ofisą, atsinešdami su 
savim ir tikėto dalį.

Rengimo komiteto vardu, Mass, valstijoje. Kaipšitos 
W. V. Anesta.! pamokos, taip ir kiti kursai

Massachusetts valstijos 
švietimo departamento uni- 
veis’ty extension skyriaus 
direktorius James A. Moyer 
praneša, kad šito departa
mento ruošiami kursai jau 
atsidaro ir tikimasi turėti 
apie 20,000 klausytojų.

Lietuvių kalbos kursai 
prasidės spalių 20 dieną. 
Pamokos šįmet bus laiko
mos Old South Meeting 
House, Bostone. Platesnių 
informacijų gauti ir užsire
gistruoti reikia kreiptis j 
Room 217, State House, 
Boston.

Panašias lietuvių kalbos 
pampkas galima suruošti ir 
kituose miestuose po švieti- 

I mo departamento globa

Kubiliuno radio programa.
Spalio 8, nedėlioję, iš sto

ties WCOP 1120 k., progra
ma prasidės kaip 8:30 ryto. 
Programą pildys daininin
kas Ignas Kubiliūnas ir 
F ank Petraitis Rhythm 
Kinps Orkestrą.

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. kam

pinis muro namas, keturios šeimy
nos po 6-is ruimus, gerai ištaisyti ir 
3 štoiai be lysų, tin'ami visokiem 
biznia n arba sa iunui. Puiki vieta, 
narna pilnai apgyventas. Randos 
$170 0 i į mėnesį. Parduodu pigiai. 
Savin nki) galima matyt ant 3-čio 
f lion, (9)

15 La field st.. Dorchester, Mass.

LSS 6-to Apskričio kon- 
ferencijja.

Ši konferencija įvyks at
einanti sekmadienį, 8 spa
lių, “Keleivio” name. Pra
džia 11 valandą ryto. Drau
gai, pasistengkite pribūti 
laiku. Valdyba.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel SOU 4645

4. J. NAMAKSY Į 
Real Estate & Insurance } 

į 
414 W. BROADWAY.

SOUTH BOSTON, MASS. Į
Office Tel. So. Boston 0948 j
RES. 251 CHESTNUT AVE., 

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nrdėliomi. ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
Ii k»n>n Inman »t. arti Central «kv. 

CAMBRIDGE. MASS.

LIBANAS SU FRANCU- 
ZIJA.

Libano respublikos prezi
dentas Francuzijos aukšta
jam komisarui įteikė Liba
no ministerių kabineto dek
laraciją, kurią paprašė per
duoti Francuzijos vyriausy
bei. Deklaracijoje pabrė
žiamas pasipiktiniihas ir pa
sišlykštėjimas, kuris Libane 
jaučiamas dėl Vokietijos 
pasikėsinimo prieš pasaulio 
taiką, tai pabrėžiama, kad 
Libano likimas yra neišski
riamai susietas su Francuzi
jos likimu.

Pabijojo.
Trys šimtai Bostono kole

gijos studentų buvo padavę 
aplikacijas lavintis aeropla
nais skraidyti. Bet kuomet 
prisiėjo tų aplikantų patik
rinti sveikatą, tai iš 300 
kandidatų atėjo tik 40. Kiti, 
matomai, pabijojo šio spor
to, kad netektų kartais Eu
ropon vykti.

Policija įspėja, kad Bos
tone atsirado vagis, kuris 
nužiūri kur parsiduoda na
mas ir eina tenai jį “derė
tis.” Namą apžiūrėdamas 
jis beveik visur ką nors pa
vagia. Jis esąs jau apysenis 
vyras.

Radio
Spalių 7, 

8:30 ryto: 
dainos; (2) 
tuntas radio kontestas.

Spalių 8, Vilniaus Dienos 
programa nuo 9:30 ryto: 
(1) Lietuvių Radio Kvarte
tas iš Bostono; (2) šešios 
Birutės iš Bostono, vad. Va
lentinai Minkienei; (3) kal
bės prof. dr. K. Pakštas.

Step. Minkus.

programa.
programas nuo 
(1) muzika ir 
žinios; (3) Aš-

yra plačiau paaiškinti Uni
versity Extension biuletiny. 
Biuletinis siunčiamas nemo
kamai, reikia tik paprašyti 
nusiunčiant už centą atviru
tę su sekančiu prašymu: 
Kindly send me the Univer
sity Extension Bulletin. Ad- 
resuot reikia: University 
Extension, Room 217, State 
House, Boston, Mass.

Yra pastebėta, kad prie 
University Extension dau
gelis lietuvių mokinasi ispa
nų, franeuzų, vokiečių ir ki
tų kalbų. Tas gerai, bet lie
tuviai tų kalbų vistiek ne
vartoja ; lietuviams butų 
daug geriau pasimokinti sa
vo kalbos. Dr. D. Pilka.

A .M. Dambrauskas
Karpenteris. Pent orius 

Ablcnai taisau viską pri* Namo į 
Iš Lauko ir Viduje.

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

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

GEN. 7116
OITSAS: 315 E Street.

SOUTH BOSTONE.

Talafonas 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1KOLA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
t»7 SUMMER STREET.

LAWRENCE. MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-» 

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Dodder
Rudens Sezonui Ateinant

ŽYDU KORPUSAS PA
LESTINOJ.

Žiniomis iš Palestinos, 
ten organizuojamas žydų 
gynimosi korpusas, į kurį 
įstos visi Palestinos žydai 
nuo 18 iki 55 metų amžiaus. 
Tame korpuse bus 100,000 
vyrų. Visi karininkai bus žy
dai. Korpusas priklausys vy
riausiosios britų karinės 
valdžios Palestinoje vado
vybei.

BELGAI PAĖMĖ DU 
PRANCŪZŲ LĖKTUVUS.

Belgų telegramų agentū
ra praneša, kad du franzu- 
zų kovos lėktuvai, kurie per
skrido Belgijos sieną, belgų 
pasienio sargybos buvo pri
versti nusileisti. Lėktuvų 
įgula, vienas karininkas, 
vienas puskarininkis ir du 
kareiviai, buvo internuoti.

Aną sąvaitę South Bo
stone buvo užsidegęs North
ern avenue tiltas. Pakol ug
niagesių laivai gaisrą užlie
jo, jis padarė apie $10,000 
nuostolių.

Newtono vaikai anądien 
rado užtaisytą 3-jų colių ka- 
nuolės šovinį. Policija nega
li išaiškinti, iš kul
tas šovinys galėjo į 
na patekti.

Ipswich’o pajūry 
buvo rasti kažin kieno kau
lai. Manyta, kad tai nužudy- > 
to žmogaus. Ekspertai da-1 . 
bar nustatė, kad tai ketur
kojo kaulai.

Gražus Kambarys
PAS LIETUVIUS. Vienam arba 

porai, visi parankamai. Išlygas susi
tarsime, yra vieta ir karui pastatyti. 
Kambarį pamatyt galima bile laiku.

25 So. Monroe Terr. (9)
(Išeina į Neponset av.) Dorchester.

Žinyčios Susipažinimo 
Vakarienė.

Nedėlioję, Oktoberio 
nuo 6:30 vakare, rengia gar
džią vakarienę, kur bus tik
rai skani. Programa susidės 
iš dainų ir prakalbų. Pra
kalbą apie Rusiją ir Vokie
tiją pasakys redakt. S. Mi- 
chelsonas. Po programos 
svečiai galės šokti ir links
mintis. Visi yra prašomi at
eiti Į Lietuvių Žinyčios susi
pažinimo vakarienę. Įžanga 
ypatai tik 50c.

Liet. M. Ž. Komitetas.

8,

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

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

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

Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoi.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

10-ties me-

turi viduje 
ir malonų

Tel. SOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

417 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.’

ir kaip 
New te

nesenai

CING TOM K
1 ' 111 rI

v

Patogi Šiluma
Atsisuk kuomet jos reikia;

Užsuk kuomet ji jums nereikalinga.
KIDPk FLORENCE OIL BURNER 4OiUtill. 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 PEČIŲ OIL BURNER1AI 
FLORENCE PARLORIŲ ŠILDYTUVAI

R Turėdami ilgų metų patyrimą, mes garantuoja- 
R me jums patenkinimą. Mes garantuojame gerą Įn- 

dėjimą, parankumą, vertę. Duodam numokėjimais.
§ ROLAND KETVIRTIS & CO.
§ 312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. 8

45-TAS METINIS BALIUS
Rengia D. L. K. Vytauto Draugystė, Ketvirtadieny

12 Spalio-Oct., Columbus Day, 1939
LIETUVIŲ SALĖJ, E ir Silver st., SO. BOSTONE.

Prasidės 6 vai. vak. ir tęsis iki 12 nakties.
Gros L. Buinio Orkestrą. Jeigu norit smagiai pa
silinksminti, dalyvaukite šiame puikiame baliuje. 
Svečių bus iš visų aplinkinių miestų, tai bus gera 
proga su draugais susitikti.

Bus valgių ir išsigert ir linksmai praleist laiką.
Įžanga: Vyrams 35c.; Moterims 25c.

Visus kviečia atsilankyti, KOMITETAS.

TAUPYK1T LAIKĄ IR PINIGUS

STABILITY

Depozitus sudekit Paštu.
Depozitai apdrausti 
įstatais, Skyrius <13, 
pataisymai.

Massachusetts Valstijos 
1931 m. {statymu ir jų

Paštu Dabar. Patogu.Taupykite 
Slapta. Parašyk Norint Smulkmenų.

BOSTON

SAVINGS BANK
1365-1375 Washington Street, Boston, Mass.
SAVINGS BANKO GYVASTIES APDRAUDA

Blfll

Be extra išlaidų, PICKWICK kranas pasiūlo 
jums sveiką, patenkinanti gėrimą, patvirtintą 
dirbtuvės ženklu geriausio Amerikos 

bravaro.
eliaus

“ELIUS kurs
IŠ KRANO

Parodyk į Pickwick Kraną

yra ELIUS”
BONKOSE

12 ancų ir Pilnom Kvortom

PICKWICK 
t ALE a

|Tel. 28624 Gyvi 31132

! Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

j <3^3 E&-. Valandos; 9 iki 12
l nuo - *'c* 5,
t nuo 7 iki 9.
I Seredom 9 iki 12
j ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS

i Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

• 114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

DU. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 23 
BOSTON. Telef. -Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

LIETUVIŠKA

APT1EKA
• SO. BOSTONE

HENRY CABIT
Reg. Pharm.

100 Dorchester Street
SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI. 
(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

I

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

1ŠDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

I


