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STALINAS PATARĘS ' 
ŠAUDYT KOMUNISTUS.

Jeigu pati Lietuva negales 
, jų suvaldyt, tai raudonoji 

armija padės.
Pereitą subatą Lietuvos 

kariuomenė jau užėmė Vil
nių. Nors Sovietai sutiko 
perleisti Vilnių jau dvi są- 
vaitės prieš tai, bet iki šiol 
lietuviai vis da negalėjo per 
Vilniaus sieną pereiti. Ry
šium su tuo buvo visokių 
gandų. Vieni jų sakė, kadi 
nišai neįleidžia lietuvių dėl 
to, kad nori pirma išgabenti 
iš Vilniaus visą maistą, fab
rikų mašinas ir, kitokį turtą. 
Kiti gi skelbė, kad lietuvių 
neįleidžia Vilniun susidarę 
tenai ginkluoti komunistų 
būriai. Ar tuose ganduose 
yra kiek tiesos, paaiškės 
vėliau. Iš Maskvos praneša
ma, kad pereitą penktadie
nį ten buvo da tarp Sovietų 
ir Lietuvos pasirašytas koks 
tai “papildomas protoko
las,” kuriuo nustatomos Ru
si jos-Lietuvos sienos. Taigi 
gali but, jog dėl to lietuviai 
iki šiol ir negalėjo į Vil
niaus kraštą įneiti, kad tas 
protokolas da nebuvo pasi
rašytas.

čia paduosime kcii-atą te
legramų, kurios praneša, 
kaip lietuviai ėjo į Vilniaus 
kraštą:

Kaunas, 27 spalių (AP). 
—Demarkacijos linijos stul
pai, kurie per 19 metų skyrė 
Vilniaus kraštą nuo Lietu
vos, šiandien buvo iškilmin
gai sudeginti ir Lietuvos 
kariuomenė žygiuot į Vil
niaus žemę. Prie stulpų de
ginimo dalyvavo vyriausis 
Lietuvos armijos vadas gen. 
Stasys Raštikis ir visi Lie
tuvos kabineto ministerial. 
Kariuomenė įžengė Vil
niaus žemėn su muzika, dai
nomis ir fajerverkais. Tuo 
pačiu laiku Kaune sugaudė 
Laisvės Varpas, kurį Ame- 
kos lietuviai yra Lietuvai 
dovanoję, ir kuris buvo nu
stojęs gausti nuo tos dienos, 
kaip Lietuva savo sostinės 
neteko.

Kaunas, 27 spalių (spe
ciali “New York Times” ra
diograma).—Lietuvos ka
riuomenė, generolui Vit
kauskui vadovaujant, įnėjo 
Vilniaus teritorijon šio ryto 
9 valandą, o vakarui tems
tant jau pasiekė Vilniaus 
miestą. Visu keliu kariuo
menė buvo karštai žmonių 
sveikinama. Žmonės mosa
vo Lietuvos vėliavomis ir 
mėtė gėles kareiviams po 
kojų. Vilniaus miestas buvo 
visas išpuoštas vėliavomis 
ir žalumynais, pasiruošęs 
sveikinti Lietuvos kariųo-

ten matėsi senelių moterų ir 
vyrų, kurie atsiklaupę kal
bėjo poterius ir verkė. Ka
riuomenei miestan įneinant 
linojo lietus ir gatvės buvo 
šlapios. Vilnius buvo lenkų 
užimtas nuo 1920 metų. Da
bar iš lenkų jį buvo atėmusi 
Sovietų armija ir už tam tik
ras militarines koncesijas 
Sovietai sutiko atiduoti jį 
Lietuvai. Vilnių lietuviai y- 
ra įsteigę 1323 metais.

Dabar Lietuvos valdžia 
jau turėtų keltis iš Kauno į 
Vilnių. Bet Kaune jau išsta
tyti valdžios įstaigoms bran
gus triobesiai ir pridygo 
daug gyvenamų namų, ku
riuos dabar užima valstybės 
tarnautojai. Vilnius gi ap
leista, iširęs ir jo gyventojai 
badauja. Ar norės valdžia 
dabar keltis iš modernizuo
to Kauno į tokį Vilnių, tai 
lieka dar pamatyti. Yra ir 
kitas įkirus klausimas: Ką 
darytų Kauno namų savi
ninkai su tuščiais savo na
mais, jeigu visi valstybės 
tarnautojai išvažiuotų Vil
niun? Trečias klausimas, 
tai komunistai.

Kaip tik buvo paskelbta 
žinia, kad Lietuva išpirko 
Vilnių iš Sovietų Rusijos, 
duodama Maskvai svarbių 
militarinių koncesijų, ir kad 
Lietuvon neužilgo atvyks 
raudonoji armija, komunis
tai tuojaus pradėjo kelti 
riaušes Kaune ir skleisti la
pelius, kad Smetonos val
džią jau reikia griauti. To
dėl buvo pradėta abejoti, ar 
Vilnių atgavusi Lietuva ne
praras savo nepriklausomy
bės? Bet “New York Times” 
korespondentas Otto To- 
lischus dabar praneša, kad 
tokio pavojaus veikiausia 
nebusią, nes Stalinas Mask
voje pasakęs Pabaltijo vals
tybių atstovams, kad su ko
munistais jiems nereikėsią 
ceremonijų daryti. “Jeigu 
reikės juos šaudyt, tai šau- 
dykit,” pasakęs Sovietų Ru
sijos diktatorius. “O jeigu 
jus negalėtumėt patys jų su
valdyt, tai juos suvaldys 
raudonoji armija.”

Tokie buvę Stalino žo
džiai. Ir išrodo, kad tai gali 
but tiesa, nes Estijos val
džia jau pradėjo komunis
tus areštuoti, kurie buvo 
pradėję tenai kelti lermą. 
Estų komunistai tikėjosi, 
kad Stalino kareiviai juos 
užtars, bet neužtaria. Vei
kiausia taip bus ir Lietuvoj.

Prancūzai Laukia 
Didelės Ofensyvos. 

Vokiečiai turi sutraukę tam 
tikslui 1,500,000 kareivių.

Prancūzų žvalgai yra nu
statę, kad vokiečiai turį su
traukę prieš juos apie 90 
divizijų arba 1,500,000 vy
rų ir įuošiasi didelei ofensy- 
vai. Visa nacių armija iš 
Lenkijos jau perkelta į va
karų frontą. Jeigu tuos ka
reivius sustatyti petis petin, 
tai pasidarytų 3 eilės per 
100 mylių frontą.

Bet francuzų armijos va
dovybė sakosi nieko nebi
janti. Ji esanti pilnai pasi
ruošusi bet kokiai atakai. 
Vokiečių generolai esą ap
skaičiavę, kad prasilaužti 
per francuzų frontą reikia 
paaukoti nemažiau kaip 
1,000,000 kareivių. Todėl 
iki šiol vokiečiai, ir skelbia, 
kad su francuzais jie nenorį 
kariaut.

Hitleris Sulaikė
Papeną.

Franz von Papen buvo 
skaitomas apsukriausia na
cių diplomatas. Jis buvo nu
siųstas Turkijon kaip Vo
kietijos ambasadorius, kad 
atitrauktų Turkiją nuo Ang
lijos ir pritrauktų ją prie I 
Sovietų ir Vokietijos bloko. 
Bet Papenui tenai “besidar
buojant,” Turkija nutraukė 
derybas su Sovietais ir pasi
rašė sutartį su Anglija ir 
Francuzija. Užtai Hitleris 
Papeną iš Turkijos pasišau-, 
kė Berlynan ir sulaikė. Sa
koma, Papeno karijera jau 
pabaigta.

PRANCŪZAI PASMER
KĖ DU ŠNIPU.

Pereitą sąvaitę Francuzi- 
joj buvo nuteisti sušaudyt 
du šnipai. Vienas jų buvo 
60 metų amžiaus Dr. Kari 
Roos, Alzacijos autonomis- 
tų vadas, o kitas—papras
tas francuzų armijos karei
vis. Jiedu buvo nuteisti už 
teikimą Vokietijos šnipams 
žinių apie Francuzijos ar
mijos paslaptis.

ALIANTAI PIRKSIĄ 
AMERIKOJ 6,000 OR

LAIVIŲ.
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menę, kuri įneis į miestą ry
toj rytą. Tuo pačiu laiku 
Lietuvos šelpimo organiza
cijos siunčia savo atstovus 
ir maisto badaujantiems 
Vilniaus gyventojams mai
tinti. Maisto Vilniuje nėra.

Vilnius, 28 spalių (AP). 
—Šiandien senasis Vilnius 
vėl jau lietuvių rankose. Mi
nios žmonių pasitiko Lietu
vos kariuomenę su didžiau
siu džiaugsmu. Tai šen tai

Atšaukus Jungtinių Vals
tijų senatui ginklų embar
go, iš Londono atėjo žinių, 
kad Anglija ir Francuzija 
tuoj užsakysiančios šioje ša
lyje 6,000 karo orlaivių. 
Embargo nuėmimas Londo
ne aiškinamas kaip didelis 
aliantų laimėjimas, o “triuš
kinantis smūgis Vokietijai.”

NELAIME ŠKOTIJOS 
ANGLIŲ KASYKLOJ.
Valleyfieldo anglių ka

sykloj, Škotijoj, pereitą są- 
vaitę įvyko sprogimas, per 
kurį 34 angliakasiai buvo 
Tris jų pavyko išgelbėti.

Didelės Riaušės Če- Varšuvoj Pabrango 
Šuniena.

Paiyžiuje gauta žinių, 
jog Varšuvoje dabar toks 
badas, kad žmonės pradėjo 
valgyt šunieną. Restora
nuose už porciją šunienos 
esą mokama 8 zlotai. Svaras 
bulvių kainuoja 1 zlotą, kas 
reiškia 20 centų Amerikos 
pinigais. Prieš karą svaras 
bulvių Varšuvoj kainuoda
vo tik 2 centu. Duona esanti 
prabanga, kurios tik turtin
gesnis luomas galįs nusi
pirkti. Iš viešbučių esą išli
kę sveiki tik du: “Europej- 
ski” ir “Sejmowy,” kur da
bar yra apsigyvenę vokie
čių karininkai ir valdinin
kai. Elektra šviečianti tiktai 
vidurmiesty. Pakraščiuose 
tamsu. Atvykę iš Berlyno 
valdininkai gyvena trauki- 

i niu vagonuose. Naktimis 
čuinenys uuvu u4inu&u, u su- ~ • i * • • j- •žeistu buvę tiek, kad dvi Ii-1 Varšuvoje dažnai girdisi 
goninės buvo pripildytos.! šautuvų tratėjimas. Gyven- 
Vakarop vėl prasidėjo su- !°Jai sako.’ ,kad vokiečiai 
mišiniai. Po to sekė areštai. |saud^ belaisvius citadelėj.

Kai prasidėjo čekų muš-, 
tynės su nacių policija, tai 
komunistai ėmė šaukti: 
“Lai gyvuoja Stalinas!” De
monstrantai tuomet puolė ir 
komunistus mušti. Čekai 
šaukė: “Lai gyvuoja musų 
Beneš!” “Lai gyvuoja Če
koslovakijos respublika!”

koslovakijoj.
“Lai gyvuoja Stalinas,” 

šaukė komunistai.
Pereitą subatą čekai mi

nėjo 21 metų Čekoslovaki
jos respublikos įkūrimo su
kaktį. Pragos mieste de
monstracijos prasidėjo nuo 
pat ryto. Studentai užsidė
ję vadinamas Masaryko ke
puraites pradėjo spiestis į 
šv. Venčeslavo aikštę. Na
ciai pastatė aplink tą aikštę 
policijos kordoną, kuris de
monstrantų nepraleido. Vė
liau atėjo didesnė demon- 
tracija ir prasilaužė per na
cių policijos sieną. Ginkluo
ti Hitlerio rudmarškiniai 
tuomet pradėjo traukti nuo 
studentų galvų Masaryko 
kepuraites ir prasidėjo muš
tynės, per kurias, sakoma, 4 
asmenys buvo užmušti, o su-

ANGLAI SUGAVO 5 VO
KIETIJOS LAIVUS.

Pereitą sąvaitę vienas 
ginkluotas anglų prekybos 
laivas atvežė Anglijon 80 
vokiečių jurininkų. Vėliau 
laivyno žinyba išleido pra
nešimą, kad tie jurininkai 
priklausė Vokietijos lai
vams “Phoebus,” “Gloria,” 
“Bianca,” “Poseidon” ir 
“Biscaya,” kuriuos suėmė 
anglų karo laivai. Suimti 
vokiečių garlaiviai busią 
pridėti prie Anglijos lai
vyno.

ITALIJA VIS GINK- 
LUOJASI.

Spalių 28 dieną Italijos 
fašistai minėjo 17 metų sa
vo žygio į Romą sukaktį ir 
ta proga buvo paskelbta, 
kad Italija vėl skirianti 
$873,800,000 ginklams. Per 
17 metų, kaip Italijoj įsiga
lėjo fašizmas, ta šalis bus 
jau išleidus ginklams 133,- 
218,000,000 lirų, kas Ame
rikos pinigais (dabartiniu 
kursu) reiškia apie $6,694,- 
000,000. Bet apie karą šį sy
kį Mussolinis nekalbėjo. 
Priešingai, jisai išreiškė no
rą gyventi taikoj ir ramy
bėj.

Suomija Turėsianti 
Pasiduot Rusams.

k

Kaip rašėm pereitą są
vaitę, Suomijos dejegatai 
atmetė 
reikalavimus ir, nutraukę 
Maskvoje derybas, sugryžo 
namo. Ministerių kabinetas 
tarėsi kelias dienas, paga
liau nutarė sušaukti nepa
prastą parlamento posėdį 
šią sąvaitę. Todėl kai kas 
spėja, kad Suomijos vyriau
sybė jau nutarusi Sovietų 
spaudimui pasiduoti, bet 
nenorėdama tokios atsako
mybės imti ant savo pečių, 
nori atsiklausti parlamento. 
Sovietai reikalauja, kad 
Suomija užleistų jiems plo
tą savo žemės j šiaurės ry
tus nuo Leningrado, nes da
bar siena esanti per arti 
prie Leningrado fortifika
cijų. Jeigu Suomija patektų 
į Rusijos priešų rankas, tai , 
jie lengvai galėtų iš tenai1 
atakuoti Leningradą. Bet, iš 
kitos pusės, nukėlimas tos 
sienos toliau nuo'Leningra
do labai priartintų Sovie
tus prie Suomijos sostinės 
Helsinkio. Dėl to Suomijos 
vyriausybė ir bijosi tokį 
lusų reikalavimą išpildyti.

vėliausius Sovietų

VOKIEČIAI KRAUSTOSI 
IŠ ESTIJOS.

Iš Talino pranešama, kad 
28 spalių Vokietijos laivas 
išvežė iš tenai 1,000 vokie
čių Vokietijon. Sakoma, 
kad Hitleris prižadėjęs Ma
skvai iškraustyti iš Pabalti
jo kraštų visus vokiečius, 
kaip užtikrinimą, kad jis 
niekados į tuos kraštus ne
siverš.

ANGLAI SUĖMĖ ITALI
JOS LAIVĄ.

Viduržemio juroj Angli
jos laivynas sulaikė ir nusi
varė į Gibraltarą Italijos 
garlaivį “Saturnia.” Anglai 
jieško jame karo 
bandos. Gibraltare

Amerikos Santikiai su 
Sovietų Rusija Pablogėjo
ANGLIJA TAIPGI ĮTA
RIA MASKVOS POLI

TIKĄ.

Hitleris Paleido Ko
munistus.

Radijas anądien pranešė, 
kad Vokietijoj esą palei
džiami visi komunistai iš 
kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų. Tokį įsakymą da
vęs pats Hitleris, kuris ne
senai da buvo padaręs su 
Italija ir Japonija bloką ko
vai su komunizmu. Dabar 
Hitleris turi komunistams 
jau pataikauti, nes jam rei
kalinga Moskvos pagalba 
prieš demokratines valsty
bes. Bet Maskva kol kas 
padeda Hitleriui tiktai žo
džiais.

VOKIEČIAI ATĖMĖ LEN
KAMS LYGIAS TEISES.
Brombergo mieste, kuris 

po Lenkijos valdžia buvo 
vadinamas Bygdoszczo var
du, vokietys komisaras 
Kampe paskelbė aplinkraš
tį, kuriuo panaikinamos len
kų lygios teisės. Lenkai da
bar visur pastatomi paskuti
nei vieton: dirbtuvėse, krau
tuvėse ir viešose įstaigose 
visų pirma turi but aprūpin
ti vokiečiai, o lenkai turi 
stovėt užpakaly ir laukti pa
skutinės eilės.

Molotovas žada paaiškinti 
dalykus Rusijos Kongrese 

šią savaitę.
Jungtinių Valstijų spauda 

ir visuomenė pradeda reikš
ti didelio nepasitenkinimo 
dėl Sovietų Rusijos politi
kos. Iš pradžių Amerikoj 
manyta, kad Stalino-Hitle- 
rio sutartis nedaug tereiš
kia. Žmonės čia buvo įsiti
kinę, kad komunizmas ir fa
šizmas yra nesutaikomos 
ideologijos ir todėl Maskva 
su Berlynu niekados nesusi
draugaus. Bet kai Sovietai 
ir Vokietija pasidalijo Len
kiją, amerikiečiai pradėjo 
žiūrėti į Stalino politiką su 
nepasitikėjimu. Dabar pra
dėjo daugiau aiškėti, kad 
Stalinas ir Hitleris eina ran
ka rankon. Štai, Maskva pa
skelbė Anglijai protestą dėl 
blokados prieš Vokietiją. 
Bet ji neprotestuoja^ prieš 
Vokietiją, kurios submari
nos skandina netik Angli
jos, bet ir neitralių valstybių 
laikus. Šiomis dienomis vo
kiečiai pasigavo neitralių 
Jungtinių Valstijų laivą ir 
nusivarė į Rusijos uostą 
Murmanską. Sovietų karo 
laivai šitą grobį pasitiko ir 
paslėpė savo uoste. Ir kuo
met Amerikos vyriausybė 
teiravosi apie šito laivo liki
mą, Sovietų vyriausybė ty
lėjo ir nesakė, kad tas lai
vas jos globoje. Kai paaiš
kėjo, kad tas laivas slepia
mas Sovietų uoste ir kai A- 
merikos valdžia pakėlė 
prieš tai protestą ir pareika
lavo, kad laivas butų ati
duotas jo paties įgulai, tai 
Sovietai atidavė laivą Hitle
rio jurininkams. ,

Bet tai neviskas. Jungti-

nių Valstijų senatas pereitą 
sąvaitę nutarė nuimti gink
lų embargo, taip kad Angli
ja ir Francuzija galėtų čia 
nusipirkti karo reikmenų. 
Maskvos spauda tuojaus su
šuko, kad tai Amerikos re
akcininkų ir buržuazijos 
laimėjimas. Esą, ginklų fab
rikantai nori pasipelnyti ir 
privertė senatą nuimti em
bargo nuo ginklų.

Lygiai taip dalykus aiški
na ir Hitlerio kontroliuoja
ma spauda. Bet tai yra žmo
nių klaidinimas, nes faktas 
yra toks, kad embargo nu
ėmimo reikalavo Roosevel- 
to šalininkai, o reakcininkai 
tam priešinosi. Didžiausią 
propagandą už embargo pa
laikymą varė kun. Cough- 
linas, Amerikos nacių Bun
das ir kitokie demokratijos 
priešai.

Vienu žodžiu, Maskva 
pradėjo atakuoti visus ir 
viską, kas tik kenkia Hitle
rio tikslams. Todėl ir Angli
ja labai susirūpino, kad ga
lų gale Sovietų Rusija ne
prisidėtų prie nacių Vokie
tijos su savo ginklais ir ar
mija.

Einant “Keleiviui” spau- 
don, Maskvoje renkasi 
Aukščiausis Sovietas, arba 
Rusijos Kongresas, kur šią 
seredą Molotovas žada pa
sakyt prakalbą ir paaiškint, 
kurlink Stalino valdžia eina 
ir ko ji siekia. Londone lau
kiama tos kalbos didžiausiu 
susidomėjimu. Anglai spė
ja, kad Molotovas galės pa
siūlyt Anglijai ir Francuzi- 
jai baigti karą prieš Hitlerį, 
arba pasakyti, kad Stalinas 
stoja Hitleriui į talką.

Iki “Keleivis” pasieks sa
vo skaitytojus, Molotovo 
kalba jau bus pasauliui ži
noma. Ištikrujų tai bus Sta
lino kalba, tik Molotovo lu
pomis perskaityta.

RUSŲ UŽIMTA LENKIJA 
PASISAKĖ UŽ SOVIE

TUS.
Užėmę daugiau kaip pu

sę Lenkijos, Sovietai tuo
jaus/nusiuntė tenai savo or
ganizatorius, kurie suruošė 
plebiscitus, vieną Balt- 
gudijoj, o kitą Galicijoj. 
Dabar iš Maskvos praneša
ma, kad tie plebiscitai jau 
pasisakę už Sovietus.

Panašų plebiscitą lenkai 
buvo padarę ir Vilniaus 
krašte, kai jie tą kraštą už
ėmė. Lenkų organizuotas 
plebiscitas išėjo Lenkijos 
naudai. Plebiscitai visuomet 
išeina taip, kaip jų organi
zatoriai nori.
RADO SUBMARINĄ SU

Naciai Nuskandino 
Jau 115 Laivų.

Tuo tarpu patys neteko vos 
tik trijų submarinų.

Pereitą subatą Vokietijos 
karo vadovybė paskelbė, 
kad iki šiol jai pavyko su
duoti Anglijos jūrių spė
koms labai skaudų smūgį 
visai nedidelėmis lėšomis. 
Iki pereitos subatos vokie
čių orlaiviai ir submarinos 
sunaikinę jau 115 laivų, ku
rie iš viso padarą 475,320 
tonų talpos. Tuo tarpu gi 
Vokietijos nuostoliai buvę 
visai nežymus, vos trys sub
marinos, kurios iki šiol nėra 
sugryžusios.

Bet anglų laivyno žinyba 
paduoda visai kitokias ži
nias. Londono žiniomis, iki 
pereitos subatos vokiečiai 
nuskandino 51 anglų laivą 
ir 29 neitralių valstybių lai
vus, kas iš viso padaro 80 
nuskandintų laivų. Anglija

Rumunijoj Suimta
44 Teroristai. v

Pereitą nedėldienį Rumu
nijos miestuose buvo suimta 
44 teroristai, pro-naciškos 
“Geležinės Gvardijos”, na
riai, kuriuos valdžia kaltina 
-ąmokslu nužudyti genero
lą Marinescu, visuomenės 
tvarkos minister}. Rugsėjo 
21 dieną tos pačios gaujos 
teroristai nužudė premjerą 
Calinescu, už ką paskui 
gen. Marinescu iššaudė ke
lis šimtus “Geležinės Gvar
dijos” narių ir uždarė tą 
organizaciją; už tai jie da
bar kėsinosi atkeršyt ir jam.

kontra-
______ ________ esą su
laikyta daug visokių šalių 
laivų, kuriuos anglai krečia.; kas neišaiškinta.

60 NEGYVŲ VOKIEČIŲ, netekusi išviso 210,020 tonų 
Anglijos pakrašty buvo talpos, o neitralės valstybės 

rasta ant smėlio nusėdusi —72,000 tonų. Taigi išviso 
vokiečių submarina, kurios sunaikinta 282,020 tonų tal- 
bokštas buvo iškilęs virš pos, o ne 475,320, kaip vo- 
vandens. Per tą bokštą ang- kiečiai skelbia.
lai išėmė apie 60 negyvų vo- Kurių pranešimas tiksles- 
kiečių. Kaip šita submarina nis, niekas nežino. Bet kaip 
tenai atsidūrė ir kodėl tie ten bebūtų, Anglijos nuos- 
vokiečiai buvo negyvi, kol toliai ant jūrių vistiek daug

. J didesni, negu Vokietijos.

SUĖMĖ NETIKRŲ DOLE- 1 
RIU PLATINTOJUS.
Fitchburg, Mass. —Fede

ralinės valdžios agentai pe
reitą sąvaitę čia suėmė du 
itdlu, kurie platino netikrus 
pinigus. Vienas jų vadina i 
Archie Delmonico, o antras 
—Anthony Carbone, abudu 
italai.

Kurių pranešimas tiksles-

KANADOJ UŽGRIUVO 
AUKSO KASYKLA.
Ontario provincijoj, prie 

Kirklando ežero, 26 spalių 
užgriuvo aukso kasykla, už- 
berdama 6 darbininkus. 
Tris jų pavyko išgelbėt.



Antras Puslapis No. 44. Lapkričio 1 d., 1939 m.
1 -- ------------ - ------

ŽMONĖS BE TĖVYNES.

3 APŽVALGA l
D-RAS ŠLIUPAS APIE 

ANTISEMITIZMĄ.
Kodėl tūli žmonės neken

čia žydų? D-ras Jonas Šliu
pas aiškina šitą klausimą 
“Laisvoj Minty” šitaip:

“Modernioji ekonominė sis
tema, "kurios esmė — lenkty
niavimas, varžybos, supainio
jo problemas. Mat, rugtynės 
dėl duonos ir pelningo darbo 
sukiršina žmones vienus prieš 
kitus. Kiekvienas stengiasi ko 
daugiau gauti, turėti ir užtik
rinti gerą gyvenimą sau ir sa
vo vaikams. Todėl gimsta pa
vydas, konkurencija. Tie, ku
rie matė žydų pasisekimus 
prekyboje, pramonėje, ban
kuose. biržoje, pavydėjo jiems 
to lengvo pelno, gero gyveni
mo. Po politinės žydų emanci
pacijos daugelis jų ėmėsi mok
slo, meno, medicinos, juris
prudencijos ir kitų panašių 
profesijų. Ir čia neapsiėjo be 
pavydo. Juk suprantamas jau
nuolių jausmas, einančių me
dicinos ar teisės mokslus ir 
matančių, kad visos vietos už
imtos senesnių profesionalų, 
kurių žymią dalį sudaro žy
dai... Atsiranda nedarbas,

“Komunistų partija remia 
karą, įsitikinusi, kad tai yra 
teisingas karas, kurį privalo 
remti visa darbininkų klasė ir 
visi demokratijos draugai...”

skurdas. Visa tai reikia išaiš
kinti, surasti priežastis. Bet

Toliau jisai sako šitoj 
brošiūroj, kad neremti šito 
.<aro, “kuomet fašistiški 
žvėrys dūksta Europoje, bu- 
_ų išdavimas viso to, už ką 
musų protėviai kovojo per
Igus metus...” *

Šitokius “tėzius” skelbė 
Anglijos komunistai dar šią 
vasarą, kuomet jie nežinojo, 
kad Sovietai prie šito karo 
neprisidės.

Bet kai tik Hitleris prisi
kalbino sau j partnerius Sta-i 
liną, tai Anglijos komunis
tai 7 spalių išleido jau visai 
kitokį manifestą. Dabar jau 
jie reikalauja, kad karas 
prieš Hitlerį butų kuo grei
čiausia sustabdytas, nes—

“Dabartinis karas nėra tei
singas apsigynimo karas, bet 
neteisingas imperialistinis ka
ras. kuriame Britanija ir Vo
kietija kovoja dėl imperialis
tinių siekimų, dėl kolonijų ir 
pasaulio dominavimo.

“šį karą tęsti nėra Britani-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kaip Nacių “Bremenas” Pabėgo į Sovietus

Map of Bremen’s rovfrs, according to cook’s story Capt. Adolf Ahrens

Rugpiučio 30 dieną iš New Yorko išplaukė didžiulis nacių laivas “Bremen,"’ kuris 
yra parodytas šio vaizdelio apačioje. Rugsėjo 3 dieną Anglija paskelbė Vokietijai ka
rą ir anglų laivai leidosi gaudyt “Bremeną.” Bet jis prapuolė kaip kamparas. Tik da- 
dar paaiškėjo, kad naciai ant jūrių pakeitė “Bremeno” vardą, iškėlė Sovietų Rusi
jos vėliavą ir, prasilenkę su Anglijos blokada, nuplaukė į šiaurės Rusijos uostą 
Murmanską. Pridėtas čia žemėlapis parodo kuriomis viet omis “Bremenas” plaukė. 
Netoli Murmansko šitą nacių laivą pasitiko Sovietų karo laivai ir įvedė jį į svetingą 
komunistų uostą. Iš šono, viršutiniame kampe, yra parodytas ir “Bremeno” kapi
tonas, Adolf Ahrens.

labai retai žmonės j ieško giles
nių priežasčių, retai kreipia 
dėmesį į visumą; dažniausiai 
jie nueina mažiausio pasiprie
šinimo kryptimi. Kaęlangi žy
dai daugumoje buvo tose leng
vai pasiekiamose pozicijose, 
tai ir visa kaltė dėl dabartinės 
santvarkos negerovių krito žy
dams.”

Panašiai galvoja ir kiti 
luomai. Pavyzdžiui:

“Ūkininkas neturi suprati
mo apie rinkų bei prekybos 
sistemą. Jis tik jaučia, kad 
toji pabaisa, kuri čiulpia jo 
darbo vaisius, yra mieste, bet

jos, Francuzijos ir Vokietijos 
žmonių interesuose.”

Čia jau savaimi siūlosi 
klausimas: kaip darbinin
kai gali klausyti komunistų, 
kurie patys nežino kur jie 
stovi ir kurlink eina?

R. MIZARA GAVO 
DOVANĄ.

Frank Lavinskas rašo 
“Naujienose” apie buvusias 
Brooklyne lietuvių komuni
stų prakalbas, kur kalbėjo 
“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara ir kiti komunistai. 
Apie Mizaros kalbą jis rašo

; taip:
nežino, kad miestus valdo ne 
vieni žydai. Skurstąs, blogai 
atlyginamas darbininkas, ma
tydamas sočius, gražiai apsi
rengusius ir didelius turtus 
turinčius, taip pat prisipildo 
neapykantos, teisingo nuo
skaudos jausmo.”

Šitoks žmonių jausmas, 
tai vanduo fašistų malūnui, 
nes—

“Fašizmas, tai gudriai su
darytas politiškas modelis 
gelbėti nuo- šiųgimo dabartinę 
ekonominę ’sistemą, išnaudo
jant žmonių skurdą, jų įgim
tas ir įkvėptas antipatijas, 
grupių tarpusavy įtempimą, 
jis turi nurodyti kryptį, kuria 
einant galima surasti atpirki
mo ožį, ir reikia pasakyti tie
są, kad fašizmas sumaniai mo
ka manevruoti. Jis visų nega
lavimų priežastis nukelia ant 
žydų.

D-ras Šliupas ragina ko
voti prieš tuos, kurie norėtų 
išnaikinti žydus. Reikėtų vi
siems suprasti, jis sako, kad 
dėl ekonominių sunkumų 
kalta yra dabartinė ekono
minė sistema, o ne žydai.

“Jis skerečiojosi, šokinėjo, 
niekino visus tuos, kurie nepa
siduoda Maskvai lyg tie medi
niai ‘vokietukai’ šokdinami. 
Labai įtūžusiai jis kalbėjo a- 
pie ‘Naujienas,’ ‘Keleivį’ ir ki
tus, kurie nepalankiai rašo 
apie komunistus.

“Jam bekalbant įvyko tik
rai įdomi scena. Staiga priėjo 
prie estrados moteriškė ir įtei
kė Mizarai ‘dovaną’: Saldžiau
sios širdies Jėzaus paveikslą 
ir dar kitokių šventų daiktų.

“Po to moteriškė pradėjo 
poterius kalbėti ir publiką 
žegnoti. Susidarė kvaila padė
tis. Mizara padėjo ‘dovaną’ 
ant piano ir ėmė kalbėti apie 
demokratiją. Girdi, žiūrėkite, 
kokie mes demokratai, kad 
net tokius dalykus toleruoja
me ir niekam nebandome nuo
mones varžyti.”

Išrodo, kad “šventas ab- 
rozdas” šitą kalbėtoją pu
sėtinai paveikė, nes pirma, 
kaip korespondentas sako, 
jis kitiems nuomonės lais
vės nenorėjo pripažinti.

Bet tikras kurjozas štai 
kame:

“Reikia jums būti dabar 
Lietuvoje ir matyti, kaip nu
džiugo darbininkai! Reikia 
jums matyti, kaip jie laukia, 
kad Raudonoji Artnija ateitų 
ir į Lietuvą! Reikia jums pa
siklausyti, ką kalba darbinin
kai, valstiečiai ir kareiviai! 
Jums tada butų lengva supra
sti, kad Lietuva dabar yra pa
rako prikrauta statinė.”

Taigi išeina, kad Lietu
vai, nežiūrint tos didelės 
laimės, gręsia visai rimtas 
pavojus. Juk tas parakas 
gali sprogti ir padaryti galą 
visai laimei.

klausimu yra toks pat, kaip 
visuomet buvo.

“Laisvė” norėtų, kad 
“Keleivis” girtų Stalino- į 
Hitlerio vienybę, o smerktų 
Francuziją ir Angliją, ku
rios veda “imperialistinį” 
karą prieš Stalino partnerį. 
Bet jeigu dėl Stalino-Hitle- j 
rio susibičiuliavimo pasipik-1 
tino beveik visi nuosakesni ] 
komunistų veikėjai, o tūli jų i 
pasitraukė net ir iš tos par- j 
tijos, tai kaip “Laisvė” gali1 
reikalauti, kad mes tą Sta- 
lino-Hitlerio “ašį” aliejuo- 
tume?

liu lenkų laikraščiu visoj Eu
ropoj, nes Lenkijoj liko tik
vienas ‘Narodowiec,’ kuris da 
tebepasirodo Varšuvoj.”
Tai reiškia, kad lenkų 

spauda buvo užgniaužta 
netik nacių užimtoj Lenki
joj, bet ir bolševikų oku- 
puotoj teritorijoj.

LIETUVOJ GALI BUT 
SPROGIMAS.

KAIP KOMUNISTAI KEI
ČIA SAVO “TĖZIUS.”
“Naujienos” parodo, kad 

netiktai lietuviai komunis
tai neturi pastovios nuomo
nės ir nežino kaip jie aiš
kins tuos pačius dalykus ry
toj, bet taip yra su komunis
tais ir kitose šalyse. Pavyz
džiui, šių metų rugsėjo 2 
dieną Britanijos komunistų 
partija išleido manifestą, 
pareikšdama, kad šis karas 
esąs “teisingas karas, kurį 
privalo remti visa darbinin
kų klasė ir visi demokrati
jos draugai Britanijoje.”

Tokioj pat dvasioj Ang
lijos komunistų vadas, Har
ry Pollitt, parašė ir brošiū
rą, kuri buvo išleista šių me
tų 14 rugsėjo dieną. Toje 
brošiūroje Pollitt taip pat 
^virtiną, kad— ___ ___

“Vilnis” 20 spalių laidoje 
išspausdino “Laišką iš Kau
no,” kurio autorius negali 
atsigerėti raudonosios ar-1 
mijos žygiu į Lietuvą. Esą,

“...darbininkai ir darbo žmo
nės pasitiko raudonarmiečius 
išskėstomis rankomis! Nepa 
prastos simpatijos ir pasige-, 
rėjimo Raudonosios ArmŪ°s' 
elgesiu sukėlė faktas, kad tu-I 
rėdama milžinišką persvarą, I 
Raudonoji Armija beveik ne
mušė lenkų kariuomenės. Di- į 
džiuliai tankai ištisom kolo- į 
nom šliaužė per visokias įma- ! 
nomas kliūtis ir jei susidurda-1 
vo su lenkų kariuomenės už-! 
tvara, šaudė manevriniais šo-! 
viniais. Sovietų artilerija ir 
aviacija mušė tik į balas ir į 
tuščią lauką, tik trenksmu, 
garsu paveikdama į tuos, kas

’ prieš kėlė ginklą.”

ATSAKYMAS “LAIS
VEI.”

“Laisvė” užsipuolė ant 
“Keleivio.” Savo 248-tame 
numery ji rašo, kad dėl Ru- 
sijos-Lietuvos sutarties “Ke
leivio” redaktorius kalba 
“kaip netekęs paskutines 
doros ir smegenų žmogus.” 
Kodėl? Ogi todėl, kad “Ke
leivy” tilpo šitoks sakinys: 
“Vilnius Lietuvai, o Lietuva 
Rusijai.” Bet “Keleivy” bu
vo aiškiai nurodyta, kad ši
toks pareiškimas buvo pa
darytas Maskvoje. Žodis- 
žodin musų buvo parašyta 
štai kas:

’’Associated Press telegramo iš 
Maskvos sako: Vienas užsienio ve
teranas komentatorius čia išaiškino 
Lietuvos-Sovietų paktų šitokiais žo
džiais: 'Lietuva gavo Vilnių, o So
vietų Rusija gavo Lietuvų'.”

Taigi dėl to, kad “Kelei
vis” pranešė kas Maskvoje 
buvo pasakyta, “Laisvė” iš- 
koliojo “Keleivio” redakto
rių, sulygindama jį su “pas
kutinės doros ir be smegenų 
žmogumi.” Iš to išeina, kad 
norint būti pirmutinės do
ros ir smegeningu žmogumi, 
reikia slėpti kas Maskvoje 
dedasi.

Be to, “Laisvė” prikiša 
“Keleivio” redaktoriui, kad 
su prakalbomis važinėda
mas jis kalbėjęs, jog politi
niai kaliniai turi but paliuo- 
suoti, o dabar jau esąs prie
šingas tiems, kurie nori po
litinius kalinius paliuosuoti. 
Tai yra grynas melas. “Ke
leivio” redaktoriaus nusi-
statymas politinių kalinių

KAIP LAIMĖTA LENKI
JOJ “PLEBISCITAS.”
Plebiscitas reiškia visuo

tiną gyventojų balsavimą 
kokiu nors svarbiu valsty
bei klausimu. Sovietų Rusi
jos nusiųsti organizatoriai 
dabar suruošė plebiscitą už
imtose buvusios Lenkijos 
žemėse, kad patys gyvento
jai galėtų pasisakyti, ar jie 
sutinka dėtis prie Sovietų 
Sąjungos, ar ne. -

Paviršium žiūrint, tai vi-

LIETUVOJE DIDELIS 
SUSIRŪPINIMAS.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad neilgai Lietuva 
džiaugėsi Vilniaus atgavi
mu. Dabar tą patvirtina ir 
“Lietuvos Aidas.” Nurodęs 
savo reakciniame straipsny, 
kad aplinkybių verčiama 
Lietuva turėjo keisti savo 
valstybinę ir politinę būse
ną, jis sako:

"Nors šią raidą mes ^sutin
kame ir su dideliu susirūpini
mu, tačiau niekas neužginčys 
musų konstatavimo, jog Lie
tuva iki šiol yra padariusi, kad 
savo kaimynų ir tolimesnių 
kraštų atžvilgiu butų išlikusi 
tokiose pozicijose, kurias jai 
nubrėžė savi idealai, tarptau-

Pavažinėjus palei Lietu
vos sieną ir savomis akimis 
pamačius nemaža pabėgėlių 
ir su jais pasikelbėjus, tik 
tuomet gali pilnai suprasti 
lenkus ištikusios tragedijos 
dydį. Daugumas jų pabėgo 
beveik taip kaip stovi, pali
kę namus, žemes, įmones, 
oasiėmę tik vieną kitą jiems 
brangesnį daiktą ir susigrai
bę kiek kur galėjo zlotų, ku
ziu vertė nuolat krinta.

Dalis pabėgėlių labiausiai 
yra susirūpinę del to, kad 
nežino koks kitų jų šeimų 
narių likimas. Per tą Lenki
joj kilusią suirutę nemaža 
šeimų išsiskirstė. Vyrai mo
bilizuoti ir nežinia kur yra, 
žmonos gi jų su vaikais pa
bėgo į kitas valstybes. Ne
maža tėvų nesuranda savo 
vaiku. * * *

Nežiūrint, kad mes gyve-, 
name technikos ir kuo grei
čiausio susižinojimo amžiu
je, kai bet kokiam pasaulio 
kampe įvykęs svarbesnis į- 
vykis tuojau po keleto minu
čių jau dažnai žinomas, vi
same pasaulyje, tačiau gan
dų ir įvairiausių prasimany
mų dabar nepaprastai daug. 
Tuos gandus padeda skleis
ti ir suinteresuotos valstybės 
per savo propagandos ma
šineriją. Tų gandų ypač ne
paprastai daug buvo pasku
tinėmis dienomis Lenkijoj. 
Desperacijos apimti žmonės, 
kaip skęstantieji šiaudo, pa
tys gaudė ir kitiems pasako
jo kiekvieną lenkams džiu
gesnę žinią. O tokių žinių, 
sustojus veikti lenkų radijo 
stočiai ir nebeišeinant laik- 

jos priešų bėgo į kitus kraš- raščiams, ten buvo iš piršto 
prilaužyta daugybė. Esą, kai 
kuriose kariaujančiose šaly
se kilusios revoliucijos; kai 
kurios didelės valstybės 
lenkams palankia prasme 
įsimaišiusios į karą; įvykę 
nepaprastos pergalės ir pa
našiai. Tad nenuostabu, kad 
beveik kiekvienas pabėgėlis, 
patekęs į musų pusę, sten
giasi tuojau sužinoti kaip iš 
tikrųjų pasauly yra. Visos 
tos jų girdėtos džiuginan
čios žinios, pasirodo, tėra 
buvę vien tik paprasti muilo 
burbulai.

* ♦ t.

' Dalis civilių lenkų pabė
gėlių mano galėsią netrukus 
grįžti į šiokią ar tokią Lenki
ją, kur liko kiti jų šeimos 
nariai, kiti gi norėtų patekti 
į šiaurės Europos kraštus ir 
į Vakarų Europą. Dalis jų 
yra išvažinėjęs ,pas savo gi
mines, kurių dat1 likusiuose 
Lietuvoj dvaruose'; turi ne
maža.

Charakteringa, kad dabar 
pas mus pirmieji atsidūrė df 
tie asmens, kurie po pe'rriyj-j

i Apie lenkų pabėgėlius.
i Vienas charakteringiausių 
musų gyvenamosios epochos 
požymių, be abejo, yra tem
pas, greitis. Jis yra junta
mas ne vien tik susisiekimo 
srity, bet ir kitose, neišski
riant ir politinės. Dabar ne
paprastai greitai buvę prie
šai palieka draugais, susida
ro naujos sąjungos, naujos 
politinės kombinacijos, bet 
jos dažniausiai taip pat ir 
nepaprastai greit išyra. Pą- 
saulio istorija nežino, kad 
kuomet nors butų buvęs taip 
greitai keičiamas Europos 
žemėlapis, kaip dabar. Jau 
vien per šiuos metus Euro
pos žemėlapis yra tris kartus 
pakeistas.

, Vargu ar daug kas dar 
prieš mėnesį tikėjosi, jog 
per tokį trumpą laiką su
žlugs didžiulė lenkų valsty
bė ir nemaža lenkų tautos 
dali^, palikusi savo tėvynę ir 
namus, turės jieškoti prie
glaudos kitur, net ir pas 
tuos, kuriuos ji labai nus
kriaudė. Kodėl taip greitai 
žlugo Lenkija, yra platus 
klausimas ir į jį gali būti vi
sokiausių atsakymų. Vis dėl
to tokio greito jos žlugimo, 
net ir jos priešai, atrodo, ne
sitikėjo, ypač, kad lenkai 
turėjo didžiulę kariuomenę, 
kuri kas metai sunaudodavo 
daugiau negu trečdalį viso 
Lenkijos biudžeto.

Tačiau katastrofa įvyko 
i ir prasidėjo didžiulis žmo
nių kilnojimasis. Pasaulis 

1 jau tokių didelių iš savo tė
vynės bėgimų yra matęs ne
maža. Kilus Rusijoj spalių 

' revoliucijai, daug revo iuci-

sai bešališkas ir teisingas 
klausimo sprendimas.

i Bet įštikrujų čia taip ne- 
I buvo, nes balsavo ne patys 
1 gyventojai, o išrinkti tam 
tikslui delegatai. Nors tuos 

i delegatus rinko patys žmo- 
I nės, tačiau jie galėjo rinkti 
tik tokius, kokius jiems nu
rodė komunistų komisarai. 
Amerikos žinių agentūros 
(AP) pranešimas iš Mask- 

, vos pasako labai aiškiai, 
kad Baltgudijoj ir Lenkijos 
Ukrainoj plebiscitui buvo 
renkami tik “valdžios pa- 
ckirti kandidatai” (govern
ment-designated candida
tes).

Taigi aišku, kad šitoks 
“plebiscitas” negalėjo but 
bešališkas ir teisingas gy: 
ventojų apsisprendimas. Jįs 
buvo tik komunistų balsavi-

tinė teisė, teisingumas...”
Taigi “L. Aidas” pasako 

labai aiškiai, kad Lietuvos 
žmonės pasitinka naują si
tuaciją dideliu susirūpini
mu! Ir jis priduria, kad ne 
Liėtuva čia kalta. Lietuva 
padarė viską, kas tik buvo 
galima, kad galėtų išsilai
kyti tokioj pozicijoj, kokią 
jai nustatė savi idealai, 
tarptautinė teisė ir teisingu
mas.

Šitokia pozicija, tai sava
ranki valstybė. Dąbar gi 
Lietuva buvo priversta įsi
leisti svetimos šalies gink
luotą jėgą. Ir dėl to kilo tas 
didelis susirūpinimas!

Nežiūrint to, pas mus at
siranda žmonių, kurie ple
pa, buk Lietuva dabar esan
ti “laiminga.”

tus; užėmus Lenkijai pla
čias prieš Didįjį karą vokie
čių valdytas sritis, iš ten bė- 
go tūkstančiai vokiečių. Įsi
galėjus Vokietijoj fašizmui, 
taip pat tūkstančiai jo prie
šų išbėgo nemaža žmonių iš
bėgo per sienas iš Austrijos 
ir Čekoslovakijos. Dabar ga-

] Įima butų sudaryti ir gana 
didelę eksmonarchų ir eks- 
prezidentų sąrašą, kurie yra 
pasidarę emigrantais.

Pastarosiomis dienomis 
Lietuva tokį svetimųjų ant
plūdį pajuto. Negalima sa
kyti, jog jis yra nepaprastai 
didelis, masyviškas, tačiau 
vis dėlto nedideliam musų 
kraštui jį teko pajusti. Atbė
go paskirais būreliais kele
tas tūkstančių karių ir kiek 
mažiau civilių gyventojų. 
Visi atbėgusieji kariai yra 
internuoti, sutvarkyti ir nie
kam, nei kariaujančioms, 
nei neutralioms šalims, jie 
nekliudys, nebent tik mums 
patiems jie sudarys kai ku
rių ekonominių sunkumų.

Nepriimti jų Lietuva ne-1 
galėjo, kaip negalėtų bet ku- kščio ultimatumo buvo atsi- 
ri kita valstybė. Tai. yra sakę Lietuvos pilietybės ir 
žmoniškumo pareiga, numa- išvažiavę į Lenkiją.
tyta ir tarptautinėj teisėj. ! B. Dundulis.

mas ir parodė tik jų norus?
Toks “plebiscitas,” tai ly

giai kaip Smetonos “rinki
mai.”

IŠNYKO LENKŲ LAIK
RAŠČIAI.

Elta praneša, kad—
“Lietuvos lenkų Kaune lei

džiamas ‘Dzien Polski’ skaito-
mas šiuo tarpu bene vieninte-

KAPITONUI MIRUS, LAI
VAS SUGRIOVĖ 

PRIEPLAUKĄ.
Manchester, Wash.—Pe

reitą nedėldienį čionai at
ėjo laivas “Black Bali” ir 
visu smarkumu trenkė į 
prieplauką, kuri tapo visiš
kai suardyta. Pasirodė, kad 
laivo kapitonas buvo miręs 
prie vairo staigia mirtimi.

Čia Sovietų Rusija Pralaimėjo.

legacija vedė derybas Maskvoje su Sovietais, tai šita misija tarėsi su 
anglais. Ir galų gale Turkija pasirašė karo sutartį su Anglija ir 
Francuzija, atmesdama Sovietų reikalavimus. Čia turkai pasielgė su 
Sovietais lygiai taip, kaip Sovietai pasielgė su Anglija ir Franeuzi- 
ja. Dahar ant turkų griežia dantimis Maskva ir Berlynas.
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KAS SKAITO, RAŠO

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

Š/S-TAS APIE SENIAUSIĄJĄ CHI
CAGOS LIETUVIŲ KOLONIJĄ.

Nacių Pagrobtas Amerikos Laivas.

A. Olsewskio ir M. Tanane-I tė mokyklą, užlaiko dau- 
vičiaus įstaigų griuvimas. | giau kaip tuziną lietuvių
Dideliame Chicagos mie

ste yra apie tuzinas lietuvių 
kolonijų. Iš jų seniausioji 
ir didžiausioji yra Bridge- 
portas. Bridgeportas yra 
kaip ir motina visų kitų Chi-. 
cagos lietuvių kolonijų. Aš 
Brigdeportę negyvenu bet Lietuvių vaikai supranta 
biznio reikalais savo fordu-' 
ku dažnai tų koloniją. ap- tė ki ,
lankau Teisybę pasakius, H j |!„lonijoj,,. ’Brigį. 
visos Chicagos lietuvių ko-1 ton paJke, iki šiol nebivo 
lonųos man yta gerai zi-jreikalo skajtyti angliška 
nomos. evangelijų ir sakyti angliš-

Bndgeporto kolonija nuo k^ pamokslų. Bet pralotu) 
senai yra pagarsėjus siomjs Kr^šui užėjo bzikas nertis 
savo įstaigomis: šv Jurgio savo lietuviško kailio ir 
parapija, A. Olsewskio ban- jociėl įvedė į lietuvių bažny- 
t 11 1^Tasclu • i čia svetimybes. Keliatą sy-
Jono M. Tananeviciaus ban- kj^ tygįa užėjau į šv. Jur-

Ja ]ai^ra.sclu Kntehku, i gj0 bažnyčią pasiklausyti jo 
A. Olsewskio pastatytu Mil- angliškų pamokslų. Be galo 
dos teatru, Chicagos lietu-, keista įspūdį gavau. Lietu
vių auditorija, kurioje pra- • •
smego $15,000.00 SLA pi
nigų ir daug tūkstančių do
lerių vietinių draugijų bei 
atskirų asmenų. Yra ir dau
giau dalykų, kuriais Bridge
portas pasižymėjo praei
tyje.

“Katalikas” ir Tananevi
ciaus bankas baigė savo 
dienas didžiojo karo pra
džioje. Jonas Tananevičius 
dėl to atsėdėjo savo terminą 
valstybės lėšomis užlaiko- 
moj įstaigoj Joliete; paleis
tas iš tenai ir sugryžęs Chi- 
cagon, jis jau nesirodė lie
tuvių tarpe. Ir iki šiol jis tik 
mažam senų draugų būre
liui težinomas. Man dažnai 
tenka matyti jį vidurmiesty- 
je vienoje kafeterijoje. Jis 
išrodo jau gerokai pasenęs. 
Uždarytojo J. Tananevi
ciaus banko ir “Kataliko” 
administracijos bei redakci
jos patalpose per ilgą laiką 
buvo automobilių padangų 
sandėlis. Prohibiciją atšau
kus, tie “tajerai” išnyko, o 
jų vietoj atsidarė didelis 
degtinės ir vyno sandėlis. 
Prieš pat žlugimą, Jono Ta
naneviciaus “Kataliko” 

spaustuvei ir redakcijai bu
vo pastatytas namas šalia 
banko. Tai buvo dviejų auk-

, štų tvirto muro namas. Tas 
namas visą laiką nebuvo iš
naudojamas ir dabar tebėra 
tuščias. '

A. Olšewskio privatinis 
bankas buvo persiorganiza
vęs j Universal State Banką, 
kuris užsidarė Hooverio de
presijos laikais, 1932 me
tais. To banko patalpos kai 
kurį laiką buvo tuščios, pas
kui buvo tabako ir likerių 
sandėlis, o dabar.ten įsistei
gė real estate agentūrą trys 
buvusieji to banko direkto
riai,, Antonisep, Doody ir 
Šukys. A. Olšewsk.is, kuris 
yra beveik vienmetis su bu
vusiu Vokietijos kaizeriu 
Wilhelmu II, dabar gyvena 
tame savo statytame name, 
ir da tebepriiminėja kostu- 
meiius real estate reikalais.

1 vienuolių mokytojų, kurios 
per aštuonius metus mokina 
lietuvių mergaites ir bernai
čius ir neišmokina jų lietu
viškai nei tiek, kad jie galė
tų suprasti savo prigimtoj 
kalboj evangeliją ir pamok
slus. Ištikrujų bet gi taip ne

lietuviškai, nes jie išmoksta 
nuo savo tėvų. Štai, kitoje

i vių statytoje ir lietuvių už
laikomoje bažnyčioje lietu
vis kunigas sako lietuvių 
jaunimui savo grinorišku, 
netašytu liežuvių pamokslą 
angliškai, kuomet tas jauni
mas galėtų jį geriau supras- _•
U lietuviškai. ... . |

UI

Štai tas Amerikos garlaivis, “City of Flint,” kurį šiomis dienomis užpuolė ant jū
rių vokiečių karo laivas ir nusivarė j Sovietų uostą Murm anską. Pakėlus Amerikai 
protestą, bolševikai pabūgo nesmagumų ir laivą išleido, ant jūrių naciai vėl ji pa
ėmė. Rašant šiuos žodžius, jo galutinis likimas da nebuvo žinomas.

BR00KLYN0 LIETUVIŲ NAUJIENOS

Grinoriškai sakomi angliški 
pamokslai.

Šv. Jurgio parapija yra 
po senovei “garsi.” Ji pa
garsėjo ypač dėl A. Olsews- 
kio bylos su tos parapijos 
klebonu kun. M. Kriaučiu- 
nu. Dabar gi ši parapija gar
si savo pralotu klebonu 
M. L. Krušu. Jisai pirmasis 
Amerikoje įvedė lietuvių 
bažnyčion skaitymą angliš
kų evangelijų, sakymą ang
liškų pamokslų ir misijų lie
tuvių jaunimui. Reikia pa
sakyti, kad tos angliškos 
evangelijos, pamokslai ir 
misijos lietuvių pastatytoj, 
lietuvių užlaikomoje ir lie*- 
tuvių telankomoje bažny
čioje yra baisi anomalija, 
neapsakoma keistenybė. 
Lietuviai parapijonai pasta-

Antras išėjo kalbėti nuo 
komunistų Soil Parichoff. 
Jis nebandė teisinti Stalino 
ir Hitlerio susivienijimą, ir 
tuoj ėmė kritikuoti uniją, 
sakydamas, kad Amalga- 
meitų Unija neturi moralės 
teisės kištis į Europos daly
kus. Jam pirmininkas pa
stebėjo, kad jis kalbėtu į 
reikalą, būtent, ar Stalino 
ir Hitlerio susivienijimas 
prieš demokratines valsty
bes yra geras dalykas, ar ne. 
Bet komunistas tęsė savo 
kalbą toliau ir “akėjo” uni
ją. Pradėjo kilt nerimas. 
Pirmininkas prašė publikos 
leist kalbėtojui kalbėti, kad 
ir ne temoje, nes čia, girdi, 
demokratija, tegul jau kal
ba. Bet kur tau! Kuo jis tę
sė savo kalbą toliau, tuo 
daugiau publika nerimavo. 
Pradėjo švilpti. Galų gale 
komunistų kalbėtojas atsi
sėdo.

Kalbėjo antras kalbėto
jas, nuo Direktorių Tary
bos, gindamas jos poziciją. 
Jis nurodinėjo, kad pirma 
jo kalbėjęs komunistas ne
turėjo net drąsos teisinti sa
vo draugą Staliną. Jis tik 
griebė musų unijai už čiup- 
rynos, kam ji kiša savo nosį 
į Stalino ir Hitlerio reikalus. 
Bet pirmininkas gerai pada
ręs, kad leidęs komunistui 
kalbėti, nes šis nieko nepa
sakė ir nei vieno neįtikino, 
kad musų unija neturėtų

LSS kuopos susirinkimas.
Spalio 20 buvo LSS 19 

kuopos mėnesinis susirinki
mas Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo name. Narių 
buvo gana daug, tad ir tari
mų daug padaryta.

Vienas iš svarbiausiųjų 
tarimų buvo: išleisti į lietu
vių visuomenę LSS 19 kuo^ 
pos vardu lapelius, kuriuo
se butų nuodugniai išdėsty
ta J. Stalino ir Hitlerio susi
vienijimas pasiglemžti ma
žąsias tautas. Tuo klausimu 
buvo įvairių pasiūlymų ii 
sumanymų. Kai kurie drau
gai siūlė išleisti tuo klausi
mu specialų “Naujos Gady
nės” numerį ir jį skleisti. 
Kiti siūlė paruošti nedidelę 
brošiuraitę ir ją tarpe lietu
vių paskleisti. Da kiti ma
nė, kad reikia kuo daugiau
siai tuo klausimu rengti pra
kalbų ir gyvu žodžiu aiškin
ti žmonėms tą Stalino ir 
Hitlerio susijungimą. Visų 
pasiūlymai geri ir vietoje, 
bet prieš akis kuopiečių bu
vo klausimas, kaip juos įvy
kinti gyveniman? Po gana 
ilgų diskusijų nutarta išleis
ti penkis tūkstančius lape
lių, Tam darbui kuopa išrin
ko tris žmones: J. Stilsoną, 
St. Strazdą ir J. Buivydą. 
Jie įpareigoti kuo greičiau
sia paruošt viršminėtu klau
simu lapelius.

P. Tiškus pranešė apie 
vakarienę, kuri bus lapkri-, teisės kalbėti apie Europos 
čio 11 d. Grand Paradise 
svetainėje, ir pažymėjo, kad 
tikietai platinasi gana ge
rai. Ir jis prašė, kad kuopa 
jam duotų kelis žmones va
karienės metu padirbėti. Jo 
prašymas išpildytas. Pa
skirti net keli žmonės padir
bėti prie vakarienės.

St. Strazdas pranešė, kad 
apie gruodžio vidurį Brook- 
lyne ir apylinkėje bus su- 
luoštos P. Grigaičiui pra-

K. Dulkienė, V. Malinaus- 
kutis, J. Matačiunas, Tačio- 
kienė ir J. Trainis.

lietuvių istorijos rašymo 
ir to darbo prižiurę-' 

tojas vėl ėmė jieškoti Ku
činsko.

Daugelis lietuvių profe
sionalų ir inteligentų nema
žai užvydi to darbo Kučins
kui, todėl jie, klausiami 
apie Kučinską, atsakė visai 
nieko apie jį nežiną, 
jie tankiai susitikdavo su ____
juo. Kučinskui jie irgi nesą- tersonas suorganizavo vier j no|į “Keleivio” skaitytoja ir 
kė, kad jo jiesko. Aršiausia nuohka busų. Kaip nedide-, pemėįa Ji myli jį skaityti ir 
tas, kad nekurie da paleido Į lei musų kolonijai, tai tur- L„kn k' i p-Prian«ns laik- 
šlykščiai melagingų kalbų,' but pirmutinis didelis masi- i įaštis.
buk visus Kučinsko parašy-!nis lietuvių pasirodymas. į Linkėtina Marijonai grei
tus raštus valdžia atmetė ~ 
kaip netinkamus. Aš kaip 
reporteris, išgirdęs tokias 
kalbas, nuvykau į lietuvių 
istorijos rašymo supervai- 
zerio ofisą ir pasiteiravau 
apie tai. Supervaizeris labai 
nustebo tokiu mano paklau
simu ir parodė didžiausią 
glėbį Kučinsko raštų, kurie 
jau atspausdinti, ir pridūrė: 
“Jeigu Kučinsko raštai butų

* negeri ir bevertės, tai visa

Klausanties tokio žargo
no, bažnyčioje darosi labai 
nejauku. Bažnyčia netenka 
savo iškilmingumo, o evan
gelija ir pamokslas virsta 
kažin kokia komedija. Pa
mokslas šlubuoja ne vien iš
tarimuose, o ir išsireiški
muose. Išrodo, kad bet mi- 
nutą pamokslininkas užsi
čiaups ir neatsičiaups.

Tikybos dalykuose aš esu 
indiferentas, bet mano su
pratimu lietuvių Romos ka
talikų bažnyčios kunigai sa
vo angliškais pamokslais 
žemina nevien lietuvystę, o 
ir pačią tikybą. Dėl tos šven
tenybių profanacijos many
je kilo didžiausias pasibiau- 
rėjimas. Aš nesuprantu, 
kaip padoresnieji musų ka
talikai nesukelia protestų 
audros prieš tą madą, ir ko
dėl jos nepanaikina.

Kiti Chicagos' lietuvių 
klebonai irgi pradeda jau ^ųfetorijr^? visa "lietu“

Pralo/° Kruso pavyz- j įstorija butu be vertės!” 
dziu. Jau tenka girdėti ang- -- - 
liškų pamokslų ir kitose' 
Chicagos lietuviu bažnyčio- 
Se. Pavyzdžiui,’ Marquette ku“
Parko lietuvių bažnyčioje H sa’kėsi nįk/a ie Kučin- 
girdejau kun. A. Baltuti sa- ■ -■ - - 1 ----
kant anglišką pamokslą. 
Dėl tokio pamokslo teko iš
raudonuoti iki ausų.

Teiravausi tarp jaunų 
vaikinų ir merginų, ar jiems CHICAGO, ILL. 
patinkamesni ir supranta- jau mirė Dr. Graičiunas?
mesni lietuvių kunigų ang- _ ,Na> net
liškai sakomi pamokslai, ar ’ 
geriau butų kad sakytu lie-! Artinanties SLA centro 
tuviškai? Visi atsakė/kad pareigūnų rinkimams, yra 
verčiau jie skaitytų evange- siūlomi įvairus asmenįs į- 
liją ir pamokslą lietuviškai, vairioms pareigoms. Apie

Girdėjau, kad angliškus kandidatus nesidomiu, bet 
pamokslus pradėjo sakyti1 labą1 stebiuosi apie SLA 
Roselando ir Cicero parapi
jų klebonai. Bet apie tai pa
rašysiu kitą kartą, kaip nu
vykęs ant vietos daugiati 
patirsiu. Chicagietis.

PATERSON, N. J.
Gražiai pavyko.

Nors jau senokai tai bu
vo, bet vistiek noriu praneš
ti, kaip Patersone lietuviai 
organizavosi bendrai va
žiuoti į Lietuvos Dieną, kuri 
įvyko 10 rugsėjo pasaulinėj 

! rl ‘.n Vnrl/C

Susirgo M. Gecevičienė.
Draugę M. Gecevičienę 

ištiko nelaimė. Ji rimtai su
sirgo ir reikėjo daiyt opera- 

i - - j • Xi - v ū -i ci^- Po operacijos ligonėnors parodoj New Y orke. | jau prac]ėjo taisytis.
Reikia pasakyti, kad Pa- j Draugė Gecevičienė yra

„ . . - ...... i Linkėtina Marijonai grei-
I ne organizavimo prisidėjo jaj pasVeikti. Ji užlaiko alu- 
beveik visos lietuvių orgam-, d No 331 River st 
zacijos. i 

Padaryta operacija ir Si
monui Sadukui. Jis pagul
dytas New Yorko ligoninei, 
kur buvo gydomi pasauli
niam kare sužeistieji 
reiviai.

Kučinskas sutiko grįžti 
atgal prie tolimesnio lietu
vių istorijos rašymo ir jau

ską nežiną, dabar vaikščio
ja galvas nuleidę iš sarma- 

l tos.’ Kazlų Ruda.

narius, kurie yra centro val
dybos rinkikais! Kodėl jie 
taip elgiasi? Nejaugi jie 
protauja panašiai kaip Sta
linas su savo klika? Stalu 
nas išžudė senuosius ir pir
muosius komunizmo kūrė
jus. Nejaugi ir SLA organi- 

, nai turi būti “likviduoti,” 
i pamiršti ar atmesti?...

iš pirmųjų SLA

CHICAGO, ILL. jus. Nejaugi ir SLA organi- 
Adv. Kučinskas rašo Chica- zaŲJ°j s.e^eP 
gos lietuviu istorija toliau. 1131 . tuP ^uti likviduoti, 

i pamiršti ar atmesti;...
Adv. T. J. Kučinskas iri Vienas iš pirmųjų SLA 

vėl sugrįžo prie savo pir- organizatorių ir tvėrėju yra 
mesniojo darbo, lietuvių is- Dr. Graičiunas. Nauji SLA 
torijos rašymo, nes tas dar- nariai siūlomi į pareigunu 
bas tūlam laikui buvo per- vietas, o D-ras Graičiunas 
trauktas ir Kučinskas buvo pamirštamas. Juk Dr. Grai- 
perkeltas prie teisių istori- čiunas priklauso SLA orga- 
još rašymo kaip vyriausis nizacijai per 46 metus ir 
redaktorius. Kučinskui su-'J--------- --- —-J — v-
tvarkius svarbiausius teisių 
istorijos rašymo darbus, 
jam buvo pasiūlyta vieta 
State Attorney, bet Kučins
kas dėl tūlų priežasčių atsi
sakė tą vietą imti. Tada jis t _____  ______
buvo paskirtas kiton šakon būti išrinktas. Ką manote ir 
prie dokumentų tvarkymo, sakote, SLA nariai ?
Tuo tarpu tapo atnaujintas V. M. R.

daug yra jai pasidarbavęs. 
Man rodos, kad Dr. Grai- 
čiunas gali atlikti daktaro 
kvotėjo pareigas ir yra to 
užsitarnavęs. Taigi jis tu
rėtų but perstatytas, priim
tas į kandidatus ir turėtų

Lietuvių menas.
Iš SLA 101 kp; įvykusios 

vakarienės, galima praneš
ti, kad nors publikos atsi
lankė nedaug, bet vakarie
nę gaspadinės sutaisė gana 
gerai*. Jos tikslas buvo pri
imti naujus narius į SLA 
101 kuopą. Kalbėjo Juozas 
Simonavičius, Juozas Trai
nis ir Adomavičius.

Pertraukoj Adomavičie
nė buvo iššaukta padainuo
ti. Ji sudainavo dvi daine
les, ir jos labai gerai išėjo. 
Ji turi stiprų ir aišku balsą. 
Kaip darbo moteriškei, tai 
priklauso didelis kreditas.

Po to kalbėjo Juozas Dul
kis, Martinas Ragauskas ir 
Pijus Sakat.

Viso naujų narių priimta 
13. Vakaras pasibaigė šo
kiais.

Jau rengiasi Naujiems 
Metams.

Naujiems Metams pasi
tikti Lietuvių Neprig. Pilie
čių Kliubas rengia balių 
šeštadienį, 
Washington
Goodwin avė. Bus geriausių 
valgių ir gėrimų, grieš gera 
orkestrą.

30 gruodžio, 
Hali, 78-80

Lapkričio 11d. balių ren
gia bendrai dvi organizaci
jos, SLA 101 kp. ir Sūnų ir 
Dukterų pašelpinė draugi
ja. Komitetas kviečia visus 
dalyvauti. Bus yalgiu, gėri
mų ir muzika.

Žada but didelės prakalbos.
Bendras draugijų komi

tetas nutarė surengti 16 va
sario dieną dideles prakal
bas Lietuvos nepriklauso
mybei paminėti. Bus kvie
čiami įvairių srovių kalbė
tojai. Vieta ir valanda bus 
pranešta kiek vėliau. Į ko
mitetą įneina šie asmenys: 
P. Sakat, J. Spranaitis, J. J. 
Dulkis, J. Marcinkus, J.

ka-

visai
be-

Darbai Patersone 
sumažėjo, audinyčios 
veik nedirba, o jeigu kurios 
ir dirba, tai sunku ant taba
ko užsidirbti. Dažų fabrikai 
taipgi “slekuoja.”

Patersono Šturmas.

reikalus, o ypatingai apie 
Sovietų Rusijos reikalus. 
Kodėl jis neįtikino? klausia 
kalbėtojas. Todėl, kad 1922 
metais, kada Amalgameitų 
unija siuntė Sovietų Rusijos 
baduoliams pašalpą, tai 
musų komunistai sveikino 
musų Amalgameitų uniją, o 
dabar, kuomet mes pasmer
kiame jos vadų imperialis- 
tiškus siekius ir susijungimą 
su Hitleriu, kuris savo kari- 

, .. „ T jerą pradėjo žydų kraujų,
kalbos. F. Lavinskas įnese, taj muSų komunistai sako: 
kad kuopa paaukotų Jurge- “£įa ne musų unijos reika- 
honienės ir X. Mockaus pa- ja9_>> sta]įnas nužudė šimtus 
minklo statymui pinigų. Jo jr tūkstančius geriausių dar- 
pasiulymas priimtas ir nu- pininkų klasės kovotojų, net 
tarta abiem fondam paau- Trečiojo Internacionalo pir-
koti po penkis dolerius. mininkus, kurie buvo įtarti 

simpatizuojant hitlerizmui,

124,044,700 GALIONŲ 
SENOS DEGTINĖS.

Washingtono žiniomis, šių 
metų pabaigoje bus paleista 
iš valdžios prižiūrimų san
dėlių 124,044,700 galionų , , 
degtinės, kuri yra išstovėjus virs astuonių 
jau 4i
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Siuvėjų 25 lokalas užgyrė ° paskui, lyg tas Pilotas, nu- 
valdybos poziciją Stalino- simazgojo rankas ir pasi-

Hitlerio klausimu. sveikino su Hitleriu. Ar gali 
būti bjauresnė ir šlykštesnė

Spalio 18 Rand Schoolės ig(jaVygtė pasaulyje? Nega- 
w ...... _ • 11' 11" f O C1 P I L

/-.W- Hnpos rnĮtingas. Amalgameitų Unijos Direk- 
Ppe t? lokalo priklauso | įorįu Tarybą galima tik pa- 

uegvines, nunyra issruvejus /"y .as'-u/jnib. tūkstančių, sveikinti, kad ji turėjo drą- 
J—i 4 metus išdegintose kriaučių. Susinnkimas buvo gog įU0S despotus pasmerk- 
ažuolinėse bačkose. Tai be-;£ana tirštas. Po visų rapor-. į 
veik po 4 kvortas kiekvie-'^Ų ^U1VO.1L. 1S valdybos 
nam šios šalies gyventojui (Board of Directors) pra-

name New Yorke buvo A. Ii! Ir todėl New Yorko

jau geros ir senos degtinės, 
neskaitant šviežesnės ir pra
stesnės.

RASTAS SKRYNIOJ.

nešimas apie pasmerkimą 
Stalino ir Hitlerio sąmokslo 
pasiglemžti mažąsias tau
tas. Tuo klausimu buvo pa
siūlyta rezoliucija, kad val
dybos direktoriai gerai pa
darė. Komunistai išstojo 
prieš. Lokalo valdyba par 
siūlė susirinkimui, kad' už 
Board of Directors pozieją 
kalbėti] trys ir iš priešingos 
pusės trys komunistai. Ant 
to susirinkimas sutiko. Bet 
to sutikimo vėliau nesilaikė.

Pirmutinis kalbėtojas kal
bėjo nurodinėdamas, kad 
direktorių valdyba pasielgė 

Į tinkamai, nes Stalino ir Hit- 
‘ : lerio susijungimą pasmerkė 

j visos Europos darbo unijos. 
Į Nurodė, kaip šios šalies ko- 
I munistai ir kitų šalių komu- 
' nistai per spaudą ir žodžiu 
džiūgauja, <ad dabar atėjo 
demokratiškoms 
bėms galas. Kas myli laisvę, 
kas myli demokratiją, sako 
kalbėtojas, tas turi pasmer
kti tuos despotus, kurie ne 
tik savo šalies žmonių krau-

valsty-

šitas New Yorko salesmanas, 
Harry McGill, buvo rastas su-, juose maudosi, bet siekia 

ta , ta t ta muštas, suriestas dvilinkas ir paplukdyti kraujo klane ir
^t' a' ! ikigtas i sen^ skrynią vienų na- visą pasaulį! Jo žodžius ly

dėjo garsus aplodismentai.Kinderis, J. Ragauskienė, I mų kieme.

Po šitokios kalbos pasi
pylė karšti aplodismentai.

Iššaukia antrą komunistą 
kalbėti. Tam dar neatsisto
jus, o jau prasidėjo visoje 
svetainėje ’ švilpimas, pro
testai, kad komunistams de
mokratiškame susirinkime 
ne vieta kalbėti. Pirminin
kas per keliš kartus prašė 
publikos nusiraminti, bet 
ji nerimavo ir antram ko
munistui nedavė kalbėti. 
Tada pirmininkas ir ki
tiems tuo klausimu balsų 
jau nedavė. Kada pasiūlė 
trumpoje formoje rezoliuci
ją, užginant Board Direkto
rių poziciją, pasmerkiančią 
Stalino ir Hitlerio politiką, 
tai rezoliucija praėjo vien
balsiai, net ir tie trys komu
nistai neišdrįso balsuoti 
prieš ją.

Pas žydus dar buvo šio
kios tokios diskusijos dėl 
Board Direktorių pozicijos 
Hitlerio-Stalino politikos 
klausimu; bet musų, lietu
vių lokale, nei ginčų tuo 
klausimu nebuvo: visi, kaip 
vienas, užgyrė Board Direk
torių nutarimą pasmerkti 
Hitlerio-Stalino susivieniji- 
tną. Vytautas Katilius.
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KAS MUMS RAŠOMA.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—O ką daugiau pasaky
si, tėve?

—Aš atėjau pas tave, 
Maike, kad tu manką nors 
pasakytum, ba tu daugiau 
gramotnas už mane. Pasa
kyk, ką rašo gazietos apie 
Lietuvą. Ar Stalino vaiskas 
jau atėjo pas Smetoną ant 
burdo, ar da ne?

—Da neatėjo, tėve.
—Jeigu da neatėjo, tai 

gal jau ir nebeateis. Juk žie
ma jau čia pat, tai prastas 
butu’ tikeišinas.*

—Ne “vikeišinui,” tėve, 
rusai ateina.

—Tai kaip? Ar gi jie pa
siliks Lietuvoj ant amžino 
burdo? . '

—Gali pasilikti.
— O man vienas komuni

stas sakė, Maike, kad rau- 
donarmeicai ateina i musų 
Lietuvą tik ant vikeišino. 
Sako, pasisveikins su Lietu
vos žmonėmis, užfundys ru
siškos makorkos, pakvė
puos Lietuvos oi u ir užbai
gę tą pikniką vėl išvažiuos 
j savo Rasiejų.

—Ne, tėve, lusai ateina 
j Lietuvą ne vakacijoms. 
Tam tikslui jie turi daug 
geresnių ir sveikesnių vietų. 
Jie turi Krymą, kur pats ca
ras važiuodavo vasaros ato
stogoms. Tenai tikras rojus.

—Na. tai ko jie ateina j 
Lietuvą?

—tie ateina veikiausia 
mokinti lietuvius lusišką 
kazoką šokti.

—Aš, Maike, girdėjau, 
kad “Laisvės” daraktorius 
Bimba labai gerai moka ka
zoką šokti. Sako, užsisuka 
savo radijušą ir klauso, iš 
kokios natos Stalinas Mask
voje sugros. Ir kaip Stali
nas pagroja, taip Bimba pa
šoka: vieną dieną i prieki, 
kitą dieną atbulas — visaip 
patropija!

—Gali but, tėve.
—Tai tu rokuoji, Maike, 

kad dabar visi Lietuvos 
žmonės turės mokintis tokių 
šokių?

—Galimas daiktas, tėve.
—Bet Lietuvoj yra daug 

kunigų, Maike, tai kaip bus 
su jais? Ar jie taip pat turės 
mokintis pagal Stalino ka- 
tarinką šokti? '

— Tu, tėve, nori viską iš 
kalno žinoti. Palauk trupu
tį. Pagyvensim ir pamaty
sim, kokį šokį Lietuvos kle
bonai šoks. Gal jie visai ne
norės šokti.

—Tai kur tada juos pa
dės?

—Šito aš irgi nenoriu 
pranašauti.

-Olrait, Maike, jeigu tu

nenori man tokių dalykų 
aiškinti, tai išvirozyk, kas 
yra gyvi Dievo tabernaku
liai? Tie žodžiai buvo pata
šyti švento Juozapo gazie- 
toj, ką vadinasi “Darbinin
kas.” Juos išskaitė man 
zakristijonas, ale nei jo, nei 
mano galva negalėjo supra
sti, kas tai galėtų but do per 
tulšiai, tie tabernakuliai.

—Aš galėčiau tau paaiš
kinti, tėve, taip kaip aš tuos 
dalykus suprantu, bet mano 
aiškinimas tau gali nepatik
ti. Todėl aš patarčiau tau 
kreiptis šiuo klausimu i 
švento Kazimiero akade
miją.

—Ar tu, vaike, kalbi apie 
tą švento Kazimiero maka- 
demiją, ką Čikagoj prie 
stok jardų randasi?

—Taip, tėve.
—Ne, Maike, tenai aš ne

galiu kreiptis.
—Kodėl?
—Todėl, kad be dolerio 

tenai negali gauti jokios ro
dos. O doleris, • Maike, ir 
man pačiam reikalingas. 
Ve, ateina žiema ii’ reikės 
susišildyt, o mano džiogas 
tuščias. Kaip anąsyk sanda- 
riečiai Čikagoj mano Snap
są išgėrė, tai iki šiol da ne
galėjau pripilti. Prie to, šiu
šiai irgi jau prakiuro ir rei
kia naujų padnackų.

—Kaip aš žiuriu, tėve, tai 
iš tavęs prastas katalikas. 
Tu nori visokių patogumų. 
O ar nežinai, kad Kristus 
vaikščiojo basas ir džiogo 
su degtine nesinešiojo?

—Maike, jeigu tu prade
di bartis, tai aš jau eisiu. 
Gud bai.
—Iki pasimatymo, tėve!

CHICAGOJ SUDEGINO 
“STALINĄ” IR “HIT

LERĮ”
Associated Press agentu- 

la išsiuntinėjo Amerikos 
laikraščiams fotografinę 
nuotrauką, kuri parodo, 
kaip tukstanįųiė darbinin
kų minia Chicagos South 
Side degina iš skudurų pa
darytus “Staliną” ir “Hitle
rį.” Padėtas apačiojej pa
aiškinimas sako, kad žmo
nės tuo budu parodė Hitle
riui ir Stalinui savo protestą 
dėl Lenkijos sunaikinimo. Į 

___ • l
" Bolivijoj artinasi prezi
dento rinkimai. Kandidatū
rą išstatė ir generolas Bil
bao Rioja, bet pamatęs, kad į 
rinkimuose nelaimės, kesi-1 
nosi nuversti dabartinę vy
riausybę ir apsiskelbti dik
tatorium. Armijos vadovy
bė jam tačiau nepritarė ir 
areštavo ji. Kad jo šalinin
kai nepakeltų riaušių, tapo 
paskelbtas- apgulos stovis,

Geras ir blogas apetitas.
Pas fiziniai sveikus žmo

nes paprastai randasi geras 
noras valgyti, jaučiamas 
geras apetitas. Kada norisi 
labai valgyti, tai burnoje at
siranda daug skysčių, ku
riuos vadiname seilėmis. 
Seilės yra skilvio gaminama 
medžiaga maisto suvirškini
mui.

Su seilių pagelba skilvys 
perkeičia maisto formą ir 
perleidžia j kitus kūno or
ganus.

Kuomet seilių burnoje 
pritrūksta, tai ženklas, kąd 
skilvys nepajėgia atlikti sa
vo normalj darbą. Tada lie
žuvis apsitraukia nepapras
ta spalva;' vieton seilių, 
skilvys išleidžia nemalonius 
sausus gazus ir tuomet ge
ras apetitas išnyksta.

Old Timer.
•* iPaprastas šaltis ir sloga. 1

Rudens laiku daugumas 
žmonių “pasigauna šaltį,”' 
kitaip sakant, gauna nosies 
slogą, pradeda čiaudėti, 
ašaroti ir tt. ' j

Dr. W. W. Baurer, Ame
rican Medical Association 
sveikatos biuro direktorius, 
rašo, kad ši liga tęsiasi pas 
žmogų paprastai 3 dienas, 
nežiūrint kokio amžiaus jis 
butų.

Slogai prašalinti jokio 
vaisto nėra. Įvairus parduo
dami “cold curers” esą sta-J 
čiai pavojingi vartoti, nes 
galį uždžiovinti nosį, iš ko 
pasekmės butų blogesnės, 
nes galėtų išsivystyti tas į 
chronišką ligą.

Kas veržiasi laukan iš no
sies ir akių, tegul eina sau 
liuosai. Reikia tik vartot no
sinę skepetaitę, kad nepa
tektų čiaudulys kitiems.

Paprastą slogą galima 
gauti nuo kito ta liga ser
gančio. Bet greičiau galima 
ją “pagauti” staigioj tem
peratūros atmainoj, ypatin
gai rudens šalnoms praside
dant.

Nežiūrint kaip žmonės 
saugojasi šalčio, slogoms 
suserga 60 nuošimčių žmo
nių per metus laiko. 30 nuo
šimčių serga net 4 kartus į 
metus. Slogos siaučia nuo 
rudens iki pavasario.

Iš “Herald Magazine.”
Old Timer.

Karolio Markso žodžiai.
“Kel.” 29 ir 36 num. du

syk skaičiau K. Markso pa
sakytus žodžius: “Proleta- 

! riatą nepaliuosuos niekas 
kitas, kaip tik jis pats save.”

Ten pat pasmerkiama į- 
1 vairus “vadai” ir vadizmo 
i kultas.

Tiesa, tai labai gražus, 
ideališki Markso pareiški
mai. Bet ar ateis kada tbkis 
laikas, kada proletariatas 
pasiliuosuos nuo vadų? La
bai abejotina...

Iki šiol niekas niekur be 
vadų neapsiėjo, ir, turbut 
neapsieis ateityje.

Old Timer.

‘keleivis” pasakė teisybę.
“Keleivio” 42-ram nume

ry buvo pasakyta, kad Lie
tuvą gavo Vilnių, o Rusija 
gavo Lietuvą. Tai yra tikra 
Teisybė, Rusija sugalvojo 
didelę programą savo pro
pagandai. Užims Pabaltijo 
valstybėlės ir prisodins te
nai agitatorių, kad varytų 
tarp vietos gyventojų pro
pagandą. Kaip amerikonai 
sako — sodins savo “creep
ing grass.” Pasodink tos žo
lės Keliose vietose po mažą 
Žiupsnelį, o ji išsikeros po 
visą tavo lauką. Lietuvoj ir 
kitose Pabaltijo šalyse 
^'creeping grass” vietą už
ims Stalino kareiviai. Taigi 
ir išeis taip, kad Vilnius te
ko Lietuvai, o Lietuva teks 
Rusijai.

Bet ką gi daugiau mažu
tė tautelė galėjo padalyti? 
Juk Lietuva prieš Rusiją, tai 
musė, prieš šunį. Jeigu pasi
priešintų, tai da daugiau 
galėtų nukentėti. Turėjo 
Rriimti visas padiktuotas są- 
ygas “gražumu” ir pasira

šyti “draugišką” sutartį ne- 
murmėdama. Štai, Lenkija 
pasipriešino nacių smurtui, 
ir Hitleris su Stalinu ją su
draskė. K. Karčiauskas.

S. L.T REIKALAI
PHtskurghiečiai rekomen

duoja P. Dargj.
Pittsburgho apylinkė yra 

skaitlinga SLA kuopomis ir 
nuoširdžiais nariais, kurie 
per eilę metų dirba Susivie
nijimo gerovei.

Mes, pittsburghiečiai, kaip 
ir didžiuma SLA narių, esa
me užinteresuoti, kad Susi
vienijimą tvarkytų ir jam 
vadovautų musų patikima 
ir kvalifikuota P. Taiyba. 
Todėl ateinančiuose SLA 
Pild. Tarybos rinkimuose 
Pittsburgho Susivienijimo 
kuopų veikėjai nutarė staty
ti kandidatu į P. Tarybą dar 
vieną . pittsburghietį, t. y. 
Povilą Dargj į iždo glo
bėjo urėdą;

Povilas Dargis yra jau
nosios musų kartos žymus 
visuomenės veikėjas. Jis yra 
pažangus, išėjęs aukštesnią
sias mokyklas, studijavęs 
teiaitį tnokslus Lietuvoje ir 
ĄtrtėHkoje. šiuo laiku P. 
Dargis eina atsakomingas 
pareigas Register of Wills 
office of Allegheny county' 
Ir sykiu yra Director of fo-; 
reing programs radio sta
tion WWSW.

Jis daug dirba apylinkės 
SLA kuopose ir per dešimtį 
metų pirmininkauja 353 
kuopai; be to, jis yra Trečio 
Apskričio komiteto narys. 
Praeitame SLA Seime 
(Scrantone) P. Dargis buvo 
išrinktas į SLA Įstatų komi
siją.

Todėl mes, pittsburghie
čiai, kviečiame visas SLA 
kuopas, ateinančiuose SLA 
Pildomosios Tarybos rinki
muose balsuoti už Povilą 
Dargį į Iždo globėjus.

Chas. Pikielis.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS.

A r Vyskupas Gali 
But Po Kunigo Pan- 

tapliu?
Šitokia situacija dabar 

susidarė Slovakijoj, kur Ro
mos katalikų kun. Tiso yra 
fašistų vadas ir šiomis die
nomis buvo išrinktas Slova
kijos prezidentu. Nors jis 
yra paprastas kunigas, bet, 
kaip šalies prezidentas, jis 
bus vyriausis valstybės gal
va ir jam turės prisiekti išti
kimybę visi šalies gyvento
jai, taigi ir Bratislavos die
cezijos vyskupas, kuriam 
bažnyčioje kun. Tiso turi 
bučiuoti rankon. Vadinasi, 
bažnyčioje kun. Tiso bus po 
vyskupo pantapliu, o valsty
bės dalykuose vyskupas tu
rės būti po kunigo Tiso 
pantapliu.

Šitokios painiavos juodo
jo internacionalo istorijoj 
da nėra buvę, ir popiežius 
su savo dvariškiais dabar 
nežino, kaip ją išpainioti. 
Vatikano akimis žiūrint, čia 
bus baisus bažnytinio auto
riteto paniekinimas, jeigu 
vyskupas turės kloniotis pa
prastam kunigui.

Bet tai da ne viskas. Ka
dangi Slovakija yra Hitle
rio globoje, tai kun. Tiso, 
kaip jos prezidentas, turės 
važiuoti Berlynan ir prisi- 
statyt Hitleriui. Nėra abejo
nės, kad ta proga jiedu bus 
nufotografuoti ir tas jied- 
viejų atvaizdas tilps spau
doje. Popiežius skelbia Hit
lerį esant “antikristu,” o čia 
greta jo stovės nusifotogra
favęs paties popiežiaus a- 
gentas! Tai bus netik popie
žiaus įžeidimas, bet ir kata
likų klaidinimas, nes dau
gelis jų galės suprasti, kad 
Hitleris yra geras katalikas.

Toliau žada būti da di
desnių komplikacijų. Kaip 
valstybės prezidentas, kun; 
Tiso turės paskirti savo at
stovą į Maskvą, kurios po
piežius nekenčia kaip Bel
zebubas savo uošvės. Daly
kai gali da susidėti ir taip, 
kad pačiam kunigui Tisui 
teks nuvažiuoti Maskvon ir 
pasisveikinti su Stalinu, ku
ris popiežiui išrodo aršesnis 
už patį Liuciperį.

Visa to akyvaizdoje kai 
kas jau spėja, kad kun. Ti
so busiąs bažnyčios dikta
tūros priverstas atsisakyti 
nuo prezidento pareigu.

AR ŽINOTE, KAD -
Žodis “cowboys” buvo 

nukaltas Amerikoje ir iš pat 
pradžių buvo taikomas va
gims, kurie vogdavo ūkinin
kų karves New Yorko vals
tijoj.

Amerikos mokslininkų 
draugijos konvencijoj buvo 
padarytas pranešimas, kad 
šviesiaplaukiai žmonės grei
čiau nuplinka, negu tamsia
plaukiai, nes šviesus plau
kai visuomet yra plonesni, 
taigi ir silpnesni.

NEUTRALIOS VALSTYBES IR JŲ 
PASKIRTIS KARO METU.
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[vairio

Perkrikštai.
Musų laikraščiuose ir su

ėjimuose dabar labai kriti
kuojami komunistai, kad 
permainė savo nuomonę ir 
prisidėjo prie Hitlerio. Čia 
nieko tokio nepaprasto. Vi
sų žmonių nuomonės mai
nosi, taip atsimainė ir ko
munistų. Paiimkim žydus. 
Kaip jie nekenčia katalikų! 
O betgi atsiranda vienas ki
tas žydas, kuris persikrikš
tija į katalikus ir pasidaro 
da karštesnis fanatikas, ne
gu tas, kuris yra gimęs iš 
katalikų tėvų. Matot, kaip 
atsimaino žydų nuomonės! 
Taip atsimaino ir komunis
tiškos Rusijos vadų nuomo
nės. Jie persikrikštijo į kitą 
vierą. O ką daro vadai, tą 
daro ir jų sekėjai. A. L. R.

“Keleivio” num. 43 buvo 
pranešta, kad aš sutinku 
kandidatuoti į SLA. sekre
toriau- u. ėda. Turiu pa- 
leikšti, kad minima žinia 
neatitinka tikrenybei, nes 
aš turiu atsakomingą užsi
ėmimą ir šiuo laiku nėra pa
togu man priimti kandida
tūrą. Vis viena šia proga no
riu nuoširdžiai ^padėkoti vi
siems tiems nariams, kurie 
mano kandidatūros pagei
davo ir pareiškė noro, kad 
aš ir vėl bučiau SLA sekrer 
toie. Dar kartą širdingai 
ačiū ! P. Jurgeliute.
PIRŠLYS SUVAD2IOTOJAS.

Vieno veiksmo Komedijų. Parašė 
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko- 
mediją. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veiknlėlini vienoje 
knygutėje. Kaina ...................... 25c.

Yra sakoma, kad šviesia
plaukiai žmonės greičiau 
pasiduoda užkrečiamoms li
goms, negu tamsiaplaukiai. 
Ypač greitai pas šviesia
plaukius užsikrečia nosis, 
gerklė ir plaučiai. Taip pat 
jie turi daugiau spuogų ir 
šunvočių, negu tamsiaplau
kiai.

Dar karui neprasidėjus 
tarp didžiųjų musų kaimy
nų Lietuva, kaip ir eilė kitų 
valstybių, pasiskelbė esanti 
neutrali. Tą neutralitetą pil
do iki šiai dienai, pildys ir 
ateityje saugodama savo 
sienas ir oro bei vandens 
teritorijas. Lenkų kariuo
menė, spaudžiama didesnių 
jėgų, traukėsi. Daug tos ka
riuomenės perėjo neutralių
jų valstybių sienas. Dalelė 
jos perėjo ir Lietuvos sieną, 
kur ji buvo internuota.

Lietuvai neutrale valsty
be būti tenka pirmą kartą, 
todėl netenka abejoti, kac 
daugeliui piliečių nėra ži
noma, kas tie internuotieji, 
kokios jų teisės, kas atsily
gins už internuotųjų išlai
kymą, kaip bus pasielgta su 
tos kariuomenės ginklais 
ir tt. Pagal papročius bėgą 
kariai priimami jau ne kaip 
kariai, bet kaip eiliniai pa
bėgėliai. Neutrali valstybė 
jų galėtų nepriimti, saugiai 
uždaryti sienas, bet tai da
roma žmoniškumo, gailes
tingumo ir globos sumeti
mais. Toks paprotys yra pri
imtas jau iš senesniųjų lai
kų. Kai 1871 m. vokiečių 
kariuomenė sumušė Francu- 
zijos armiją, jos Rytų armi
ja pasitraukė į Šveicariją, 
kur buvo nuginkluota ir in
ternuota. Vėliau — 1912 m. 
Balkanų karo turkų karei
viai, kurie perėjo Bosnijos 
sieną, buvo internuoti Aust
rijoj, o 1914 m. giuodžio 
pabaigoje, kai buvo Vokie
tijos paimtas belgu miestas 
Antverpas, 30,000 belgų ka
rių pabėgo į (Kandiją. Šie 
pavyzdžiai rodo, kad neut
raliosios valstybės ne kartą 
yra priėmusios į savo globą 
ne tik bėgančius pavienius 
karius, o net ištisas aranijas.

Karius, kurie perėjo ne
utralios valstybės sieną, nu
ginkluoti ir internuoti neut
raliai valstybei pareiga už
dėta 1907 m. Haagos susita
rimu. Pagal to susitarimo 
nuostatus kariai turi būti in
ternuoti kiek galima toliau 
nuo karo veiksmų zonos, jie 
gali būti laikomi stovyklose, 
uždaromi tvirtovėse ar pa
našiai tam tikslui įrengtose 
vietose.

Neutrali valstybė turi rū
pintis, kad jie negrįžtų iki 
karo pabaigos į savo tėvy
nę, kur vėl galėtų dalyvauti 
karo veiksmuose. Olandija, 
didžiojo karo metu, prakti
kavo karininkus leisti lais
vai pasirinktoje vietoje ap
sigyventi, žinoma, jei jie 
duodavo garbės žodį, kad iš 
tos valstybės ribų nepasiša- į 
lins. Bet vėliau jiems buvo ' 
uždrausta duoti tokį pasiža- į 
dėjimą, ir karininkai kartu 
su kitais eiliniais kariais bu
vo internuojami internuo
tųjų stovyklose. Visur inter
nuoti kariai turėjo teisę su- ' 
sirašinėti su savo šeimomis, 
gauti laiškus ir kitą kores
pondenciją. Internuoti ka
riai nebuvo laikomi karo be
laisviais, nes į karo nelaisvę 
gali imti tik kariaujanti ša
lis. Tačiau internuotųjų fak
tinė būklė yra analogiška 
karo belaisvių būklei.

Bėganti armija gali atsi
gabenti su savimi daug gin
klų, amunicijos ir kitokios 
kai o medžiagos, tačiau ji 
nenusavinama ir nekonfis
kuojama, o palieka kaip 

i laidas — užstatytas, kad tai ' 
valstybei bus atsilyginta už ; i • . * a ‘ •''1*1 _ ir • <

Jei nėra specialaus susi
tarimo tarp neutralios vals
tybės ir tos kariaujančios 
šalies, kurios kanai inter
nuoti, internuotiesiems mai
stą ir kitą reikalingą pagal
bą, kurios reikalauja žmo
niškumas 
štandartas, 
valstybė, kun juos interna
vo. Didesnės armijos inter
navimas ii- jos išlaikymas, 
suprantama, sudaro daug 
išlaidų ir kai kurių kitų Sun
kumų, tad ir Hagos konven
cija uždeda pareigą atsily
ginti už internuotųjų išlai
kymą. Tai turi suprasti ir 
internuotieji, o kad nesuda
rytų savo kraštui bereika
lingų išlaidų, visur turi pa
rodyti taupumą, darbštumą, 
nereikalauti brangesnio pa
tarnavimo ir prabangiško 
gyvenimo. Internuotiesiems 
reikia pristatyti prie visų 
gyvenimo sąlygų, būti drau
smingais ir gerbti kiekvie
ną jį priglaudusios valsty-^, 
bės turtą, kad nereikėtų ka
ro suvargintai jo tėvynei 
brangiai atsilyginti.

Lietuvai intemuotujų iš
laikymo našta nebus leng
va. Reikia nemažai kuro, 
maisto, paruošti žiemai tin
kamas patalpas, lupintis jų 
sveikata ir medicinos pa
galba. Tam reikės skirti 
daug laiko ir išlaidų, bet dėl 
to nereikia bukštauti: bus 
pilnai ir prideramai atsily
ginta, — nauji ir netikėti 
gyventojai krašto ukiui ne
galės pakenkti. “L. Ž.”

ir pragyvenimo 
duoda neutrali

Anglas, Kuris Išgy
veno 152 Metu.

. ‘ ,  i

1843 m. Anglijoj vienam 
ūkininkui gimė sūnūs Tho
mas. Vaikas jau nuo pat 
jaunystės turėjo dirbti, o 
suėjus septyniolikai metų, 
dėl didelio skurdo buvo pra
verstas apleisti namus ir su- 
sijieškoti darbo kitur. Dar
bo jis greit rado viename 
fabrike, o kadangi buvo są
žiningas, jame ištarnavo iki 
trisdešimt penktųjų metų. 
Jis ir toliau butų dirbęs, jei 
ne tėvo mirtis privertusi jį 
grįžti j tėviškę ir tapti ūki
ninku. Nors ūkyje moteris 
yra būtina, bet jis tačiau 
kažkuriuo budu sugebėjo 
apsieiti be jos viską dirbda
mas pats ir tik sulaukęs 80 
metų apsivedė. Su žmona 
labai gerai sugyveno; susi- 
aukė sunaus ir dukters, ku

rie betgi greit mirė, kaip ir 
jų motina. Thomas liko naš- 
ys ir buvo nusprendęs dau
giau nevesti. Vis dėlto, tu-‘ 
rėdamas 122 metus, vedė 
antrą kartą, kadangi dar 
juvo stiprus ir sVeikaš. Dar 
aštuonis metus jis pats dir- 
>o visus ūkio darbus, ne-, 
jausdamas senatvės negala
vimų.

Bet apie tokį seną jo am
žių sužinojo ponas, kuris 
panaro Thomą atvežti į 
miestą ir parodyti tuolaiki
niam karaliui Karoliui L 
Tada Thomas jau turėjo 
152 metu. Atvykęs į sostinę, 
jau neilgai begyvenęs; mi
rė tų pačių metų (1635), 
lapkričio 14 dieną. Miesto 
oias šiam senam vyrui buvo 
kenksmingas. Jei nebūtų 
miestan važiavęs, gal dar, 

' kokį dešimtmetį butų gyve
nęs. Jo kapas ir šiandien 
yia Vestminsterio abatijoj, 
ant kurio užrašyta, kad jis 

i. - o . gyvenęs princu viešpatavi- Francuzijos Rytų ir kad buvo patg.
nnn-in L-Innro ir . w *

ŠORI PAŠALINTI IŠ 
įiRBU “RAUDONUC 

SIUS."

jonrd Coonley, Amt 
* fabrikantų draugi 
^įlinkas, kalbėdan

Massachusetts p 
jįaiiiku susirinkime, i 

"išvalyti" iš fabri 
ĮSūdonuoeius. rausvuos 
[įjtokiy spalvų priešu 
įĮj kitaip jų pašalinti 
jį; negalima, tai reiki 
^įti esamus įstatym 
jįsojšai. 

įvėpūną savo kalbai
< b Dieso komiteto tj 

jijuĮ “Dieso komiteto 
įtiktai yra tiesiog pa 
gįėnni," karščiavosi jis 
•gį tik pagalvoti, k 
ijdįa® svetimiems sub 
įams mes pripažįsti 
ijitiimĮ partijų teises. J 
apolitinės, betanarchin 
r turėti; but vaišinant 
ap tokio?.

‘ -Yra žmonių, kurie sal 
' ai komunistų partija esą

j politinė Anerita parti.
republikonų ir c 

1 Eokratu partijoms, toc 
' nariai turi teisę naudo

į politine laisve ir g; 
km renkami federalin

I aidžios pareigūnais.
-Bet Įvyk® Nadų-Sovi 

tp sudviuiipnui pasida 
Ubai aišku, kad kanunis 
partija nėra Amerikos po. 
tinė partija. Ji yra svetimi 
valstybės Įrankis. Iteso h 

: miteto tyrinėjimai aarod 
kad sta partija šluoja 
Maskvos nurodyta Veil 

l darni pagal Mastus ii 
itrukcijas, komšai či 
stengėsi pagrobti į iro rai 
kas unijų vadcvvię. Toli 
moti atokią vob vali 
lybės agentui® but 
beprotybė. KiMAmer 
kos piliečiai į.vįi retime 
valstybės airei jie m 
tenka .teis ptybė: 
ToddjąEetjtė firibut a 

wfcwzfieciam 
kurie įstoja sietinos vai: 
tyfešpi'Mir propagai 
(te arnia. Kvaila yi 
kčtf loiiz! svetimų vai 
‘ibii/ alsams taniai 
ajraiEėje arba dirt 
fante*
Iii rą ko reikalauja s 
ųosph!
fl® B SOCIALIZMAS. Ps 
Jiltfkkl, vertė, V. K 
UnAusia ir geriausia l 
lisiį laiboje tame svarbiau 
na M 429, 1915 m. .. S

Anglijos

NUTARĖ IŠTREMTI IŠ
ISPANIJOS LOJALISTŲ 

GENEROLĄ.
Ispanijos fašistų teismas internuotųjų išlaikymą.^Kai 

nutarė ištremti 15-kai metų 1871 m. F 
buvusį Ispanijos lojalistu aimija buvo nuginkluota’ ii’ seniausias Anglijos žmo'gus. 
armijos vadą, generolą Mi- internuota Šveicarijoj, teni 
jachą (Miaja). Bet Mijacha buvo susitarta, kad visa ka- kaip tapti suvienytų 
su šeimyna pabėgo į Meksi- ■ ro manta bus paimta Švei- valstijų piliečiu?
ką ir tas fašistų nutarimas canjos ir ji bus grąžinta mai su reikalinga.. _________ _
“ištremti” jį parodo tik.ju Francuzijai tik kaiui pasi- sakymais lietuvių ir angių kalbose.

. _ ',r. ~ .. . J .. . ■ . Antro noržiureta ir nacerintaJ f VV.W J 4 | J .
pagiežą. Jeigu jis butų Is- baigus ir atsilyginus už in- 
panijoj, tai jie butų jį senai ternuotujų išlaikymą. To
jau sušaudę. Viskas, kuo jie kios praktikos buvo laiko- 
galėjo jam atkeršyt, tai tik masi ir vėliau, ją pasižadė- 
konfiskavo likusį jo turtą jo pildyti visos neutralios 
Ispanijoje. į valstybės ir dabar.

Aiškiai Išguldyti pilietybės įstaty- 
ai su reikalingais klausiniais ir at-

Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ................................... 25c

Raito Istorija. Pagal A. B Sctinitzerj 
sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštu kiekviena žmonių tau- 

. ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
Į Apdaryta ....................................... $2.50

-paraktas Anglijos šarvi 
sako smarkiai pažeidt 

‘ n> 32,000 tonu laivas ir



Įvairios Žinios
Kur Vokiečiai Subombardavo Anglijos Laivą. Į SPROGO VOKIEČIŲ 

MINŲ LAIVAS.
Moeno salos pakrašty pe

reitą subatą sprogo vokiečių 
minų sargybos laivas. Dani- 
jt? žve’ai surinko juroj 29 
vokiečių lavonus.

1 MANVILLE, N. J.
Įdomus miestelis, da įdo

mesnis jo savininkas.
Manville yra da naujas, 

bet sparčiai augantis mies
tas. Lietuvių laikraščiuose 1 
apie jį da nesimato jokiu ži-' 
nių. Čia yra didelė Johns- 
Manville firmos asbesto iš- > 
dirbystė, kurioj dilba dau
giau kaip 3,000 vyrų ir mo
terų. Nors darbininkai pri
klauso Amerikos Daibo Fe
deracijos unijai, tačiau iš
naudojami nesvietiškai. Tuo 
tarpu šitos pramonės ir mie
stelio savininkas, Tommy 
Manville, nuolatos keičia 
pačias ir vėjais leidžia mi- 
lionus.

Kaip rašo 22 spalių lai
dos vietos' laikraštis, “Sun
day News,” ponas Manville 
turėjo jau 4 žmonas, kurios 

; jam kainavo $3,140,000.
Dabar jis vėl nutaręs ves

ti, nes jam nusibodę skaity
ti laikraščius nematant juo
se savo atvaizdų ir vardo. 
Mergina atlėkė pas jį orlai
viu, už kurį asbesto milio- 
nierius užmokėjo $3,000. 
Trys tūkstančiai dolerių ne 
už patį orlaivį, bet vien tik 
už kelionę, nes ji atlėkė su 
juo pasibučiuoti iš Califor- 
nijos. Taigi bučkis kainavo 
$3,000. Tiesa, bučkis buvo 
ne vienas, bet daug-daug, ir 
visi prieš laikraščių fotogra
fus. O fotografų buvo net 
23! Klik-klik—jų aparatai 
tik ir kliksėjo.

Ar bus vestuvės, ar ne, 
bet ponas Manville vėl pa
teko i laikraščius. O mer
gaitė šypsojosi kaip rojuje, 
nežurint kad ji žada būti 
jau penkta jo žmona.

Ir kaip nesišypsoti! Kaip
“Sunday News” sako, p* ___  v ____ v ___ _
nas Manville turi karališkus vykti Suomijos sportininkų 
rumus. Tuose rūmuose esą rungtynės s__ “
28 kambariai, 21 telefonas sportininkais:; Dabar 
ir 44 radijo aparatai. Visa miaj pranešė, “ 
tai uždirbta darbininkų, ku- kietijon nevažiuos.

NORI PAŠALINTI IŠ 
DARBU “RAUDONUO

SIUS.”
Howard Coonley, A men

kos fabrikantų draugijos 
pirmininkas, kalbėdamas 
anądien Massachusetts pra
monininkų susirinkime, ręi- 
kalavo “išvalyti” iš fabrikų 
“raudonuosius, rausvuosius 
ir kitokių spalvų priešus.” 
Jeigu kitaip jų pašalinti iš 
darbų negalima, tai reikėtų 
pakeisti esamus įstatymus, 
aiškino jisai.

Įkvėpimą savo kalbai jis 
gavo iš Dieso komiteto tyri
nėjimų. “Dieso komiteto iš
kelti faktai yra tiesiog pasi
baisėtini,” karščiavosi jisai. 
“Reikia tik pagalvoti, kad 
šitokiems svetimiems sutvė
rimams mes pripažįstam 
politinių partijų teises. Jos 
ne politinės, bet anarchinės, 
ir turėtų but vaišinamos, 
kaip tokios.

“.Yra žmonių, kurie sako, 
kad komunistų partija esan
ti politinė Amerikos partija, 
panaši republikonų ir de
mokratų partijoms, todėl 
jos nariai turį teisę naudotis 
pilną politine laisve ir gali 
but renkami federalinės 
valdžios pareiginiais.

“Bet įvykus Nacių-Sovie- 
tų susivienijimui pasidarė 
labai aišku, kad komunistų 
partija nėra Amerikos poli
tinė partija. Ji yra svetimos 
valstybės įrankis. Dieso ko
miteto tyrinėjimai parodė, 
kad šita partija vaduojasi 
Maskvos nurodymais. Veik
dami pagal Maskvos in
strukcijas, komunistai čia 
stengėsi pagrobti į savo ran
kas unijų vadovybę. Tole
ruoti šitokią svetimos vals
tybės agentų veiklą butų 
beprotybė. Kuomet Ameri
kos piliečiai įstoja svetimos burgho. "__£
valstybės armijon, jie ne- gavo $450. Bet darbas jam 
tenka Amerikos pilietybės, nelabai sekėsi, sako laikraš- 
Todėl pilietybė turi but at- čiai. Senasis budelis Robert ... MrUrCTrn rnMM 
imta ir tiems amerikiečiams,. Elliot, kuris nesenai mirė,; MANCHEb LEK, CONN.

nužudydavęs žmogų grei- Prasidėjo draugijų pra- 
Čiau. mogos.

Musų mieste yra daug 
“Keleivio” skaitotojų, bet 
žinių iš čia niekas neparašo.

VAIDUOKLIŲ IŠGĄS
DINTAS FARMERYS 

MIRĖ.
Fulton, Mo.—Šiomis die

nomis čia mirė Raymond 
Soukoup, 26 metų farmerys, 
kurį šposininkai išgąsdino. 
Soukoup nakties laiku im
davo nuo lauko savo kor- 
nua. Gale jo lauko buvo ka
pinės. Tąįgi jauni jo kaimy
nui sumanė jį pagąsdinti. 
Jie nuėjo. į tas kapines, ap
sigaubė tenai baltomis mar
škomis ir vaitodami viso
kiais halsais pradėjo bėgti 
prie to farmerio. Jis taip 
persigando, kad negalėjo 
nei pabėgti ir vietoje su
smuko. Namiškiai rado jį iš 
ryto pusgyvį. Nuvežtas li
goninėn jis paklajojo netu
rį laiką ir mirė.

KINAI GAVO PAGAL
BOS IŠ RUSIJOS.

Paskutinėmis dienomis ki
nai pradėjo smarkiau prie
šintis japonams, o kai kur 
net ir išmušė priešą iš seniau 
užimtų pozicijų. Iš anglų 
kolonijos Honkongo prane
šama, jog kiniečiams pradė
jo sektis dėl to, kad dabar 
jie pradėjo gauti daugiau 
pagalbos iš Rusijos. Šiomis 
dienomis Kinijon atvyko iš 
Rusijos 500 technikų, daug 
tankų ir orlaivių. Žinoma, 
ne už dyką lusai kinus re
mia. Kinai už viską atmoka.

NAUJAM BUDELIUI 
DARBAS NESISEKA. 
Rockview kalėjime, neto

li nuo Pittsburgh o, šį pane- 
dėlį buvo nužudyti trys 
juodveidžiai žmogžudžiai. 
Elektros kėdę operavo nau
jas budelis, tūlas Frank Lee 
Wilson, 37 metų amžiaus 
elektros inžinierius iš Pitts- 

Už šitą darbą jis

kurie įstoja svetimos vals
tybės špionažo ir propagan
dos tarnybon. Kvaila yra 
leisti tokiems svetimų vals
tybių agentams tarnauti 
musų valdžioje arba dirbti 
dirbtuvėse.”-

Tai ve, ko reikalauja są
jungos galva!
MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para

šė August Bebel, vertė V. K. R.
Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
ga lietuvių l aiboje tame svarbiame 
klausime. Pusi. 429, 1915 m. .. $2 00

Firth of Forth bridge

<;O

Viršų ic yra parodyta apačia 
Firth of Forth tjlto netoli nuo 
Edinburgho, Škotijoj, kurį nesenai 
bombardavo Vokietijos orlaiviai. 
Per tą užpuolimą buvo subombar
duotas puikiausis 
laivas “Southampton, 
parodytas vaizdelio i 
reitą vasarą šitas 
Anglijos karalių Amerikon.

Anglijos karo 
i.” kuris yra 
apačioje. Pe- 
laivas lydėjo

Where attack was launched

I USKANDINTA JAU 84 
LAIVAI.

Associated Press suskai
tė. 1 ad per 8 karo sąvaites 
ant juiių sunaikinta jau 84 
laivai. Anglija neteko 40 
laivų, o visos kitos valsty-A.HEŠKOJIMAI

pn ii»šl- aii švogerio Stanislovo 
P1IENI0, apie 20 metų atgal gyve-’ 
n<> Cnnn. valstijoj, turi didelę šeimy- 
n- į. turi dagiau brolių. Prašau at- 
si a liti kurie žinot kur jis randasi 
n nsau pranešti, aš buriu-labai dė-' 
Kingą--. prank Dergclas, (3).
6(40 So. Campbell av., Chicago, Ill,.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS. 

GYDUOT.ES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerų patarimą 
ir būsit patenkinti. (50)

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

I’ajiešfkiiū apsivedimui rimtos mer
ginos nuo 2(1 iki 30 metų; aš esu vai
kinas. jaunas, gerai tarodau. turiu 
gerą darbą. Mergina, kuri myli gra-' 
žų gy'enimų, prašau atsišaukti. (4)

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

J’eškau darbo už šeimininkę
Prie gerų namų, kad ir ant visa

dos- esu gerame stovy moteris, gerai, 
atrodau, 5 pėdų, 5 col. aukščio, sve
riu 155 svarus, turiu patyrimo viso
kiame darbe. Kam reikalinga tokia' 
šiimininkė rašykit; - (&)

Mrs. A. A. Y. S. ,1
Gen. Del.. New York City, N. Y.

FINŲ SPORTININKAI NE- 
| VAŽIUOS VOKIETIJON.

Lapkričio 15 dieną Dres- 
po- dene (Vokietijoj) turėjo į-

6U_ Vokietijos
• suo- 

kad jie Vo- 
. Jie ne

važiuosią ir Italijon, kur ža-iriems ponas Manville neno- , y__ 1. L __
. ri net žmoniškų algų mo- clejo dalyvauti tuojaus po 

Mainerio Sūnūs, rungtynių Vokietijoj.keti.

APSIVEDIMAi.

NAUJA VAISTU KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis,- 
Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk-i 
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardtį 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo . ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš iganadoą šĮampų nesiųsti] 

iatiados doleris dariam tik 85 centai.])! 
alna «u i>riaiuhtifou ,‘$1.00. Pinigutį 
eriabsia siušti Mdąey- Orderiu, arblu 
opierin) dolerį laiške. Adresas: (4)1

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St., So. Boston. Mass.]

DETROITE STREIKUO
JA 75,000 AUTOMO

BILISTŲ.
Chryslerio automobilių 

fabrikuose Detroite strei
kuoja 75,000 darbininkų. 
Žada įsikišti federalinė' Val
džia, nes darbininkai negali 
su kompanija susikalbėti.

Kanadoj Hitleris ■ 
Pralaimėjo.

Jo draugas Duplessis su
muštas rinkimuose.

Kaip žinia, Kanados cen- 
tralinė valdžia yra paskel
busi karą Vokietijai ir pasi
žadėjusi remti Angliją. Su 
tuo sutiko visa Kanados do
minija, išskyrus tik vieną 
Quebec’o provinciją, kurios 
premjeras Maurice Duples
sis aiškiai simpatizavo Hit- 
leiiui. Kada centralinė val
džia pakėlė kai kuriuos 
mokesčius karo reikalams, 
tai Duplessis pradėjo prie
šintis, sakydamas, kad An- ■ 
glijos agentai atima iš Ka-1

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raiimenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- ■ 
Expellerio su inkaru ant edėžntės.

BAISI BUŠO KATAS
TROFA.

West Virginijoj, netoli 
nuo War miestelio, anądien 
nuvilto nuo stataus kalno 
busas su mokyklos vaikais. 
Penki mokiniai ir pats buso 

i šoferis buvo užmušti, . o 71 
I vaikas sužeistas.

LENKIJOS AUKSAS 
FRANCUZIJOJ.

Iš Paryžiau^ pranešama, 
kad tenai atvežta $80,000,- 
000 vertės Lenkijos aukso. 
Tas auksas buvo sukrautas 
Varšuvoj į trekus, nugaben
tas Rumunijo'n,-1 per Rumu
niją iki Juodos Juros, kur 
buvo sukrautas i Turkijos 
laivą ir paskui Viduržemio 

1 jura pristatytas į Francuzi- 
ją. Iš viso jis keliavo 6,000 
mylių.

NUŽUDĖ VAKARUŠ- 
NINKĄ. 

,v_ r Lamu 10 via iax^xxcio iiuyut aeu,

Salako miškely, Zarasų l Dabartiniu laiku darbai čia 
apskrity, rusai per savo jo- pagerėjo, fabrikai dirba pil- 

.......  ......... ną laiką, bet kadangi maši
nos užima žmonių vietas, 
tai bedarbių vistiek yra.

Lietuvių draugijos pradė
jo rengti vakarines ir kito
kias pramogas. Spalių 14 d. 
buvo Hartfordo Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
pirmo skyriaus pasilinksmi-'

marką surengė gegužinę, 
įvyko muštynės, per kurias 
smarkiai buvo sužalotas Za
rasų gyventojas Nikonas 
Balbatunovas, kuris kitą 
dieną mirė.

Anglijos Jūrių Pabaisa.

Čia parodytas Anglijos šarvuotlaivis “Repulse,” kurį vo
kiečiai sako smarkiai pažeidusi nacių submarina. “Repul
se” yra 32,000 tonų laivas ir turi 1,200 kareivių įgulą.

LENKAI NORI VILNIAUS
............. __ .  Tautu Lygos komitetas 

irimas su vakariene, ir drau- Ženevoj gavo popierinės 
gijai liko apie $40 pelno. (lenkų “valdžios” protestą 

Dabar vėl SLA 207 kuo- PŲeš-Sovietų Rusiją, kaip 
pa įuošia bankietą, kuris į- 

| vyks 11 lapkričio vakarą 
Lietuvių Svetainėje. Čia bu- 

i siąs naujų SLA narių įves
dinimas. Kaip juos tenai 
vesdins ar kitaip darys, ne
žinau. Kalbėt yra kviečia
mas SLA iždo globėjas p. S. 
Mockus iš South Bostono. 
JeigTJ laiko turėsiu, tai ir aš 
nueisiu tų ceremonijų pa
žiūrėti.

I Dabar kitas dalykas. 
Kaip minėjau, Mancheste- 
ryje yra daug “Keleivio” 

i skaitytojų, taigi, ar never- 
i tetų jiems susirinkti ir įstei- 
1 gti socialistų kuoną? Vei
kėjų čia yra ir aš žinau, kad 

, butų gera kuopa, tik reikė- 
I tu kam nors padaryti pra
džią. Girdėjau, kad ši rude
nį New Yorko ir Bostono 
sbFialistai ketina ruošti pra
kalbų maršrutus, todėl butų 

i labai gerai, kad ir čia butų 
suruoštos socialistų prakal
bos. Mahchesterio Pilietis.

ji atidavė Vilnių Lietuvai, ir 
kitą protestą prieš Lietuvą, 
kam ii Vilnių priėmė ir nu
tarė jį užimti. Pabėgę iš sa
vo tėvynės prosepanai sa
ko,, kad Vilnius priklausąs 
jiems. Butų daug geriau, 
kad jie rūpintųsi apie savo 
Vai šuva, o ne apie Vilnių.

j JAPONU GENEROLAS I 
UŽMUŠTAS.

I Iš Tokijo pranešama, 
kad mūšy su mongola’s, 
Mandžiuko pasieny, buvo 
užmuštas japonų generolas 
Abe.

VOKIETIJOJ UŽDARY- 
, TA 22 UNIVERSITETAI.

Washingtone gauta žinių, 
kad šį rudenį Vokietijoj bu
vo uždaryti 22 universitetai 
politiniais ir militariniais 
sumetimais. Dabar iš viso 
pasilikę tik 4 universitetai: 
Berlyno, Miuncheno, Jenos 
ir Vienos.

anglai Iškėlė sub-
MARINĄ “THETIS.”

Apie 20 sąvaičių atgal 
Liverpoolio įlankoj nusken
do anglų submarina su 90 
žmonių. Šį utarninką, 24 
spalių, anglai ją iškėlė ir iš- 
tiaukė į krantą.

LATVI j'oj’LAŪKIAM A 
BOLŠEVIKŲ SUKILIMO.

Paiyžiuje gauta žinių, 
ked Latvijoje bolševikai 
jau organizuoją eukilimą, 
tik laukią raudonos armijos 

Į ateinant.*

S bedarbių pSlpa. jS NAUJ£į ^GLIJOJ ŽE- |
V.,,1 V .... J,I to ME DREBĖJO.pareiške, kad jo provincija 

tų mokesčių nemokėsianti Pereitą sąvaitę beveik vi-' 
ir Anglijos karo neremsian- soj Naujoj Anglijoj ir rytų 
ti. Kad parodžius centrali- F ’j 1 j ■’------ !
nei valdžiai, jog jam prita-i žemės drebėjimas. Žemė' 
ria visa Quebec’o provinci-i drebėjo apie 7 valandą lyto. I 
ja, jis paskelbė naujus le-!-------------------- -I
gislaturos rinkimus. Rinki-1 ___
mai ivyko pereita sąvaitę ir I gražiai aprašyta apie Rymą, 
pono Duplessio partija ,bu- 
vo visiškai sumušta. Ji pra-, 
vedė į provincijos legislatu- 
ra vos tik 15 savo žmonių, 
vietoj pirma turėtų 76. Tuo 
tarpu gi liberalai, kurie sto
ja už karą Vokietijai, pra
vedė net 68 savo atstovus 
(pirma jie turėjo tik 14). 
Taigi dabar Quebec’ą jau 
valdys liberalai, hitlerizmo 
priešai.

ti. Kad parodžius centrali- Kanadoj buvo jaučiamas 1
> drebėjimas. Žemė i

2- ------------- ----------------~------------
“• i RYMAS, Romanas. Ta knyga yra Į

I versta į visas kalbas, todėl kad yra ( 
Lietu-

i viskas vertimas yra lengvas ir gra- I 
žus. Chicago, Ill. 1909, pusi. 432. 
Drūtai apdalyta ........   $2.50

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
. Juodgalviai, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO. 
BENDOR AITIS

520 Wilson St.. 
•s Waterbury, Conn.

VIRĖJA
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.

VALDŽIĄ” LONDONE.
Amerikos spaudoje pasi

rodė žinių, kad buvę Vokie
tijos valdininkai, kurie da
bar gyvena Londone kaip 
politiniai emigrantai, nuta
rę steigti tenai Vokietijos 
valdžią, kuri turėsianti už
imti Hitlerio vietą, kai jis 
bus sumuštas. Anglija keti
nanti duoti tai valdžiai “de 
jure” pripažinimą.
Tanaikinkit 
PLEISKANAS ir 
Sustiprinkit 
PLAUKIS

Vartokite Alexander’s Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinanti Toniką. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.2 Sampalu.

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

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą 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 ' -

CIIICAGQ, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiutime veltui. '

į

GYDUOT.ES


įeitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 44. Lapkričio 1 d., 1939 m.

Moterims Pasiskaityt
A A ši SKYRIŲ TVARKO

M. MICHETSONIENĖ.

Tinkama Apranga Jaunoms Moksleivėms.

katalikų bažnyčioj. Jis, be | 
abejo, buvo gerai išauklėtas 
ir turėjo žinoti, kad pa
smaugti moterį yra nuodė
mė prieš Dievą ir prasižen-

AR TIESA, KAD “APY- 
STOVA NUGALI PA

VELDĖJIMĄ.
A. Jonikienė rašo šituo 

klausimu “Vilnies” 250-tam 
numery. Ji nori į 
D-ras Graičiunas my^ta., į c, - -TT , -kuomet jis sako, kad žmo-1 Stasės Ustjauekienes buvo 
gaus būdas labai daug pri-t “ks'Jld?h,s. ja ha ‘o-
klauso nuo paveldėjimo. Ka I kla.!t>Pn-J1“?. ■” nuatelll' v1' 
D-ras Graičiunas šituo klaui r « ‘° ^'kĮejimą, visą žino- 

___ -v ______ x.)___ ).„.- I jimą, ir jis tą moterj nu
žudė.

Reiškia, paveldėta bloga 
valia sunaikino gerą išauk- 

“Dr. Graičiunas, kaip maty-1 įėjimą.
ti iš jo patarimo, deda didelės j Kad ne išauklėjimas 
svarbos ant paveldėjimo. Ma- žmogų valdo, bet jo pavel- 
tyti sutinka su tais psicholo- dėta prigimtis, tai pavyz- 
gais, kurie sako, kad pavelde- ( žiu galima nurodyti bega- 
jimas nenugalimas, ir nežiu- ]ę. štai, kūdikis tik UŽgims- 
rint kokiose apystovose bus (a, ir tuojaus jieško motinos

1 ruties. Iš kur jis žino, kad 
toks dalykas yra? Jis da De
rino, bet jį valdo jau in- 
: rinktas. O kas yra instink
tas? Niekas daugiau, kaip iš 
motinos paveldėta atmintis. 
Taigi ir vėl matome, kad 
paveldėjimas yra nenugali
mas. I

Jeigu atmesti paveldėji
mą, tai reikėtų atmesti ir vi
są evoliucijos mokslą, rei
kėtų atmesti Darwino teori
ją. Tiesa, yra “žymių pši-' 
chologų,” kurie ir nepripa
žįsta evoliucijos. Bet rimti 
mokslininkai pilnai su Dar
vinu sutinka. Gi Darvinas 
parodo, kad gamta atrenka 
ir palieka gyventi tik tuos 
gyvūnus, kurie geriausia 
prisitaiko prie aplinkumos. 
Gi tobulesnių gyvūnų ir vai
kai buna tobulesni. Tuo bu
du atsiranda vis geresnės, 
vis tobulesnės gyvūnų veis
lės. Tokiu keliu eina evoliu
cija.

O jeigu paveldėjimo ke
liu gyvūnas įgija organinės 
savo tėvų ypatybės; jeigu 
šviesiaplaukių tėvų ir vai
kai buna šviesiaplaukiais, 
tai kodėl tie vaikai negalėtų 
taip pat paveldėti iš savo 
tėvų blogo ar gero palinki
mo, blogos ar geros valios, 
blogo ar gero charakterio?

Vaikai paveldi netiktai 
tėvų charakterį, bet ir kitas 
jų ypatybes. Kiekviena gy
vybės apdraudos kompani
ja parodys jums statistiniais 
faktais, kad ilgiausia gyve
na tie žmonės, kurių tėvai 
susilaukė vėlyvo amžiaus.

Medicinos mokslas žino, 
kad silpnapročių tėvų ir 
vaikai dažnai buna silpna
pročiai.

Vis tai paveldėtos ypaty
bės. Ir to nepakeis joks auk
lėjimas, jokios apystovos.

.Taigi D-ras Graičiunas 
šituo žvilgsniu turi tiesą, ir 
visai be reikalo A. Jonikie
nė mėgina jį kritikuoti.

Laikraščių Skaitytoja.

Įrodyt, kad ».‘n'as pnes >statymL.s Ją; 
' k vqt« ciau J° noras nusikratyti

’ i ęitaeoc T’oti'jiieViunčc hmm

simu rašė, man neteko skai- 
tyti, bet A. Jonikienė cituo
ja jį taip:

kūdikis auklėjamas, jis vistiek 
gali išaugti su blogu charak
teriu. Jis moteriai pataria 
imant našlaitį, sužinoti kas to 
kūdikio tėvai buvo. Daktaras 
sako žinąs pasekmes blogo pa
veldėjimo gimstant kūdikiui 
iš tėvų sukrikusių fiziniai, do
riniai ir protiniai. Paėmus to
kį kūdikį, moteris galinti susi
laukti nedėkingo vaiko ir 
graži svajonė galinti būti 
nuodyta.’’

Jonikienė mano, kad 
klaidingas mokslas. Ji dau
giau yra linkusi pritarti “žy
miam psichologui” Johnui 
Watson ui, kuris esąs pasa
kęs, jog tinkamai auklė
jant galima susilaukti labai 
geru rezultatų ir iš tokio kū
dikio, kuris gimė “iš ilgos 
eilės sukčių, žmogžudžių, 
vagių arba prostitučių.”

Todėl ji ir sako:
“John Watson ir jo pasekė

jai tvirtina, kad žmogaus cha
rakteris nėra paveldėtas, bet 
įauklėtas.”

Ar ištiki-ujų taip yra? C
Man rodos, kad ne visai. 

Žinoma, aplinkuma ir auk
lėjimas turi daug Įtakos 
žmogaus kulturingumui. Bet 
kulturingumas ir charakte
ris nėra-tas pats. Charakte
ris daugiausia priklauso 
nuo žmogaus valios, o valia 
nėra “įauklėta,” bet pavel
dėta ypatybė. Nežiūrint 
kaip žmogus bus išmokslin
tas, iškulturintas, vistiek ši
tos jo geros ypatybės bus 
apribotos, tuo tarpu kai 
žmogaus valia nežino jokių 
ribų. , Šitą labai aiškiai yra 
pririodęs filosofas Spinoza.

‘ Kad žmogaus charakteris 
priklauso nuo paveldėtos ar 
prigimtos jo valios, tai leng
vai galime ir patys matyti iš 
kasdieninių gyvenimo reiš
kinių. Pavyzdžiui, apšvies,- 
tas žmogus žino, kad alko
holis kenkia jo. sveikatai ir 
jo charakteriui, tačiau pasi
daro girtuoklis, nes visa jo 
apšvieta ir žinojimas negali 
atsilaikyti blogai valiai— 
palinkimu! gerti.

Pralotas Olšauskas buvo 
Įšventintas Į kunigus ir pa
siekė aukštos vietos Romos

jos
už-

tai

KEIČIASI SUPRATIMAS 
APIE MAISTĄ.

Buvo laikas, kuomet 
mokslininkai kreipdavo 
daugiausia dėmesio į maisto

Nužudė Iš “Mielaširdystės.”

Iš kairės yra parodytas Rougeau, 5 metų amžiaus vaika 
o iš dešinės jo patėvis, 26 metu amžiaus Lawrence Rouge - 
au, kuris tą vaiką prigirdė “iš mielaširdystės,” nes manė 
ji esant nepilno proto.

Kai šeimynoj yra vyresnių mergačių, kurios lanko aukštesnes mokyklas, tai jaunes
nėms jų sesutėms paprastai reikia tenkintis tik nudėvėtom drapanom. Bet motinos 
daro klaidą, kuomet viską sudeda ant vyresnės mergaitės. Labai ištaigingų drapanų 
nereikia pirkti nei vienai, čia parodyti modeliai gerai tiks kiekvienai moksleivei.

kalorijas, kurios gamina 
šilimą ir energiją. Dabar gi 
daugiausia svarbos dedama 
ant vitaminų, kurie stiprina 
kūno atsparumą visokioms 
ligoms, akstiną apetitą ii’ 
kelia gyvumą.

Tautų Lyga nesenai išlei
do Briuselio Universiteto 
profesoriaus Bigwoodo pa
rašytą brošiūrą “Guiding 
Principles in Nutrition of 
Populations” (“Vadovau- 

' jamieji Principai Tautų 
Mityboj”), kur parodoma, 
kad žmonės, kurie dar lai
kosi kalorijų principo, yra 
atsilikę nuo šios gadynės 
mažiausia 40 metų. Kalori
jos turi savo reikšmę, bet 
jų vienų neužtenka. Būtinai 
reikia vitaminų.

Kalorijos yra gaunamos 
daugiausia iš riebalų ir cuk
raus, o vitaminai—iš žalių 
daržovių ir vaisių.

KAIP JUNGĖSI ŽMONĖS 
SENOVĖJE IR KAIP JUN- 

GIASI DABAR LAU
KINIAI.

Gilioje senovėje žmonės 
nežinojo jokių jungtuvių, 
jokios meilės, o gyveno 
bendrai susidėję. Todėl, ta
da negalėjo būti užuojautos 
jausmo moteriai iš vyro pu
sės, ar vyrui iš moters. Gy
veno visi bendrai, panašiai 
Į gyvulius.

Kad taip senovėje buvo, 
abejoti netenka, nes tai pa
tvirtina dar prieš 50 metų 
buvę vedybų papročiai pas 
laukinius, kurie kai kuriose 
tautelėse ir iki šiol užsiliko. 
Yra faktų, 
kussasai 
jungtuvėse

GROMATA MAIKIO 
TĖVUI.

Didis vyčių brigadieri!
Mes čia, Klevolentų (Cleve- 

lando) mieste riktuojamės bal
suoti, kad tavo asmenybė va
žiuotų į Vilnių jo asilencijai 
Smetonai sostą pastatyti, todėl 
prisiunčiu tau du doleriu, kad 
nusipirktum naują pypkę, nes 
su komine važiuoti per svietą 
staršam vyčių generolui negra
žu. Taigi nusipirk gerą cimba- 
kurką, o man už balsą prisiųsk 
ant metų “Keleivį.”

O dabar praktiškas patari
mas : kaip nuvažiuosi į Lietuvą 
ir reikės atsisėst patvory, tai 
apsižiūrėk pirma, kad nebūtų 
dilgėlių; nes jeigu neapsižiurė- 
si, tai galės atsitikti taip, kaip 
atsitiko vienai musų leidei iš 
Klevolentų miesto. Ji buvo Lie
tuvoj jau keli metai atgal, bet 
tas patvorio dilgeles ir šiandien 
da atsimena. Taigi, look aut!

Ona Clevelandietė.

kad kafrai- 
nesivadovauja 

jokiais meilės 
jausmais. Indijonai, Finne 
giminės, Šiaurinėje Ameri
koje neturi net žodžių pasa
kyti “brangus,” “mylimas,” 
“meilė.” Laukinių dainos 
kalba tik apie medžiokles, 
kovą, žudynes ir kit.

Dr. Mitchell’is sako, kad 
<’i Cherokėsų, nei Ozagee- 

•• (šiaurinėje Amerikoje)
■ mose arba muzikoje ne-

■ učiama švelnaus jausmo 
moteriai ir dailei.

ia.yboje (Afrikoje) žmo- 
eda labai lengvapė- 

• '. Vyrui paimti moterį 
' ne daugiau, kaip 

t ■ ’ pelės žiedą; užuo-
' - a neturi jokios vie- 

kuzusai ir Gvarani- 
. f..merikoje) neturi jo- 

jausmo.
"’ri moters padėtis 

'i'čių čiabuvių 
......... moterimi ei- 
kibai ; imuiai: j?

a

narius kad ir už mažiausią 
nepaklusnumą. Ten labai 
retai galima rasti tokių mo
terų, kurių galva arba visas 
kūnas nebūtų subadytas, 
ir sudaužytas. Juo gražesnė 
moteris, tuo ji labiau sužeis
ta, kadangi tokią vyrai dau
giau mėgsta.

Bušmenai savo kalboje 
neskiria žodžių moteris ir 
mergaitė. Jie nežino jokių 
jungtuvių. Verai (Indijoj) 
nežinojo visiškai savo tėvų. 
Techurai gyveno dideliais 
būriais', kur viskas buvo 
bendra. Kinijoj moterys bu
vo bendros net iki Funi 
viešpatavimo. Galaktofagai 
taip pat turėjo bendras mo
teris. Tenai tėvu vadino už 
save vyresnį, vaiku—už sa
ve jaunesnį, o brolių maž
daug savo amžiaus žmogų. 
Sioux giminės indijonuose 
(Amerikoje) ,dar nelabai 
senai buvo toks paprotys: 
jeigu vyras ima vyresnę tė-' 
vo dukterį ir jeigu ji turi '
jaunesnių seserų, tai ir josi * V • n
priklauso jam. Todasuose! Af DUVO KriStllS; 
ne kitaip. Kai vyras veda ‘ Igėjo is spaudo9 nauja knyga, 
meigaitę, ji tampa žmona viYTA! APIE KPKTII visų jo broliu, o jos seserys. . , .V
irgi turi būti visų tų vyrų kaip jisai buvo ^dievintasPr ir kaip 
bendros žmonos. tapo Dievo sunumi.

Vėliau ivairirmp šalvie' tikime į kristų, todėl turime v vėliau Įvairiose saiyse žinoti kaip mytai apie Kristų susida- 
ZmonOS buvo jėga pagl'O-|rė. žinosite kaip krikščionys pas is a- 
hiamos ir tain žiauriai 'kad |vino nuo PaK°nil pasakų apie Kristų, Diamos, ir taip ziaui tai, Kdu, Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
Velkant pas sužadėtinius, krikščionys vadina pagonis' bedie- 
išsukdavo joms kojas bei j^’8Ik; P®J'J J . no kada Kristus gimė, mirė ir kadarankas. Mat, vyras, pasigro- [jisai buvo nukryžiavotas.
bęs sau vergę žmoną, skuba Įri mytai apie KRiST^^nyga^u- 
pasislėpti, kad kas nors ki
tas iš jo neatimtų.

Dar ir dabar daugelis lau
kinių sau žmonas pasivagia, 
arba nusiperka.

Įvestas Priverstinas 
I Darbas Lietuvoje.

Pasirėmęs Nepaprasto 
, meto įstatymo pakeitimu, 
: vidau? reikalų ministeris iš- 
' le ido įsakymą viešųjų dar- 
I bų organizavimo reikalu, 
j Tame įsakyme nurodo
ma, kad viešuosius darbus 
vietos2 organizuoja apskri
ties viršininkas pats ar per 
vietos savivaldybes.

Viešieji darbai organi
zuojami: (1) krašto gyni
mui. (2) gyventojų gyvybei, 
sveikatai bei turtui apsau
goti, (3) viešiesiems ke
liams tiesti, tiltams statyti h 
lemontuoti, (4) viešojo 
naudojimosi trobesiams bei 
įrengimams statyti ir re
montuoti, (5) valstybės ir 
savivaldybės įstaigų bei į- 
monių normaliam veikimui 
laiduoti ir (6) atlikti priva
tinių įstaigų, įmonių bei že
mės ūkio darbams, kurie 
reikalingi kraštui būtino
mis medžiagomis, energija, 
gaminiais ar maistu aprū
pinti.

Asmenys darbo prievolės 
atlikti šaukiami apskrities 
viršininko įsakymais per 
vietos savivaldybes arba 
policiją.

Darbo prievoles atlikti 
pirmoje eilėje šaukiami as
menys, tinkami organizuo- 

1 jamam darbui ir neturį nuo
latinio verslo ar darbo.

Kai ypatingais atvejais 
darbo prievolei atlikti yra 
šaukiami turį nuolatinę tar- 

' nybą ar darbą, tad, tą prie
volę atlikę, ‘turi teisę grįžti į 
savo tarnybas ar darbo 
vietas.

Nuo darbo prievolės at
leidžiami: (1) pašauktieji 
karo tarnybon, (2) visokie 
kunigai, (3) valdininkai ir 
jų tarnautojai, (4) mokslei
viai mokslo metu, (5) biz
nieriai ir jų įstaigų tarnau
tojai.

i Vadinasi, visi dykaduo
niai nuo priverstino darbo 
paliuosuojami.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS. 
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

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

| 733 Lincoln st., Waukegan, Ill.
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

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

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

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

D. Lauraitis, K. Ambrozunas. 
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

Iš Piety Amerikos.
Brazilijoj lietuvis sukapojo 

lietuvį.
“Lietuvių Aidas Brazili

joj” praneša šitokį įvyki 
Sao Paulo mieste:

Sao Paulo brazilų laik
raščiai net dvi dienas rašė 
apie baisią ir šiurpulingą 
lietuvio mirtį, kurį sukapojo 
kitas lietuvis pikarėta. Ši 
baisi žmogžudystė įvyko 
Belem rajone, Agua Raza.

Rugsėjo 21 dieną lietuvis 
A. Miliauskas, nėjo darban 
dėk to, kad norėjo užpirkti 
mišias už savo žmonos vėlę, 
kuri tik prieš septynias die
nas buvo mirusi. Jo sūnus— 
Jonas ir Augustinas—išėjo 
darban. Vakare, kada jau 
risi darbininkai grįžta iš 
darbo, grįžo ir abu Miliaus- 
kučiai, bet tėvo namuose 
nerado. Vyresnis Miliaus- 
kutis, apie 21 metų amžiaus 
Jonas, išėjo tėvo jieškoti. 
Jonas žinojo, kad jo tėvas 
dažnai užeina pas Greičius, 
gyvenančius Agua Raza. 
Nutarė užeiti ir pažiūrėti, 
ar nesą tėvo. Kadangi jau 
vėlus vakaras, tai Jonas pri
silaikydamas vietinių tradi
cijų, pabeldė į duris ir lau
kė išeinant šeimininko. Šei
mininkas jaunas, apie 30 
metų, Pijus Greičius, tuo 
laiku su Jono tėvu sėdėjo 
už stalo ir gėrė. Išgirdę du
ris beldžiant, griebė iš kam
po pikarėta ir išėjo sutikti 
nepažįstamo. Pijus atvėręs 
duris, pamatė stovintį Joną 
Miliauską, tuoj smogė pika
rėta galvon ir perskrodė 
galvą. Netikėtai ir nekaltai 
užpultas jaunuolis suriko ir 
susmuko žemėn. Pijus Grei
čius dar tuo smugiu nepasi
tenkino ir tuo pačiu įrankiu 
pradėjo Joną kapoti. Ir jį 
taip sukapojo, kad neliko 
kūne sveikos vietos. Galva 
sudaužyta, kojos ir rankos 
sutriuškintos, šonai ir pečiai 
suplėšyti. Atlikęs šį baisų 
darbą, Greičius išvilko la
voną iš savo kiemo, o pats 
ramiausiai atsigulė. Tuo 
laiku pas Greičių buvo jau
nuolio tėvas. Kodėl jisai ne
gynė sunaus, nežinia. Čia 
išaiškins tik policija ir teis
mas.

Nušovė lietuvę.
Tas pats “Lietuvių Aidas 

Brazilijoj” rašo, kad prie 
savo buto durų Sao Paulo 
slaptosios policijos agentas 
nušovė lietuvę be jokios 
priežasties. Lietuvės paval
dė iškraipyta, tat nežinome 
jos tikros pavardės.

p. Rukštalls, J. Jarušaitis.
Susirinkimai buna paskutinį nedčl- 

‘tnaid od -a Qp: i 'oisauatu ouzo)f įuajp 
Liuosyhės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts. Waukegan, III.

ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti "Keleivio” afise ar
ba pas

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

CHICAGO. ILL.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(X) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai-

DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos AaLtiki. L v’?°lciu9 prietarus, 
linksmos dainos. Apart juokingų “Da- ht,rtus ir tt. Kama .............. j.... loc.
vatkų Gadzinkos’’ telpa 30 įvairių 
juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt. AMŽINOS DAINOS.
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 1 Šioje knygutėje telpa 44 geriausių 
deklamacijoms. šešta pagerinta Jovaro dainų. Jos tinka dėklamaci- 
laida, 48 pusi.................................... 10c. joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

tai p1.
giamusi
muša, peiv'iia šipurais

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ii 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 

| lengvai ir suprantamai, kad kiekvie-

I kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei), pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida Sutaisė 
St Michelsonas pusl. 95............  35e.

ANITA, KURI VIRTO 
ANITU.

Nesenai, Ligurijoje pra
dėjo kalbėti, kad viena gra- ........ r_____ ,
Žuolė 16 metų amžiaus, Ani-j nasT gali greitai išmokt’kalbėt angl'iš- 
ta, esanti vyras, nors ji ren- i-jl—
jėsi kaip mergaitė ir drau
gavo su mergaitėmis. Mer
gina neturėjo kur dėti akių, 
nes kalboms nebuvo galo. 
Jos tėvas, pašto valdininkas, 
ją išsiuntė į Milaną, kad di
deliame mieste rastų darbą 
ir ramybę. Koks buvo nusi
stebėjimas, kad po kiek lai
ko, Anita, virtusi Anitu, at
siuntė į gimtąjį kaimą laiš
ką savo draugei, mergaitei, 
siūlydamas už jo ištekėti.
NAMŲ DAKTARAS.

Parašė daktaras A. J. Karalius, 
ii nauja knyga užpildyta vien re- 
eptais, aiškiausi nurodymai kokius 
maistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
a šitų knygų įsigyti visiems, nes Na- 
iu Daktaras yra vienas iš reikalin- 
iausių knygų kiekvienam lietuviui, 
sigykit tuoj. Didele knyga, apie 
00 puslapių. Kaina .............. $1.50
ludeklo viršeliais  ................. $2.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA |

Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą S 
X SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie X 
S MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION S 
S , KAINA $1.00. S
b DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass, b

uniwwiMiiminwmaiiiiMiraimniniiwiniMm

Kada ir kokiu bildu gali svietas kada- 
nors pasibaigti. Parašė prof. Jpr.

I Wilh. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver- 
j tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka
da ir kokiu budu gali svietas pasibaig-

I ti, tegul skaito tų knygelę. Chica
go, 1906, pusi. 125. Apdaryta .. JI 50

Suvis dykai dasižino- 
VL s‘*-e savo atoitį ir ko-
Sį kių laimę turėsite gy-

venimc, jeigu parašy- 
A ų&Sj site tuojaus indėdami 

ke|ia3 štampas dėl 
persiuntimo. Adresuo- 
kite:

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

CHICAGO, ILL.

SVEIKATA
' TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta
> Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų h* H Lietuvos Laikralžlų.)

' Vėliausios Žinios.

Kaip Vyksta Darbai Didžiausiose 
Lietuvos Kalkių Kasyklose.

Žemėje guli milijonai. Bus 
statomas cemento fabrikas.

“L. Ūkininkas” rašo:
Prieš 10 metų šiaurės Lie

tuvoje, Akmenės vaisė.. 
Menčių kaimo ūkininkai 
dirbo savo žemelę kaip ir 
visi kiti. Vietomis javai de
rėjo, tačiau kitur išdygda
vo, kiek pasistiebdavo ir čia 
pat prie žemės užduodavo 
grūdą. Tokią žemę ūkinin
kas keikė. Iš pykčio smeig
davo lazda, šioji negiliai su
smegusi, sustodavo ir to
liau nei centimetro. Giliau 
įsmeigtas plūgo noragas 
šokdavo atgal. Jie žinojo, 
kad čia yra kalkių sluogs- 
niai, bet kad kas susidomė
tų šiuo žemėj esančiu turtu, 
įsteigtų čia mokyklas, retas 
sapnavo. Po plonu juodže
mio sluoksniu gulėjo milijo
nai litų — stori kalkių klo
dai, iš čia galėjome nuo pat 
pradžios pristatyti cukraus 
fabrikams reikalingų kal
kių, deja, gabenome iš už
sienio, mokėjome litus ki
tiems.

Į Menčių garsiąsias kal
kių arba baltąsias kasyklas 
rudenį gali patekti kiekvie
nas. Kasyklose darbas sun
kus, prakaitas teką srovė
mis. Darbininkai įvairiai 
apsirengę, rankas apsaugo
ję neva guminėmis pirštinė
mis — lopais. Karšta ar vė
juota diena — visi dirba 
akordiniai. Kalkakmeniai 
guli vienas ant kito. Buvo 
išgręžta ligi 30 metrų ir jų 
galo nerado. Nuėmus juod
žemio sluogsnį prasideda 
kalkių jieškojimas. Kas du 
ar tankiau metrų gręžiama, 
į šias skyles įstato užtaisy
tos sprogstamos medžiagos. 
Padega knatus ir po kiek 
sekundžių pasigirsta didelis 
garsas, žemės suvaitojimas. 
Kiek keista — čia pat vyks
ta sprogimas, čia pat sprog- 
dytojas taiso kitą skylę. Kai 
sprogsta, jis jau visai ramiai 
dirba. Atskilusius luitus su 
kirkom atlupa, jei per daug 
stambus, kięk smulkina, de
da ant aukštesnių laiptų ir 
laiptais iškelia ligi vagonė- 
lių.zTuoj deda į vagonėlius. 
Čia tuoj , prikinkomas ark
lys, yeža toliau, darbininkai 
lyauna^į ilgas eiles, leidžia
ma kiek padžiuti, vėl krau
nama į vagonėlius, kurių ar
klys po kelią, užtraukia ant 
kalno.iO nuo' čia vieni patys 
prikrauti vagonėliai palei- 
SŽiami. Šie vejasi vienas ki
tą' ligi pat vieškelio prie 
svarstyklių. Sveria. Krauna 
į sunkvežimius, šie lekia į 
Akmenės stotį. Stambes
nius gabalus siunčia cuk
raus fabrikams, smulkes
niuosius pristato dviem kal
kių degykloms. Kasyklose 
dirbti kliudo vanduo. Su juo 
kovoti motorui kartais la
bai sunkiai sekasi.

Šioj apylinkėj ūkininkų 
šeimos nėra gausios. Žemės 
ūkio darbui darbininkų ten
ka samdytis. Jų dabar gan 
sunku gauti, nes šios kasyk
los nevieną pritraukė. Nors 
viršaitis darė pastangų, kad 
į jas priimtų tik vedusius, 
darbininkus, tačiau be pa
sekmių. čia dirba daug ūki
ninkaičių, kurie savo uždar
bį šeštadienį lengvai pra
leidžia restorapuose. Nuo
stabu — tokiame kaime 3 
parduotuvės, viena net su 
svaiginamų gėrimų išnešio
jimu veikia. Tikrieji darbi
ninkai itin nusiskundė tais 
darbininkais, kurie ateina 
dirbti dėl “pragėrimo.”

Darbininkai dienai uždir
ba nuo 5 ligi 8 litų; senes
nieji ir daugiau.

Kasyklos čia veiks ilgai. 
“Kalkių” bendrovė turi nu

sipirkusi daugiau kaip 10 
ha žemės. Už ha berods, 
mokėjo po 2,000 litų.

Ūkininkai džiaugiasi sa- 
•zo žemėmis, kurios netru
kus duos ne 10 grūdą, bet 
.0,000 ir didesnį.

LIETUVON VIS DA AT
BĖGA LENKŲ KAREIVIŲ

Elta praneša, kad Lietu
von vis dar atbėga buvusių 
enkų armijos kareivių, ku- 
•ie iki šiol slapstėsi Lenki- 
os miškuose ir pelkėse. Be
einant Lietuvos pusėn, jie 
nternuojami. Visi internuo- 
ieji lenkai apgyvendinti 
am tikrose koncentracijos 
vietose, daugiausia vasar
vietėse, kaip Palangoj, Ka- 
autuvoj, Birštone ir kt. Jų 
kaičius neperviršija 10,000 
įmonių. Šiomis dienomis 
jrie Ukmergės ties demar
kacijos linija vienas Lietu
vos kareivis pamatė lenkų 
kareivį, mėginantį pereiti 
iniją. Kareiviui sušukus su
stoti ir aitiduoti ginklus, len
kų kareivis dar delsė, bet 
pakartojus įsakymą, karys 
taiga sušuko “broli!” Pasi

rodė, kad susitiko tikrieji 
pusbroliai, kurių vienas, 
kaip gyvenęs okupuotoje 
Lietuvoje, buvo paimtas į 
lenkų kariuomenę. Pusbro- 
'is su džiaugsmu atidavė 
ginklus savo pusbroliui ir 
davėsi internuojamas.

Prie nepaprastų šio karo 
epizodų reikia priskaityti ir, 
sekamą atsitikimą. Latvių I 
žvejai šiomis dienomis pa
stebėjo Baltijos juroj beplu- 
duruojant didelę geležinę 
dėžę, kurią įsikėlę į savo 
kuterį atidarę, rado tris su, 
m.enkomis gyvybės žymė
mis lenkų kareivius. Nuga
benti į Liepoją ir internuo
ti lenkų kariai, atsipeikėję, 
pasisakė esą vokiečių pa
skandinto vieno lenkų po
vandeninio laivo įgugos na
riai, kurie tokiu budu gelbė- 
ięsi. Tokiose geležinėse dė
žėse gelbėjęsi 12 to povan
deninio laivo vyrų, bet apie 
kitų likimą nieko nebepa- j 
tirta.

VILNIUJE PRITRUKO 
MAISTO.

Vilnius. — Išpirkus mais
to atsargą ir ūkininkams 
maisto produktų į miestą 
veik nebeatvežant, prade
damas jausti maisto truku
mas. Lietuvai įsisteigti savoj 
kooperatyvą, su kurio pa-I 
galba tikisi galėsią paleng
vinti maisto tiekimą. Be to,' 
Vilniaus lietuviai sustatė 
savo reikalavimus švietimo 
srityje, kuriuos įteikė švieti
mo komisarui. Reikalavi
muose iškeliamas pradžios1 
mokyklų, gimnazijų, moky
tojų seminarijų ir lietuvių 
katedros reikalas Vilniaus! 
universitete.—Elta.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Suomijos Sostinė Ir Jos Gynėjas.

Šiame vaizdely matome Suomijos sostinę ir jos gynėją gen. Hugo Ostermaną. šiomis dienomis iš Helsinkio bu
vo .iškraustyti beveik visi vaikai ir moterys, nes suomiai tikėjosi užpuolimo iš Sovietų pusės.

IŠTVIRKIMO NAMŲ BY
LA ŠIAULIUOSE.

Pernai Šiaulių policija 
buvo susekusi Vilniaus gat
vėje slaptus ištvirkimo na
mus, kurių bylą dabar 
sprendė Šiaulių apygardos 
teismas. Kaltinamoji Stasė 
Žalimienė nubausta 1 me
tais kalėjimo, bet nuo baus
mės lygtinai atleista, jei per 
4 metus nenusikals. Kitas 
kaltinimasis pripažintas ne
kaltu ir išteisintas. Byla bu
vo sprendžiama prie uždarų 
durų.

GRANATA UŽMUŠĖ DU 
JAUNUOLIUS UK

MERGĖJ.
Ukmergėj, Mildos gatvės 

9 nr. Aleksas Auglys, 18 
metų, ir jo sesuo Leonora, 9 
metų, savo bute krapštė ras
tą kiaušinio formos grana
tą, kuri sprogusi užmušė a- 
budu jaunuolius. Granatą 
ištyrus, rasta lenkų gamy
bos. Augliai ją rado Sodų 
gatvėje, mokyklos kieme, 
pamestą patvoiyje. Toje 
mokykloje laikomi inter
nuoti lenkų karininkai.

VAIKĖZAS GRĄSINI- 
MAIS REIKALAVO PI
NIGŲ IŠ ŪKININKŲ.
Alfonsas Miniauskas, ne

pilnametis vaikėzas iš Šei- 
miniškių kaimo, Utenos ap
skričio, sugalvojo daugiau 
pasiturintiems ūkininkams 
rašinėti grąsinančius laiš
kus, reikalaudamas nurody
tai! vieton nunešti pinigų ir 
nepranešti policijai. Tokių 
laiškų jis prirašė net 3: vie
name reikalavo 100 litų., 
kitame—200 litų, trečiame 
300 litų. Už neišpildymą 
reikalavimų ar pranešimą 
policijai buvo grasoma su
deginti ukius ir mirtim.

Policija išaiškino, kad tai 
nepilnamečio Miniausko 
darbas.

Rugsėjo 23 d. Utenoje 
Panevėžio apygardos teis
mas nubaudė pusantrų me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
bet kaip nepilnamečiui vie
ną trečdalį numetė.

KIEK NELAIMINGŲ AT
SITIKIMŲ ŠĮMET BUVO 

ŽEMĖS ŪKYJE.
Per šių metų pirmuosius 

aštuonis mėnesius žemės u- 
kyje buvo apie 7,000 nelai- 

i mingų atsitikimų, kurių 63 : 
I mirtini ir 800 sunkus kūno 
sužalojimai.

Nelaimingų atsitikimų 
daugiausia įvyksta dėl susi
žalojimų įvairiais žemės ri
kio įrankiais, toliau eina 
kritimai nuo vežimų, trečioj 
vietoj gyvulių sužalojimai ir 
t.t.

Apskaičiuojama, kad šie
met busią apie 12,000 nelai-

(Per Lietuvos Gen. Konsulatą.)

Vilniaus Krašto įjungimo 
įstatymas.

Kaunas, spalio 25 d.— 
Šiomis dienomis išleidžia
mas specialus įstatymas Vil
niaus Kraštui įjungti Lietu- 

, vos Respublikom i • 
Įgaliotiniu Vilniaus Kraštui 

paskirtas Merkys.
Kaunas, spalio 25 d. — 

j Lietuvos vyriausybės įgalio
tiniu Vilniaus Kraštui pa
skirtas ligšiolinis Kauno 
burmistras Merkys.

PAKEISTAS TELEFONU 
PASIKALBĖJIMAS SU 

AMERIKA.
Ligšiol telefonu pasikal

bėjimas su Amerika eidavo 
per Angliją, o dabar linija 
eina per Romą, bet tarifas 
paliko tas pats.

Amerikos miestai telefo
nu pasikalbėjimo atžvilgiu 
suskirstyti į keturias zonas 
ir kalbantis iš Kauno toks 
tarifas:

I zonoj 177 litai ir 5 cnt.
II zonoj 191 litas.
III zonoj 205 litai.
IV zonoj 217 litų.

Kaune eina derybos dėl So
vietų Rusijos įgulų.

Kaunas, spalio 25 d.— 
Su atvykusia Sovietų Rusi
jos karine delegacija dere- 
masi dėl įgulų Lietuvoje. 
(Įgula reiškia kariuomenę, 
kuri užima jai paskirtą mi- 
litarinį punktą ar stovyklą. 
—Red.)

Kaunas, spalio 25 d.— 
Vilniaus užėmimas jau kelis 
kartus atidėtas. Paskutinė
mis žiniomis, Lietuvos ka
riuomenė tikėjosi įneiti j 
Vilnių pereitą šeštadienį 
(spalių 28 d.).

KADA BUS VISUOTINIS 
GYVENTOJŲ SURAŠY

MAS.
Lietuvoje visuotinis gy

ventojų surašymas buvo tik 
1923 metais. Jau kelinti me
tai rengiamasi padalyt vi
suotinį gyventojų surašymą, 
bet surašymas metai iš metų 
atidedamas, nes be to gali
ma gyventi, o surašymas 
kaštuojąs didelius pinigus.

Visuotinis gyventojų su
rašymas galutinai buvo ati
dėtas į 1940 metus, bet dėl 
finansinių sunkumų vėl nu
keliamas dar vieneriais me
tais toliau. 1940 m. numato
ma atlikti tik paruošiamuo
sius visuotinio gyventojų su
rašymo darbus.

BEKRAPŠTYDAMAS 
ŠAUTUVĄ NUSIŠOVĖ 

JAUNUOLIS.
Dubiškių kaime, Anykš-’ 

čių valsčiuje, nelaimingai 
nusišovė Adamonis 18 metų 
amžiaus jaunuolis. Jisai 
krapštė šautuvą, kuris buvo 
užtaisytas ir iššovė, patai
kydamas Adamoniui į vi
durius.

ORO .SUSISIEKIMAS 
SU RYGA.

Kauno žiniomis, nuo 9 
spalių dienos pradėtas oro 
susisiekimas tarp Kauno ir 
Rygos. Lėktuvai skraidys iš I 
Kauno į Rygą pirmadie
niais, trečiadieniais ir penk- Į 
tadieniais, taip kad patai
kytų atskridę į Rygą per-| 
duoti keleivius ir paštą į 
Maskvos ir Stockholmo lini
jų lėktuvus.

Dabar ką tik liejo Ii po ipaudoi

Nauja Lietuviška

BIBLIJA

X-- 1

Pirmu '
Kartu 1

Lietuvių
Kalboje |

—
su Pa-

veikslais

LIETUVOJ YRA 3,223 
NEBYLIAI IR 3,129 

NEREGIAI.
Iš Kauno pranešama,, 

kad šiuo metu Lietuvoje esą 
užregistruota 3,223 neby
liai, kurie visai negali kal
bėt, ir 3,129 aklieji, kurie 
nieko nemato.

xnlera Blblijoe 5V£x8 coliai, turi 3B2 
puslapiui ir 379 paveikilžliui. Labai 
Įdomi Ir naudinga kiekvienai y patai. 
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tė- 
mydamas j paveikslėliui, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrime svietu 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogini to
ki* kn|g< Įgijo, jam bei trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK 81.00
Norinti gaut šių Bibliją, pinigui 

siųskit Expreso ar Pačto Money Orde
riu. arba registruotame laiške advsu:

“Keleivis”
< >' 255 Broadway,
» So. Boston. Mass

GEN. ŽELIGOVSKIS 
UŽMUŠTAS?

Elta praneša: —r Iš Len
kijos atbėgusiųjų pasakoji
mais, ilgus metus buvęs Vil
niaus vaivada Bocianskis, 
plačiai pagarsėjęs savo “re
torsijų” politika prieš lietu
vius ir jų mokyklas, kurs pa
skutiniu laiku buvę perkel
tas vaivada į Poznanę, tenai 
vokiečiams ateinant, nusi
šovęs. Taip pat tvirtinama, 
kad fronte netoli Vilniaus 
žuvęs gen. Želigovskis, ku
ris 1920 metų spalių 9 d. 
pagrobė iš lietuvių sostinę 
Vilnių.

IŠTRĖMĖ IŠ KAUNO.
Apskrities viršininkas iš

trėmė Joną Krapą į Vilka
viškio apskr., Stasį Karal- 
kevičių i Mažeikių apskritį. 
Timofėjus Senekovas vie- 
neriems metams, Petras 
Karvazinskas 9 mėn. ištrem
ti į Darbo stovyklą.

PAŽANGUS SĄVAITRASTfS '

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

Į U. S. A. metams kainuoja $1.50. 
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsų.” Adresas:

“A. L. BALSAS” > 
Casilla de Correo 303,

Buenos Aire,, Argentina.

mingų įvykių, nes dabar ru
duo, kuliami javai, tai nelai
mingų atsitikimų dar bus ne
maža.

Pramonės srityje šiemet 
per aštuonis pirmuosius mė
nesius buvę 8,000 nelaimin
gų atsitikimų, kurių 21 mir
tinas ir 450 sunkių kūno su
žalojimų.

Pramonės įmonėse šiemet 
vidutiniškai busią apie 12,- 
000 nelaimingų atsitikimų.

SERGA PROF. A. JA
NULAITIS.

Teisių fakulteto dekanas 
prof. A. Janulaitis jau kuris 
laikas serga. Jo pareigas 
universitete eina teisių fa
kulteto sekretorius prof. 
P. Šalčius.

MINISTERIS URBŠYS 
PRADĖJO EITI SAVO

PANEMUNĖLIO VALS
ČIAUS SEKRETORIUS 
GAVO 4 METUS KALĖ

JIMO.
Rokiškio apskrities, Pa

nemunėlio valsčiaus sekre
torius Kairis išeikvojo vals
čiaus pinigus, o kad išeikvo
jimą paslėpus, padegė vals
čiaus raštinę. Dabar teismas 
nuteisė jį keturiems metams 
kalėjimo.

SUĖMĖ DU VAGIU.
Kauno policija sulaikė 

Stasį Kaziukėną, kuris Tra
kų apskrity vogdavo ark
lius. Kaziukėnas jau senas 
arkliavagis.

Be to, Šančiuose suimtas 
Bronius Stasiukonis, kuris 
mėgino vieną butą apvogti.

Abu suimtieji uždaryti į 
kalėjimą.

Dulaitis ir dr. Urbutis jau 
Lietuvoje.

New York, spalio 25 d.— 
I Prekybos Departamento re
ferentas Dulaitis ir dr. Ur
butis telegrama praneša iš 
Kauno, kad jie laimingai 
grįžo į Lietuvą ir prašo svei
kinti jų Amerikos draugus 
bei pažįstamus.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGL1ŠKAS IR 

ANGLIšKAI-LIETUVIšKAS. 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.”

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admin Istracljon nevėliau PANEDE-

PAREIGAS.
Užsienio reikalų ministe- 

ris Juozas Urbšys, ilgesnį 
laiką gydęsis užsieniuose ir 
Lietuvoje, šiomis dienomis 
grįžo Kaunan ir pradėjo ei
ti savo pareigas.

sieniniai” 
KALENDORIAI

1940 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

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

Z. GILEVIČIUS (-
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj'telpa 23 gi'ažios eilės, 

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

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. t

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

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

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

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

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

UŽSIENIN LEIDŽIAMA | 
IŠSIVEŽTI TIK 15 LITŲ.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad dabar išvažiuo- ’ 
jant iš Lietuvos galima išsi
vežti sidabrinių pinigų ne
daugiau kaip 15 litų.

Tas taikoma lygiai lietu-' 
viškiems litams kaip ir kitų 
valstybių pinigams.

Uruguay'aus Lietuvių Dnrbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. ’Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO URUGUAY.

LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst 16 anksto, kad pa< 
siektų mus ne vėliau kaip paned^- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
savaitės numeri nespėjama patal- 
plnt.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dldes-

, I 'F 'vi
Už pajleškojlmus darbininkų, paru

davimus Ir kitokius smulkius prane. • 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes* ’ 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už | 
pajleškojlmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį; Mažiausio paJIeSko- 
jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųtt.! fotografiją Ir klaust 
kainos,

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

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS

o
Knyga papuošta daugeliu, spalvuotų puikių paveikslų, R 

223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių. R
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO S

DARBO VALANDAS. S
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: R

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS S
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. S

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 tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

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



Aštuntu Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 44. Lapkričio 1 d., 1939 m.

Vietines Žinios'
Alfred Baker Lewis ap

sivedė.
Šiomis dienomis apsivedė 

Alfred Baker Lewis, per il
gus metus buvęs ir dabar te-

I besąs Massachus:tts Socia- 
I listų Partijos sekretorius ir 
jos kandidatas į valstijos

Audros Apardytas Laivas “Harding.”

BOSTONE KALBĖJO 
HITLERIS.

Lietuviai turės moterį 
daktarę.

Mus prašo pranešti, kad gubernatorius. Jis buvo jau 
Paulina Lužeckaitė, žinomo sykį vedęs, bet su pirma 

’ t > biznieriaus žmona nelabai sutikdavo, 
baigė medicinos nes jis vkuomet eina su

Jis sakėsi esąs Adolfo Hit
lerio brolėnas.

Bostono laikraščiai perei
tą savaitę paskelbė, kad čia 
esąs atvykęs Hitleris ir sek
madienį sakysiąs prakalbą 
Ford Hali Forume. Žmonių 
tiek prisirinko, kad keli tūk
stančiai netilpo į salę ir po7 
licijai sunku buvo minią su
valdyt, nes kiekvienas sten
gėsi įsiveržti į vidų ir pama
tyt kaip išrodo Hitleris.

Ištikro gi tai nebuvo tas 
Hitleris, apie kurį dabar 
kalba visas pasaulis, ne 
Adolfas Hitleris, bet jo bro
lėnas, William Patrick Hit
ler, kuris pasisakė esąs ai- 
rys katalikas. ________ ........... ..... ou

Kai kas dabar mano, kad kui "kelis“ metus ji'praktika-1 nam^kambarėiy.
coks v,i Mnii.’ IT.nrrlanrl 14 naivi t n Iv- ------------

Cambridgn’aus 
duktė, 1
mokslą ir jau atidarė savo darbininkų miniomis, vado- 
ofisą prie 400 Broadway,' vauja streikuose, sako pra- 
Cambridge. kalbas, stoja į pikietų lini-

D-rė Lužeckaitė yra gimus jas ir dažnai buna su strei- 
ir augus Cambridge’uje. Ji kkriais areštuojamas. Pi. 
baigė, tenai high schoolę jr mutinė jo žmona būdavo 

’ _ ; su
ja peisiskyrė ir atidavė jai 

visus pinigus, ku-

Pir-
baigė tenai ni_ _ ___ _
Radcliffe kolegiją su A. B. tam piiešinga. Todėl jis 
laipsniu. Turėdama didelio ja peisiskyrė ir atidavė 
palinkimo prie medicinos, beveik visus pinigus, «.«- 
kad . galėtų pagelbėti ser- riuos jam buvo palikusi tur- 
gantieins žmonėms, o ypa- tinga močiutė. (Ji paliko 

jam apie $2,000,000. Apie 
pusę tos sumos paėmė val
džia, o iš likusios dalies 
Lewis atidavė $750,000 bu
vusiai savo žmonai.) Persi- 
skyręs su ja, jis gyveno vie- 

r. visą savo

tingai merginoms ir mote
rims, ji įstojo į medicinos 
fakultetą Bostotono univer
sitete ir po keturių metų jį 
pabaigė. Atostogų laikais 
darbavosi ligoninėse. Pas-.

Čia matyt Amerikos keleiviunio laivo ‘‘Prezidento Hardingo” denis po audros. Audra jj 
užklupo ant jūrių, grįžtant iš anapus Atlanto. Laivas buvo taip blaškomas, kad 73 kelei
viai tapo sunkiai sužeisti.

Tel. TRObridge 6880

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
k.mii In man st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

T.I.Fonaa lllli 
■aKDICINOS DAKTARAS

C. J. M1KOLAITIS
nuo 2 iki 4 po pietį, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
■•7 BUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVE DENTIST! 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DARB

Ameriki 
Pietų J 

Kanai
Pr 

Ameriki 
Kanadoj 

Valsti 
Apskelb 
Kreipia: 
adresuo
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jis veikiausia buvo koks va New England Hospitaly-1 laiką ir energiją pašvęsda- 
Patrick McCarthy, tik past- je[ for Women and Children. mas darbininkų reikalams, 
vadinęs Hitlenu, kad su-( ——---------- . profesijos Alfred Ba-

! Karas pakėlė bulvių kainą. fcer Lewis yra advokatas ir 
.. - -. . . Prieš karą daug bulvių į pedagogas, bet nei vienos
jis truput} panašus j Naująją Angliją būdavo at- tų profesijų dabar neprak- 
J^.. Tktatonų, bet veįjama iš Kanados ir iš tikuoja* Iki 1924 metu jisai

traukti daugiau žmonių.
■ Reikia pasakyti, kad iš į prieš kara daug bulviu i 

Veido y..... .  ■ - - -
Vokietijos diktatorių,
kaip kalbėtojas jis pasirodę Danijos. Dabar Kanada ir 
visiškai zeio. Kalbėjo labai £)anjja visas savo bulves

., parduoda Anglijos armijai, 
susigi aibyti ipuo pasjnaudodami, Naujo- 

... . . .. 11 . sios Anglijos taimeriai pa-
letai, kad is publikos kelis ir savo bulvėms kainą, 
kaltus buvo girdėt reikalą- pernaĮ §iuom laiku Maine’o 
vimai, kad jis kalbėtų gat-; farmeriai parduodavo savo 
siau, nes vidury sales j bulves po 50 centų už bač- 
8U.1?^? buvo suprasti ką jis - o t|ap,ar įau reikalauja

nedrąsiai, užsikirsdamas,'
negalėdamas i ’
reikalingų žodžių, ir taip sjos Anglijos taimeriai pa-
I rki i buri 1 o inilvli l.-no Imlic- •’ *

mikčioja.
Vienu žodžiu, išrodė, 

kad tai kokių apsukrių biz
nierių pastatytas “mėmė” ir 
pavadintas “Hitleriu.”

Apie Vokietijos Hitlerio 
politiką, apie dabartinį ka
rą ir kitus dienos klausimus 
jis nedaug tepasakė. Jis 
skaitė iš popieriaus apie sa
vo kilmę, lyg ir nujausda
mas, kad žmonės netikės, 
jog jis yra Hitleris. Jis aiš
kino, kad jo tėvas vadinosi 
Alois Hitler ir buvęs tikras 
Adolfo Hitlerio brolis. Kilęs 
Austrijoj, vėliau Alois Hit
ler nuvykęs Airijon ir tenai 
vedęs airę merginą. Tai bu
vę jo, šito kalbėtojo, tėvai. 
Reiškia, Adolfas Hitleris 
yra jo tikras dėdė.

Publika, kuri tikėjosi iš
girsti sensacinių dalykų a- 
pie Adolfą Hitlerį, o gal ir 
jį patį pamatyti, buvo nusi
vylę.

Prakalbai pasibaigus, iš 
publikos buvo paduota ke
lintas paklausimų. Vienas

po. $1.65 ir $1.75 už tokią 
pat bačką.

Vincas Gegužis sunkiai 
susirgo.

“Keleivio” presmanas 
Vincas Gegužis staigiai su
sirgo. Pereito ketverge va
karą parėjęs namo jau ne
pajėgė užlipt laiptais ir sku
botai reikėjo vežti į ligoni
nę. Daktarai surado kad pa
sireiškė pleurisy. Bet plau
čiai da nepaliesti ir mano
ma kad pasveiks.
Kubiliuno Radio Programa.

Nedėlioj, Lapkričio 5 iš 
stoties WC0P 1120 k. pra
sidės kaip 8:30 lyto. Pro
gramą pildys dainininkai 
Ann Kirmil ir Charles Vo- 
lungus iš Lawrence ir Al 
Stevens Orkestrą iš Bos
tono.

pedagogas, bet nei vienos

buvo Jungtinių Valstijų ko- 
misijonierium Fhiladelphi- 
joj. Jo brolis ir dabar tenai 
yra Muzikos Akademijos 
prezidentas ir. Mercantile i 
Library vedėjas.

Lankėsi Dr. J. Naujokaitis 
iš Lietuvos.

Šį antradienį “Keleivio” 
redakcijon buvo atsilankęs 
su D-ru Repšiu nesenai iš 
Lietuvos atvykęs D-ras Jo
nas Naujokaitis. Svečias y- 
ra apsistojęs Worcesteryje 
pas savo gimines. Jis atvyko 
Amerikon laikinai, bet kilus 
dabar karui pavojinga giyž- 
ti, todėl žada pabūti čia il
gesnį laiką. Tuo tarpu jis 
projektuoja įstoti į kurią 
nors ligoninę Bostone ir su
sipažinti su medicinos prak
tika šioje šalyje, Šito pa
siekti jam padeda D-ras 
Repšys iš Cambrigde’aus. 
D-ras Naujokaitis da jaunas 
vyras.

Kad “špukų naktį” vaikai 
neišdykautų, Bostono, poli
cija nupirko 10,000 galionų 
aiskrymo ir nutarė sukviesti 
apie 100,000 vaikų į sales.

Šio panedėlio vakarą trys 
ginkluoti plėšikai apiplėšė 
keliatą krautuvių Roxbury- 
je ir Dorchesteryje.

Nužudė 8 vaikų motinąi
i Šį panedėlį Newtone bu

vo nušauta Mrs. Greta Mc
Donald, 8 vaikų motina, ku
ri jau kokius metus gyveno 
pasimetus su savo vyru. Ją 
nušovė1 William Plummer, 
52 metų amžiaus vyras ir 
kelių • vaikų tėvas, kurio 
meilės ji nenorėjo priimti. 
Jis landžiojo prie jos nuo 
tos dienos, kaip tik ji pasi
metė su savo vyru.

Susikūlė busas.

Trokas užmušė vaiką.
j S.nnervillėj trokas užmu- 
' šė Josephą Barrettą, 4 metų 
1 amžiaus vaiką, kuris netikė
tai išbėgo iš už pastatyto 
automobiliaus į gatvę ir pa
taikė tiesiai po troko ratais.

Apiplėšė Wilmingtono 
banką.

Wilmingtono miestely, ne
toli nuo Bostono, ginkluo
tas plėšikas užpuolė nedide
lį banką ir pagriebęs $1,000 
pinigų pabėgo.

Liet. Radio Programai.
Lapkričio 4 d. programa 

nuo 8:30 ryto per stotį WO
RE 920 k.: (1) žinios; (2) 
muzika ir dainos; (3) Ra
dio kontesto atsakymai.

Lapkričio 5 d. radio pro
grama nuo 9:30 per tą pa
čią stotį bus sekanti: (i) 
Jono Tamulionio orkestrą iš 
Nashua; (2) dain. Jonas 
Tamulionis iš Nashua.

Steponas Minkus.

ŽINYČIOS PATARNA- 
VIMO OFISAS.

Dr. Leo J. Fodder^
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Udoa.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4S7O.

Šį utarninką Revere mie
stelio busas, veždamas mo
kyklon 40 vaikų, susikūlė su 
dideliu automobilium. Vai
kai nenukentėjo, bet auto- 
mobiliuje du žmonės buvo 
sunkiai sužeisti.

FOLKWAY
PIANO SCHOOL

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

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

SO. BOSTON. tarp D ir E) !

į A..I. NAMAKŠY į 
j Real Estate & Insurance ) 

414 W. BROADWAY.
t SOUTH BOSTON, MASS. j 
{ Office Tel. So. Boston 0918 j 
} RES. 251 CHESTNUT AVE., 

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

PAS JtJJS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENT V. ALIEJŲ. STIKLŲ. 
PLUMBING Ų, Visokiu smulkių 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausia Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui. |

Užeikit ir Persilikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOU 4148

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Šis ofisas patarnauja lietu
viams visokiais reikalais be 
skirtumo jų politinių ir tikybos 
Įsitikinimų. Musų ofise patar
nauja žymus profesionalai: Dr. 
Jonas Repšys prižiūri musų 
žmonių 'sveikatą ir duoda pata
rimus. Adv. Davis Franklin 
veda legališkus reikalus. Jis yra 
žymus advokatas. Prof. B. F. 
Kubilius yra nuolatinis ofiso 
vedėjas'ir patarėjas.

Bile reikalu prašome ateiti 
Į ofisą tarpe 6 ir 8 vai. vakarais, 
2 Atlantic st.. So. Boston, Mass. 

Tel. South Boston 2458. Už pa
tarimus ir pasikalbėjimą nėra 
mokesčių. (-)

Tel. SOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbų prie Namo 
j pataisymo, kreipkitės pas mane. 

Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

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

GEN 7116
OFISAS: 315 E Street, 

SOUTH BOSTONE.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
“ ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akiniu*.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 28 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

paprašė, kad kalbėtojas pa
aiškintu, ką jis žino apie 
“tikrąjį” Hitlerį, tai yra, 
apie Vokietijos diktatorių. 
Kalbėtojas atsakė: “Well, 
musų šeimynos jis yra žino
mas kaip žmogus su didele 
burna ir mažute ranka.”

Drąsus užpuolimas Rox- 
buryje.

United Liquors kompani-' 
još kasininkė, Miss Anne 
Pratt, 24 metų amžiaus mer
gina, vežėsi iš banko $2,500 
tos kompanijos darbininkų 
algoms. Prie Columbus avė. 
ir- Ruggles streeto kryžgat- 
vio ji turėjo sustoti dėl tra- 
fiko žiburių. Ir jai čia susto
jus užpuolė ti-ys ginkluoti 
banditai, kurie pagrobė pi
nigus ir pabėgo. Su mergi
na važiavo ir vienas vyriš
kis, tos pačios kompanijos 
pardavėjas, bet ir jis nedrį
so plėšikams priešintis. Už
puolimas įvyko apie 11 va
landą ryto, kuomet gatvėje 
buvo pilna žmonių ir auto
mobilių.

Šerifo Dowdo byla.
Advokatų draugija iškėlė 

šerifui Dowdui bylą už ky
šių ėmimą ir reikalauja, kad 
jis butų pašalintas. Sakoma, 
kad jis ėmęs kyšius iš visų 
teismo ir kalėjimo tarnau
tojų. Kas kyšio neduodavęs, 
tas netekdavęs tarnybos. 
Dowd ginasi.

IŠSIRANDAVOJA
Senai įkurti ir prirengti kambariai 

daktarui privatiškame name. Visi 
parankamai: šilima, šviesa, apvaly
mas, etc. TRO 0824.

(Kiti nuo $39.95 ir brangiau)
Turi įrengtų Supcr-Aerial Systemų 
su Twin-Loop Aerial tyram tonui 
ir spėkai perimt Amerikos ir' iš 
Svetur Programas. Elektrikiniais 
Guzikais nustatomos stotys, Kated
ros Garsiakalbis, Gražus Walnut 
kabinetas.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Gausiai įkainuojant Senų Radio.

Pasiklausykit
ŽINIŲ APIE KARĄ 
Tiesioginiai su 1940 

PHILCO
Oras pilnas žinių apie Karų! 
Su 1940 Short-Wave Philco 
galėsit jas girdėt tiesiog 
iš Europos. Ir atsiminkit— 
Tik Philco, Įrengtas su Su
per-Aerial Systema duoda 
jums VISUS 3... "Tik su- 
jung ir groja” Parankumą, 
Naujų Tyrumų Balso ir 
Aukščiausių Spėkų!

Įrengtas Perimt 
TELEVISION BALSĄ 

...Be Vielų!

VELTUI!
KARO ŽEMLAPIS

ir Trumpų Bangų Radio Knyga
Gražus paveikslų Atlasas, su vė
liausiu, GERO DYDŽIO j Europos 
karės žemėlapiu, militariskų datų 
ir knyga trumpų bangų radio sto
čių.

Gaukite sau veltui Dabar!

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

TELEFONAS: SOU 4649

ALE

Pickwick Ale
Ar jus išleidžiat dolerį ar 
dešimtuką, kokybe svarbu.

TAS vyras kuris perka 
Elių tokiu pat rūpestin
gumu kaip kad jautienos 
gabalą arba siutą drapa
nų, tas savo dešimtuką 
neša kur yra PICKWICK 
kranas.
Jis žino PICKWICK yra geriau
sias Amerikos pagaminimas.

“ELIUS kurs yra ELIUS”
Brewed by

HAFFENREFFER & CO., Inc., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS.
TYTOJAL • — 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.'

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. '

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSČIŲ-
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

NO. 45

Sovi 
riai

VOKIETI 
KIA I 

i

Kominten 
H lio darbi 

liuciją

Šį pane 
ja prašnel 
kitokiais ; 
vo galima 
paskutines 
vos vadai 
demokrati: 
kiai vengti 
kietiją. To 
jau susida 
Sovietų Są 
Hitlerįu. 
sustiprino 
pereitą są\ 
aiškiai pas 
reikalinga

Bet šį p 
paskelbtas 
nifestas i 
blaškė. N( 
giria Rusi 
nuolimo s 
žia, kad b 
si reikalir 
sijos dari 
Šis karas 

Aaias. ir v
■ valdžios',Te 
dalyvauja, 
dėl jo kalt 
kad kaltas 
bin in kai i 
remti, sake 
dėl manife: 
bendrą fro: 
mokratais, 
karą,” kas, 
sa. Vietoj b 
social demol 
temo manif 
sur organi: 

. 1 frontus,” ka 
saku, nes liai 
Ii iš socialde

Nenuosakt 
no manifeste 
bet vienas da 
kus, tai tas, k 
nio karo Kon 
na ir Vokief 
taip, tai aiški 
ja negali tik 
daug pagalb 
Kominternas 
šalių darbinin 
revoliucijos 
kapitalizmą.

Matyt, šitok 
no nusistatym. 
Sovietų valdži; 
kelios dienos i 
ras kalbėjo aiš 
jos naudai, o 
paskelbus šitą 
manifestą, jis p 
sai kitokią pral 
lijos, Francuzij: 
tijos kapitalista 
kąrą už pasauli 
pasakė jisai.

Su tuo pare 
galima sutikti. 1 
šitokie balsai 
jau nepatiks. M( 
kiai pasakė, k 
Rusija į karą ne

SUOMIJOJ JVE
Rl CENZI

Iš Helsinkio ] 
kad Suomijoj į 
laiškų, telefono 
fflų cenzūra, nei 
kad šnipai nėšiui 
šenin žinių apie 
apsigynimo planu


