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Sovietų Valdžia Neka
riaus, Pasakė Molotovas ’ - - - - - - -

Siūlo Baigti Karą.1 pnwnmkas Dies įteikė Ju- 
| sticijps Departamentui įro- 

Olandija ir Belgija apsiima dymus, kad taip Amerikos 
patarpininkauti kariaujan- Komunistų Partija, taip A- 

čioms valstybėms. merikos naciu “Bundas”

VOKIETIJA ESANTI TO
KIA PAT, KAIP IR 

ANGLIJA.
Kominternas kviečia pasau

lio darbininkus kelti revo
liuciją ir griauti kapi

talizmą.
šį panedėlį Sovietų Rusi

ja prašneko j pasaulį visai 
kitokiais žodžiais, negu bu
vo galima tikėtis. Per kelias 
paskutines sąvaites Mask
vos vadai smerkdavo tiktai 
demokratines valstybes, aiš
kiai vengdami užgauti Vo
kietiją. Todėl pasauly buvo 
jau susidaręs įspūdis, kad 
Sovietų Sąjunga laikysis su 
Hitleriu. Ypač šitą įspūdį 
sustiprino Molotovo kalba 
pereitą savaitę, kuomet jis 
aiškiai pasakė, kad Europai 
reikalinga stipri Vokietija.

Bet šį panedėlį Maskvoje 
paskelbtas Kominterno ma
nifestas šitokį įspūdį iš
blaškė. Nors manifestas už- 
giria Rusijos-Vokietijos ne- 
nuolimo sutartį, bet pabrė
žia, kad tokia sutartis buvu
si reikalinga apsaugoti Ru
sijos darbininkus nuo karo. 
Šis karas esąs imperialistų 
karas, ir visos buržuąjdpės 
valdžios, kurios’šitame kare 
dalyvauja, esančios lygiai 
dėl jo kaltos. Taigi išeina, 
kad kaltas ir Hitleris. Dar
bininkai šito karo negali 
remti, sako manifestas. To
dėl manifestas jau atmeta ir 
bendrą frontą su socialde
mokratais, nes jie “stoją už 
karą,” kas, žinoma, ne tie
sa. Vietoj bendro fronto su 
socialdemokratais, Komin- 
temo manifestas ragina vi
sur organizuoti “liaudies 
frontus,” kas ir Vėl nenuo- 
saku, nes liaudis gali susidė
ti iš socialdemokratų.

Nenuosakumų Kominter
no manifeste yra ir daugiau, 
bet vienas dalykas visgi aiš
kus, tai tas, kad dėl dabarti
nio karo Kominternas kalti
na ir Vokietiją. O jeigu 
taip, tai aišku, kad Vokieti
ją negali tikėtis iš Rusijos 
daug pagalbos. Vietoj to, 
Kominternas ragina visų 
šalių darbininkus vienytis ir 
revoliucijos keliu griauti 
l^apitalizmą.

Matyt, šitoks Kominter
no nusistatymas paveikė ir 
Sovietų valdžią, nes vos tik 
kelios dienos atgal Malato- 
vas kalbėjo aiškiai Vokieti- 
įos naudai, o šį panedėlį, 
paskelbus šitą Kominterno 
manifestą, jis pasakė jau vi
sai kitokią prakalbą. “Ang
lijos, Francuzijos ir Vokie
tijos kapitalistai veda šitą 
kąrą už pasaulio valdymą,” 
pasakė jisai.

Su tuo pareiškimu jau 
galima sutikti. Bet Hitleriui 
šitokie balsai iš Maskyos 
jau nepatiks. Molotovas aiš
kiai pasakė, kad Sovietų 
Rusija į karą neis.

Suomijoj įvesta ašt
ri CENZŪRA.

Iš Helsinkio pranešama, 
kad Suomijoj įvesta aštri 
laiškų, telefono ir telegra
mų cenzūra, nes bijomasi, 
kad šnipai nesiuntinėtų už
sienin žinių apie Suomijos 
apsigynimo planus.

Šio utarninko vakarą, kai 
“Keleivis” jau ėjo spaudon, 
iš Haagos atėjo žinių, kad 
Belgijos karalius Leopoldas 
ir Olandijos karalienė Wil
helmina atsišaukė į kariau
jančias valstybes siūlydami 
joms sustabdyti karo veiks
mus ir pradėti taikos dery
bas, “kol karas da nėra ap
ėmęs Vakarų Europos visu 
savo baisumu.’’

Belgijos ir Olandijos val
donai apsiima tuo reikalu 
tarp kariaujančių valstybių 
patarpininkauti.

Šis pasiūlymas buvo nu
siųstas telegrafu Anglijos 
karaliui, Francuzijos prezi
dentui ir Vokietijos diktato
riui.

Naciams Įsakyta Iš- 
sikraustyt iš Tur

kijos.
Hitlerio valdžia įsakė vi

siems vokiečiams Turkijoj, 
kad jie butų pasiiuošę ap
leisti tą šalį taip greitai, 
kaip galima.

Kai kas daro iš to išvadą, 
kad Vokietija ir Rusija pla
nuoja paskelbti Turkijai 
karą užtai, kad ji atmetė 
Maskvos reikalavimus ir 
pasirašė sutartį su Anglija 
ir Francuzija. Hitleris puto
damas pasiutimu pasakė 
Berlyne, kad dabar Turkija 
susilauksianti “Lenkijos li
kimo.” Ir jis pridūrė: “Man 
gaila Turkijos kaimiečių, 
kurie neturi nei medžių, po 
kuriais galėtų nuo orlaivių 
bombų pasislėpti.”

Pereitą savaitę sakyda
mas Maskvoje prakalbą 
Molotovas taip pat grąsinio 
Turkijai karu.

SAKO, “SOVIETŲ RUSI
JA KONTROLIUOJA 

AMERIKOS LAIVUS.”
Šitokį dalyką pasakė Die- 

so komitetui du buvę juri
ninkų unijos nariai, Phillips 
ir McCuistion, kuriuos ko
munistai išbraukė iš tos uni
jos. Jie sako, kad National 
Maritime jurininkų unijos 
valdybą sudarą beveik vieni 
komunistai, kurie įsakymus 
imą iš Maskvos. Todėl šios 
šalies laivai esą “Sovietų 
Rusijos kontrolėj.” Dies sa
kosi tuoj pradėsiąs tą uniją 
tyrinėti. Jis taipgi šaukia 
pasiaiškinti tūlą George 
Mink’ą, kuris esąs slaptas 
Sovietų policijos agentas 
šioje šalyje.

KANADOJ SULAIKYTAS 
LENKIJOS LAIVAS.
Kanados valdžia liepė su

laikyti lenkų laivą “Bato- 
ry,” nes italų firma, kuri tą 
laivą buvo lenkams pasta
čiusi, užvedė bylą dėl nesu
mokėtos skolos. Laivo savi
ninkai esą skolingi tai italų 
firmai apie $400,000, ir, jei
gu jie tos skolos tuojaus ne
atmokės, italai reikalauja, 
kad “Batory” butų parduo
tas iš varžytinių ir pinigai 
atiduoti jiems.

Imsią Nagan Komu
nistų ir Fašistų 

Vadus.
i Kongreso komiteto prieš- 
j amerikoniškai veiklai tirti 

tarnauja svetimoms val
džioms ir jų vadai nuolatos 
važinėjasi tai Berlynan, tai 
Maskvon įsakymų imti. Kad 
tas keliones paslėpti, sako 
Dies, jie keliauja klastuotais 
pasais. Komunistų vadas 
Browderis už pasų klastavi- 
mą jau areštuotas ir laukia 
teismo. Dies sako, kad turį 
but areštuoti ir kiti tos par
tijos vadai. Taip pat ir visi 
“Bundo” vadai. Visi jie esą 
prasižengę svetimšalių regis 
tracijos įstatymui ir turį but 
atatinkamai nubausti. Tas 
įstatymas reikalaująs, kad 
visi svetimų valstybių agen
tai ar atstovai butų Wash
ingtone užsiregistravę ir nu
rodę, kokioms svetimoms 
valdžioms jie tarnauja. Bet 
nei komunistai, nei fašistai 
nėra užsiregistravę. Todėl 
Dies ir reikalauja visus juos 
areštuoti.

Justicijos Departamentas 
paskyrė specialę komisiją, 
kad Dieso surinktus faktus 
pei^anrėtų ir raportuotų tam 
uepaftamentui.

PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIŲ ORLAIVIUS.

“New York Times” ko- 
resdondentas praneša per 
radiją, kad šį panedėlį 27 
vokiečių bombanešiai lėkė 
bombarduoti franeuzų pozi
cijų. Oran tuojaus pakilo 9 
greitięji franzucų lėktuvai 
ir puolė priešą. Padangėse 
užvirė kova, kuri tęsėsi 45 
minutes. Devyni vokiečių 
bombanešiai buvo sušaudy
ti ir nukrito žemėn liepsno
dami, o kiti leidosi atgal. Iš 
franeuzų nenukentėjo nei 
vienas.

VOKIEČIAI ŽADA SKAN
DINTI AMERIKOS

__ GINKLUS. •
Vokiečiai Berlyne nusi

minę, kad Amerika nutarė 
pardavinėti Anglijai Ir 
Francuzijai ginklus, tačiau 
ramina save ta viltimi, kad 
nedaug tų ginklų aliantai 
galėsią parsivežti, nes juos 
skandins submarines. Vo
kiečiai jau gailisi, kad jie 
nepaskandino ir Amerikos 
laivo “City of Flint.” Dabar 
norvegai tą laivą iš jų atėmė 
ir sugrąžino anierikiečiams, 
o vežtas jo prekes nusipirko 
Anglija. “Jeigu tas laivas 
butų nuskandintas, tai Ang
lija tų prekių nebūtų gavu
si,” kalba Berlyno naciai.

NACIAI NUSKANDINO 
SAVO LAIVĄ.

Anglai praneša, kad A- 
merikos pakrašty anądien 
nuskendo vokiečių preky
bos laivas “Emmy Fried
rich,” kuris vežėsi 40,000 
bačkų žibalo. Anglai sako, 
kad jį paskandinę patys vo
kiečių naciai, išpjaudami jo 
dugne skylę, nes pamatė 
anglų karo laivus atplau
kiant. Nuškandinta^ laivas 
aprūpindavęs kuru Vokieti
jos laivus-užpuolikus, kurie 
naikina aliantų laivus ant 
jūrių.

KONGRESAS AT- Nedavalgiusi Vokie- 
ŠAUKĖ EMBARGO, tija Bijosi Žiemos.

Aliantai dabar galės čia 
pirktis ginklų.

Jungtinių Valstijų Kon
gresas jau nuėmė uždraudi
mą (embargo) pardavinėti 
kariaujančioms valstybėms 
karo medžiagą ir ginklus. 
Aliantai dabar galės čia 
pirktis ko tik jiems reikia, 
tik perkant turės tuoj užmo
kėti ir išsivežti savais lai
vais. Už embargo nuėmimą 
balsavo daug daugiau sena
torių ir kongresmanų, negu 
buvo tikėtasi. Manoma, kad 
Kongresą paveikė Moloto
vo kalba Maskvoj ir pagro
bimas Amerikos laivo At
lanto vidury. Molotovas 
piktai užsipuųlė ant Prezi
dento Roosevelto, kam jis 
užsimanė tą embargo nuim
si ir padėti Anglijai bei 
Francuzijai. Tokia parama 
demokratinėms valstybėms 
tiktai pratęsianti karą. Šito
kiu Molotovo išsireiškimu 
daug kas Amerikoje pasi
piktino, nes visi žino, kad 
pats Molotovas prisideda 
prie karo prailginimo, nes 
jis duoda paramą Hitleriui. 
Todėl daugumas kongres
manų, kurie pirma buvo 
priešingi embargo atšauki
mui, dabar balsavo jį atšau
kti, taip sakant, “Maskvai 
ant keršto.” Daugelis pasi
piktino ir tuo, kad vokiečiai 
nusivarė Rusijos uostan A- 
merikos laivą ir lusai jau 
buvo paėmę jį “nelaisvėn.”

ANGLAI IŠARDĖ FA
ŠISTŲ MITINGĄ.

Pereitą nedėldienį Angli
jos fašistai turėjo savo mi
tingą Bristolio mieste. Kal
bėjo jų lyderis Mosley, kri
tikuodamas Anglijos val
džią, kam ji “eikvoja šalies 
spėkas kariaudama sveti
muose kraštuose, kur anglai 
neturi jokių reikalų.” Pra
kalbos buvo teatre. Išeinant 
Mosley’ui su savo ‘pasekė
jais laukan, juos puolė susi
rinkę žmonės. Pasipylė laz
dos ir akmenys. Autobusas, 
kuriuo fašistai važiavo na
mo, pasiliko be langų. Mos
ley taipgi gavo lazdų.

ITALIJA IR GRAIKIJA 
ATNAUJINO NEPUO- 

LIMO SUTARTĮ.
Tarp Graikijos ir Italijos 

1920 metais buvo pasirašyta 
nepuolimo sutartis, kuri da
bar jau baigėsi. Taigi šio
mis dienomis abiejų šalių 
atstovai vėl tą sutartį atnau
jino ir pasižadėjo toliau gy
venti “draugiškai.”

NUMUŠĖ DU VOKIETI
JOS BOMBANEŠIU.
Iš Francuzijos praneša

ma, kad 2 lapkričio dieną 
trys vokiečių bombanešiai 
buvo nulėkę anglų pozicijų 
bombarduoti. Franeuzų ir 
anglų priešlėktuvinė artile
rija paleido į juos tokią šo
vinių krušą, kad du priešo 
bombanešiai tuojaus nukri
to susprogdinti, o trečias 
pabėgo.

PRISNIGO 20 COLIŲ 
SNIEGO.

Associated Press prane
ša, kad Virgihijos valstijoj, 
Shenandoah Valley apylin
kėj, sniegas taip dribo, kad 
per dvi dienas prisnigo 20 
colių klodą.

Hitleris stabdo Staliną nuo 
Suomijos karo.

Amerikos laikraščių ko
respondentai praneša iš 
Berlyno, kad jau trečias 
mėnuo žmonės tenai jaučia 
badą, nes niekas negali gau
ti maisto daugiau, kaip val
džios nustatyta porcija, o 
tos porcijos suaugusiam 
žmogui neužtenka. Priėjo 
jau prie to, kad ir arbatos 
nėra; jos vietoje esą šutina
mos obuolių lupinos. Rugių 
ir kviečių Vokietija turinti 
atsargoj nemaža. Ruošda
mosi karui, nacių valdžia 
jau 1937 metais pradėjusi 
pilti grudus į magazinus. Ji 
turinti dabar apie 7,000,000' 
tonų kviečių ir rugių atsar
goje da iš pereitų dviejų 
metų. Šįmet derlius buvęs 
geras ir jo užteksią apskri
tiems metams. Taigi su duo
na nesą bėdos. Bet tauta ne
gali ilgai gyventi viena tik 
duona ir bulvėmis. Žmo
nėms reikia mėsos ir riebalų, 
reikia sviesto, pieno ir kiau
šinių, o šitų dalykų civiliems 
gyventojams kaip tik ir nė
ra, nes juos suvartoja armi
ja. Dabar, rudens metu, ga
lima da nusipirkti šviežių 
daržovių, vaisių ir kitų daly- i 
kų su vitaminais. Bet žiemai 
atėjus tie daiktai pasibaigs, 
todėl pusiau badaujant? Vo
kietija žiemos labai bijosi. 
Vienintelė Vokietijos viltis 
yra Sovietų Rusija. Tik iš 
Rusijos Hitleris gali gauti , 
valgomųjų daiktų, nors ir 
rusai nedaug jų teturi. To
dėl sakoma, kad Vokietijos 
diplomatai Maskvoj neriasi 
iš kailio, nrėdami sustabdy
ti Staliną nuo karo su Suo
mija, nes Berlynas žino, 
kad pradėjus Rusijai karą, 
ji negalės nieko parduoti 
Vokietijai.

VOKIEČIAI PUTOJA 
PRIEŠ NORVEGIJĄ.
Vokietijos naciai ugnimi 

spiaudo j Norvegiją, kuri 
internavo jų jurininkus, ku
rie varėsi Amerikos laivą 
“City of Flint,” ir atidavė tą 
laivą amerikiečiams. Ang
lai mano, jog vokiečiai galė
jo sustoti su tuo laivu Nor
vegijos vandeny provokaci
niais tikslais, kad vėliau ga-

DANIJOS PAKRAŠTY 
SPROGSTA MINOS.
Per paskutines audras 

daug minų Šiaurės Juroj 
buvo nutraukta nuo įkąru ir 
išvaryta į pakraštį. Atsi
mušdamos į Danijos pakraš
tį jos pradėjo sprogti. Dani
jos gyventojus, o ypatingai 
jų laivininkus, tas labai ner
vina.

KRUVINA TRAGEDIJA 
FARMERIŲ NAMUOSE.
Netoli nuo Winchesterio 

miestelio, Virginijos valsti
joj, pas farmerį Stewartą 
tarnavo tula Anna Miller, i 
Pereitą nedėldienį pas ją 
atėjo į svečius tūlas Samuel 
Carter. Ir tarp jų kilo karas. 
Parėjusi vėliau tos moteriš
kės duktė rado nušautą sa
vo motiną ir jos svečią Car
ter}, o šeimininkas gulėjo 
mirtinai sužeistas; jam bu
vo peršauta galva ir veidas. 
Dėl ko tas šaudymas prasi
dėjo, niekas tikrai nežino.

Vokietijos Valdžia Žada Keltis 
Iš Berlyno j Vienutį

Kodėl Seinus Rusai 
Atidavė Hitleriui?
Elta praneša iš Kauno:
“Punsko miestelis, kaip ir 

visas Suvalkijos Seinų kraš
tas, per paskutines kelias 
sąvaites jau mato trečius 
šeimininkus: pirma lenkus, 
paskiau Sovietų rusus, o da
bar Hitlerio nacius.

“Punską ir visą Seinų 
kraštą rusai atidavė vokie
čiams Maskvos sutartimi ir 
7 spalių dieną perleido tą 
musų kampą vokiečiams. 
Iki šiol tvarką miestelyje 
palaikė savivaldybės polici
ja su SSSR ženklais ant ran
kovių. Kaip administraci
jos tvarką sutvarkys vokie
čiai, tuo tarpu nežinoma.”

Kodėl Maskva atidavė tą 
grynai lietuvių kraštą Vo
kietijos naciams, lietuviai 
negali suprasti.

PIRMA ŠAUKĖ “MARSZ 
NA KOWNO,” DABAR 

JIEŠKO PRIEGLAU
DOS KAUNE.

Elta praneša, kad su civi
liais lenkų pabėgėliais Lie
tuvon atvyko daug ir lenkų 
patriotų bei tautininkų, ku
rie prieš karą visą laiką dir
bo prieš Lietuvą. Kai Var
šuva pastatė Lietuvai ulti
matumą, reikalaudama išsi
žadėti Vilniaus ir atidalyti 
lenkams Lietuvos geležin
kelius, tai šitie lenkų patrio
tai buvo jau pasiruošę už
imti visą Lietuvą ir šaukė: 
“Marsz na K own o !” Dabar 
gi jie atbėgę Kaunan prašo
si pas lietuvius prieglaudos. 
Tokiems Lietuvos valdžia 
neleisianti dabar ilgiau Lie
tuvoj gyventi, kaip 14 die
nų.

SVE1KINIMOSI “EVO
LIUCIJA.”

Springfield, Ohio.—Wit- 
tenbergo Kolegijos profeso
rius Hitler čia apibudino, 
kaip Amerikoje keitėsi svei- 
kinimosi forma studentų 
tarpe.

Iki 1885 metų Amerikos 
studentai, susitikę su savo 
profesoriais, nusiimdavo 
skrybėlę.

Bet 1905 metais jau pra
dėta sveikintis tik žodžiais 
“How do you do.”

Gi 1918 metais jau užtek
davo paprasto “Heilo.”

O šiandien jau sakoma 
tik “Hi.”

KANADOJ BUSIANTI DI
DELĖ DARBYMETE.
Dalykų žinovai Washing

tone mano, kad jei karas il
gai užsitęs, tai Kanada turės 
labai daug darbo aprūpinti 
aliantų armijas ginklais, 
amunicija, duona ir drapa
nom. Visa šalis busianti į- 
kinkyta į karo pramonę.

63 žmones sužeisti trauki
nio nelaimėj.

Šį panedėlį netoli nuo 
Westfieldo sudužo greitasis 
traukinys, kuris ėjo iš Chi- 
cagos į Bostoną. Devyni va
gonai iššoko iš bėgių ir su
virto vienas ant kito. Nelai
mėj buvo sužeisti 63 žmo
nės.

HITLERIO ULTIMATU
MAS BELGIJAI.

Europoj manoma, kad na
cių armija eis prie Anglijos 

per Olandiją.
Šį panedėlį paskubom su

sirinko Belgijos ministerių 
kabinetas. Prieš juos buvo 
padėtas Vokietijos ultima
tumas, kurį įteikė užsienio 
reikalų ministeriui Vokieti
jos ambasadorius Briusely. 
Ultimatumas reikalauja, 
kad Belgijos valdžia pasi
sakytų aiškiai, ar ji pasiža
da būti neitrali “prie viso
kių apystovų.” Tai reiškia, 
kad vokiečiai nori iš kalno 
žinoti, ar bus Belgija neitra
li, jeigu jie įsiverš į jos kai
mynę Olandiją, kad iš tenai 
galėtų suduoti smūgį Ang
lijai?

Sykį jau vokiečių milita- 
. izmo sutrempta, mažute 
Belgija nusigando. Jos mi
nisterial, nežinodami ką 
Vokietijai į tokį klausimą 
atsakyti, pasišaukė net ka
ralių į savo posėdį.

Naciai savo ultimatumu 
Belgijai grąsina, kad bet 
koks naujas krypsnis iš jos 
pusės butų skaitomas kaip 
“nedraugiškas aktas.”

Europoje jau susidarė 
nuomonė, kad vokiečiai tik
rai ruošiasi atakuoti Angli
ją per Olandiją. Bijodamosi 
šitokio jų žygio, Olandijos 
valdžia jau paskelbė karo 
stovį visoj šalyje ir krašto 
tvarkymą pavedė armijos 
vadovybei. Vokiečiams su
laikyti olandai esą pasiruo
šę patvindinti savo šalį, ku
ri vietomis stovi žemiau ju
ros paviršiaus. Ją saugoja 
nuo juros tik tam tikros sie
nos, “dykėmis” vadinamos. 
Tas sienas išgriovus, jura 
tuojaus apsemtų didelius 
Olandijos plotus.

Kad vokiečiai ruošiasi 
kokiam nors žygiui, tai iš 
dalies liudija ir tas, kad jie 
pradėjo galvoti jau apie iš
kėlimą savo sostinės iš Ber
lyno į Vieną, toliau nuo An
glijos ir nuo Francuzijos. 
Jeigu jie ištiesų planuoja 
atakuoti Angliją per Olan
diją, tai jie žino, kad Angli
jos orlaiviai tada galėtų len
gvai subombarduoti jų Ber
lyną. Taigi valdžios iškėli
mas iš Berlyno į tolimesnę 
vietą yra visai suprantama; 
atsargumo žingsnis.

SOVIETŲ AMBASADO
RIAUS BALIUS SUKĖLĖ

FURORĄ WASHING
TON^

Sovietų ambasada Wash
ingtone rengia didelį ban- 
kietą bolševikų revoliucija; 
sukaktuvėms paminėti ir iš
siuntinėjo 1,000 pakvieti
mų. Dabar diplomatų šei
mynos svarsto, ar dalyvauti 
tame baliuje, ar ne. Vieni 
už, kiti prieš. Po to, kai Mo
lotovas įžeidė Rooseveltą, 
kongresmanas McCormack 
pareikalavo, kad Sovietų 
atstovybė butų išvyta iš 
Washingtono. Todėl Ame
rikos diplomatai tame ban- 
bankiete nenori dalyvauti. 
O kiti nežino ką daryti.
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J. JURGINIS APIE LIE
TUVIŲ RAŠYTOJUS.
Šių metų “Lietuvos Ži

nių” 228-tame numery tilpo 
J. Jurginio ilgokas straips
nis apie Amerikos lietuvių 
poetus ir beletristus. Jis pra
deda Kl. Jurgelioniu, kūjis 
seniau po savo eilėraščiais 
pasirašydavo Kalėdų Kau
kės slapyvarde.

“Posto Kalėdų Kaukės lie
tuvių grožinėje literatūroje 
nebėra,’’ rašo p. Jurginis. “Yra 
tik Kleofas Jurgelionis, advo 
katas, ‘Tėvynės’ redaktorius. 
Kalėdų Kaukė mirė ir prisi
kelti nebežada. Atsakymas, 
kurį girdėjau iš buvusio poeto 
lupų, buvo toks:

“—Ne, eilių neberašysiu.
“Kleofas Jurgelionis, poezi

joj vadinęsis Kalėdų Kauke, 
aukštas, padžiūvęs vyras, j 
amerikoną, kokį mes linkę 
vaizduotis, jis nepanašus. Jis 
aukštas, liesas, žanduose ma
tyti išsišovę kaulai.

“—Mano sveikata ne pavyz
dinė, sirginėt tenka, — sako 
jis.

“O darbo, kuris duoda duo
ną, labai daug. Sąvaitraštį 
tenka ne tik redaguoti, bet ir 
publicistika užpildyti. ‘Tėvy
nė’ yra Lietuvių Susivieniji
mo Amerikoje laikraštis. Toji 
organizacija didelė, plati, tur
tinga, joje yra visokių pažiū
rų ir tikslų žmonių. Joje yra ir 
intrygų, kurios dažnai ir re
daktoriaus nervus paliečia.’’

Juozą Tysliavą Jurginis 
priskaito taip pat prie Ame
rikos lietuvių rašytojų, nors 
ištikrujų iki šiol jo raštai 
(visi jie smulkus) buvo ži
nomi vien tik Lietuvoje. A- 
merikon atvykęs Tysliava 
nieko grožinio nesukūrė, 
bent spaudoje nieko nesi
matė. Taigi, mums rodos, 
Tysliavos negalima skirti 
prie Amerikos rašytojų. Jis 
yra Lietuvos produktas, tik 
“Keturių Vėjų” Amerikon 
atneštas.

Tysliava turi pretensijų 
būti tarptautinio masto ra
šytoju. “Keleivio” redakto
riui jis sykį pasakė: “Aš ra
šau ne Lietuvai, bet Euro
pai.” Turbut dėl šitokių as
piracijų iki šiol jam tekda
vę blaškytis iš vienos šalies 
į kitą ir dažnai ilgėtis duo-, 
nos. Viename savo eilėraš
čių jįs- ^dko': “O, duona! 
Kad tu* žinotum kaip aš tave 
myliu, tai tu pas mane ristu- 
meis ne kepalais, o mėne
siais ir saulėmis, nei kiek ne 
mažesniais kaip ten, taria
moje dangaus mėlynėje.”

Lietuva buvo per siaura 
ir per skurdi dirva Tyslia
vos mūzai. Jis nuvyko Pary
žiun. Bet tenai pagyvenęs 
jis rašė : “Išgelbėkit mane 
iš buržuazijos nagų, iš pros
titučių glėbio. Gana jau bus 
egzotiško Paryžiaus ir mas
karado.”

Kaip poetas, Tysliava pri
klauso futuristų mokyklai. 
Šitą krypsnį jisai, matyt, 
paėmė iš Rusijos bolševikų 
poetų, kurie futurizmą pasi
skolino iš Italijos fašisto Fi
lippo Marinetti. Savo vei
kale, “Futurismo e Fascis- 
mo,” Marinetti aiškina, kad 
futurizmas • esąs fašistinė 
meno forma. Ištikrujų gi fu
turistai yra meno anarchis
tai. Taip mums išrodė ir tie 
Lietuvos poetai, kurie buvo 
susispietę apie “Keturis Vė
jus,” prie kurių prigulėjo ir 
Juozas Tysliava. Jų eilėraš
čiai mums visuomet buvo 
poezija išversta išvirkščiai 
ir pastatyta kojomis aukš
tyn.

Jurginis atranda ir dau
giau rašytojų Amerikos lie
tuvių tarpe. Jis skaito prie 
rašytojų ir tokius amato- 
rius, kaip St. Jasilionis, An
tanas Tūly s, Rokas Mizara 

ir net Karpius su Vitaičiu. 
Bet jis ir pats sako, kad apie 
'uos rašytojus Amerikoje 
beveik niekas nežino. Pa
vyzdžiui :

“Amerikiečių aš klausinė
jau :

“—Kur gyvena Tulys?
“—Koks Tulys?
“—Tas Tulys rašytojas, ku

ris premiją Lietuvoje gavo.
“—Beje, yra toks, bet kur 

jis gyvena, ką jis veikia, nega
liu tau pasakyti, negaliu ir jo 
adreso duoti.

“Klausiu kitą. Kitas šitaip 
sako:

“—Tulys vaistininkas, jis 
turi savo drugštorę, sodę ir 
šaltakošę pardavinėja; knygų 
jis neberašo.”

O apie Karpiaus paga
mintą “literatūrą” Jurginis 
pasako tik tiek, kad “Jo 
knygos nupirktos ir iš ame- 
.ikietiškų sandėlių atgaben
tos Į lietuviškus.” Aiškiau 
pasakius, Smetonos valdžia 
davė p. Karpiui pašalpos, o 
kad neišrodytų, jog tai už 
dyką eikvojami Lietuvos iž
do pinigai, paėmė iš jo tas 
knygas ir sudėjo Lietuvos 
sandėliuose. Vadinasi, Kar
piaus knygų niekas neskai- 
:ė nei Amerikoje, nei Lietu
voje neskaito.

IRGI “KRITIKAI.”
“Keleivy” anądien buvo 

nurodyta, kaip veidmai
niauja tie žmonės, kurie 
skelbia, kad Sovietų Rusija 
užtikrinanti Pabaltijo vals
tybėlėms “apsaugą.” Mes 
nufodėm, kad Rusija Ver
žiasi i tas valstybėlės ne dėl 
to, kad jai rūpėtų jas nuo ko 
nors apsaugoti, bet dėl to, 
kad ji nori prieiti prie Balti
jos uostų.

Tačiau mes pabrėžėm, 
kad šito galima buvo jau se
nai tikėtis. Štai “Keleivio” 
žodžiai:

“Mes senai jau sakėm, kad 
Rusija, anksčiau ar vėliau, tu
rės Baltijos pajūrį atsiimti. 
Juk negalima norėti, kad 170 
milionų tauta butų atstumta 
nuo juros—atstumta saujalės 
žmonių, kuriems dideli uostai 
net ir nereikalingi! Todėl Ru
sijos siekiais mes visai nesi
stebime. Mums jie išrodo visai 
natūralus ir logiški. Mes tik 
nesuprantam, kokiems galams 
tuos siekius slėpti , ir dumti 
žmonėms akis, buk Sovietų 
Rusija čia einanti ‘saugoti’ 
Lietuvą ar ką kitą.

“Mums nepatinka veidmai
nystė !”

Šitą musų pareiškimą da
bar “Vienybės” rašytojai 
nori “sukritikuoti” ir 247- 
tam savo laikraščio numery 
plepa:

“Vadinasi, jei Sovietų Rusi
ja atvirai pasisakytų, kad ji 
su savo politika Pabaltijo vals
tybėse siekia galutinai paver
gti šiuos kraštus ir juos pri
jungti prie Rusijos, tai ‘Kelei
vis’ butų tuo pilnai patenkin
tas, kaipo natūraliu ir logišku 
įvykiu.

“štai jums ‘Keleivio’ socia- 
listiški principai ir jo dekla
muojama ‘demokratija.’ ‘Ke
leivio’ socializmas atvirai pasi
sako, kad jis stoja už didžių
jų valstybių imperialimzą ir 
mažosioms tautoms nepripa
žįsta jokios teisės laisvu ir sa
vistoviu gyvenimu gyventi. 
Jau net musų komunistai ne
drįsta šitaip begėdiškai teisin
ti Kremliaus valdovų imperia
lizmą.”

Bet šitie “kritikai” čia 
pasakoja visai nebūtus dai
ktus. Musų aiškiai buvo pa
sakyta, kad Rusijos politika 
mums nepatinka, o “vieny- 
bininkai” per akis meluoja, 
buk mes “begėdiškai teisi- 
nam Kremliaus valdovų im
perializmą.”

Ugnis Naikina Garsųjį Coney Islandą.

Netoli New Yorko yra pagarsėjęs kurortas—Coney Island (tariama: Kuni Ailend) 
šiomis dienomis tenai kilo didelis gaisras ir sunaikino daug brangių įrengimų.

Musų nusistatymas prieš 
Maskvos politiką buvo pa
brėžtas net keliose vietose. 
Nurodę, kad Pabaltijo vals
tybėms dabar negresia joks 
pavojus ir todėl joms per 
prievartą brukama rusų 
“apsauga” yra veidmainys
tė, mes pridurėm:

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

“O Sovietų įsitvirtinimas 
Baltijo pajūry neišvengiamai 
reiškia esančiom tenai valsty
bėlėm nepriklausomybės galo 
pradžią.

“Tai yra taip aišku, kaip 
saulė danguje. Ir todėl kas 
šitą Rusijos žygį aiškina kaip 
neprašytą ‘apsaugą’ Pabaltijo 
valstybėlėms, tas yra arba vi
siškas glušas, arba veidmai
nys.”

Tai iš kur gi tie, atsipra
šant, “kritikai” iškasė, kad 
“Keleivis” “teisina Krem
liaus imperializmą?”

Jie, matyt, įsikalbėjo to
kią kvailystę iš to, kad “Ke
leivis” senai jau numatė, 
jog, anksčiau ar vėliau, 
“Rusija turės Baltijos pajū
rį atsiimti.” Jie sako, kad ir 
“Naujienos” šitą “Keleivio” 
pasakymą “sumušė į dul
kes.”

Bet tai yra tušti žodžiai. 
Nes kaip gi galima “sumuš
ti” tai, kas ištikrujų jau įvy
ko ir kas jau yra žinoma vi
sam pasauliui? Juk ir patys 
“vienybininkai” jau rašo, 
kad rusai užima Baltijo pa
jūrį. Tai kokiu gi budu gali
ma tai “sumušti?”

Jeigu “Keleivis” senai 
jau tokį pavojų Pabaltijo 
valstybėms numatė, tai tas 
tik parodo, kad jis moka ge
riau orijentuotis tarptauti
nėj politikoj, negu Grand- 
stryčio “kritikai.”

Kabinėtis dėl to prie “Ke
leivio” yra taip jau neišmin
tinga, kaip neišmintinga 
butų kabinėtis prie mete
orologijos biuro, kuris iš kal
no pranešė, kad audra atei
na. Audra gali būti labai 
nuostolinga ir nepageidau
jama, tačiau kas bent kiek 
nusimano apie meteorologi
ją, tas pasakys, kad tam tik
rose oro sąlygose ji yra na
tūralūs ir logiškas reiškinys, 
kurio išvengt negalima.

Tautų kovoje už būvį taip 
oat buna neišvengiamų įvy
kių. O kas neišvengiama, tas 
natūralu ir logiška, nežiū
rint ar tai gera, ar bloga.

KURIOJ PUSĖJ STOVI 
DIEVAS?

Nei vienas karas neapsieina 
be Dievo. Kai kaizeris 1914 
metais pradėjo skerdynę, 
tai kiekvieną savo kalbą jis 
užbaigdavo žodžiais: “Gott 
mit uns!”—Dievas su mu
mis. O kai Amerikos ka
riuomenė buvo siunčiama 
aliantams į pagalbą kaizerį 
mušti, tai vyriausis katalikų 
bažnyčios šulas Bostone ją 

laimindamas pasakė: “Eiki
te drąsiai, nes Kristus eina 
kartu su jumis.”

Anglijos kunigai giedo
jo: “God save the King!” O 
vokiečiai šaukdamiesi j 
dangų maldavo: “Gott, 
straffe England!”

Toks pat žmonių mulkini
mas Dievu kartojasi ir da
bar. Anglijos Cantebury’o 
arkivyskupas anądien pa
sakė :

“Visi Jungtinės Karalijos 
(United Kingdom) gyventojai 
privalo susivienyti kaip viena 
armijos kompanija ir ginti sa
vo šalį aukojant gyvybę Visa
galiam Dievui.”

O Romos katalikų bažny
čios aukštas dvasininkas, 
Martin Howlett, pridūrė:

“Tie, kurie pasilieka namie, 
privalo melstis prie Dangaus 
Karalienės, kad šitoj kritingoj 
valandoj ji gelbėtų Anglijai.”

Bet Airijos katalikų kuni
gas William McCormick 
laikrašty “John Bull” rašo:

“Dievas turi piktintis šito
kiais dalykais,., žiauri spėka, 
kentėjimas, skurdas... Jis turi 
kentėti taip pat, nes kaip vo
kiečiai, taip ir aliantai—visi jo 
vaikai.”

Tuo tarpu “krikščioniš
kas frontas,” kuriam vado
vauja pagarsėjęs radijo pa
mokslais kun. Coughlin, 
prašo Dievo, kad “Hitleris 
ateitų Amerikon ir suvaldy
tų žydus.”

Išrodo, kad Dievui kitos 
išeities nėra, kaip tik ap
skelbti “sit-down” streiką.

i

VILNIUJE RAUDONAR
MIEČIAI ŠAUDĖ KO

MUNISTUS?
“New York Times” ko

respondentas Otto D. Toli
schus praneša įdomių daly
kų iš tų derybų, kurias Pa
baltijo valstybių delegatai 
vedė Maskvoje su Stalinu. 
Kai Sovietų kariškiai pra
dėjo vienos tų valstybių de
legaciją spausti, jos užsie
nio ministeris užprotestavo. 
Stalinas tuomet priėjęs prie 
jo, padėjęs savo ranką ant 
jo peties ir taręs: 

“žinai, tie miliratistai nori 
visko; bet aš esu politikas ir 
galiu nusileisti.”
Ir ištikro rasų reikalavi- j 

mai po to buvę sumažinti.
Kitos delegacijos narys 

pakėlęs klausimą, kas rei
kės daryti su komunistais, 
<urie dabar esą nuteisti ka-1 
ėjiman už priešvalstybinę 

veiklą? Rusijos diktatorius 
atsakęs taip:

“Ką jus darysit su komu
nistais, tai jūsų pačių dalykas. 
Juk jie yra trockistai. Jeigu 
turėsit juos šaudyt, šaudykit; 
o jeigu negalėsit jų suvaldyt, 
tai aš padėsiu.”

Kai vienas Pabaltijo de
legatų pradėjo aiškinti, kad 
jo vyriausybė turėjo su ko
munistais kovoti, nes dirva 
komunizmui tenai da nėra

pribrendusi, Stalinas jį per
traukęs ir pasakęs:

“žinote, kad ir pas mus ko
munizmas nesiseka.”

Todėl korespondentas 
Tolischus sako, jog buvusi 
Pabaltijo kraštuose baimė, 
kad dabar juos užvaldys ko
munistai, pradeda jau nyk
ti. Kai kurie įvykiai jau pa
rodę, kad Sovietų valdžia 
ištikrujų neduodanti komu
nistams galioti. Atėjus rau
donarmiečiams į Estiją, vie
tos komunistai tuojaus no
rėję užsirekomenduot “to- 
variščiais,” bet buvę nuvyti 
tolyn.

Vilniaus krašte buvęs jau 
susidaręs vietos komunistų 
komitetas ir pradėjęs “va
lyti” buržuaziją. Bet atvy
kusi raudonoji armija tuos 
“valytojus” tuoj suėmusi ir 
vienus jų ten pat sušau- 
džiusi, o kitus išgabenusi 
Rusijon.

TRYS DIKTATORIAI, 
KURIE NEVALGO MĖ

SOS.
D-ras Morais Fishbein, 

Amerikos Daktarų Assoc ia- 
cijos Žurnalo vyriausis re
daktorius, kalbėdamas pe
reitą sąvaitę Chicagoje apie 
žmonių ir gyvulių mitybą, 
pasakė, kad diktatoriai, ku
rie visai neragauja mėsos, 
yra taip pat žiaurus, kaip ir 
plėšrieji žvėrys, kurie min
ta mėsa.

Vegetarianizmas (maiti
nimasis daržovėmis) šian
dien yra plačiausia paplitęs 
žmonijoj kultas, sako Dr. 
Fishbein. Atsisakydami nuo 
mėsiško maisto, vegetarai 
esą argumentuoją, kad “nuo 
mėsos žmogus pasidaro 
žiaurus, kaip mėsaėdžiai 
žvėrys — liūtas, tigras ir 
kiti.”

Šitą argumentą Dr. Fish
bein sumuša šitokiais pa
vyzdžiais:

“šiandien mes žinome, kad 
plėšriausi žvėrys yra ne mėsa
ėdžiai, bet kaip tik vegetarai 
—buivolas, bulius, raganosis 
ir gorila... Prie progos galima 
pasakyti, kad trys šių dienų 
diktatoriai—Hitleris, Mussoli- 
nis ir Stalinas—taipgi yra ve
getarai, mėsos nevalgo.”

Be abejonės, komunistai 
ir fašistai dabar sakys, kad 
“American Association’s 
Journal’o” redaktorius ap
šmeižė jų vadus, statyda
mas juos žiaurumo ir plėš
rumo pavyzdžiu.

UŽ DUONĄ PARDUODA 
AKI.

Fair Haven, Vt.—John 
A. Grant, 36 metų amžiaus 
bedarbis ir 2 vaikų tėvas, 
pereitą sąvaitę paskelbė lai
kraščiuose, kad jei kokia 
daktarų mokykla ar kas ki
tas norėtų gyvos akies, tai 
jisai parduosiąs vieną savo 
akių už $1,000, .kad turėtų 
už ką nusipirkti duonos sa
vo šeimynai. Jis yra kolegi
ją baigęs vyras, bet jau ket
virti metai kaip neranda 
darbo.

Rusai atidavė Amerikos lai- Be to, VOS šeši mėnesiai at-
vą naciams, o norvegai jį 
atėmė ir grąžino ameri

kiečiams.
Skaitytojams jau žinoma, 

kad Vokietijos karo laivas 
pasigavo Atlanto vidury A- 
merikos garlaivį “City of 
Flint” ir nusivarė į Sovietų 
uostą Murmanską. Rusai jį 
tuoj paėmė savo globon, 
kaip nacių karo grobį, ža
dėdami atiduoti jį Vokieti
jai po karo. Bet Amerika 
pareikalavo, kad Sovietų 
valdžia atiduotų tą laivą A- 
merikos jurininkams. Wa- 
shingtonas nurodė, kad Ru
sija skelbiasi esanti neitra- 
lė valstybė, todėl ji neturi 
jokios teisės internuoti kitos 
neitralės valstybės laivą.

Pamatę, kad ištikro jie 
neturi teises tą laivą nelais
vėj laikyti, rusai patarė na
ciams pasiimti jį ir išplauk
ti. Bet rusai čia sulaužė kitą 
neitralumo taisyklę, nes jie 
atidavė svetimą laivą už
puolikams. Be to, išplaukus 
vokiečiams tuo laivu iš 
Murmansko uosto, rusai per 
tris dienas šitą faktą slėpė. 
Kai Amerikos atstovas Mas
kvoje reikalavo paaiškini
mų apie Amerikos jurinin
kų likimą ir apie jų laivą, 
tai Sovietų valdininkai vis 
išsisukinėjo, sykį aiškinda
miesi neturį iš Murmansko 
žinių, kitą sykį liepdami A- 
merikos atstovui ateiti ryto
jaus dieną, ir tt. Tuo budu 
Maskvos bolševikai norėjo 
duoti naciams progos parsi
varyti amerikiečių laivą Vo
kietijon pirma negu apie jo 
kelionę sužinos anglų laivy
nas.

Rusai čia pasielgė labai 
vienpusiškai ir labai ne
draugiškai Amerikos atžvil
giu, jau nekalbant apie lau
žymą tarptautinių taisyklių 
apie neitralumą.

Bet boįševikų noras pa
tarnauti Hitleriui vistiek ne
pavyko. Varydamiesi tą lai
vą Vokietijon, pereitą suba- 
tą naciai užsuko su juo į 
Norvegijos uostą Hauge- 
sundą. Norvegai tuojaus 
Hitlerio jurininkus suėmė ir 
internavo, o Amerikos laivą 
atidavė amerikiečiams juri
ninkams. Tuo budu mažutė 
Norvegija padarė Rusijai 
didelę sarmatą.

Reikalauja, kad Amerika 
nutrauktų santikius su 

Sovietais.
Paskutiniais laikais santi- 

kiai tarp Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos labai 
pablogėjo. Nemaža prie to 
prisidėjo Amerikos komu
nistų veikla, bet daugiausia 
amerikiečiai pasipiktino dėl 
Sovietų užpuolimo ant Len
kijos ir dėl dabar jų veda
mos agresijos prieš Pabalti
jo valstybes, ypač prieš 
Suomiją. Rooseveltas ofi
cialiai įspėjo Maskvą, kad ji 
neskriaustų mažutės Suomi
jos. Už šitą Suomijos užta
rimą Sovietų užsienių komi- 
saras Molotovas stačiai spio- 
vė Roooseveltui j veidą, pa
tardamas jam žiūrėti na
minių reikalų ir nesikišti į 
Rusijos ir Suomijos reika
lus, nes tai esą ne Amerikos 
reikalai.

Šitoks šiurkštus, nekultū
ringas Molotovo išsišokimas 
prieš prezidentą Rooseveltą 
galutinai nuteikė Amerikos 
spaudą ir visuomenę prieš 
Sovietų valdžią. Roosevel
tas mandagiai atsakė, kad 
Molotovas klysta manyda
mas, jog Amerika neturi 
nieko bendra su tuo, kas-de
dasi tarp Rusijos ir Suomi
jos. Visų pirma, Suomija y- 
ra draugiška Amerikai vals
tybė ir Amerika yra pripa
žinusi jos nepriklausomybę; 
Amerika taip pat yra pripa
žinusi ir Sovietų valdžią. 

gal Sovietų valdžia užtikri
no prezidentą Rooseveltą, 
kad ji nedarys nei žingsnio 
prieš Lenkijos, Suomijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir 
kitų valstybių sienas. Tai 
buvo šių metų balandžio 
mėnesy, kuomet Roosevel- 
ias įvardijo visą eilę valsty
bių ir atsiklausė Hitlerio, ar 
jis pasižada tų valstybių ne
pulti. Kalininas tuomet mu
šė Rooseveltui telegramą 
pareikšdamas, kad Sovietų 
Rusija sveikina šitą jo atsi
šaukimą “su giliausia užuo
jauta” ir visuomet jį rems. 
9 šiandien ta pati Sovietų 
valdžia puola Roosevelto 
Įvardytas valstybes ir dre
bia jam Į'akis, kad čia ne jo 
dalykas. Todėl Amerikoj 
prasidėjo reikalavimas, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
uojaus nutrauktu santikius 
u Sovietais ir išvytų visus 

Rusijos agentus.

GYDYTOJAS, SULAU
KĘS 100 METŲ, APIE GY
VENIMO PRAILGINIMĄ.

Seniausias Paryžiaus gy
dytojų atstovas, dr. Guenio- 
tas, kuris prieš kelias savai
tes pradėjo 100-tuosius savo 
gyvenimo metus, pasiiyžo 
nors pabaigoje savo žemiš
kos kelionės parašyti kny
gą, kuri nesenai buvo Pary
žiuje išleista ir pavadinta: 
“Pour vivre centans, ou 
l’art de prolonger sės pro- 
pres jours.’' (Kaip sulaukti 
šimto metų, arba menas sa
vo gyvenimo dienoms pra
ilginti). Toje knygoje auto
rius išreiškia dvi pagrindi
nes mintis: “reikia būti filo
sofu” ir “žmogus nemiršta, 
bet pats save užmuša.” Ben
drai, dr. Gueniotas išveda, 
kad žmogaus gyvenimas vi- 

1 dutiiūškai /.urėtų būti šim- 
1 tas metų. Tuo atžvilgiu jis 
! pasiremia ir anglų prof. 
1 Hollenderiu, kuris taip pat 
i landa, kad pasenėjimas 
' prieš 90-tuosius metus yra 
per “ankstyvas.” Deja, dr. 

J Guenioto receptai ilgam gy- 
: venimui nepriklauso prie 
tų, kurie lengvai gaunami 
už nedidelius pinigus visose 
vaistinėse. Be gerų patari
mų ir nurodymų, liečiančių 
gilaus kvėpavimo budus ty
rame ore ir nuolatinio kūno
masažo bei gimnastikos, jo 
perspėjimai liečia ir nuodi
janti organizrtią per didelį 
darbą, nesuderintą su fiziš
komis ir protinėmis jėgo
mis, peržengianti musų at
sparumo gabumus. Stokrj 
nuosaikumo visose kryptyse 
trumpina musų amžių, ly
giai kaip ir per didelis dar
bas, valgis, gėrimai, žaidi
mai, pasilinksminimai. Fi
losofinis santykis gyveni
mui, kurį siūlo dr. Gueniof 
tas, remiasi pritaikymu gy
venimo stiliaus prie am
žiaus. Daug žmonių protau
ja ir veikia kaip seniai jau 
tame amžiuje, kada dar tu
rėtų turėti nepaliestą savo 
jaunystės dvasią." Kiti vėl, 
gausingesni, įpuola į visa? 
priešingas klaidas.

Reikėtų, sako autorius, į- 
steigti Sorbonnooje kated
rą, sunkiausią iš visų daly
kų: senėjimo meno katedrą. 
Buna labai maža žmonių,
kurie turėtų sielos ramumą, 
proto aiškumą, tikslų paži
nimą savęs ir kitų, žodžiu, 
tą aukščiausią gyvenimo fi- 
lozofiją, kurią reiktų turėti 
senatvėje. “L. U.”

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos:, nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
ir nuo 6 iki 8:80 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
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KAS SKAITO, RAŠO

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Įklimpo Nepasiekęs Savo Tikslo.
Amerikos Darbo Partijos 
lietuvių skyriaus susirin- !

kimas.
Spalio 24 buvo Amerikos' 

Darbo partijos lietuvių sky-1 
l iaus susirinkimas A.L.P. I 
Kliubo name. Nors miešti- ■ 
niai rinkimai netoli, bet lie
tuvių skyriaus nariai nesi
domi Amerikos Darbo parti
jos veikla, turbut dėl to, kad 
centre pasireiškė stiprus ju
dėjimas prieš komunistus; 
didžiumai musų žmonių rie
tenos nepatinka, todėl jie 
nenori lankyt ir susirinkimų, 
kur keliami vaidai. Vos su
sirinko astuoni nariai, vis- 
tiek susirinkimas buvo ati
darytas.

Vos susirinkimą pradėjus, 
tuojaus pasirodė iš komuni
stų pusės noras pravesti re
zoliuciją prieš Darbo Parti1- 
jos Centralinio Komiteto 
nuomonę, kas liečia komu
nistus. Komunistuoją ele
mentai tuojaus pasiūlė pas
merkimo rezoliuciją. Jiems 
buvo nurodyta, kad tokis 
mažas skyrius, o dar mažes
nis narių skaičius susirinki
me, neturėtų taip smarkiai 
šaudyti į A.D.P. Centro Ko
mitetą smerkiančiomis rezo
liucijomis. Ar nebūtų ge
riau, kad musų lieuvių sky
riaus stovėtų tuo klausimu 
nuošaliai? Bet kur tau! Ko
munistai, matyt, išanksto 
buvo pasiruošę rezoliuciją 
pravesti, todėl sveikų pata
rimų visai nepaisė. Jie sto
vėjo ant savo, kad rezoliu
cija turi but pravesta. Jie 
net susirinkimo tvarkos ne
silaikė; tuojaus savo perša
mą rezoliuciją nutarė skai
tyti.

Rezoliucija šiurkšti. Tad 
buvo siūlyta pavesti ją ko- 
/nitetui ar pataisyti ją, nes 
joje sakoma, kad Amerikos 
Darbo Partija “remia impe
rialistinį dviejų valstybių 
karą,” kas, žinoma, neati
tinka tikrenybei. Bet kas tau 
klausys! Broliai komunistai 
susiorganizavę, tai juk negi 
duos savo “revoliucijoniš- 
ką” rezoliuciją nekomunis- 
tams taisyti. Jie ją priėmė 
penkiais balsais prieš tris. 
Tokiame mažyčiame susi
rinkimėly kaišiojimas rezo
liucijų turės tiek reikšmės, 
kaip, kada turėdavo kriaučių 
priinftos rezoliucijos Amal- 
gameitų Unijos klausime. 
Bet ką tu jiems padarysi, 
kad tie žmones užsimanė ne 
darbu, bet' rezoliucijoms 
“revoliucijas’*’ kelti. Tokis 
užsispyrimas gali tik sude- 
moralizuoti lietuvių darbie- 
čių skyrių, daugiau nieko.

siuvėjai truputį sutingo ir į 
susirinkimus nesiskubina. Iš 
raportų teko patirti, kad siu
vėjų balius davė pelno virš 
šimto dolerių. Tai puiku!

Abelnai, New Yorke kurie j 
dirba žieminius apsiaustus, į 
tai tie turi darbo, o vasari
niu švarkų sezonas jau pasi-' 
baigęs. Daug overkotų (žie
minių palitų) sezone šįmet 
dirbama ir ateinančiai vasa
rai palitų su “ziperiais.” “Zi- 
periu” galima įnerti šiltą pa
mušalą į pavasarinį palitą, 
kuris atstovės žieminį palitą. 
Tuom žymiai sumažins žie
minių ir pavasarinių palitų. 
pirkimą. Pirkėjui neblogas, 
dalykas, nes jis nusiperka i 
pavasarinį palitą ir gali jį1 
dėvėti žiemos šalčiuose įsi
dėjęs šiltą pamušalą; o pa
vasary išėmęs pamušalą vėl 
turi pavasarinį palitą. Bet 
siuvėjams tokie išmislai ne 
kas. Jiems susitrumpina dar
bo sezonas. O siuvimo sezo
nai ir be to jau buvo gana ! 
trumpi.

Skaitytas laiškas nuo A.
L.P. Kliubo komiteto, kuris 
29 spalių šaukė visų lietuvių 
konferenciją dėl Dariaus ir 
Girėno paminklo statymo. 
Į tą konferenciją siuvėjai 
pasiuntė gana stambią dele
gaciją.

Čia matosi Įklimpęs į upelį admirolo Byrdo “sniego vežim as.” kuris buvo specialiai 
padarytas kelionei į pietų ašigalį. Jis sveria 75,000 svarų ir atvažiuodamas iš Chi- 
cagos į Bostoną įklimpo Ohio valstijoj. Kįla klausimas, ar neįklimps jis į sniegą Pie
tų Ašigaly ?

UŽDRAUDĖ “PIKIETUOTI DIEVĄ.”

CHICAGOS LIETUVIU KATALIKU 
KUNIGŲ NELAIMĖS.

Siuvėjų 54 skyriaus susi 
rikimas.

Spalio 25 buvo A.C.W. of 
A. Unijos 54 skyriaus Susi
rinkimas. Susirinkimas buvo 
neskaitlingas, nes darbai 
šiuo laiku eina neblogai, tai

Konferencija del Dariaus ir 
Girėno paminklo statymo.

Spalių 29 d., kaip 10:30 
iš ryto, atsidarė Darius ir Gi
rėno paminklo statymo kon
ferencija A.L.P. Kliubo na
me. Konferencijoje dalyva
vo ne tik iš Brooklyno, bet iš 
New Jersey, Long Island h 

'NewYorko38 organizaci- 
i jos su 3,000 narių su viršum.

Konferencijoje nuotaika 
buvo kuo geriausia. Buvo 

‘ visokių pasiūlymų, kur pa
minklą pastatyti. New Jer
sey lietuviai aiškiai pasisa
kė, kad jie kaip vienas stovi, 
kad paminklas butų stato
mas prieš ALP Kliubą, Lith- 
uanikos aikštėj. Jų pasiūly
mas tapo priimtas.

Išrinktas paminklui sta
tyti komitetas iš sekančių 
vyrų: J. Šaltys, pirmininku; 
A. Gudonis, protokolų ir su
sirašinėjimų sekretorium; 
W. Šabunas, vice pirminin
ku; J. Spurga, iždininku; 
advokatas S. Briedis, finan
sų vedėju; J. Karpus ir J. 
Kairys, iždo globėjais.

Inžinierius J. J. Laskevi- 
čius Dariaus ir Girėno Aero- 
Kliubo vardu pareiškė, kad 
jų Kliubas duos 50 dolerių 
auką paminklo statymui. 
Atrodo, kad po konferenci
jos ir kitos organizacijos pa
seks šito kliubo pavyzdį.

Vytautas Katilius.

Kodėl katalikų bažnyčia 
nepažaboja kun. Cough- 

liną?
New York o sąvaitraštis 

“Time” rašo, kad New Yor- 
ko mieste kas sąvaitė buna 
laikomi mitingai, į kuriuos 
susirenka apie 30,000 žmo
nių, bet į kuriuos žydai vi
sai nesilanko. Tuos mitin
gus ruošia organizacijos to
kiais vardais, kaip “Krikš
čionių Frontas” ir “Krikš
čionių Mobilizuotojai.” Ši
tose krikščioniškose sueigo
se esą skelbiami Šukiai:

“Krikščionys turi pirkti 
tik krikščionių prekes ir 
pirkti tik pas krikščionius!”

“Šalin visus žydus!” 
“Palaukit kol Hitleris čio

nai atjis!”
Nors tuose mitinguose 

dažnai kįla riaušių Ir dau
giau kaip 250 žmonių buvo 
jau areštuota, tačiau didžio
ji New Yorko spauda be-

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

I ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
I Moteris ir Socializmas. Parašė August

Dies Juos Įtarė Komunistais.

kiel ir Edwin Smith, kuriuos Dieso komitetas paskelbė 
esant komunistais, nes komunistai siuntinėjo jiems savo 
literatūrą. Bet jiedu sakosi nesą jokie komunistai ir netu
rį su ta partija nieko bendra.

Bet įdomiau gal yra tas, 
kad šito “Krikščionių Fron
to” dvasios vadas esąs pa
garsėjęs “radioratorius” 
kun. Coughlin, nors jis ir 

’ nenorįs prie to prisipažinti, 
1 sako “Time.”

Nors Coughlinas yra Ro
mos katalikų kunigas, ta
čiau jis aiškiai simpatizuoja 
Hitleriui, kuris katalikus 
persekioja. Hitleris patin
ka jam dėl to, kad smaugia 
žydus. Per vieną savo radi
jo pamokslų Coughlinas 
raumojo: “Hitlerizmas yra 
niekas daugiau, kaip tik ap
sigynimo priemonė prieš ko
munizmą.” O kadangi, jo 
įsitikinimu, komunizmas 
yra “žydų mokslas,” tai rei
kia naikinti ir juos.

BENLD, ILL.
Balius ligonio sušelpimui.

Vietos SLA kuopa buvo 
surengus balių 28 spalių 
sergančiam savo nariui A. 
Tenikui sušelpti. Jis serga 
jau porą metų su viršum. 
Publikos susirinko nedaug, 
bet vakarėlis buvo smagus, 
nes buvo alaus, o lietuviai 
mėgsta pagerti, ypač kuo
met pelnas eina labdariu-, 
gam tikslui. Publikai patiko 
ir lietuviški šokiai, kuriuos 
grojo jauni muzikantai. Lie
tuviškų šokių čia jau nebuvo 
per ilgą laiką, nes nebuvo 
muzikantų. Dabar gražiai 
lietuviškus šokius pagriežia 
jaunas muzikantas B. Ožbi- 
kis su savo orkestrą.

Galį Urbutį ištiko nelai
mė. Betaisydamas stogą jis 
nukrito ant cementinio šali-

“Nacių Bundo prakalbo
se Manhattane kunigo 
Coughlino vardui naciai 
plojo tiek pat, kiek ir Hitle
rio vardui,” sako “Time.”

Daug kas norėtų žinoti, 
sako “Time,” kodėl katali-

veik nieko apie tai nerašo.
Tik kairiųjų laikraščiai 
daugiau tuo domisi.

Toms “krikščionių” gru- kų bažnyčia kunigo Cough- 
pėms vadovauja beveik iš- lino nepažaboja? Atsaky- 
imtinai airiai katalikai, sa- mas esąs nesunkus. Bažny-
ko “Time.” Kai kurie kuni
gai esą susirūpinę, kad šitas 
aiškiai hitleriškas judėji
mas nepakenktų bažnyčios 
bizniui. Vienas iš tokių ku
nigų esąs kun. Paul B. 
Ward, kuris redaguoja pau- 
listų mėnesinį organą “Wis
dom.” Spalių numery tame 
magazine jisai pranešė, kad 
“Krikščionių Mobilizuoto- 
jų” lyderis išvykęs į Ku 
Klux Klano suvažiavimą 
pietuose. Kaip tik šitas pra
nešimas tilpo, tuojaus neži
nomi piktadariai įsilaužė į 
“Wisdom” redakciją ir iš-

gatvio ir nusilaužė kelis 
šonkaulius. Dabar jau jau
čiasi geriau, bet dirbti grei
tai da negalės.

Oras pas mus atšalo, bet 
lietaus vis nėra ir farmeriai 
aimanuoja, kad vandens 
nėra gyvuliams. Grybų šį 
rudenį taipgi nebuvo dėl 
sausros. V. Leonavičienė.

čios vadai žino, kad jis turi 
nemaža šalininkų. Pereitą 
žiemą Gallupo padalyta ši
tuo klausimu ankieta paro
džiusi, kad jo radijo pa
mokslų klausosi atsidavę 
4,500,000 žmonių, o pri
puolamųjų klausytojų esą 
apie 15,000,000. Todėl baž
nyčios vadai bijosi, kad tie 
žmonės neatsimestų nuo jų 
ir nenueitų su kun. Cough-| 
linu. Juk vienas kardinolas 
sykį bandė jį sudrausti, bet 
Coughlinas atsisakė pasi- 

l duoti.

vartė archyvą. Negana to, 
laikraščio redaktoriui kun. 
Wardui buvo pranešta tele
fonu, kad jis galįs netekti 
galvos ir kad tuojaus bu
sianti pikietuojama jo baž
nyčia.

Ir ištiesų, prie jo bažny
čios neužilgo pasirodė pi- 
kietai. Kunigas pranešė ma
jorui La Guardiai, kad 
“Krikščionių Fronto” fašis
tai ir kliuksai trukdo jam 
pamaldas-ir žada jį patį už
mušti. La Guardia įsakė po
licijos viršininkui, kad tie 
“krikščionys” butų sutvar
kyti. Pikietavimas gali but 
leidžiamas tik tenai, kur 
darbininkai streikuoja, pa
sakė La Guardia; įstatymai 
tačiau neduoda niekam tei
sės pikietuoti Dievą, nes 
šios šalies konstitucija pri
pažįsta tikėjimo laisvę ir 
žmonės gali tikėti kaip 
jiems patinka, arba visai ne
tikėti, ir niekas negali jiems 
to trukdyti.

Tai tiek apie tą “Dievo 
pikietavimą.”

Bet ko negali ar nenori 
padaryti bažnyčia, tą ketina 
padaryti pačios radijos sto
tys. Viena rimtesnė kompa
nija, kuriai priklauso apie 
15 radijo stočių, jau atsisa
kė to demagogo pamokslus 
transliuoti.

PATERSON, N. J.
Draugai nepamirškite.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

Žydo vačmanui. — Tos 
“ugnys,” kurias tamsta nak
timis matai ant dangaus, 
neturi nieko bendra su Eu
ropos karu. Tai yra papra
sta šiaurės pašvaistė, kurią 
dažnai ir iš Bostono galima 
matyt. Tolyn į šiaurę ji bu
na daug ryškesnė. Kaip ji 
pasidaro, mokslininkų da 
nėra tikrai nustatyta.

Ignui Rainiui. — Draugo 
rašinio nespausdinsim. Jis 

, kritikuoja prof. Leoną už 
, “tuščias frazes fašistiniam 
universitete,” tuo tarpu kai 
prof. Leonas yra miręs jau 
metai su viršum. Matyt, ši 
“kritika” buvo perrašyta iš 

j kokio seno komunistų laik- 
! raščio. < ■ ' t

Lapkričio 12 d. 2 vai. po 
pietų bus Lietuvių Socialis
tų kuopos susirinkimas pas 
dr-gą Ragauską. Visi drau
gai ir draugės būtinai atei
kit į minėtą susirinkimą, 
nes turim daug svarbių rei
kalų aptarti. Pakalbinkite ir 
naujų narių kad prisidėtų 
prie kuopos. Visi darbinin
kai turėtų rimtai susidomėt 
miltiniais reikalais, nes da- 
jar gana opus laikas ir dar- 
lininkai turėtų rimtai išsi
aiškint kožną opesnį klau
simą. Nepamirškit, lapkri
čio 12 ateikit į socialistų su-

- sirinkimą.
Kuopos Komitetas.

V. Markauskui. — Jeigu 
i Bostono lietuvių radio ne- 
i galit Eastone, Pa., girdėti, 
tai reiškia, kad tas radio 
taip toli nesiekia ir mes čia 
pagelbėt nieko negalim. Už 
prenumeratą labai ačiū. •

I Skaitytojui iš Gary, Ind. 
—Draugo korespondencijos 
negalėjome sunaudoti.
Lengvas Budas

Išmokt Angliškai.
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lei gvųi ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
ka. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone- 

jtišku ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonae Pusi. 95............ 35c.

Vienas prie stalo apalpo. — 
Kitam automobilis išmušė 
dantis. — Trečias kelines 
besimaudamas išsisuko ko
ją.—Kiti dabar gula su 

kelnėm.
Visi žinome, kad Romos 

katalikų bažnyčios kunigai 
lietuvių tarpe yra pirmos 
klasės buržujai. Jie yra tur
tingiausia žmonių luomas 
Lietuvoje ir čia Amerikoje,. 
Jie yra daug turtingesni už' 
musų prof esi jonalus ir biz
nierius. Ir jie prabangiškiau 
gyvena negu musų biznie
riai ir profesijonalai.

Toliau žinome, kad Ro- 
mos kunigai yra ypatingoje 
Dievo malonėje ir jo ap- 
veizdoje. Ir jie turi budrių 
sargų. Todėl viskas, rodos, 
turėtų eiti kaip iš pypkės. 
Bet ar taip darosi? Nevisai.

Štai, Chicagos lietuvių 
kolonijoj Bridgeporte šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
pralotas Krušas. Jis nuola
tos skundžiasi visokiomis 
bėdomis. Paskutinė bėda iš
tiko jį labai nepatogiu lai
ku. Jo vardas yra Mykolas 
ir kas metai per šv. Mykolą 
jis kelia savo konfratrams 
kunigams iškilmingas var
dines. Buvo tos vardinės ir 
šįmet. Vardo dienoje, kai 
po gausių pietų pralotas su 
gaibingais svečiais kėlėsi 
nuo stalo, staiga pamėlyna
vo ir susmuko. Kunigai pra
lotą nunešė į lovą. Buvo pa
šauktas daktaras, kuris pa
reiškė, kad pralotas turėjo 
širdies ataką ir įsakė per 
kiek laiko būti lovoje ir po 
to ramiai užsilaikyti.

Pralotas pildė daktaro 
patarimą. Vaikščiojo taip 
palengva, kad, rodos, obuo
lys nuo galvos nenukristų. 
Dabar jau tiek atsitaisė, kad 
kaž-kur išvažiavo, gal į sa
natoriją.

Apskritai imant, pralotas 
mažai nemie nebūva. Jisai 
labai nervingas ir dėl maž
možių greit erzinasi. Kai 
kurie parapijonys sako, kad 
pralotas namie retai buna 
dėl to, kad jį ten persekioja 
šešėlis nabašninko kun. 
Kriaučiūno, kuris čia prieš 
jį klebonavo. Prieš senąjį 
kleboną Kriaučiūną dalis 
parapijonų buvo pakėlusi 
revoliuciją ir jį išmetė iš 
vietos. Po to čionai buvo at
keltas kun. M. L. Krušas, 
vėliau pakeltas į pralotus., 
Senojo klebono nabašnin-' 
ko kun. Kriaučiūno garbin
tojai aiškina, jog nepasiten
kinimą šv. Jurgio parapijo
je prieš kun. Kriaučiūną kė
lęs pats kun. Krušas, kad 
galėtų į jo vietą atsistoti. 
Todėl, kaip tie parapijonys 
pasakoja, nabašninko kun," 
Kriaučiūno šešėlis ir perse
kioja dabartinį kleboną ir 
todėl jis namie nerimstąs.

Taipgi nesenai ištiko bai
si nelaimė praloto vikarą 
kun. Gasiuną. Grįždamas iš 
atlaidų automobiliumi jis 
susikūlė su kažin kuo*—ar 
su stulpu, ar su kitu automo
biliam — tikros žinios nėra*. 
Gana to, kad nelaimėje kun. 
Gasiunas neteko keliate 
dantų ir buvo sutriuškintas 
žandikaulis. Jam buvo pa
dalytos net dvi operacijos, 
o žandikaulis vis negijo. Pa
skui paaiškėjo, jog negijo 
dėl to, kad nelaimnigasis tu
rėjo sugedusius dantis. Dar 
bar teks traukti visus dantis.

Trečias Chicagos lietuvių 
Romos katalikų kunigas, 
kuris sutiko nelaimę ir ran
dasi ligoninėje, yra šv. Kry
žiaus klebonas kun. A. 
Skripkus. Jį ištiko keista 
nelaimė. Besimaudamas ke
linėm ir atsistojęs ant vie
nos kojos, jisai neteko lyg
svaros ir smarkiai griuvo 
ant grindų. Griūdamas susi

žeidė taip skaudžiai, kad 
abejojama, ar jis pagys. Da
bar parapijonab kalba, kad 
visi kunigai, išgirdę apie 
kun. Skripkaus nelaimę, ei
na gulti su kelinėm.

Toliau reikia priminti, 
kad pora ar trejatą mėnesių 
atgal klebono Skripkaus vi
karas kun. Juška mirė neti
kėta mirtimi; sakoma, turė
jęs širdies ligą. O prieš ke- 
liatą metų tris lietuvių ro
miškieji kunigai turėjo bai
sią nelaimę važiuodami au
tomobiliumi. Vienas jų, 
kun. Gasparaitis, žuvo ant 
vietos, o antras, kun. Jurgai
tis, mirė vėliau. Trečias, 
kun. Urba, išliko sveikas. 
Tad. ar teikia stebėtis^ j ei 
parapijonai jau sako, kad 
jų dvasios vadus baudžia 
Dievo rykštė. Zanavykas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerbiamas Redaktoriau: 
Prašau šį laišką patalpin

ti “Keleivy” atitaisymui til- 
pusio pranešimo, buk aš ne
kandidatuosiu į Susivieniji
mo sekretoriaus urėdą.

Man tenka Susivieniji
mui tarnauti tame urėde jau 
šeštas metas. Per tą laiką 
plačiai susipažinau su Susi
vienijimo t reikalų vedimu, 
su organizacijos nariais ir 
veikėjais, o nariai susipaži
no su manin. Man visuomet 
buvo malonu Susivienijimo 
gerovei dirbti, todėl ir da
bar SLA sekretoriaus urė- 
dan kandidatuoju ir sekre
toriaus pareigas eisiu, jeigu 
SLA nariai mane nominuos 
ir išrinks. M. J. Vinikas, 

SLA sekretorius.

Pagyvėjo Komu-Na- 
ciu Kooperavimas.
Iš Berlyno pranešama, 

kad tenai atidarytas Rusi
jos komunistų prekybos 
biuras pasidarė didelio ju
dėjimo punktas. Komunistų 
ir nacių kooperavimas pasi
daręs toks gyvas, kad Hitle
rio viltis aprūpinti savo ar
miją reikalingais daiktais 
labai pakilo. Nacių spauda 
labai išgyrė Molotovo kal
bą, pasakytą pereitą sąvaitę 
Sovietų Kongrese, nes toj 
kalboj jis pabrėžė, kad Eu
ropai reikalinga stipri Vo
kietiją.''Pagal Molotovą, de- 
moki-atin& Anglija ir Ame
rika galėtų’bųt sunaikintos, 
bet fašistinė Vokietija turi 
augti ir stiprėti.

Nors Molotovas užtikri
no visus, kad Sovietų Rusi
ja busianti neitralė ir mili- 
tarinės pagalbos Vokietijai 
gal neduos, bet medžiagiš
kai rems kiek tik bus gali
ma.

Žinoma, žodžiams pasiti
kėti daug negalima. Mask
vos valdžia nesenai buvo 
pasirašiusi su Lenkija “ne
puolimo sutartį” ir pasiža
dėjusi nepadėti jokiai vals
tybei, kuri užpuls Lenkiją, 
o bet gi padėjo ir da pati 
pusę Lenkijos pasiėmė.

PAVOGĖ MAIŠĄ, RADO 
DIDELĘ GYVATĘ.

Chester, Pa. — Vienas 
faimerys čia parsivežė iš 
Texas valstijos 9 pėdų ilgio 
ir 3 colių storio gyvatę, kad 
išgaudytų žiurkes apie jo 
farmą. Žmonėms ir gyvu
liams ji esanti nepavojinga, 
tik labai šlykšti pažiūrėt. 
Farmerys turėjo ją suran- 
gęs į didelį maišą ir įsidėjęs 
į trok^. Kai jis nuo vežimo 
atsitolino, vagys tą maišą 
pavogė, manydami, kad ras 
ką nors gero. Kažin ką jie 
manė, kai rado tokią baisią 
gyvatę.



»<
Ketvirtas Puslapis ------- . KELEIVIS, SO. BOSTON

Pranasauįa Nacių Revoliuciįą

čia parodytas buvęs Anglijos ad miralicijos lordas Cooper, kuris 
šiomis dienomis atvyko su žmona Amerikon. Jis tvirtina, kad jei
gu karas eis toliau, tai Vokietijos naciai pakelsi:) revoliucija ir 
nuversiu Hitlerį.

BALIONINIS TINKLAS VIRS 
P ARY ŽIAU S.

S. L. A. REIKALAI
SLA REIKALINGI INTE

LIGENTIŠKI VIRŠI
NINKAI.

SLA nariai, kuriems ten
ka būti delegatais seimuose, 
ir tie, kurie skaito Pildomo
sios Tarybos posėdžių pro
tokolus ir viršininkų rapor
tus, aiškiai supranta, kad 
musų organizacijos reikalai 
jau nebegali būti tvarkomi 
senovišku budu. Prisieina 
turėti' reikalus su apdrau- 
dos departamentais, finan
sų ekspertais, advokatais, 
inteligentiškais nariais. Pri
sieina su jais kalbėtis ir su
sirašinėti. Jau reikalinga 
taisyklinga ir turininga lie
tuvių ir anglu kalba. High 
schoolinės kalbos jau neuž
tenka, kada reikia suprasti
kontraktu-, skundus, pada
lyti laportug ir tartis su eks
pertais. O tokių reikalų Su- ( 
sivienijimas turi apsčiai. Ne
tik kalba, jos technika ir, 
prasmė, o ir musų viršinin-Į 
kų generalė apšvieta ir inte-' 
ligentiškumas turi didelės 
reikšmės.

Žmogų- nėra kaltas, jei 
jis yra bemokslis arba ma
žamokslis. Jis gali būti la
bai protingas ir išmintingas. 
Kaltas jis tik tuomet, kada 
jis skverbiasi į tokias parei
gas, kurioms tinka tik aukš
tai išmokslinti žmonės. Tie
sa, kai kurias lietuvių orga
nizacijas da tebetvarko sa
vamoksliai, bet nei savo 
amžiumi, nei turtu, nei na
rių skaitliumi jos negali pri
lygti Susivienijimui. Seniau 
ir ŠI A viršininkais buvo 
tik šiaip sau prasilavinę 
žmonės. Neišrodo, kad jie 
buvo kokie sukčiai arba vė
lino organizacijai blogo, bet 
jų nesugebėjimas buvo pa-, 
daręs tiek kliūčių, tiek skau
džių nuostolių, tiek netvar
kos, kad organizacijai jau
gręsė žlugimo pavojus. Ne 
dėl to buvo bloga, kad tie 
viršininkai priklausė tai ar 
kitai partijai bei srovei, o 
dėl to, kad ji ms stokavo 
mokslo, išsilavinimo ir, ap
lamai, inteligentiškumo. Iž
diniu kavo t-ii krautuvnin- 
kėliai, tai karčemninkai. 
Geli žmonės. Auditus darė 
maineriai ir kiti amatninkai, 
kurie vargiai buvo baigę 
pradžios mokyklą. Irgi geri 
žmonės. Nuo prezidento iki 
iždo globėjo visi mokėjo 
pork čapso nusipirkti anglų 
kalboj. Bet parašyti angliš
kai ir paprasto laiško niekas 
nemokėjo. Tokių dalykų 
tuomet ir nereikėjo. Organą 
gale:o redaguoti kad ii' ne
mokša, bile tik gramatiką 
ki.k nors žinojo. (Dažnai ir 
to nežinojo—Red.)

Tuos laikus Susivieniji
mas jau atgyveno. Jie ne
grįš. Senoji karta, kuri ne
turėjo proe’os mokyklos lan-

kyti ir miestiškai auklėtis, 
jau eina prie pabaigos. Jau
noji karta, kurios vis dau
giau gauname savo nariais, 
yra ankštųjų mokyklų ir ko
legijų auklėtiniai. Koki įs
pūdį į ją darytų musų se
nieji viršiųi/^kai ir senoji 
tvarka?

Pažangieji SLA darbuo
tojai ir nariai išmintingai el
giasi, kada jie į viršininkus 
rekomenduoja jau ir jauno
sios kartos žmones ir žiuri, 
kad netoli kiekvienas kan
didatas butų pasiekęs aukš
tą mokslo laipsnį. Penki da
bartinės Tarybos nariai yra 
universitetų auklėtiniai. Yra 
kuo nariams ir visam Susi
vienijimui pasididžiuoti. Ne 
tik tas. Ir jų darbų prisieina 
džiaugtis, išskyrus vieną na
rį, kuris turi įgimtą savybę 
painiavas daryti.

Rėikia pagirti pažangiuo
sius darbuotojus, kad ir šį 
syki jie kandidatais stato 
aukštai kvalifikuotus ir
kompetentiškus žmones, ku
rie yra išėję aukštus moks
lus ir nesišiaušdami prieš 
paprasčiausius narius sąži
ningai ir sumaniai dirba 
Susi vi e n i j i m o gerove i.

Artimai pažįstu F. Bago- 
čių, J. Mažukną, K. Gugį, 
E. Mikužiutę, P. Dargi ir 
Dr- Stanislovaitį, ir jeigu iš 
in bus sudaryta busimoji 
Susivienijimo Taryba, gai
lėtis neprisieis.

Paprastas SLA narys.

VIENĄ NAKTĮ SUDEGĖ 
7 VAIKAI.

Pereito nedėldienio naktį 
trijose atskirose vietose su
degė 7 vaikai. Youngstow- 
ne, Ohio, žuvo liepsnose 
trys mažučiai. Mill Valley, 
Cal., lopšy sudegė viena 
mergaitė. Greenvillėj, N. C., 
sudegė faimerys Walton ir 
3 jo vaikai.

NUŠOKO NUO 32,808 PĖ
DU AUKŠTUMOS.

j Maskvos “Izviestija” pra- 
i neša, kad parašiutininkas 
1 I. M. Solodovnik iššoko iš 
l orlaivio nuo 32,808 pėdų 
■ aukštumos ir laimingai nu- 
Isileido su parašiutu žemėn. 
; Nusileisti jam ėmė 22 minu- 
; tęs ir per tą laiką vėjas jį 
į nunešė 10 mylių nuo to taš- 
1 ko, ties kuriuo jis iššoko.

NUSKANDINO GRAIKI
JOS LAIVĄ.

Anglijos pakrašty pereitą 
subatą buvo nuskandintas 
graikų laivas “Embiricos,” 
kuris plaukė iš Amerikos su 
grūdais. Jo 26 žmonių įgula

CHICAGOJ 4 COLIAI 
SNIEGO.

Pereitą savaitę Chicagos 
gyventojus netikėtai užklu
po žiema. Prisnigo 4 colius 
sniego,

Francuzijos sostinė Pary
žius jau visiškai pasirengtai 
bet kokiam oriniam pavojui 
pasitikti.

Dalis gyventojų evakuo
ta, o likusiems parengtos 
slėptuvės. Pavaitotos įvai
riausios techninės priemo
nės svarbiausioms įstai
goms, įmonėms bei meno 
paminklams apsaugoti nuo 
bombardavimų.

Paryžiuje dieną ir naktį 
budi aktyvios ir pasyvios 
priešlėktuvinės gynybos šta
bai.

Aktyvios gynybos užda
vinys — atremti priešo bom- 

, bonešių puolimą ir neleisti 
jiems numesti bombų kro
vinį.

Aktyvios gynybos prie
monės : naikintuvai, prieš 
lėktuvinė artilerija ir ba
lionai.

Su bombonešiais sėkmin
gai pajėgia kovoti tik tokie 
naikintuvai, kurie gali pa
kilti taip aukštai kaip ir 
bombonešiai, t. y. nuo 8,000 

' iki 10,000 metrų. Francuzai 
turi tokio tipo naikintuvus. 
Tai yra “Moranas 406.”

Priešlėktuvinė artilerija 
beveik nepavojinga bombo
nešiams, jei jie skrenda 
6,000—7,000 metrų aukštu
moje. Tai parodė vokiečių 
bandymai ispanų pilieti
niame kare. Dabar vokie
čiai turi naujas priešlėktuvi
nes patrankas, šaudančias 

. per 7,000—8,000 metrų. Ši
tos vokiečių patrankos buvo 
beveik visiškai paraližiavu- 
sios ispanų vyriausybininkų 
aviacijos veikimą.

Esamomis žiniomis, ir 
francuzai jau turi panašaus 
tipo patrankų su prietaisais, 
leidžiančiais nepaprastai 
tiksliai nutaikyti pabūklus.

Tačiau nei naikintuvų 
veiksmai, nei priešlėktuvi
nės artilerijos ugnis negali 
visiškai laiduoti, kad tam 
tikras piiešo bombonešių 
skaičius neprasiverš ir ne- 
numes bombų.

Todėl vartojama dar vie
na miestų gynybos priemo
nė, būtent: balionai. Balio
nai kaip priešlėktuvinės ap
saugos priemonė jau buvo 
išbandyta 1914—1918 me
tais. Dabar jie žymiai pa'to- 
bulinti. Balionai paleidžia
mi į orą ant plieninių trosų 
(lynų). Naudojantis balio
nų sistema, galima miestą 
pridengti lyg ir plieniniu 
tinklu, ant kurio priešas gali 
užlėkti, užsikabinti ir žūti.

Labai įdomus faktai, dėl 
kurio kilo mintis pasinaudo
ti balionais kaipo priešlėk
tuvinės apsaugos priemonė. 
Didžiojo karo metu Salone 
pririštas kabeliu balionas 

■ buvo paleistas į orą mete- 
oro'oginiems tyrinėjimams. 
Grįžtanti į savo bazę fran- 
cuzų eskadrilė jo nepaste
bėjo. Trys lėktuvai vienas 
paskui kitą užsikabino už 
plieninio lyno, negalėjo nuo 
jo atitrukti, ir, nuslinkę ant 
žemės susidaužė. Lynas liko 
vietoje. Jis nebuvo net ap
gadintas.

Metzo apylinkėse du fran
cuzų lėktuvai taipgi žuvo, 
užkliuvę už baliono lyno. 
Londono priemiesčiuose to
kiu pat budu žuvo du vokie
čių ir du anglų lėktuvai. 
Ties Bulone užlėkę ant ba- 

i liono lyno žuvo trys vokie
čių lėktuvai.

Budinga, kad visose ka
tastrofose žuvę lėktuvai ne
nutraukė lynų. Tik sunkus 
stebėjimų balionai ant labai 
įtemptų lynų ne visuomet 
duodavo tokius rezultatus. 
Taip Elzase vienas lėktuvas 
perplėšė lyną, ir jam pavy- 

I ko laimingai nusileisti. Bet 
vis dėlto kartais ir tokie ba
lionai būdavo lėktuvų žuvi
mo priežastimi. Šerburge 
hidroplanas, užlėkęs ant ly
no, buvo pagadintas, o lakū

nas žuvo. Tokioje pat ka
tastrofoje žuvo ir garsusis 
italų lakūnas Arijana. šale- 
Medže lėktuvas, nepastebė
jęs troso, užkabino jį spar
nu. Sparnas buvo nuplautas. 
Lakūnui pavyko išsigelbėti.

Šitie faktai dar didžiojo 
karo metu parodė, kad pri- 
lišamais balionais galima 
ginti miestus nuo puolimų 
iš oro.

Per 15 kilometrų nuo 
Nancy miesto dirbo karo 
reikalams metalurginiai fa
brikai. Frontas buvo netoli. 
Kasdien atskrisdavo vokie
čių lėktuvai, sudalydami 
pavojų fabrikų gamybai ir 
darbininkų gyvybei. Vokie
čių lėktuvai kiekvieną nak
tį mėtydavo bombas. Fabri
kams tekdavo stabdyti dar
ką, kad atstatytų tai, kas 
buvo sugriauta ir sudaužy
ta. Darbininkai nervinda- 
vosi, laukdami užpuolimų ir 
baisios mirties.

1917 m. rugpiučio mėne
sy aplink tuos fabrikus bu
vo pakelti balionai. Nuo tos 
dienos vokiečių lėktuvai lio
vėsi puldinėję fabrikus.

Tas pats atsitiko ir Dun- 
kirk’e. Pagaliau ir Paiyžius 
balionais apsigynė nuo vo
kiečių lėktuvų puolimų, 
nors ano meto balionų ap
sauga dar buvo labai neto
bula. 1918 m. kovos viršum 
Bijankuro ir Isi-de Mulino, 
kur buvo svarbios karo me
džiagos dirbtuvės, pakilo 18 
balionų. Nuo Tiuljeri de 
Biust iki Šamono buvo pra
tiesta visa balionų linija. Ji 
buvo papildyta dar atski
rais balionais, kurių vieta 
kas naktį buvo keičiama.

Balioninės apsaugos pasi
sekimas buvo aiškus. Tuo
met francuzai pastatė milži
nišką oro barikadą visuose 
priešo eskadrilių keliuose, 
pamažėle Paryžius apsitvė
rė balionų siena. Vokiečiai 
nuolat jiešjtodavo “laisvų 
kelių.” bet jų buvo vis ma
žiau ir mažiau. Vis rečiau 
atskrisdavo vokiečių lėktu
vai Paryžiaus vizituoti. Pas
kutinį kartą vokiečių lėktu
vai puolė Paiyžių 1918 me
tų rugsėjo 16 d. Francuzų 
sostinei apsigaubus plieni
niu tinklu vokiečiai jau ne- 
bedrįsdavo prie jos prisi
artinti.

Musų dienomis Paryžius 
turi gerą balioninę užtvarą. 
Dieną priešo lėktuvai dar 
gali Sušaudyti balionus, bet 
naktimis jie yra nematomi 
ir todėl sudaro nepaprastų 
pavojų puolikams. Lėktu
vas, prisilytėjęs kabelio, ne
tenka pusiausvyros ir grei
čio ir krenta, kaip akmuo.

Modernus balionai atlai
ko ir stipraus vėjo spaudi
mą. Francuzu inžinierius 
Kakotas išrado naują ba
liono tipą: žuvies pavidalo 
su specialiai sukonstruota 
uodega. Toks balionas ga
li sklandyti • pagal vėjo 
Ipyptį.

Kabelis (lynas), prie ku
rio pririštas balionas, yra 
nepaprastai stiprus. Kabe
lis žąsies plunksnos stoiai- 
mo išla’ko 12.000 kilogra
mų svorio spaudimą.

Paskutiniai francuzų 
bandymai parodė, kad ba
lionas gali laikytis 7,000 
metru ankštumoje. Jei prie 
vieno baliono prikabinti an
trą “papildomą,” tai jų pa
sikėlimo taškas rali pasiek
ti 10,000 metrų. Kaip yra ži
noma. sunkus, bombų pri
krauti. bombonešiai per to
kią aukštą sieną perskristi 
negali.

Savo lėktuvams išskristi 
balionų užtvaroje palieka
mos “durys.” Kur durys—į 
paslaptis. “Durys” nebūna ! 
nuolat vienoje ir toje pačio- j 
je vietoje, nes priešo šnipai 
galėtų jas pastebėti ir ati
tinkamu budu signalizuoti 
kią aukštą sieną persiristi j
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Socialdemokratu Vaidmuo
Kovoje už Lietuvos Laisvę

— Augustinas Janulaitis. —
--------- —— <

[Šis straipsnis tilpo 1931 metu “Kultūros” 
1-mam numery antrašte “Lietuvos Nepriklau
somybės Keliai.” Kadangi jis labai aktualus ir 
šių dienu įvykiams, tai mes norim su juo supa- 

! žindinti “Keleivio” skaitytojus. Mes jį čia de
dam kitokia antrašte, nes tokia geriau atitin
ka jo turiniui. Socialdemokratai pradėjo kovą 
už Lietuvos laisvę da tais laikais, kuomet jokio 
kito organizuoto politinio sąjūdžio Lietuvoje 
nebuvo, todėl ir turi but pripažinta, kad di- 
džiausis vaidmuo toj kovoj priklauso jiems ir 

. vien tik jiems.—Red.]

Nepriklausoma Lietuvos valstybė, išbu
vusi pusę tūkstančio metų su viršum ir žlu
gusi XVIII amž., paliko gilių pėdsakų Lie
tuvos visuomenėj. Jos atsiminimai, troš
kimai atgauti nepriklausomybę niekuomet 
neišnykdavo, o pasitaikius tinkamom są
lygom, jie pasireikšdavo įvairiomis formo
mis. Nepriklausomybės idėja kildavo tų 
žmonių galvose, kuriems rusų jungas buvo 
nekenčiamas, kurie nenorėjo būti jų klus
niais valdiniais, norėjo įgalinti tautą aug
ti ir tarpti, kurti savo kultūrą. O tie klodai, 
kur atsirasdavo tokių žmonių, keitėsi, nes 
vis atbusdavo nauji, prislėgtieji klodai, o 
senieji nykdavo. Nepriklausomybės min
ties nešėjai persikėlė iš palocių ir dvarų į 
surukusias grįnteles sodžiuje ir mieste.

Paskutinis didelis politinis sąjūdis Lie
tuvoje buvo 1863-64 m. sukilimas. Krau- 

‘ juose jį paskandino rusų valdžia. Sukilė
liai nešė masėms politinį išsivadavimą, 
skelbė baudžiavų ir lažų panaikinimą, jie 
kreipėsi į liaudį, rasdami tenai paramos. 
Rusų valdžia kartuvėmis ir kalėjimais nu
slopino tą politinės laisvės troškimą, bet 
vis dėlto ji ėmė vykdyti socialinę sukilėlių 
programą—aprūpino valstiečius žeme, be
rods, už atlyginimą.

Ilgą laiką tylu buvo Lietuvoje, negirdėti 
buvo jokių sąjūdžių. Išaugo naujos, jau 
kitokios kartos sodžiuose, dvaruose ir 
miestuose, šalis jau įgijo kitą vaizdą, išdi
lo iš atminties kruvini atsiminimai, jauni
mas buvo tik girdėjęs, o pats jų nematęs: 
Bajorai nutilo, dvaruose ramu, atbudo so
džius. Tenai pradėjo rastis noras sukurti 
savo kultiną, įtaisyti savaip gyvenimą— 
netaip, kaip rusų valdžia nori, ir ne taip, 
kaip velytų turtingi, bet daugumoj neran
gus, taikus dvarininkų klodai.

Kiekviena tokia, net mažiausia, pastan
ga reikalauja aukų, pasiaukojimo. Aukos 
tos turi būti dedamos ne sau, o busimoms 
kartoms arba savo bendralaikiams, kad 
jie laimėjimais naudotųsi. Tos pastangos 
sukėlė iš rusų valdžios pusės persekioji
mą, o iš savųjų pusės—baimę, pasipiktini
mą, trukdymą, net jų išsižadėjimą.

Sumanius ir pradėjus veikti savo visuo
menės tarpe, reikėjo rasti šalininkų, o jų 
radus—sujungti juos į vieną didesnį, sta
mantresni kūną, sujungti juos į kovojan- 
čiają politinę partiją.

Daugely Lietuvos vietų buvo nepaten
kintų, bet jie neturėjo jokio aiškaus pla
no; buvo pavienių asmenų, kurie svajojo 
apie rusų caro jungo numetimą, apie poli
tinius ^pakeitimus, bet tai buvo palaidi, at
skiri žmonės—aktingieji eidavo kitoms 
tautoms dirbti, jeigu tik buvo organi
zacijų.

Pirmoji politinė partija Lietuvoje buvo 
Lietuvos Socialdemokratų Partija (L. S. 
D. P.), kitų jos uždavinių tarpe buvo poli
tinis—išvaduoti Lietuvą iš po rusų caro 
jungo.

Šitoji mintis atsirado inteligentų jauni
mo galvose Vilniaus mieste; atsirado ji iš 
noro padėti darbo žmonėms. Anie tarė, 
jog esamoji socialinė santvarka netinka
ma, neteisinga, ir ji laikui bėgant turės žū
ti. Įdėjus daug darbo, nesigailint kovų li
aukų, galima pagreitinti šitą jos žlugimą.

Šitos atmainos, sako, tegali įvykti drau
ge su politinėmis ir kultūrinėmis. Reikia 
žmonėms duoti savo reikalų supratimą, 
įkvėpti jiems drąsos ir noro kovoti dėl ge
resnės ateities. Viešpataująs rusų caro ab
soliutizmas neleido bet kokią rimtą socia
linę ar net kultūrinę reformą pravesti, už
tat reikėjo pradėti kovą prieš jį patį, kad 
jį sugriovus; jį griaunant reikia pasisaky
ti, ką norima jo vietoj pastatyti ir kad toji 
naujoji tvarka bus geresnė. Šitas visas at
mainas galima esą padaryti kovos keliu, o 
tam reikią sudaryti jėgą, organizuoti galy
bę, kuri nuverstų visą tą sistemą; o tikrai 
tat galį ir turį padaryti darbininkai.

Šitos mintys jau pradėjo reikštis inteli
gentijos jaunimo tarpe po 1890 m.; jisai 
—tas jaunimas—perėjo prie darbo, pra
dėjo organizuoti Vilniaus darbininkus 
1892 -1893 metais.

Pradėtoji agitacija turėjo geros kloties. 
Augant darbui, kilo reikalas organizuoti 
politinę partiją, duoti jai aiškią politinė ir 
visuomeninę programą. Pamatiniai jos 
dėsniai buvo svarstomi, taisomi per Visą 
eilę 1893—1894 m. susirinkimų,—galų 
gale jie nusistojo, paaiškėjo. Ir tie pamati
niai dėsniai paskui įnėjo ištisai į Lietuvoš 
Socialdemokratų Partijos programą, pa
skelbtą 1896 m. gegužės mėnesy.

BuVo tai vienintelė Lietuvoje tais lai
kais politinė partija, organizuota žmonių 
sąjunga, turinti aiškius politikos ir visuo
meninius tikslus, kuriuos pasiekti tegali
ma einant kovos keliu.

Ši partija pasisakė, kad norinti sugriau
ti Rusijos carizmą, norinti atskirti Lietuvą 
i uo Rusijos ir įsteigti nepriklausomą dė
me kratinę Lietuvos respubliką.

Karštų ginčų sukėlė klausimas—ar Lie
tuva bus viena, ar su kuo susidės? O tuo
met buvo Vilniuje ir tokių, kurie nenorėjo 
skirtis nuo Rusijos.

Vilniuje tuo pat laiku pradėjo veikti ir 
lenkų socialistai, o ypač jų vadas—Juo
zas Pilsudskis, buvo tenai ir Wojciechow
skis. Jų tikslas buvo atsikratyti nuo Rusi
jos, išvaduoti Lenkiją, o į tą Lenkiją, jų 
manymu, turėtų įneiti Lietuva, Ukraina, 
Gudija.

Tuo pat laiku Vilniuje atsirado dar kitų 
anos programos priešų—varžytojų darbi
ninkų tarpe—tai lenkų socialdemokratai, 
kurie taip pat nepripažino Lietuvai teisės 
skirtis nuo Rusijos. Lietuva ir Lenkija, jų 
manymu, turi pasilikti po Rusija, su rusais 
turi iškovoti Rusijos demokratinę respub
liką, bet Rusijos ribose Lenkija turi gauti 
autonomiją, o Lietuva—savivaldą. Taigi 
tai buvo rusininkai. Ir juos teko pergalėti 
daibininkų rateliuose.

Ar. Lietuva, atskilus ųuo Rusų, bus vie
nų viena? Į tai LSDP, programoj buvo 
toks atsakymas: ar ji susidės su Lenkija, 
ar kitomis šalimis, bet laisvoj federacijoj, 
taigi prievartos nėra. Tai buvo atsakymas 
lenkų socialistams.

Buvo atsakyta - ir Ruąijos šalinįnkąmą, 
nes reikėjo pasisakyti, kaip žiūrima į busi
mą Rusijos konstituciją. Tuomet dar rusų 
socialdemokratija nebuvo susikūrus, dar 
nebuvo girdėti apie platesnį revoliucinį 
judėjimą Rusijoj. Taigi į šitą klausimą 
LSDP, programa taip atsakydavo: jeigu 
Rusuose kils toks laisvės judėjimas, tai 
LSDP, dalyvaus tose kovose, bet vistiek 
rūpinsis suardyti rusų valstybę, nors jau 
konstitucinę, ji vistiek eis prie savo politi
nio savitumo reikalavimo.

Pradėtasis darbas traukė daugiau ir 
daugiau žmonių. Naujos partijos kūrėjų 
darbas, jų atsidėjimas, rusų valdžios per
sekiojimas, viliojančios idėjos uždegdavo 
kovos noru. Kitiems—konservatoriams— 
sukėlė pasipriešinimą, baimę, neapy
kantą.

Politinio veikimo sąlygos buvo sunkios;1 
visa tat reikėjo dalyti slapta, užsidarius,' 
nes aplinkui tykodavo rusų šnipai, kurie 
gaudydavo caro valstybės ardytojus. O ir 
viduje buvo kovų.

Stipius buvo puolimas Rusijos šalinin
kų ; pavyko, nors sunkiai, nuo jų atsiginti; 
be geros kloties liko ir PPS. pastangos pa
imti į savo rankas naują Lietuvos srovę.

Dėlei puolimų 1897 m. iš abiejų pusių 
buvo ištaisyta programoj vieta apie politi
nius reikalavimus. Buvo dabar joje pasa
kyta: “Reikalaujama laisvoji kraštų fede
racija su autonomija įstatymų leidime.”

Šitoji ne visai aiški kompromisinė for
mulė, atsiradusi dėl laikino kai kurių as
menų atpludimo, negalėjo patenkinti pla
tesnio agitacijos darbo, reikėjo pasisakyti 
tiksliau. 1898 ir 1899 m., įj^ai svarsčius 
pagrindįnius programos reikalavimus, 
programoj šiuo klausimu buvo pasakyta: 
“Lietuvos autonomija, paremta laisva fe
deracija su kaimynų tautomis, kurios pri
pažįsta lietuviams šitą autonomiją.”

Taigi nauja redakcija kitoj formoj grį
žo prie pirmykščių -reikalavimų—atskyri
mas nuo i ūsų, lenkų ir tt., dėtis su jais tiek, 
kiek jie tokią pat lygybę pripažįsta lietu
viams, o šito nebuvo pripažinus nei viena 
anų tautų partija; taigi reikėjo eiti savais, 
nepriklausomais keliais.

Kaip minėta, visas politinis darbas ėjo 
slapta. Darbas buvo išsiplėtęs visoj Lietu
voj. Reikėjo slapstytis nuo rusų valdžios,1 
o iš kitos pusės, išstumti iš darbininkų ma
sių Lenkijos ir Rusijos šalininkus. Centru 
visą tą laiką buvo Vilnius.

(Bus daugiau)
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Įvairios Žinios. Į
Sovietai Pasmerkė Kuriasi Balkanų 
Anglijos Blokadą. Valstybių Blokas.
Sovietų valdžia, užtarda- j 

ina savo draugą Hitlerį, už
sipuolė ant Anglijos dėl jos 
n usta tytų blo kados taisyk- 
lių. Mat, Anglija paskelbė, 
kad ji neleisianti laivams 
gabenti Vokietijai maisto, 
metalų, anglies/ aliejaus ir 
kitokių dalykų, kuriuos gali 
vaitoti armija. Tuo tikslu 
Anglija pasisakė stabdy
sianti ant jūrių visus laivus, 
kurie tik plauks Vokietijon, 
ir krės juos, kad jie nevežtų 
tokios kontrabandos. Hitle
ris, žinoma, pakėlė didžiau- 
sį riksmą dėl tokių blokados 
taisyklių, o dabar prie jo 
prisidėjo ir Sovietų Rusija. 
Ji nusiuntė Anglijai forma
lų protestą ir pareiškė, kad 
jos blokada prieš Vokietiją 
esanti “nežmoniška ir ne
teisėta.“ Nežmoniška ji dėl 
to, kad palies daugiausia 
Vokietijos gyventojus, o ne
teisėta dėl to, kad trukdo 
kitų valstybių pirklybą. So
vietų Rusija šitokios bloka
doj nepripažinsianti ir už 
visus prekybos nuostolius 
reikalausianti atlyginimo po 
karo.

Šitas Maskvos protestas 
iššdukė didžiausj džiaugs
mą. Berlyne. Fašistų spauda 
išgyrė Staliną kaip gęriausį 
savo draugą ir užtarėją. Bet 
Anglija, atsakė, kad ji Mas
kvos protestų nepaisys ir 
darys kas jai reikia.

Įdomus dalykas, kad 
Maskvos vyrai visai nepro
testuoja prieš Vokietiją, ku
rios submarines paskandino 
jau 115 laivų (taip giriasi 
pats Berlynas), bet kelia 
protestus prieš Angliją, ku
rios laivynas da nenuskan
dino nei vieno neitralės val-

Nuo 1919 metų, kuomet 
Vengrijoj buvo susidariusi 
komunisto Belą ’Kūno dik
tatui a, Vengrija visą laiką 
pasiliko karingai nusista
čiusi prieš komunistinę Ru
siją ir simpatizavo fašistinei 
Vokietijai. Bet dabar, kai 
Vokietija susibroliavo su 
Sovietais, Vengrija pamatė, 
kad Hitleris jau ne draugas 
jai. Ji dabar prisidėjo prie 
Balkanų bloko, kurin ineina 
Turkija, Graikija, Jugosla
vija ir Rumunija. Šitą blo
ką remia ir Italija. Jo tiks- 

| las esąs laikytis neitraliai, o 
jeigu Rusija ar Vokietija 
norėtų kurią nors šitų vals
tybių paliesti, tai kitos ją 
gintų. Be to, Turkija pasira
šė sutarti su Anglija ir 
Francuzija, todėl, reikalui 
esant, šitam blokui galėtų 
pagelbėti ir aliantai. Italija 

’ jau aiškiai parodė, kad Hit
lerio ji nerems; ji greičiau 
kariaus prieš jį.

Vengrija tik dabar iškėlė 
faktą, jog rugpiučio mėnesy 
Hitleris planavo pulti Len
kiją per Vengrijos teritori
ją ir reikalavo, kad Vengri
jos valdžia praleistų vokie
čių armiją. Vengrijos val- 

, džia tam pasipriešino ir at- 
j s įšaukė į Mussolinį prašyda
ma užtarimo. Mussolinis 
nusiuntęs Hitleriui įspėji
mą, kad jeigu vokiečių ar
mija žygiuos per Vengriją, 
tai Italijos armija eisianti 
Vengrijos nepriklausomy
bės ginti. Hitleris tada savo 
planą pakeitęs, bet nuo to 
laiko tarp Hitlerio ir Musso- 
linio jau nėra gerų santikių.

stybės laivelio. Maskva la
bai gailisi Vokietijos žmo
nių, bet ji nieko nesako apie 
Lenkijos žmones, kurių gy
venimą vokiečiai suardė.

BUVUSIOJ LENKIJOJ 
ĮVESTI VOKIETIJOS 

PINIGAI.
Vokietijos kariuomenės

vadovybė paskelbė dekretą, 
kuriuo Vokietijos reichs- 

! markė įvedama legalia mo-
DANAI SPROGDINA 

MINAS.
Plaukiojančios Danijos 

pakrantėje minos sudaro 
Danijos ukiui didelių nuos
tolių. Dabar vyriausybė nu
sistatė pradėti su jomis ko-' 
vą ir organizuoti patrulių 
tarnybą, kuri jas j ieškotų ir 
jas sprogdintų. Didžiojo ka
ro metu tokia tarnyba su
sprogdinusi daugiau, kaip 
10,000 ininų.

kėjimo priemone greta zlo
to. Zlotas yra prilyginamas 
50 vokiečių pfenigių. Lenkų 
teritorijose netrukus bus į- 
steigtos reichsmarkių kredi
to kasos. Siekiant, pagerinti 
padėtį, susidariusią dėl pi
nigų stokos, tos kasos išleis 
banknotus reichsmarkėmis. 
Minėti banknotai bus legali 
mokėjimo priemonė Lenki
joje. Reicho kredito kasa 
bus vietoj Lenkijos banko. 
Ji pradėjo veikti spalių 2 d.

Išbuvo Ore 535 Valandas.

Šiame vaizdely parodytas orlaivis, kuriuo du amerikiečiai 
lakūnai, Robert McDaniels ir Kelvin Baxter, išsilaikė ore 
535 valandas ir 45 minutes, pastatydami naują ištrev- 
mingumo rekordą, šitas bandymas buvo daromas šiomis 
dienomis Indianos valstijoj. Kurą jiems pristatė trokas iš 
apačios per guminę žarną.

/

KELEIVIS, SO. BOSTON
______ ~" '* ' UI

Iš Plataus Pasaulio Paruoštas Kelionei į Pietų Ašigalį.

SLOVAKIJA.
Vengrų pogromas.—Slo

vakijos mieste Bratislavoj 
pereitą sąvaitę buvo vengrų 
pogromas. Keli tūkstančiai 
slovakų užpuolė dviejų ven
grų laikraščių redakcijas ir 
išdrauskė jas. Paskui sugrio
vė vengiu partijos salę. Slo
vakų policininkai stovėjo 
sunėrę rankas ir žiurėjo. Po
gromą įtaisė Slovakijos pat
riotai, keršydami Vengrijai 
užtai, kad metai atgal Miun
cheno sutartimi Vengrijai 
buvo atiduotas sklypas Slo- 
vakiojs. Riaušininkai daužė 
vengrų krautuvių langus, 
naikino iškabas ir šaukė: 
“Šalin Vengriją! Mes atsi- 
ėmėm savo žemę iš Lenki
jos, dabar Vengrija turi 
mums sugrąžint, ką ji pavo
gė iš mus.” Bratislavos mie
stas turi 125,000 gyventojų, 
kurių trečdalį sudaro ven
grai?

LIETUVA.
Vilniuje buvo dideles 

riaušes. — Pereitos sąvaitės 
trečiadienį Vilniuje kilo di
delės riaušės, per kurias bu
vo išplėšta daug krautuvių. 
Lietuvių policijai pavyko 
tvarką atstatyti nekvietus į 
pagalbą Rusijos kareivių, 
kurie da tebestovi Vilniuje. 
Dėl tų riaušių Lietuvos val
džia kaltina buvusius kali
nius, kurių šiomis dienomis 
buvo paleista apie 2,000. Ki
ti sako, kad riaušės kilo dėl 
duonos pabrangimo. Jos 
kaina pakilusi trygubai. Ki
tokio maisto beveik nėra.

KANADA.
Neduoda komunistams 

salių mitingams. — Montre- 
alo miesto valdžia painfor
mavo komunistų partiją, 
kad Montreale jai nevelia 

1 nuomoti salių mitingams. 
Šitą? pat vaikymą miesto val
džia motivuoja tuo, kad ko
munistų organizacija nėra 
politinė partija, bet svetimos 
valstybės agentūra.

FRANCUZIJA.
50,000 ispanų dirba fran- 

cuzų dirbtuvėse. — Francu- 
i zijos darbo ministeris Per- 
not praneša, kad nuo karo 
paskelbimo dienos Francu- 
zijos fabrikai paėmė prie 
darbo jau 50,000 . ispanų 
emigrantų. Jis pridūrė, kad 
60,000 buvusių lojalistų dar 
pasilieka be darbo Francu- 
zijoj.

ŠVEICARIJA.
Kova su šnipais. — Švei

carijoj priviso daug šnipų. 
Pereitą sąvaitę teismas pa
smerkė 5 metams kalėjimai! 

: 35 metų amžiaus šokikę 
“Niną,” kuri tarnavo sveti
mos valstybės špionažui. 
Kartu su ja nuteistas 3 me
tams. kalėjimo Roger Joel, 
buvęs ginklų dirbtuvės pla
nų braižytojas.

OLANDIJA.
Visoj šaly paskelbtas ka

ro stovis. — Bijodamos! vo- 
I kiečių armijos įsiveržimo, 
Olandijos valdžia pereitą 
sąvaitę paskelbė visoj šaly 
karo stovį, pavesdama auk- 

i ščiausį krašto autoritetą i ar- 
1 mijos rankąs. Tas padaryta 
, dėl to, kad biiomasi vokie- 
! čių armijos Olandijon įsi- 
I veržimo. Užėmę Olandiją 
I vokiečiai galėtų nuo jos pa
kraščio bombarduoti netik 
Anglijos laivus, bet ir jos 
miestus. .

VOKIETIJA.
Karvėmis aria laukus. —

Kadangi visi arkliai Vokie
tijoj buvo rekvizuoti armi
jai, tai laukams arti valdžia 
įsakė naudoti karves. Ber
lyno pranešimu, į ūkininkų 
plūgus ir vežimus įkinkyta 
jau daugiau kaip 2,500,000 
karvių.

SUOMIJA.
Pabūgo Sovietų grasini

mų. — Nors Suomija turi 
I mobilizavus 400,000 karei- 
I vių ir per žieiiyą gal galėtų 
prieš Sovietų raudonąją ar
miją laikytis, tačiau Moloto
vo grasinimai įvarė Suomi- 

| jos žmonėms baimės. Jie ži- 
I no, kad rusų agresijos at- 
1 mušt negalėtų. Todėl perei- 
Į tą sąvaitę Suomijos delega
cija vėl išvyko Maskvon de- 

| ietis, ir manoma, kad šį sy
kį finai turės pasiduoti.

VOKIETIJA.
Puola prezidentą Roose- 

veltą. — Amerikos Kongre
sui nuėmus ginklų embargo, 
Vokietijos nacių spauda 
pradėjo atakuoti preziden-j 
tą Rooseveltą. “Boersen 
Zeitung” ir kiti nacių orga
nai sako, kad jis einąs bu
vusio prezidento Wilsono 
pėdomis ir norįs įtraukti A- 
meriką “Anglijos imperia
lizmo tarnybon.”

RUMUNIJA.
Ruošiasi gintis nuo Sovie

tų agresijos. — Rumunijos 
karalius sušaukė savo mini- 
sterių konferenciją; kurion 
buvo pakviesti Turkijos, Ju
goslavijos, Graikijos ir Bul
garijos užsienių ministerial. 
Jie tarėsi apie bendrą apsi
gynimo planą, nes Rumuni
jos valdžia gavusi žinių, kad 
Sovietai ruošiasi, pradėt 
spaudimą prieš Balkanų val
stybėles.

VATIKANAS.
Kunigas įžeidė popiežių. 

—Išrinktas .Slovakijos pre
zidentu kunigas Tiso nu
siuntė popiežiui pasveikini
mą. Bet kadangi jis tokį pa
sveikinimą nesiuntė ir Hit
leriui, tai popiežius labai 
įsižeidė ir neduosiąs nei at
sakymo.

ISPANIJA.
Atima iš ūkininkų javus. 

—Generolo Franko fašistiš
ka valdžia paskelbė ūkinin
kams įsakymąi kad jie pri
statytų jo valdžiai visus ja
vus, ką turi surinkę virš 300 
kilogramų. Javai atimami, 
kad “apsaugojus kraštą nuo 
bado.”
PIRŠLYS SUVAD21OTOJAS.

Vieno veiksnio Komedija. Parašė 
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir (5 vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksnio Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. .Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 inotervs. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ....................... 25c.

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir 
Sustiprinkit 
PLAUKUS

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

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY.
SO BOSTON. M \SS.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS

GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Inc.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester——5L4334 WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road,
South Boston. Tel. SOUth Boston 2271.

Penktas Puslapis

Čia yrą parodytas laivas “Ncrth Star,” kuriuo admirolas Byrd ruošiasi plaukti į Pie
tų Ašigalį. Jis jau visko prikrautas ir turėjo išplaukti iš Bostono 1 lapkričio, bet dar 
neišplaukė, nes da neatvyk o iš Chicagos tas “sniego vežim as,” kurį admirolas Byrd 
nori pasiimti su savim.

JAUNAS TĖVAS NUŽU
DĖ SAVO KŪDIKĮ.

Seattle, Wash. — John 
F. Wunders, 21 metų am
žiaus amatninkas, per jau
nas apsivedęs ir susilaukęs 
kūdikio, nenorėjo jį auginti 
ir atsukęs virtuvėj gazą už- 
troškino jį. Kai policija jį 
areštavo, jo 23 metų am
žiaus žmona apsikabino jį 
apie kaklą ir pradėjo verk
ti : “Aš vistiek tave myliu, 
aš tavęs ne apleisiu!”
Jieškau 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 
šeimininkė rašykit: (5)

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

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ii- busit patenkinti. (50)

PET. LAMSARGIENE
1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa.

FLORIDA.
Gyvenkit šią žiemą saulėtoj Floridoj 
ir bukit sveiki. Mes turime prirengę 
jums kambarių. Geriausia vieta jūsų 
sveikatai, netoli juros, geriausia vie
ta žvejoti, orinčių sodnas, pigus pra
gyvenimas. Daugiau žinių norint ra
šykite: S. JONAITIS (7)

Star Route, Bunnell, Florida.

Parsiduoda Ūkė
93 akerių geros žemės, 8 kamba

rių mūrinė stuba, barnė, 8 karvės, 2 
arkliai, vištų, ir farmos įrankiai ir 
derlius. Produktus galima parduot, 
gera kaina, nes arti marketai. Už 
viską $2,000.00; pusę į mokėt. (7)

MRS. CORNORS,
Box 184, Saratoga Springs, N. Y.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
ekaudėjimų, 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 jm išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

ELEKTRA UŽMUŠĖ 2
DARBININKUS.

Waterbury, Conn. — Pe
reitą sąvaitę prie darbų 
čia elektra užmušė du dar
bininku, Jones’ą ir Broder- 
soną.

APSIVEDIMAL~
Pajieškau apsivedimui rimtos lie

tuvaitės, nuo 20 iki 35 metų; aš esu 
rimtas vaikinas; dabartiniu laiku 
dirbu mainose. Progų susipažinti su 
lietuvaitėm nėra. Prašau gyvanaš
lėm ir našlėm su šeimynom nerašyti. 
Atsakymą duosiu ant rimto laiško. 
Prašau paveikslą prisiųsti, kurį pa
reikalavus grąžinsiu atgal. (8

Analis Bijūnas
Beardmore, Ont., Canada.

Pajieškau merginos tikslu apsives
ti, kuri mylėtų ramų, draugišką gy
venimą, nesenesnės 30 metų; esu pa-' 
siturintis vaikinas, tunu pastovų 
darbą, prašau ąu pirmu laišku pri
siusi savo fotografiją. Atsakysiu lift 
ant rimtų laiškų. Pavėikslį suįiTą- 
žinsiu atgal pareikalavus. Plačiau 
apie save paaiškinsiu laišku. '(8)

J. S. A. L.
Sturgeon River Gold Mines, 

Nezah, Ont., Canada.

Pajieškau vyro tarp 50—55 metu 
apsivedimui, kuris turėtų pastovų 
darbą. Aš esu gerai žinoma lietuvių 
tarpe moteris. Telefonu galima susi
siekti po pietų ir vakarais. Boule
vard 8087 (Chicagoje). Laiškus ra
šykite: S. A. (6)

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau neturtingos merginos, 
tikslu apsivesti: turiu keliatą dailių 
namų, gera darbą, esu 35 metų senu
mo; mergina kad nebūtų senesnė 
kaip 30 metų, norėčiau kad butų far- 
merka. Rašykit angliškai. (6) 

Carl Naumann
212 W. 85th st., Los Angeles, Calif.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai Prisiun
čia į visas dali. | 
Suvienytų Valsti 
jų ir j Kanada 

GEO.
BEN DORA ITIS 

520 Wilson St.. I 
Waterbury, Conn.

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 | 

« receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto ru- | 
gj šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- £
Iįj taisyti maistą, kad jis ne vien tik butų skanus, bet turėtų
ra balansuotą vitaminų kokybę.

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

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

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- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.

Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street ' 

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui. • T'

PAJ1EŠKOJ1MA1
Pajieškau brolių Baltramiejų, Si

moną ir Valentiną Mėldažius, kilu
sius iš Šilavoto parapijos, Pažarsčio 
kaimo. Taipgi prašau atsiliepti sesu
tę Magdaleną Kazlauskienę. Viši at
važiavo Amerikon prieš karą, gyve-i 
no Pcnnsylvanijos valstijoje. Jie pa
tys arba kas nors iš jų gerų draugų, 
žinančių jų likimą, malonėkite' man 
pranešti, busiu labai dėkinga, nes pa
ti rengiuosi grįžti į Suvienytas Vals
tijas ir turiu labai svarbių žinių iš 
Argentinos jiems pranešti. Mano ad
resas: Sra. Maria Meldažytė de Stra- 
kelaitienė, Poste Restante, Correo 
Central, Buenos Aires, Argentina. (0

Pajieškau savo vyro Juozapo Ba
kučio. Kilęs iš Ražaičių kaimo, Gir
kalnio par., Raseinių apskr. I Ameri
ką atvyko 1912 m. Gyveno Beloit, 
Wis. Kovo 5, 1921, išvyko pas brolį. 
Antaną į Worcester, Mass., iš kur 
gavau apie porą laiškų ir no to nieĮ 
ko apie jį negirdėjau. Dabar ištiko 
labai svarbus reikalas apie jį sužino) 
tj. ( Pats ar jį žinantieji praneškite, 
tuoj. Kūris pirmutinis praneš apie iji 
tikrą žinią* duosiu $5 , Adresas: (Ii). 
J 1 ’ 1 I Oria Bakdtiene ;!
3230 So. Green st., Chicago, III.

Juozas Paliulis, Klingų kaimo. Va-I 
balninkų valsčiaus, pajieškau VERO-! 
NIKOS. MARCINKONAITES (pra
vardė po tėvais) iš Lietuvos paeina 
iš Vabalninku miesto, Amerikon at
važiavo jau senas laikas. Nuolankiai 
prašau ją pačią atsišaukti, arba ku
rie žinot kur ji randasi, malonėkite 
pranešti; už ka busiu labai dėkingas.

Joe Paliulis
1C58 City Hali eboe,

Montreal, Canada.

NAUJA VAISTŲ KNYGĄ
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias1 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
I Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai, j 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
ponierinj dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
218 W. Fourth St.. So. Boston, Mass,

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

gražiai aprašyta apie Rymą. Lietu-' 
viškas vertimas yra lengvas ir gra
žus. Chicago, Ill. 1909, pusi. 432. 
Drūtai apdaryta ....................... $2.50
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Moterims Pasiskaityt
A A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHET-SONIENĖ.

KAIP LAOSU TAUTOS 
JAUNIKLIAI PASIPER

ŠA MERGAITĖMS.
Laosu tauta gyvena fran- 

cuzų Indokinijoje. Tame 
krašte vra nepaprastai daug 
tigrų: ten pavojinga kėliau-^ 
ti net vieškeliais, kuriuos 
francuzų valdžia yra prave
rtusi kariniais tikslais. Italų 
tyrinėtojas Benedetis, kuris 
keliavo po tą kraštą, pasa
koja, jog net automobiliu 
važiuodamas jis visą laiką 
ant kelių laikydavęs užtai
sytą ir paruoštą šautuvą.

Bet patys laosai tigrų nai
kinti nesiima; jie mano tig
rus permaldausią aukomis. 
Kasmet birželio mėn. ren
giamos “vandens šventės,” 
kurių metu ant sielų upėje 
pririšamas riebus jautis ir 
paleidžiamas pavandeniui. 
Tenai upės labai sraunios ii 
verpetingos; vargšą jauti, 
be abejo, srovė sudaužo kur 
nors Į uolas ir paskandina, o 
laosai tiki, kad dabar tigrai 
jų taip nebepuls.

Po to prasideda tolimes
nė šventės dalis, kurios vi
sus metus nekantriai laukia 
kiekvienas jaunas vyras ir 
kiekviena jauna mergaite. 
Toji šventė vadinasi “meilės 
teismas.”

tai turės laukti vėl visus me
tus ligi ateinančio “meilės 
teismo.” Šitokios piršimosi' 
ceremonijos trunka dvylika | 
valandų. Po to Įvyksta su-, 
tuoktuvių iškilmės.

Laosai labai žiuri susituo-, 
kusiųjų ištikimybės; jeigu 
kuris ta ištikimybę sulaužo, 
tai toki pririša prie sielių ir 
paleidžia verpetingoje upė
je pavandeniui. Tik pasku
tiniuoju metu francuząms 
pasisekė šitą žiaurią bausmę 
panaikinti.

DVIEJŲ KAIMINKŲ PA
SIKALBĖJIMAS.

“Mano mylimas vyrelis 
Pranas persiskyrė su šiuom 
pasauliu. Dabar jau metas 
laiko kaip viena gyvenu,” 
lyg ir nusiskundė našlė Pet
ronė.

“Taip kalbėt, kad jis per
siskyrė su šiuom pasauliu, 
vra labai klaidinga,” paste
bėjau aš, “nes pasaulis turi 
begalinę erdvę, kurioje yra 
taip pat begalė matomų ir 
nematomų daiktų, pavyz
džiui, saulė, mėnulis, plane
tos, molekulai, atomai, elek
tronai ir tt. Mokslas sako, 
kad žmogus irgi susideda iš 
tos pačios medžiagos ir nu

Moterys Mėgsta Vėliausias Madas.

Kiekviena moteris nori but ąpsirengusi pagal vėliausią ma dą. šiame vaizdely parody
ti vėliausios mados išeigin iai moterų kostiumai “week-a ndams.”

PASAULIS TURI BUT 
PERTVARKYTAS

Babsonas mano, kad per
daug yra mažų valstybėlių.

Roger W. Babson, plačiai 
žinomas statistikų biuro ve
dėjas ir kapitalistinio ūkio 
žinovas, kalbėdamas aną
dien Bostono Chamber of 
Commerce susirinkime, aiš
kino, kaip jis žiuri į dabar
tinį karą ir į tai, kas bus po , 
karo.

Jo manymu, karą laimės 
Anglijos jūrių galybė ir jos 
finansai. Karą visuomet lai
mi tas, jis sako, kas gali il
giau išsilaikyti, o Anglija 
tikrai išsilaikys ilgiau, negu' 
Vokietija.

Bet po karo Anglijos im
perija vistiek busianti kito
kia, negu dabar. Po karo 
tvarką pasauliui diktuosiąs 
keturių ar penkių didžiųjų 
valstybių blokas. Visos ma-; 
žesnės valstybės ir valstybe-. 
lės, jeigu joms bus leista pa-' 
silikti, busiančios išdalytos, 
toms keturioms ar penkioms j 
dičkėms globoti.

nes ne darbą dirbti, o foot- 
ballą spardyt ir kitokių tuš
tybių.

Pasauliui valdyti reika
lingi keturi faktoriai, sako 
Babsonas. Tie faktoriai yra:

L Gamtos turtai.
2. Technikos mokslas.
3. Jūrių kontrolė.
4. Darbo rankos.
Rusija turtinga gamtos 

lobiais, Vokietija turi gerąi 
išvysčius technikos mokslą, 
Anglija kontroliuoja jūres, 
o Azij,a (Japonija ir Kinija) 
turtinga darbo rankomis. 
Joms todėl ir tenka vado
vaujamas vaidmuo musų že
mės paviršy, sako Babsonas.

PORTUGALIJA PAKRY
PUSI Į ANGLIJĄ.

Havasas praneša, kart 
karo pradžioje Portugalija 
laikėsi neitralumo. Tačiau 
dabar, po Sovietų-vokiečių 
susitarimo, Portugalija per-

KAS GIRT
Nuo mu»ų korespon

jauni vyrai išsipuošę su
stoja Į eilę; Į eilę sustoja ir 
mergaitės. Sudunda būgnai, 
suskamba muzikos garsai; 
ceremonijos prasideda.

Pirmasis eilėje stovis jau
nuolis prieina prie mergai
tės, kurią jis buvo nusižiūrė
jęs, ir dainuoja jai:

—O, dieviškasis padare! 
Tavo akys spindi kaip žvai
gždės, o plaukai banguoti, 
kaip Mekongo upės vilnys. 
Ar sutinki savo gyvenimą 
sujungti su manuoju? Aš

miręs vėl su ja susijungia. 
Tai kokiuo gi budu tavo 
Pranas galėtų atsiskirti nuo 
šio pasaulio ir bastytis ne
žinia kur?” '

“Man nepatiktų, jeigu jo 
dūšia turėtų bastytis šioje 
žemėje,” atsakė Petronė. 
“Tegul ji sau klajoja kur ki
tur, o ne apie mano namus. 
Aš dabar esu liuosa kaip 
paukštelė: ką noriu tą da
rau, kur noriu ten einu, ko 
mano širdelė geidžia, tą su- 
susiranda. Mano Pranas

turiu pakankamai pinigų, 
kad galėčiau tave iš tėvų at
pirkti ; turiu namus, turiu 
jaučių ir žemės. Mylėk ma
ne, grožio karaliene!

Tokiais arba panašiais 
žodžiais jaunikaitis pasi
perša mergaitei. Bet jauni
kis jei gali ir nepatikti; to
kiu atveju mergaitė taip pat 
dainuodama atsako:

—Tavo, bernužėli, per il
ga nosis. Tavo ausys plačios, 
kaip išskėstos laivo burės, o 
akys kaip apuoko...

Ir nelaimingasis jaunikai
tis šiuos žodžius iš išrinkto
sios lupų *‘ttil’i išklausyti nė 
nemirkteldamas. Gavęs iš 
viėnoš tokį arbūzą, jis eina 
prie kitos, nes jeigu tą dieną 
nesusiras sau sužadėtinės,

nors ir nebuvo blogas vyras, 
mirdamas paliko man gerą 
namą ir dešimts tūkstančių 
dolerių, vienok tie jo nuola
tiniai priekaištai, buk aš su 
Antanėliu sueinu, man la
bai ikirėjo. Dabar aš gyve
nu kaip mergaitė,-bet jei ge
ras pasitaikys, tai mylėti ne
atsisakysiu... Nuo Prano 
mirties praslinko jau metas 
laiko, todėl aš jam ruošiu 
metines mirties sukaktuves. 
Keturiose bažnyčiose užpir- 
kau mišias, o po pamaldų 
visi susirinkę Į mano namus 
gerai pašumysim,” pasako
jo man Petronėlė.

“Atsiminti ir pagerbti 
mirusius yra gražus dar
bas,” pripažipau aš, “bet 
baliavoti h- šumyt tpkiais

atvejais nepritinka. Iš tavo viršų apibarstyk smulkiais i 
kalbos sprendžiu, kad mi- duonos ar krekių trupiniais, Į Dreba miškai 
šias užperki už Praną tik Įdėk i pečių ir uždengus 
dėl svieto akių, o ne velio- kepk 40 minutų. 
nio garbei.” : ----------------

“Mano vyras bažnyčiosį ARBATA SU PRIESKO- 
nelankydavo, bet prieš Die- i N1AIS.
vą irgi nemurmėjo,” prade- i , „ , _ . . , 
jo aiškinti dievobaiminga 'į šaukštukai arbatos
našlė. “Savo vierą palaikyt ^aukstukaicielųgvazdi-
reikia. Nors vyras gyvas bu-,,U 
damas netikėjo, bet miręs 1 1 2 Puoduko oranrtzio sun-
gal ir reikalauja mišių. Man *°s

. 1*1 • • u • • * • • m i z-> rl 11 L’n n Imvimin nmikaip kada jis prisisapnuoja 
ir lyg iš manęs ko tai prašo., 
Na, o jei mišios jo dūšiai ir; 
nemačys, tai męs už jo at-1 
minti nors gut taim turėsi
me.” _

“Jei tik to siekiame, 
susiėjus pabaliavoti ir sma- i 
giai laiką praleisti,” i _ r 2 _ 2 H i. • 1___

NAŠLĖ.
nuo vėjo, 

Medį laužia ne vieną. 
Ji į mišką atėjo 
Trečią kartą šiandieną.
Sukrypusį lūšna—stogas 

kaip rėtis.
Žiema ateina—nėra kur dėtis. 
Vasarą dirbo, bulvių uždirbo; 
Žiema ateina—nėra nei virbo.
Šakų ryšulėlis sušildys bakūžę; 
žiema ilgadantė ateina atūžia. 
Tris kartus į dieną malkauti 

ateina, 
Tiek kartų išgirsta ji rudenio 

dainą.
Į mišką išeina, namuose palieką 
Turtą, kurio nepakeistų į nieką. 
Ir girioj tarp ūžiančių medžių 

ji girdi

1 puodukas lemono sun
kos

12 šaukštukų cukraus
10 puodukų verdančio

( vandens.
I Užpylus pusę verdančio 

kafĮ' vandens ant arbatos, palai-
I kyk valandą laiko, tuomet 

“ J’1/“' jnukošk, sudėk visus prie-Į
aš jai, “tai kam dar reikia į skomus į likusį vandenį. Si i sūnų alsuojant ir plakant 
numirėli minėti ir jo atmintį i arbata yra labai skani kars- 
niekinti visokiais burtais ii|Ja,ir a^sa^y^L. lil _ J® 
svaigalais?”

Truktelėjus pečiais Pet
ronėlė nuėjo namon. Tą va
karą pas ją suėjo daug sve
čių. Sėdėjus prie stalo, Bar
bora atsistojo, persižegnojo 
ir pradėjo poteriauti, kuo
met kiti gėrė, valgė ir juo
kavo. Įsidrąsinus ir Marce
lė atsistojo ir pradėjo kalbė
ti apie velioni Praną, jo var
gus ir nuopelnus. Tuo tarpu 
pasigirdo balsas iš virtuvės, 
kad kranas užsikimšo ir alus1 
nebėga. Kalbėtojos balsas 
nutruko. Vieni subruzdo 
kranelį taisyti, o kiti šaukė, 
kad duotų degtinės, jei a-

jo širdį.
I kaino pagaminti, atšiidant I Miškas tik braška, braška 
' kada reikės. t ir lūžta,

Motina velka šakas į gūžtą.
RAUDONI KOPŪSTAI, j Lietus ir vėias! Kelias 

klampynė.
X idutinė galva raudono j<as josios dienas su vargu 

kopūsto
2 ”
2
2
2
3
2

šaukštai vandens
šaukštai uksuso
šaukštai rudo cukraus
šaukštai sviesto

supynė !„
1 Juk motinų yra, kur vargo 

nešino,
i Nežino kur dėti šilkų 

brangenybių.
I Jų kūdikiai šilko lopšeliuose

kiek . , augaNežino pelėsių, šalčio ir raugo.

i Pats Babsonas visai ne
mato “logiško pateisinimo” 
(logical excuse) mažų vals
tybėlių egzistencijai. Kur 
tik, tokių valstybėlių dau
giau, kaip Balkanuose ir 
Pietų Amerikoj, tenai nuo
latos verda rietenų puodas. 
Ekonominis gyvenimas te
nai negali susitvarkyti ir vi
sa to rezultatas — gyvento
jų skurdas.

Jungtinės Amerikos Val
stijos turėtų but geriausis 
pavyzdis visom tautom, sa
ko Babsonas. Čia visos tau
tybės, visos kalbos susiliejo 
Į vieną valstybę ir žmonės 
čia šiandien gyvena daug 
geriau, negu ten, kur mažy
tės tautelės laikosi nepri
klausomos.

Kinijos ir Japonijos atve
ju Babsonas simpatizuoja 
Kinijai, tačiau abiem butų 
daug geriau, jeigu abidvi 
butų po viena valdžia, jis sa
ko. Joms tada nereikėtų ka
riauti ir žudyti savo žmonių.

Tos keturios ar penkios 
valstybės, kurias Babsonas 
numato valdysiant pasaulį, 
busiančios: Rusija, Vokieti
ja, Anglija, Japonija ar Ki
nija ir, gal but, Jungtinės A- 
merikos Valstijos.

siorientavo į Anglijos pusę. 
Salazaro vyriausybė juroje 
ėmėsi priemonių, kuriomis 
norima padėti sąjunginin
kams. Jis sudarė “metropo
lijos laivyną,” į kurį įeina 
12 geriausių portugalų vie
netų. Šitos priemonės laivy
no srityje portugalams leis 
reikale rekvizuoti visus lai
vus, o taip pat mobilizuoti 
jų įgulas. Tuo atveju portu
galų laivyno pajėgumas bu
tų gana reikšmingas. Ta 
proga primenama, kad per 
didijį karą portugalų laivy
nas franeuzams ir anglams 
padėjo sėkmingai kovoti 
prieš povandeninius laivus 
ir pagelbėjo francuzų ir bri
tų laivyno patruliams. Šita 
forma, kaip manoma Lisa
bonoje, bendradarbiavimas 
su sąjungininkais rasiąs di
delį pritarimą, nes tai reika
lauja mažiau išlaidų, negu 
ekspedicinio korpuso siun
timas į Francuziją.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

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

733 Lincoln st., Waukegan, Ill.

Daktarai mėgina šalčiu užm rišti vėžio ligą, šita moter.s iš 
Oklahomos valstijos buvo šal doma per 4 dienas, laipsniš
kai vis didinant sušalimą. Paskui daktarai ketino laikyti 
ją per 5 dienas visai sušaldy tą, kad sustotu visos kūno 
funkcijos, paliekant tik širdies plakimą. Ar tas užmuš vėžį, 
da nežinia. Ligonė vadinasi Mrs. Nomer Soit.

obuoliai
Druskos ir pipirų 

kam patinka.
Supiausčius kopūstus SU O čia visą amžių rankos 

! obuoliais, pridėk visus prie- 
' skonius, gerai

, - ■ ~--l ' • • Icuai OULllin. H'-1 eik

laus nėra. Neužilgo pasigir- cįu Tinka prie kiaulienos ir 
/n nmlzoi iv rloinna iv fai iriado juokai ir dainos, ir tai vis 
už Prano dūšią, kad grei
čiau į dangų butų priimtas. , 

Man rodoš, kad iš tokių 
paminėjimų Pranų dūšioms 
naudos nėra; iš to pasipel
nę tik kunigėliai ir degtin
dariai. Gendrutė.

1

3 
1
1
1

pūslėtos, 
_ sumaišyk ir Alkanos dienos, ligų nužymėtos, 

lėtai Šutink per porą valan- O kūdikiai auga basi ir išblyškę! 
čia neteisybė baisi ir ryški!
Eina našlė iš to ūžiančio miško, 
Didelė ašara ėmė—ištryško.

I šakų ryšulėlis slegia kaip 
švinas, 

Žiema besotė akyse vaidinas.
Pati ji priprato prie šalčio 

ir bado;
Meilėj jėgų ir kantrybės surado. 
Bet kūdiki! Metų tau vos keturi, 
O vargą pažinti kaip vyras turi.
O žiema besotė jau slenka, 
Mėgina jau kiaurą, bakūžę. 
Oi perpus tą uždangą menką. 
Tie vėjai iš šiaurės atužę.

O. Berentas.

bet kokios rūkytos ar sūdy
tos mėsos.

Jungtines Valstijas jisai 
stato paskutinėj vietoj, nes 
dabartiniu laiku šioje šaly 
nėra tvarkos. Bedarbių šei
mynose, kurios neturi iš ko 
gyventi, gimsta daugybė 
vaikų, kai tuo tarpu pas tur
čius vaikų beveik nėra, jų 
“leidės” šuniukus vedžioja
si. Švietimo sistema čia taip
gi niekam neverta, nes mo
kykla mokina jaunus žmo-

Suzana, Gnbris—nutarimų rast.
730 McAlistef avė., Waukegan, Ill. 

Emilija Kernagis—turtų, rašt.
720 Vine Plate, Waukegan, Ill.

K Vaitiekūnas — kasierius,
| 726 —3(fith St., Waukegai^, Ill.

KASOS GLOBĖJAI 
, D. Lauraitis, lį. Ambrozunas.

KNYGIAI
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

MARŠALKOS:
P. Rukštalls, J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 
•fneid od *A q(i: X ,‘otsauaui 0UZ04 Įuatp 

, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
' Adams Sts.. Waukegan, Ill.

su Pa- ; 
veikalais

.-4-- 1

Pirmu

Kartu

Lietuvių
Kalboje j

Dabar ką tik iiėjo lt po spaudos

Nauja Lietuviška

BIBLIJA

įj LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 8
8 ------------------------------------------------ &

Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą Q
S SUTAISĖ I)R. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie S 
8 MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION S

KAINA $1.00. K
DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.KEPTA KANUOTA LA

ŠIŠA.
kaną lašišos (salmon) 
šaukštai sviesto 
šaukštai miltų 
puodukas pieno 
šaukštas lemono sunkos 
šaukštas sukapotų pet-

: aškų lapelių
° biskį išplakti kiaušiniai 
Druskos ir pipirų.

tirnink sviesto ir įmai- 
iltus, kad pasidarytų 
knšo’ė; dabar išlėto 
pieną, nuolatos mai- 
lėtai verdant kol su- 

: ė . Nuėmus nuo ugnies 
i ■ ;Ik ant sutrupintos žu
vies idėk petruškos, lemono 
sunk:1. du ka. orinius ir ant 
pat gn’o Įplaktus kiauši
nius. Visko, sumaišius sudėk 
Į sviestu išteptą keptuvę,

miera BibUjon 5,/£-*8 colius, turi 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius, 
įdomi ir naudinga 
Žmogus skaitydamas šia Bibliją ii 
mydanias į paveikslėlius, 
stato kaa buvo pit... -utvi, 
ir iki užgimimui Kristaus), 
sus savo vargui 
kią knjgą jgijo.

Labai 
kiekvienai ypalai. 

ir u- 
(kurie per- 

,,Jrm sutvėrime svieto 
‘1.1/ , užmirš vi-

ir džiaugsis jogini to
jam bt'a trumpi z i e-

•l’IJC SI.OO 

iii) Bibliją, pinigusNorinti gaut 
liųikit Expresu ar Počto Money Orde- 

arbn registruotame lr.lakc ad

“KELEIVIS”
255 Broadway, 

So. Boston. Mass

du

|NAMŲ DAKTARAS.
S Parašė daktaras A. J. Karalius, 

ši nauja knyga užpildyta vien re-
I rėptais, aiškiausi nurodymai kokius 
’ vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
I ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na

mų Daktaras yra vienas iš reikalin- 
l giausiu knygų kiekvienam lietuviui. 
I įsigykit tuoj. Didelė knyga, apie 
1 .300 puslapių. Kaina ............... $1.50
i Audeklo viršeliais ................... $2.50

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS IR 

A N G LIŠK AI - LI ET U VIŠK AS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas "Keleivy.”

SveIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

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

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokią dalyką, kokių pirma 
nežinojo. t

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. Boaton, Maas.

w«nmHmiwtiiMnimumLūuiuuwmnuiuiuiiiiuiniiciiu!inibmmuuitinwimiiMiiiūimiimniiiMioiffiinuiamiu»tiai*UM!iiiiuu.ųuii ‘imiiuniuiTtĮitiiiiiijUĮiimciiiiiniii>i!i;iii».niiM:ia

IŠTRAUKĖ VAIKUI 
RANKŲ 100 LITU 
PABĖGO UŽSIEN11 

į Vilkaviškio policija 
įė Albiną Belekerait; 

l rito amžiaus darbini 
į įįą iš Kalvarijos 
į įs. bet nuo pat ma 
I jTenusį ii- dirbusį Vol 
| jje. Jis aiškinosi, kad 
j įtijoje jam gyventi n 

1 alinama, jis tremiama 
i įįeiuvoje, kaip žmogui 
' jiietybėą taip pat ne< 

junti. Taigi, kai varo 
įeina pas antrus, nes 

; į kur dingti. Lietuvi 
altas, bet tarmė voki 
reiiaosia savo mintis g

' įįšti tik vokiskaL
Paaiškėjo, kad Beleke 

. -j Lietuvon bėgęs nei 
j jį dirbti, bet ir vogtu f 

įką jis gj'venęs Vilka 
j įj mieste, pas vieną nu 
‘ i Tame pat kieme gyv 

i Žiemys. Kartą Žiemys 
i juitė savo nepilnametį1 

ąi kaimą parvesti pir 
i tjrvę ir sumokėti 100 1 
i ią nugirdęs Belekera 
■ prisivijo vaiką jam sa 
' kd jį siup.tęs tėvas pac 
I paryest karvę, liepęs pi 
! tikrinti, ar visi pinigai I 
| vaikas pinigus iš kišenės 

šėmė, B. griebė su visa 
į nigine ir Įsikišo kišen 
1 esą, busią saugiau ir spm

savo keriu. Vaikas ban
> vytis, bet nesugavo. Tik ' 
į !iau jis buvo sulaikytas 
i padėtas kalėjimai! iii 

bausmę už sienos perien; 
mą

Rugsėjo 25 i apyrink 
teismas svarstė jo h'ą

l vagystę. Belekeraiūs gyr 
si esąs nekaltas, bet tšm 
jį pripažino ka'ra ir rtba 
dė 9 mėa ia/ė^Įjo.

VAGIS PAVOGĖ IŠ POI 
CM'KO.tRKLį.

; E Kaišiadorių policini 
10 Urbousriaius vien 

J dliavagis pavogė gerą ; 
t į Policininkas savo ar 
i rino 50M0O litų.
' Apie policininko Url 
' ridaus apvogimą bi 

išformuota apylinl 
! stflip policija. Vi( 
iii? dieną Onuškio pi 
jį sulaikė Balį Vovi 
b buvo Įtarta, kad jis t 
•ftąarklį. Teisybė, poli 
i’o arklys pas jį surast 

)HUįD nualintas ir primi 
įW iš pradžios niek 
fsiĮė, jog tai tas iš K; 
ta policininko pave 
t arklys.
■tai arklys buvo pažint 
štajta įrodymų, tai ai 
^6 Balys Voveris bu 
taktas tiesom 
ūdangi Voveris jau d 

, išaustas už arklių voi 
ir laikomas nemažu sp 
Šu savo srity, tai ap 
fe teismas jį nubau< 
iriais metais sunkiu 
ūį kalėjimo, be to, a 
ūffl policininkui iš v 

j iatiteisė 325 litų civi 
fėkinio.

M GYVULIAI If 
PAŠARAI.

tgšjo 21 d. Biržų a 
V, N. Dadviliškio vai 
j, Bobinėlių kaime, s

. i Jurgio Vėjelio gjw 
namas, tvartas

K J karvės, 3 telyčic 
ir daug pašaro. Nu 

a padaryta apie 13,01 
lOaisro priežastis aišk

į ^ęėjo 20 d. Kauno a] 
| Babtų valsčiuje, Ga 
t kaime, sudegė Juos 
B -džio klojimas su paš 
1 *• Nuostolių padaryt 

litų. Klojimas aį
■ 1,200 litų. Klojim

mažametis, radę
. degtukus.
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IŠTRAUKĖ VAIKUI IŠ 
RANKU 100 LITŲ IR 
PABĖGO UŽSIENIN.
Vilkaviškio policija su

ėmė Albiną Bclekėraitį, 20 
metų amžiaus darbininką, 
kilusi iš Kalvarijos vals
čiaus, bet nuo pat mažens 
gyvenusį ir dirbusį Vokieti
joje. Jis aiškinosi, kad Vo
kietijoje jam gyventi nebe
leidžiama, jis tremiamas, o 
Lietuvoje, kaip žmogus be 
pilietybės. taip pat negalįs 
gyventi. Taigi, kai varo vie
ni, eina pas antrus, nes ne
turįs kur dingti. Lietuviška; 
kalbąs, bet tarmė vokiška 
geriausia savo mintis galįs 
reikšti tik vokiškai.

Paaiškėjo, kad Belekerai- 
tis Lietuvon bėgęs ne vien 
tik dirbti, bet ir vogti. Kuri 
laiką įis gyvenęs Vilkaviš 
kio mieste, pas vieną mote
rį. Tame pat kieme gyvena 
ir Žiemys. Karte, žiemys pa
siuntė savo nepilnametį vai
ką į kaimą parvesti pirktą 
karvę ir sumokėti 100 litų 
Tą nugirdęs Belekeraitis 
prisivijo vaiką, jam sakė 
kad jį siuntęs tėvas padėt 
parvest karvę, liepęs pasi 
tikrinti, ar visi pinigai. Ka 
vaikas pinigus iš kišenės iš
siėmė, B. griebė su visa pi
nigine ir įsikišo kišenėn 
esą, busią saugiau ir sprukę 
savo keliu. Vaikas bandė 
vytis, bet nesugavo. Tik vė
liau jis buvo sulaikytas ii 
padėtas kalėjimai! atlikti 
bausmę už sienos peržengi
mą.

Rugsėjo 25 d. apylinkės 
teismas svarstė jo bylą už 
vagystę. Belekeraitis gynė
si esąs nekaltas, bet teismas 
jį pripažino kaltu ir nubau
dė 9 mėn. kalėjimo.

. ~ .t '—.- i.
VAGIS PAVOGĖ IŠ POLI

CININKO ARKLĮ.
Iš Kaišiadorių policinin

ko Urbonavičiaus vienas 
arkliavagis pavogė gerą ar
klį. Policininkas savo arklį 
vertino 500—600 litų.

Apie policininko Urbo
navičiaus apvogimą buvo 
painformuota apylinkės 
miestelių policija. Vieną 
gražią dieną Onuškio poli
cija sulaikė Balį Voverį, 
nes buvo Įtarta, kad jis turi 
vogtą arklį. Teisybė, polici
ninko arklys pas jį surastas, 
bet taip nualintas ir primuš/ 
tas, kad iš pradžios niekas 
nemanė, jog tai tas iš Kai
šiadorių policininko pavog
tas arklys.

Kai arklys buvo pažintas 
ir surasta įrodymų, tai ark
liavagis Balys Voveris buvo 
patrauktas tiesom

Kadangi Voveris jau du
syk baustas už arklių vogi
mą ir laikomas nemažu spe
cialistu savo srity, tai apy
gardos teismas jį nubaudė 
penkeriais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo, be to, ap
vogtam policininkui iš va
gies atiteisė 325 litų civili
nio jieškinio.

GAISRAI IR NELAIMĖS 
APIE BIRŽUS.

Rugsėjo 21 d.,, bekuliant 
javus, pas ūkininką Varną, 
Daučkėnų kaime, Krinčino 
vai., kilo gaisras. Daržinė, 
kurioje buvo kraunama iš
kulti šiaudai, staiga sulieps
nojo ir joje dirbę žmonės 
vos sppjo išsigelbėti. Arti 
buvęs klojimas su jame li
kusiais javais gaisro liko ne
paliestas. Spėjama, kad tai 
rūkoriaus darbas.

Prieš kelias dienas sude
gė Krinčino valsčiaus viršai
čio klojimas su visais javais 
ir bedirbančia kuliama ma
šina. Gaisras kilo iš pypkės.

Prieš sąvaitę einąs iš 
Šiaulių į Biržus prekinis 
traukinys, ties Čepukų kai
mu, nušoko nuo bėgių. Prie
žastys aiškinamos.

BAIGIAMI STATYTI 
NAUJOSIOS RADIJO 

STOTIES RŪMAI.
Šių metų pradžioje šiau

rėje netoli Babtų buvo nu
pirkta 70 ha žemės plotas, iš 
vietos ūkininkų ir pradėta 
statyti naujajai radijo sto
čiai rūmai.

Šiomis dienomis rūmų sta
tyba baigiama. Baigiamuo
sius darbus dirba apie 60 
darbininkų. Vidaus įrengi
mus (siųstuvus) yra pasi
ėmusi statyti anglų firma 
Standard, Ltd* o stiebo an
teną franeuzų firma SFR.

ŠAKYNOJ BUVO GALVI
JŲ PARODĖLĖ.

Šakynos miestely, Šiaulių 
apskrity, 19 rugsėjo dieną 
Įvyko galvijų prieauglio pa
rodėlė. Ją aplankė Lietuvos 
galvijų auginimo ir kontro
lės ratelių sąjungos valdy
bos narys agr. J. Petraitis ir 
agr. J. Grumslys. Premijos 
skirtos iš veršelių sąrašo, 
kuriame nebuvo savininkų 
pavardžių. Užbaigus eks- 
pertyzą ekspertai sužinojo 
veršelių savininkų pavar
des. Parodėlėje dalyvavo 
22 galvijų augintojai su 45 
veršeliais.

SUDEGĖ GYVULIAI IR 
PAŠARAI.

Rugsėjo 21 d. Biržų ap
skrity, N. Dadviliškio vals
čiuje, Bobinėlių kaime, su
degė Jurgio Vėjelio gyve
namas namas, tvartas ir 
daržinė, 4 karvės, 3 telyčios, 
5 avys ir daug pašaro. Nuo
stolių padaryta apie 13,000 
litų. Gaisro priežastis aiški
nama.

Rugsėjo 20 d. Kauno ap
skrity, Babtų valsčiuje, Gai
liušių kaime, sudegė Juozo 
Gvildžio klojimas su paša
rais. Nuostolių padaryta 
3,300 litų. Klojimas ap
draustas 1,200 litų. Klojimą 
padegė mažametis, radęs 
paliktus degtukus.

NUBAUDĖ NEDORU NA
MŲ LAIKYTOJUS.

Ukmergėj, Pilies gatvėj 
buvo slapti “svečių namai.” 
Policija apie tai sužinojus 
pranešė prokuratūrai ir bu
vo pradėtas tardymas.

Idz. Slavinskas-Križanau- 
skas ir Agota Bartkienė bu
vo patraukti tieson.

Apygardos teismas Bart
kienę nubaudė pusantrų 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo, Križanauską 6 mėn. pa
prasto kalėjimo.

Križanauskas su apygar
dos teismo sprendimu suti
ko, o Bartkienė padavė 
apeliacinį skundą. Rūmai 
dabar jos skundą peržiurėjo 
ir atmetė.

Mariampolėje irgi tokia 
istorija buvo: Kęstučio gat
vėj policija susekė slaptus 
“viešuosius namus,” 'kurių 
laikytoja Albina Petruševi
čienė buvo patraukta tie
son.
I Apygardos teismas Pet
ruševičienę nubaudė viene- 
riais metais paprasto kalėji
mo, bet Rūmai tą bausmę 
sumažino ligi 6 mėnesių.

“PASISKOLINO” DVIRA
TĮ IR PATEKO BĖDON.

Kazys Gelgota, 16 metų 
amžiaus vaikėzas, atvykęs 
i Vilkaviškį pamatė vienam 
kieme pastatytą dviratį, at
sisėdo ant jo ir nuvažiavo. 
Savininkas leidosi kitu dvi
račiu vytis ir vagį pasivijo 
Mažųjų Budežerių kaime.

Teisme Gelgota teisinosi 
norėjęs tik “pasiskolinti” tą 
dviratį, bet už tokį “skolini
mosi” teismas nusiuntė jį į 
Kalnaberžės pataisos na
mus.

VIpRovoŠi'ATOR1fusVO ^rancuz^!os Prezidentas Karo Fronte.
Vilkaviškio žvalgybom 

skyriun sykį atvyko tūlas 
provokatorius, pasivadinęs 
Juozu D., ir įskundė .vieną 
žydą, kuris buk tai kurstąs 
lietuvius darbininkus neiti 
pas ūkininkus dirbti, bet eiti 
per sieną į Vokietiją. Vo
kietijoj per dieną darbinin
kui esą mokama 16 litų, ko 
Lietuvoje į 
tais negalima uždirbti, 
to, Vokietijoj maistas esąs 
labai geras ir pigus, 
markes galima poniškai pa-j 
valgyt per dieną.

Žvalgyba padarė nuodug
nią kvotą ir paaiškėjo, jog 
D. tą žydą įskundęs visai 
melagingai.

Tą dieną D. susiginčijo su 
tuo žydu dėl vienos panelės. 
D. per naktį girtuokliavo ir 
ryte norėjo brautis pas vie-j 
ną- merginą. Praeidamas 
pro juos K., sudraudė. D.1 
jam atsakė negražiais žo
džiais, tai K. jam ranka už
davė. D. pakvietė policinin
ką, bet kai šis tik girtuoklį 
nuramino, tai D. nuėjo sau
gumai! (žvalgybon) ir apie 
K. pranešė nebūtų dalykų.

D. šaukiamas už melagin
gą įskundimą atsakyti.

per sąvaitę kar- 
Be

už 2

PABĖGO DU KALINIAI.
Spalių 4 d. iš Balių kai

mo, Šiaulių valsčiaus, nuo 
lauko darbų pabėgo kali
nys Juozas Krištupaitis už 
vagystes baustas 3 mėn. ir 2 
savaitėm, kurio bausmė bai
gėsi gruodžio 14 d.

Tą pačią dieną iš Pravie
niškių kalėjimo pabėgo ka
linys Kazys Janavičius, už 
arklių vogimą nubaustas še
šėliais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Janavičių Pet
rašiūnuose policija sulaikė.

SPARČIAI STATOMAS 
ALEKSOTO VANDENS 

REZERVUARAS.
Katino miesto savivaldy

bė pagreitino Aleksoto van
dens rezervuaro statybos 
darbus. Vandens rezervua
ras statomas ant kalno, ne
toli keltuvo, šalia Damijo
naičio pradžios mokyklos. 
Šiuo metu rezervuaro staty
bos darbus dirba 87 darbi
ninkai.

ZARASU APSKRITY NU
SIVYLĖ SODŲ NUOMO

TOJAI.
Vidurvasarį vaisių pirk

liai iš anksto buvo obuolių 
ir kriaušių gausumu sužavė
ti. Bet kadangi vaisiai dėl 
sausros menkai teužaugo, 
smarkiai krito, tai daugu
mas pirklių išsižadėjo rank
pinigių ir atsisakė nuo iš
nuomotu sodų.

TROKAS SUVAŽINĖJO 
DARBININKĄ.

Vienas trokas Kauno prie
miesty, suvažinėjo darbi
ninką Br. Burskį.

ĮVELTAS louisianos 
SKANDALAN.

. Vagysčių ir kyšių skanda
lams Louisianos valstijoj nėra 
galo, čia parodytas tos valstijos 
prokuroras Elison, kurį guber
natorius Long šiomis dienomis 
pašalino iš pareigų, iškrėtė jo 
ofisą ir paėmė visą archyvą.

. Francuzijos prezidentas Albert Le Brun (nusiėmęs skry
bėlė) “kažin kur Francuzijoj ” sveikinasi su admirolu 
Darlan’u.

MARIAMPOLĖJ SUČIU- UŽ ŽMOGAUS PRIMUŠL 
PO KOMUNISTU LITE- Į 

RATUROŠ.
Mariampolės žydu Frau- .

kų bute policija padarė kra- kas M. Gulbinas^ syki pasi- 
tą, jieškodama nelegalios Ii- šaukė J savo raštinę pilietį 
teraturos. Frankai turimus Morkvėną ir sumušė jį gu- 
komunistų spausdinius ban- mine paipa.
dė pašalinti iš buto per lan- Nukentėjęs Morkvėnas 
ga, tačiau buvo laiku paste- ‘ apskundė mušeiką apygar- 
bėti. Sąryšy su šituo sudary- i dos teismui, bet teismas jį 
ta kvota perduota prokura-’ išteisino. Tuomet Morkve- 
turai, kuri broliams įsakui nas kreipėsi į apeliacijų ru- 
ir Peisachui Frankams ke- mus. Rūmai pripažino poli- 
lia bvla. Sakoma, kad pats cijos viršininką kaltu, bet 
Stalinas pataręs Lietuvos priteisė užmokėti nukente- 
delegacijai laike deiybų jusiam tik 7 litus.
Maskvoje komunistų propa-Į 
gandą naikinti.

MĄ TIK 7 LITAI.
Biržų apskričio Pabiržės 

policijos nuovados viršinin-

MEILES ROMANSAS PASIBAIGĖ 
KALĖJIME.

GAISRAS ŠILALĖS 
MIESTELY.

Šilalės miestely, Taura
gės apskrity, 21 rugsėjo va
karą kilo gaisras, kuris su
naikino 3 gyv. namus ir 2 
tvartus. Liepsnose žuvo ke
lių krautuvių nemaža įvai
rių prekių ir kitokio turto. 
Sudegė 3 karvės, arklys. 
Gaisras kilo iš tvarto. Tro
besiai buvo tik iš dalies ap
drausti. Gaisro priežastis 
neišaiškinta. Gaisro gesinti 
buvo nuvykę ir Tauragės 
ugniagesiai.

Pažymėtina, kad tai jau 
antras gaisras šiais metais 
Šilalėje.

Vailokaitis Aleksote Stato 
Kino Teatrą.

Aleksote, Veiverių gatvė
je Vailokaičio statoinuose 
namuose, kaip teko patirti, 
bus ir kino teatras.

Taigi, visi Kauno prie
miesčiai turės kino teatrus.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai 

džia Urug. Soc. Part. Liet. įkvrini-
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

ARBATAI NĖRA VAN
DENS.

Sartininkuose, Tauragės 
apskrity, didelė bėda žmo
nėms su vandeniu. Per visą 
vasarą Sartininkai nors ir 
buvo keliatą kartų perkūno 
nuskriausti, lietaus nematė. 
Visi šuliniai tušti. Kiekvie
nas pradėjo taupyti arbatai. 
Ūkininkai laukia vandens, 
kaip gervė giedros, nes ne
gali sėti, kiti gilina šulinius, 
bet vandens irgi nėra. Nuo 
Sartininkų už 5 kilometrų 
yra Draudenių ežeras, tai 
dauguma jau taisosi stati
nes prie ratų ir pradės vežti.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1940 METAMS.’
Užlaikau daug visokių rūšių ir 

lokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz- 
lieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da- 
•iaus-Girėno Kalendorių su jų aero- 
įlanu. Prisiunčiamo į namus kas 
;alauja. Vienas 25c.—5 už ?1.

Z. GILEVIČIUS 
73 Hartford Are., 

NEW BRITAIN. CONN.

Arba kaip ūkininkas Jan
kauskas del piemenės no
rėjo nužudyti savo žmoną.

Utenos apskrity, Užpalių 
'miestely, gyvena pasiturin
tis ūkininkas, veterinarijos 
praktika užsiimąs, Juozas 
Jankauskas su savo žmona 
Barbora ir dviem vaikais.

Gal čia tos šeimos ir butų 
netekę minėti, jeigu Jan
kausko rašytas savo meilu
žei Leokadijai Pranckunai- 
tei Raseiniuosna laiškas ne
būtų patekęs policijon.

Policijos perimtam laiške 
Jankauskas savo meilužei 
Pranckunaitei rašė, kad iš
syk jis butų savo žmoną pa
daręs ligone, o toliau butų 
viską daręs ją nusikratyti, 
bet nuodai neveikę.

Toliau laiške sakoma, 
kad gal geriau butų buvę 
pakišti po ledu, ar įmesti 
pridumintan rusin ir du
rnuose nutroškinti, ar paka
binti (pakarti). Toliau pra
šo savo meilužės patarimo.

Ukmergės policija, pasi
tarusi su prokuroru, norė
dama užkirsti kelią žmogžu
dystei, aiškindama ir daly
dama Ušpaliuose kratą, iš
aiškino, kad Jankauskui bū
nant dar nevedusiam jis tu
rėjo santikius su tada dar 
pas jį piemene tarnavusia 
Leokadija Pranckunaite. 
Vėliau ji palikusi pas jį tar
naite.

Nors Jankauskas ir vedė, 
bet jie ir toliau, slaptą nuo 
žmonos, mylėjosi.

Tik antrais metais žmona 
įtarė vyrą santykiuose su 
tarnaite ir privertė Prancku- 
naitę atleisti. Atleista 
Pranckunaite apsigyveno 
Ušpaliuose pas tūlą M. Pas
kui tai M-nei persikeliant iš 
Ušpalių į Raseinius, kartu 
ten persikėlė ir Prancku
naite.

Persikėlus į Raseinius, jų 
santikiai nenutruko: jie su
sirašinėjo laiškais.

Iš kratos metu rastų 5 lai
škų sužinota, kad Prancku
naite laiškuose siuntinėjo iš 
kriminalinių įvykių aprašy
mų iškarpas, kaip pavyz
džius, kaip nusikratyti kon
kurentės.

čių iškarpų Leokadijos ne
prašęs.

Antroji neprisipažįsta 
kursčiusi nunuodyti žmoną.

Jankauskas ir Prancku
naite Panevėžio apygardos 
teismo Utenoje rugsėjo 23 
buvo pasodinti kartu kalti
namųjų suolan.

Jankauskas save ginti pa
sikvietė prof. Stankevičių, o 
Pranckunaitę gynė adv. 
Aleksejevas.

Jankauskas ir teisme pri
sipažįsta, kad jis nuodų 
alun dėjęs ne nunuodyti, bet 

į tik “susirgdinti,” bet kam 
tai daręs—nežinąs; Pranc
kunaite jo nekursčiusi.

Pranckunaite neprisipa
žįsta kalta.

Liuditoja šaukta Jankau
skienė, matyti, dovanojusi 
vyrui, lengvinančiai sako, 
kad išgėrusi minimo alaus 
jautusi nei gerai, nei blogai.

Toliau klausinėjama sa
ko, kad taip jis padaręs iš 
jos pačios kaltes, nes ji jau
tusi apsivylus vedybom, bu
vus nepatenkinta ir jam 

’šalta, ji dovanojanti.
Jankauskienės tėvas sa

ko, kad duktė skundžiusis, 
kad vyras ją mušąs, norėjęs 
nunuodyti. Dabar lengvi
nančiai sakanti dėl to, kad 
jis ją prieš teismą bučiavęs 
ir prašęs. Jis tai darąs tik 
pirm teismo, žmones pata
rtą ją atsiimti, nes jis vis 
tiek ją nugalabysiąs.

Kitas liudininkas sako, 
kad kaltinamasai sakęs, 
kad kai byla baigsis, tai jis 
vis tiek su žmona skirsis.

Gražiai kalbėjo advoka
tai, bet teismas tą liūdną ro
maną baigė abiem paskir
damas po 4 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir vietoje 
suėmė.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracl jon nevėliau PANEDE- 
L1O VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siekti} mus ne vėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numer| nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusi-
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokest|.

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

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius srnblklits prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambė*-' 
nčm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojlmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod). Mažiausio pajieško- 
Jlmo kaina 50c.

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

“KELEIVIS,” 2$3 BROADWAY, 
SO. BOSTON/ MASS.

Klausinėjant Jankauskie
nę išaiškinta, kad ji buvo 
nuodyta alum, įpilant azoto 
rūgšties ir dar ko tai, nuo ko 
ji susirgo, ■ bet nemirė, nes ■ 
buvo įpilta per mažai nuo- Į 
dų. Kratos metu rasti ir tie 

' nuodai buteliukuose.
Klausiamas kaltinamasai 

Jankauskas prisipažįsta, 
kad jis tai daręs norėdamas 
žmoną tik... susirgdinti, bet 
ne nunuodyti.

Policijon pakliuvusį laiš- 
'entinos rašęs išsigėręs ir laikraš-

vi-

rei-

(-

PAŽANGUS SĄVAJTRASTrS

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

J U. S. A. metams kainuoja Sl-50. 
Pažinkite Pietų Amerikos 
gyvenimų, išsirašydami “Argentinos

•Lietuvių Balsų.” Adresas:
“A. L. BALSAS”

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!

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

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

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

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

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

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

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

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslu 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairiu eilių. 
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

B KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. h
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 0 
siųst “Money Orderiu.“ Popierinius galima siųsti tiesiog papras- X 
tame konvente, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad- n 
resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę. Q

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



' Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 45. Lapkričio 8 d., 1939 m.

Vietinės Žinios
J I

STALINAS NUPUOLĖ 
ŽEMIAU HITLERIO, 

SAKO HICKS.
Buvęs Harvardo instrukto
rius aiškina, kodėl jis išsto
jo iš komunistų partijos.
Pereitą subatą Copley 

Plaza viešbuty buvo suruoš
tos Foreign Policy Associa- 
tion’o prakalbos, j kurias 
prisirinko nepaprastai daug 
publikos. Vyriausiu kalbė
tojom buvo Granville Hicks, 
buvęs istorijos instrukto
rius Harvardo universitete 
ir komunistų žurnalo “The 
New Masses” redaktorius. 
Tarp kita ko jisai paaiškino 
ir kodėl jisai išstojo iš ko
munistų partijos.

’ Dėl mano iš tos partijos 
išstojimo tūli žmonės jau 
įsivaizdino mane pakeitus 
savo ideologiją, sako Hicks. 
Bet tai esanti netiesa. “Aš 
pasilieku toks pat marksis
tas, koks buvau pirma, ir 
Sovietų Sąjungos liaudžiai 
aš linkiu viso gera,” jis 
sako.

Iš komunistų partijos ji
sai pasitraukęs dėl to, kad 
Maskvos vadai susidėjo su 
Berlyno naciais ir Ameri
kos komunistų partija šitas 
jungtuves užgyrė. Hicks sa
kosi negalįs prigulėti prie 
tokios organizacijos, kuri 
tiesioginiai ar netiesiogi
niai remia fašizmą.

Rusijos komunizmas, ku
rį seka ir Amerikos komu
nistai, virto paradoksu, sa
ko Hicks. Namie jis (komu
nizmas) sakosi kuriąs socia
listinę valstybę, o užsienio 
politikoj pradėjo vartoti 
stipriai nacionalistinę tak
tika.

“Aš spėju/’ jis sako, 
“nors mano spėjimas gali 
but ir klaidingas, jog laiky
damosi šitokios taktikos 
Rusijos valdžia galės priei
ti prie to, kad ji turės duoti 
Hitleriui netik materialinės, 
bet ir militarinės paramos, 
kad apsaugojus jį nuo deši
niųjų revoliucijos Vokie
tijoje.

“Susidėdama su Hitleriu, 
Rusija pagerino savo mate
rialinę situaciją, bet ji nete
ko moralinio prestyžo.”

Susidėdama su fašistiška 
Vokietija, Rusija sulaužė 
ir išniekino visus savo ofi
cialius pareiškimus, kuriais 
ji sakėsi kovojanti prieš fa
šizmą. Šitų savo pareiškimų 
nenuoširdumu Stalinas nu
puolė žemiau Hitlerio, pa
sakė Hickš.

i Antras kalbėtojas buvo 
prof. Hopper, kuris taip 
pat kalbėjo apie tarptauti
nę politiką ū- vėliausius įvy
kius Europoje. Jis irgi kriti
kavo Sovietų Sąjungos va
dus, kurie užtikrino Vokie
tijos militaristams materia
linę paramą ir tuo budu pa
drąsino juos pradėti dabar
tinį karą. Jeigu Maskvos 
vadai nebūtų pasirašę su 
Berlynu politinės ir ekono
minės sutarčių, tai Vokieti
jos imperialistai vargiai bu
tų turėję drąsos pulti Lenki
ją, nes jie žinojo, kad už
puolimas ant Lenkijos reiš
kia karą su Anglija ir Fran- 
cuzija. Tą gerai žinojo ir 
Maskva, tačiau ji padavė 
Berlynui ranką ir paskui 
pasidalijo su juo Lenkiją, su 
kuria ji turėjo pasirašiusi 
nepuolimo sutartį.

Pradėtas tuo budu karas 
gali virsti didžiausia katas
trofa civilizacijai, sako Har
vardo profesorius. Jeigu 
Vokiečių technikai Rusija 
įiristatys pakankamai me
džiagos, tai Europos civili
zacija galės but sunaikinta.

Kalbėjo komunistų vadas 
Browderis.

Pereitą sekmadienį Bos
tono komunistai buvo su
rengę prakalbas ir pasikvie
tę kalbėti savo vadą Brow- 
derį, kuris nesenai buvo 
areštuotas ir dabar yra pa-: 
leistas po $7,500 kaucija.

Browderis aiškino, kad 
valdžia jį areštavusi be rei
kalo. Esą, kongresmanas J. 
Parnell Thomas, kuris į- 
skundęs jį už ėmimą pasų 
prasimanytu vardu, pats Į 
vartojus prasimanytą pa
vardę. Jisai gimęs kaip 
John Parnell Feeney, o da
bar pasivadinęs Thomasu, 
ir tokia slapyvarde tarnau
jąs Kongrese ir įmąs iš fe
deralinės valdžios algą, kas 
federaliniais įstatymais esą 
griežtai uždrausta.

(Dabar jau paaiškėjo, 
kad šitas Browderio argu
mentas neturi jokio pamato. 
Kongresmanas Thomas pa
aiškino, kad jo tėvas vadi
nosi Feeney, o motinos pa
vardė buvo Thomas. Kai jo 
tėvas mirė, jis pasiėmęs mo
tinos pavardę ir legalizavęs 
ją teisme, taigi Thomas da
bar esanti legalė jo pavar
dė. Antras dalykas, Brow
deris esąs kaltinamas ne dėl 
to, kad savo pavardę pakei
tė, bet dėl to, kad imdamas 
pasus Rusijon važiuoti suži-1 
iriai slėpė nuo Valstybės! 
Departamento savo asme
nybę ir po priesaika mela
vo, kad tos prasimanytos 
pavardės esančios jo tikros 
pavardės.)

Browderis šį sykį kalbėjo 
be ūpo, nedrąsiai. Vis dėl to 
Rusijos susitarimą su Vo
kietija jisai teisino. Rusi
ja esanti priešinga karui. 
Bet kodėl ji remia Vokieti
jos militarizmo žygius mais
tu ir kitais daiktais, Brow
deris nepaaiškino. Komuni
stai taip pat esą nusistatę 
prieš karą, ir dėl to valdžia 
jį areštavusi, kad jis su sa
vo partija nesulaikytų šios 
šalies kapitalistų nuo karo.

Po prakalbų, laikraščių 
korespondentai pastatė 
Browderiui šitokį klausi
mą: “Kaip tamsta manai, 
ar Sovietų Rusijoj tamsta 
galėtum šitaip kalbėti ir kri
tikuoti Stalino valdžią, jei
gu butum tos valdžios jau 
areštuotas ir lauktum teis
mo bylos?”

Browderis atsisakė šį 
klausimą aiškint. Sako, “tai 
nedoras klausimas.”

Lietuvės merginos šoko In-! 
ternational Instituto baliuje. I

Kas metas Bostone Inter
national Instituto yra ren
giamas balius, kuriame pa
demonstruojama tautiški į- 
vairių tautų žaislai. Musų 
jaunos lietuvaitės irgi paro- Į 
dė savo tėvų senobinius šo-' 
kius. Šokėjos, vardu “žvaig
ždutės,” buvo sekančios: 
Eugenija Vaigauskaitė iš 
Cambridge, Elzbieta Valen- 
tinaitė, Pranciška Gaida
mavičiūtė, Elena Vaičiulio- 
niutė, Ona Kirkliauskaitė, 
Blanche Vaičiulioniutė, A- 
delina Lušiutė ir Ona Gors- 
kiutė southbostonietės. Šo
kiams pritarė smuik. jaun. 
Longinas Buinis, Albina 
Antanavičiūtė, ir pianistė 
Valentina Minkienė.

Minėtos šokėjos dalyva
vo ir Lietuvos Dienos pro- 
grame New Yorke. Interna
tional baliuie šokėjos pasi
puošusios lietuvių tautiš
kais drabužiais šoko “Blez- ' 
dingėlę” ir “Kepurinę,” ir 
buvo priimtos gausiais ap-! 
lodismentais. Pasirodo, kad 
musų jaunime yra sveiko 
patriotizmo ir musų jauni
mas greit neištautės.

Steponas Minkus.

Malkevičiukas vėl pateko 
į policijos rankas.

Franas Malkevičiukas (jis 
rašosi: Malcewicz), kuris 
už plėšikavimą sėdėjo jau 6 
metus kalėjime ir nesenai 
buvo išleistas, pereitą sąvai- 
tę vėl jau buvo areštuotas. 
Policija paėmė jį su kitu 
plėšiku žiūrinėjant apling 
Dorch esterio ko-operatyvo 
banką. Abudu buvo gink
luoti užtaisytais revolve
riais ir turėjo po dėžę patro
nų. Policija sako, kad jiedu 
prisipažino apiplėšę ir And
rew Square ko-operatyvo 
banką, iš kurio anądien bu
vo pagrobta $600.

Radio programa.
Lapkričio 11, šeštadieny, 

programa per stoti W0RL, 
nuo 8:30 ryto: (1) žinios; 
(2) muzika; (3) kalbės V. 
Jenkins apie sveikatą ir 
valgį.

Lapkričio 12, nedėlioję, 
programa per tą pačią stotį 
nuo 9:30 ryto: (1) Al Ste
vens orkestrą 
no;
šiutė iš So. Bostono; (3) 
dain. ’Povilas Lapenas ii 
South Bostono. S. Minkus.

iš So. Bosto-
(2) dain. Adelina Lu-

iŠ

Šitas Pabūklas Atvažiuoja į Bostoną

Čia yra parodytas tas “sniego vežimas” ("snow cruiser”), kuris buvo pastatytas Chi- 
cagoje už $100.000 specialiai Byrdo kelionei į Pietų Ašigalį. Byrdo ekspedicija žada 
neužilgo išplaukti iš Bostono ir čia stovi jo laivai. Tais laivais bus paimtas ir šitas 
vežimas. Bet atvažiuojant jam iš Chicagos į Bostoną jis įklimpo Ohio valstijoj į vie
ną upokšnį ir rašant šiuos žodžius da nebuvo iškeltas.

FOLKWAY 
PIANO SCHOOL

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

J USTINE O'CONNOR—Mokytoja
2 Church Avenue (nuo Broadway

SO. BOSTON. tarp D ir E)

Didele audra.
I Pereitą nedėldienį audra 
pridarė nemaža nuostolių

' Bostone ir jo apylinkėj. Bu- 
, vo išnešta daug langų, nu- 
; versta kaminai ir daug skie
pų prisisėmę vandens. Paju-

ŽINYČIOS PATARNA- ' ry bangos sudaužė nevieną 
VIMO OFISAS. ' vasarnamį.

šis ofisas patarnauja lietu-1 
viams visokiais reikalais be: 
skirtumo jų politinių ir tikybos 1 
įsitikinimų. Musų ofise patar- j 

i nauja žymus profesionalai: Dr.; 
Jonas Repšys prižiūri musų i 
žmonių sveikatą ir duoda pata- ■ 
rimus. Adv. Davis Franklin 
veda legališkus reikalus. Jis yra 1

A. J. NA1UAKSY
Real Estate & Insurance

111 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948
RES. 251 CHESTNUT. AVE.,

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

«i «i «i a) 3 *1 «i «i«i«r«i«i «iki «j «i

DAILĖS KONCERTAS

B. F.
ofiso

žymus advokatas. Prof. 
Kubilius yra nuolatinis 
vedėjas ir patarėjas.

Bile reikalu prašome ____ .
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. (-)

ateiti

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

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

GEN 7116
OFISAS: 315 E Street, 

SOUTH BOSTONE.

Prie 169 Massachusetts 
avė. du banditai atėjo j den- 
tisto ofisą ir atkišę revolve
rius pareikalavo pinigų. 
Dentistas juos puolė n abu
du nusigandę pabėgo^

Kubiliuno radio programa, j
Lapkričio 12, Nedėlioj, iš 

stoties WCOP 1120 K., pro
grama prasidės kaip 8:30. iš 
ryto. Programą pildis Ignas 
Kubiliūnas, Elena Žukaus
kaitė, Olga Šukiutė ir Loney 
Clayton’s Orkestrą.

Elektra užmušė darbininką.
Sujungiant elektrą East 

Bostono anglių sandėly šį 
panedėlį buvo užmuštas Al
bert Lamont, 18 metų am
žiaus darbininkas.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

IŠSIRANDAVOJA
Senai įkurti ir ^prirengti kambariai 

daktarui privatišKamc name. Visi 
parankumai: šilima, šviesa, apvaly
mas, etc. TRO 0821.

Pasiklausykit
ŽINIŲ APIE KARĄ

PHILC0
Oras pilnas žinių apie Karą! 
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, 
"Naują Tyrumą Balso ir 
Aukščiausią Spėką!

(rengtas Perimt 
TELEVISION BALSĄ 

...Be Vielų!
(Kiti nuo $39.05 ir brangiau)

Turi įrengtą Super-Aerial System? 
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 
hausini įkainuojant Seną Radio.

VELTUI!
KARO ŽEMLAPIS

ir Trumpų Bangų Radio Knyga
Gražus paveikslų Atlasas, 
liausiu, C _ 
karės žemėlapiu, i________ r
ir knyga trumpų bangų radio 
čių.

Gaukite sau veltui Dabar!

paveikslų Atlasas, su vė-
GERO DYDŽIO Europos

* , militariškų datų
‘ > sto-

ROLAND KETVIRTIS & C0.
312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. 

TELEFONAS: ŠOU 4619

Tel. TRObridge 6830

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomiv ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman >t. arti Central akv.

CAMBRIDGE. MASS.

T*l*ronaa 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valando*: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
1(7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENT1ST8
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoi.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4670.

Tel. SOU 2805

KELI
DARBO ŽMONI

l’renumera
Amerikoje ............
Pietų Amerikos V

Kanadoje ir kiti
Prenumerata 

Amerikoje ............
N Kanadoje ir kitur 

Valstijų ....
Apskelbimų kainų 
Kreipiantis su kol 
adresuokite:

KELK
253 Broadway, !

NO. 46

Francuz
Suti

Longinas Buinis, Jr., žymus smuikininkas.
Visi lietuviai kviečiami ateiti į Dailės Koncertą, 

kuris įvyks Nedėlioję LAPKRIČIO-NOV. 12 d.,
MUNICIPAL HALL (Teismo Salėje)

East Broadway, South Bostone.
Pradžia 3 vai. po pietų.

Kas išpildys šį milžinišką koncertą? Ogi Ignas 
Kubiliūnas; gabus smuikininkas Longinas Buinis, 
Jr.; Idah Theo-Harris, kuri ilgus metus dainavo 
Chicagos Civic Operoj, ji turi labai gražų kontral
to balsą; Norma Patrick — sopranas, ji vaidino 
svarbias roles San Carlo operoje. Jos balsas yra 
malonus ir žavėjantis. Taipgi turėsime labai žymų 
visame pasaulyje pianistą ir symfonijų kompozito
rių Alan Havaness. Jis buvo Londono ir Philadel- 
phijos symfonijos diri gentu, ir visiems yra žino
mas, kaip vienas iš geriausių pianistų.

Visi lietuviai nepraleiskite šios progos išgirskit 
labai gražų ir Įvairų koncertą, kuriame jus juoksi- 
tės, ir verksite. Įžanga tik 40 centų ypatai. Bukite 
laiku, nes gal sėdynių pritrukti.

Rengia Moterų Ratelis.
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BUNA SPEC1ALĖ PROGRAMA KAS VAKARĄ.

BLINSTRUB’S
Village & Grill

Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit p^s Blinstrubą.

VAIDOVIL1S—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTRUS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDĖLDIENIA1S — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
ČIUOT I BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Sercdomis;
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Į Tel. 28624 Gyv. 31132

I Dr.Joseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 
nuo ? 'ki 

'-Wv- Seredom 9 iki 
ir susitaru*.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12
6.
9.
12

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

BOSTON. Telef. Lafayette 2871 
arba Somerset 2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perk raustom 
čia pat ir į to
limus vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
I 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 VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

BET HITLERIS 
PASIDUO’

Jis nesutinka nu: 
ir grąžinti užgrol 

timas žeme
Jau pereitame “ 

numery buvo ras 
Olandija ir Belgij 
kariaujančioms v; 
baigti karą, kol j 
da neapėmė viso: 
Europos.

Taigi kariaujam 
lybės dabar prade j 
siūlymą atsiliepti, 
ii- Prancūzija 
Olandijai ir Belgij 
ius jų norus ir pare 
jos visuomet sut 
svarstyti kiekviei 
pasiūlymą, kuris ži 
karą pabaigti.

Bet kaip Angiij 
Prancūzija parei 
neužtenka pasiraš 
ir vėl ruoštis nauj 
Europa negalinti 
ginkluotis ir nuola 
užpuolimų, kokiu 
matė keliais pa 
metais. Tautos ta 
saugotos nuo amui 
turi but užtikrinta, 
nes galėtų rainiai į 

laisvai dirbti. 0, kn 
siekti? Juk pasitikt 
rio žodžiui negalim 
jis prisiekė, kad g 
koslovakijos zudeti 
giau žemių Europi 
kalausiąs. Bet po k 
nu jis jau užpuolė 
vakiją, ir vėl prisi 
risam pasauliui, ka 
siųs jau paskutini 
bis, daugiau jis nie 
sąs. Bet nereikė 
laukti, kad jis ir 
prižadą sulaužytų 
mas iš Lietuvos i 
uostą. Po to jis u; 
sunaikino Lenkiją, 
ir dabar prižadi 
daugiau jis jau niel 
ir neplėš, jeigu jai 
dabartinį grobį. Be 
bar gali jam tikėti* 
dalykas, ar galimi 
žinti plėšikui svetin 

Kad užtikrinti 
tautoms saugumą 
banditizmui turi b 
ntas galas ir prisip 
grobis turi but grąž 
vininkams. Turi bui 
ta Austrijos respub 
koslovakijos respu 
Lenkijos respubliki 
mas turi but nugink 
pažabotas. Tik toki 

’ lygomis galima baij
Tokį atsakymą 

Prancūzija. Francuz 
nusibodo gyventi 
nėj baimėj ir kas n;

■ kti bombų iš oro, į 
j pragare tauta neg 
1 dirbti, nei pasilsėti. 
| iš Vokietijos mil

pusės turi but pašali 
kj ant visados. Tai 
zy nusistatymas.

į Anglijos reikalavin 
švelnesni, o gal tik 

į jie riešai pasakyti.
Hitleris žadėjo 

savo nusistatymą šio 
i fe antradienį, bei
■ šiuos žodžius jis da 
I paskelbtas. Berlyne 

‘ buvo jau kalbama, k
leris šitas išlygas at

■ Jis jau pereitą sąvaify 
diene pareiškė, kad


