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Prasidėjo Dideli Mūšiai 
Ant Jūrių ir Sausžemio

VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ 
FRANCUZIJON.

Ir sudavė skaudų smūgį 
Anglijos laivynui.

Šį pąnedėlį vakarų fron
te vokiečiai pradėjo smar
kią ofensyvą prieš franeu
zus. Ir toj vietoj, kur jų ata- 
ko buvo sukoncentruotos, 
jie per vieną dieną išgrūdo 
franeuzus iš savo žemės, 
kurią užimti franeuzams 
ėmė apie mėnesį laiko. Išvi
ję franeuzus iš savo terito
rijos, vokiečiai tuojaus įsi
veržė Francuzijon ir užėmė 
Apacho miestelį. Paryžiaus 
žiniomis, franeuzų kontr
atakos sulaikė vokiečių pir
myn eigą, tačiau neišmušė 
jų iš užimtų pozicijų.

Vokiečių ofensyvos fran
euzai jau tikėjosi, nes pas
kutinėmis dienomis vokie
čiai buvo sutraukę ties vie
na vieta apie 800,000 ka
reivių ir daugybę tankų.

Tuo pačiu laiku vokiečių 
orlaiviai ir povandeniniai 
laivai pradėjo smarkiai ata
kuoti Anglijos laivyną. Pe
reitą sąvaitę jie nuskandino 
didelį anglų šarvuotlaivį 
“Royal Oak,” su kunuo nu
ėjo jūrių dugnan daugiau 
kaip 800 kareivių. Paskui 
ta pati nacių submarina už
puolė kitą didelį anglų karo 
laivą, kovos skraiduolį 
“Repulse,” ir paleido jam 
torpedą. Šitas tapo sugadin
tas. Tai yra gana sunkus 
Anglijos laivynui nuosto
liai. “Repulse” buvo 32,000 
tonų milžinas, nešė 1,200 
jurininkų, 26 armotas, 8 tor
pedų tubas ir orlaivius su 
katapultais. šešios jos ar- 
motos turėjo po 15 colių 
gerkles.

Negana to, šį pąnedėlį 
apie 20 vokiečių bombane- 
šių nuskrido Škotijon ir 
pradėjo mėtyt bombas j 
Anglijos laivų dirbtuves. 
Čia vėl tapo sugadinti du 
Anglijos karo laivai ir už
mušta 15 žmonių. Anglų 
orlaiviai pakilo oran ir, sa
ko, keturius bombanešius 
nušovę žemėn, bet kiti pa
bėgo. Kodėl anglai negalė
jo juos ant jūrių pasivyti ir 
sunaikinti, niekas nežino.

Šį antradienį, 17 spalių, 
vokiečių orlaiviai bombar
davo Anglijos laivyno bazę 
Scapa Flow uoste, Orkney 
saloje, ir sugadino šarvuot
laivį “Iron Duke.” Tam pa
čiam uoste ir “Royal Oak” 
buvo nuskandintas.

Dalykų žinovai mano, 
kad žaibiško karo smūgiais 
vokiečiai gali iš pradžių ne
maža laimėti. Bet tas žaibiš
kas karas (Blitzkrieg) labai 
greitai išeikvoja armijos jė
gas: todėl, esą, aliantams 
reikia tik stengtis kuo il
giausia atsilaikyti, o vokie- į 
čiai turės greitai pavargti, I 
išsieikvoti, ir galų gale bus 
sumušti.

Plieno ir geležies fabrikai paruošimo misija. Ryšium 
dirba jau beveik pilną lai- su tuo Kanados vyriausybė 
ką, nes šią sąvaitę jų garny- paskelbė, kad dabar Kana- 
ba pakilo per 90 nuošimčiu. doj bus ruošiami lakūnai 

- --------------- _ " Anglijos tarnybai. Valdžia
Pereito nedeldienio ry- tikisi, kad Kanada galės 

tą ties Berlynu vokiečiai duoti Anglijai tarp 25,000 
nušovė savo orlaivį žemėn ir 30,000 paruoštų lakūnų 
per klaidą. j šiam karui.

Keturios Valstybės 
Užsistojo Už Suo

miją.
Sęvietų spaudžiama Suo

mijai susilaukė galingos A- 
merįkos užtarimo. Prezi
dentas Rooseveltas nusiun
tė telegramą Sovietų prezi
dentai Kalininui patarda
mas .mažutės Suomijos ne
skriausti. Už Suomiją taip 
pat užristojo Švedija, Dani
ja ir Norvegija. Sakoma, 
kad ■ akyvaizdoje šitokio 
valstybių demaršo, Sovietų 
valdžia suminkštėjusi ir gal 
busianti’ sukalbamesnė. Šį 

sutarties*1 naaiš-1 panedėll suomi^ delegacija 
ftSJva išvyko Maskvon. Gali 

but, kad susitars geruoju. 
Suomija buvo jau pasiruo
šus ginklu ginti savo nepri
klausomybę. Buvo jau mo
bilizuota 300,000 vvrų ar
mija ir prie to da pašaukta 
150,000 piliečių jai į pagal
bą. Suomija nenorėjo įsilei
sti savo teritorijon sovietų 
kariuomenės, kuomet So
vietai neįsileidžia savo že
mėn finų armijos. Tik Esto- 
nija, Latvija ir Lietuva pa
sidavė tokiai rusų okupa
cijai.

Komunistų Riaušės 
Kaune.

Kaune ir visoj Lietuvoj 
kilo didelis džiaugsmas, 
kuomet pasklido pirmutinės 
žinios, kad rusai sutiko grą
žinti Vilniaus kraštą Lietu
vai. Bet dabar Associated 
Press praneša iš Kauno, I 
kad tas džiaugsmas jau at
slūgo, nes iš pasirašytos 
Maskvoje i 
kėjo, kad visų lietuviškų 
distriktų rusai neatiduoda1 
Lietuvai. Tas džiaugsmas 
da daugiau tapo prislėgtas, 
kada komunistai pradėjo i 
kelti riaušes Lietuvoje. Įtai
sę Kaune demonstraciją 
pereitą sąvaitę jie sukėlė 
muštynes su policija ir su
žeidė du policistu.. Nors 
policija riaušininkus išvai
kė ir 20 jų areštavo, bet į 
visuomenę tai padarė sle
giančio įspūdžio. Žmonės 
tuoj įsivaizdavo, kad ko
munistai dabar nenurims, 
iki Lietuva nebus prijungta 
prie Sovietų Rusijos.

150 Orlaivių Mušis 
Su 5 Laivais.

Vienas norvegų laivo ka
pitonas, atplaukęs į Ale- 
sumdo uostą, pasakoja pasi- 
šiaušiušiais plaukais, kaip 
jis ištruko iš pragariško mū
šio Šiaurės Juroj. Jis sako, 
kad apie 150 vokiečių or
laivių pereitos sąvaitės pa
gedėlį buvo užpuolę penkis 
Anglijos karo laivus ir sten
gėsi juos sunaikinti. Bom
bos krito iš oro kaip kruša 
ir, sprogdamos vandeny, 
metė aukštyn didžiausius 
stulpus vandens. O anglų 
kanuolės spiaudė ugnimi į 
orą ir baubė, tartum visas 
pragaras butų paleidęs sa
vo nasrus. Kova tęsėsi apie 
pusantros valandos, tačiau 
nei šitas kapitonas, nei jo 
laivo jurininkai nematė, 
kad butų pataikyta nors 
vienam orlaiviui ar jūrių 
laivui. ’

HITLERIS SUTINKA PA
SITRAUKTI IŠ LEN

KIJOS?
Iš Haagos atėjo žinių, 

kad Hitleris jau sutiktų pa
sitraukti iš Lenkijos ir net 
duotų Lenkijai kelią prie 
juros, jei tik aliantai sutik
tų baigti karą. Hitleris jau 
pamatęs, kad jis labai įsi- 
klampojęs. Italija jam ne
padeda, o Sovietai už men
kiausią pagalbą reikalauja 
didžiausių atlyginimų. Jie 
jau užėmė visas Pabaltijo 
valstybėles, ir Vokietija ne
gali pasipriešinti, nes jai 
reikalinga Sovietų parama.

KANADA RUOŠ LAKŪ
NUS ANGLIJAI.

Pereitą sąvaitę Kanadon 
atvyko iš Anglijos lakūnų

PRANCŪZAI SAKOSI 
“SUKAPOJĘ” VOKIE

ČIŲ ŠTURMĄ.
Apie pradėtą šį pąnedėlį 

vokiečių ofensyvą vėliau
sia telegrama iš Paryžiaus 
sako taip: “Prancūzai ati
darė baisų baražą iš 75, 105 
ir 155 milimetrų kanuolių, 
daugiasiausia iš Mažino Li
nijos tvirtovių ant Kirsch- 
bergo kalno. Šita ugnis su
kapojo vokiečius į gabalus, 
masiškai sustabdydama jų 
ofensyvą ir priversdama 
juos bėgti didžiausioj be
tvarkėj.”

Vokiečiai paliko apie 
1,000 savo kareivių negyvų 
ir sužeistų. Be to, franeuzai 
susprogdę minomis 20 vo
kiečių tankų.

ESTONIJOJ SUSIDARĖ 
NAUJA VYRIAUSYBĖ.
Iš Talino pranešama, kad 

prof. Uluots sudaręs naują 
Estonijos vyriausybę. Buvęs 
ministerių kabinetas buvo 
priverstais rezignuoti užtai, 
kad pasirašė su Sovietais 
sutartį, kuri leidžia raudo
najai armijai okupuoti stra
tegines Estonijos vietas.

VOKIEČIAI NEŽINO, 
KAD YRA KARAS.

Anglijos karo ministerija 
sako, kad vakarų fronte pa
imti nelaisvėn vokiečių ka
reiviai sakosi iki šiol visai 
nežnioję, kad Vokietija ka
riauja su Anglija ir Francu- 
zija. Jie nustebę, kai į juos 
pradėję šaudyt, ir todėl jie 
tuojaus pasidavę.

ANGLAI SUGAVO VO
KIEČIŲ LAIVĄ.

Londono žiniomis, perei
tą sąvaitę anglų karo laivy
nas Pietų Atlante sučiupo 
keleivinį vokiečių laivą 
“Cap Norte,” kuris turįs 
13,615 tonų įtalpos.

450 KINIEČIŲ PRIGĖRĖ 
LAIVUI NUSKENDUS.
Iš Šanchajaus praneša

ma, kad Yangtze apvirto ja
ponų laivas, kuris vežė 450 
kiniečių darbininkų, ir visi 
prigėrė. Laivas buvęs per
pildytas.

Siūlo Paskelbti Sta
linui Karą.

Esą, aliantai lengvai paim
tų Leningradą ir Maskvą.
Tūlas Frederick Lister, 

kuiis dabar lanko Harvar
do universitetą, “Bostono 
Heralde” daro šitokį pasiū
lymą aliantams:

“Aš siulau, kad Anglija 
ir Francuzija susitartų su 
Švedija ir Suomija ir pa
skelbtų Stalinui karą. Jie 
tuiėtų pulti Sovietų Rusiją 
per Suomijąj Aš esu tikras, 
kad Leningradas gali but 
lengvai paimtas per dvi są- 
vaites. Paėmus Leningradą,1 
butų tiesus ir atviras kelias 
i Maskvą.

“Kartu su šituo didžiuo
ju žygiu turėtų eiti du ma-1 
že: ni žygiai: vienas iš pietų 
i Ukiainą, susitarus su Tur
ki a ir Balkanų valstybėmis, 
o kitas iš rytų į Sibyrą. Pa
starajam žygiui reikėtų pa
daryt sutartį su Japonija. 
Japonai mielu noru tam pri
tartų, o franeuzų ir anglų 
politikai tas taip pat butų 
labai naudinga.

“Rusija tuo budu butų 
užpulta iš karto iš trijų pu
sių, ir aš nematau, kaip šito
kiai atakai galėtų atsilaiky
ti raudonoji armija, būda
ma tokia nerangi ir prastai 
aprūpinta. ^Hitleris taipgi 
negalėtų savo draugui Sta
linui padėti, nes visos jo 
spėkos turi but sutrauktos į 
Vakarų frontą.”

Tai išrodo kaip gero stra
tego išdirbtas planas. Ir kas 
gali pasakyti, kad panašių 
planų šiandien nedaro kiti 
Sovietų Rusijos oponentai? 
Gali but, kad dėl to Suomi
ja su Turkija ir nenori nusi
lenkti Sovietų reikalavi
mams.

Lewis Neįsileis Ko
munistų į CIO.
Pereitą subatą San Fran

cisco mieste pasibaigė na- 
cionalė CIO konvencija, 
kur John L. Lewis vėl buvo 
išrinktas šitos organizacijos 
prezidentu. Kaip praneša 
spauda, uždarydamas kon
venciją jis pasakęs, kad 
CIO administracijoj komu
nistams vietos nebusią.

“Jeigu čia yra da be- 
sprogArtančių (budding) 
jaunų komunistų, kurie tiki
si nuvesią Kongresą Indust
rinių Organizacijų (CIO) 
į komunistų partiją, tai jie 
turėtų užmiršti apie tai,” 
pareiškė Lewis. Ir jis pridū
rė, kad CIO vadovybėj “ko
munistams nėra jokios atei
ties.” “Aš nepasamdysiu nei 
vieno komunisto į CIO ofi
są.”

Billings Paleistas 
iš Kalėjimo.

Californijos gubernato
rius Olson, kuris kiek anks
čiau paleido iš kalėjimo Ta
rną Mooney, šį antradienį 
paliuosavo ir jo draugą 
Warreną Billingsą. Mooney 
ir Billingsą reakcininkai bu
vo apkaltinę sufabrikuotais 
parodymais ir uždarę kalė- 
jiman visam amžiui. Jiedu 
sėdėjo nekaltai jau nuo 
1916 metų.

Lietuva Jau Užima Vilnių 
Bet Anglija Protestuoja
SAKO, LIETUVA LAU

ŽANTI SAVO NE- 
ITRALUMĄ.

neitralitetą užimdama “Len
kijos teritoriją.”

Lenkai taip pat pareiškė 
i protestą prieš Lietuvą, kad 
ji ima “jų” Vilnių.

Kad lenkai tikisi savo 
valstybę iš naujo atstatyti, 
tai jau matyt iš to, kad 
Francuzijoj jie įsteigė nau
ją savo valdžią ir dabar or
ganizuoja aimija. Šito ju
dėjimo priešaky stovi lenkų

Vilnius turėsiąs but grąžin
tas naujai Lenkijai, kurios 

valdžia jau sudaryta 
Francuzijoje.

Iš Kauno pranešama, kad 
Lietuvos seimas jau užtvir
tino sutartį su Sovietų Są
junga ir šią sąvaitę Lietuvos i 

generolas Vladislovas Si
korskis. Kai Amerikos spau
dos atstovas šį pąnedėlį pa
klausė jo, kada bus organi
zuotas lenkų legijonas Frar- 
cųzijoj, tai Sikorskis at
sakė:

“Prašau sakyti ‘Lenkijos 
aimija,’ bet ne ‘lenkų legi
jonas? Nes tai bus ištikruju 
Lenkijos armija, po Lenki
jos vėliava ir su Lenkijos 
karininkais. Jos steigimas 
jau prasidėjo.

“O kaip didelę armiįa 
tamsta tikieti čia sudaryti?” 
buvo paklaustas gen. Sikor
skis.

“Gal keturių ar penkių 
divizijų,” atsakė jisai.

Užsiregistravusių lenkų į 
tą armiją esą jau 124,000.

Šitos armijos tikslas da-

Didelė Propaganda 
Prieš Komunistus.

Paskutiniais laikais Ame
rikoje pradėta labai atakuo
ti komunistus. Kongresma- 
no Dieso komitetas kas die
na vis ištraukia naujų liudi
ninkų, daugiausia buvusių 
komunistų partijos narių ir 
veikėjų, kurie pripasakoja 
apie tą partiją baisių daly
kų. Spaudoje jau pasirodo 
reikalavimų, kad komunis
tų partija butų uždaryta. Iš
rodo, kad prie to jau ir ei
nama.

AMERIKOS ARMIJAI 
UŽSAKYTA 8,000 VE

ŽIMŲ.
Pereitą sąvaitę Washing- 

tono karo departamentas 
užsakė šios šalies armijai 
8,000 trokų, kurie kainuosią 
apie $15,000,000. Be to, šio
mis dienomis užsakyta 330 
lengvųjų tankų už $6,000,- 
000 ir 65,000 automatiškų 
šautuvų.
NORVEGAI SUĖMĖ VO

KIEČIŲ LAIVĄ.
Šį pąnedėlį norvegų hid- 

roplanas atsivarė į Berge
no uostą vokiečių laivą, ku
ris buvo pakeitęs savo var
dą ir plaukė iškėlęs Danijos 
vėliavą.

londonasTaukia 
UŽPUOLIMŲ IŠ ORO. 
Atmetus Čambenėnui pa

siūlytą Hitlerio “taiką,” 
Londone dabar kas naktį 
laukiama vokiečių orlaivių 
užpuolimo.

AUDĖJAI PROTESTUO
JA DĖL MOKINIŲ AT

LYGINIMO.
CIO audėjų unijos vado

vybė užprotestavo dėl nu
mažinto atlyginimo moki
niams, kurie mokinasi audi
mo amato. Unija reikalau
ja, kad jiems butų mokama 
nemažiau, kaip yra nustaty
tas visiems audėjams algos 
minimum, būtent, 32>/2 
centų per valandą. Šitas al
gos minimum įneina galion 
šio mėnesio pabaigoj. Iki 
šiol minimum buvo 25 cen
tai per valandą.

kariuomenė jau užima Vil
nių, kurį Sovietai sutiko 
Lietuvai atiduoti, nors ir 
nelabai palankiomis Lietu
vai sąlygomis.

Kuomet Lietuvos ka; j- 
menė eina į Vilnių, tai So
vietų raudonoji armija ruo
šiasi eit į Lietuvą. Jos nuo
latinės stovyklos busiančios 
tiijose vietose, būtent: Vil
kavišky, Kelmėje ir Kaišia- 
doiyse.

Kai kas spėja, kad Sovie
tai bijosi Francuzijos ir An
glijos, kurios karą laimėju
sios, jeigu joms pavyks su
mušti Hitlerį, norėsiančios 
atsteigti Lenkiją ir išvyti iš 
jos bolševikus. Sakoma, kad 
tuo tikslu rusai dabar ir su
skato tvirtinti savo pozici
jas Pabaltijo kraštuose, kad -
anglai su franeuzais negalė- bar bus, žinoma, padėt fran
tu tenai iškelti savo kojos, euzams ir anglams kovoti 
' Kad Anglija neketina' PĮ ieš vokiečius. Ir jeigu _vo- 

pripažinti i ūsams užimtų kiečiai bus sumušti, tai už tą 
Lenkijos žemių, tai jau aiš
ku iš to, kad ji pareiškė Lie
tuvos atstovui Londone pro
testą dėl Vilniaus pasiėmi
mo. Anglijos valdžia pasa
kiusi aiškiai, kad Vilniaus

lenkų pagalbą, žinoma, 
aliantai pasistengs atstatyti 
lenkams dabar sunaikintą 
jų valstybę. Vokiečiai, su
prantama, turės iš užimtos 
Lenkijos pasitraukti. Todėl

kraštas priklausąs Lenkijai Anglija įspėja Lietuvą, kad 
ir turėsiąs būti jai sugrąžin- ji nesisavintų h- Vilniaus.? 
tas, kai jos valstybė bus at-į 
statyta.

Anglijos akimis žiūrint, 
Lietuva net sulaužiusi savo

Taigi išrodo, kad Vil- 
| niaus likimas galų gale tu
rės prigulėti nuo to, kuo pa- 

1 sibaigs dabartinis aliantų 
karas su Vokietija.

Lietuviai Reikalauja 
STEPAS DADEČKA BUS Suvalkų. 
ATVEŽTAS Į BOSTONĄ. Gandai apie reikalavimą

Bostono policijos atstovai Klaipėdos esą nepamatuoti, 
yra nuvažiavę į New Yorką 
parsivežti Stepą Dadečką 
(ar Devečką) ir jo sėbrą 
Johną Paulą, kuris yra taip
gi žinomas ir kaip Mike 
Martin (gal Martinkus). 
Jiedu yra kaltinami pašovę 
Walthame policmaną perei
tą vasarą. Po šito šaudymo 
jiedu pabėgo New Yorkan 
ir tenai pateko į policijos 
rankas.

KUN. COUGHLINAS UŽ 
HITLERĮ.

Radijo pamokslininkas 
pereitą nedėldienį vėl rau- 
mojo per radiją. Jis graude
no aliantus, kad jie priimtų 
Hitlerio ištiestą “taikos ran
ką” ir baigtų karą, nes ki
taip jie busią sunaikinti. Jei 
Hitleris galėtų, jis už šitą 
pamokslą Coughliną pabu
čiuotų, vistiek kad jis ir po
piežiaus agentas.
AMERIKA PARDUODA 
JAPONAMS GAZOLINĄ.

San Pedro, Cal. — Perei
tą sąvaitę čia 8 japonų lai
vai krovėsi gazoliną. Jie pa
imsią iš viso 650,000 bačkų 
gazolino. Taigi jų orlaiviai 
ir vėl galės skraidyti ir 
bombarduoti Kinijos mies- 

I tus.

Iš Rygos* ir kitu šaltinių 
pereitą sąvaitę pasklydo 
gandų, buk Lietuva parei
kalavusi, kad Hitleris grą
žintų jai Klaipėdą, ir buk 
šitą reikalavimą remianti 
Maskva. Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija tuos gan
dus tačiau užginčijo. Minis- 
teris Urbšys padarė užsie
nio spaudai šitokį pareiški
mą: “Pasirodę kai kuriuose 
užsienio laikraščiuose pra
nešimai, buk Lietuva reika
laujanti grąžinti Klaipėdą, 
neturi jokio pagrindo. Nei 
dabar, nei ateity Lietuva 
nejieškos Klaipėdoj kitokių 
sau teisių, kaip tos, kurias 
ji tini dabar.”

Bet kad lietuviai reika
lauja grąžinti Suvalkų kra
štą, kurį bolševikai užleido 
Hitlerio naciams, tai esanti 
tikra tiesa. Kaune dabar 
einanti karšta agitacija, 
kad Suvalkų kraštas butų 
grąžintas Lietuvai. Bet, kaip 
rodos, kol kas šitą agitaciją 
veda tiktai piliečiai bei jų 
oiganizacijos. Valdžia šito 
klausimo oficialiai, rodos, 
da nestato. Bet nėra abejo
nės, kad šita agitacija yra 
vedama su valdžios prita
rimu.

PER 8 MĖNESIUS UŽ
MUŠTA 60,840 ŽMONIŲ.

National Safety Council 
praneša, kad per 8 šių metų 
mėnesius Jungtinėse Valsti
jose buvo užmušta nelai
minguose atsitikimuose 60,- 
840 žmonių. Automobilių 
nelaimėse žuvo 18,980 gy
vybių. Nuo kritimų, griuvi
mų, apsidegimų ir kitokių 
nelaimių namuose mirė 
21,600 žmonių. Kiti buvo 
užmušti prie darbo, kiti pri
gėrė ir tt.

REIKALAUJA UŽDARY
TI KOMUNISTŲ IR NA
CIŲ ORGANIZACIJAS.

Newark, N. J. — Daugiau 
kaip 1,000 legijonierių pe
reitą subatą čia priėmė re
zoliuciją ir nusiuntė Kon
gresui reikalaudami, kad 
butų uždaryta komunistų 
partija ir nacių “Bundas.” 
Legijonierių mitinge kalbė
jo buvęs New Jersey valsti
jos gubernatorių' Hoffman 
ir kiti. Visi jie reikalavo, 
kad “ardomieji elementai” 
Amerikoje butų išnaikinti.

PUODUKAS KAVOS BU
DAPEŠTE 30 CENTŲ.
Žinios iš Vengrijos sosti

nės Budapešto sako, kad 
dabartiniu laiku tenai res
toranuose puodukas kavos 
kainuoja nuo 20 iki 30 cen
tų Amerikos pinigais. • '■
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VILNIUS LIETUVAI. O 
LIETUVA RUSIJAI.

Associated Press telegra 
ma, išsiųsta iš Maskvos 1 
spalių dieną, sako:

“Vienas užsienio 
komentatorius čia
Lietuvos-Sovietų paktą 
kiais žodžiais: ‘Lietuva 
Vilnių, o Sovietų Rusija 
Lietuvą’.”

Šitokią išvadą tasai ko 
mentatorius bus padaręs,su
prantama, dėl to, kad Lie 
tuva buvo priversta priimti 
tokias išlygas, kurios fakti 
nai naikina jos nepriklau 
somybę. Pavyzdžiui, trijuo
se Lietuvos punktuose' bus 
įtaisyti Sovietų karo orlai
vių laukai. Be to, Nemuno 
paupiu busianti pastatyta 
visa eilė tvirtovių, kuriose 
stovės raudonoji armija. 
Nors rusų kareivių skaičius 
Lietuvai da nėra paskelb
tas, bet esą manoma, kad jis 
viršys Lietuvos armiją. O 
kada svetima armija užima 
šalį, tai jau ta šalis negali 
but savaranki.

Nors Sovietai sako, kad 
visa tai daroma Lietuvos 
apsaugai, tačiau nesupran
tama, kodėl šita “apsauga” 
brukama per prievartą? 
Juk visi gerai žino, kad Lie
tuva, kaip ir kiti Pabaltijo 
kraštai, šitos malonės labai 
nenorėjo. Suomija, pavyz- 1 
džiui, atsišaukė net į Švedi
ją ir Ameriką, kad padėtų 
jai nuo tokios “apsaugos” 
apsiginti. Jeigu Estonija, 
Latvija ir Lietuva pasidavė 
lengviau, tai tik dėl to, kad 
jos daug silpnesnės ir nema
tė galimybės Sovietams at
sispirti. Tačiau estų prezi
dentas pasakė aiškiai, kad 
Estija priėmė padiktuotas 
jai išlygas vengdama karo 
su Sovietais. Gi estų tauta 
pakėlė prieš tai tokį protes
tą, kad turėjo rezignuoti vi
sas ministerių kabinetas.

Šitie faktai aiškiai paro
do, kad Sovietų “apsauga” 
Pabaltijo valstybėms nepa
geidaujama. Tai kodėl gi 
Sovietai taip užsispyrė tas 
valstybes “apsaugoti?” Ne
jaugi Maskvai ištikrujų rupi 
apsaugoti “buožių” val
džias, kurios naikina komu
nistus?

Kitas klausimas, nuo ko. 
Sovietai norį tas valstybes 
“saugoti,?”'‘ 'Juk Lenkijos 
jau nebėra. Vokietija pasi
rašė su Sovietais nepuoli
mo sutartį, taigi ir ji dabar 
negali but pavojinga. Iš 
Anglijos nei tiek negali but 
pavojaus.

Tai kas gi tas baisus prie
šas, nuo kurio Sovietų Są
junga tokiu atkaklumu nori 
Pabaltijo valstybėlės “ap-1 
saugoti?”

Tokio priešo dabar visai 
nėra.

Aišku, todėl, kad Sovie
tų Rusija veržiasi į tas šalis 
ne tam, kad jas apsaugojus 
nuo kokio pavojaus, bet 
tam, kad ji galėtų atsistoti 
tvirta koja Baltijos pajūry.

O Sovietų įsitvirtinimas 
Baltijos pajūry neišvengia
mai reiškia esančiom tenai 
valstybėlėm nepriklausomy
bės galo pradžią.

Tai yra taip aišku, kaip 
saulė danguje. Ir todėl kas 
šitą Rusijos žygį aiškina 
kaip neprašytą “apsaugą”, 
Pabaltijo valstybėlėms, tas 
yra arba visiškas glušas, ar
ba veidmainys.

Mes senai jau sakėm, kad 
Rusija, anksčiau ar vėliau, 
turės Baltijos pajūrį atsiim
ti. Juk negalima norėti, 
kad 170 milionų tauta butų 
atstumta nuo juros — at
stumta saujalės žmonių, 
kuriems dideli uostai net ir 
nereikalingi! Todėl Rusijos 
siekiais mes visai nesistebi- 
?ne. Mums jie išrodo visai

gav<

natūralus ir logiški. Mes tik 
nesuprantam, kokiems ga- 
ams tuos siekius slėpti ir 
lumti žmonėms akis, buk 
Sovietų Rusija čia einanti 
‘saugoti” Lietuvą ar ką ki- 
ą.

Mums nepatinka veid- 
nainystė!

Šiaip jau mes nemanom, 
kad čia butų didelė nelai- 
nė. Lietuva gavo iš Sovietri 
Rusijos daug daugiau, negu . 
os kaimynės. Estija ir Lat- 
zija negavo nieko, o reika- 
avimus turėjo išpildyt to

kius pat.
Žinoma, 

nentuoti, 
Lietuvos nuosavybė, 
Sovietai 
itidavė.
Lietuva buvo jau praradus 
Ir ką gi

galima argu- j 
kad Vilnius yra 

todėl j 
ne savo turtą jai - 
Bet ta nuosavybe j

ji galėtų padaryt, 
jeigu rusai dabar butų atsi
sakę jai Vilnių grąžinti?

Tiesa, kad atgaudama 
Vilnių Lietuva pati patenka 

Tautiniu 
butų 

nepri- 
Bet ar 
kuriuo

Rusijos globon. 
žvilgsniu, žinoma, 
daug geriau turėt 
klausomą valstybę, 
žino kas tokį planą, 
mažutė valstybėlė galėtų iš
silaikyti nepriklausoma?

KOMUNISTAI JAU KE
LIA TRIUKŠMĄ LIE

TUVOJE.
Kaip tik ^Sovietų valdžia 

sutiko grąžinti Lietuvai Vil
nių (paliekant vilniečiams

l “plačią kultūrinę ir sociali
nę autonomiją”), Kaune 
tuojaus pasipylė komunistų 
lapeliai prieš Lietuvos val
džią. Nakties laiku, tarp 30 
rugsėjo ir 1 spalių, kurstan
čių proklamacijų buvo pri
mėtyta po visą miestą.

O 13 spalių 
Press telegrama 
praneša, kad

Associated 
iš Kauno 

komunistai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Lenkų Šautuvai Prieš Vokiečių Tanką

Sis vaizdelis parodo, kodėl taip greitai lenkų armija buvo sutriuškinta. Korespon
dentui pavyko padaryti šitą nuotrauką ties Varšuva. Apkasuose čia matom lenkų 
kareivius su šautuvais, o iš viršaus vokiečių tanką ant jų važiuojant, šautuvai 
prieš tokį pabūklą menkas ginklas.

I Anglijos Ekonomine Galybe.

kaip jie darė 1926 metais, 
kuomet demokratinė val
džia paleido juos iš kalėji
mų. Karininkai tuomet nu
vertė demokratinę valdžią 
ir jų diktatūra komunistus 
suvaldė. Bet ar pavyks juos 
suvaldyti dabar, kuomet 
Lietuvos i 
raudonarmiečių 
nai?

“Tėvynė” spėja, kad “ne
praeis metai, kaip Lietuva, 
Latvija ir Estija bus pavers
tos Į ‘sovietų respublikas’ po 
Stalino batu.”

Vokiečių Ašaros Del Anglijos Blokados.

[šis straipsnis yra paimtas iš 
anglų laikraščio “Economist.” 
Jis buvo parašytas da prieš 
dabartinio karo pradžią.—Red.]

Ne laivai, lėktuvai ir ka
riai sudaro didžiausią Ang
lijos jėgą. Svarbiausias An
glijos galios šaltinis, tai jos 
finansų stiprybė ir galimu
mas prireikus pasinaudoti 
ne tik savo pačios, bet ir 
penkių užjurinių kontinen
tų resursais. Kaip tik finan
sai Angliją daro didžiąja 
valstybe. Finansinė galia tū
li du aspektus, vidujinį ir 
išorinį. Tas kraštas turi di
delę vidujinę finansinę jė
gą, kurio vyriausybė gali 
nedvejodama pakelti milži
nišką finansinę naštą ir ap- 

I mokėti didžiausią skaičių 
patrankų bei šovinių, vis
kuo aprūpinti savo karius. 
Išorinė finansų jėga yra ga
limumas gauti reikalingą 
medžiagą iš užsienio.

Pagrindinę tautos jėgą 
geriausiai gali paaiškinti 
gyventojų turtas — tautos 
pajamos. Savaime supran
tama, juo didesnės tos paja
mos, juo didesnis išteklius, 
kuris atsiranda, būtinas gy
venimo reikmenis apmokė
jus, ir kuris gali būti suvar
totas taikos metu gyvenimo 
patobulinimui, karo metu— 
ginklams. Tuo budu, prastai 
gyvenančios tautos pajamos 
yra tokios mažos, jog ji, tiek 
taikos, tiek karo metu, turi 
eikvoti 90 nuošimčių savo 
resursų, kad nebadautų; la
bai maža jai belieka karo 
reikalams. Turtinga tauta 
gali, jei reikia, atiduoti ka
ro reikalams pusę savo pa
jamų.

1937 m. Britų šalies paja
mos buvo skaitomos 4,900,- 
000,000 sterlingų svarų, ar
ba kiekvienam asmeniui 
107 sterlingų svarai. Tai ro
do didelį turto išteklių, kurį 
turi britų tauta.

Konkrečiau tą aukštą tur
to standartą vaizduoja su
mos, kurias vyriausybė gali 
surinkti savo programoms 
vykdyti. Finansiniais 1938 
—1939 metais britų vyriau
sybė išeikvojo negirdėtą su
mą — 1,147 milijonus. Bri
tų tauta lengvai pakėlė tą 
sunkią naštą.

Britų tautos sutaupų visu
ma pernai išskaityta apie 
900 milijonų svarų.

Be to, yra labai daug ga
limybių tautos sutaupomis 
padininti, jei tik vyriausybė 
laikys tai reikalingu dalyku. 
Pav., per dvylika mėnesių 
anglai išeikvojo 64 milijo
nus svarų naujiems priva
tiems automobiliams pirkti.

Išorinė britų, finansų ga
lia taip pat didelė. Didžio
sios Britanijos padėtis yra 
tokia, kad ji gali žiūrėti į tai 
ramiai. Metinės pajamos, 
kurias duoda Britų kapita
las užsieny, yra 200 milijo
nų svarų; pats kapitalas 
daug kartų didesnis. Iš tik- 
io, auksas, svetima valiuta 
ir pelningos investigacijos 
užsieny duoda Didžiajai 
Britanijai daugiau, kaip 100 
svarų kiekvienam žmogui. 
Net turtingose Jungtinėse 
Amerikos Valstijose tas 
skaičius nedidesnis, kaip a- 
pie 47 svarus sterlingų.

Nėra reikalo sakyti, kiek 
toji finansinė jėga gali pa
remti britų industriją karo 
metu. Savaime suprantama, 
kad nelabai naudinga butų 
pirktis prekių Amerikoj, 
Afiikoj ir Australijoj, jei 
galima jas gaminti pačioj 
Didžiojoj‘Britanijoj. Karo 
metu pirmiausias britų lai
vyno rūpestis yra saugoti 
juros susisiekimą. Laivynas 
turės kovoti su dviem prie
šais — povandeniniais lai
vais ir lėktuvais — bomba- 
nešiais. Bet povandeninių 
laivų veikla labai išsiplėsti

negali, j si greižtai ir racio
naliai su jais bus kovojama.

Ką gali padaryti laivams 
lėktuvai — dar visai neaiš
kus dalykas. Tačiau, karui 
prasidėjus, britų laivai gali 
būti didžia dalimi siunčiami 
į vakarinio pajūrio uostus; 
tuo budu, juos pulti norėda
mi, lėktuvai turės susidurti 
su visa krašto apsigynimo 
listema.

Taigi, neišvengiamai rei- 
' kės netekti tam tikro skai
čiaus laivų, bet britų visuo
menė mano, kad to neuž
teks ekonominiam krašto 
gyvenimui pakirsti. Be to, 
nereikia pamiršti, kad dau
giau kaip ketvirtadalis Bri
tanijos importo, pagal ofi
cialias žinias, yra fabrika- 
tai arba pusiau fabrikatai; 
be daugio jų galima karo 
metu apsieti.

Pasaulis suprato, kad ka
ras yra ne tik karių ir pa
trankų reikalas, bet kad pa
galiau ginčą išsprendžia 
ekonominė kraštų galia. Tai 
naujas pasaulinės istorijos 
faktorius. Ir jis kaip tik la
bai didina reliatyvią Di
džiosios Britanijos jėgą. 
Ekonominė jėga, kaip ir 
žmogaus jėga, reikalauja 
būti pajudinta ir pritaikyta 
prie karo, o tai ilgas proce
sas. Tačiau Anglijoj pasku
tiniaisiais laikais tas proce
sas ėjo labai greit, ir dabar 
jis yra pasiekęs laipsnį, kai 
galima sakyti: neįmanoma, 
kad staigus smūgis sutriuš
kintų Angliją, ir plačioj 
ekonominių jėgų kovoj jos 
laimėjimas neabejojamas

OFICIALUS PRANEŠI
MAS IŠ LIETUVOS.

(Gautas per Konsulatą.)

Lietuva gauna Vilnių su lie- 
tuyiškomis sritimis.

Kaunas, spalių 11 d.—Pa
gal pasirašytą savitarpio 
karinės pagalbos paktą, 
Lietuva gauna Vilnių su lie
tuviškomis sritimis. Rusija 
suverenumą gerbs, į Lietu
vos vidaus politinę, ekono
minę ir socialinę santvarką 
nesikiš.

vandenį. Tačiau neutraliųjų 
valstybių padėtis busianti 
blogesnė, nes jų užjūrio 
prekyba busianti sunaikin
ta. Nežinia, ar neutralios 
valstybės sutinkančios su 
tokia Anglijos laikysena. 
Vokietija priima iššūkį ir 
yra nusistačiusi atsilyginti 
už kiekvieną jai padarytą 
skriaudą.

Bet šitos nacių ašaros, tai 
krokodiliaus ašaros. Nes iki 
šiol anglai da nepaskandi
no nei vieno neutralių vals
tybių laivo, o vokiečiai jau 
nuskandino keliasdešimts.

Barbarai, mat, užsimanė 
kalbėt apie žmoniškumą ir 
moterti bei vaiku skriaudas: VV4U VA y-fV*KS*«*«V* »■

kiekĮ prekių, kad galima Tegul jie pasižiūri į Ispa- 
kalbeti apie aiškų teisių lau- nįjos vaikus ir motinas, ku- 
žymą. Be to, prekių sąrašas Hų tėvus ir vyrus išžudė 
patvirtina, kad anglų karo t Hitlerio ir Mussolinio orlai- 
vadovybė labai griežtai ei-' vįaj. Arba tegul jie pasižiu-

Sako, dėl tos blokados nu- 
kentėsią neitralių šalių 

vaikai ir moterys.
Vokiečiai paskelbė ko

munikatą, kuriuo kaltina
miestuose stovės Angliją, buk ji savo bloka- 

garnizo- da daranti didelę skriaudą 
neutralėms šalims.

Tas nacių komunikatas 
sako:

“Vokietijoje gautas sąra
šas prekių, kurias britų vy
riausybė paskelbė kontra
bandinėmis. Pagal šias tai
sykles kiekvienas svetimos 
valstybės laivas, kuris veš 
sąraše išvardytas prekės, 
bus paskandintas arba kon
fiskuotas. Anglijos paskelb
tas dokumentas apima tokį

Kandidatai Ateinan
tiems SLA Pildomos 
Tarybos Rinkimams

Pittsburgho ir apylinkės 
veikėjų pasiūlymas.

Pittsburgho ir apylinkės 
SLA veikėjai plačiai kalbė-jau ir riaušes pradėjo tenai 

kelti.
Štai šitas pranešimas;
KAUNAS, 13 spalių. (AP). rekomenc]Uoti šiuos kandi- 

žmomų džiaugsmas dėl Vii- j datus : sekančias p. Tary- 
niaus grąžinimo šiandien jau ^os vįefas: 
atslūgo, nes paaiškėjo, kad ne 
visi lietuviški apskričiai yra 
grąžinami... Da didesnis neri
mas kilo visuomenėj, kuomet 
komunistai Įtaisė Kaune de
monstraciją, per kurią 2 poli- 
cistai buvo sužeisti ir 20 as
menų areštuota.”
Tai tik pradžia. Kai Lie

tuvon atmaršuos raudonoji 
armija, komunistai pasida- vitk^?š“ČTevelan71o“ 
tys da drąsesni. Jie pradės 
ir vėl mušti Lietuvos kari
ninkams kepures nuo galvų,

Ičll | k ) 1 jVCirtCJlll ĮJldV-ldl AčtlUC 

jo apie kandidatus ateinan
tiems rinkimams į SLA Pil- 
domają Tarybą ir nutarė

Į Prezidentus—F. J. Ba- 
gočius iš Bostono.

Į Vice-prezidentus—J. K. 
Mažukna iš Pittsburgho.

Į Sekretorius—E.
žiutė iš Chicagos.

Į Iždininkus—K.
iš Chicagos.

Į Daktarus kvotėjus—Dr.

Miku-

Gugis

JIS Už EMBARGO.

čia parodytas republikonas 
senatorius Vandenberg, kuris 
labai priešinasi ginklų embar
go nuėmimui. Embargo nuėmi
mas neišvengiamai įtrauksiąs 
Ameriką į karą. Vandenbergas 
yra atžagareivis, su fašistiškais 
palinkimais, todėl tūli spėja, 
kad jis kalba už Hitlerį.

Į Iždo globėjus—Povilas 
Dalgis iš Pittsburgho.

Pasirašo:
S. Bakanas, 90 kp. vice

prezidentas.
John P. Miller, 86 kp. ir 

3-čio Apskričio, pirminiu- 
kas

Charles K. Pilielis, 195 
kuopos pirmininkas ir Ap
skričio organizatorius.

Alex Vainorius, 40 
pos pirmininkas.

J. K. Mažukna, 86 
iždininkas. ■

Wm. Količius, 40 kuopos 
narys.

M. Zdankienė, 40 kuopos 
sekretorė.

V. J. Količienė, 40 kuo
pos fin. sekretorė.

Mary Miller, 323 kuopos 
narė.

Paul Dargis, 353 kp. pir
mininkas.

Amelia Pikiel, 
pos iždo globėja.

Mary Mažukna, 
pos narė.

Gertrūda B. Dargis, 
kuopos narė.

Nuo Redakcijos: 
burghiečiai palieka vieną 
iždo globėjų vietą tuščią, 
kad kiti galėtų duoti savo 
pasiūlymų. Mes manome, 
kad tai vietai butų geras 
kandidatas J. Miliauskas iš 
McKees Rocks, Pa.

kuo-

kp.

195 kuo-

86 kuo-

353

Pitts-

giasi. Pagal veikiančius tei
sės nuostatus jurų kare kon
trabanda laikomos tik to
kios prekės, kurios yra skir
tos kariaujančių šalių apsi
ginklavimui. Kitos prekės 
skelbdama kontrabandinių 
mis tik tais atvejais, kada 
jos yra skirtos priešo ka
riuomenei. Pažvelgus į An
glijos kontrabandinių pre
kių sąrašą matosi, kad ang
lų laivyno vadovybė per
žengė tarptautinės teisės 
nustatytas ribas ir grįžta 
pne “piratų metodų.” Są
raše išvardyta eilė prekių, 
kurios skiriamos civiliniams 
gyventojams, bet kurias an
glai nori nusavinti. Pa
skelbdama kontrabanbinių 
prekių sąrašą Anglija pa
skelbė ir “bado blokadą 
prieš moteris ir vaikus visų 
Europos valstybių.” Anglija 
imasi sau teisę kontroliuoti 
maišto ii’ pašarų pristatymą 
ir tuo budu nustatyti Itali
jai, Ispanijai, Jugoslavijai,

ri j Varšuvą, kurią jie pa
vertė griuvėsiais ir pelenais. 
Juk tenai žuvo tūkstančiai 
nekaltų moterų ir vaikų!

Paskelbė Boikotą 
Sovietų Rusijai.

Amerikos Darbo Federa
cijos 59-toji konvencija 
Cincinnati mieste pereitą 
sąvaitę nutarė boikotuoti 
Sovietų Rusijos prekės. Ja
ponijos ir Vokietijos pre
kėms toks boikotas yra jau 
paskelbtas senai. Dabar į 
boikotuojamų totalitarinių 
(fašistinių) valstybių sąra
šą tapo įtraukta ir Sovietų 
Sąjunga.

Sovietų Sąjunga laiko sa
ve darbo žmonių valstybe, 
o Amerikos darbininkų or
ganizacija skelbia jai boi
kotą. Tai yra labai įdomus 
reiškinys.

Boikotas Rusijai nutarta 
paskelbti po to, kai prezi-

Olandijai, Skandinavijos R identas Green perskaitė iš 
Baltijos valstybėms ką jų Hitlerio knygos “Mein 
gyventojai gali valgyti ir ką 1 Kampf” ištrauką apie So
ne, ką dėvėti ir ką ne, ko- ( vietų Rusiją ir pasakė, kad 
kius gyvulius jiė gali augin- j dabar Hitleris su Stalinu 
ti ir panašiai. Kadangi to-. padarė sutartį “plėšti silp- 
kios priemonės pirmoje ei- nesnes tautas, kaip jie jau 
Įėję paliečia moteris, moti-'padarė su Lenkija.” 
nas, vaikus ir senelius, jos. 
reiškia negailestingą karą,' 
kuris išnaikintų Europos 
jaunimą ir senelius.”

Toliau nurodoma, kad 
kariaujančios vokiečių tau- vos pranešimu, “Bezbož- 
tos atsparumas nebus pa- nik” išspausdino savo ko- 
laužtas. Vokietija didžiojo 
karo metu keturis metus 
kovojo daug blogesnėse ap
linkybėse ir ką tik nelaimė
jo karo. Dabartinė Vokieti
ja turinti žymiai didesnes 
atsargas negu 1914 m. Nu
galėjus Lenkiją, Vokietijos jiuosuoti darbininkų.” 
lytuose nebėra priešų, o tik Z___ Z________ ______
draugai ir produktų tiekė- to išvadą, kad daug šitokių 
jai. Dėl to Anglijos pastan- kunigų turėjo but susau
gos busiančios tik smūgis į dyta.

Kunigai Šaudę į 
į Raudonarmiečius.

Associated Press iš Mask-
pranešimu,

rėspondento atsiųstą iš Vil
niaus žinią, kad “Romos 
katalikų kunigai, kartu su 
dvarininkais ir karininkais, 
užsidarę į bažnyčias šaudę 
iš kulkasvaidžių į raudoną
ją arm ją, kai ji ėjo tenai

Associated Press daro iš

“IROQUOIS” LAIVO KA
PITONAS.

čia yra parodytas kapitonas 
Chelton, kurio laivas “Iro
quois” pereitą sąvaitę atvežė 
New Yorkan kelis šimtus Ame
rikos piliečių iš Europos. Vokie
tijos laivyno viršininkas Erich 
Raeder buvo įspėjęs Washing- 
tono valdžią, kad anglų subma- 
rinai šitą laivą paskandinsią 
Amerikcs pakrašty ir suvęrsią 
bėdą ant vokiečių, kad galėtų 
įtraukti šią šalį į karą. Wash- 
ingtono valdžia nusiuntė kelis 
karo laivus pasitikti “Iroquois,” 
bet jokie “anglų submarinai” 
nepasirodė. Vokietijos laivyno 
ministeris tuo budu pasiliko 
melagis ir intrigantas. Gal pa
tys vokiečiai planavo Amerikos 
laivą paskandinti ir todėl iš 
kalno jau Įspėjo, kad anglai da
ro tokį planą.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Nacių Karo Laivas Amerikos Pakraščiuose
Siuvėjai pastaruoju laiku 

jau dirba. Tiesa, kaip ku
rios siuvimo dirbtuvės nesi
laiko naujos specifikacijos 
ir pacifikacijos sistemos ir 
padaro prasižengimų. Pra
sižengimai, rodos, menki, 
bet unija į juos kreipia gana 
rimto dėmesio. Pavyzdžiui, 
pirmos rūšies darbas dirba
mas išimtinai prašinomi”, o 
antroji rūšis dirbama baisti- 
nimu (dygsniuotai). Musų 
lietuviški kontraktoriai ne
pajėgia visokias mašinas 
įsigyti, tad jie ir pirmos rū
šies darbą daro baistinimu 
—rankiniais siuvėjais. Uni
ja tą draudžia. Musų dele
gatui reikia aiškinti, nurodi
nėti, kad menkoje dirbtu
vėlėje negalima įrengti mo
derniškiausią sistemą. Uni
jos viršininkų negalima 
kaltinti, kad stoja už pilną 
stabilizacijos pra vedimą, 
nes rankinių kriaučių kai
nos už darbą yra aukštes
nės, o mašininių žemesnės. 
Tad dirbant mašinų darbą 
rankomis, darbininkai ne
gauna tos kainos, kurią tu
rėtų gauti rankiniai kriau- 
čiai.

Kaip kur girdisi, kad pas 
lietuvius dirbama ir viršlai
kis. Iš kitos vėl pusės yra ir 
tokių dirbtuvių, kurios net 
sezono vidury neišdirba pil
no laiko. Tokiose dirbtuvė
se tik vienas vargas. Kaip 
darbo yra, tai nėra darbi
ninkų, o kaip yra darbinin
kų, tai darbo nėra. Skursta 
tokiose dirbtuvėse ir kon
traktoriai, ir darbininkai. 
Geriau tokie kontraktoriai 
padalytų, kad nei patys sa
ve nevargintų, nei darbi
ninkų...

Nekurtose dirbtuvėse dar
bininkai dėl menkiausio 
nieko tiek įsikarščiuoja, kad 
paskum keršina vieni ki
tiems ir prie menkiausios 
progos šaukia vieni kitus į 
lokalo pildomąją tarybą. 
Pildomoji taryba svarsto, 
riša tuos tuščius barnius. O 
tie barniai kyla daugiausiai 
dėl to, kad vieni kitiems ne
pasitiki. Kas nugirdo kokį 
niekniekį, tuojaus: “Vot, 

' žiūrėkite, ką anie daro!” 
To tik ir reikia. Pasidalina 
į dvi grupes ir vali vieni ki
tus atakuoti. Tokių dalykų 
butų galimą išvengti, jeigu 
butų bent kiek savygarbos 
ir tolerencijos.

Kiek galima patirti iš 
,New Yorko įstaigų, tai uni
jos viršininkai mano, kad 
šis overkotų sezonas bus il
gesnis, negu pereitų metų 
sezonas. Tad kurie dirba 
dabar, galimas daiktas, kad 
išdirbs iki gruodžio mėne
sio pabaigos.

kai, sudainavo kelias seno
vės kariškas ir liaudies dai
neles gana gražiai. Slavėnų 
Tamburicos orkestrą labai 
gražiai pagrojo. Alex Vasi
liauskas gana gražiai pa
dainavo solo. Lyraičių gru
pė sukėlė tiesiog entuziaz
mą.

Vengrų gana skaitlinga 
šokikų grupė, pasipuošusi 
tautiniais kostiumais, gana 
vykusiai pašoko savo liau
dies šokius. Vokiečių darbi
ninkų choras puikiai sudai
navo keliatą liaudies dainų. 
Kcncei tui pasibaigus, pra
sidėjo šokiai, kurie tęsėsi 
iki vėlyvos nakties.

■

Šicrnis dienomis Brazilijos pakrašty buvo užpultas ir sun aikintas anglą garlaivis 
“Clement.” Manoma, kad jį bus nuskandinęs Vokietijos karo laivas “Admiral 
Scheer.” kurio atvaizdas yra parodytas šioj nuotraukoj. Anglų karo laivai dabar jo 
jieško Pietų Amerikos pakkrašėiuose. Manoma, kad kuri nors fašistinių valstybėlių 
Pietų Amerikoj duoda nacių laivams savo uostuose prieglaudą ir pagalbą.

CLEVELAND© ir APIELINKĖS ŽINIOS
I

Karpius jau įsirašęs pa
rapijom

Vietos katalikų organas 
praneša, kad “Diįvos” čalis 
tikrai atsivertęs ant “doros 
kelio,” nes prisirašęs prie 
naujosios lietuvių parapijos 
ir pasižadėjęs būti geru vy
lu. Jei ištiesų taip atsitiko, 
tai Čalis tikrai atliko gerą 
daibą, nes išpažintis jam 
reikalinga. Gal kunigas už
duos jam gerą pakutą užtai, 
kad be reikalo užkabinėda
vo žmones per savo “Dirvu- 
kę.” Jeigu ištikrujų taip at
sitiko, tai vėliau paražysiu 
plačiau apie tai.

“Naujos Gadynės” kon
certas.

Spalio 8 buvo Grand Pa
radise “Naujos Gadynės” 
koncertas. Aš pirmu kartu 
buvau “Naujos Gadynės” 
koncerte, bet jis man pati
ko. Publikos buvo apie 700, 
daugiausia Brooklyno pub
lika. Jeigu kas mano, kad 
“Naujoji Gadynė” neturi 
Brooklyno visuomenėje pri-

LSS 19 kuopos veikimas.
LSS 19 kuopa yra politi

nė organizacija. Jos veiki
mas gana platus. Ji savo na
rių skaičiumi jau nėra taip 
didelė grupė. Bet ji veikia 
kiek tik gali. Dabartiniu 
laiku ji ruošiasi prie vaka- 
rtenės, kuri įvyks 11 lap
kričio Grand Paradise sve
tainėje. Be to, ruošiamasi 
prie prakalbų maršruto, ku
lis numatomas šį rudenį.

Vakarienė, be abejo, bus 
skaitlinga, nes kuopiečiai ir 
jų simpatikai stropiai plati
na tikietus. V. Katilius pra
šytų visų socialistų simpati- 
kų įsigyti po tikietą ir daly
vauti LSS 19 kuopos vaka
rienėje. Socialistai yra de
mokratijos mylėtojai ir už 
ją stoja ne tik žodžiais, bet 
i 
turų ir prieš diktatūros gar- valdvūo1e 
bintojus veda kovą Jie S jis 

yra brangesnė už viską, ir Į 
kas nori ją iš mus atimti, ar 
tai butų prievarta ar apgau
le, socialistai prieš tuos ko
vojo ir kovos. Už liuosybę, 
už laisvę šimtai ir tūkstan
čiai žmonių paguldė savo 
galvas praeityje; laisvės 
mylėtojai nesiduos save su- 
pančiuoti jokiom diktatū
rom ir ateity. Tad kiekvie
nas laisvę mylintis žmogus 
turėtų netik paremti LSS 
19 kuopos darbuotę, bet ir 
stoti į socialistų eiles. Už 
liuosybę, už laisvę ir už de
mokratinę tvarką nėra gė
dos kovoti. Yra gėda ir sar
mata kovoti tik už vergiją, 
už diktatūrą, po kuria liau
dis vaitoja.

O Brooklyne yra diktatū
ros garbintojų. Jie turi savo 
dienraštį. Jie turi kalbėtojų, 
kurte zuja po kolionijas ir 
laiks nuo laiko kala prakal
bas brooklyniečiams. Mums 
gaila tų žmonių, kad jie, 
kadaise kovoję už demokra
tiją, dabar pasuko į dvilypę 
kom-fašistų diktatūrą. So
cialistų tikslas yra aiškinti 
tiems žmonėms, kad jie ne
žino ką daro, kad jie net sa
vo organizacijose davėsi 
pavergti saujalei vadukų, 
kurie juos veda į dar dides
nę, dar nuožmesnę vergiją. 
Diktatūra yra geras daiktas 
tik viršininkams, bet blogas 
daibininkui, nes surakina 
jo protą ir atima jam laisvę 
kovoti už duoną ir diuską. 
Unijos prie diktatūros gali 
tik dirbti ir tylėti, nes dar-

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE.

, kuopa turėjo mėnesini susi
rinkimą ir apkalbėjo daug 
reikalų. Kalbėta apie antrą 
pažangos vajų ir apie balių, 
kuris yra rengiamas 19 lap
kričio naujiems nariams į- 
vesdinti ir pagerbti. Ant ga
lo buvo plačiai diskusuota 
apie centro duodamus pini
gus lietuvių kalbos mokyk
lėlių palaikymui kolonijose. 
Žiūrint Į tų mokyklėlių vei
klą plačiau, matosi visokių 
keblumų, kurie turėtų būti 
arba išlyginti, arba centro 
pinigai neturėtų būti eikvo
jami. Yra tokių reikalų, kur 
kuopų nariai negali gauti 
pagalbos Susivienijimo vei
kimui, o per tas mokyklėles 
pinigai naudojami visaip. 
Taigi, kuopa žada daug ne
aiškumų iškelti.

Tam tikslui

Pasigavo negyvą lais
vamanį.

Rugsėjo 18 dieną visai 
netikėtai pasimirė Jonas 
Lipskis, buvęs žymus biz
nierius, visą savo gyvenimą 
dirbęs real estate srity. Ve
lionis buvo laisvas ir links
mo budo žmogus, visada 
gražiai sugyveno su kaimy
nais, turėjo apie 50 metų 
amžiaus. Gailisi jo šiandien 
visi. Be kitko, velionis yra 
daug pasidarbavęs prie įkū
rimo T I i ----- m---*--—Ti
pinių, 
darbštus agitatorius, jis ne-, 
kurį laiką ėjo direktoriaus ,

Worcertery. 
pagamintos blankos ir iš- 

vatka kaip paleido savo bal- siuntinėtos 
są su vargonais, tai tik lan- 
gai tarška. Visi sužiuro į tąL."-"\ 
mergą, o į kunigą niekas I S1.S gulbes 
nežiūri. ; viams iss

Užbaigęs senis savo pa
maldas, pastatė vaiką su

visoms draugi- 
kurios jau yra prisi-

Sunki našta.
Naujosios parapijos kle

bonas kun. J. Andziulaitis 
pranešė savo parapi jo
ninis, kad paskola ant baž-1
nyčios jau kiek sumažinta,1 
belieka “tik” $25,000 mo
kėti. Klebonas tuo džiau
giasi, o man rodos, kad tai 
yra labai didelė našta—di
desnė ir sunkesnė, negu tas 
kryžius, kurį Kristus nešė

J YLAI ĮUO J C*. LA y 1 U 1C1 
į dėjusios prie sąryšio. Sąry- 

’ > visiems lietu- 
___ išsiimti pilietiškas - ---- , —z --------- -----  

popieras. Jaunuoliams pa- į kalną. Ir kodėl musų varg- 
dės gaut valdiškus darbus, šai žmoneliai turėtų tokią

kiyžium gale velionio kojų, Lietuvius kandidatus į mie- naštą nešti. _____
o pats atsistojo prie galvos s*-° vadybą, sąryšio nariai
ii- sako: “Matote, jis jau ne
begyvas. Jam gal ne vienas

rems balsais. Į sąryši prigu
linti nariai jokių mokesčių

komunistas sakė, kad neti- nemoka, o išlaidų susidaro 
kėk ir neik į bažnyčią. Jis įvairiems reikalams gana 
dabar jau nekalba, bet jus i daug, tai toms išlaidoms pa-

pasietai Davęs piie įku- . žinokite kad vra Die- dengti sąryšis bando sukeltLietuviu Tautiniu Ka- V1S1 zmoKite, Kau..Ua j?*: ;5
. Būdamas uolus ir vas> kad reikia j j} tikėti ir is pai engimu

meistres.”
Vaikas jam prineša ruks- | Olympia parko biznio 

ir darbais. Jie nemyli dikta-1 Si^s tautišku ^Ka^inh? tančia Tlėšinę/' Paėmęs "ta j komisija rengiasi sukviesti 
...........Nemaža Vaiko i kunigas pasmilkino draugijaj kurios 

....................... i^ripin vpikdn-1 vieną šoną, apėjęs pasnul- Y^saią lenge . piknikus 
kad žmogaus laisvė, ‘ vį • sanatorium kino kitą, išsitraukė tokią ! Olympia parke ir susitarus 
nn-oeną n« vieką ir 9Jas -u velioniu senai oi mm (dūdele Damo«avo- visiems bendrai surengti Hamiltonu Lewisu lietuvys- uksinę auae ę, pamodavo , didxildi njknika ar 

idėin naudai pamosavo it sako: dabar vieną aiaziuų piKniKą ai 
Innas T Jnskiė1 neškitės sau..; jkitokį parengimą -visoms

Kiek aš atsimenu, seniau toms diaugijoms kaitų. Jei- 
krapylas būdavo kaip gera 8U tas pavyks, tai Worces- 
šluota; įmerkęs jį i viedra terio lietuviai tikrai turęs 
kunigas, būdavo, kaip pa-j vieną milžinišką parengi- 
leis vandens srovę žmonėms m4- Pelnas nuo to parengi
ant gaivu ir veidų, tai kaip mo koks jis butų, skirsto- 
kam nereikėdavo nei praus- nias butų visoms toms drau- 
tis. Bet dabar jau kitaip gijoms, 
burtai daromi.

Senis airišių kunigas, 
kaip iš visko matėsi, buvo 
pilnai pasitenkinęs, kad pa
sigavo laisvamanį nors ir 
negyvą. Visi manė, kad jis 
važiuos ir ant kapinių, bet 
kaž-kur prapuolė, ant kapi
nių nebuvo.

Žingeidumo dėlei po ke
lių dienų telefonavau velio
nies žmonai ir klausiau, kiek 

venimą vedė ir tvarkė lais- Father McCarthy paėmė uz 
vai, labai pavyzdingai, ir patarnavimą. Pasakė, 
turi nusipirkęs lotus laisvo- Ji nieko nežinanti. Sa- 

-• r ■ ■ ir ki- ko, vakare bus duktė namie,
nebus palaido-i tai paklausk jos, ji žino vis- 

■ 1 ką. Klausiu dukters, o si
sako: tamsta tuo reikalu 
kreipkis pas Father 
McCarthy. Pasirodo, kad 
niekas nieko “nežino.” Ne
jaugi graborius nuvedė šer
menis į airių bažnyčią be 
namiškių žinios?

Jurgis Slabuška.

tės ir laisvės i 
j Tais laikais Jonas Lipskis 
dėjo savo visas pastangas, 
kad užkirsti kelią juodam 
klerikalizmui, kuris tuomet 

į čia buvo labai biaurus, nors 
nedaug ir šiądien geresnis.

Šiandien tačiau dėlei tūlų 
aplinkybių velionies Lips- 
kio vyresnioji duktė dirba 
katalikų įstaigoje už steno- 
grafistę. Taigi, išgirdus apie 
jos tėvo mirtį, ši įstaiga la
bai susiinteresavo ir pradė
jo teirautis, kur ir kada jį 
laidos, kokiose kapinėse, iš 
kokios bažnyčios ir kas mi- 

i šias laikys už velionies sie
lą. Noroms-nenoroms daly
kai turėjo paaiškėti, pavyz
džiui, kad velionis buvo lai
svas žmogus, visą savo gy-

vai, labai pavyzdingai, ir

Visokios smulkmenos.
Jau atidarė Clevelande 

naują Main avenue tiltą, 
kuris kainavo apie septy- 
nius milijonus dolerių. Di
delę dalį pridėjo federalė 
valdžia.

Ristikai Juozas Komaras 
ir Jack Ganson žada su- 

I rengti ristynes Lietuvių sa
lėj ir pelną žada paskirti sa
lės reikalams. Kaip greit tas 
Įvyks, tai dar nėra pasaky
ta, bet jiedu prie to ren
giasi.

Susituokė Al. Gedgaudas 
su Ona Puzinaite. Vestuvių 
pokilis buvo slovėnų audi
torijoj, Dalyvavo giminės ir 
daug draugų bei pažįstamų. 
Laimingos jaunavedžiams 

į ateities.

Demokratai susmuko.
Clevelando demokratų 

partijos veikimas visai su
smuko. Net apgailėtina, 
kaip pamislini apie tuos va
dus, kurie taip maišo pilie
čiams galvas, kad šie jau 
nebežino kas jie esą. Demo
kratų partijoj priviso dau
gybė “vadų,” ir kožnas no- 
i i vesti balsuotojus savo ke
liu. Daugelį jau nuvedė į re- 
publikonų partiją.

Spalių 3 dieną įvyko kan-^ 
didatų į majorus nominaci
ja ir balsai pasidalino se
kančiai: dabartinis majo
ras, republikonas Burton, 
gavo 99,851 balsus; repub
likonas O’Donnell gavo 46,- 
517 balsus; demokratas 
Dixon gavo 35,375 balsus; 
demokratas Dčimm gavo 
9,847 balsus, ir komunistė 
Mrs. Land gavo 3,229 bal
sus. Taigi, nominuoti du re- 
publikonai kandidatai, ir 

žy- vistiek demokratai pasiliko

Kare prasidėjo, darbai 
pagerėjo.

Worcestery darbai 
miai išsijudino. T’ 
kams ir mašinistams darbą lapkričio mėnesyje. -------
gaut lengva. Bet pirmeny- kratams lieka balsuoti arba 
bę turi vietos gyvento- už republikoną, ai' visai nė
jai. Seniai, kurie dirbo prie 
paprastų darbų ir buvo visai 
atleisti, dabar dirbtuvių 
šaukiami atgal. Reikia tikė
tis kad ir lietuviai po sun
kių laikų kiek atsigriebs.

K. P. Šimkonis.

Spalių 8 dieną vietos lie
tuviai buvo surengę Vil
niaus užgrobimo paminėji
mą. Žmonių buvo nedaug, 
gal dėlto, kad vadovybė 
buvo vienpusiška. Kur mu
sų Čalis prilęnda, ten pasek
mės mažos. Čalis nežinojo 
ką daryti, kuomet komunis
tai paėmė Vilnių Į savo ran
kas.

P. J. Žiuris per “Dirvą” 
l dėkoja SLA 14 kuopai už

M \ • - V uen.uiudĮui kalbos mokyklėlės
Mecham- užpakaly. Rinkimai įvyks laik; čia reikėtų dė- 
ms darba lapkričio menesyie. Demo- i... „ • & •

balsuoti. (O kodėl jie nega
lės balsuoti už demokratą, 
kuris gavo 35,000 balsu?— 
Red.)
Ką svarstė SLA 136 kuopa.

Spalių 5 dieną SLA ,136

| koti ne 14 kuopai, bet Susi
vienijimui, kuris duoda pi
nigų tam tikslui.
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tarimo, tai tas labai klysta. binmĮių reikalais diktato
riai rūpinasi. Tuo klausi-

Reikia pasakyti, kad “N. mu bus prakalbos, todėl visi 
Gadyne” šįmet davė gerą ruoškitės prie jų, o išgii’site 
koncerto programą. Ji buvo tokių nuotikių, kokiu jus ne- 
tarptautinio pobūdžio. | • • - • •

Pirmiausiai sudainavo 
graikų Roubanis Choras. 
Choristų kostiumai buvo se
noviški, tokie kaip buvo ne
šiojami du tūkstančiai me
tų atgal. Merginos nieko 
sau, bet vyrai palomis apsi
siautę išrodė keistai. Bet 
dainininkai, tai “up to 
date.”

Rusai, broliai Romančiu- §

j girdėjote.
Vytautas Katilius.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.'

Rankius reikalingiausiu žodžiu ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjim u dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktarą, pas bar
zdaskutį. pas kriaučių ir tt Šu fone
tiškų Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95.............. 35c.

se lietuvių kapinėse, 
tur niekur i
tas kaip tik ten. Tas jau 
buvo paskelbta per radiją ir 
laikraščiuose.

Išgirdę apie tai 
kunigai nusigando, 
siškiams jegamasčiams tie
siog peilis po kaklu. Jie bi
jo Lietuvių Tautiškų Kapi
nių, kaip velnias kryžiaus.

Rugsėjo 21, kaip 10 vai. 
ryto, į Antano Petkaus kop
lyčią susirinko visi giminės 
ir pažįstami suteikti velio
niui paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Prasidėjo 
laidotuvių procesija. Pradė
jo judėt automobiliai. Ap
sukus kelius blokus, auto
mobiliai sustojo Marquette 
Parke prie airišių katalikų 
bažnyčios. Visi nusistebėjo, 
kaip pamatė velionį velkant 
su visu grabu į bažnyčią. 
Bažnyčia nedidelė ir buvo 
visai tuščia. Iš kur tai atbė
go du vaikučiai ir uždegė 
žvakes prie altoriaus. Štai, 
išlenda ir senas airišių ku
nigas, marga kaldra apsi
gaubęs. Kryžiaus ant nuga
ros nėra. Žmonės ima juok
tis. Sako, kad jis iš to dide
lio strioko tą palą užsidėjo 
išvirkščiai. Na, pradėjo lai
kyti mišias, o iš palubės da-

ai risiu 
o mu-

Worcesterio Žinios.
Worcesterio lietuviai tik

rai susiprato ir pradėjo visi 
burtis prie bendro veikimo. 
Čionai veikia “Goodgovern
ment” draugija, prie jos 
priklauso visų tautų atsto
vai nuo įvairių kliubų ir po
litinių grupių. Dabar prie 
tos draugijos prisidėjo ir 
lietuvių atstovai. Draugijos 
tikslas, prižiūrėti Worceste
rio miesto valdybą kad 
perdaug neapiplėštų šio 
miesto žmones.
Lietuvių Sąryšis politiškam 

veikime.
Prie šio sąiyšio jau pri

klauso trįs skaitlingi na
riais lietuvių kliubai ir apie 
13 draugijų" Minėtas sąry
šis yra pasibrėžęs surasti vi
sus lietuvius balsuotojus

KADA BUSITE NEW YORKE
ATLANKYKITE NEW YORKO 

PASAULINE PARODA

TAIPGI ATLANKYKITE

Lietuvių Amerikos
Piliečių Kliubą
RESTORANAS, ŠOKIAI

H ube gausite tikros Lietuviškps 
DEGTINĖS

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

Lietuvių Centrą

Nuo spalio 9 dienos atsi
darė daug vakarinių mo
kyklų. Patartina jaunuo
liams ir suaugusiems pasi
naudoti jomis. Vakarinėse 
mokyklose galima imti įvai
rius kursus, jr beveik nieko 
nekaštuoja.

SLA antras pažangos va
jus jau prasidėjo ir daugelis 
veikėjų stoja į darbą, todėl 
“Dirvukė” ir vėl pradėjo 
kabinėtis prie vajaus vedė
jo ir kitų SLA Taiybos na
rių. Tai mat, vis pono Kar- 
piaus “patriotizmas.”

Jonas Jarus.

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

i sayc, Teologijos profesorius. Vertė 
I lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago, 1914. Kaina ............. $7.00

PIRŠLYS SUVAD2IOTOJAS.
I Vieno veiksmo Komedija. Parašė 
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las, Paivyauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILE. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauju 2 vyrai ir 

j 2 motervs. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina .................... 25c.

Kiida ir Kokiu budu gali svietas kada- 
nors pasibaigti Parašė prof. Dr.

With. Meyer, iš vokiečių kalbos ver
tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka
da ir kokiu budu gali svietas pasibaig
ti, tegul skaito tų knygelę. Chica
go, 1906, pusi. 125. Apdaryta .. $1.50

280 UNION AVĖ., 
JURGIS KARPUS 
Kliubo Gaspadorius

BROOKLYN, N. Y.
TELEFONAS 

EVergrecn 4-9672

RYMAS, Romanas. Ta knyga yra 
veista į visas kalbas, todėl kad yra 

gražiai aprašyta apie Rymą. Lietu
viškas vertimas yra lengvas ir gra
žus. Chicago, Ill. 1909, pusi. 432.
Drūtai apdaryta ....................... $2.50

Kau..Ua
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m ----- ““Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

"T

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

—O kodėl tu, tėve, nie
kados nepasakai “tegul bus 
prakeiktas?”

—Kad aš, Maike, neturiu 
ką keikti. Kur tik aš nueinu, 
tai visi mano frentai.

—Jeigu taip, tai kas tau 
koją išmušė?

—O kaip tu gali žinot, 
Maike, kąd man koja iš
mušta ?

—Aš mačiau tave šlubuo
jant. Be to, tu turi vieną 
koją truputį pakėlęs. Matyt, 
ji skauda.

—Jes, Maike, aš turėjau 
su Pyteriu Zacirka rokundąl 
už jaunas dienas. Kai mudu 
buvom Lietuvoj jauni, tai 
sykiu eidavom į vieną svir
ną pas mergas. Vakar aš 
susitikau jį Kopūsto saliune 
ir jis pareikalavo, kad aš 
jam užfundyčiau. Kai aš Į 
paklausiau už ką, tai jis pra
dėjo sakyt, kad tame svir
ne aš paveržęs iš jo mergą. 
Taigi, sako, dabar tu man 
užtai užfundyk, o jeigu ne- 
fundysi, tai gausi į valgo-' 
mają. Žodis po žodžio, Mai
ke, mudu ir susirokavom. 
Aš jam daviau į nosį, o jis 
man spyrė į koją. Valuk to 
dabar ir šlubuoju, vaike.

—Matai, tėve, kaip tei
singi mano žodžiai. Aš tau 
ne sykį sakiau, kad žmogus 
yra kilęs iš beždžionės, bet 
tu vis nenorėjai tikėti. O 
dabar šlubuoji su išmušta 
koja. Evoliucijai ėmė milio- 
nus metų padaryti žmogų iš 
beždžionės; bet kaip tik jis 
gauna perdaug degtinės, jis 
ir vėl pavirsta beždžione.

—Veidiminut, Maike ! A- 
pie kokią beždžionę tu da
bar šneki?

—Ogi apie tą, kuri tau 
koją išmušė.

—Bet aš tau sakiau, vai
ke, kad į koją man spyrė 
buvęs mano frantas Za
cirka.

—Ne, tėve, tave spyrė 
beždžionė, kuri gyvena ta
vo frento viduje.

—Na, Maike, jau tu čia 
naują mokslą išradai. Iki 
šiol tik pikta dvasia galėda
vo žmoguje apsigyventi, ale 
kad monkė galėtų į žmogų 
įlįsti, tai da niekas negir
dėjo.

—Aš ir nesakau, teve, 
kad beždžionė gali į žmogų 
įlįsti. Bet jame gyvena bež
džioniški papročiai da iš tų 
laikų, kada jis buvo bež
džione.

—Maike, aš ant to neso- 
glasnas. Jeigu žmogus butų 
monkė, tai turėtų ir vuo- 
degą. _

Kad ir beždžionės ne

visos turi vuodegas, tėve. 
Tos, kurios stovi arčiau 
žmogaus, vuodegu jau ne
beturi, nors seniau gal ir 
turėjo.

—Aš, Maike, mačiau pas 
bučerį katiną be vuodegos.. 
Ar tai tu sakysi, kad ir jis 
žmogaus giminė?

—Katiną, tėve, galim šį 
sykį palikti ramybėj, bet 
kad beždžionei žmogus gi
minė, tai parodo netiktai 
panašus kūno sudėjimas, 
bet ir labai panašus papro
čiai. Žinoma, per ilgą laiką 
žmogus sukulturėjo, apsivil
ko drapanom, pasistatė na
mus ir padarė net įstaty
čius, kurie parodo, kas gali
ma daryt, o kas ne. Bet kai 
tik jis pasigeria, jis tuojaus 
užmii-šta visus savo įstaty
mus ir pradeda elgtis taip, 
kaip jo protėviai elgdavosi 
pelkėse gyvendami. Vadi
nasi, jame pabunda bež
džionės instinktas. Ir štai, to 
pasekmėj tu turi išmuštą 
koji

—Maike, aš negaliu su ta
vim ant didelių kritikų eiti, 
ba šiandien mano razumas 
nelabai dirba. Ale palauk, 
kai aš ateisiu kitąsyk porą 
šnapsų išgėręs, tai aš tau 
pasakysiu ko tu da negir
dėjai.

—Gerai, tėve, susitiksim 
kitą sykį.

Triukšmingas Rin
kimų Vajus Kanadoj

Kanados provincijoj Que
bec bus rinkimai 25 spalių, 
todėl dabar tenai eina aštri 
kova. Tą provinciją valdo 
atžagareiviai, kuriuos libe
ralai nori pašalinti iš val
džios. Tuo tikslu pereitą ne- 
dėldienį į Quebec’o miestą 
buvo atvykęs Dominijos 
viešųjų darbų ministeris 
Cardin, kurio pasiklausyti 
susirinko apie 4,000 žmo
nių. Jis ragino balsuoti už 
liberalų kandidatus. Bet 
jam kalbant reakcininkai 
nuolatos kėlė triukšmą. Bu
vo ir muštynių. Policija tris 
kartus metė trarklaužius 
laukan. Pagaliau triukšma
dariai pradėjo giedot Kana
dos himną( “O Canada,” 
kad policija jų neperse-l 
kiotų. Kalbėtojas tuomet 
pasakė: “Kam giedoti ‘O 
Canada,’ kurią jus norit su
naikinti? ‘O Canada’ jūsų 
lupose yra piktžodžiavi
mas.”

Prie Quebec’o provinci- ■ 
jos priklauso ir Montrealo 
miestas.

Turkų deiybos Maskvoje 
kol kas neduoda jokių re
zultatu.

ATIDARYTA LIETUVOS SEIMO 
RUDENS SESIJA.

Min. pirm. J. Černiaus 
kalba.

Atidarydamas Seimo ru
dens sesiją, ministeris pir
mininkas gen. J. Černius 
pasakė tokią kalbą:

“Ponas respublikos pre
zidentas pavedė man atida
lyti Seimo šių metų ludens 
paprastąją sesiją. Sunkiu 
laiku tenka jums pradėti 
darbas. Musų artimiausių 
didžiųjų kaimynų tarpe su
liepsnojo karas. Didžiųjų 
valstybių konflikte mes kar
tu su kitomis Baltijos vals
tybėmis esame dar pereitais 
metais nusistatę laikytis ne
utraliai. Neutralumo išlai
kymui šių metų pradžioje 
išleidome neutralumo įsta
tymą. Kai tik mus pasiekė 
pirmosios žinios apie kon
fliktą, ponas respu.blikos 
prezidentas išleido tam tik
rą aktą, kuriuo nuo šių me
tų rugsėjo 1 d. visoms ka
riaujančioms valstybėms 

taikomi neutralumo įstaty
mo nuostatai. Ligi šiol mes 
nuoširdžiai 'laikėmės neut
ralumo. Tokiu pat nuošir
dumu mes laikysime jį ir to
liau. Neutralumui saugoti 
teko mums sustiprinti musų 
ginkluotąsias pajėgas.

“Gyvenamasis momentas 
stato mums visą eilę naujų 
reikalavimų, naujų uždavi
nių. Tiems uždaviniams rū
pinti teko mums imtis sku
bių ir nepaprastų priemo
nių. Tos priemonės dau
giausia palietė vidaus gyve
nimą ir ekonominius reika
lus. Pirmomis rugsėjo die
nomis išleidome du nepa
prastus įstatymus — Nepa
prastojo meto įstatymo pa
keitimą ir Nepaprastoju 
metu tautos ukiui tvarkyti

įstatymą. Pirmuoju įstaty
mu vidaus reikalų ministe- 
riui ir apskričių viršinin
kams suteikiamos nepapra
stos teisės vidaus gyvenimui 
tvarkyti.

“Kai kurios tų priemonių 
jau panaudotos ir davė pa
tenkinamų rezultatų. Atei
tyje. gyvenimui susitvarkius 
ir prisitaikius prie naujų są
lygų, gal ir neteks panaudo
ti griežtesnių priemonių. 
Šios dienos sunkumai reika
lauja iš musų susiklausymo, 
vieningumo ir pasiryžimo 
tiek valstybiniame, tiek ir 
visuomeniniame darbe. Bū
dami vieningi, mes nugalė
sime visus sunkumus. Su di
deliu pasitenkinimu turiu 
konstatuoti, kad musų pla
čioji visuomenė pati su
pranta šių dienų reikalavi
mus ir per įvairias organi
zacijas yra pareiškusi savo 
nusistatymą eiti talkon vy
riausybei. Dar vieną daly
ką turiu paminėti. Pradžio
je konflikto, suirus trans
portui, pasireiškė pas mus 
kai kurių prekių trukumas. 
Vyriausybė rūpinasi tuos 
sunkumus pašalinti ir tikisi, 
kad jai tatai pavyksią pa
daryti — aprūpinti gyven
tojus bent reikalingiausio
mis prekėmis. Suprantama, 
kad tatai neatpalaiduoja 
mus laikytis didžiausio tau
pumo ir išnaudoti ligi mak
simumo visus krašto ištek
lius.

“Musų visų laukia sunkus 
ir atsakomingi darbai. Rei
kės padėti visas pastangas 
vis atsirandantiems sunku
mams nugalėti. Į ateitį žiū
rime su viltimi.

“Šiuo laikau Seimo šių 
metų paprastąją rudens se
siją atidarytą.” Elta.

S.L.A. REIKALAI
Greitu laiku turėsime no

minacijas į Pildomą Tary
bą. Kitais metais šiuom lai
ku jau būdavo vedama di
delė propaganda už tą ar 
kitą šleitą. Šįmet tuo reika
lu, išėmus komunistų spau
dą, nieko nesimato. Kodėl 
taip, sunku atsakyti. O vie
nok yra numatomi nekurie 
nauji kandidatai į Pildomą 
Tarybą. Tarpe tų naujų yra 
numatomas į iždo globėjo 
vietą Povilas Dargis—pitts- 
burghietis. Pažindamas ge
rai Povilą Dargį da iš Lie
tuvos, kaipo jauną ir gabų 
vyrą, aš noriu keliatą žo
džių pasakyti apie tinkamu
mą.

Povilas Dargis yra pa
žangus, plačių pažiūrų, to
lerantiškas vyras, ir turi ge
rą auklėjimą. Lietuvoj, 1921 
metais yra baigęs Viekšnių 
progimnaziją. Vėliau, 1925 
metais, baigė Šiaulių vals
tybinę gimnaziją. Po to į- 
stojo į Lietuvos Universite
tą teisių fakultetan. Gyveni
mo aplinkybėms susidėjus, 
turėjo Lietuvą apleisti. At
vykęs į Suvienytas Ameri
kos Valstijas, įstojo į Du
quesne University, School 
of Law, Pittsburghp. Dabar 
dirba Register of Wills ofi
se, Pittsburgh, Pa.

Dabar galime pastatyti 
klausimą, ar Povi’as Dargis 
yra ar buvo interesuotas 
SLA reikalais? Atsakymas, 
taip. Vos tik atvyko į šią ša
lį, jis tuoj įsiiašė į SLA. Jo 
pastangomis buvo suorgani
zuota 353 SLA kuopa. Ir 
jau per 10 metų jis yra tos 
kuopos pirmininku.

Povilas Dargis podraug 
yra ir visuomenės veikėjas. 
Kur tik yra lietuviškas rei
kalas, jis tenai visados da
lyvauja aktyviai. Jis yra pa
sakęs daug prakalbų lietu
vybės reikalais. Jis daug 
rašo įvairiais musų visuo
menės klausimais. Jis pir
miau redagavo, o dabar

_____  . JI
bendradarbiauja “Naujie
nose” Pittsburgho žinių 
skyrių.

Toks veikėjas kaip tik ir 
yra reikalingas SLA Pildo- 
^rnoj Taryboj. Be to, jis yra 
jaunos gentkartės žmogus. 
Jam lietuviški reikalai yra 
žinomi iš patyrimų pačioj

■ musų tėvynėje Lietuvoj.. 
Jam tik ir gali rūpėti, kad 
lietuviškas Susivienijimas 
augtų ir klestėtų. Būdamas 
jaunas žmogus, jis gali pa
aukoti daug savo gabumų 
ir energijos visai jaunai 
musų kartai Amerikoje, žo
džiu, jis yra nepamainomas 
kandidatas į iždo globėjų 
vietą. SLA nariai turėtų Į 
kaip tik ir prašyti tokius 
jaunus žmones, kad jie at
eitų SLA pagalbon. SLA 
nariai turėtų jausti pareigą, 
kad jaunos ir gabios spėkos 
butų įprašytos ir išbalsuotos 
naudai Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje.

Gerai Žinantis.

Juokai Vakarų 
Fronte.

Prancūzų spauda aną
dien paskelbė, kad vakarų 
fronte vokiečiai iškėlė iš sa
vo apkasų didelį o’akatą 
su šitokiu užrašu: “D-augai 
francu ai, nešaudyk t į ši
tuos apkasus, nes čia stovi 
just] draugai vokiečiai.”

]š francuzų apkasų šu
tai škė'ę šūviai, ir vokiečių 
plakatas pasidaręs visas 
skylėtas.

Dabar Berlyno dienraštis 
“Der Angį iff” išspausdino 
pirmutiniame puslapy kari
katūrą iš vakarų fronto, ku
ri parodo šitokį vaizdą: 
francuzai laiko iškėlę iš sa
vo apkasų plakatą, ant ku
rio matosi užrašas: “Drau
gai vokiečiai, nešaudykit į 
musų apkasus, nes anglų 
čia nėra. Jie sėdi tenai, ki
toj duobėj.”

Sovietų RusijosKarines Jėgos.
Sovietų Rusijos kariuo

menės kariškasis sąstatas 
per pastaruosius penkis me
tus padvigubėjo. Savo pra
nešime maršalas Vorošilo- 
vas andai pabrėžė, kad So
vietų aimijos jėga paskuti
niais metais labai padidėjo. 
Jau 13 nuoš. raudonosios 
armijos kareivių priklauso 
motorizuotiems vienetams, 
o 1934 m. tiems vienetams 
tepriklausė tik 7.74 nuoš. 
Karininkus ruošia 20 karo 
akademijų, 63 karo mokyk
los ir 32 karo aviacijos mo
kyklos. Labai padidintas ir 
politinių komisarų skaičius: 
1934 m. buvo 15,000, o šį
met 34,000. Karo biudžetai 
1936 m. buvo 14 milijardų 
rublių, o 1938 m. — jau 27 
milijardai rublių.

Prieš kelias dienas mar
šalas Vorošilovas pareika
lavo dar smarkesnio armi
jos kadro padidinimo, pail
ginant karo tarnybą in
struktoriams ir sumažinant 
šaukiamųjų naujokų metus 
nuo 19 į 18 metų. Karo tar
nyba annijoje pasilieka 2— 
3 metai, o laivyne ta tarny
ba prailginta nuo 4 iki 5 
metų.

2,500,000 taikos metu, 
35,000,000 karo metu.
Dabar Sovietų kariuome

nės yra 2,500,000 vyrų, o 
karo metu Rusija gali mo
bilizuoti per 35,000,000 vy
rų. Aimija padalyta į 27 ar
mijos korpusus ir 9 raitelių 
korpusus. Armijos korpuse' 
yra 2 šaulių divizijos, 1 sun
kiosios artilerijos pulkas, 2 
lengvosios artilerijos pul
kai, 1 mechanizuotas pulkas 
ir kiti mažesni vienetai.

Raitelių korpuse yra 4 
raitelių divizijos, 1 motori
zuotas artilerijos pulkas ir 
Vienas tankų pulkas su 100 
tankų.

Korpusai padalyti j 931 
šaulių divizijas ir 36 raitė-1 
lių divizijas. Divizijoj yra 
2 brigados, 1 lengvosios ar
tilerijos pulkas, 1 tankų ba- 
talijonas su 50 tankų, prieš
tankinių patrankų divizijos, 
1 pionierių batalijonas, 1 
ryšių batalijonas, šarvuotų 
automobilių žvalgybinis vie
netas (su viena kuopa leng
vų žvalgybinių tankų, 1 
kuopa šarvuotų automobi
lių ir viena kuopa motori
zuotų prieš tankinių patran
kų). Raitelių divizijoje tel
pa 2 raitelių brigados, kiek
vienoje po du raitelių pul
kus, vienas motorizuotas ar
tilerijos pulkas, vienas tan
kų divizijonas (trys tankų 
kuopos) su 54 tankais, 2 ry
šių eskadronai, vienas pio
nierių eskadronas, vienas 
šarvuota auto kuopa, 1 
prieštankinių patrankų kuo
pa.

Šaulių, arba pėstininkų 
pulke trys batalijonai (trys 
šaulių kuopos, viena kulko
svaidininkų kuopa, du arti
lerijos būriai), vienas arti
lerijos divizijonas, viena 
ryšių kuopa, viena prietan- 
kinių patrankų kuopa. Rai
telių pulke — 5 kardų eska- 
donri, 1 kulkosvaidininkų 
■eskadronas (kiekviename 
po 4 buriu?). Kiekviename 
eskadrone 2 kulkosvaidžiai 
ir 2 granatmečiai. Be to, į 
pū ką įeina viena 76 mm 
raitelių baterija, motorizuo
tų prieštankinių patrankų 
būrys, chemiškas būrys, 
pionierių būrys, ryšių pusė 
eskadrono ir kt.
Motcmc-hnnizuoti vienetai.

Sovietų Rusijoje yra 3 
ko: pasai motomechanizuotų 
vienetų su 23 brigadom ir 
13 atskirų batalijonų. Į tų 
vienetų skaičių įeina 70 tan
kų batalijonų. Brigadon įei
na : 27 šarvuoti automobi
liai, 225 tankai, 6 motori
zuotos patrankos ir moto- 
mechanizuotos artilerijos 
divizijonas (2 baterijos).

Motorizuota prieštankinė 
kuopa — 3 kovos būriai, va
dovybės būrys, ryšių ir 
transporto būriai. Kiekvie
name kovos būryje yra: 3 
patrankos 37 mm ir 9s prieš
tankinės patrankos.

Sovietų Rusijoj motori
zuota visa sunkioji artileri
ja ir dalis lengvosios, raite
lių vienetų transportas ir kt. 
Raitelių divizijose mechani
zuoti 3 eskadronai (1 leng
vųjų tankečių, 1 tankų ir 1 
šarvuotas auto eskadronas). 
Sovietų armija turi 6 šar
vuotų traukinių divizijonus 
su 2—3 kovos vienetais, o 
kiekvienas kovos vienetas 
susideda iš 3šarvuotų trau
kinių; iš viso 54 šarvuoti 
traukiniai.

Armijos apsiginklavimo 
bendras skaičius yra: 30,- 
000 lengvųjų kulkosvaidžių, 
23,000 sunkiųjų kulkosvai
džių, 1,600 mažojo kalibro 
patrankų, 11,000 lauko pa
trankų, 1,600 sunkiųjų pa
trankų; dalijant baterijomis 
išeina: 2,100 lengvųjų bate
rijų, 400 sunkiųjų baterijų 
ir 300 priešlėktuvinių bate
rijų.

10,000 tankų.
Šiuo metu Sovietų Rusija 

turi apie 10,000 įvairaus ti
po tankų ir šarvuotų auto
mobilių.

Tankų organizacija yra 
šitokia: brigada, pulkas, ba
talijonas, kuopa ir būrys. 
Kuopa turi 10 kovos tankų, 
1 specialę tanką ir 1 lengvą 
tanką.

6,782 sausuma ir 3,554 
juros lėktuvai.

Sovietų Rusija savo pra
monės centrus yra gerai pa
slėpusi ir priešo lėktuvams 
jie sunkiai prieinami. Tuo 
tarpu Sovietų lėktuvai ne
sunkiai gali pasiekti kiek
vieną savo kaimyną. Rusų 
aviacija yra išbandyta, ypa
tingai Ispanijos kovose, kur 
pasirodė, kad lengvieji ru
sų lėktuvai buvo geresni už 
vokiečių ir italų. Pagal ste
bėjimus konstrukcijose yra 
padaryta daug pakeitimų ir 
dabar lėktuvai yra patobu
linti.

Sovietų Rusijos oro jėgos 
susideda iš sausumos ir ju
rų aviacijų vienetų. Oro jė
gos priklauso tiesiog marša
lui Vorošilovui. Rusija da
bar turi 74 fabrikus su 200,- 
000 darbininkų, kurie dirba 
tik aviacijos reikalams. 28 
fabrikai stato lėktuvus, 14 
fabrikų—lėktuvų motorus 
ir 32 fabrikai—kitas lėktu
vų dalis.

Dabar lėktuvų statyba 
Rusijoje lyginama per me
tus 8,000 lėktuvų. Lakūnus 
ruošia 78 lakūnų mokyklos. 
Be to, Rusijoje yra 241 
sklandytojų mokykla, • ku
rios prisideda prie susido
mėjimo pakėlimo aviacija, 
ir 122 aerokliubai. Dabar 
Rusijoj yra apie 150,000 pa- 
rašiutistų. Dauguma Rusijoj 
gaminamų lėktuvų yra mo
del aiškieji bombanešiai 
(sunkieji ir lengvieji). Jurų 
aviacija priklauso tiesiogiai 
laivynu admirolams. Visa 
aviacija sugrupuota briga
domis (bombon šių ir nai
kintojų), kurių skaičius da
bar yra apie 50. Brigados 
padalintos į 3—5 giupes. 
Kiekvienoje grupėje po 3 
eskadriles, kiekvienoje es
kadrilėje po 10 lėktuvų.

Sovietų Sąjungos oro jė
gos dabar yra tokio*?: 6,782 
sausumos lėktuvai ir 3,554 
hidroplanai. Sausumos lėk
tuvai dalinami: 660 naikin
tojų eskadrilės su 1,792 lėk
tuvais; 22 puolimo lėktuvų 
eskadrilės su 390 aparatų; 
127 žvalgybinių lėktuvų es
kadrilės su 2,300 aparatų; 
77 sunkiųjų bombonešių es
kadrilės su 1,400 lėktuvų; 
50 lengvųjų bombonešių es

kadrinių su 900 aparatų. 
Drauge su hidroplanais So
vietų Rusija iš viso kovai 
paruošusi turi 10,336 lėk
tuvus.

Jurų jėgos.
Po revoliucijos Sovietų 

Sąjunga nekreipė ypatingo 
dėmesio į tą laivyną, kuris 
atiteko iš carinės Rusijos. 
Tik pradedant 1934 m., ru
sai griebėsi statyti povande
ninius laivus ir pradėjo gal
voti apie didžiųjų kovos lai
vų statymą, taip pat apie 
lėktuvu bazių statymą, nes 
Anglija, Amerika ir Italija 
kdip tik tokiais laivais buvo 
susidomėjusios. Nuo 1934 
metų iki 1939 metų Rusija 
jau pasistatė apie 100 po
vandeninių laivų, 2 sun
kiuosius šarvuotlaivius, 2 
kreiserius, 10 naikintojų, 1 
lėktuvnešį ir kt. Dabar rusai 
stato: 4 kreiserius, kiekvie
ną po 35,000 tonų; 1 linijos 
laivą 40,000 tonų; 1 lėktuv
nešį; 9 kreiserius — kiek
vieną po 10,000 tonų; 24 
naikintojus, didelį skaičių 
povandeninių laivų (skai
čius nežinomas) ir daug pa
galbinių laivų. Bendras to
nažas iš 160,000 tonų pakel
tas maždaug į 350,000 tonų. 
Baltijos laivynas dabar turi 
2 linijinius šarvuotlaivius, 1 
senesnio tipo kreiserį, 12 
naujų naikintojų, 50 povan
deninių laivų, apie 100 tor
pedinių laivų ir didesnį 
skaičių pagalbinių laivų.

Iš viso Sovietų laivynai 
turi 5 didžiuosius linijinius 
laivus, 6 kreiserius, apie 30 
naikintojų, apie 150 povan
deninių laivų, apie 200 tor
pedinių laivų, kas sudaro iš 
viso 350,000 tonų.

Sovietų priešai mano, kad 
tos jėgos yra perdėtos. Jiem 
rodos", kad Sovietų . armiją 
vokiečiai lengvai sumuštų. 
Didžiausia raudonos armi
jos silpnybė esanti tame, 
kad sušaudytujų generolų 
šalininkai laukia tik progos 
atkeršyti už jų mirtį. Todėl 
Stalinas ir bijojęs dėtis su 
Anglija ir Francuzija, kad 
toks susidėjimas neprivestų 
Rusijos prie karo su Vokie
tija. Priešai sako, kad Stali
nas savo armijos labai bijo
si ir todėl nuolatos didina 
“politinių komisarų” skai
čių. kuris dabar siekiąs jau 
34,000. Tie “politiniai ko
misarai” armijoje esą nie
kas daugiau, kaip žvalgybi
ninkai, kurie seka karinin
kų veiklą.

Sienų sustiprinimai.
Sovietų Rusija yra pasta

čiusi didelius sustiprinimus 
palei savo rytų ir vakarų 
pasienius. Kiekvienas su
stiprinimas turi dvi linijas 
maždaug po 4,000 km ilgu
mo. Palei Suomijos sieną 
pastatytos požeminės tvir
tovės. Palei Rumunijos, 
Lenkijos ir Estijos sienas 
pastatyti sutvirt i n i m a i 
dviem linijom, maždaug 
150 kilometrų platumo juo
sta. Visi gyventojai iš tos 
juostos yra iškelti į krašto 
gilumą, o ton vieton yra at- 
ke’ti visiškai ištikimi žmo
nės, kurie jau tarnavę rau
donojoj armijoj. Juostoje 
pastatyti požeminiai sutvir
tinimai, gelžbetoninės pa
talpos, lizdai patrankoms ir 
kulkosvaidžiams, platfor
mom lėktuvams, oro atakai 
padėti punktai. Po žeme yra 
daug aerodromų, o sutvirti
nimų juosta su krašto gilu
ma jungia nauji keliai, ku
rie panašus į vokiečių auto
stradas. “D. V.”

ĮLEIDO 10,000 VĖŽIU.
Zarasų ežeruose vėžiu 

beveik visai neliko, todėl 
miesto s-bė Įleido šią vakarą 
10 tūkstančių vėžių. Kasmet 
po tiek {leidžiant, po kelių 
metų, ežerai bus vėžingi.
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Amerikos Lietuvių Ekono- Ekonominio centro atstovas sionalui “gerą dieną” ir iš- 
minio Centro Valdybos ' ' '--1

laiškas.
Rugsėjo 11 dieną New 

Yorke įvyko Amerikos Lie
tuvių Ekonominio Centro 
suvažiavimas, kuriame tarp 
kitų dalyvavo ir kalbas pa
sakė įžymus Lietuvos ir A- i

merikos lietuvių gyvenimo ! 3. Seniau gyvuoją ir nau-1 
vadai. Visų kalbos buvo tai-1 jai susidarę 1 

lietuviams stiprintis ekono- dyti savo kolonijose progra
miniai, biznieriams ir pro- “Artinimosi su visuome- 
fesijonalams organizuotis,! ne” ir obalsį “Savas pas

j jūsų kolonijoje ir padės girsti iš jo gražų simpat.š- 
■ centro valdybai dirbti įvai-' ką žodį. Tik tiems profesio-
irius darbus ekonominiais nalams gali būti nepatogu 
atžvilgiais. Toks atstovas visuomenėje maišytis, kurie 
gali būti jūsų organizacijos nemoka pridaramai užsilai- 
pirmininkas arba ir šiaip kyti ir nenori, kad žmonės 
narys, kuris interesuojasi ir matytų jų kokio nois netak- 

i turi laiko veikimui. : tiško elgesio.
į Taigi, pradėdami savo 

v«u«!. V!OU na!MuD uuvu ta!- _____ v vaizbos ‘ bu“tai dai b4- mes Ekonominio
komos i reikalą Amerikos arba sąjungos pradėkit vyk- j centro va dyba, patiekiame

- - jums, biznieriai ir profesi-
I jonalai, viršuje išdėstytus 
’ darbavimuisi pasiūlymus, 
i Toliau priklausys nuo jūsų 

biznieriai ir Pač’ri> kaip su savo lietu-
skundžiasi, Iviais. susidraugauti, kaip 

- - 1 gauti jų pritarimą ir para
mą jūsų bizniuose ir profe
sijose.

Kas reikalinga iš Ekono
minio centro valdybos, mes 
visada mielai jums pateik
sime žinių laiškais, arba 
per spaudą.

Lietuvių visuomenę kvie
čiame būti savo biznierių ir 
profesionalų draugais. Ži
nokit, kad tik savas jums 
geriausia pagelbės jūsų bė
doje ar nelaimėje, todėl sa
vas turi visada būti vertas 
jūsų paramos, kada jus at
liekat savo biznio reikalus 
ar reikalaujat profesiona- 
lio patarnavimo.

Vaizbos butai ir sąjungos 
prašomos skubiai atsiliepti 
į tai, kas iš jūsų prašoma— 
prisiųsti savo išrinkto at
stovo vardą ir antrašą Eko
nominio centro 
kuogreičiausia.

Jei reikalinga 
butams tveriantis 
cijų, jas tuoj gausite atsi
kreipdami į Ek. centrą. Kur 
bus nepertoli ir patogu, vi
sada jums mielai pagelbės 
sutverti jūsų kolonijoj vaiz
bos butą atsilankydamas 
centro valdybos narys, arba 
jau esančių kitų kolonijų 
vaizbos buto atstovas.

Visi išvien, broliai lietu
viai, imkimės darbo organi
zuotis ir stiprintis ekono
minėje kryptyje. Šiame dar
be neturi būti maišoma nei 
religija, nei pažiūros, nes 
biznyje ir profesijose visi 
esam lygus. Pasidarbuoki
me, pažiūrėkime kiek daug 
galime nudirbti veikdami ir 
laikydamiesi išvien.

Amerikos Lietuvių Eko- 
rengti to- nominis Centras.
<US išva- j Chas K. Pikielis, pirm., 

629 — 54th street, 
Pittsburgh, Pa.
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fesijonalams organizuotis, ’ ne” 
ir visai išeivijai rištis arčiau 
savitarpyje.

Kalbas sakė Lietuvos mi
nistras P. Žadeikis (jo kal
ba buvo priimta raštu, nes 
ponas ministras negalėjo 
asmeniškai dalyvauti), Lie
tuvos generalinis konsulas 
Jonas Budrys, konsulas P. 
Daužvardis, d-ras Jonas 
Šliupas, prof. K. Pakštas, 
garbės konsulas adv. A. O. 
Šalna, Lietuvos Verslininkų 
Sąjungos atstovai Briedis, 
Kaškelis ir J. Valentukonis.

Suvažiavime išrinkta nau
ja valdyba iš šių Amerikos 
lietuvių vaizbos butų narių:

Pirmininkas, Charles K. 
Pikelis, Pittsburgh, Pa.

Vice-piimininkai, D-ras 
Aukštikalnis, Waterbury, 
Conn., ir F. Petrulis, Arling
ton, N. J.

Seki’jtoriu-, K. S. Kar
pius, Cleveland, Ohio. •

Iždininkas, A. S. Trečio
kas, Newark, N. J.

Prisilaikydama suvažia
vime pareikštų minčių, pa
geidavimų ir tarimų Ekono
minio centro valdyba imasi 
darbo savo brolių lietuvių 
tarpe išeivijoje ir pradės 
užmegsti artimesnius, ryšius 
su ekonominėmis organiza
cijomis Lietuvoje, kaip tik 
ten pradės dalykai nusisto
vėti dėl šiuo tarpu įsisiūba
vusio karo.

Amerikos lietuvių tarpe 
Ek. centro valdyba imasi 
vykdyti __ ri_ ’___ 1__
musų susistiprinimui dar
bus:

1. Kviečia ir ragina viso
se kolonijose, kur tik ran- į 
dasi lietuvių biznierių ir j 
profesionalų, skubiai suda-1 
lyti savo organizaciją, ar, 
tai Lietuvių Vaizbos Butą į 
ar Lietuvių Biznierių ir Pro- i 
fesijonalų Sąjungą, ir apie ’ 
savo i 
pranešti Ek. centro valdy
bai. Reikalinga prisiųsti vi
sų į tą organizaciją susira
šiusių narių ir vietos valdy-! 
bos sąrašą. Kur patys nepa- 
jėgia sutverti tokios organi
zacijos dėl stokos informa- mano,

’ ir obalsį 
Savą.”

Iki šiol ir 
profesionalai 
kad lietuviai vieni kitų ne
remia, eina pas svetimtau
čius, o kai reikia kokios pa
galbos, tada kreipiasi į sa-' 
vus. Tame kaltė ne visuo
menės, bet pačių biznierių 
ir profesijonalų. Jie, būda
mi gabus, sumanus biznyje 
ir profesijose, privalo būti 
ir lietuvių gyvenimo va
dais, veikėjais ir darbinin
kais savo kolonijose; jie 
privalo dirbti, auklėti savo 
vientaučius prie supratimo, 
kaip svarbu ir būtina yra 
remti savus, saviems išvien 
laikytis, nes tik tada lietu
viai visur bus stiprus, kai jie 
bus vieningi.

Susiartinimą su visuome
ne galim pravesti rengiant 
linksmus vakarėlius su dai
nomis, muzika, šokiais ir 
trumpomis kalbomis apie 
artinimosi reikalingumą. 
Tiems vakarėliams biznie
riai ir profesionalai suau- 
kauja reikmenis ir lietu
vius kviečia atsilankyti be 
jokios įžangos, arba pada
rant visai mažą įžangą kaš
tams padengti.

Tuose vakarėliuose; reb 
kalinga gražiais pamokini
mais raginti lietuvišką vi
suomenę prekiauti su savais 
biznieriais, eiti pas savo 
profesionalus, išvien remtip įjl vi vciuncii UO) lovivii iviiiii 

lietuvius einančius i Ameri- 
o vctiuiyua iinaol I , t

sekančius būtinus ko* Poetiką Ir apie savo
veikimus reikia rašyti lietu
viškuose laikraščiuose, ir ra
ginti lietuvius remti savo 
spaudą, kuri yra ir bus A- 
merikos lietuvių visuomeni- 

! nio gyvenimo vadovė ir tal- 
kininkė ekonominiuose ir 

I kultu,rimuose musų dar- 
I buose.

Vasaros metu' i
11 d 1 L4 I UI 1 Ii dIJlC i • j i * —1 •

rusforganizavimą tuoj k}us.Pat draugiškus 
_ . c v ry io am mi ic iai L- n i Lri icžiavimus, piknikus, eukvie- ' 

čiant savo kolonijos lietu- į 
vius pasilinksminti, arčiau 
susidraugauti su savo biz
nieriais ir profesijonalais.

Kai kurie profesijonalai 
, kad jiems netinka 

cijų, prašome tuoj kreiptis maišytis su “paprasta visuo- 
į Ek. centro valdybą. ' mene.” Bet tie daro didelę

2. Visi lietuvių vaizbos klaidą. Visuomenė labiau 
butai ir profesijonalų ir biz- gerbia tuos profesionalus, 
nierių sąjungos prašomos kuiie darbuojasi lietuvių 
tuojaus išrinkti vieną narį gyvenime ir kurie visur da- 
iš savo ta: po ir įgalioti jį lyvauja. Lietuviui darbinin- 
buti jūsų atstovu Ekonomi- kui yra garbė, kad jis gali 
niame Centre. Jis skaitysis | pasveikinti, palinkėti profe-

valdybai

naujiems 
informa-

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
; SURAŠINĖJA GYVULIUS.

Klaipėdos kr. jau buvo du 
gyvulių surašinėjimai, ku
riuos pravedė ir užrašė su
lig ūkininkų pasakymo. 
Rugsėjo 4 d. prasidėjo tre
čiasis visuotinas gyvulių su
rašymas. Valdžios pareigū
nai vaikšto su seniūnais po 
tvartus, laukus ir surašo vi
sus gyvulius, išskiriant šunis 
ir kates.

Vokiečių Armija Užima Varšuvą.

00 VĖŽIU I

aruose
įeliko, 
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Ši nuotrauka buvo prisiųsta Amerikon iš Berlyno radiografu. Ji parodo vokiečių ka
riuomenę užimant Varšuvą.

Penktas Puslapia

Nemaloni Hitlerio Konferencija Su Mussolinio Žentu.

čia parodyta paskutinė Hitlerio konferencija Berlyne su Italijos užsienio ininisteriu cianu, Minei is Kviete j 
Šitą pasitarimą patį Mussolinį, brt šis atsisakė važiuoti, tačiau atsiuntė savo žentą. Hitleris norėjo, kad Ita
lija pasiūlytu aliantams taikytis su Vokietija, o jeigu aliantai šito pasiūlymo nepriimtų, tai kad Italija padėt'! 
Vokietijai sumušti juos. Bet Italija nuo visko atsisakė. Iš tes konferencijos paaiškėjo, kad Mussolinis neduos 
Hitleriui jokios pagalbos, šiame vaizde Hitleris sėdi vidury, Mussolinio žentas Cianas dešinėje, o Vokietijos 
užsienių ministeris Ribbentropas kairėj.i.

Anglija Darys Biznį 
Su Sovietais.

Ir tuo pačiu laiku kariaus 
prieš Sovietų partnerį, 

Vokietiją.
Anglijos valdžia pereitą 

sąvaitę pranešė savo parla
mentui, kad ji pasirašiusi su 
Sovietais biznio sutartį: So
vietai api upins Angliją miš
ko mėdžiaga, o Anglija už
tai duos Sovietams cino ir 
kaučuko (gumos). Ir kartu 
valdžios atstovas pridūrė, 
kad Anglija nusiuntusi 
Francuzijon 158,000 Angli- čiuose numatytas tarpmies- 

i jos kareivių ir 25,000 viso- tinio susisiekimo
kių karo mašinų kovoti žygių skaičius —- autoveži- 
prieš Sovietų partnerį—na-lmių naudojamojo kuro tau
rių Vokietiją. ------- -------- ---- ----

Toliau tiekimo ministeris 
pareiškė parlamente, kad 
šita prekybos šutartis su So
vietais turėsianti “didelės 
reikšmės netiktai ekonomi
niu, bet ir politiniu žvilgs
niais.” Ir ištikro, žinios sa
ko, kad ji labai nustebusi 
Vokietijos naciais. Berlyne 
susidariusi tokia nuomonė,

IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO 
NEIŠLEIDŽIA MARKIŲ.

Lietuvos darbininkai, ku
ris dirbo Klaipėdos kr., ga
lėjo išsinešti į savaitę po 10 
RM. su tam tikru pažymėji
mu. Dabar markių leidžia 
išnešti tik po 3, jei daugiau

Lenkija Nesitikėjo, Kad Rusai Ją Užpuls
Turėjo pasidariusi nspuoli- 

mo sutartį su Sovietais.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kaiji Lenkijoj buvo žiu-l 
įima Į Sovietus karui prasi- 

_ dėjus. Rašydamas apie tai 
nori išnešti neišleidžia, o tu-j 15 rugsėjo laidoj, Kauno 
ri į litus išmainyti. Į litus, dienraštis sako, kad Lenki- 
markes keičia bankai. į joj tuo laiku da niekas ne- 

---- sitikėjo, kad rusai galėtu ją 
LIETUVOJE AUTOBU-1 užpulti, nes Lenkija turėjo | 
SAMS TRŪKSTA KURO, pasirašiusi su Sovietais ne-

Kaunas. — Kelių valdy
ba praneša, kad tvarkraš-

Todėl žmonės ir sako, 
kad rusai su vokietčiais bu
vo iškalno susitarę Lenki
jos žemes pasidalinti, ir pa- 
sidelijo taip, kaip buvo iš 
kalno nustatyta.

fAJIEŠKOJIMAI

autobusu

i pumo išskaičiavimais —nuo 
šiol bus dar labiau aprėžtas 
bei sumažintas. Todėl gy
ventojai prašomi nesiveržti 
į autobusus ir stengtis savo 
keliones -atlikti kitomis su
sisiekimo priemonėmis: kur 
esama geležinkelio — trau
kiniais, trumpesnes kelio
nes — arkliais arba pės
tiems, o autobusais naudotis

puolimo sutartį ir toji sutar
tis nebuvo nutraukta.

Nors ėjo gandų, kad mo
bilizuojama rusų 
nė gali Lenkijon 
bet lenkai manę, 
gandus platinę 
norėdami sukelti

kariuome- 
įsiveržti, 
kad tuos 

vokiečiai,

Pajieškau Andriaus STROLIO, Jes- 
tiukių kaimo, Mikališkių valsčiaus, 
Mariampolės apskričio. 1907 abudu 
sykiu atkeliavome į Jungtines Vals
tijas, draugas mano kaimynas nuke- 
liav3 j Mahanoy City, Pa., o aš į 
C< nn. Meldžiu geras drauge kuogrei- 
čia i atsišaukti, kurie žinot kur jis 
randas, prašau pranešti, turiu labai 
labai svarbu reikalą. (1)

Andrius Draskinis
per K. A. Makarevicius

32 Hill street, Waterbury, Conn.

kad dabar jau niekas negali tik esant būtinam reikalui 
žinot, kieno Rusija draugas kurią ilgesnę kelionę atlikti.
—Vokietijos ar Anglijos. Petronėlė Lamsargienė

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

Į tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
i ir busit patenkinti. (60)

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

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
- Juodgalviai, rud

galviai, gclton- 
galviai ir balt
galviai Prisiun 
čiu j visas dalit 
Suvienytų Va Is t’ 
jų ir ) Kanada

GEO. 
BENDORAITIS

520 Wilson St., 
Waterbury, Conn.

IŠČIAUDĖ KULIPKĄ 
IŠ NOSIES.

Laikraščiai praneša šitokį 
atsitikimą: vartant vienam 
vyrui ginklą, per neatsargu
mą jis iššovė ir kulipka per Į 
veidą įlindo į galvą. Ji įstri
go arti nosies kanalo tokioj 
vietoj, kad operaciją daryti 
buvo pavojinga. Ji tenai už
gijo ir pasiliko. Tas vyras 
išgyveno taip jau apie 10 
metų. Bet aną rytą jis smar
kiai sučiaudėjo ir iš jo no
sies išlėkė kulipka.

KINIEČIAI SUNAIKINO |
100 JAPONŲ LĖKTUVU.; PLEISKANAS ir

Iš Šanchajaus praneša-1 SuSiijirinkit 
ma, kad kiniečių orlaiviai | PLAUKUS 
užpuolė japonų aerodromą | Varlokite Alexander’s Castile c;;.. 
Hankau mieste pereita SU- I Oil Shampoo ir Stiprinantį Toniką, 
batą ir bombomis sunaiki-; 2* centus, o mes prisiųsi-

no daugiau kaip .100 japonų 
orlaiviu, kurie tanai buvo 
sustatyti.

Olive

2 Sampalu.
ALEXANDER’S CO. 

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON. M ASS.

Paj’ieškau pusbrolio Vinco Merecko, 
, paeina iš Lietuvos Kauno apskričio, _ „ _ ___  tarp Mas-j Rumšiškių parap., Dovainonių kaimo;

kvos ir Varšuvos nesantaiką. I ‘S&5X iSTi'’
Nepuolimo sutarty Rusija rraS“u rrunetti, busiu iabal de- 

, 1 kineas. Juozas Mcreckas (1)buvo pasiządejusi niekados i 422 RinKwood avė., 
nepulti Lenkijos, jeigu ją į_______ Pompton Lakes, n. j.

užpultų kita, valstybė, todėl i pajieškau _ „
rlp 111Q 'v/ilc 1 pči£1 mPRENIO, apię 20 metų at^al $?yve- praaejus vokiečiams \ ei žus no Conn; va'lstijoji turi dideię šeimy. 

] Lenkiją, Varšuvos valcizia nų ir turi daugiau brolių. Prašau at- 
sutraukė visas savo karo je- 
gas į Vakarus, prieš vokie- kingas. 
čius, manydama, kad jos 6140 
Rytų siena visiškai saugi,' 
nes lusai jos nepuls.

Bet pasirodė, kad Sovietų 
pasirašyta nepuolimo sutar
tis buvo bevertis popierga- dar 
lis. Raudonoji armija įsiver
žė Lenkijon ir užėmė netik *us gyvenusi 
tas sritis, kurios 1920 metais ________ _ . ......
buvo iš Rusijos paveržtos, gyvenęs Maine valstijoj, kur 
. i* •• i • dahar vra, nežinoma.bet uzeme ir Galiciją, kuri Pctkevičius Bronislovas, prieš dve- 
Sovietų Rusijai nekuomet į?ri„m<itus Kyven?s Northampton, 
neprigulėjo. Prieš pasauli
nį karą Galicija prigulėjo 
Austro-Vengrijai.

Jeigu teisinti Sovietu žy-| . *_ . . . *■ i 1 Vilnono, OU11UO mygi Galicijon tuo argumentu, kolo, J922 metais gyvenęs Brooklyne 
kad Galicijoj gyvena rusi-', 1 .1 _ . niięs is .armausKių Kaimo a. rane-nai, SlaVŲ kilmes žmones, tai munės valsčiaus. Lietuvoje jam pri- 
juk ir Čekoslovakijos gy
ventojai yra slavai, o tačiau 
Sovietai jų neužtarė, kai jie 
buvo imami Hitlerio vergi-' 
jon. Pagaliau, ir lenkai yra1 
slavai, o vis dėlto Maskva 
nesako, kad jie priklauso 
jai. Tai kodėl gi jau turi bū
tinai prigulėti tik rusinai ir 
baltgudžiai? Ar jie yra ka
da nors pareiškę tokio noro? 
Juk ne. Jų sutikimo niekas 
nesiklausė. Užėmė — ir vis
kas.

švogerio Stanislovo 

no Conn, valstijoj, turi didelę šeimy- 

sišaukti, kurie žinot kur jis randasi 
prašau pranešti, aš busiu labai dė- 

Frank Dergelas (3)
6C40 So. Campbell av., Chicago, Iii.

LIETUVOS GENERALINIO KON
SULATO PAJIEŠKOJIMAI:

Linkus Česlovas, iki 1939 metų gy
venęs Baltimore, Md.

M aekevičienė-Stanaitienė Agnė,
šių metų pradžioje gyvenusi 

Brooklyne.
Melinauskienė Ona, prieš kelis me- 

i nuosavuose namuose 
Brooklyne.

Patremekaitis Jonas, išvykęs prieš

Povilionis Jonas, 1928 metais gy
venęs New Yorke. (_

Puida Jonas, sūnūs Onos ir Petro 
į Puidų, prieš kelias dešimts metų gy- 
I venęs Pittsburghe.

Ramanauskas Feliksas, sūnūs My-

Rimas Pranas, išvykęs prieš karą. 
Kilęs iš Armališkių kaimo A. Pane- 

klauso ūkio dalis, kurią savinas! 
svetimi.

Sabunas Vladas, 1922 metais gy
venęs Brooklyne.

šl< gėris Jurgis, prieš septynis me
tus gyvenęs Cambridge, Mass.

Tamulynas Juozas išvykęs prieš
1 arą, gyvenęs Scranton, Pa.

Trajonas Antanas, 1920 
gyvenęs Pittsburgh. Pa.

Utmanas Juozas, dar 1932 
gyvenęs Brooklyne.

JieŠKomieii arba apie juos 
tieji maloniai prašomi rašyti:

Lietuvos Generalinis Konsulatas
16 West 75th St., New York City.

metais

metais

žinan-

APSIVEDIMAi.

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
įvykius, tai 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 pasiųsime veltui.

Suvis dykai dasižino- 
site savo ateitį ir ko
kią laimę turėsite gy
venime, jeigu parašy
site tuojaus indėdami 
kelias štampas dėl 
persiuntimo. Adresuo-

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

CHICAGO, ILL. *

Pajieškau apsivedimui rimtos mer
ginos nuo 20 iki 30 metų; aš esu vai
kinas, jaunas, gerai tarodau, turiu 
gerų darbų. Mergina, kuri myli gra
žų gyvenimą, prašau atsišaukti. (4)

S. U. K., 2082 St. Urban st.,
Montreal, Canada.

REIKALINGI AGENTAI:
Pardavinėjimui naujausių ir gražiau
sių 1940 m. DARIAUS IR GIRĖNO 
NO Kalendorių. Galima pasidaryti 
gerą algą. Kreipkitės: (-)

STANDARD CALENDAR CO. 
332 W. Broadway, 

South Boston. Mass.

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

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

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



Beitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 42. — Spalio 18 d., 1939 m.Moterims Pasiskaityt
A SI SKYRIŲ TVARKO

M. MICHET.SONIENĖ.

KARO LAUKAS.
Nustojo griaut ir baubt 

kanuolės, 
laukuose jau nėra pulkų; 
tik viens pašautas ii’ parpuolęs, 
bet gyvas tarpe užmuštų.

Jis galvoja: “Ką aš čia blogo, 
ar ką pikto kam padariau? 
Kam atitraukė nuo to stogo, 
kuriam ramiai sau gyvenau?

“Už ką čion gausiai liejas 
kraujas?

Kas atvedė pulkus čionai 
kareivių, kad jie kaip gaujos 
žvėrių čia muštus mirtinai?
“Ar už tėvynę, už liuosybę? 
Oi, ne, nes ponam to neveik! 
Jiem reikia turtų ir gerybių, 
ir tu už juos numirti eik...

“Nuneškie, varna, mundirelę 
pas mielus brolius, tėvelius— 
tegul ją plauna ašarėlėm 
ne vienus ilgus metelius...
“Tenai ne ąžuolas aukštasis 
svyruoja palinkęs žemyn; 
tai liūdi tėvelis senasis, 
kasdiena eidamas senyn...

“Ir ne obelis ten baltoji, 
nuleidusi žemyn šakas; 
tai motinėlė ten .vaitoja, 
nuleidus senąsias rankas.
“Ne pušelė tenai žalioji 
siūbuoja vėjo pučiama; 
seselė verkia ten jaunoji, 
rūtas žaliąsias skindama...
“Broleli jaunas, tu nors stoki 
j mano vietą pas tėvus.
Ir laimės jiems ir sau jieškoki, 
beardamas plačius laukus...
“Jau aš negryšiu pas 

savuosius— 
iš skausmo plyšta man širdis... 
Turiu numirti čia laukuose, 
ir manęs niekas nematys...”

Prisiuntė Vargo Duktė.

VYRAS, VEDĘS 30 MO
TERŲ.

Kroatų miestelyje Cu- 
panja mirė vyras, kuris bu
vo vedęs 30 moterų. Tas Į- 
vyko 45 metų laikotarpyje. 
Per jo laidotuves paskui 
karstą sekė 14 nusiminusių 
—buvusių žmonų. Pirmą 
jisai vedė būdamas 19 me
tų. Už kelių mėnesių žmona 
numirė. Praėjus pusei metų 
jisai vedė kitą moterj, bet 
už kelių sąvaičių ji pabėgo, 
taip pat padarė ir trečioji 
žmona. Pravoslavų bažny
čia atsisakė jam duoti nau
jus šliubus ir jisai pradėjo 
gyventi ‘susidėjęs. Vesda
mas jisai kiekvieną labai 
karštai mylėjo, bet praėjus 
Iteliatai sąvaičių ta nusibos
davo ir vesdavo kitą. Atsta-

'Michigano Ūkininkai 
Likvidavo Bendrą

j tytai žmonai pamokėdavo ir 
pirkdavo papuošalus naujai 
ir tt. Per 45 metus praleido 
nemažiau 30 žmonų, bet dėl 
to numirė visišku vargšu ir 
be sveikatos. Seniau buvo 
turtingas, sveikas vyras, ne- 

l gėrė, nerūkė, skaitėsi darbš- 
I tus ir sumanus, bet turėjo 
■ dideli palinkimą prie mote
riškos lyties. Moteriška ly
tis jam tiek brangiai kaina
vo, kad iščiulpė visą jo tur
tą, sveikatą ir nuvarė per- 
anksti i kapus. Mirė būda
mas visišku elgeta. “L. Ž.”

PADAINUOSIU TAU 
DAINĄ.

Dainom nupinti žodžių stinga, 
lik vieną—vieną dar žinau...

Daina skaidri, nerūpestinga— 
Ją padainuosiu tiktai tau.
Apie aukštų kalnų viršūnes. 
Apie žvaigždėtąsias naktis... 
Ir apie ežerų bedugnes— 
Daina tau viską pasakys.
Kaip žalius gluosnius supa 

vėjas, 
Ką čiulba paukščiai vakare, 
Ir kiek svajonių išsiliejo 
Žalių laukų plačiam bare.
Daina skaidri, nerūpestinga, 
Tik vieną posmą nutylės... 
Bet tuos žodžius, kurių čia 

stinga, 
Tavo širdis lengvai atspės...

O. Latvytė.

IMA NAGAN PASKOLŲ 
“RAKETĄ.”

Bostone ir visoj Massa
chusetts valstijoj veikia visa 
eilė firmų, kurios siūlo 
žmonėms mažas paskolas 
labai “lengvomis” išlygo
mis. Jos skelbiasi laikraš
čiuose ir per radiją. Nerei
kia nei užstato, nei paran
kos, tik nueik ir paskolą 
gausi. Sąlygos “lengvos,” 
tik vienas procentas palū
kanų. Bet tas procentas rei
kia mokėti kas mėnesį, tai 
jau pasidaro 12 procentų 
per metus. O pridėjus kitus 
mokesčius pasidaro iki 30 
procentų. Šitoks lupikavi
mas yra uždraustas įstaty
mais, tačiau iki šiol niekas 
tų lupikų nematė. Tik dabar 
apsižiūrėta, kad per metus 
tas paskolos “raketas” iš
plėšia iš vargingesnių žmo
nių milionus dolerių per me
tus. Taigi šią savaitę valsti
jos prokuroras paėmė tą 
“raketą” už apykaklės. 
Traukiama teisman iš viso 
65 tokios firmos.

Judžių Žvaigždės Romansas.

Laikraščiai rašo, kad judžių aktorka Ann Sheridan 
galinti susituokti su Shipwreck’u Kelly, čia yra pa
rodyti jiedviejų atvaizdai.

Frontą.
Fountain, Mieli.I 1

Stalinas i.u Hitleriu sųar- į 
dė ir musų ūkininkų bendrą 1 
fiontą, kuris čia buvo suor
ganizuotas kovai prieš kąrą 
ir fašizmą.

Dvi pašelpinės draugijos 
Literatūros Draugijos 
pa, kurios randasi šioj 

linkėj, tuiėj o bendrą

Londono Vaikai ir Moterys Bėga iš Miesto.

. ir L., 
kuopa. 
apyl___T.,, a---- ------------

frontą. Jis gyvavo keliatą 
metų. Ka° metai buvo ren
kamas komitetas iš trijų y- 
patų, po vieną nuo kiekvie
nos draugijos ir kuopos. 
Per visą bendro fronto gy
vavimo laikotaipį komitete 
draugijas atstovavo tie pa
tys draugai: Jonas Švelnia, 
Jonas Juodaitis ir V. Marti-

! naitis. Paskiau, susiorgani
zavus Amerikos Lietuvių 
Kongresui, tas pats komite
tas atstovavo ir Kongreso 
reikalus. Bet dabar, kai Sta
linas susibičiuliavo su bar
baru Hitleriu ir kai A. L. 
Kongresas tapo likviduo
tas, tai ir musų draugijos 
(L. U. P. ir L. U.) pasipikti
no tokia Stalino-Hitlerio bi
čiulyste ir likvidavo bendrą 
frontą. Galutinai užbaigti 
tą likvidavimo darbą pali
ko bendro fronto komitetui. 
Bendro fronto komitetas 
turėjo 6 spalių dieną posėdį 
ir numarino bendrą frontą, 
nes bendras darbas jau ne
bus galimas. Musų komunis-

i tai ir jų spauda nesiliovė 
atakavę kitas sroves, o la
biausia puldavo socialistus 
ir jų spaudą. Nors komunis- Jie yra nuošaliausiose kraš-i 
tai ir priešingi tokiam fron- to vietose:
to likvidavimui, bet jie pa- džiunglėse, neprieinamiau- j 
tys yra kalti, kad tas įvyko, siose Kinijos uolose ir ne- 
Dabar komunistai gali sau 
daryti bendrus frontus su 
Amerikos nacių Bundu. Gal 
Stalinas ir duos jiems tokį 
ukazą.

Viršrųinėtas ūkininkų 
bendras frontas turėjo ižde C - ■ ■ ■ ~ * * ’
skirstė draugijoms ir kuo*pai nas kelias, prie kurio budi 
po lygią dalį, $3.71 kožnai.' stipri

Čia matome traukinio vagoną prisigrudusį moterų ir vaikų. Visi jis yra gabenami 
j saugesnes vietas, nes Londone kas naktį laukiama vokiečių orlaivių užpuolimo.

MIRT/ PASMERKTIEJI
Japonų telegramų agen

tūros žiniomis, nesenai Ja
ponijoje pabėgęs 51 rau
puotasis ir jie visi dabar 
siaučią Osakos apylinkėje. 
Šis ligonių būrys jau spėjo 
šimtus apkrėsti ir diena iš 
dienos jis kelia vis didesnį 
susirūpinimą, nes dar 
šiandien neturima priemo-1 
nių šiai baisiai ligai išgydyt.

Daktarai gali šios rūšies 
ligonims sušvelninti tik 
skausmus, kurie paskutinė
je šios ligos stadijoje žmo
nes padaro žvėrimis, pasi
ryžusiais padaryti bet kokį, y- ------ •--------T------
žiaurų darbą. Paprastai, to- Sy^Y1-0^8 ,ir seselės norėjo 
kį žmonės uždaromi. Azijo- Ja išprašyti, ji pribėgo prie 
je yra kaimų, kuriuose gy.; vięno jauno ligonio raupuo- 
vena tik raupais sergantieji. ^°J° ,n‘ JI apsikabino, nuo- _ - -A . - . . wx 1 CX I —-X x vs zx z-J rx I 1 wx x a zx I . zx z-J «x

Vidurio Indijos ma J° žaizdas.

patuština jam patalpą, 
puošia ją gėlėmis, kad 
palengvintų jo skausmą. Vi
si gerai prisimena likimo 
kelią, kuris čia juos atvedė. 
Už trijų metrų aukščio sie
nos lieka visas gyvenimas, 
nors jo ir kažkaip butų 

ir gaila.
Štai, naktį per sieną įlipa 

dvidešimties metų mergai
tė. Ji jau daug kartų buvo 
nutverta belandanti į rau
puotųjų kaimą, tačiau ji vis 
dar bando savo laimę. Kar
tą ji buvo net paklydusi— 
visai nerado šio kaimo. Kai

pa- 
tuo

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

gomis kūno dalimis liesda- 
“Jeigu nori

te, prašau dabar išmesti 
I mane lauk. Dabar jau ir aš 

gyvenamose Japonijos vie-jf®r&u' susuko ji. Ir nieko 
tose. Jau iš tolo tenai tam kitę neliko, kaip sulaikyti 
tikros lentos su parašais į- 11 Ja- ,Jr ^aiP J1 jau gyveno 
spėja kiekvieną atvykstan- SP myhmu raupuotoji! kele
li, o iki trijų metru aukščio J 1U.S metus. Jį raupai jaui jau 
tvoros atitveria kiekvieną iš naikinti, o ji vis nega- 
laisvojo pasaulio. Į sergan-, eJ.° J° palikti. Juos galuti

nu.14. Šiuos pinigus pa- čiujų sritį įeiti tėra tik vie-,nai Pe^Kyrė tik vyro mirtis. 
Iš seniau jaunyste dvel

kiančios mergaitės beliko 
tik žmogaus paveikslas, nu
sėtas nepagydomų žaizdų. 
Po ketvirčio vienumos me
tų jai nusibodo toks gyveni
mas ir kiekvieną naktį ėmė 
bandyti pabėgti, o jau po 
dviejų metų ji pasekė myli
mąjį ir atsisveikino su visais 
gyvaisiais.

Amerikos Lietuvių Kongre
so pinigų nebuvo.

i sargyba. Tokio ati
tverto kaimo vidutyje yra 
medicinos stotis, kurioje 
paprastai dirba vienas gy
dytojas ir kelios gailestin
gosios seserys. Ligoniai, ku
rie čia surinkti iš įvairių 
krašto vietų, gali dalyti ką 
tik nori. Jie čia turi savotiš
kus namelius, sodus, gali 

’' žaisti ir tt. Kai kuriose rau-

Ūkininkai šįmet turėjo 
gražų derlių.

Ūkininkai jau baigia ap
sidirbti vasaros darbus. 
Kluonai jau pilni pašaro gy
vuliams. Svirnai pilni javų. 
Raugyklose (silose) rūgsta tuj kolonijose yra įren. 

žiniškos statinės, kuriose su
telpa nuo dvidešimts iki ke
lių šimtų tonų žalio pašaro 
galvijams.

Dabar pas mus bulveka- 
sis ir komų lukštenimas. So
dai raudonuoja nuo vaisių. 
Pereita vasara buvo gana 
gera, viskas užderėjo. Ūki
ninkai turėjo apie porą de- 
sėtkų pikninkų. Draugijos butų visai nereikalingos, vi- 
turejo pelnomo dalyviai ge-|Saį išnyksta. Ir taip žmogus 

.... . dalimis miršta. Nieko negali 
padaryti gydytojai nei nau
jausios medicinos priemo
nės, o gali tik sumažinti 
skausmus. Tai tam jie čia ir 
yra, toje mirti pasmerktųjų 
valstybėlėje.

Raupuotųjų valstybėlių 
gyventojai gali tik pasakas 
pasakoti tikrojo žmonių gy
venimo, kurį čia būdami j 
prisimena. Štai vieną dieną i 
atvežamas surištomis kojo-; 
mis ir rankomis trisdešim
ties metų vyras. Kiniečiai 
policininkai, kurie jį turėjo 
iš sveikųjų tarpo izoliuoti, 
apsivelka guminiais drabu
žiais. kad patys neapsikrės- 

I tų. Mirti pasmerktųjų kal
ni. mo gyventojai jį ramina, i

U V " o

rai pasilinksmino. Tuoj pra
sidės ir baliai. Pirmutinį ba
lių surengė L. U. P. Draugi
ja .14 spalių vakare, šv. An
tano svetainėje, Custer, 
Mich.

Čionai ateina daug “Ke
leivio” ir “Naujienų,” nes 
šie laikraščiai paduoda dau
giausia ir teisingiausių žinių 
iš karo lauko ir politikos.

Ūkininkas.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

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

733 Lincoln st., Waukegan, 111.
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAlister avė., Waukegan, 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Place, Waukegan, 111.
> Vaitiekumis — kasierius,

726 — Sth St., Waukegan, III 
KASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, K. Ambrozunas, 
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

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

'ftiaid od -a o(»: t ‘oisauąui ouzoif tuaip 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, m.

gti kinoteatrai ir įvairios ki
tos nuobodaus gyvenimo 
paįvairinimo priemonės. Li
goniai niekuo neturi rūpin
tis. Jie gauna ko tik nori. 
Tačiau gyvenimo pabaiga 
baisesnė už visus kasdieni
nius rūpesčius ir skausmus. 
Raupai kasdieną pamažu 
naikina ir naikina paskiras 
kūno dalis, kurios tartum

ŽODYNĖLIS
LIETUVIšKAI-ANGLlšKAS IR 

ANGLIŠKAI-L1ETUVIŠKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas “Keleivy.”

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykit tuoj. Didelė knyga, apie 
300 puslapių. Kaina ............... $1.50

LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų 
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma

tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page
rinta laida. Kaina ........................ 25c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos 
talizmas. Kaina ........................ 25c.

J. Kuodžiui. —“Džiaugs
mo rezoliucijos” dėl Vil
niaus atvadavimo netalpin
sime, nes manome, kad 
džiaugtis da peranksti, ne
žinant tikrai kokiomis išly
gomis Vilnius Lietuvai grą
žinamas. Juk ir lenkai siūlė 
Vilnių Lietuvai, jeigu ji su
tiktų prie jų prisidėti. Bet 
Lietuva manė, kad geriau 
turėti nepriklausomybę be 
Vilniaus, negu gauti Vilnių 
ir netekti nepriklausomy
bės. Ar dabar Lietuva gavo 
Vilnių geresnėmis sąlygo
mis, kol kas da nežinom, nes 
tos sąlygos sutarties tekste 
nepasakytos. Iš Amerikos 
korespondentų pranešimų 

girdėjom, kad perduoda
moji Vilniaus teritorija tu
rėsianti “kultūrinę ir socia
linę autonomiją,” ir kad 
Lietuva bijojusi tokiomis 
sąlygomis Vilnių 
nes toks Vilnius butų “ko
munistų propagandos cent
ras Lietuvai komunistinti.” 
O žinant kaip komunistai 
elgiasi su kitų srovių žmo
nėmis Sovietų Rusijoj, ne
galima butų visiems džiaug
tis, jeigu jie uždėtų savo 
diktatūrą Lietuvai. Nors 
Lietuvoj ir dabar laisvės ne
daug, bet visgi tenai dar ga
li eiti “Lietuvos Žinios,” 
“Lietuvos Ūkininkas,” so
cialdemokratų “Kultūra,” 
“Mintis” ir kiti laikraščiai. 
Komunistinėj Rusijoj tokia 
spauda užgniaužta. Tai 
kaip galima skelbti “džiaug
smo rezoliucijas,” jeigu 
Lietuvai bus lemta patekti į 
tokią nelaisvę?

D. Diskevičiui. — Tilpęs 
39-tam “Keleivio” numeiy 
J. Ripkos feljetonas yra pa
imtas iš “Lietuvos Žinių,” 
ir tas yra aiškiai pažymėta 
raidėmis “L. Ž.” Aprašomi 
tenai tipai yra fiktiviški, 
prasimanyti, taigi ne tams
tų kolonijai taikomi. Ir to 
feljetono autorius Ripka gy
vena ne Torringtone, bet 
Kaune. Taigi polemizuoti 
su juo ir sakyt, kad jis “pra
vardžiuoja Torringtono lie
tuvius,” butų stačiai juo
kinga.

priimti,

Vokiečiai Apskai
čiuoja Lenkijos 
Žemės Turtus.

Vokietijos žinių agentūra 
DNB skelbia pranešimą, 
kad, Lenkijai netekus sun
kiosios pramonėm, kurią už
ėmė vokiečių kariuomenė, 
dabar Vokietija žymiai su
stiprino savo karo ūkio pa- 

i jėgas. Iš Aukštosios Silezi- 
ios srities, Dombrovos ir 
Krokuvos tikimasi iškasti 
38,000,000 tonų anglies. 01- 
zos srities anglis labiau tin
ka kokso gamybai ir tuo bu
riu geležies ir plieno liejyk
loms. Dabar, užėmus šias 

. Lenkijos sritis, Vokietijos 
iškasamas anglies kiekis pa
didės net 25 nuoš. Aukštu
tinę Sileziją, Dombrovos ir 
ir Olzos sritis, Vokietijos 
plieno ir geležies gamyba 
padidės daugiau negu 
dviem milijonais tonų. Esą, 
lenkų geležies kasyklos iki 
šiol nebuvusios tinkamai 
išnaudotos, dėl to galima 
gauti daug didesnius kie
kius. Rudos atsarga užimto
je Lenkijos srityje Vieluno 
apylinkėje žymiai sustiprins 
Vokietijos karinį pajėgu
mą. Ypatingos reikšmės Vo
kietijos karo ukiui turi cin
ko kasyklos, kuriose per 
metus gaunama daugiau ne
gu 100,000 tonų. Šis kiekis 
sudaro daugiau negu pusę 
Vokietijos iškasamos cinko 
rudies. Iki šiol Lenkija di
desnę dalį cinko išveždavo 
į Vokietiją. \

Nurodoma, kad visos la
bai vertingos kasyklos galės 
būti naudojamos Vokieti
jos kariuomenės aprūpini
mo reikalams, nes tik ma
žas skaičius kasyklų esąs 
sunaikintas ir; be to, Vokie
tija šias kasyklas ir darbo 
sąlygas pažįsta iš ankstes
nių laikų. Manoma, kad 
daugumoje kasyklų darbas 
tuojau bus varomas toliau 
ir kad Aukštutinės Silezijos 
pramonės sritis bus sujung
ta su Silezijos vakarine pra
monės sritimi. Tuo buriu ti
kimasi žymiai padidinti ga
mybos pajėgumą.
“O. S. S.” arba šliubinč Iškilmė.

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

i Pirmu

Kartu i

Lietuvių
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veikslais

Dabar ką tik liejo iš po spaudos

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
mitra Biblijos 5%x8 coliai, tari 3S2 
puilspius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai y pato i. 
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tė- 
mydamas j paveikslėlius, (kurie per- 
stato kas buvo pirm sutvėrime svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogini to
kią knjgą jgijo, jam bos trumpi žie
mos vakarai

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina .................................... 25c. 1

Norinti gaut šią Bibliją, pinigus 
sipskit Expreso ar Psčto Money Orde
riu

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halstecl Street 
CHICAGO. ILL.

Tel. Boulevard 8483

■DiiiwuiKiinminnmaiiPMOiM ns

§ LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA §b ------------------------------- ----- —----------- s
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie S
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 8

KAINA $1.00. S
DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass. 8

SVEIKATA
TAI DIDEŲfiS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatines žinios ii 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 sava kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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‘ KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir H Lietuvos Laikraižių.)

Nacių Submarina Skandina Anglų Laivą. ĮDOMI ŠEIMOS DRAMA.

Ištvirkėlių Byla Mariampolės Teisme.
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eiškė, kad bylą jiems iškė- 
usi ne ji, o jos brolis, kuris 
įpie įvykį sužinojęs iš drau
gų, nes kaltinamieji tuo vie- 
ai didžiavęsi ir pasipasa
koję. Brolis ją mušęs, kol ji 
prisipažinusi, kaip buvę.

J. Naujokaitį, P. Dagilį, 
V. Vosylių ir V. Zinkevičių 
i pažinusi tik iš matymo, 
iet jokių intymių santykių 
u jais neturėjusi.

Teismas, apklausinėjęs 
■visą eilę liudininkų, rado J. 
Naujokaitį ir P. Dagilį kal- 
ais ir nubaudė kiekvieną 
jo pusantrų metų sunkiųjų 
'arbų kalėjimo. Kadangi 
ie dar nepilnamečiai, dova- 
lota trečdalis bausmės ir į- 
kaityta iškalėtas iki bylos 
aikas. V. Zinkevičius ir V. 
Vosylius išteisinti.

Budinga, kad visi keturi 
kaltinamieji yra nepilname
čiai. Taip pat nuskriaustoji 
mergina yra gana jaunų 
metų.

Keturi jauni niekšai po va
karuškų išgėdino nepilna

metę mergaitę.
Šįmet, balandžio 10 d., 

maiiampolietė Barauskaitė 
savo bute padarė šaunų pa
silinksminimą, trukusį be
veik iki vidurnakčio. Pasi
linksminime tarp kvieste 
jaunimo buvo Erna Štejery- 
tė, Gavėnaitė, Vacius Vo
sylius, Vincas Zinkevičius 
Petras Dagilis, Juozas Nau
jokaitis, Bendorius ir dar 
kelios mergaitės ir kiti vai
kinai.

Šokių metu Erna Štejery- 
tė išėįo kieman atsivėdinti 
Ją išsekė Juozas Naujokai
tis, kuris padarė jai nedorą 
pasiūlymą, o šiai atsisakius, 
pradėjo ją vaikytis po kie
mą. Mergina bandė įsprukti 
triobon, bet J. Naujokaičio 
draugai laiku užkabino iš 
vidaus duris.

J. Naujokaitis, susigavęs 
merginą, norėjo ją jėga ves
tis į laukus. Mergina prieši
nosi, kiek pajėgdama, net 
ėmė spiegti. Atsitiktinai 
kieme pasirodžius Bendo- 
raičiui, Naujokaitis mergi
ną paleido.

Kiek vėliau keturi drau
gai, Naujokaitis, Dagilis, 
Vosylius ir Zinkevičius, 
ruošėsi eiti į vakaniškas 
šaulių namuose. Jie kalbino 
E. Štejerytę eiti kartu, ta
čiau ši griežtai atsisakė su 
jais vykti į šaulių kazarmę, 
ir jie išėjo vieni.

E. Štejerytė, bijodama vė
lai grįžti namo, prašė drau
gę Gavėnaitę nakvynės. Ga
vėnaitė sutiko leisti mergi
nai pernakvoti savo bute, ir 
abi merginos išėjo namo.

Neilgai trukus, jas pasivi
jo visi keturi draugai ir ly
dėjo net iki Gavėnaitės na
mų kiemo, kur jėga nutvėrė 
E. Štejerytę, o Gavėnaitė 
spruko kieman, iš kur spėjo 
pabėgti į butą. Juokaudami 
iš besiblaškančios mergi
nos, vyrai vedėsi ją geležin
kelio stoties kryptimi. Kada 
mergina pradėjo klykti ir 
blaškytis, jie ramino, kad 
jai nieko bloga neatsitiksią, 
kad jie ją tik norį palydėti 
namo.

Kad mergina tikėtų jų žo
džiais, jie apsisuko,ir grįžo 
su ja Gedimino gatve į mie
stą, paskui pasuko Lauko 
gatve. Mergina kiek apri
mo. Bet kada pamatė, kad 
jie -eina į tamsią vietą, vėl 
pradėjo spiegti ir blaškytis.

Ties žydų mokyklos tvo- 
rią ją staiga griebė J. Naujo
kaitis glėbin ir parmetė ant 
žemės. Mergina pradėjo 
blaškytis ir spiegti, bet jai 
buvo suduotas smūgis gal
von ir užimta burna, čia 
pat, nepaisydami merginos 
protestų, merginą išprievar
tavo J. Naujokaitis ir P. 
Dagilis. Atlikę niekšišką ir 
biaurų darbą, piktadariai 
nuėjo savais keliais.

Naktis buvo tamsi ir vėly
va. Nors už keliasdešimt 
žingsnių gyveno žmonės, ta
čiau į merginos šauksmus 
niekas neatsiliepė ir niekas 
nepagelbėjo vargšei mergi
nai apsiginti nuo keturių 
niekšų užpuolimo.

Apie įvykį buvo pranešta 
prokuratūrai, kuri užvedė 
bylą. Visi keturi piktada
riai, V. ZinkevičiuSj P. Da-. • 
gilis, J. Naujokaitis ir V. atvykę daugiau kaip 160 
Vosylius, buvo patalpinti mokytojų. Švietimo M-ja 
kalėjiman. | dabar šiems mokytojams su-

Rugsėjo 6 d. Mariampo- teikė nuolatines vietas pra- 
lės apygardos teismas džios mokyklose, 
sprendė šitą bylą.

Teisme piktadariai prisi
pažino padarę šitą niekšiš
ką nusikaltimą ir neigė mer
ginos jiems metamus kalti
nimus.

Erna Štejeiytė teisme pa*

|\f'£'g v,-;;.
iį '

HWjf* ’'/*■''

Šito paveikslo vidury matom skęstantį anglų laivą “Kensington Court.” Tai vokie
čių submarines darbas. Kairėje matosi valtis su žmonėmis, kurie spėjo išsigelbėti. 
Viršuje parodytas anglų karo lėktuvas. Jis atskrenda priešo submarina atakuot bom
bomis. Bet submarina jau panėrė po vandeniu.

tik ją gąsdinęs. Jis skundė
si suardytu šeimos gyveni
mu, Matusevičius pavilio
jęs nuo jo žmoną ir dabar 
su ja gyvenąs. Prašė teismą 
pasigailėti.

Viliušienė teisme tardy
mo metu nurudę persiskyru
si su vyru del jo ne’sugyve- 
nimumo, bet ne del Matuse
vičiaus, tačiau liudininkai 
parodė visai priešingai.

Teismas rado, kad Viliu- 
šis šitą nusikaltimą padarė 
būdamas didžiai susijaudi
nęs ir jį nubaudė pusantrų 
metų sunkiųjų darbų kalė- 
imo.

Daromi Žygiai Alko
holikų Gydymui.

Naujas Įstatymas 
Labai Suvaržo Pra

monę.
----------- Pagal ministerių tarybos

Taip Kaune, taip provin • priimtą pramonės "įstatymą, 
rijoj yra nemažas skaičius j pramonės įmonėms įtaisyti, 
nepataisomų girtuoklių — užlaikyti, tikrinti, jų techni- 
alkoholikų, kurie yra ne kas kinei priežiūrai tvarkyti fi- 
kita, kaip savo rūšies ligo- nansų ministeris, susitaręs 
niai. Jų gydymas musų kraš- ?u vidaus reikalų ministerių, 
te iki tol buvo nesutvarky- leidžia taisykles. Finansų 

ministeris turi teisę nustaty
ti, kokį specialinį mokslą 
turi būti išėjęs arba kokią 
praktiką atlikęs pramonės 
įmonių techniškasis perso
nalas jnustatyti kokios pra
monės įmonės kiek ir kurio-

tas. Paskutiniu laiku Lietu
vos Blaivinimo sąjunga da
ro žygius, kad prie S. Kal
varijoj veikiančios Valstybi
nės psichiatrinės ligoninės 
butų įsteigtas alkoholikams 
gydyti skyrius.

Taip pat i-upinamasi, kad mis sąlygomis turi priimti 
Vidaus reikalų ministerija mokinių ir praktikantų. Pra- 
išleistų atitinkamą _ įstaty- monės įmonės, kuriose yra 
— ——.i i,,,..; 200 ir daugiau darbininkų

arba 200 ir daugiau arklių 
jėgų galingumo, įpareigoja
mos turėti baigusius aukš
tuosius technikos ar chemi
jos mokslus gamybos vedė
jus. Pram, ir prekybos d-tas 
turi teisę atskiroms pramo
nės šakoms ar atskiroms 
pramonės įmonėms padaly
ti išimčių iš šio straipsnio

mą, pagal kurį minėtas gy
dymas reikalui esant butų 
pravestas prievartos kelių.

Šiam sumanymui pritaria 
ir sveikatos departamentas.

techniškasis perso-

NUSIŠOVĖ VEISĖJŲ 
VALSČIAUS RAŠTI

NINKAS.
Rugsėjo 2 d. Veisėjų val

sčiaus raštininkas Balys Čar- 
neckas, budėdamas 
raštinėje prie telefono var- - 
tė automat, revolverį Wal- pramones 
ter, kuris buvo tuo laiku už
taisytas 4 šoviniais. L___
veris iššovė ir vfe.________
pataikė Čarneskui į vidu
rius, kuris neatgavęs sąmo
nės tuojau mirė.

Ginklas matyt buvo ne
tvarkoje. Čarneckas rugsė
jo 4 d. buvo palaidotas vie
tos kapuose. Jis buvo Vei
sėjų šaulių būrio šaulys ir jį 
laidojant dalyvavo šauliai. 
Čarneckas buvo ramus, blai- 
vus ir sąžiningas savivaldy
bės tarnautojas. Paliko naš
lę žmoną.

vals. reikalavimų.
Pritarimas ir leidimas 

' > įmonei steigti 
duodami įmonės savininko 

' L. Revol- vardu ir negali būti be fin. 
vienas šūvis niin. sutikimo perleisti.

Įsteigta pramonės įmonė 
prieš pradedant veikti turi 
būti patikrinta ar jos įren
gimas atitinka patvirtintą 
projektą. Patikrinus, duo
damas leidimas veikti.

Atsakingų vedėju ar 
pavadoutoju tegali būti Lie
tuvos pilietis, mokąs lietu
vių kalbą ir turįs pagal šį į- 
statymą teisę laikyti pramo
nės įmonę. Atsakingu vedė
jų gali būti ir pats įmonės 

------ laikytojas, jei jis atitinka 
LIETUVA ŠVENTĖ VIL- sąlygas, nustatytas vedėjui. 

NIAUS ATGAVIMĄ. Kai šis įstatymas nevyk-NIAUS ATGAVIMĄ. 1-------
Kaunas, spalių 12 d. — ?ram; į Pj'eh- .d’to 

Vakar visa Lietuva džiau
gėsi Vilniaus atgavimu. Na
mai pasipuošė vėliavomis, 
mokyklos buvo uždarytos. 
Visoje Lietuvoje įvyko mil
žiniškos manifestacijos, mi
nios sveikino vyriausybę so
stinę atgavus.

KLAIPĖDIEČIAI MOKY
TOJAI JAU APRŪPINTI 

DARBU.
Klaipėdos kr. perleidus 

Vokietijai Į D. Lietuvą buvo

direktorius turi teisę įmo
nės laikytoją arba atsakingą 
įmonės vedėją arba abu so- 

) lidariai bausti bauda ligi 
10,000 litų; sustabdyti Įmo
nės arba jos dalies veikimą.

Visos veikiančios be lei
dimų pramonės Įmonės turi 
gauti Įstatyme nustatytus 
leidimus. Pramonės Įmonės, 
kurios nuturi atsakingųjų 
vedėjų bei jų pavaduotojų 
ir gamybos vedėjų, turi juos 
paskirti ir pranešti Pram, ir 
prekybos d-tui per tris mė
nesius nuo šio įstatymo įsi
galiojimo. Šis Įstatymas pra
dės veikti lapkričio 1 d.

NEGALI SĖTI ŽIEM
KENČIŲ.

Sausroms labai išdžiovi
nus žemę, Mažeikių apskri
ties ūkininkai nusiskundžia 
negali sėti žiemkenčių.

PAŽANGUS SĄVAfTRASTfS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

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

“A. L. BALSAS”
Caailla de Correo 303,

Buenos Aire., Argentina.

DA VIENA MOTERŲ VI-, SUMINDŽIOJO KARŽY- 
LIOTOJO KARDASIAUS ................. ..

byla. ’
Rugsėjo 5 d. Kauno apyg. §njy valšciuje,

teisme buvo sprendžiama Uogiškių kaimo, yra pušy-

GIŲ KAULUS.
Mažeikių apskrity, Viek-

Aiba kaip Veiverių ūkinin
kas Viliųšis šovė savo my

limą žmoną per langą.
Prieš keliatą dienų Ma

riampolės apygardos teis
mas sprendė charakteringą 
šeimyniniam pakrikimui by- 

I lą, kuri mieste sukėlė didelį 
!: usidomėjimą.

Kaltinamųjų suole sėdėjo 
ūkininkas Juozas Viliųšis

I nuo Veiverių, kaltinamas 
dviem šūviais norėjęs nu-

' žudyti savo žmoną Mar- 
, celę.

Bylos užuomazga paste
bima prieš kelerius metus, ‘ 
kada Marcelė Viliušienė, 
kuri už Juozo Viliušio ište
kėjo 1930 m., susipažino su 
seseis vyro broliu Kaziu 
Matusevičium. Pastarasis, 
visai nekreipdamas dėme
sio į tai, kad Viliušienė iš
tekėjusi moteris ir motina, 
pradėjo jai meilikautis, kri
tikuoti jos' vyrą, žadėti auk
so kalnus ir siūlyti pabėgti 
nuo vyro. Matusevičius jai 
patiko, ji neatlaikė jo ata- 
kos ir pasidavė gundoma. 1

J. Viliųšis pastebėjo savo nietalo dirbinius. Įmonių 
žmonos santykius su K. Ma- savininkams pranešta, kiek 
tusevičium laiku. Šeimoj ii’ kurių metalų turi būti 
prasidėjo nesantaika, bar- rezervuoti ginklavimosi val-

BUVO UŽDRAUSTA 
PARDAVINĖT GELEŽĮ.
Šiomis dienomis Ginkla

vimo valdybos pareigūnai 
patikrino privačių pramo
nės ir prekybos Įmonių san
dėliuose esamas metalų at
sargas. Sąryšy su patikrini
mu buvo laikinai suvaržy
tas tų prekių pardavimas. 

. Dabar vėl leista laisvai par- 
I davinėti visų rūšių metalus

netoli nuo niai; }<0] pagaliau Marcele dybos reikalams.
teisme ouvo sp enį.™ Uogiskių kaimo, yra pušy- Viliušienė paliko namuose I ------------------
dar viena D. Kardasiaus by- nas, kUr 1863-4 metais ka- savo vyra ir pati išsikraustė DAUG NAUJŲ SODŲ. 
la\z , -• h- i z°kai žudė ir laidojo suki- ig namų/ : Mažeikiu anvlinkėi ši r

Kardašius dabar atlieka. lėlius Kaip oasakoio tu lai- t wr *• i u • i-* , iviazeiKių apyiinKej sj ibausmę kalėjime už kitą J užsilikę sukilėliai tame - J’ V11!US1S .’PY1^0 denj dauguma ukininl 
___ -1 A- J - uzbinnę sun-iienai, Kime zmona lr nenakele ISSlskv- lonoaci n->vccf nonos e
nusikaltimą. _ pušyne buvę nukapotos

Kardasius vaidina meni- jaugiau kaip šimtui sukilę- i 
ninką iš Italijos, turtuolį, jiu ga]Vos.
dainuoja, griežia, kol su-į - ■ 
randa auką.

Prieš kurį laiką Kardašius 
pradėjo romaną su viena 
gražia inteligentiška ponia, 
vieno valdininko žmona.

Kardašius ir prieš tą po
nią rodė savo meniškus ga
bumus, kol ponia jam pra
dėjo simpatizuoti.

Kardašius sakosi, kad jis, 
nenorėdamas sugriauti šei
mos, paliovęs pas tą ponią 
vaikščioti, taigi negalėjęs 
grąžinti ir laikroduko, kurį 
iš ponios “atminimui” ga
vęs.

Ponia sako, kad Karda
šius iš jos laikroduką pavo
gęs, ji su juo neflirtavus, 
vargu ir pažįstama buvus. 
Tačiau tardomi liudytojai 
pasakė priešingai: nukentė
jusioji su Kardašium buvusi 
pažįstama, panašu buvę į 
romaną.

Paskui ir pati nukentėjusi 
prisipažino, kad su Karda- 
šiu buvus gerai pažįstama.

Prispirta ponia prisipa
žino, bet labai sarmatijos, 
raudonavo.

Kadangi teisme paaiškė
jo naujos bylos aplinkybės, , 
tai prokuroras atsisakė Kar- 1 
dašių kaltinti, nes neaišku ' 
esą, kaip ponios laikrodukas 1 
Kardašiaus kišenėje atsira- •

žmoną ir nepakėlė išsisky
rimo. Jis dažnai lankydavo-

I si pas ją naujoj jos gyvena- 
. j , ' moj vietoj, prašydavo grįžti 

Dabar per šią vietą vedant aįga] j savo namus ir kt. Ta- 
naujų kelią, atkasta daug *jau jį šaipėsi iš jo siuly- 

mų ir atgal negrįžo. Viliu- 
, . . . [šis, matydamas gražumu ne- 
kaltinių > susitarsiąs su žmona, bandė

Mažeikių apylinkėj šį ru- 
ukininkų 

naujus so
dus bei esamus padininti. 
Jau dabar rūpinasi gauti 
vaismedžių ir vaiskrūmių.

lengiasi užvesti

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
• - i-- I susitarsiąs su žmona, oanae r. , . , , .

durklų (tik labai surūdiję), • naveikti p-rasinimais ta- ..--" rT du carlu„pV I".e?es'Ųvnotn -L? P^VeiKU giąSinimaiS, ta džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius.

žmonių griaučių. Griaučiai 
atrodo dar neseni. Prie kai 
kuriu randama

kuriuos vartodavo tų metų 
šių apylinkių sukilėliai.

čiau ir tat nieko nepadėjo. 
Viliušienė tik dažniau keitė

Kaip žinoma iš sukilėlių pa- gyVenama vietą, ir jam bu-'
sakojimų ir tų metų užrašų, 
tie durklai buvę kalami Ak
menės ir Lūšės apylinkėse, 
iš kur buvo pristatomi šių 
apylinkių sukilėliams.

vę sunkiau surasti, kur ji 
nusikrausto gyventi.

Šį pavasarį pagaliau Vi
liušienė apsigyveno Ąžuolų- 

Taigi, kaip matoma, kadi Budoj, 
viekšniškiai, išardę savo tė- ' " 
vų ir bočių kapus, per juos 
pravedė kelią ir dabar juos 
mindo.

“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
je ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.

Adresas: N. BANGA
C. Paraguay No. 1480, 

MONTEVIDEO. URUGUAY.

ŽMONĖS BUVO SUSKA- 
TĘ PIRKTI MILTUS IR 

DRUSKĄ
Prasidėjus kovoms Vo

kietijos su Lenkija, Lietuvos 
gyventojai ėmė krautuvėse 
supirkinėti druską, miltus, 
žibalą ir kt.

Apygardos teismas Kar- 
dašiu išteisino.

’_______________________________________ / ■

SIENINIAI
KALENDORIAI

1940 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir 

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

Z. GILEVIČIUS
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN. CONN.

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!

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

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

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

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

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

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

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

vi*

, issmuomavus pa
plentėje namelį. Viliųšis, 
bevaikščiodamas apie lan
gus, pastebėjo žvakės švie
soje gulti besirengiančią 
žmoną. Lovoj jau gulėjo 
vyriškis, kurį jis pažino. Tai 
buvo Matusevičius. Šita sce
na jį sujaudino, jis išsitrau
kė iš kišenės revolverį ir pa
leido du šuvius Į už lango 
besirengiančią žmoną, o 
pats pasuko į plentą.

Šūviai kliudė M. Viliušie- 
nei Į ranką, lengvai sužeis- 
dami.

Teisme Viliųšis teisinosi 
nenorėjęs žmonos sužeisti, o

DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos ' 
linksmos dainos. Apart juokingų “Da- 1 
vatkų Gadzinkos” telpa 30 įvairių 
juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt. I 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida, 48 pusi................................... 10c.1

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDfi. 
Siunčiant per paS-

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracljon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst IŠ anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedft- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaltės numerį nespėjama patai- 
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 Į>ntqalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojlmus 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.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
223 pusi, didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilča:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga Beturiu kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

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

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



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 42. — Spalio 18 d., 1939 m.

NACIAI JAU PRALAI
MĖJO KARĄ.

Taip sako Harvardo univer
siteto prof, de Haas.

Nacių Vokietija jau pra
laimėjo karą, sako ekono
mikos profesorius de Haas 
iš Harvardo universiteto. Ji 
pradėjo jį tikėdamosi lai
mėti žaibo greitumu ir už
baigti žaibo greitumu. Ji 
nesitikėjo, kad francuzai ir 
anglai norės dėl Lenkijos 
kariauti, ypač po to, kai 
Hitleris padarė su Stalinu 
draugišką sutartį. Bet Ber
lynas šį sykį apsigavo. Ang
lija ir Francuzija pradėjo 
karą dėl Lenkijos sunaiki
nimo ir žada vesti tol, kol 
nebus nacizmas sutriuškin
tas ir Lenkija atstatyta. Hit
leris jau desperacijoj. Jis 
siūlo taiką, bet niekas ne
nori su juo taikytis. Jis žino, 
kad Vokietija ilgai kąriauti 
negali, nes ji labai silpna 
ekonomiškai. Ir juo ilgiau 
karas tęsis, tuo jai bus sun
kiau. Laikas dirba aliantų 
naudai. Jie su kiekviena 
diena stiprėja, o ji su kiek- 

,viena diena eina silpnyn ir 
neišvengiamai turės su
smukti.

Bet hitlerizmo sunaikini
mas neturėtų būti aliantų 
tikslas, sako prof, de Haas. 
Sunaikinti jį reikia, jis sako, 
bet tas sunaikinimas turėtų 
but tiktai kelias prie tikslo" 
O tikslas turėtų būti koope
ruojančių Europos valsty
bių sąjunga, kur vokiečių 
tauta turėtų lygias teises su 
kitomis. Žmonėms turi but 
užtikrinta laisvė ir duona, 
nes kitaip vėl kils nepasi
tenkinimas, iš kurio gąlės 
išsivystyt jeigu ne naciz
mas, tai bolševizmas. O bol
ševikiška Vokietija, to pro
fesoriaus manymu, nebūtų 
geresnė už nacišką Vokie
tiją.

40 metų sukaktuvės.
Jau 40 metų kaip Bosto

no apielinkės lietuviai suor
ganizavo Ukėsų Kliubą. Šis 
Kliubas pergyveno sunkius 
laikus, bedarbę, tačiaus lie
tuvių tarpe jis dirba savo 
užsibrėžtą darbą.

So. Bostono Piliečių Kliu
bas jemia ir mus jaunuolius 
sporte, finansuodamas bas
ket-ball, soft-ball žaislus; 
vėlesniais laikais jis pasida
rė aktyvus ir politikoje. 
Kliubas perremontavo ir į- 
rengė puikesnę svetainę lie
tuviai visokiems parengi
mams. Tą visą prisiminus, 

, tikrai turime kuo pasi- 
1 džiaugt. Kad nuveiktus dar- 
I bus tinkamai įvertinti, So. 
> Bostono Lietuvių Piliečių 
Kliubas rengia sąvo 40 me
tų sukaktuves spalio 22 d. ir 
kviečia visus lietuvius į šį is
torinį parengimą atsilankyt.

Iškilmėse bus vakarienė 
su gražia muzikališka pro
grama Kliubo svetainėj. 
Bus kalbėtojų, dalyvaus 
dain. Adelė Mickevičiūtė, 
gabus muzikas Rapolas Juš
ka, smuikininkas jaun. Lon
ginas Buinis, o svečiams va
karieniaujant ir šokiams 
gros šaunus Lietuvių Radio 
smuikų kvartetas, o daini- j 
ninkams akompanuos Va
lentina Minkienė.

Piliečių Kliubo 40 metų 
paminėjime bus pagerbtas 
ir adv. Jonas Grigalius, ku
ris paskirtas Bostono mies
to teisių skyriaus asistentu. 
Šiose iškilmėse svečiuosis 
ir Bostono miesto majoras 
Maurice Tobinas, ir kiti sve- i 
čiai politikieriai.

Taigi, vardan So. Bosto
no Piliečių Draugijos, kvie
čiu lietuvius, jaunuolius ir, 
suaugusius atsilankyti šia
me istoriniame paminėjime 
ateinantį nedėldienį, spalio 
22, nuo 6 vakare.

Steponas Minkus, 
Fin. sekretorius.

Komunistų propaganda 
iš orlaivio.

Viršum South Bostono 
anądien perskrido orlaivis 
ir paleido tūkstančius lape
lių. Žmonės pradėjo juos 
rinkti ir žiūrėti, kas juose 
rašoma. Pasirodo, kad tai 
komunistų propaganda.

Lapeliai spausdinti anglų 
kalba ir garbina Sovietų 
Rusiją, kad ji sugrąžino 
Li tuvai Vilnių. Lapelių 
antgalvis taip ir sako: “So
viet Restores Vilna!”

Sugrąžindama lietuviams 
seną Lietuvos sostinę, So
vietų Sąjunga dar sykį pa
rodžiusi pasauliui savo “tai
kingą nusistatymą.”

“Reakciniai laikraščiai 
šaukė, kad Sovietų Sąjunga 
esanti imperialistinė valsty
bė,” sakoma tuose lapeliuo
se toliau. “Bet Vilniaus lie
tuvių liaudžiai sugrąžini
mas prikala šitą melą prie 
žemės ir parodo, kad Cham- 
berlaino ir Daladier’o pri
žadai mažoms tautoms yra 
apgavingi.”

Ką Chamberlainas ir Da- 
ladier turi su Vilniaus kiau

ri, jog tai Hitlerio agentų 
skleidžiama propaganda, o 
juo labiau, kad tai propa
gandai platinti yra samdo
mi orlaiviai.

Išėjo pėkrčias į New Yorką.
George J. Baker, 56 metų 

amžiau- vyras, šį panedėlį' 
išėjo pėkščias iš Bostono j 
New Yorką, sakydamas, 
kad jis atliksiąs šitą 240 
mylių kelionę per 3 dienas 
Panašių kelionių jis yra jau 
atlikęs ne vieną. Jis yra nu
žingsniavęs arti 500 mylių 
iš Buffalo į New Yorką per 
11 dienų. Pernai jis nuėjo 
pėksčias iš Bostono j 
Swampscotta, padalydamas 
arti 17 mylių per pustrečios 
valandos. .

Prapuolė dvi mergaitės.
Pereitą sąvaitę South Bo

stone prapuolė dvi mergai
tės, 14 metų Elena Eismon- 
taitė ir 15 metų Elena Ko- 
ralskytė. Jos išėjo lyte mo
kyklon ir nesugiyžo. Tėvai 
pranešė policijai, kad padė
tų jas surasti.

simu, sunku suprasti; aišku' _ .
tik tas, kad Staliną komu-' Pavogė iš automobiliaus 
nistai nori nupiešti aniuolo 1 $20,000 vertės brangmenų. 
pavidale, o Chamberlainą 1 Šio panedėlio vakarą ant 
ir franeuzų premjerą Dala- Portland streeto buvo iš- 
dier’ą stengiasi atvaizduoti laužtas auksinių daiktų 
laguotais sutvėrimais. [kompanijos agento Good-

Lapelis baigiasi šitokiais mano automobilis ir pavog- 
šukiais: i ta $20,000 vertės brangme-

Hail už Vilniaus atstei- nų, kurių tarpe buvę dei- 
gimą! Į mantinių žiedų.

Hail už Sovietti politiką! i
Sustabdykit imperialisti

nį karą!
Neklausykit Chamberlai- 

no apgavysčių!
Bet prieš Hitlerį nei vie

no žodžio. Nei vieno žodžio 
prieš imperialistinį karą, 
sunaikinusį Lenkiją. Lape
lių autoriai norėtų sustab
dyti tiktai dabartinį karą, 
kurį Chamberlainas ir Da- 
ladier veda prieš Hitlerį. 
Todėl Chamberlainas ir Da- 
ladier esą “apgavikai” ir ki
tokie niekšai!

Jeigu po tais lapeliais ne
būtų padėtas Massachusetts 
Komunistų Partijos para
šas, tai galima butų pasaky-

Apie Bostoną nušalo 
daržai.

Pereito panedėlio naktį 
Boitcno apylinkę palietė 
žiemiškas oras. Šalna vieto
mis buvo tokia stipri, kad 
nušalo netik daržai, bet ir 
vanduo užšalo automobilių 
radiatoriuose.

Anglijos agentai dabar 
superka Naujoj Anglijoj 
medžius pereitą rudenį ura
gano išvartytus. Sienojai ir 
rąstai plukdomi upėmis prie 
jūrių, kur juos pasiims Ang
lijos laivai.

Ant Dorchester avė. pe
reitą sąvaitę automobilis už
mušė Janetę Hennessy, 3 
metų mergaitę.

Lietuvių radio programa.
Spalio 21, subatoje, pro

grama per stotį W0RL, nuo 
8:30 ryto: (1) Gros trio, 
smuiku Longinas Buinis, 
armonistas, jaun. Kazimie
ras Vaitkunas ir pianistė 
Izabelė Vaitkuniutė iš Cam
bridge; (2) žinios; (3) Aš
tuntas radio kontestas.

Spalio 22, programa per 
tą pačią stotį prasidės nuo 
9:30 ryto: (1) Joe Venner 
orkestrą iš So. Bostono; (2) 
dainuos dainininkė Adelė 
Mickevičiūtė iš Providence; 
(3) dialogą “Simas Kap- 
nickas ir teta Olė,” parašė 
Jonas Krukonis, sulos Jo
nas Krukonis ir Valentina 
Minkieinė. Step. Minkus.

40 metų So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos ir 
Kliubo Sukaktuvių Paminėjimas,

BANKETAS IR KONCERTAS
NEDĖLIOJĘ, SPALIV-OCTOBER 22, 1939

NUOSAVAM NAME,
Kampas E ir Silver Streets, South Bostone.
Pradžia nuo 6 vakare. Tikietas $1.00.

PROGRAMA SUSIDEDA iš Banketo ir muzikališkos progra
mos ir taipgi Pagerbimo Adv. Jono Grigaliaus.

Bus kalbęjojai, dalyvaus dainininkai Adelė Mickevičiūtė iš Pro
vidence, R. I., vargonininkas Rafolas Juška, ' smuikininkas jaun. 
Longinas Buinis, akompanistč Valentina Minkienė, ir gros Smuikų 
Kvartetias. Svečiai: Bostono Mayoras Maurice Tobin, ir kiti mies
to valdininkai. Pasilinksmini mas ir užbaigtuvės žemutinei sve
tainėje.

Vardu So, Bostono Piliečių Draugijos kviečiu lietuvius, jaunuo
lius ii- suaugusius iš arti ir iš toli atsilankyti į šį istorinį paren
gimą.
Rengimo Komitetas: Steponas Minkus, R. Sidney ir Paul Zasiman.

Kubibuno radio programa.
Nedėlioj, spalio 22 iš sto

ties WC0P 1120 k., prasi
dės kaip 8:30 ryto. Progra
ma bus iš gražių dainų ir 
muzikos.

Reikalingas Vaikinas.
Nuo 14—16 metų, parėjęs iš mo

kyklos galt po pietų užsidirbti $2 00. 
Kreiptis Ketvergais ir Pčtnyčiom 
nuo 6—6 po piet.

3‘;2 Broadway, So. Boston.
' Klaust J. P. Androlonis.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
* (REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomii ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
k»n>i> Inman >t. arti Central įkv.

CAMBRIDGE, MASS.

K EL El 
darbo ŽMONIŲ

PrenomersU
Afrikoje ................
P»tj Amerikos Vai 

kinadoje ir kitur

Prenameriti | 
Afrikoje ...............

būdoje ir kitur u
Valstijų ................

Apkelbimų kainų 
Kropiantis su koki: 
adresuokite:

K E L E

S3 Broidwiy, S

FOLKWAY
PIANO SCHOOL

Lekcijos 35c. ir daugiau.
(Veltui Pianai Praktikai)

JUSTINE O’CONNOR—Mokytoja
2 Church Avenue (nuo Broadway

SO. BOSTON. tarp D ir E)

felafonaa 11(14
»KlilCl NOS DAKTARAS

C. J. M1K0LAITIS
Valandos: nno 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
i»7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau visk:) prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbų prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Dn’bas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

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

GEN 7116
OFISAS: 315 E Street, 

SOUTH BOSTONE.

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

P A. 1. NAMAKSY \ 
j Real Estate & Insurance j 

t 
414 W. BROADWAY.

I SOUTH BOSTON, MASS. j 
r Office Tel. So. Boston 0948 j 

RES. 251 CHESTNUT AVE., 
Jamaica, Plain, Mass.

Res. Tel. Arnold 1028

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonw.ealth 4S7O.

There’s no need for you to deny yourself 
the finest in radio any longer. These radios 
will play a.vital role in television when it 
reaches this vicinity. Used with RCAVic- 
tor Television Attachment these seta 
will reproduce television sound while 
attachment gives you television pictures

Are The Grea ■■ *
Designed 

for Use with RCA Victor

TELEVISION
ATTACHMENTA

Model K-80 50
Only

Great 8-Tube Value . . . [m. 
proved Push-BvttonTuning for 
8 stations .. .

Model K-60 $59 95 
Only

6-Tube Sensation . . . Im
proved Push-Button Tuning 
for 8 stations!

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

Geresniam Radio Veikim ui—RCA Victor Radio Tūbos.

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

Tel. SOU 4649

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Tel. SOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Scredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

j Tel. 28624 Gyv. 31132

I Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

! Valandos; 9 iki 12
1 nuo '*■ du
1 nuo " >ki 9.
! Seredom 9 iki 12
I ir susitarus.

AKIU DAKTARAS
j Ištaiso defektuotas akis ir tinka-, 
j mu laiku sugrųžinu šviesų. Išeg- 
| zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2871 
arba Somerset 2044-J

'SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

Pickwick dėkingas Amerikos ukiui už jo 
geras dovanas.

KALINTAS jūsų šypsančiam stikle stip

rumas, akrų akrai geltonuojančių javų 

laukai atsispindint rudens saulėje—tai 

šaltinis pyragų, taipgi ir ėliaus. Tas gausus auksinių 

grudų vartojimas duoda Pickwick Ėliui tą pilną 

pajėgų kūną.

IŠ KRANO
PARODYK J TĄ KRANĄ 12

BONKOMIS 
ANČiV IR PILNOM KVORTOM

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CAB1T

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

Pereituose metuose virš 14,550,000 svarų Miežių 
Malto ir Apynių suvartota Pickwick Ėliui pagaminti.

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
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
K ainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

1 --------------------- ----------------------------- '
TAIPGI TAISOME AUTOMOBI

LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 
IšDIRBYSčIŲ.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

NO. 43

Naciai / 
Klaipčd;
BET 60.000 RUS 

BALTIJO PA
Jie atvažiuoja su 
spaustuvėm pro 

skleist
Leidžiant “Ke 

don, iš Rygos 
pranešimas:

ŠĮ panedėlį i 
Kauno žinių, k 
vyriausybė ved 
kiečiais derybas 
dos krašto Lietu 
mo. Sakoma, k< 
busianti atiduol 
valdyti per 55 n 
jau busianti p 
oficialė sutartis

Rygoje esą r 
Klaipėdos gi-; 
pareikalavę S 
kai jie dabąr 
konlrolėn vis 
jiems svarbu 
Klaipėdos kr 
turi Sovietan 
nes jam rei 
galba.

Apie Suva 
rį dabar vol 
ėmę, šita žim 
ni. Taip pat 
Klaipėda bus. 

iikfi-kįfinsin, 
bus tam laiku 
Ar tuomet Lie 
rėš Klaipėdos

Jeigu Klaij 
pavedama L 
tiktai per tai 
tai išrodo, kai 
vai grąžinami 
savybė, o tik 
kaip kokia kc 
Vokietija sut 
kiečius iš ten 
kaip jie dabar

■ skitų Pabalti 
per 55 metus I 
štas galėtų but 
Irtas. Bet čia 
simas, ar vokie 
užims rusai?

“New York
■ respondentas,
' išebus, šį pa 

Pabaltijo valst 
abai tamsiom 
b gerai tuos 1

I 1 ir žino ne 
; sdbiamus vai 

iE,betžinoi 
tiesai skelbian

: bd Pabaltijo 
; tojai dabar b;

Išgyvenę 
tepriklausomi, 

i dsavo kultui:
Suomiškai, 

; satė, kad ant 
: bangos. 0 

ateina kaip d 
. -as korespoi 
i be draugai ati 
: hiesti ir ateini

Estijon atvyl 
Warmiecii 
'4ais, šarvui 

-tais, kulka: 
žolėmis. T: 
Rnegu pačio

Estijoj j 
hldiskio (Bal 
’toliau užims 
fj alas.

Latvijoj rust 
įšėnė Liepojo 
nns da Vent 
^teginęs vit 

stovės 2( 
armieėių.
.Taip pat 20 
Varmijos


