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Sovietai Sumažino Savo Rusų Valdžia Atpir- Slepia Siuvėjų Už- Ar Nacių Lyderis 
kus Nacių ‘Bremeną’ darbius. Vagis, Ar Ne? NUSKANDINO TRIS

Armiją Suomijos Pasieny
BET SPAUDOS ATAKOS 

PRIEŠ HELSINKI NE
SILIAUJA. ‘

Sako, finų buržuazija kurs
to “klasių neapykantą”

prieš Sovietus ir nori 
užkariauti Rusiją.

“New York Times” kores
pondentas Gedye praneša iš 
Maskvos, kad Sovietų val
džia savo ginkluotas spėkas 
Suomijos pasieny jau suma
žinusi, tačiau žodžiais ko
munistai nesiliauja Helsin
kio vyriausybę bombarduo
ti. Visi Maskvos laikraščiai, 
kaip užsukti gramofonai, 
kolioja Suomijos “viešpa
taujančią klasę” vadindami 
ją Anglijos “pastumdėle.”

Savo atakomis “Pravda” 
priėjusi stačiai prie absur
do. Ji pradėjo skelbti tokias 
nesąmones, iš kurių, rodos, 
ir maži vaikai turėtų juok
tis. Pavyzdžiui, ji kaltina 
Suomijos buržuaziją “kla
sių neapykantos prieš So
vietus kurstymu” ir “svajo
nėmis užkariauti Sovietų 
Rusijos teritoriją iki Ura
lu.”

Viena's Amerikos kores
pondentas sako, k.ąd Magk-

prieš Suomiją dabar “rukte 
rūksta.”

Į VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 12 
ČEKŲ STUDENTŲ.

Pereitą penktadieni ir 
šeštadienį Pragoję naciai 
areštavo 1,200 čekų studen- 

' tų už demonstracijas prieš 
j vokiečius. Be to, 12 studen
tų buvo sušaudyta ir visos 
aukštesnės mokyklos užda
rytos trims metams. Čekų 
darbininkai buvo nutarę pa
skelbti protesto streiką dėl 
šitų žiaurių represijų, bet 
streikas neįvyko, nes pabi
jota kraujo praliejimo.

Sovietai Su Naciais 
Užblokavo Suomiją.

Kadangi Suomija atsisa
kė išpildyti Maskvos milita- 
rinius ir teritorialius reika- 
kalavimus, tai Sovietai pa
skelbė Suomijai ekonominę 
blokadą. Bet kadangi So
vietų laivynas labai menkas 
ir blokados palaikyti negali, 
tai jam į pagalbą Hitleris 
atsiuntė vokiškų laivų, ku
ri,? dabar uždarė Suomijos 
įlanką. Apie tai praneša 
Paryžiaus laikraščiai.

Vokiečių Generolai 
e iri at l) Tv acizmo Galą.

Žinios iš Šveicarijos šal-

Bet aliantai griebs jį kaip 
Hitlerio laivą.

Iš Skandinavijos šaltinių 
pasklydo žinių, kad Sovietų 
valdžia nupirkusi iš nacių 
keliolika laivų, kuri? buvo 
pabėgę nuo anglų laivyno ir 
pasislėpę Rusijos uoste Mur
manske. Jų tarpe, kaip žino
ma, yra ir didžiulis vokiečių 
“Bremenas,” kurio pastaty
mas kainavo $20,000,000. 
Sovietų valdžia pasižadė
jusi vokiečiams užmokėti už 
tuos laivus karo medžiago
mis ir kitokiais savo pro
duktais.

Bet iš Paryžiaus praneša
ma, kad Francuzijos ir Ang- 
liios karo laivynai vaišins 
“Bremeną” ir kitus vokie
čių laivus po Sovietų vėlia
va kaip Hitlerio laivus. Nes 
pagal tarptautinius įstaty
mus neitralė valstybė neturi 
teisės kaiiaujančios šalies 
laivus pirkti; ji privalo juos 
internuoti ir laikyti iki karo 
pabaigos; o jeigu jie išeis į 
jurą da kaiui nepasibaigus, 
vistiek kad ir po svetima vė
liava, jie visuomet bus skai
tomi kaip priešo laivai ir ga
li but skandinami arba ima
mi nelaisvėn kaip karo gro- 

l bis.
Gelbėdama nacių kailį, 

Stalino-Molotovo valdžia 
gAiėš’ua įvelti į karą Sovie
tų S^ungą.

Drapanų fabrikantai nori 
teismo keliu sustabdyt 

tyrinėjimą.
Amerikos drapanų fabri

kantai perkėlė daugumą vojimo. 
savo dirbtuvių iš Bostono. I ’

Pereitą sąvaitę New Yor- 
'ke prasidėjo nacių “Bundo” 
lyderio Kuhno byla dėl tos 
organizacijos pinigų išeik- 

Valdžia kaltina, 
kad jis eikvojęs organizaci-
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New Yorko. Čhicagos ir ki- jos pinigus ant moterų ir ki
tų didmiesčių į pietines vai- tokių “nelegalių’’ dalykų, 
stijas, kur daug pigesni dar-, taigi jis esąs,vagis. Bet na- 
bininkai. Dabartiniu laiku 
tenai drapanų pramonėj 
dii ba jau apie 650,000 žmo
nių, kai tuo tarpu New Yor
ke ir kituose, didmiesčiuose 
siuvėjai neturi darbo.

Taigi algų-valandų admi
nistracija pasiryžo ištirti, 
kiek pietinėse valstijose siu
vėjams yra i

“PANEVĖŽYS,” “NIDA” 
IR “KAUNAS” ŽUVO

NUO MINU.

Porą savaičių atgal ta pa
ti “Pravda” grūmojo Suo
mijai, kad jos “buržuazija” 
nesulaikysianti Sovietų Ru
sijos nuo tikslo. “Mes nu
siusime į pragarą visus išsi
sukinėjimus ir paimsime kas 
mums reikalinga,” rašė ši
tas komunistų partijos or
ganas.

Pereitą sąvaitę Maskvos 
laikrašty “Lengvoji Indust
rija” tilpo ilgas straipsnis, 
kuriuo teisinami Sovietų rei
kalavimai. Šitas straipsnis 
įdomus tuo, kad jo autorius, 
tūlas G. G. Tverskoj, pasa
ko visai atvirai, jog Sovietų 
Rusijai čia rupi ne Suomijos 
reikalai, o vien tik savo pa
kraščių apsaugojimas. Tam 
tikslui Sovietams reikalin
gos visos Suomijos salos, 
beveik visi jos uostai, pusia
saliai, ir prie to da reikia, 
esą, nustumti Suomijos sie
ną keliasdešimts kilometrų 
į šiaurę nuo Leningrado, 
kad artilerijos ugnis nuo te
nai negalėtų Leningrado 
pasiekti.

Rusijai, žinoma, tie rei
kalavimai yra “pateisina
mi.” bet suomiams—ne. To
dėl suomiai ir nutraukė de
rybas Maskvoje.

Šį utarninką Maskvos 
“Komsomolskaja Pravda” 
išspausdino admirolo Tri- 
buco straipsnį, kuris taip 
pat grūmoja Suomijai, sa
kydamas, kad “jokios kliū
tys nesulaikys musų pasiry
žimo įsteigti stiprią taiką 
Suomijos įlankoj, kad butų 
apsaugotos Sovietų sienos.”

VOKIEČIAI TURI “TIK” 
84 SUBMARINAS.

tinių sako, jog daugelis vo
kiečių generolų esą tos nuo
monės, kad nacizmas su sa
vo grobimo politika jau pri
lipęs liepto galą ir jo vietą 
turėtų užimti jau kitokia 
valdžia, kurios tikslas butų 
baigti karą ir ginčus su a- 
liantais išlyginti prie ap
skrito stalo.

Ciuriche gautomis žinio
mis, šitie vokiečių genero
lai sutiktų visiškai pasitrau
kti iš Čekoslovakijos ir Len
kijos,- o Austrijos gyvento
jams leistų patiems apsi
spręsti, kaįp jie norėtų susi
tvarkyti. Iš Čekoslovakijos 
jie norėtų pasilaikyti tiktai 
zudetų pakraštį, kur gyve
na vokiečiai.

AMERIKA BOIKOTUOJA 
VISUS NACIŲ UŽIMTUS 

KRAŠTUS.
Prezidentas Rooseveltas 

pareiškė, kad kaip pačios 
Vokietijos, taip ir visų jos 
užimtų kraštų gaminiai A- 
merikoje nepageidaujami ir 
visi jie įtraukti į “juodą są
rašą.” Tas tačiau nereiškia, 
kad Washingtono valdžia 
tas šalis Vokietijai pripažįs
ta. O, ne! Austrija, Čekoslo
vakija ir Lenkija turi but 
atstatytos, sako Washing- 
tonas. -

KRUPPAS DIDINA GINK
LŲ DIRBTUVES.

Kruppo. kompanijoj, ku
riai priklauso didžiausi gin
klų fabrikai Essų mieste, 
šiomis dienomis užtraukė 
Vokietij.oj viduje 40,000,- 
000 markių paskolą tų dirb
tuvių padidinimui.

Anglijos karo ministerija 
praneša, kad dabartiniu lai
ku Vokietija turinti nedau
giau kaip 84 submarinas, 
skaitant ir tas. kurios tebėra 
da statomos. Pradedant pe
reitą karą Vokietija turėju
si 111 submarinų.

ITALŲ SPAUDA ĮSPĖJA 
SOVIETUS.

Pereitą sąvaitę Italijos 
spauda įspėjo Sovietų val
džią, kad ji nelįstų į Balka
nus,- kaip lenda į Pabaltijo 
valstybes, nes Italija to ne- 
pakęsianti.

Amerika Statys Sa
vo Laivus Vokiško

Tipo.
Iš Washingtono praneša

ma, kad šios šalies valdžia 
nutarusi jau pakeisti planus 
naujiems karo laivams. Iki 
šiol visos valstybės stengėsi 
įsigyti kaip galima didesnių 
ir sunkesnių karo laivų. Bet 
dabartinis karas parodęs, 
kad “kišeniniai” vokiečių 
šarvuotlaiviai yra kur kas 
judresni ir greitesni ir todėl 
daug tinkamesni, negu 
“plaukiojančios tvirtovės.” 
Todėl ir Amerika dabar jau 
statysianti vokiško tipo lai
vus, “kuriuos galima įsidėti 
į kišenių.” (Pirma taip buvo 
pajuokiami mažieji Vokieti
jos šarvuočiai.)

VOKIETIJA NEĮSILEI
DŽIA ŠVEICARUOS 

LAIKRAŠČIŲ.
Associated Press praneša, 

kad Šveicarijos gyventojai, 
kurie nori skaityti Vokieti
jos laikraščius, gali jų gauti 
be jokio sunkumo, nes Švei
carijoj jie nėra draudžiami. 
Bet Vokietijos gyventojai 
negali skaityti Šveicarijos 
laikraščių, nes nacių cenzū
ra neįleidžia jų Vokietijon.

Šveicarijoj esą 400 laik
raščių, iš kurių tiktai 3 įlei
džiami Vokietijon, o 397 
grąžinami atgal.

VOKIEČIAI TRUKDO 
FINŲ PREKYBĄ.

Suomijos vyriausybė skun
džiasi, kad Vokietijos na
ciai, susitarę su Sovietais,
tyčia paralyžiuoja Suomi
jos prekybą. Jie suėmė Bal
tijos juroj 15 Suomijos lai
vų ir bus jau koks mėnuo 
laiko kaip jų nepaleidžia. 
Tie laivai plaukė į neitrales 
šalis ir jokios kontrabandos 
nesivežė.

įkaro būdavo prikabinama 
viela ir prie jos pririšama 
didelė bomba, kuri laiky
davosi po vandens pavir
šium. Kai laivas į tokią 
bombą atsimušdavo, ji 
sprogdavo. Tokias minas 
lengva būdavo išžvejoti. Du 
laivai, pasiėmę ilgą vielą, 
būdavo, perplaukia per mi
nų lauką ir visas jas iššluo
ja. Dabar gi vokiečiai davo 
magnetizuotas minas, ku
rios Ikarų jau neturi. Jos 
nuskęsta juros dugnan ir 
tenai ramiai sau guli. Bet 
kai tik laivas pri? tokios mi
nos prisiartina, ji pakįla ir, 
pasivijus jį, strduoda jam į 
dugną. Kitaip sakant, gele
žinis laivas magnetizuotą 
miną pritraukia prie savęs. 
Atsimušus į laivą ji sprogsta 
ir laivą sunaikina.

Anglai sakosi jau turį su
radę būdą ir tokioms mi
noms valyti, bet kol kas da 
jos žudo laivus.

Du pirmieji sunaikinti Bal
tijos Juroj, o trečias— 

Olandijos pakrašty.
Norėdami sunaikinti An

glijos jūrių galybę, vokie
čiai griebėsi desperatiškų 
priemonių, pradėjo statyti 
jurose minas, nuo kurių žū
va daugiau neitralinių vals
tybių laivų, negu Anglijos. 
Tarp pereitos subatos ir šio 
panedėlio nuo tų minų žuvo 
9 laivai su 177 žmonėmis.

Lietuva irgi neteko trijų 
savo prekybos laivų. Perei- 

„ . . - .. . tą sąvaitę Baltijos Juroj,
žengęs nacių organizacijai, Estijos pakrašty, žuvo 1607

ciai liudija, kad visi tie da
lykai esą “legalus,” nes na
cių organizacijoj esąs pri
pažintas “vadovybės prin
cipas.” Kiekvienas narys 
įstodamas į “Bunda” pasi
rašo, kad jis pripažįsta “va
dovybės principą.” O re- 
mianties šituo “principu”

vėjams yra mokama, kiek vadas galįs dalyti su orga- 
valandu jie dirba, ir sutvar-1 nizacijos pinigais kas tik 
kyli tuos dalykus taip, kad'jam patinka; jis galįs “pra- 

„„u..*.. i lošti juos arklių lenktynė- j
se” ar net ir “į surpaipę” su
mesti. Todėl Kuhn neprasi- 

nes, kaip vadas, jis turėjęs 
teisę eikvoti jos iždą ant 
moterų.

daibininkai nebūtų skriau
džiami. Tyrinėjimai jau 
Diasidėjo. Federalinė DarT 
bo Santikių Taryba jau pra
dėjo šaukti į Washingtoną 
darbdavių ir darbininkų at
stovus. Fabrikantai šito bai
siai išsigando. Pereitą savai
tę jie jau nutarė kreiptis į 
teismą ir prašyti, kad tas in- 
junetiono keliu sustabdytų 
šitą tyrinėjimą. Bet išrodo, 
kad jie nieko nepeš.

RADO ŽEMĖJ AUKSO 
GYSLĄ.

Georgijos valstijoj, netoli 
nuo senos alikso kasyklos, 
pereitą sąvaitę buvo atrasta 
nauja aukso gysla. Nors ji 
vos tik dviejų colių storio ir 
10 colių pločio, tačiau aukso 
nuošimtis esąs toks didelis, 
kad tonas šito žvyro duosiąs 
apie $60,000 aukso.

WATERBURIO RINKI
MUS LAIMĖJO DEMO

KRATAI.
Waterbury, Conn. — Ne

žiūrint kad demokratų parti
ja čia pusėtinai apsiskanda- 
lino buvusiais savo suktais 
politikieriais, miesto majo
ras vėl buvo išrinktas demo
kratas, Vincent Scully, ku
ris gavo 17,349 balsus. Jo o- 
ponentas republikonas Fos- 
teris gavo 14,965 balsus, o 
socialistas John W. Ring — 
4,390 balsų.

NUSIPIRKO GRABĄ, KA
PĄ, KRYŽIŲ IR PASI

KORĖ.

tonų “Panevėžys” ir 945 to
nų “Nida.” Abudu laivai ga
beno anglis iš Anglijos į 
Lietuvą. Kas atsitiko su jų 
įgulomis, žinių da nėra. Šį 
panedėlį žuvo ir trečias Lie
tuvos prekybos laivas, bū
tent “Kaunas,” kuris buvo 
beveik tokio pat didumo 
kaip “Panevėžys.”

Žinios iš Londono sako, 
kad “Kaunas” žuvo nuo mi
nos Olandijos pakrašty, ne
toli Rotterdamo. Vienas jo 
jurininkas buvo minos spro
gimu užmuštas, o 4 sužeisti.

Tarp pereitos subatos ir 
šio panedėlio žuvo šie lai
vai :

Nuskandintas 8,309 tonų 
olandų garlaivis “Simon 
Bolivar.”

Italu “Gražia.”
Švedų “B. O. Borjesson.” 
Jugoslavu “Tsaritsa Ma- 

litsa.”
Lietuvių “Kaunas.”
Visi šitie penki laivai pri- vo drąsumu ir populiarumu 

gulėjo neitralėms valsty- padarė labai daug gero, 
bėms ir su karu nieko ben- Joks kitas prezidentas ne- 
dra neturėjo.

Anglija tuo tarpu neteko 
tik keturių laivų, būtent: 
“Blackhill,” “Torchbearer,” 
“Wigmore” ir “Pensilva.”

Bet iš visų šitų laivų di
džiausia nelaimė ištiko olan
dų “Simoną Bolivarą,” nes 
su juo žuvo 85 žmonės.

Anglai mano, kad minas 
stato vokiečių nardomieji 
laivai. Vokiečių tikslas esąs 
nugąsdinti neitralinių vals
tybių laivus, kad jie nedary- 

ravtadac MiTTvicTAc tu su Anglija jokio biznio.F1 PkJrOS 'Vokiečiai dabar vartoja 
MIRTI ^^LKIROS vi£ai naujos konstrukcijos 

T. minas. Iki šiol minos buda-
Benton, III. — Piąsaikin- vo statomos su įkarais. Prie 

tujų suolas pereitą sąvaitę _____ ..... ,
čia nuteisė mirti elektros -o
kėdėj gydytoją g. w. Go- Amerika Kovoja Su 
re’ą, kuris nušovė šio mies- Čninaie
telio advokatą ir laikraščio HSllipuiS.
leidėją Choisserą.

Buliaus Kova Su 
Automobilium.

Tamaqua, Pa. — Tarp Ta- 
maquos ir Pottsvillės perei
tą sąvaitę bulius užpuolė 
vieškeliu važiavusį automo
bilį. Visų pirma jis movė ra
gais i mašinos priešakį. Au
tomobilistas pasuko Į šoną, 
norėdamas bulių aplenkti; 
gyvulys tuomet griebė ragais 
jo mašiną iš šono. Tik per 
plauką fordukas nebuvo nu
mestas nuo kelio. Paskui bu
lius pasipurtė ir nuėjo sau 
atgal į ganyklą. Bet ant ke
lio jau gulėjo numušta auto- 
mobiliaus lempa, nuplėštas 
vienas sparnas ir daugybė 
smulkesnių jo dalių.

STREIKAS GALI UŽDA- 
RYT VISUS TEATRUS.

Amerikos Darbo Federa
cija nutarė šios savaitės u- 
tarninką išvesti streikan 35,- 
000 filmų pramonės darbi- 
kų, jeigu darbdaviai nepa
kels jiems 10 nuošimčių at
lyginimo. Federacija gali iš
vesti streikan da ir 40,000 
judžių operuotojų, kurie dir
ba teatruose, jeigu kompa
nijos nenorėtų pasiduoti. 
Taigi, jeigu filmų kompani
jos su savo darbininkais ne

Kviečia Demokratus 
Vienybėm

Senatorius Burton K. 
Wheeler, kalbėdamas aną
dien Marylando'moterų de
mokračių suvažiavime, ra
gino demokratui} užmiršti 
visus skirtumus ir vienytis 
ateinantiems prezidento 
linkimams. “Aš pats atkak
liai priešinausi tūliems pre
zidento Roosevelto reikala
vimams,” jis sako, “prieši
nosi ir kiti demokratai, bet 
mus skyrė tik taktikos klau
simas, o ne pagrindiniai įsį- 
tikinimai.” Reikia ecą pri
pažinti, kad Rooseveltas sa-

labai daug gero.

butų drįsęs stoti už tokias 
dideles ir radikales -refor- 

, mas, kokių pravedė Roose- 
, veltas. Todėl reikia esą žiū
rėti, kad tos reformos nebu- 

i tų panaikintos, kad ateinan
čių rinkimų nelaimėtų re- 

i publikonai, nes republiko- 
nų politika, tai “aklosios 
reakcijos politika.”

Sangerville, Me. — Šios į susitaikytų, tai streikas ga- 
apylinkės farmerys And
rew Cleavee atėjo pereitą 
sąvaitę pas graborių, nusi
pirko grabą, išsirinko kry- 
žin užmokėjo už duobę, ir 
išėjęs tuoj pasikorė. Sako
ma, kad jam nusibodęs gy
venimas.

les uždaryti visus šalies te
atrus.

ANGLAI UŽSAKĖ AME
RIKOJ 400 ORLAIVIŲ.
Pereitą sąvaitę Anglijos 

atstovai užsakė North 
American Aviation korpo
racijoj 400 karo lėktuvu už 
$17,000,000.

1,250,000 BEDARBIU 
GRYŽO DARBAN.

Darbo Departamento se- 
ANGLIJA NETEKO JAU kretorė Miss Perkins prane- 

165 LAKŪNŲ. ’ L - .
Londone

skelbta, 1 _
džios iki šiol žuvo jau 165 
Anglijos lakūnai.

DUKART-PUOLĖ PA
RYŽIŲ.

Šį panedėlį vokiečių bom- 
banešiai dukart mėgino už
pulti Paryžių, bet abu kartu 
buvo nuvyti priešlėktuvinės Frank įvedęs visiems pri-' keliatas 
artilerijos ugnimi.

ša, jog šiais metais darbai 
oficialiai pa- Jungtinėse Valstijose tiek 

kad nuo karo pra- ■ pagerėjo, kad apie 1,250,- 
000 bedarbių buvo priimta 
atgal į darbą.
LENKIJOJ ĮVESTAS PRI

VERSTINAS DARBAS.
Iš Krokuvos pranešama, 

kad užimtos Lenkijos vo- 
kietys gubernatorius Hans

| verstiną darbą.

Kalbėdamas anądien Bos
tone federalinio žvalgybos 
biuro (F. B. I.) valdininkas 
Turrou pasakė, kad dabar
tiniu laiku šitas biuras veda 
labai ryžtingą kovą su sve
timų valstybių šnipais. Pas
kutiniais keliais metais A- 
merikoje priviso tiek šnipų, 
kad kovai su tuo pa'vojum 
reikėję organizuoti kontr- 
špionažą. Tai yra tokia slap
ta organizacija, kuri šnipi
nėja svetimus šnipus. Iki 
šiol daugiausia šnipų Ame- 
likoje buvę iš Vokietijos, o 
paskutiniais laikais susekta 

Sovietų Ru- 
j sijos.

MIRĖ VYRIAUSIOJO 
TRIBUNOLO TEISĖJAS.

Pereitą sąvaitę Washing
tone mirė Supreme Courto 
teisėjas Pierce Butler, kuris 
buvo susilaukęs jau 73 metų 
amžaus. Kai kas spėja, kad 
jo vieton Rooseveltas pas
kirsiąs dabartinį valstybės 
gynėją Murphy, buvusį 
Michigano valstijos guber- 
torių, kuris atsisakė vartoti 
miliciją prieš streikuojan
čius darbininkus. Jis yra pa
žangus žmogus ir karštas 
Roosevelto reformų šalinin
kas. Jeigu jis butų paskirtas 
į Vyriausį Teismą, tai to tei
smo didžiuma butų jau aiš
kiai Roosevelto pusėj.

DA VIENAS APKALTINI
MAS PRIEŠ BROWDERJ.

Prieš komunistų lyderį 
Browderj iškelta da vienas 
apkaltinimas, nes susekta, 
kad jis yra išsiėmęs da ir 
trečią užsienio pasą suklas- 
tuotu vardu. Šitą išsiimda
mas jis sakėsi esąs Richard
son.

MCV BU | dirbtuvėj ir nu]eiBtas vandenj
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5 APŽVALGA I
KĄ PASAKOJA LENKŲ 
ARMIJOS KARININKAS.

Šiomis dienomis miškais 
atvyko Lietuvon da vienas 
buvusios lenkų armijos ka
pitonas, kuris paaiškino tas 
priežastis, dėl kurių taip 
greitai subirėjo Lenkijos 
valstybė.

Svarbiausia priežastis bu
vus ta, kad Lenkijos liaudis 
neturėjo jokio balso valsty
bės reikaluose. Šąli valdė 
ponija, kuri rūpinosi tik sa
vo pilvu ir blizgučiais. Ji 
gyveno ne dabartimi, bet 
praeities atsiminimais apie 
Lenkiją “od morza do mo- 
rza,” ir ji siekė tokios Lenki
jos dabar. Todėl kai vokie
čiai užpuolė Čekoslovakiją, 
Lenkijos patriotai, vietoj 
užtarti brolišką tautą, patys 
atsiplėšė nuo jos Cieszyną. 
Strateginiu žvilgsniu čia bu
vusi padaryta didžiausia 
klaida, sako tas kapitonas, 
bet žiopla Lenkijos aristo
kratija to nesuprato. Esą—

“Mes padčjom sugriauti de
mokratiškąją Čekoslovakiją ir 
vieton to, kad su ja stotume 
petis petin prieš bendrą prie
šą. laimėjom kelis šimtus kilo
metru pavojingo fronto su Vo
kietija. štai kur musų pirma
sis pralaimėjimas! O kas už 
tai kaltas? Musų neprotingoji 
užsienių potika, iškasusi Len
kijai duobę ir pripylusi ža
rijų.”

Gudrus vokiečiai nesi
priešino Lenkijos patrio
tams, kuomet šie ėmė Cie
szyną. Lenkai manė, kad 
vokiečiai linki jiems gero. 
Bet dabar paaiškėjo, kodėl 
Berlyno militaristai tam ne
sipriešino. Per Cieszvną da
bar jie galėjo Įsiveržti Len
kijon ir akies mirksny užim
ti jos svarbiausius pramo
nės centrus.

Toliau tas karininkas pa
sakoja :

“Lenkija turi ilgą nuolati
nėm tragedijom atžymėtą is
toriją. Bet ji tiek neprotinga, 
kad, tariant ano didžio francu- 
zo žodžiais, iš istorijos nieko 
neišmoko, bet nieko nei neuž
miršo... Ji vaidino didelę vals
tybę, stengėsi spindėti blizgu
čiuose. Kadangi mužikas yra 
tiek neturtingas, kad jis ne
galvoja apie ką kitą, kaip tik 
apie šiandieninę būklę, jis bu
vo užmirštas ir apleistas, o vi
sas dėmesys buvo nukreiptas į , 
turtingąjį dvarininkų luomą. 
Nepasibaigiantis skurdas daž-. 
nai lenką valstietį ar miestų 
darbininką versdavo pamiršti, 
kad jis lenkas, žemės reforma j 
čia liko neįvykinta, nes bijota 
susipykti su dvarininkais. Kai- į 
mietis matė nuolat gėrybių 
perteklių dvare ir lygino tat 
su savo nuolatiniais truku
mais. Dvarininkai iš aukšto Į 
žiūrėdavo į kaimiečius ir net I 
skriausdavo juos. Kaimiečiai 
gaivališkai nepakentė turtin
gųjų, o kadangi valdžia propa
gavo tik turtinguosius, rėmėsi 
turtingaisiais, nepakentė ir tos 
valdžios.

“Ir štai kas iš to atsitiko. 
Kada Rydz-Smigly sakė per' 
radiją: ‘mes nueisim, padary-; 
sim!...’ eilinis lenkų kaimietis 
nežinojo, kur jis nueis ir ką 
padarys. Jei ne Vitosas, laiku 
pradėjęs veikti valstiečių ma- j 
sės, kažin ar butų mums tiek 
pasisekusi mobilizacija, kiek 
ji pasisekė. Prasidėjo karas su 
vokiečiais, ir mes pamatėm, 
kad šaltai ir abejingai į musų 
pastangas žiuri ne tik musų 
mažumos, bet ir miisų netur
tinga liaudis. Vadinasi, ir šiuo 
kritišku momentu Lenkija at
sirėmė ant 18% diduomenės, 
bet ta diduomenė buvo tiek iš
lepusi pokyliuose ir paraduose, 
kad jų karingumas krito pir
mą kartą utėles iškrėtus iš de
batų. Narsiai kovojo tik tos 
musų armijos dalys, kurios bu

vo sudarytos iš smulkių valdi
ninku ir geriau gyvenusių 
prieš kara pramonės darbinin
kų.“

Minimas čia Vitosas (Wi- 
tos) buvo Lenkijos valstie
čių vadas-, bet poniškosios 
valdžios buvo iš Lenkijos iš
tremtas ir iki karo gyveno 
užsieny. Kiekviena pažan
gesnė mintis Lenkijoj .buvo 
persekiojama. Ir todėl—

“Karas buvo trumpas,” sa
ko šitas kapitonas. “Mes neka- 
riavom, tik bėgom ir. bėgom 
atgal. Kada mus puolė sovietai 
iš užpakalio, mes pasijutom 
kovoja su trim priešais. Fron
te mes grumėmės su vokiečiais 
ir sovietais, o musų miestų ir 
kaimų gyventojai šaudė į mu
sų nugarą. Iš mažumų ir iš 
kaimiečių sudarytos kariuo
menės dalys niekad nepraleis
davo progos dezertyruoti, o 
musų karininkai, nemokėdami 
suvaldyti kareivių. į kuriuos 
nežiūrėjo, kaip į žmones, im
davosi drastiškų sudraudimo 
priemonių, dėl ko per dažnai 
kautynių metu gaudavo po ke
lias kulkas į nugarą.

“Kada musų kariuomenė 
buvo žlugusi, daugelis karinin
kų stengėsi ne tuščiomis 
sprukti per sieną. Bet sekėsi 
tiktai tiems žmonėms, kurie 
buvo prie pat sienos. Ne rusai 
ir ne vokiečiai sumedžiodavo 
bėgančius karininkus i Lietu
vą. žmonės į kiekvieną pado
riau apsirengusį, į karininką 
žiurėjo, kaip Į priešą ir su juo 
nedarė ceremonijų. Aš supra
tau, kad nepaspruksiu iš Len
kijos, nepavirtęs proletaru. 
Laimei, mano veidas, kaip tik
ro mužiko, rubus gavau gana 
prieinama kaina. Aš virtau su
vargusiu, apiplyšusiu valstie
čiu, purvinais marškiniais ir 
kraujuotu nuo žaizdos kaktoje 
veidu. Aš ėjau per kraštą, vai
dindamas valstietį ir baisėda- 
masis žiaurumų, kuriuos ma
čiau. Vietomis gaisrai man 
švietė kelią naktį, ir aš mačiau 
daug deginamų dvarų.

“Kada aš perėjau sieną į 
Lietuvą, tai bučiavau žemę, 
žegnojausi ir vis žiurėjau at
gal. ar mane neužmuš koks 
nors atsekęs miestietis. Bet, 
deja, aš išlikau gyvas, tačiau, 
tur but, tai būvi stebuklas...”

Kaip lenkas, šitas kari
ninkas sakosi tikįs, kad 
Lenkija greit bus nepriklau
soma ir faisva, “bet ji jau 
niekad nebus tokia nepro
tinga, kokia buvo dabar.” 
Jis pripažįsta, kad ir Vil
niaus pagrobimas buvo di
delė lenkų ponijos klaida. 
Jis džiaugiasi, kad Lietuva 
Vilnių vėl atgavo. Bet ji at
gavo jį jau nualintą, apleis
tą, ir da toli ne visą. Tai yra 
didelė Lietuvai skriauda, 
jis sako.

“LIETUVOS AIDAS” 
KELSIS I VILNIŲ?

Elta praneša, kad “Lietu
vos Aidas,” tautininkų or
ganas, ketina keltis į Vilnių, 
kur jis pradėjo eiti dar 1918 
metais.

Iš kitų kultūrinių įstaigų 
Esą numatyta kelti į Vilnių 
buvusį Klaipėdoje, dabar 
Šiauliuose, Prekybos Insti
tutą ir pedagogijos Institu
tą, kuris dabar randasi Pa
nevėžy (piima ir jis buvo 
Klaipėdoj).

Taip pat esą numatyta iš
kelti Vilniun tris Lietuvoc 
universiteto fakultetus—hu
manitarinį, teologijos ir tei
sių.

Lietuvos vyriausybė, kaip 
rodos, kol kas da nesiruo
šia į Vilnių keltis, nes nutar
ta turėti Vilniuje tik Lietu
vos valdžios įgaliotinis.

Pirmų darbų eilėje esanti 
numatyta žemės reforma 
Vilniaus krašte.

artilerija, .pasiruošusi ginti savo krašte nepriklausomybę, jeigu vokiečiaiŠtai olandu
mėgintu veržtis tenai smurtu. Kaip suomiai nenori įsileisti į savo kraštą ginkluotų Ru
sijos komunistų, taip olandai priešinasi ginkluotiems Vokietijos fašistams. Olandijos 
aimija nedidelė, bet gerai išlavinta ir puikiai apginkluota.

ŠIASI REVOLIUCIJAI.
Bet ji galės įvykti tik tada, 

kai Hitleris pralaimės karą.
Kaip praneša iš Londono 

specialė “New York Times” 
radiograma, Anglijos socia- 

I lietų organas, “The New 
Leader,” paskutiniame sa- 

; vo numery įdęjęs labai įdo
mų Vokietijos socialistų 
pranešimą, išsiųstą iš Vo
kietijos slaptais keliais.

; Jo turinys esąs toks:
“Vos praslinko du karo 

mėnesiai, o Vokietija jau 
atsidūrė baisioj ekonominėj 
būklėj. Valdžia išleido nau
ją patvarkymą, kad gyvu
liai gali but šeriami vien 
tiktai gilėmis. Vietoj arba
tos, Vokietijos moteiys gali, 
vartoti tiktai aviečių lape
lius. Kas turi vieną siutą, 

j tam antrą pirktis uždrausta.

Vokietijoj tokių kareivių, 
kurie norės šaudyt begink
les darbininkų moteris.

“Vokietijos kariuomenėj 
laisvės armija organizuoja 
savo branduolius. Šita lais
vės armija susideda iš re- 
publikinių, demokratinių ir 
darbo žmonių partijų.

“Bet šita laisvės armija 
veiks tik tada—ir galės 
veikti tik tada—kada suirs 
Vokietijos militarizmo for
macijos, kada kariuomenė 
pradės trauktis iš fronto be
tvarkėj, kada revoliucionie
riams beliks nugalėti tiktai 
slaptąją policiją ir privati
nes Hitlerio gaujas (juod- 
marškinius ir šturminin- 
kus), kada prieš reguliarę 
kariuomenę kovot jau nebe
reikės. Vienu žodžiu, lais
vės armija pradės veikti,

VILNIAUS ŠELPIMAS 
BUS VIDAUS MINISTE

RIJOS ŽINIOJE.
Apie Vilniaus žmonių šel

pimą Elta praneša šitokių 
žinių:

“Įsteigtas Vyriausis Vilniaus 
Kraštui Remti Komitetas įsi
kūrė buvusiose Vilniaus Vacla-

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLAS NU
TARTA STATYTI BROOKLYNE.

Taip nutarė organizacijų 
atstovų konferencija.

Konferenciją šituo reika
lu buvo si
dieną Brooklyno Lietuvių 

vimo Sąjungos patalpose, Duo Piliečių Kliube. Posėdį ati- 
nelaičio g. 9a, Kaune, kur ga- darė komiteto pirminikas 
Įima kreiptis dėl aukų ir infor
macijų.

“Komitetas formaliai įregi
struojamas Vidaus Reikalų Mi
nisterijoje ir bus visiškoj jos 
kontrolėje. Visos Komiteto 
darbo apyskaitos bus patikri
namos. Atskirose Lietuvos vie>- 
tose steigiami vietiniai ko
mitetai.”

Taigi išrodo, kad visi Vil
niaus Kraštui šelpti pinigai, 
nežiūrint iš kur ir kokiais 
keliais jie bus Lietuvon siun
čiami, galų gale turės sup
laukti į tą Vyriausi Komite
tą, kuris bus vidaus reikalų 
ministerijos žinioje.

Amerikiečiams tuo budu 
pasidaro du oficialus keliai 
aukoms siųsti: vienas — pei 
Generalinį Lietuvos Konsu
latą New Yorke, o antras — 
tiesiai į Lietuvą, Vyriausio
jo Komiteto adresu.

PARYŽIUJE KOMUNIS
TŲ AREŠTAI.

Nors komunistų partija 
Francuzijoj uždaryta ir jų 
spauda uždrausta, tačiau jie 
nepaliauja veikę. Pereitą 
savaitę pasirodė jų slapta 
išleistas laikraštis “L’Huma- 
nite.” Policija tuojaus jį 
konfiskavo ir pradėjo areš
tuoti komunistų veikėjus. 
Lapkričio 16 dieną buvo su
imti 9 jų agitatoriai.

KANDIDATAS I MEKSIKOS 
PREZIDENTUS.

Meksikos revoliucijos partija 
nominavo savo kandidatu į 
Meksikos prezidentus generolą 
Manuelį A. Camacho, kurio at
vaizdas čia yra parodytas.

kuomet revoliucijos galimy
bės Vokietijoj bus pribren
dusios politiškai ir techniš
kai.

“Šita valanda gal da ne 
tuoj ateis, bet ji ateis. O tuo 
tarpu, kuomet užsienio mi- 
nisteris Joachimas von Rib- 
bentropas skelbia karą iki 
galo, tai nelegalus Vokieti-( 
jos judėjimas atvirai prane
ša visam pasauliui: ‘Vokie
čių liaudis šito karo nenori!’ 
Vokietijos laisvės armijos 
nelegalus radijo siųstuvas 
dabar nuolatos skelbia: 
‘Kareiviai, nešaudykit! Gin
klų darbininkai, reikalaukit 
didesnių algų ir kovokit 
prieš Hitlerio karą’!”

I Muilas po naujų metų ne- 
\ bus jau nei gaminamas, nei 
parduodamas. Maisto gali
ma nusipirkti tik tiek, kiek 
valdžios duodamose korte
lėse pažymėta, o tų porcijų 
sveikatai palaikyti neuž
tenka.

“Prie valgomųjų daiktų 
krautuvių stovi eilės alkanų 
moterų. _Jos gauna truputį 
pieno, bet jo neužtenka nei 
vaikams. Jos skundžiasi to
kia būkle ir nerimauja. Tas 
nepatinka nacių valdžiai. 
Žvalgybos (Gestapo) virši
ninkas Heinrich Himmler į- 
sakė areštuoti tokias mote
ris ir bausti pagal nacių į- 
statymus. Bet nedaug jis ras

sidėti prie šio kilnaus darbo, 
aiba norėdami gauti plates
niu informacijų, prašomi 
‘ .................... : Da
riaus-Girėno Paminklo Ko
mitetas, Sekr. A. Gudonis, 
280 Union avė., Brooklyn, 
New York.

Norėdami prisidėti auko
mis, čekius ir money orde
rius prašome rašyti iždinin
ko vardu, John Spurgai, ku
rio adresas yra toks: John 
Spurga, Port Jefferson Sta., 
Long Island, N. Y.

Tikimės, kad gerašidžiai 
lietuviai pritars šiam musų 
darbui ir parems jį. Pagerb
ti savo tautos didvyrius, Da
rijų ir Girėną, yra kiekvieno 
lietuvio pareiga.

ušaukta 29 spaliu kl’eiPtis šiuo adresu: usauKia zy spanų p:,.Sn,. pQm:„i,i,

Jonas Šaltis, kuris visų pir
ma paskyrė J. Glavecką, A. 

. Augimą ir F. Milišauką į 
komisiją mandatams priim- 

; ti. Paskui buvo pakviesti di- 
> dėsnių organizacijų atsto

vai, kad pasakytų savo nuo- 
. mones apie žadamą statyti 

paminklą. Visi jie pasisakė, 
kad remia paminklo suma
nymą.

Mandatų komisija prane
šė, kad konferencijoj daly
vauja 79 delegatai nuo 38 
organizacijų, ir perskaitė jų 
vardus.

Pirmininkas paklausė vi
sų ar pritaria paminklo sta
tymui? Visi atsakė, kad pri
tarė. Tuomet pirmininkas 
pasiūlė paskirti paminklui 
vietą, kartu pa'aiškindamas, 
kad Brooklyno Lietuvių Pi
liečių Kliubas turi gavęs iš 
miesto sklypą žemės prie sa
vo namo ir turi leidimą pas
tatyti paminklą toj aikštėj. 
Miestas jau pavadino tą aik
štę Lithuanica Square.

Prasidėjo diskusijos, per 
kurias pasidarė 3 įnešimai:

1. Statyt paminklą Brook- 
lyne, minėtoj Lithuanica 
Square aikštėj.

2. Pataisymas: pajieškoti 
tinkamesnės vietos.

3. Pataisymas prie patai
kymo: palikti klausimą at
darą iki kitos konferencijos.

Balsuojant, delegatai pa
sisakė taip: 46 už pirmutinį 
įnešimą, 8 už antrąjį, 6 už 
trečiąjį.

• Taigi, balsų didžiuma nu
tarta Dariaus-Girėno pa
minklą statyti Brooklyne, 
Lithuanicos aikštėj, prie 
Lietuvių Piliečių Kliubo na
mo.

Adv. Briedis parodė ir pa
minklo planą, kuris visiems 
patiko.

Paminklui statyti išrink
tas šitoks komitetas:

Pirmininkas — Jonas Šal
tis.

Vice-Pirmininkas — Wal
ter Gudonis.

Sekretorius 
Gudonis.

Iždininkas — Jonas Spur
ga.

Iždo Glob. Jurgis Karpus 
ir Juozas Kairys.

Fin. sek. — Adv. Stephen 
Briedis.

Be to, nuo kiekvienos or
ganizacijos paimti po vieną 
atstovą į komiteto narius.

J. Šaltis, pirm. 
Antanas Gudonis, sekr.

Žodis į visuomenę: Orga
nizacijos ir pavieniai asme
nys, norėdami kuo nors pri

Antanas

SVARBUS WAGNERI0 PLANAS SE
NATVĖS APSAUGAI.

Einant tuo planu, kiekvie
nas galėtų gauti iš valdžios 

$100 kas mėnesi.
Senatorius Wagneris, ku

ris sugalvojo dabar veikian-
Antanas GudonisT'gė’ki*. tį socialės apsaugos įstatys 
į~ mą, siūlo šitą įstatymą taip 
Naciai Steigsią Vie
ną Europos Valstybę

praplėsti, kad kiekvienas 
asmuo galėtų nusipirkti sau 
iš valdžios iki $100 apsau
gos į mėnesį.

Šitas jo planas galutinai i 
da neišdirbtas, bet jo tiks-'

draudos, kuri suėjus laikui 
, duotų jam iki $100 kas mė- 
i nesį pajamų. Tokia apdrau- 
da kainuos žmogui 30 nuo- 

i šimčių mažiau, negu apsi- 
^Uą^įjži^rtt privatinėse kom
panijose.

2. Ši apdrauda bus par
duodama paštuose tokiu 
pat budu, kaip dabar yra 
parduodami taupymo bo- 
nai.

Šios apdraudos pradžiai 
i federalinė valdžia turėtų 

j” i paskirti iš savo iždo bent

Vokietijos ministeris Tur
kijai, Franz von Papen, kai- ____________
bedamas su laikraščių korė- Įas jau buvęs prezidentui I 
spondentais pereitą savaitę Rooseveltui išdėstytas, 

prezidentas pareiškęs jam 
karštą savo pritarimą.

Senatorius Wagneris da
bar svarstąs to plano smulk
menas ir pasiūlysiąs jį Kon
gresui tuojaus po naujų me
tų. Paviršutiniai to plano 
bruožai esą tokie:

1. Kiekvienas pilietis ga- ---------  -r-----
sau federali-[da turėtų but tik iki $100 

įstaigose ap-1 per mėnesį.t

$90,000,000.
Wagneris mano, kad pri

vatinėms apdraudos kom
panijoms ši programa daug 
nepakenktų, nes inšiurans 
kompanijose dabar apsi
draudžia daugiausia turtin
gi žmonės, kurie ima dau
giau kaip $100 į mėnesį. 
Wagnerio siūloma apdrau-

davė maž-daug suprasti, 
kad po karo, jeigu Vokieti
jai pasisektų jį laimėti, na
ciai ketina panaikiniti visas 
Europos šalis ir įsteigti vie
ną valstybę, taip kad ateity
je nebūtų daugiau karų.

“Anglija siūlo steigti vie
ną Europos valstybę ateity,” 
kalbėjo von Papen. “Bet ji . . 
turėjo pakankami laiko nuo ės nusipirkti 
pereito karo_ir -vistiek nieko 1 valdžios 
nepadarė. Taigi dabar bus
s^ituo^reikliu ”e pasiruplntl Kas Laimės Nobelio Dovaną Už Taiką?

Ir toliau jis pridūrė, 1 
Vokietijos tikslas esąs su
tvarkyti Europą taip, kad 
visos valstybių sienos butų 
panaikintos ir tautoms ne
būtų reikalo dėl jų peštis.

Sovietų Kariuomene 
Jau Lietuvoje.

(Per Lietuvos Gen. Konsulatą.)

Kaimas. — Sovietų ka
riuomenės padaliniai, ei
nant Maskvos spalių 10 d. 
sutartimi, anądien atvyko į 
Alytų, Prienus ir Gaižiūnus. 
Atvykdami rusai, einant 
tarptautiniais papročiais, 
pagerbė Lietuvą patrankų 
saliutais ir sugrieždami Lie
tuvos ir Sovietų himnus. 
Lietuvoje jie lygiai draugin
gai sutikti.

New York. — Lietuvos 
Generalinis Konsulatas 14 
lapkričio dieną išsiuntė i 
Lietuvą $1,275.50 aukų, iš 
jų $1,000 kabeliu.

Kandidatų yra daug: Stali
nas, Hitleris, Mussolinis 

ir kiti.
Nobelio ' Fondas kasmet 

skiria penkias dovanas dau
giausia užsipelniusiems pen
kiose srityse asmenims. Vie
na tų dovanų yra skiriama 
už nuopelnus 
kai.

Šiuo laiku 
įdomu žinoti, kas šįmet tai
kos dovaną laimės.

“Washington Evening- 
Post” ima šitą klausimą 
juokais. Jis įdėjo karikatū
rą, kuri parodo, kad Ameri
koj pirmutinis Nobelio do
vanai kandidatas stovi pre
zidentas Rooseveltas. Bet 
jis turi labai daug konku
rentų Europoje ir Azijoje.

Visų pirma, Nobelio do
vanos laukia Mussolinis, 
kuris įvykdė “taiką” Etiopi
joj, Ispanijoj ir Albanijoj.

Kinijoj “taiką” vykdo 
rankoves atsiraitojęs ja
ponas.

pasaulio tai-

visiems butų

taikos dovana bus pripažin
ta jam, nes “vardan taikos” 
jis palaidojo net tris valsty
bes, kurios “drumstė pasau
lio ramybę,” būtent, Austri
ją, Čekoslovakiją ir Lenki
ją, neskaitant Klaipėdos 
krašto.

Paskutinėmis dienomis 
pasaulio taikos arenoj pasi
rodė da vienas žymus čem- 
pijonas—tai Juozas Džiu
gašvili, kurį komunistai va
dina Stalinu. Sekdamas Hit
lerio pavyzdžiu, jis taipgi 
pradėjo uoliai darbuotis 
“taikos labui”: jis jau įvyk
dė “taiką” Lenkijos rytuo
se, pastatė po 20,000 savo 
“taikos sargų” Estijoj, Lat
vijoj ir Lietuvoj, o dabar 
ruošiasi įvykinti “taiką” ir 
Suomijoj, kurią valdo “vieš
pataujančioji klasė.”

Taigi, kas iš jų laimės 
taikos dovaną^ dabar da 
sunku numatyti, nes visi jie 
giriasi dirbą “taikos labui.” 
Tik vienas Rooseveltas nesi
giria. Žinoma, jis ir neturi

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

gražiai aprašyta apie Rymą. Lietu
viškas vertimas yra lengvas ir trra- bei'lainas 
žus. Chicago, III. 1909, pusi. 432. , • 1.4.0
Drūtai apdaryta ...................... $2.50 abejo, Hitltlis tikisi,

Vakarų Europoje dėl No- j kuo pasigirti. Jis da niekur 
belio dovanos dabar už ger-I taikos neįvykdė ir, kaip ma- 
klių imasi Hitleris, Cham-'tyt, neketina to daryti. Dėl 

ir Daladier. Be Į to, matyt, ir Maskva labai jį 
kad kritikuoja.
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LSS. 19 kuopos banketas.

Grand Paradise svetainė
je 11 lapkričio įvyko Lietu
vių Socialistų Sąjungos 19 
kuopos bankietas. Pokilis 
buvo tikrai gražus ir žmonė
mis gana tirštas. Vargu kita 
sriovė sutraukia tiek publi
kos į savo banketus, kiek jos 
sutraukia socialistai. Publi
ka buvo gana mišri ir dau
giausia vietinė. Tiesa, buvo 
patersonietis Kindaras, ne- 
warkietis Driusys ir Burkė 
iš Unionville City, N. J. Dar 
buvo ir iš Great Necko keli 
draugai: Petrauskas, Nau- 
nikis ir kiti. Gražus būrys 
buvo Atkočaičio dirbtuvės 
kriaučių. Buvo keliatas ir 
komunistu. Visi svečiai so- 

"cialistu vakarienėje jautėsi 
smagiai. Kurio tik nepa
klausi, “Kaip vakarienė pa
tiko?” gauni atsakymą: 
“Gana puiki!” Žinoma, už 
vakarienės pagaminimą 
kreditas priklauso musų ga- 
spadinėms.

Be vakarieniaujant keli 
dalyviai buvo paprašyti pa
kalbėti. J. Buivydas, kaip 
pirmutinis kalbėtojas, LSS 
19 kuopos vardu ačiavo su
sirinkusiems, kad jie netin
gėjo ateiti į LSS parengimą. 
A. Žilinskas, senas socialis
tų veteranas, kalbėjo apie 
svarbiausius pasaulio įvy
kius. Jis pažymėjo, kad 
prieš kelis metus musų va
karienėse būdavo kalbama 
apie bendrą darbininkų 
frontą. Bet tie, kurie siūlė 
mums tuos bendrus frontus, 
šiandien susivienijo su faši
stais ir to pasekmėje gana 
stambi Europos valstybė, 
Lenkija, tapo nušluota nuo 
žemės paviršiaus! Užsimo 
iimas steigti karines s 
ias Lietuvoj, Latvijoj, Est<> 
nijoj ir Suomijoj gąsdina 
pasaulį daug daugiau. Šie 
metai, sako drg. A. Žilins
kas, yra žiaurumo metai. 
Komunizmas susivienijęs su

Newarkietis Driusys taip 
pat kritikavo komunistus, 
kurie pravardžiuodavo so
cialistus “social-fašistais,” 
o šiandien patys susitarė su 
fašistais prieš socialistus, 
kurie netik skelbia demo
kratiją, bet ir kovoja už ją. 
Kalbėtojas mano, kad jokia 
kita politinė partija nesusi
kompromitavo taip darbi
ninkų akyse, kaip komunis
tą partija, Jos susirišimas 
su naciais galutinai ją palai
dojo, .jis sako, ir jos nega
lės prikelti nei Dimitrovas, 
nei kiti, nes ji visai neteko 
pasitikėjimo darbininkų 
masėse. Aš, girdi, pirmiau 
nritardavau komunistams, 
bet ne dabar—ne !

Kalbėjo J. Šaltys ir dar 
keliatas vyrų ir moterų, ku
rie džiaugėsi, kad socialistai 
po sunkios kovos su komu
nistais pradeda atsigauti ir 
jiems lemta vadovaujamo
ji rolė.

Neapsieita ir be dainų. 
Greatneckietis Petrauskas 
udainavo porą gražių liau

dies dainelių. “Džipsių ka
ralienė,” p. Atkočaitienė 
taip pat gana gražiai padai
navo porą dainelių. K. 
Kriaučiūnas savo komiško
mis dainelėmis apie Vil
niaus atgavima gardžiai vi- 
"Us prijuokino. Vasiliaus
kas, žinoma, visiems patiko 
su savo maloniu balsu.

L!

šova..?

Šis vaizdelis parodo, kaip Detroito legijonieriai ir kiti patriotai mušė komunistus iš
einant .jiems iš Fosterio prakalbų. Keliolika žmonių buvo sužeista.

i. ...

RTAT ..fU t

viltis. , vaikščioti. Bet pakalbinki kalboje bus vaidinta pirmą
Kada nuvykome antrą musų lietuvius — vyrai, su-1 kartą. Vaidinimas įvyks 

nedėldienį, tiek daug me-įtverkime kliubą ir buriu iš- lapkričio 26 d., Sokolų sa- vi rl/> r, za i 1 r i n iai n n o 1 1 ( onzlirti 1 i i»<il matudžiotoju jau neradome, bet eikime pamedžioti (žudyti Įėję, 3:30 vai. po pietų.
antys daug gudresnės, gyvulių.—Zec.), kaip darol 
Skrenda po dvi, tris ir gana kitataučiai, vokiečiai, italai į 
toli. Jeigu kiek pasiekei, —tuojaus gausi atsakymą: j 
tuojaus puola į vandenį ir “Pinigų neturiu šautuvą ir 
paneria. Ir stebėts reikia, kostiumą įsitaisyti.” O šau-jO šau-j 

nebrangus|

p.

darbuotes.
buvo trau-

Iš Sales B-ves
Spalių 29 d. 

kiami Lietuvių salės koope
ratyvo šėrininkų paveiks
lai. Paveikslus ėmė V. Vel- 
žis, lietuvis fotografas. Mat, 
šiais metais sukanka 25 me
tai kaip buvo pradėta orga
nizuoti kooperatyvas, tai 
minint praeitį ir nutarta nu
sifotografuoti senių ir jau
nų “feisus.” Butų gerai, kad 
kiekvienas šėrininkas tuos 
paveikslus įsigytų. Jie kai
nuoja nedaug, tik vieną do
lerį.

Kol paveikslai buvo trau
kiami, tai moterys viduje 
kepė jautieną; paveikslus 
nusitraukus, visi ėjo keptos 
jautienos valgyt.

Salės bendrovei sekasi 
neblogai, bet galėtų būti da 
geriau, jei solidariškai visi 
veiktų. Dabar gi musų spė
kos suskilusios. Demokratai 
turi savo namą ir saliukę; 
atletai taipgi turi savo ne
mažą įstaigą. Be to, yra 
bažnyčia ir prie bažnyčios 
salė. Visoms grupėms reikia 
apsukriai veikti, kad pri
traukus rėmėjų. Bet kad ii 
apsukriai veikiama, prie 
tokio pasiskirstymo nei vie
na įstaiga didelių uždarbių 
negali turėti.

syvis žmogus, “Keleivį” 
skaitė daug metų, ir da sa
natorijoj būdamas sakyda
vo, kad “Keleivis” jam ge- 
riausis draugas. Seniau Pili- 
pauskas daug veikdavo 
kriaučių unijoj ir pašelpinė- 
se draugijose. Baltimorėj 
priklausė prie Mindaugio ir 
Keistučio draugijų, o Con
necticut valstijoj, priklausė 
prie šv. Jono pašelpinės 
draugystės.

Užbaigdamas savo gyve
nimo dienas, T. Pilipauskas 
paliko žmoną, 4-rius sūnūs, 
dukterį ir žentą; taipgi du 
brolius, Kazį ir Antaną. 
Velionis palaidotas Louden 
Park kapinėse lapkričio 11 
dieną, be bažnytinių apei
gų. Jo šeimyna ir jo draugai 
liūdime netekę gero žmo
gaus. Z. G.

Clevelando Žinios.
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Juozo Versiacko mirtis.
Mirė Juozas Versiackas, 

susilaukęs tik apie 52 metų 
amžiaus. Paliko nubudime 
moterį, sūnų ir dukterį. Ve- 
'ionis ilgokai nesveikavo ir 
paskutines kelias savaite3 
praleido ligoninėj, kur buvo 
padalyta operacija ir po to 
pasimirė. Vietos lietuviuose 
Juozas buvo gerai žinomas, 
nės jis daug veikdavo jų tar
pe, prisidėdamas ir parem
damas kiekvieną naudingą 
darbą. Prigulėjo ir prie SLA 
136 kuopos, kur taip pat dar
bavos kiek jam laikas leis
davo, todėl nuo kuopos jam 
buvo nupirktas gėlių vaini
kas. Ir aš reiškiu gilios už
uojautos Juozo šeimynai ir 
giminėms.

Negerai pasakyta.
Tūlas šėrininkas iš Balti- 

rnorės “Keleivio” 43 nume
ry rašo: “Lietuvių svetainė
je buvo gaspadorių ir gas- 
padinių, bet nebuvo tokių, 
kaip dabar yra socialistas 
K. Matuiiauskas, kuris nu
šluostė visiems per geres
nius laikus buvusiems gas- 
padoriams nosis.” “Dabar 
blogi laikai, tačiau jis savo 
nenuilstančiu darbštumu pa
daro 2 tūkstančiu dolerių 
daugiau negu kiti.” Šėri
ninkas čia norėjo K. Matu- 
liauską išgirti, bet, mano 
supratimu, jis jam paken
kė. Aš žinau, kad Matu- 
liauskas kandidatuodamas 
į namo gaspadorius nemanė 
niekam “nosių šluostyti.” 
Mes girdime susirinkimuose 
kaip Matuliauskas pats sa
ko, kad jis vienas nepada
rys stebuklų, ir dėl to jis 
visuomet ragina visus remti 
savo salę —- veikti sutarti
nai visiems. Kad Matuliaus
kas darbštus ir teisingas 
veikėjas, tai visi pripažįsta
me; bet nereikia perdaug 
žeminti ir pirmiau buvusių 

Jis gyrė Sovietų gaspadorių. Vienam jų pro- 
hibicijos laikais už salės 
reikalus net kalėjime rei
kėjo porą mėnesių sėdėti. 
Kiti irgi daug padirbėjo.

Kalbant apie salės reika
lus, reikia visuomet turėti 
minty, kad čia reikia daug 
pasišventėlių ir daug rėmė
jų, nes išlaidos milžiniškos 
ir skolos da labai daug yra. 
Aš pasakyčiau, kad buvę 
pirmiaus gaspadoriai ir da
bartinis — visi turime dirb
ti, kad atmokėtume skolas, 
ir kad nebūtų taip kaip su 
Chicagos Lietuvių Audito
rija atsitiko.

Visi šėrininkai ir direk
toriai, budėkime! Ateis 
Bendrovės valdybos rinki
mai, tai žiūrėkime atvirai^ 
kurie valdybos nariai ge
riau dirba. Dabar tūli jų 
perdaug net dirba, o kiti 
net i susirinkimus neateina. 
Tokių kitiems metams j val
dybą nerinkime.

Baltimorietis.

PATERSON, N. J.
Įvairumai.

Šiomis dienomis čia mirė
ZTčlVU meilumu UCUOU. .v.. ------------------- : t-----------
Rėikia atiduoti kreditas kada antis pasineria į van- j tuvai Amerikoj _ _

ir komisijai, kuri gana ru- denį, tai iškyla už kokios ir gana geri. Tiesa, čia nėra po operacijos Jonas Jasio- 
pestingai priruošė vakarie- Į pusės mylios, ir prieiti prie i didelių zuikių, 
nę. Ypatingos garbės užsi- jos sunku. ?'r~i ’ ” už
pelno P. Tiškus su savo laiko medžiotojai 
žmona, kurie už visus dau- išmokino, I 
giausiai dirbo prie vakarie
nės surengimo.

..ijiioe, *. pi.vxv. i u.uvi.u «u.„.u, nėra New nis, 42 metų amžiaus vyras, 
jos sunku. Mat, per sąvaitę į Yorko apylinkėje vilkų ir Dėl piasto jnižiurėjimo li- 

"'iotojai jas taip lokiu, bet yra ančių, fazanų goninėj gavo plaučių užde- 
, kad mes virš 50 ir kitų paukščių, kuriuos ga- girną ir mirė. Velionis buvo 

išleidome ir voų tik i Įima medžioti. Kitataučiai1 da nevedęs, bet gerai žino- 
Tur- tuo naudojasi, tai kodėl mu-, mas vietos lietuviams. Pa-

Jzsimo- Du kai. 
stovy!^

rtu medžiojom antis.
Long Islande yra milio- 

nai laukinių ančių. Spalio 
20 dieną atsidarė jų me
džiojimo sezonas. Mudu su 
drg. W. Balvočium nuvyko
me pamedžioti. Mums atro-

fašizmu grūmojo pasaulio' ^ė, kad svietas nemedžioja jrrs,tvt: a). ’oo 
demokratinėm valstybėm.! ii’ mes lengvai gausime val-
Socialistai, kaip laisvės ir ' telę pasiirstyti po Long Is- 
demokratijos gynėjai, ne- i lant sound. Bet apsiriko- 
gali tokiai politikai pritarti, < me ! 
kuri grasina žmonijos lais
vei ir kultūrai.

. V. Zaveckas, kriaučių u-1 
nijos 54 skyriaus pirminin
kas, dar smarkesnį pareiški
mą savo kalboje padarė. Jo 
nuomone, socializmas gy
vuos. Jis pareiškė didelę pa
garbą tiems LSS 19 kuopos 
nariams, kurie nuo 1919 
metų nepalsidavė komunistų 
atakoms, o laikėsi savo nu
sistatymo. Šiandien, jis sa
ko, mes jau matom kur nu
ėjo musų “revoliucijonie- 
riai”—jie susiženijo su Hit
leriu ir eina silpnesnių tautų 
doroti. Musų komunistai to
kią politiką užgiria ir džiau
giasi, kad dabar jau Angli
jai ir Francuzijai bus kaput. 
O kaip čia senai, sako V. 
Zaveckas, musų konferenci
jose tie musų draugai agita
vo už “bendrą bloką su An
glija, Francuzija, Rumuni
ja ir Lenkija prieš Hitleriš
ką Vokietiją!” Šiandien gi 
jie džiūgauja, kad Lenkija 
jau sunaikinta ir kad Hitle
ris puola Angliją, puola de
mokratines valstybes. Aiš
ku, kad komunistai nebuvo 
demokratijos šalininkai ir 
nebus. Tad nenuostabu, kad 
daugelis nuosakesnių ko
munistų numojo ranka ant 
tokio hitleriško komunizmo 
ir atėjo į socialistų eiles. 
“Aš manau, kad visi švares
ni ir sąžiningesni komunis
tai turėtų taip paradyti, nes 
gėda būti toje partijoje, ku
ri ne tik savo geriausius va
dus išžudė, bet ir su didžiau
siu žmonijos priešu fašizmu 
susivienijo!” užbaigė drg. 
Zaveckas.

Vos pradėjo dienoti ir 
mes jau buvome vietoje.1 
Pasirodo, kad šimtai žmo
nių turėjo valteles užsisakę 
jau tris-keturias sąvaites iš- 
anksto. Važiuojame į kitą ir 
.į trečią vietą, ir vis tas pats 
■—valtelių nėra. Pagaliau 
gavome vieną. Iriamės nuo 
kranto į jūrių įlanką, o me
džiotojai, lyg karo fronte, 
tik pyškina, tik kulia. Štai ir 
mums laimė — būrelis an
čių atskrenda: suliuobiam 
po du šuviu, bet nei viena 
antis nenukrinta. Liūdna... 
Iriamės toliau, toliau! Vėl 
būrys ančių, ir vėl pasek
mės tos pačios.

Valtis kiaura, vanduo 
veržiasi, pilu jį kiek drūtas 
lauk. Čia mano partnerys 
pokštelėjo du kartu ir nu
mušė dvi antis. Upas pasi
darė geresnis. Išmušėm 36 
šuvius, bet nukirtom tik aš- 
tuonias antis — mano part
nerys penkias, o aš tris.

Išbaigėme amuniciją ir 
varomės namo. Kelionė į 
kraštą nejauki, vanduo puo
la, neša musų valtį tolyn į 
jurą. Bet Balvočius moka ją 
vairuoti, dirba vyras sušilęs, 
o aš, lyg koks šinkorius piku 
ir pilu vandenį lauk iš val
ties. Pasiekėm kraštą. Turi
me šiokį tokį grobį. Bet tuo 
nepasitenkinę, nes kiti prisi
gaudę daug daugiau, o mu
du, du vyrai, išleidę 36 šu
vius, turime tik aštuones 
antis. Pykstame. Planuoja
me, kad atyvksime kitą kar
tą geriau pasiruošę, prakti
kos daugiau turėdami, tai 
prisišaudysime ančių iki 
valiai. Bet tai buvo tuščia

šūvių 
vieną antį nušovėme „ ___ ____ __________ _ „
but, prasti strielčiai... i sų lietuviai negali tuo pasi-j laidotas 31 spalių. Lai buna 

Kaip kalbiesi su lietu- naudoti? I jam lengva šios šalies že-
viais, t?.i.(visi sakosi esą Tiesa, musų daktarai ir melė!
strielčiai, šaudę Lietuvoje keli biznieriai važiuoja stir- . -- ------
vilkus, zuikius ir net Šernus/ nauti. Jų medžioklė didės-'. Nesenai čia buvo ALDLD 
O čia medžiojimo vietų ne- ’ nė ir išlaidesnė. Smulkus 1V ^DS kuopų surengtos 
trūksta, tik reikia okvatos ir medžiojimas daug nekai- prakalbos. Kalbėjo P. Bara- 
noro, o geresnio sporto ir; nuoja, o smagumo duoda nauskas ir D. M. Šolomskas 
poilsio nerasi, kaip po jurą gana daug. 1S Brooklyno. Pirmutinis ne-

> giria pasi-! Vytautas Katilius, fenai iš Lietuvos. Aiškino,
l kaip vargsta Lietuvos uki- 
i ninkai; juos, girdi, išnaudo- 
i ja netik valdžia, bet juos da 
! ėda lietuviškos blusos ir mu- 

šalis, kad Rusijoj duonos sės. Blusos vasarą neduoda 
nėra. I žmogui miegot, o musės ne-

Kalbėtojas sako, kad tuo- leidžia pavalgyt. Kaip tik 
met jis buvęs komunisti- atsisėdi prie stalo, tai uli
niam judėjimui atsidavęs ir lionai musių apipuola, tar- 
dirbęs labai nuoširdžiai; turn jos čia butų suvarytos

KAS GIRDĖTI CHICAGOJL
J. V. Stilsono prakalbos.

Drg. Stilsonas yra “Nau
josios Gadynės” redakto
rius. Šiuo laiku jam yra su
ruoštas prakalbų maršrutas, 
taigi jis kalbėjo ir Chicago
je. Matyt, jis yra gerai apsi
pažinęs su tais laikais, kuo
met kūrėsi ir darė pervers
mus bolševikų valdžia.

Jis yra buvęs Vilniuje tuo 
laiku, kada tą miestą po re
voliucijos užėmė bolševikai, 
ir net dalyvavo jų pasitari
muose. Jis buvo net kovų 
štabe, kuris rengė komunis
tų perversmą visoj Lietuvoj. 
Pasakė net dieną ir valan
dą, kada perversmas turėjo 
but pradėtas. Kalbėtojas 
sakosi tikrai nežinąs, ar tą 
sąmokslą Lietuvos šnipai su
žinojo, 
puolė, kad lietuvių armija 
apsupo Vilnių pirma negu 
perversmas buvo pradėtas, 
ir bolševikai turėjo iš Vil
niaus bėgti.

Vėliau drg. Stilsonas tu
rėjęs vykti Maskvon į Ko
munistų Internacionalo 
Kongresą, bet Rusijos ke
liai buvę tiek suirę, kad iš 
Vilniaus į Maskvą reikėjo 
važiuoti net 3 sąvaites.

Nors Rusijoj tuomet bu
vo badas, bet komunistų va
dai gyvenę kaip inkstai tau
kuose — nieko jiems netru
kę. Kongreso delegatams 
irgi buvę visko į valias ir vi
sur buvę atdaros durys. Ir 
jam, kalbėtojui, bado nebu
vę. Bet, sako, kai išeidavo 
komunistų didžiūnai kalbė
ti į alkanas minias, tai rėk
davo, kad ir jie badauja, ir 
kaltindavo kapitalistines

ar taip dalykai su-

dirbęs labai nuoširdžiai; i j .
bet pamatęs, kad pas komu- iš viso pasaulio.
nistus nėra nei nuoširdumo, šolomskas kalbėjo apie 
nei minties laisvės; komuni- politiką. < ‘
štai savo protu nesivaduoja, Rusiją, kad ji gerai padarė 
bet klauso tik įsakymų iš užimdama du trečdaliu 
Maskvos. Todėl jis atėjęs Lenkijos ir priversdama nu- 
pas socialistus, nes čia nie- sileisti Estiją, Latviją ir Lie
kas proto nevaržo ir įsaky- Į tuvą. Girdi, visas svietas tuo 
mų nedavineja. džiaugiasi, • tik Grigaičiai,

Visų jo kalbos smulkme- Strazdai ir “Keleivis" “me
nų čia nepasakosiu, nes luoja.” Kalbėtojas “paba- 
“Keleivy,” kaip savaitrašty, gaslovijo” ir Vitaitį, kad ne- 
tas užimtų perdaug vietos; sidžiaugia Stalino ir Hitle- 
pasakysiu trumpai, kad drg. no žygiais.
Stilsonas yra geras kalbėto
jas ir aš patariu “Keleivio” 
skaitytojams nueiti jo pasi
klausyti, jeigu jam teks da 
kurioj kolonijoj kalbėti.

Chicago j jis kalbėjo 10 aįškinama, kaip kovoti su 
kjlanciom kainom.

‘J. Matačiunas.

Šolomskas kalbėjo apie

Lapkričio 16 vakarą buvo 
Passaic County komiteto 

I sušauktas masinis mitingas, 
kur kalbėjo kongresmanas 
Marcantonio ir kiti. Buvo

Miesto rinkimai.
Musų miesto rinkimai jau 

praėjo. Majoru likos išrink
tas dabartinis, Harold H. 
Burton. Tai bus jau trečias 
jo terminas. Burtono opo
nentas O’Donell gavo apie 
40,000 balsų mažiau.

Burtonas yra žinomas 
turtuolių žmogus ir jį rėmė 
visa kapitalistinė spauda, 
taigi ir visi didieji biznieriai 
ir fabrikantai, nes laike 
stieikų jis duoda jiems dide
lę policijos apsaugą, o uni- 
jistams tiktai bizūną. Kodėl 
piliečiai už jį balsavo, tai 
sunku suprasti.

Burtonas praleidžia dau
giau miesto pinigu, negu ku
ris kitas majoras darydavo. 
Ir prie to da jis priešingas 
darbininkų organizacijoms. 
Iš to matyt, kad darbo žmo
nės da nesupranta savo rei
kalų, jei už tokį balsuoja.

Miesto taryboj pasidarė 
didelis pakeitimas. Išrinkta 
penkiolika naujų konsilma- 
nų (iš viso yra trisdešimts 
tris). Majoras bus republi- 
konas ir didžiuma konsilma- 
nų republikonai. žodžiu, 
Clevelande demokratų vei
kimas visai nuslopintas.

lapkričio vakarą, Mildos 'sa
lėje. J. P. Pranokus.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvis paskirtas Ameri

kos laivyno dantistu.
D-ras Vincas Maslovskis, 

tikras lietuvis, Onos S. Mas- 
lauskienės sūnūs, išlaikė 
kvotimus į laivyno dantistus 
ir tapo paskirtas leitenantu 
prie Dental Corps of the U. 
S. Navy.

D-ras Maslovskis buvo 
vienas iš kelių šimtų dentis-

Chicagiečiai turės gražią 
operą, “Bohemian Girl.”

Chicagoje operetėmis yra 
pasižymėjęs “Naujos Gady
nės” choras, vadovaujamas 
gabaus muzikanto Jurgio 
Steponavičiaus.

Opera “Bohemian Girl” 
yra trijų aktų ir labai gra
žios muzikos. “Naujos Ga
dynės” choras su savo mo
kytoju beveik kas vakarą 
daro praktikas ir šiaip jau tų, kurie laikė kompeticinius rėj mirė T. Pilipauskas, šir
šinai mokinasi. Šiai operai kvotimus Washingtone. Iš gęs apie porą metų plaučių

Viena Clevelando draugi
ja rengia našlių vakarėlį ir 
kviečia visus našlius ir naš
les. Gal tai gera proga naš
liams susipažinti, kad nebū
tų taip ilgų gyventi.

Grįžo iš Chicagos Alber
tas ir Stasys Jarai. Jie ap
lankė tenai močiutę. Kelionę 
atliko automobilium.

Jonas Jarus.

BALTIMORE, MD.
Mirė Tamošius Pilipauskas.

Lapkričio 7 d. Baltimo-

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

R«nkius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar-

| ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar-

» AiivvAjjjwu »» vwiiv. -.k-, b Y v. v. ( v vien gentiniai, puoiaaiutjnnai uui-

šįmet sueina lygiai šimtas keliu šimtų kandidatų vos užšaldymo liga. Pilipauskas. Ji®81“"1, važiuojant kur nors, nu
metu. Pirmą kartą ji buvo tik 19 išlaikė kvotimus, ir Amerikoj išgyvenęs apie 40 j zdaskutV pasi’knauSų ir^t’ Su’fone- 
scenoje pastatyta Paryžių- vienas iš įu buvo musu tau- metu, amžiaus turėjo 61 me- ,ėt*rin"> >r. gramatika. Antra 
je 1839 metais. Lietuvių tietis. ‘ 'h,c ‘ k..,." 1 pinota i-.da. SutaisėJustinas, tus. ' Velionis buvo progre- ’Si™- "u.“ 9*£ 35c.
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Išrodo, kad nelabai
sveikas esi, tėve.

—les, Maike, gumbas pa
sikėlė...

—Nueik pas daktarą.
—O ką jis man pamačys, 

vaike? Ot, kad galėčiau 
gauti šilto pieno nuo kar
vės, tai porą kvortų išgėrus 
gal butų geriau.

—Šiltas pienas gert ne
sveika, tėve.

—Na, tai koks sveika?
—Pasterizuotas.
—Maike, tu čia juokų iš 

manęs nedaryk. Aš paterlio- 
to pięno negersiu.

—Ne “paterliotą,” tėve, 
bet pasterizuotą reikia ger
ti.

—Tai koks čia difrensas?
—Pasterizuotas pienas 

reiškia, tėve, kad jis buvo 
Įkaitintas iki tokio laipsnio, 
kad visokios lig~ų bakterijos 
jame užmuštos.

—Nuo bakterijų, Maike, 
aš žinau geresni štofą. Iš
gerk paintę luginės, tai vi
sos bakterijos išgaruos.

—Bet “lugine” besigydy
damas tu, tėve, jau vos pa
eini.

—Ar tai tu mislini, Mai
ke, kad aš eičiau daug ge
riau, jeigu to paterlioto pie
no aUigerčiau?

—Be abejonė' butum 
daug sveikesnis, tėve.

—Olrait vaike, tai pasa
kyk man, kur tokio . pieno 
gauti.

—Krautuvėj.
—O štoiuose jo nepar

duoda?
—Taigi sakau, kad par

duoda.
—Ar tai tu štorą vadini 

krautuve?
—Taip, tėve. Lietuviškai 

ne “storas." bet krautuvė.
.—Aš, Maike, skaičiau ga- 

zietose. kad koks ten Byr- 
das išplaukė iš Bostono 
dviem šipai' jieškoti kokios 
ten ašies apie kitą galą svie
to, ar tas teisybė?

—Taip, tėve.
—Gazietos sako, Maike, 

kad jis pasiėmęs su savim 
maisto ant dviejų metų. Ai
tas irgi teisybė?

—Taip, tėve.
—Na, tai aš jau sugavau 

tave meluojant, vaike.
—Kaip tai?
—Tu man sakei, kad dėl 

žmogaus sveikatos reikalin
gas pienas. O dabar sakai, 
kad tas Byrdas per du metu 
su savo šipais nesugrįš. Tai 
kainai jis galės be pieno gy
venti?

—Jis, tėve, pasiėmė su 
savim daug konservuoto 
pieno.

— Kokio?

—Konservuoto.
—Maike, tu ir vėl meluo

ji. Pernai man sakei, kad 
konservatorijoj dainininkai 
dainuot mokinasi, o dabar 
jau išeina, kad tenai daro 
konservuotą pieną.

—Nesupranti, tėve. Kon
servatorija neturi nieko 
bendra su konservais. Kon
servais vadinasi tie valgiai, 
kurie dedami į skardines, 
kad nepagestų.

—Tai sakyk, Maike, ke- 
nuotas valgis, ale ne kon- 
s.ei’vuotas.

—Bet gferoj lietuvių kal
boj, tėve, tokie valgiai vadi-, 
naši konservais.

—Tfu, Maike, ant tokios; 
kalbos!

MEKSIKA PRIGLAUDŽIA 
3,000 PABĖGĖLIŲ.

Meksikos valdžia sutiko 
priimti ir apgyvenanti ant 
visados 3,000 pabėgėlių iš 
Vokietijos, Austrijos ir Len
kijos. Jie busią priglausi Ta
basco valstijoj, Meksikos 
pietuose.
APIE BALTIMORE ŽEMĖ 

DREBĖJO.
Lapkričio 16 dieną Balti- 

morėj ir jos apylinkėj du
kart buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas.

SUDEGĖ MIESTAS SU 
300 ŽMONIŲ.

Venecueloje ugnis sunai
kino Langunilo miestą, ku
ris buvo pastatytas ant stul
pų Macaraibo ežere. Tose 
būdose sudegė apie 300 
žmonių.

KĖSINOSI NUSIŽUDYTI 
DR. SMITH.

Louisianos kalėjime kėsi
nosi pasipiauti Dr. James 
M. Smith, buvęs valstijos 
universiteto prezidentas. Jis 
yra nuteistas -tiž politinius 
skandalus ir išvogimą uni
versiteto pinigų.

■ -r r?------
TROKU STREIKAS PA

SIBAIGĖ.
Streikavę Vermonto vals

tijoj trokų vežikai jau susi
taikė su darbdaviais. Sutiko 
dirbti 760 valandų per sąvai- 
tę ir gitus nuo 40 iki 60 cen- 
,tu už valandą.
P..',. .... . --------- :---------------------

,NUBAUDĖ GENERAL 
MOTORS KORPORACIJĄ

General Motors automo
bilių korporacija ir trys jos 
skyriai tapo nubausti po 
$5,000 už anti-trustinio įsta
tymo laužymą.

Lowell, Mass. — Pereitą j 
sąyaitę čia nusišovė polic- 
manas Keefe, penkių vaiku 
tėvas.

VILNIUS PASKUTINĖMIS DIENOMIS.
Dienraštis “Laikas” atsi

spausdino savo redakto
riaus H. Blazo laišką, rašytą 
Vilniuje spalių 14 d. Tame 
laiške aprašomas Vilniaus 
gyvenimas paskutinėmis 
dienomis. Redaktorius H. 
Blazas rašo:

Vilniaus gatvės pilnos 
žmonių. Visomis kryptimis 
zuja raudonosios kariuome
nės sunkvežimiai. Vieni pri
krauti ir brezentais dengti 
vyksta viena kryptimi, kiti 
treti vėl kita. Pralekia leng
vosios mašinos ir motocikli- 
stai. Prieš dieną ties bazili
ka matytieji šarvuočiai kaž 
kur po nakties dingo. Pilies 
kalne virš Gedimino bokšto 
jokios vėliavos. Bet ten vis 
dar vaikščioja rusų sargybi
nis ir nieko į kalną užlipti 
neleidžia. Rusai evakuojasi. 
Rusų kariai, prieš išvykda
mi iš Vilniaus, perkasi suve- 
nirus. Jie perka viską, nuo 
laikrodžių iki smulkmenų 
rašomajam stalui papuošti. 
Krautuvės tuščios, bet jos 
kas valandą dar labiau tuš
tėja, kol pagaliau lieka vie
nos tuščios lentynos ir krau
tuvės užsidaro.

Vilniečiai taip jau perka 
viską. Eilės ne tik prie kepy
klų, mėsinių ir kitų maisto 
produktų parduotuvių, bet ir 
prie manufaktūros krautu
vių. Kiekvienas bevelija tu
rėti namie kurią prekę ar 
daiktą, negu zlotą. Kiekvie
no vilniečio lupose klausi
mas : — Kas gi bus su zlo
tu? Kokia bus nustatyta jo 
vertė ir kiek tų zlotų bus ga
lima išsikeisti? Taigi, mies
tas gyvena pirkimo karšt
ligę.

Vilnius laukia. Vilnius 
jau nuo pat pradžios gyveno | 
netikrumo rūke. Jis nori, pa-1 
galiau, susilaukti vėl ramaus1 
gyvenimo. Jo žmonės nori 
dirbti, nori normaliai valgy
ti, nori poilsio šiltuose bu
tuose. Viso to dabar nėra. 
Nei darbo, nei pakankamai 
maisto, nei kuro. Viso to lau
kiama iš lietuvių.

Vilnius gyvena nenorma
lias dienas. Krautuvės ati
daromos tik kelioms valan
doms per dieną, o dalis jų ir 
visai neatsidaro. Jau 8 vai.

tobusais, bet dabar nuo tik
ros prabangos jie atsisakė. 
Mieste keli autobusai kur
suoja, bet jų taip maža, kad 
sustojimo vietose prisirenka 
minios žmonių ir retas kuris 
į autobusą gali patekti. Kol 
į jį pateksi, tris kartus grei
čiau nueisi pėsčias. Beveik 
visais Vilniaus autobusais 
lenkai gabeno į frontą savo 
kariuomenę, ir kur jie da
bar sudaužyti guli, nei vie
nas vilnietis pasakyti nega
lėtų. Tiesa, yra mieste dar 
gerokai vežikų, bet šią susi
siekimo priemonę vilniečiai 
šiandien laiko liuksusu ir 
naudojasi tik tuomet, kai 
tenka pervežti sunkius, ne
pakeliamus daiktus.

Kuo šiandien vilnietis 
minta? Valgyklose pietų 
gauti galima ir jos nėra taip 
perpildytos. Pietus iš dvie
jų patiekalų — sriuba ir 
mėsa. Šiais sunkiais laikais 
ypatingų gastronomijos ste
buklų laukti netenka, bile 
tik žmogus sotus. Gatvėse 
matyti žmonių, kramtančių 
sausą duoną. Gi šeimos min
ta daržovėmis, visokiomis 
mėsos liekanomis ir tuo 
duonos daviniu, kurį gauna 
pagal korteles. Bado nėra, 
bet nėra ir ištekliaus. Kavi
nėse kava ir arbata paduo
dama be cukraus.

Kai sutinka vilnietis lie
tuvį iš Lietuvos, tuoj klau
sia:

—Ar turite cukraus? Ar 
turite druskos?

Išgirdę, kad Lietuva turi 
net du cukraus fabrikus ir 
savo cukraus jai užtenka, 
vilnietis stebisi, lyg Ameri
ką atradęs. Bendrai, eilinis 
Vilniaus gyventojas apie 
Lietuvą mažai težino. Len
kai savo metų informacijų 
šykštėjosi ir dažnai musų 
gyvenimą vaizdavo neigia
mai. Dabar vilnietis apie 
Lietuvą nori, turėti kuo dau
giausia informacijų ir su
čiupęs kaunietį, laiko nusi
tvėręs už skverno ir tol klau
sinėja, kol tas mandagiai iš-' 
sisuka ir, švelniai tariant, 
pabėga, nes kitaip su vienu 
žmogum turėtų kalbėtis iš
tisą dieną.

Socialdemokratu Vaidmuo
c

Kovoje už Lietuvos Laisvę
Augustinas Janulaitis.

vakaro visi gyventojai turi 
būti namie. Rinkose be vai
sių ir daržovių nieko negau
si. Mėsinės lange pamatysi 
išstatytą karvės galvą, o ša
lia jos ištiestą ilgausią liežu
vį. Degtukų nėra visai, o 
žiebtuvėlių ne kiekvienas 
turi. Papirosų galima kios
kuose gauti tik iš pat ryto, ir 
tai pastovėjus gerą pusva
landį eilėje. Papirosai pras
ti, machorkos prikimšti ir tai 
gauni jų tik 10. Kai nori pa
pirosą pridegti, turi atsistoti 
ir laukti, bene praeis koks 
lukantis pypkorius, iš kurio 
galėtum ugnelės pasiskolin
ti. Teko matyti, kaip vienas 
vežikas su bankiutke danty
se, pamatęs praeivį su už
degtu papirosu, žaibo grei
tumu šoko nuo vežimo ir pa
metęs arklį ir šaligatvyje 
botagą, vijosi, kad gautų 
pridegti.

Po Vilnaus parkus slan
kioja žmonės ir renkasi ku
rui šakeles ir nukritusius la
pus. Jei sausa šakelė medy
je kur nors žemiau pūpso, 
žmonės stengiasi ją numuš
ti. Matyti ūkininkų, atvežu
sių malkų, jei jas malkomis 
galima pavadinti. Tai šla
pios karklų šakos, sudėtos 
į mažus pundelius, šiaudų 
raiščiu perrištos. Bet žmo
nės perkasi ir tokias mal
kas, nes kitokių nėra. Vil
niaus priemiesčiuose teko 
vėl matyti, kaip žmonės ant 
pečių nešasi žalių pušaičių 
gabalus. Nueina j mišką trį- 
se, nusikerta pušaitę, per
plauna jį į tris šmotus ir ne
šasi. Tėvas velka pušaitės 
drūtgalį, žmona vidurį, o 
kokių 12 metų sūnūs—vir
šūnę.

Gal anksčiau vilniečiai 
ii- buvo pratę susisiekti au-

Kad susidarytum vaizdą, 
koks susidomėjimas yra 
Lietuva ir lietuvių kalba, 
reikia užeiti į Šlapelienės 
lietuvišką knygyną. Knygy
nas sausakimšai prisikimšęs 
žmonių. Čia daug lenkų, o 
gal tik lenkiškai kalbančių, 
ir žydų. Visi prašo literatū
ros apie Lietuvą. Knygynas 
visų reikalavimų patenkinti 
beneįstengia, nes jeigu 
Vilniuje nori surasti lietu
višką knygą apie Vilnių ir 
jo kraštą, dienos metu su 
žvake nerasi, nes viskas bu
vusių šeimininkų lenkų bu
vo sukonfiskuota ir sunai
kinta.

Vilnius gyvena lietuvių 
atvykimo nuotaika. Visi 
rimtieji ir pastovieji Vil
niaus gyventojai lietuvių 
laukia. Bet mieste yra ir pa
kankamai padaužų. Jie 
skleidžia įvairius pramany
tus gandus, kad nedidelė, 
bet aktinga Vilniaus lenkų 
partizanų dalis tuo metu, 
kai rusai iš Vilniaus jau bu
sią pasitraukę, o lietuvių 
kariuomenė dar neatėjusi, 
sumosianti mieste pogro
mus ir plėšimus. Vilniečiai 
įbauginti ir linkę tikėti kiek
vienam gandui. Daug laiko 
reikia, kol juos nuramini, 
kol įtikini, kad vietos vil
niečiai lietuviai yra organi
zuoti, kad jie yra visokiems 
eventualumams pasiruošę ir 
pei einamuoju interegnumo 
periodu jokioms gaujoms 
pasiieikšti neleis ir yra pa
siryžę apsaugoti kiekvieno 
vilniečio gyvybę ir turtą.

Vilnius laukia lietuvių, 
nes Lietuva dabar jiem^ ra
maus gyvenimo simbolis, 
tas ramusis uostas, į kurį 
Vilniaus gyventojai nori pa
galiau įplaukti.

(Tąsa)

Šitas neaiškumas šiek tiek kliudė dar-t* 
bą, ir tas nenuosakumas šiek tiek įnešda- < f 
vo painiavų. Is rusų soc.-demokratų pusės 
nematyti buvo noro leisti skaldyti Rusiją, 
nes jie niekam neleido skirtis; kiti Lietu-įnŽtSi frU,“taS“ki^ (nėTų“ buvo 
vos kaimynai neuzsimine apie federaciją, | t šuki kul.rtos iki ^'skleidė Lie- 
kaip lygus su lygiu; kitose tautose dar ne; Į Sociald’emokratu Pal^ija panaudo- 

jo kiti ir savaip, nes ji praleido progą. Jie 
šaukė seimą Vilniuje. Šitiems sueiti į sei
mą leido ir rusų vyriausybės atstovas Vil
niuje. Buvo ir rinktinių atstovų, ar net pa
vienių asmenų. Vyrauja dabar kita nuotai
ka—pasilikti Rusijos ribose, netikima ne
priklausomybe, tenkinamasi tam tikros 
autonomijos reikalavimu. O ir gauti auto
nomiją nebuvo sąlygų: Rusų caras atsiga
vo. atbudo lusų nacionalizmas, o laisvės 
r išgaunamos nutarimais ir prašymais. 
Tuo tarpu nepriklausomybė liko svajone.

Vilniaus ’ Seimas — tai kompromise 
triumfas, toliau autonomijos reikalavimo 
nėjo. Bet kitąip ir daryti negalėjo. Jo nu
tarimai kabėjo ore, nebuvo realių jėgų ir 
tam, kas nutarta, įvykdyti: jau tuo laiku 
ėmė iš Rusijos pusti kiti vėjai, vejami rusų 
valdininkai priminė ten Rusijos gilumoj 
apie Rusijai gręsiantį pavojų, kad reikia 
neleisti skirtis kitoms tautoms. i '

Dabar, po 1905 m., jau ir socialdemo
kratų tarpe iškyla nuolaidieji, taikingieji; 
jie atstumia radikalus, šaukiančius į kovą, 
reikalaujančius aukų ir save aukojančius. 
Jau 1906 metais atsiranda nedrąsių balsų, 
kad reikia tenkintis autonomija Rusijbs 
ribose.

Rusijoj įsivyravo ribotoji monarchija; 
Rusija išliko nedaloma, neskaidoma.

Dalis Lietuvos visuomenės (nusistatė 
prieš slaptą revoliucinį darbą, .bet nenori 
tenkintis tuo, kas duota; dėl to tai prasi
deda kova su Rušų valdžia imperijos ribo
se legaliose formose. Liko dalis veikėjų be 
nuolaidų ir kompromisų, kurie šaukė į ko
vą toliau. Jie liko vieni su mažu būreliu 
pasekėjų; paskui juos maža kas benorėjo 

kratinių idealų.r©abar rusų valdžia puolė 
juos visu žiaurumu, plačioji visuomenė net 
nerodė jiems savo simpatijų; jokia nauja 
amnestija neatėjo, neišvadavo jų iš sun
kiųjų kalėjimų, Sibiro ištrėmimo. Paten
kintieji ką tik įgytais anų kovų laimėji
mais galėjo kartais prikaišioti LSDP, kam 
neišgavo Lietuvai ir autonomijos.

Pirmieji rinkimai į Rusijos seimą davė 
persvarą socialdemokratams, nes tai buvo

I persilaužimas. Todėl ir Lietuvoj dabar iš- 
p i kilo tie, kurie buvo prieš nepriklausomybę 

„ __ Jie tarė, kad dabar
gaviis tai, ką caras davė ir žadėjo, tuo jau 
viskas lairirėta, daugiau Lietuvai laukti nė
ra ko, neš statant didesnius reikalavimus

buvo aktingo politikos gyvenimo, todėl 
nebuvo reikalo palikti šitą dalyką ir Lietu
vos S. D. Partijos programoj. Juk politi
nėse Lietuvos kovose ji vadovavo, galėjo 
dabar mesti visas tas rezervas, kurios pir
miau buvo įdėtos atsargai, tolimai ateičiai, 
nes nebuvo su kuo federuotis, o tarė, jog 
Lietuva gali savitai gyventi, nes jėgų turi, 
tik reikia įkvėpti tam valios. Pirmą sykį 
toj dvasioj tatai buvo parašyta “Darbinin
kų Kalendoriuje 1904 m. (išėjusiame 
1903 m.) mano straipsnyje, pavadintame 
“Neprigulminga Lietuva.”

Dažniausiai gi paliekama ir toliau se
noji rezervą, galimybė Lietuvai dėtis ar 
skirtis nuo Rusijos, bet pridedama, kad 
šitą reikalą galutinai turės spręsti demo
kratinis Lietuvos seimas, susirinkęs Vil
niuje. Tuo pat dažnai buvo nurodoma nuo 
pat pradžios, kad reikia agituoti ne už Ru
sijos steigiamąjį seimą, bet už Lietuvos 
seimą Vilniuje.

Kovos darbas prieš rusų caro absoliutiz
mą ėjo stipryn. Nepasitenkinimo banga 
auga Rusuose. Atėjo tuokart sunki Rusų 
valdžiai valanda. Prasidėjo rusų japonų 
karas. Tuomet paaiškėjo, kad biurokrati
nis aparatas yra sutrūnėjęs, kad eikvoja- ' 
ma pinigai, liejama kraujas nežinia dėl ko 
ir už ką, o caras ir to nemoka tinkamai' 
daryti. <

Prasidėjo revoliucija. Rusų valdžia, bai
mės apimta, nusileido, kad bent kiek nutil
dytų žmonių aistras ir įnirtimą. Tarp kita 
ko grąžinta lietuviams spauda, leista, kaip 
ir kitiems, jai gyventi tokiomis pat cenzū
ros sąlygomis.

Jau tu mažų koncesijų nebeužteko. 
Puolimas rusų valdžios Lietuvoje, valdi- 
111I1IXU, ^C.LCAA^U cjt/i CAHCM nj H ‘ A A 'O A A A «. A AA J" A A . 

Pradėta vyti rusų valdininkus, popus, nai
kinti degtinės monopolius ir kurti savo ko
mitetai vietose. Buvo tai gaivalinis judėji
mas, kartais organizuotų žmonių veda
mas, labai dažnai pripuolamų.

x uvnniuo i a » ivJv) v aicii ~ y . j - '-j

ninku, įstaigų ėjo. smarkyn "ir smarkyn. eiti. Jie kovojo vardan socialiniu ir demo-

Audringi 1905 metai pastatė Lietuvos 
Socialdemokratų Partiją revoliucijos prie
šakyje. Tai buvo jos laimėjimų viršūnė. ,tlov<A1Ci 
Nepriklausomybės idėja, demokratybės i organizuotoji partija, turėjo aiškią praeitį, 
pardai, jos skleidžiami, turėjo geros klo- j<ajp paprastai, rinkėjai velijo atstovams 
ties visuose demokratiniuose Lietuvos pavesti kova dėl ju interesų, leido aniems 
sluoksniuose, ne tik daibimnkų. Jie pu- kovoti, o visuomenė pažiūrės, 
traukė į save visus nepatenkintus, įsitiki-. 
nusius, ar tik nuotaikos pagautus. Politi- Prasidėjo pusiau legalus darbar ir So
niai reikalavimai, susirinkimuos? pakai-1 cialdemokratų tarpe šį tą buvo galima 
tojami, ar daugybėje atsišaukimų pasklei- ramiai veikti. Kaijiam dar,vis,rodėsi, kad 
sti, įleido šaknis masėse; buvo visur ir 1 ....... J.........“
nuolatos kalbama apie steigiamąjį seimą 
Vilniuje.

Geriausioji agitacijos klotis, netikėtas 
partijos išaugimas, veržimasis į ją žmonių, 
nuotaikos pagautų, ėmė plaišyti ir pačią 
paitiją, judėjimas veržėsi per jos galvą, 
viršūnės nesusivokė, kaip ir kas daryti, 
temperamento žmonės paėmė vadžias, ir 
paskutinėj valandoj tat davė progos vado
vybei išsprukti iš LSDP rankų.

Rusų valdžia vartojo visokių priemo
nių sąjūdžiui numalšinti: karo ekspedici
jos, karo te.ismai ir tt. Atsirado ir talkinin
kų : Seinų vyskupas išleido atsišaukimą 
prieš revoliuciją, norėjo grąžinti carui val
dinių širdis, kurstė prieš tuos, kurie išga
vo tautai laisvę.

Rusuose įvyko atmainų, berods, negilių. 
Nestiprus ir negilus buvo judėjimas. Ma
ža miestų inteligentijos dalis ir darbinin
kai stipriai kovojo dėl politinių laisvių, gi 
nišų sodžius tamsus, mokėjo tik deginti, 
dėl to rusai nesugebėjo iš pamatų sugriau
ti carizmą; rusu inteligentija, liberaliniai < >i »
klodai pasitenkino kai kuriomis laisvėmis •,
ir raišąja konstitucija ir greitai atvėso prie ,Ąiejo ^alsusis pasaulio karas. Rusija 
revoliucijos, dėl to vyriausybė sodžių grei- sunkioj valandoj padalė ųuolaidą Lenki- 
tai nutildė, čia numalšinus ginklu, čia pr,a- jaįj iš lietuviu pusės kai kas bandė išgauti 

iš Rusų yaldžioš ir Lietuvai, stengėsi pri
simeilinti jai, rodyti savo ištikimybę, va
dinti Lietuvą Rusijos gintaru. Žinoma, 
nieko tuo*negelbėjo. Lietuvių inteligenti
jos dauguma buvo įsitikinusi, kad Rusija 
karą laimės, užtat bėgo į Rusiją, tenai gy
veno tremtinių gyvenimą. Turėjo taikytis 
prie esamų Rusijoj vėjų ir šlietis prie ati
tinkamų politinių grupių.

(Bus daugiau)

j revoliucija nepasibaigusi, dar liko kUr-ne- 
kur tikros karingos nuotaikos; bet dabar 
su tais rusų žandarai be atodairos pasielg
davo.

1907 m. Lietuvos socialdemokratų suva
žiavimas atvaizdavo tą nuotaiką. Vėlesni 
suvažiavimai sutinka būti Rusijos Imperi
jos ribose, sutinka susiderėti su rusų so
cialdemokratija.

Rimstant Lietuvos visuomenei, keičiasi 
šeiminiai (Durnos) atstovai: atsiranda ki
tos partijos — ramesnės, taikesnės, kurios 
nori rūpintis tam tikro pasiturinčiojo, jau 
susiprantančio klodo reikalais.rVisų pirma 
tat pasireiškė Užnemunėje.

Keitėsi partiniai santykiai, jų jėgos, iš
kilo naujos grupės. Bet nesikeičia vienas 
dalykas Lietuvos gyvenime — Lietuvos 

' centras buvo ir liko Vilnius. Dauguma dir
bo kultūros darbą lietuvių kalba, socialde
mokratai turėjo tenkintis dar darbinin
kais, kaip ir pirma vartojo dvi kalbas. Bu
vo laikai kada dirbo trimis: buvo prisidė
jusi ir žydų, tai buvo 1905-06 metais.

dėjus žemės reformą. Caras atsigavo, nors 
absoliutizmas buvo apkarpytas, Rusija 
paliko čielybėj. Carizmas pradėjo ofensy- 
vą prieš pakraščių separatizmą, sužadino 
rusų inteligentijos ir buržuazijos naciona
lizmą prieš pakraščius, kurie nori skirtis, 
kurie iš pat gilumų buvo sujudę.

Rusų revoliucijos silpnumas turėjo at
siliepti ir Lietuvai. Reikėjo šaukti steigia
mąjį seimą Vilniuje, o Rusijoj prasidėjo
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Iš Plataus Pasaulio
ESTIJA.

Sovietai išvaro tūkstan
čius ūkininkų. — Nuduotas 
Estijos “džiaugsmas” dėl 
Sovietų “apsaugos” jau pa
sibaigė. Atvykusi raudono
ji armija užėmė daugiau 
punktų negu buvo sutarta. 
Be .to, rusai pareikalavo, 
kad iš visų apylinkių, kur 
stovės jų raudonieji pulkai, 
butų iškraustyti visi vietos 
gyventojai. Tas apijna Eže
lio ir Dago salas, taipgi Bal- 
tikporto ir Hapsalu apylin
kes. Tas pridarė Estijos val
džiai didelio galvosūkio, nes 
reikia iškelti kelis tūkstan
čius ūkininkų, kurie gyve
no tose vietose nuo neatme
namų laikų. Kur tuos žmo
nes dabar padėti, valdžia 
nežino. Todėl valdžia nuta
rė duoti jiems po 250 iki 
500 estkronų laikinai pa- 
šalnai.

LIETUVA,
Vokiečių iškraustymo 

klausimas. — Lietuvos vo
kiečių laikraštis, “Deutsche 
Nachrichten fuer Litaun,” 
praneša, kad 35,000 Lietu
vos vokiečių iškraustymo 
klausimas da nesąs visai pa- 
aiškėjęs ir todėl pataria vo
kiečiams nesijaudinti. Kai 
viskas bus sutvarkyta, vo
kiečių organizacija Kultur- 
verbandas išleisiąs aiškų 
pranešimą. Dabar Lietuvos 
vokiečiai laukia to praneši
mo.

SOVIETŲ RUSIJA.
Ruth Rubens. — Maskvo

je kalbama, kad Ruth Marie 
Rubens, kuri buvo nuvykus 
su savo vyin iš Amerikos j 
Sovietų Rusiją ir tenai išsė
dėjo Į8 mėnesių kalėjime, 
esanti jąu padalyta Sovietų 
piliete ir apgyvendinta Uk
rainoj.. Apie jos vyrą nėra 
jokių žinių. Jis buvo areš
tuotas kartu su ja.1

ISPANIJA.
Atstatė kunigams algas. 

—Fašistiška generolo Fran
ko valdžia nutarė atstatyti 
Romos katalikų kunigams 
algas, kurias respublika bu
vo panaikinus. Generolas 
Frankas mokės popiežiaus 
agentams iš valstybės iždo 
•62,000,000 pezetų (apie 
$6,200,000) per metus. Be 
to, grąžino kunigams visus 
dvarus ir įsteigė fondą atly
ginti visus nuostolius, kokių 
per karą kunigai turėjo. 
Taigi ne veltui popiežiaus 
kunigai ėjo kartu su fašis
tais ir šaudė respublikos gy
nėjus.

UŽIMTOJI SUVALKIJA.
Vokiečiai žada pasitrauk

ti? — Atvykę iš vokiečių 
užimtos Suvalkijos j Lietuvą 
žmonės pasakoja, kad vo
kiečiai ten pradėjo elgtis su 
lietuviais labai mandagiai ir 
pareiškę, jog jie čia esą “tik 
laikini svečiai.” Iš to daroma 
išvada, kad vokiečiai ketina 
iš Suvalkijos pasitraukti.--- - ■ y 6-.it i:ČT u-■

AUSTRIJA.
140.000 žydų prašosi 

Amerikon. — Šiomis dieno
mis iš Europos atvyko Jung
tinių Valstijų imigracijos ir 
natūralizacijos biuro atsto
vas Carver, kuris sako, bu
vusioj Austrijos sostinėj 
Vienoj dabar esą 140,000 
žydu, kurie prašo leidimo 
atvažiuoti Amerikon.

KANADA.
Stropiai saugos sieną. — 

Kad per Kanados ir Jungti
nių Valstijų sieną nevaikš
čiotų šnipai ir sabotažuoto- 
jai, Kanados valdžia nuta
rė iškirsti pasieniu 300 my
lių ilgio ir 20 pėdų pločio 
liniją per miškus ir toj lini
joj pastatyti sargus. Tas už
kils ir ateivių šmugeliuoto- 
jams kelią.

BERLYNAS.
Nukirto 3 galvas. — Pe

reitą savaitę budelis Berly
ne nukirto trim žmonėm 
galvas. Naciai buvo apkal
tinę juos šnipinėjimu sveti
mų valstybių naudai. Nužu
dytieji vadinasi: Ewald La
kota, Johann Sroka ii' Ro
bert Schimjjf...........

Didelis Darbininkų 
Laimėjimas Detroite
Miesto majoru išrinktas Ed

ward Jeffries, unijų 
draugas.

Detroito miesto valdinin
kų rinkimai 7 lapkričio pasi
baigė dideliu darbinkų lai
mėjimu, nes miesto majoru 
buvo išrinktas Edward J. 
Jeffries, geras darbininkų 
draugas, kurį karštai rėmė 
CIO automobilistų unija ii 
kitos darbininkų' organiza
cijos. Jis gavo 226,386 bal
sus, tuo tarpu kai jo oponen
tas senasis majoras Reading 
gavo tik 108,973 balsus.

Reading yra didelis darbi
ninkų priešas, reakcininkas, 
stambaus kapitalo ramstis. 
Taigi šitoks katastrofiškas 
jo žlugimas buvo skaudu- 
antausis stambiam kapitalui 
ir bendrai visai reakcijai.

Prie Readingo biedniems 
žmonės mokesčiai buvo pa
kelti po $2 ant tūkstančio, 
o turčiams iš viso numažinta 
$15,000,000.

Miesto policiją majoras 
Reading vartojo kaip agen
tūrą darbininkų streikams 
laužyt. Jis vartojo visą mie
sto valdžios aparatą kovai 
prieš darbininkus. Jis sabo- 
tažavo net labdarybės de
partamentą, kuris šelpė be
darbius. Todėl automobili
stų unijos, kurios turi apie 
375,000 narių, nusistatė šitą 
reakcininką iš valdžioj iš
grūsti. Ir jis išlėkė galvatrū
kčiais.

Dabar per streikus polici
ja gal jau neskaldys darbi
ninkams galvų.

Naujas majoras užims 
vietą 2 sausio. Jis yra 39 me
tų amžiaus, Detroite gimęs 
ir augęs ir baigęs Detroito 
universitetą su literatūros ir 
teisių laipsniais. Per 8 metus 
jis buvo jau išrenkamas į 
miesto tarybą ir dabartiniu 
laiku yra tos tarybos pirmi
ninkas.

“Keleivio” Skaitytojas.

Čia Kėsintųsi Užmušti Hitlerį I PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolių Baltramiejų, Si

monų ir Valentina Meldažius, kilu
si s iš Šilavoto parapijos, Pažarsėio 
kaimo. Taipgi prašau atsiliepti sesu
tę Magdaleną Kazlauskienę. Visi at- 
tažiavo Amerikon prieš karų, gyve
no Pcnnsvlvanijos valstijoje. Jie pa
tys ulba kas nors iš jų gorų draugų, 
žinančių jų likimą, malonėkite man 
p unešti, busiu labai dėkinga, nes pa
ti rengiuosi grįžti j Suvienytas Vals
tijas ir turiu labai svarbių žinių iš 
Argentinos jiems pranešti. Mano ad- 
re as: Sra. Maria Meldažytė de Stra- 
lelailienė. Poste Rest ante, Correo 
.Central. Buenos Aires, Argentina. (0

Antanas Skolauckas su žmona, 
> l upios pravardė iš tėvų Žiliūtė Mąri- 
' ' joną iV Miežiškių miestelio, pajieš- 

kom švogerkos Agnieškos Juškaitės, 
girdėjom kad ženota, bet po vyru 
pravardės nežinom; taipgi ir Kazim. 
Snrea’t'čio (guj Sargaiėio?), abudu 
patina iš Panevėžio npskr., Miežiš- 
I i ’ kaimo. Girdėjom kad abu gyvena 
•CJricagoje. Prašau atsišaukti, arba 

• kurie žinot malonėkite pranešti jų 
ndresa. (g)

■ Antanas Skokauckas
I*. O. Box 2C7, Endicott, N. Y.

Štai čia toji Miuncheno aludė, kur 1923 metais Hitleris pirmu kartu organizavo fašis
tu "pučą” prieš demokratinę Vokietijos tvarką. Tas “pučas ’ tuomet jam nepavj’ko 
ir jis buvo pasodintas kalėjimai!. Dabar jis čia kasmet susirenka su sayo sėbrais pa
minėti to pučo sukaktį. Bet šįmet tas sukaktuves minint buvo paslėpta pragaro ,’Brta- 
šina, kuri sprogdama 8 fašistus užmušė ir apie 60 jų sužeidė. Hitleris' tačiau išliko
sveikas, nes jis pasišalino prieš pat bombos sprogimą.

SEATTLE, WASH. ŽODYNĖLIS
t L1ETUV1ŠK AI-ANGL IŠKAS IR 
I ANGLIŠKAI-LIEIU VlsivAft. telpa 
j 18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, IŲ0 puslapių. Kaina JI.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje ne:u. Gauna
mas "Keleivy.”

Žeme drebėjo.
Pereitos sąvaitės pradžio

je, 13 lapkričio, Pacifiko 
pakrašty buvo žemės drebė
jimas, kuris pridarė nemaža
nuostolių ir musų mieste. nD[n.
Daugely namų sutruko šie-' FLORIDA,
nn tinkriQ kni kill’ nukrito Gj^enkit šią žiemą saulėtoj Floridoj nų linhas, Kai KUl nUKlllO jr bukit sveiki Mes turime prirengę 
lubos, nugriuvo kaminai, SU- jums kambarių. Geriausia vieta jūsų 

• ■ 1 sveikatai, netoli juros, geriausia vie
ta žvejoti, orinčių sodnas, pigus pra
gyvenimas. Daugiau žinių norint ra
šykite: S. JONAITIS’ (7)

Star Route, Bunnell, Florida.

Pajieškau Vincento Kampio, iš Lic- 
h paeina iš šiau'ių apskr., Meš

kuičių miestelio. Jis gyveno daug 
metų Worcester)’, Mass. Kas žinot 
I ur jis randasi, prašau pranešti, ar
ba pats lai atsišaukia; yra svarbus 
reikalas reikale jo žemės Lietuvoje.

S. Urmons (H)
70įa S. Washtenaw av., Chicago, III.

ANGLIJA.
Neįsileis Amerikos vai

sių. — Anglijos maisto mi
nisterija uždraudė importo 
firmoms įvežti vaisius iš 
Juno-tinių Valstijų. Jos pa
reiškimas sako: “Anglija 
negali eikvoti savo pinigus 
užsienio vaisiams, kuomet 
jai reikia pirktis Amerikoje 
karo medžiagą.”

ČEKOSLOVAKIJA.
Žada šaudyt Icgijonie- 

rius.—Nacių radijas Pragoj 
pereitą savaitę paskelbė, 
kad čekoslovakų legijonie- 
riai, kurie perėję Lenkijon 
kovojo prieš vokiečių armi
ją, busią šaudomi, jei tik 
pateks j vokiečių rankas. 
Čekoslovakų legijonas Len
kijoj turėjęs per 15,000 na
rių.

VOKIETIJA.
“Europos jungas.”—Vo

kiečiu p’onagandos malū
nai paskelbė, kad Anglija 
esanti Europos jungas, kurį 
toliau nebegalima nešti ii 
reikia nusikratyti. Vokieti
ja turinti Europą nuo to jun
go paliuosuoti.

ITALIJA.
Gyventojų skaičius auga. 

—Per rugsėjo mėnesį šįmet 
Italijoj buvo 41,383 miri
mai, o gimė 87,400 vaikų. 
Taigi per vieną mėnesį pri
augo 46,000 žmonių. Dabar
tiniu laiku Italija turi 44,- 
417,000 gyventojų.

AIRIJA.
Badautojai perkelti ligo

ninėn. — Trys politiniai Ai
rijos kaliniai, kurie buvo 
paskelbę kalėjime bado 
streiką, taip nusilpo, kad 
valdžia liepė juos perkelti 
ligoninėn. Ketvirtas badau
tojas buvo paleistas.

ANGLIJA.
Kolonijų klausimas. — 

Londone pradėta kalbėt, 
kad laikas jau butų paten
kinti Italijos kolonijų reika
lavimą. Išrodo, kad jai bus 
duotas ba’sas Suezo kanhlo

ISPANIJA.
10 metų planas sugriau

tam kraštui atstatyt. — Is
panijos fašistai nustatė 10 
metų planą krašto atstaty
mui, kurį jie sugriovė Musš- 
oliniui ir Hitleriui padedant.

KAUNAS.
taryboj ir teisė naudotis Af
rikoje franeuzų uprtu Dži
buti, per kuri eina kelias į

■ i 1
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ŠVEICARIJA.

Etiopiją!.

Naujas laikraštis. — Kau- 
he pradėjo eiti naujas są- 
vaitraštis. “Spinduliai.” Jį 
leidžia ,žinomas “Baudžia
vos” autorius majoras Petras 
Ruseckas.

Vokiečių propaganda ii 
oro. — Pereitą sąvaitę vo
kiečiu bombanešis nuskri
do 50 mylių Šveicarijon mė
tydamas lapelius su propa
ganda prieš Angliją. Lape
liai spausdinti franeuzų 
kalba.

NIKARAGUA.
Gauna $2,000,000 pasko 

lą.—Eksporto- Importo Ban 
kas Washingtone sutiko1 pa 
skolinti Nikaraguos respub 
likai viešiems darbams $2, 
000,000.

MIRĖ POVILAS KATRIUNAS
Bainbridge, Ohio. — Rugpiu- 

čio 16 mirė ilgametis "Keleivio” 
skaitytojas Paulius Katriunas. 
Amerikon atvažiavo 20 metų 
amžiaus; paėjo iš Subačiaus pa
rapijos. Paliko žmona Mariutę, 
dukterį Malviną ir su sūnų Juo
zą, taipgi ir motiną da gyvą 
Lietuvoje. Visi jo draugai lin
kime jo kunui ramiai ilsėtis 
Amerikos žemelėj.

“Keleivio” Skaitytojas.

LAIMĖJO NOBELIO DO
VANĄ.

čia yra parodytas Dr. Ernest 
Lawrence, fizikos profesorius iš 
Californijos universiteto, lai
mėjęs $40,000 Nobelio dovaną 

| už nuopelnus fizikos srity.

krypo namuose lentynai, nu
krito puodai ir tt.

Pirmutinis' sukrėtimas į- 
vyko 11:47 valandą ryto. 
Nuo šito smūgio sugruvo 
highschoolės kaminas Au-1 
burnų miestely,' netoli nuo į 
Seattle, ir užsidegė mokyk-' 
los namas. :i 1 

m ii- . ilacomos mieste nuo ze- į 
mės drebėjimo susisiekė ele
ktros laidai ir užsid egė me
džio apdirbamo dirbtuvė. | 
Be to, nuo Tącomds Nation-' 
ai Banko šešto aukšto nutru-Į 
ko kelių šimtų svarų karny-1- 
zas ir nukrito žemėn, nu-■ 
traukdamas su savim elek- i 
tvos laidus.

Seattle’o riiieste perski
1O Countv-Citv bildingas; ! Soldino'mišką,’spausdiitti keturio’mis 
pasidarė 20 coliu plysys. Is 
policijos centralinės turėjo 
bėgti visi policmanaį, nes 
pradėjo kristi lubos.

R. K. Andruliunas.

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

KALENDORIAI 1940 M.
ši 1>.\-

MANVILLE, N.

I .5 A L
R1AUS

j LENDOR1AI, atvaizduojanti abu la- 
. kunus, jų tikrą orlaivį Lituanicą ir 

spalvomis, 15x20 didumo, labai pui
kus artisto J. Arlausko piešinys. 
Gražiausia Kalėdinė dovaną nusiųsti 
Lietuvon. Kaina 25c. už vieną. Už
sakant pažymėkit kokiais norit mė
nesiais, lietuviškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, ar
ba biznieriai kreipkitės dėl informa
cijų šiuo adresu:

STANDARD CALENDAR CO., 
.332 Broadway, So. Boston, Mass.

Čia išgyvenęs 24 metus, 
pasimirė fotografas Anta
nas Strokas, sulaukęs 59 
metų amžiau-- Iš Lietuvos 
jis kilęs nuo Keturvalakių, 
Mariampolės apskričio. Bu
vo pamokintas žmogus ir 
gerai vartojo kelias kalbas. 
Piie savo namelio jis buvo 
įtaisęs radio be elektros, bet 
ta lavo išradimą slėpė, nes 
stengėsi jį ištobulinti. Pasi- 
miius žmonai, iis vienas sau 
gyveno. Jis skaitė ir mylėjo 
“Keleivį,” vadindamas jį 
geriausiu savo draugu. Jis 
taipgi labai gerbė D-rą Šliu
pą ir nuolatos manęs prašė 
tėmyti. kur bus D-ro Šliupo 
paskaitos, kad dar nors kar
tą prieš mirtį galėtų jį išgir
sti ir pamatyti. Nąbagas, ne
sulaukė.

Nors velionis buvo laisvų 
pažiūrų ir prie jokios baž
nyčios neprigulėjo, bet ne
palikus jokio testamento, 
nurodančio ką. daryti jam 
mirus, tuoj prisišliejo lenkų 
kunigai ir su visom bažnyti
nėm ceremonijom palaido
jo. nes nebuvo kam pasi
priešint. Nabašninkas nepa
liko artimų giminių, tik vie
ną dėdę. i. •

Patartina laisvamaniams 
prieš mirsiant padalyti tes
tamenta. nurodant kaip ir 
kur nori but palaidoti.

Ilsėkis, Antanai, šioj pil
koj žemelėj amžinai!

Mainerio Sūnūs.

NAUJA VAISTU KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių li#ų šaknimis, 
A ugnie nimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais, .loję telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
guriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

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

NEBŪK ŽILAS

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa 
naikina Žilinu). Plaukų slinkimą ii 
Plaisknnas. Šias gyduoles privalėtų 
^urėt kiekvienas, kuriam žyla, slen 
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jot 
eti taiso žilus plaukus koki bu 
♦’o, bet nėra dažai. Nėra nieko u? 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.0f' 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ii 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą 
žinti Roika’nujame agentų.

VALORTONE HERB CO., 
Dept 4,

P. O. Box 54, Danville, 111.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apąivediniui i-imtoą lie

tuvaites, nuo 20 .iki 85 metą; aš esu 
rimtas vaikinas; tlabartjmu laiku 
dirbu mainosc. Progą, susipažinti su 
lietuvaitėm nfra. Prašau gyvanaš
lėm ir našlėm'su šeimynom nerašyti. 
Atsakymą duosiu ant rinito laiško. 
Prašau paveikslą prisiųąti, kurį pa- 
leikalavus 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, turiū pastovų 
darbą, prašau su pįrniu laišku pri
siusi savo fotografiją. Atsakysiu tik 
ant rimtų laiškų. Paveikslą sugrą
žinsiu atgal pareikalavus. Plačiau 
apie save paaiškinsiu laišku. (8)

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

Nezah, Ont., Canada.

Pajieškau apSivedimui riiptos mer? 
ginos arba našlės be šeimynos ‘tiuo 
27 iki 39 metų; aš esu vaikinas, gerai 
atrodau, dirbu aukso maihose. Kuri 
mylėtų gražų rimtą gyvėhihią, pra
šau atsišaukti. Daugiau žinių klaus
kite laišku. J. J. K (9)

Box 329, Geraldton, Ont., "Canada.

Pajieškau savo vyro Juliaus Mi
chailo,' , angliškai vadinas Jack Mi- 
chęll: Jis, prasišalino 1937 m. ir pali
ko .mane su maža mergaite, k ■

Čionais jo paveikslas.
Jis apie 30 metų amžiaus, aukšto 

ugio> myli spėrių rodytis. Veikiausia 
' jįs nuduoda nežjcnotu.' Kurie žinot 
kui'1 Jis randasi malonėkit man pra- 

I nešti, ųž ką busiu labai dėkinga. (9į 
Mrs. J. Michunas

150 N. Third st., Duquesne, Pa. 
---- r • ■————r————----------- -- i ■. 

Darbininkas ant Ūkės
Reikalingas, rimtam žmogui dar

bas ant yisados. Atsiliepkit tik to- 
: kic, kurie mokat ukes mašinas val
dyt. Su alga susitaikysim per laiš
kus. J. Pasternak (8)
24J Fisher Street, Walpole, Ma.šs.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

Parsiduoda Bekemė
1G metų biznyje, savjninkas per 

senas ir neišgali tvarkyt. Biznis ge
ras, mokančiam vest reikalą puikus 
gyvenimas. Klauskit laišku' ar vpa- 
tiškai. J. S. . . ' (7)

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Parsiduoda Ūkė
93 akerių geros žemės, 8. kamba

rių mūrinė stuba, barnė, "8 karvės, 2 
arkliai, vištų, ir farmos įrankiai ir 
derlius. Produktus .galimą parduot, 
gera kaina, nes arti marfcetai. Už 
viską $2,000.00; puse įtnokėf, (7)

MRS. CORNORS, • 
Box 184, Saratoga Sprirti^, N. Y. 
----  —;~/ ^78.------ -— Reikalingas Darbininkas 
Tarp 22 ir 42 metų šbižiaus. Ne

vartojantis svaigalų. Galintis ką rei
kia apie ūkę pataisyti, malevot, ir 
dirbt prie vištų. Geram darbininkui 
darbas pastovus .ir gera užmokestis. 
Jaunam vyrui proga* isimokint kaip 
auginti vištas. Rašydami, priduokit 
pas ką ir kaip ilgai dirbot.ir kiek no
rit užmokesčio.----------------------------(7)

John Stevenson, 
High st., Randolph, Mass.

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pts' mane: duosiu gerų patarimą 
ir busit patenkinti. (5t>)

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

panaTkinkit
PLEISKANAS ir 
Šustiprinkit 
PLAUKUS

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

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

VIRĖJA
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 

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

Knygą sutaisė K. Petrikienė. išleido A. L. D. L. D. 
Moterų Skyrius. Kaina $l.O0.

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

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite "Naujienas.”

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Aiųerikoje.

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

■ • ■ ' ; ♦) - T
Money Orderį ar čekį siųs Jei te:

“NAUJIENOS” 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

I



Segtas Puslapis 1 KELEIVIS, SO. BOSTON No. 47. Lapkričio 22 d., 1939.

Moterims Pasiskaityt
V ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

. M. MICHEI.-SONIENĖ.  ■

DĖL MEILĖS VIENAM 
MIRTIS, O KITAM AM

ŽINAS KALĖJIMAS.
Meilė yra didžiausia žmo

gaus laimė, tačiau dėl mei
lės papildoma žiauriausių 
prasižengimų.

Štai ką Lietuvos laikraš
čiai rašo apie tūlą Joną 
Radvinauską ir jo “roma
nus” su moterimis.

Radvinauskas Įsimylėjo 
merginą ir vedė ją. Paskui 
pamylėjo kitą, trečią ir pir
mutinę savo moterį nužudė. 
Šiomis dienomis Kauno apy
gardos teisme buvo jo byla, 
sutraukusi nepaprastai daug 
publikos, ypač moterų ii 
merginų. Kartu su juo buvo 
teisiama ir viena jo meilu
žių, tūla Anelė Gelgaudai- 
tė. Radvinauskas atvestas Į 
teismą iš kalėjimo, o jo mei
lužė Gelgaudaitė atėjo lais
va ir abudu greta atsisėdo. 
Jo didelė kampuota gal
va plika kaip arbūzas, o ji 
da jauna, graži mergina, 
nors jau turi prie savęs 4—5 
metų mergaitę. Tai Radvi
nausko prigyventa jai duk
relė.

“Lietuvos Žinių’’ reporte
ris piešia šitą skandalingą 
bylą taip:

Kaltinamasis Radvinaus
kas teisme jaučiasi laisvai, 
dideliu susidomėjimu klau
so tardomų liudininkų, drą
siai žvalgosi į teismo salę, 
kur pilna publikos. Jo vei
das išrodo patenkintas, tar
tum lauktų kokios dovanos 
už koki gerą darbą.

Jo mergina Gelgaudaitė 
sėdi užverktomis akimis, 
nuleidus galvą.

Po teismo koridorių vaikš
čioja kita moteris, vedžio- 
damosi mažesni už tą mer
gytę berniuką. Ji yra nužu
dytos Radvinauskienės gi
minaitė, o tas berniukas, 
tai nužudytosios sūnelis, 
taip pat Radvinausko vai
kas. Dabar jis našlaitis.

Istorija šitos bylos tokia: 
Paežerių vals. gyventojas 

J. Radvinauskas jaunas bū
damas išėjo iš namų laimės 
jieškoti. Darbo gavo mieste, 
o kurį laiką buvęs ir Angli- 
jon išvykęs uždarbiauti. Ke- 
liatą metų užsienyje pabu
vęs, sugrįžo Lietuvon ir čia 
gavo darbą.

1926 m. Radvinauskas 
susipažino su siuvėja Brone 
Stankevičiūte nuo Tau
ragės.

Bronė ką tik buvo pra
mokus siūti ir nesenai atvy
kus Kaiman. Viename pasi
linksminimo vakarėly Bro

Rooseveltienė Nenori But “Vapsva”

Vaizdelio viduryje čia parodyta p. Rooseveltienė. .ji svei
kinasi su buvusio prezidento Hooverio žmona. Kalbėda
ma apie moteriškas drapanas, p. Rooseveltienė pareiškė, 
kad ji nemėgsta gorsetų ir kitokių “prašmatnybių,” kurios 
dėl gražumo suveržia moterų liemenį. “Aš nenoriu but 
vapsva,” pareiškė jinai.

nė susipažįsta su Radvinau- 
sku ir pradeda su juo drau- 

I gautis. Bedraugaujant ra
dosi meilė, o vėliau ir susi
tuokė.

Po sutuoktuvių apie me
tus laiko jie sugyveno ne- 

Į blogai, bet paskui atsirado 
I visokių smulkių dalykėlių, 
dėl kurių Radvinauską san
tykiai blogėjo.

Radvinauskienė persikėlė 
i Klaipėdą ir ten vienoje 
"iuvykloje gavo darbo.

Radvinauskas turėjo dar- 
' ą Kaune ir čia pasiliko gy
venti. Jis susipažino ir susi- 
Iraugavo su viena mergina, 

i urią vėliau pasikvietė pas 
avė. Toji mergina tapo jo 
tylimoji. Kmį laiką Radvi- 
auskas ją neva mylėjo, 

>;erbė, po kurio laiko susi- 
aukė mergaitės.

Tačiau meilės srityje Ra- 
Ivinauskas buvo nepasto
vus. Mylimoji jam greit nu
sibodo ir jis pradėjo drau
gauti su jaunesne, Anele 
Gelgaudaitė.

Radvinauskas sako, kad 
i is su savo mylimąja jau 
kalbėjęs ir toji sutinkanti, 
kad Gelgaudaitė pas juos, 
Kaune, apsigyventų. Girdi, 
ji busianti neva vaikų auklė.

Ir Gelgaudaitė Kaune ap- 
igyvena pas Radvinauską, 

kur juodu mylisi vogčiomis.
Žmona jau anksčiau jam 

buvo iškėlusi bylą, reikalau
dama išlaikymo. Teismas 
žmonos jieškinį patenkino 
ir Radvinausko algai teismo 
mtstolis uždėjo draudimą. 
Ir kiekvieną mėnesį iš Rad
vinausko algos žmonai pri- 
esti pinigai būdavo išskai

tomi.
Jis stengėsi kaip nors su 

žmona reikalus sutvarkyti 
geruoju. Bet kaip? Su žmo
na piktuoju, jokių santykių 
nepalaikoma.

Radvinauskas diktuoja, o 
Gelgaudaitė rašo žmonai 
aiškus į Klaipėdą. Laiškai 

pasirašomi pramanytais var
dais, bet tai nesvarbu, svar
bu, kad Radvinauskienė re
aguoja — atsako.

Radvinauskienė kviečia
ma atvažiuoti Kaunan, už
baigti ginčo bylą, susitarti 
geruoju.

Šįmet birželio 24 d. Rad
vinauskienė važiuoja iš 
Klaipėdos į Kauną.

Radvinauskienės širdis 
nujaučia kažką negera; ji 
mano, kad Radvinauskas 
gali padaryti galą, todėl iš
važiuodama namų šeiminin
kui pasako, kad “jeigu iš 
Kauno greit nsugrįšiu, tai

Štai su kokiais gopturais dabar yra siūlomi moterims plošči ai šaltam orui. Jie siuvami iš 
storos vilnonės materijos ir daugiausia mėlynos ar melsvos spalvos. Madų kūrėjai Pary
žiuje nutarė, kad šį rudenį turi but madoje mėlyna spalva, todėl ir Amerikos moteriškų 
drapanų fabrikantai laikosi daugiausia mėlynos spalvos.

žinok, jog mane vyras nužu
dė...”

Kauno geležinkelio stoty 
Radvinauskas sutinka žmo
ną ir čia supažindina su 
Gelgaudaitė.

Radvinauskienė Kaunan 
atvyko su sunum, kurį nuga
beno pas vieną savo seną 
pažįstamą.

Radvinauskienės brolis ir 
kiti geri pažįstami vis ją į- 
spėja saugotis Radvinaus
ko, nes galįs jai ką blogs 
padaryti, o į pasimatymą 
Nepriklausomybės aikštėje 
Radvinauskienę nulydi bro
lis Stankovičius. Čia Radvi
nauskienės belaukianti vie
na Gelgaudaitė, Radvinaus
kas, girdi, neturįs laiko ii 
prašąs užeiti pas jį į namus.

Stankovičius pareina na
mo, nes jis pas Radvinauską 
nedrįsta eiti.

Liepos 1 d. Stankovičius 
bėgioja pas pažįstamus, nu
eina pas Radvinauską jieš- 
kodamas sesers. Ir Gelgau
daitė ir Radvinauskas gina
si Radvinauskienės nematę 
ir nežiną. Tada Stankovi
čius nubėgo į kriminalinę 
policiją.

Kriminaline policija, ne
abejoja, kad Radvinauskas 
savo žmoną nužudė, bet ne
buvo jokių pėdsakų, jis pats 
gynės nieko nežinąs. Tačiau 
stropi krata Radvinausko 
bute ir jo darbo vietoje kri
minalinės policijos valdi
ninkui įdavė i rankas siūlo 
galą,' kuriuo prieita ir ka
muolys.

Paskui ir Radvinauskas su 
Gelgaudaitė prisipažino. 
Radvinauskas kvočiamas vi
saip aiškino nužudymo bu
dus ir aplinkybes, o Gelgau
daitė teisinos, kad ji apie 
nužudymą nieko nežinojus, 
ir niekuo prie to neprisidė- 
'us. Ji tik pakvietus Radvi- 

. : uskienę pas Radvinauską, 
'■ paskui išėjus kieman ir 
daugiau nieko nemačiusi.

Radvinauskas, be ko kita, 
tvii 'ino, kad jis žmonai už- 
<" 'ęs chloroformuotą sku- 
< :" ■■ ant burnos, nuo ko ji 

r sąmonės, o paskui... 
’ ; ■ • teismo ekspertas dr.
•'•v DAKTARAS.

" a ė daktaras A. J. Karalius. 
Ji i r in knyga užpildyta vien re
el' . ai.- Jausi nurodymai kokius 
- ■> ’"l ko1' os ligos naudoti. Ver
ta ši e n.v:ą ' 'lyti visiems, nes Na
mų P.! -irs > ■•ienn'i iš reikalin
giausiu I .-lygr •' ■ i mm lietuviui. 
Jsigykit tuoj. pilelė . nygti, apie 
300 puslapių. Vaina ............... $1.50
Audeklo viršeliais ................... $2.50 

Kauza chloroformo versiją 
laiko visai nepagrįstą, pra
manytą kaltinamojo.

Teisme niekas nepasikei
tė, kaltinamieji ir liudytojai 
pasakė tai, ką ir kvočiami 
ar tardomi pasakė.

Apygardos teismas Radvi
nauską pripažino kaltu ir 
nubaudė visą amžių kalėti, 
o Gelgaudaitę išteisino.

NAUJA LIETUVĖ AD
VOKATĖ.

Panelė Jennie Jurelioniu- 
ė, duktė Paulinos Jurelio- 

nienės iš Haverhiįlio, kuri 
1937 metais Bostone baigė 
Portia Law School, šiomis 
dienomis pasekmingai išlai
kė valstybinius advokatų 
kvotimus. Ji bus pirmutinė 
lietuvė advokatė Haver- 
hilly. Jos pagerbimui ir pri
ėmimui į advokatų profesi
ją, 30 d. spalio draugai jai 
surengė Gedemino salėj pui
kų bankietą. Prisirinko pil
na svetainė. Buvo miesto 
majoras Albert W. Glynn, 
daugybė anglų politikierių 
ir advokatų. Bankieta vedė
ju buvo advokatas V. Ker
šis. Linkėjimus suteikė ma
joras, aldermanas Costello, 
adv. Tilton ir daugelis kitų 
anglų ir lietuvių kalbėtojų. 
Apart linkėjimų, panelei 
Jurelioniutei įteikta pui
kus bukietas, suma pinigų ir 
daugybė kitų dovanų. Už 
dovanas ir atsilankymą, jau
noji advokatė dėkojo anglų 
ir lietuvių kalbose.

P-lės Jurelioniutės tėvas 
Vilimas mirė 1935 metais. 
Jis buvo laisvų pažiūrų žmo
gus ir daug pasidarbavo į- 
steigime laisvų kapinių. Jis 
taipgi per ilgus metus yra 
buvęs Gedimino Kliubo 
pirmininku. Gaila kad žmo
gus nesulaukė pasidžiaugti 
dukters garbe. Motina 
visą laiką sėdėjo šalia duk
ters už stalo, linksmai šyp
sodamosi.

“Keleivio” skaitytojas. 

DAR APIE MOTERŲ 
SEIMĄ.

Visokių nuomonių buvo 
išreikšta dėlei to moterų sei
mo. Vieni gyrė, kiti peikė ir 
kritikavo. Kiti, rodos, beša
liškai aprašė. Moterims dėl 
to nereikėtų nusiminti, nes 
nėra tokio daikto nei veiki
mo, kuris visiems įtiktų ir 
visus užganėdintų. Man ro

dos, kad suvažiavime svars
tyta daug dalykų ir pervesta 
daug naudingų nutarimų, 
kuriais turėtų būti visi pa
tenkinti, nes jie lygiai palie
čia visas moteris, ne vien 
komunistes. Pavizd., rezo
liucija prieš karą, surengi
mas paskaitų apie sveikatą, 
gimdymų kontrolę, ir tt. 
Nutarta daug geių dalykų, 
kad tik dabar butų galima 
juos įvykinti.

Ačiū moterų seimui, ne- 
ikėtai ir man teko pamaty

ti pasaulinę parodą ir New 
Yorką. Aš niekad nesitikė
jau tokių interesingų ir ste
bėtinų daiktų matyti. Labai 
ačiū tiems draugams per ku
rių pastangą as galėjau tą 
viską atsiekti.

Gryžtant iš New Yorko 
sustojau ir Philadelphijoj, 
kur draugai Kutrai mane 
širdingai priėmė ir daug 
pavažinėjo. Dar kartą jiems 
visiems ačiū už jų geras šir
dis. M. Janioniene.

DAINA.
Man dainos per amžius 
Nevystančios gėlės, 
Liūdnumas ir džiaugsmas 
Mano širdužėlės.
Aš dainą dainuosiu, 
Nors širdis skausmuose; 
Dainuojant pamiršiu, 
Kad kenčiu varguose.

M. Janioniene.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

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

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

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

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

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

D. Lauraitis, K. Ambrozunas. 
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

P. Rukštal.s, J. Jarušaitis.
Susirinkimai buna paskutini nedėl- 

‘tnoid od *a 00:1 ‘oisauątu ouzoif tuoip 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts.. Waukegan, Ill.

EXTRA! EXTRA!
fli Laimingos Žvaigž

dį W ffl dės pranašavimas 
Jįį Sa įjS a ir kataliogas naujų 
K'l įJ B juokų. Prisiųskite 
RsJaffiJy gimimo dienų ir 15 

& centų. (8)
’TOj'įSffiMj Practical Sales Co.

1219 N. Bell Avė., 
vlmW' Chicago, 111.

KIEK YRA LIETUVIŠKU i 
VAIZBOS BUTŲ? 1

Ekonominio Centro suvažia
vime New York?, rugsėjo 11 d., 
dalyvavo tik keliato Lietuvių 
Vaizbos Butų delegatai.

Kadangi per keliatą metų Ek. 
Centro suvažiavimų nebuvo ir 
Vaizbos Butai neprisiuntė cent- 

( ro valdybai jokių žinių apie sa
ve, tai nėra tikrai žinoma ku
riose kolonijose gyvuoja Lietu- 

I vių Vaizbos Butai arba Biznie
rių ir Profesionalų Sąjungos.

Vaizbos Butų todėl prašome 
sekančių informacijų:

1. Atsiliepti į Ekonbminį Cen
trą, prisiunčiant pilnus savo 
1939 metų valdybų sąrašus.

2. Prisiųsti Ek. Centrui visus 
savo narių antrašus.

3. Tik ką buvo išsiuntinėta 
Vaizbos Butams laiškai iš Ek. 
Centro. Pasistengkit atsakyti į 
visus punktus laiške pažymė
tus.

4. Kurie negavot tokio laiš
ko, atsikreipkit į Ek. Centro 
valdybą.

Kur dar nėra Lietuvių Vaiz
bos Buto, biznieriai ir profesio
nalai privalo tuoj pasistengti
suorganizuoti arba kreiptis į 
Ek. Centrą informacijų.

Visi Vaizbos Butai privalo iš
rinkti savo atstovą, kuris skai
tysis Ek. Centro narys ir talki
ninkas.

Trumpu laiku bus paruošta ir 
išsiuntinėta Vaizbos Butams 
Ek. Centro taisyklės ir Vaizbos 
Butų įstatų projektas.

Visi Vaizbos Butai ruoškitės 
1940 metais geriau susiorgani
zuoti; išrinkti veiklias valdybas 
darbavimuisi savo kolonijoje ir 
taipgi santikiuose su Ekonomi
niu Centru.

Visais reikalais rašykit:
A. L. Ek. Centro valdyba,

Chas. K. Pikiel, pirm.,
629 — 54th st., Pittsburgh. Pa.

MILITARISTINIS MOTIVAŠ.

Moteriškų skrybėlių madoje 
pradeda . reikštis militarizmo 
įtaka. Štai, raudono kailiuko ke
puraitė, kuria puošia kokarda ir 
trys pampuškos iš vilnų.

| LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 
SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie 

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 
KAINA $1.00.

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

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

WiMiimniirniiirinii-1,

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

Justinui. — Lietuvos paš
tas už siuntinius iš Ameri
kos neima nieko; už siunti
nius mokama Amerikos pa
štui, apie 14 centų už svarą 
arba jo dali. Lietuvoje rei
kia tik muitą mokėti už siun- 

i tinius, jeigu siunčiami nau- 
i ji daiktai. Jeigu tamsta siųsi 
jau padėvėtus čeverykus ir 
drapanas, tai nereikės nei 
muito mokėti. Tik nedėk į 
siuntinį tabako, cigarų, mui
lo, perfumų, jokių valgomų
jų ir šilkinių daiktų.

M. Bernatoniui.— Kome
tų yra daug ir kasmet po ke
liatą jų pralekia pro musų 
planetą. Nors draugas ne
pasakai klausiamos kome
tos vardo, bet spėjame, kad 
draugas turi galvoje Hal- 
ley’o kometą, kurios “visi 
laukė nukrintant ant že
mės.” Šita kometa praėjo 
pro musų žemę 1909 metais. 
Užgavėnės tais metais buvo 
23 vasario.

S. Gelmanui. — Draugo 
prisiųstose iškarpose iš ang
liškų laikraščių dpie “City 
of Flint” rašoma lygiai tas 
pats, kas buvo ir “Keleivy” 
rašyta. Naciai nusivarė tą 
laivą į Sovietų uostą, bet 
kai Amerika užprotestavo, 
Sovietai liepė naciams iš
plaukti. Čia nieko nei pridė
si, nei atimsi.

Ignui Rainiui. — Laiško 
iš Lietuvos nespausdinsi
me, nes tie dalykai “Kelei
vio” skaitytojams senai jau 
žinomi. Vistiek ačiū už pri- 
siuntimą.

A. Tuskevičiui.—Ačiū už 
dainą, bet sunaudoti jos ne
galėjome.

M. J.—Dainelę Idėjom į 
Moterų skyrių, bet kito raši
nėlio nespausdinsim.

K. Karčiauskui. — AČIŪ 
už kąrikaturas prisiųstas iš 
angliškų laikraščių, bet mes 
jų perspausdinti negalim.

NUSIŠOVĖ ALYTAUS 
POLICININKAS.

Spalių 2 d. rytą revolve
rio šūviais į krutinę nusišo
vė Alytaus miesto daboklės 
sargas Meškelevičius.

Priežastis — nepasiseki
mas tarnyboje, nes rugsėjo 
30 d. paleido vieną kalinį, o 
spalių 2 d. ištruko kitas ka
linys, todėl, bijodamas ne
tekti tanybos ir bausmės, 
nusižudė. . t

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Nuo mucų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraiiių.)

Vokiečiai Nori Laisvo Uosto Amsterdame. Gaisrai ir Kulipkų Lietus Seinuose.

Didelis Sprogimas 
Kaune.

Kaune, Jakšto gatvėj, ne
toli nuo žydų ligoninės, 
spalių 9 dieną įvyko didelis 
sprogimas.

Jakšto gatvėj yra vokie
čių okupacijos laikais iškas-, 
tas 4—5 metrų gilumo ka
nalas lietaus vandeniui iš 
apylinkės rajono sutekėti 
Tas kanalas kartais užsi
kimšdavo. Užsikimšęs buvo 
ir dabar. Dabar kanalizaci
jos darbininkai atėjo to ka
nalo valyti.

Atidengę dangtį atsargu-, 
mo dėliai darbininkai į ka
nalą nuleido degantį popie
rių, norėdami įsitikinti, ar 
Ten nėra susirinkę dujų.

Kai tik degąs popieris į 
kanalą buvo nuleistas, tuo
jau pasigirdo baisus trenks
mas.

Kanalo geležinis dangtis 
nuo žemės buvo išmestas 
kelis metrus aukštyn, o nuo 
didelio trenksmo išbyrėjo 
aplinkinių namų ir žydų li
goninės langai.

Darbininkų nei vienas 
nenukentėjo, nors nelaimė 
lengvai galėjo atsitikti.

Manoma, kad į tą kanalą 
buvo prisirinkę ne tik dujų, 
bet ir benzino buvo patekę 
iš Rotužės aikštės benzino 
tanko. Dėl to to’cs smarkus 
sprogimas ir įvyko.

Suėmė Vagių Gaują.
Vilkijos, Čekiškės, Babtų 

ir Lekėčių valsčiuose iš svir
nu ir kamarų vogdavo mais-' 
t - - J—
visa kita, kas vertingesnio.

Kriminalinė policija šią 
vagių gaują išaiškino ir jus 
dalyvius suėmė.

Pasirodė, kad tai yra Jo
nas Venckunas, Pranas Čes- 
navičius, Antanas Stankai
tis, Juozas Česnavičius ir 
vogtų daiktų supirkinėtojai 
Katrė Žukauskienė iš Alek
soto ir Jonas Radzevičius.

Jie padarė per dvidešimt 
vagysčių.

Šią vagių gaują sudarė 
jauni vyrukai, kurie darbo 
nedirbdavo, o vasarą tran
kydavosi po vakarėlius ir 
gegužines, o rudens metu 
sėdėdavo smuklėse, kol už 
vogtus daiktus, gautus pini
gus pragerdavo. Dabar visa 
ta vagių gauja surinkta ir 
uždaryta į kalėjimą.

Be to, dar suimti Juozas 
Geršanovas ir Jurgis Beran
kis, kuriuodu Lukšio gatvėj 
pavogė dviratį.

LIŪDNI “STEBUKLINGOS 
ŠILUVOS VAIZDELIAI.

Už eglynų ir pušynų. 
Tarp nedidelių kalnynų, 
Stovi garsi Šiluva, 
žmonės kasmet lanko ją.

Vieni jieško ten sveikatos, 
Kiti kad išgert arbatos. 
Pakalbėti su draugais, 
Su panelėm, ubagais.

Ubagų ten suvažiuoja 
Ir visi žmonėm dejuoja, 
Kad gyventi jiems blogai, 
Reikalingi pinigai.

Prašo litų čia klebonai, 
Jieško pelno ir čigonai, 
O senelė Šiluva
Ir nuskurus, ir kreiva.

Senos lūšnos ima griūti, 
Kitos baigia jau suputi; 
Kai jos visos subiręs, 
Kur tie žmonės pasidės ?

Žvalgosi aukšta koplyčia, 
Dangun stiepiasi bažnyčia; 
Ten kai kam gyvent smagu. 
Tik prasčiokui daug vargų.

Liūdnai ošia ten pušynai. 
Kad aplinkui ubagynai, 
Slenka vis arčiau ruduo, 
Visur liejasi vanduo.

Greit ateis baltasis sniegas, 
O žemaičiui širdį diegia, 
Kad gyvenimas sunkus, 
Rūsčiai niaukiasi dangus.

Kažkas spaudžia žmogui lupas, 
Liūdnas ir paniuręs upas...
Sensta, liūdi Šiluva, 
Svyra smuikelio galva.

jOM •

“Lietuvos Žinių” kore
spondentas, kuris buvo nu- 

| vykęs pažiūrėti Seinų, kuo- 
! met tenai ėjo kovos, pasako- 
1 ja savo įspūdžius taip:

Dar Stabingiuose vienas 
valstietis mane įspėjo:

—Patariu: neikit į Seinus. 
I Ten yra kareivių, o jus visai 
nepanašus į žmones, kurie 

1 kasdien maišosi musų apy- 
i linkėse.

Todėl nors ir labai norė
jau patekti šitan miestan 
anksčiau, negu jį užims vo
kiečiai, turėjau pasitenkinti 
tik žvilgsniu iš tolo į bažny
čios bokštus, į namų stogus. 
Žmonės pasakoja, kad Sei
nai pačiomis pirmomis karo 
dienomis labai nukentėjo 
nuo gaisrų, kurie čia bent 

i kelis kartus buvo kilę. Ug
nis sunaikino keliolika pas- 

| tatų ties kunigų seminarijos 
l rūmais ir kt. miesto dalyse.
Kareivių čia maža buvę, jau
ni vyrai buvo mobilizuoti, 
todėl Seinai degę dažnai ne
gesinami arba labai prastai 
gesinami, ir gaisrai, kuriuos 
buvo galima lokalizuoti per 
kelias valandas, kaltais išsi
plėsdavo taip, kad būdavo 
neužgesinami, ir degėsių 
krūva ixisendavo ištisas die
nas. Tokiais atvejais žmonės 
saugodavo nuo ugnies greti
mus namus. Laimei, gaisrų 
metu nebuvę didesnio vėjo, 
todėl gaisrai vis dėlto per 
daug nesudeginę. Taip pat 
žmonės nuolat gąstavo pra
skrendančių per Seinus vo
kiečių lėktuvų. Jie skrisdavo 
kasdien po kelis kartus per 
miestą, ir žmones išnervino 
nuolatiniai aliarmo signa
lai. Bet lėktuvai į Seinus iš
metę tik padegamų bombų 
ir kelis kartus apšaudę iš 
kulkosvaidžių. Vieno apšau
dymo metu turgavietėj buvę 
nukauti du valstiečiai ir vie
nas žydas pirklys. Po šito 
atsitikimo turgų Seinuose 
nebuvę, nes žydai nedrįsda- 
vę eiti į turgavietę, o be žy
do nėra turgaus...

Vis tik jau ties Seinais 
matyti buvusio karo pėdsa
kų. Viena kita bomba, taiky
ta į Seinus, gal but, paklydo 
ar ne laiku buvo išmesta ir 

i kliuvo į valstiečių sodybas.
, I Aš mačiau du vienkiemus, 

&-irU: kuriu buvimą liudijo kelios
------------------- ■ ■ ----------- l apdegę vyšnaites ir degėsių 

pažangus sąvaitrastjs | krūvos. Kitų vienkiemių bu- 
ARGENTINOS LIETUVIŲ vo sudegę tai pirkia, tai tvar- 
\ BALSAS-------------- i tas, klojimas su derlium ir

j u. s. a. metams kainuoja $1.50. kt. Vienas vienkiemis užsi
ginkite Pietų Amerikos lietuvių (įepe nakties HietU, kai nie- 

gyvenimą, issirasydami Argentinos .° . , _. , ,■ ” ’ ” * ’ kas negirdejo bombos spro-
gimo; net lėktuvo motorų 
užimąs tą naktį neprižadino 
nei vieno valstiečio. Bet kas 
tokiu laiku jieškos kaltinin
ko... Vis tik gaisras buvo la
bai didelis ir įspūdingas. 
Ugnis sunaikino ne tik ja
vus, trobesius, žemės ūkio

Mvįi' A v,

Čia matome Amsterdamo miesto vaizdą, kur Vokietijos militaristai reikalauja sau 
laisvos bazės, iš kur jų orlaiviai ir submarines galėtų atakuoti Anglijąs Amsterda
mas yra didžiausis Olandijos miestas. Olandai nemano vokiečių reikalavimus pildyt.

Kaip Kaune Buvo juo tarpu plėšikas policinin- 
AreŠtUOtūS Plėšikas Policininko sveikata ne- 

Baranauskas. \ gerėja, gyvybė tebėra pavo- 
______ j ,iuje.

Kauno priemiesty Alek-' 
sote pas kepėją Garberavi-1 
čių 19 spalių vakarą į butą 
atėjo nepažįstamas žmogus 
ir grąsindamas pistoletu 
pareikalavo atiduoti pini
gus. Garberavičius smuko j 
kitą kambarį savo bute ir 

j uždarė duris. Jo sūnūs, apie 
14 metų amžiaus, pamatęs, 

| kad bute yra plėšikas, išmu- 
Verega. še langą ir iššokęs į kiemą 

___ bėgo policijon. Iš policijos 
MUSŲ VIENMINČIAMS j nuovados tuoj skubėjo į į- 

_____ j Vykj0 vįetą policininkas 
! Narvilas. Tuo pačiu metu 
apie įvykį sužinojo iš iššo
kusio pro langą vaiko kepy
klos darbininkai ir jie tuo- 
jaus ėmėsi žygių plėšiką 
sulaikyti. Policininkui Nar
vilui atėjus į kiemą, plėši
kas jau spruko iš kiemo. Po
licininkas stvėrė plėšiką, no
rėdamas jį sulaikyti. Plėši
kas visomis išgalėmis sten
gėsi iš policininko rankų pa
sprukti, bet policininkas ne
paleido. Besigrumiant plė
šikas iššovė ir sužeidė poli
cininką i šoną, bet policinin
kas, užgulęs plėšiką laikė ir 

. nepaleido.
I Plėšikas Baranauskas jau

AMERIKOJE.
“Laisvosios Minties” re

to produktus, drabužius ir ^akcija numato išleisti spe-
■ • ■ ■■ • cialų L. Minties numerį,

t ’įkirtą broliams Amerikos 
’ lietuviams. Kad tas numeris 

butų įdomesnis, vertinges- 
. nis ir tinkamiau nušviestų 
. musų tautiečių gyvenimą 
. Amerikoje, prašome drau- 
. gus amerikiečius siųsti “L. 
į Minties” redakcijai daugiau 
. medžiagos: žinių apie Ame- 

i ikos lietuvius laisvama
nius, jų skyrius, veikimą, 
kulturinį darbą, žymesnių 
veikėjų ir musų talkininkų 
biografijas, jų spaudą, vei
kimą ir tt.

Adresas: “Laisvoji Min-'. ................... ,
lis,” Mickevičiaus gatvė No.lįuvo J3ollclJ°.s J^skomas.
20 b., Kaunas, Lithuania

“DEŠIMT METU GAU
DŽIAU VAGIS, O DABAR 
PATS TAPAU VAGIS.”
Spalių 7 d. Kauno apy

gardos teismas sprendė Pet
ro Docio baudžiamają bylą, 
kuris kaltinamas Kaune, 
Lelijų gatvėj iš vieno sandė
lio pavogęs Įvairių smulkių 
daiktų.

Docys kaltu prisipažįsta 
ir prašo teismą, kad jo pa
sigailėtų. Girdi, jis pirma 
buvęs geras žmogus, buvęs 
vienos žinomos visuomeni
nės organizacijos nariu ir 
dešimt metų padėjęs polici
jai vagis gaudyti, o dabar 
pats palikęs vagim ir kalti
namas už vagystę.

Apygardos tęiemas jį nu
baudė tik pusantrų metų 
kalėjimo.

GRAŽIAI PALAIDOJO 
LAISVAMANĮ.

Vendžiogala. — Rugsėjo 21 
mirė Juozas Venckevičius, 
Laisvamanių E. K. D-jos 
Vendžiogalos skyriaus sek
retorius. Didelis vienminčių 
būrelis iš Vendžiogalos ir 
Kauno savo draugą iškil
mingai palaidojo Kauno 
laisvosiose kapinėse, Rau
dondvary. Prie kapo žodį 
tapė Vendžiogalos skyriaus 
ir centro valdybos atstovai.

Laidotuvės laisvose kapi
nėse, be religinių apeigų ir 
kunigų, vietos davatkų ir 
šiaip tamsesnių žmonių tar
pe sukėlė daug visokiausių 
kalbų ir nesąmonių apie 
laisvamanius.

4 METAI KATORGOS UŽ 
PAVOGIMĄ VALGIO 

NUO STALO.
Tūlas A. Vaitvečius Jo

navos miestely užėjo į auto
busų stoties bufetą, užsisa
kė vakarienę, o kai pasitai
kė proga, bufetą apvogė. 
Kauno apygardos teismas 
užtai nuteisė jį keturiais me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo. Tai taip kaip už žmo
gaus užmušimą.

NORĖJO UŽDARYT GAR
LIAVOS MALŪNĄ IR 

LENTPIUVĘ.
Garliavos miestely vei

kiantis malūnas ir lentpiu- 
vė šiomis dienomis norėjo 
užsidaryti dėl skysto kuro 
tokos. Ištyrus reikalą, pasi

rodė, kad Įmonei galima 
busią parūpinti skysto kuro 
ir Įmonė turės ir toliau 
veikti.
MILĖS IR STRAIPSNIAI.

šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,

NUBAUDĖ FANATIKUS.
Eržvilkas. — Laikraščiuo

se jau buvo rašyta, kad lai
dojant Eržvilko kapinėse 
laisvamanio K. Gramailos 
kūną, vietos fanatikai ir ki
tokie chuliganai kėlė triukš
mą ir vartojo smurto veiks
mus kapuose. Dėl šito nedo
ro jų elgesio policija prave
dė kvotą ir bylą perdavė 
Skaudvilės apylinkės teis
mui, kuris šiomis dienomis 
svarstė šią bylą ir septynis 
svarbesniuosius triukšma
darius (2 vyrus ir 5 mote
ris) nubaudė po 70 litų pi
nigine bauda arba po 3 pa
ras arešto. Tai yra nupelny
ta bausmė. Bet dar skau
džiau baubti tie “vadovai,” 
(kunigai), kurie fanatikus 
sukurstė prie tokių išsišoki
mų. Gaila, kad “vaidokliai” 
sugeba bausmės išvengti.

JIS NENORI DANGAUS 
KARALYSTĖS.

Čia parodytas Anglijos bene
diktinų vienuolis su dujakauke. 
Rodos, šventas žmogus neturė
tų bijoti mirties, nes jis žino 
kelią į “amžiną laimę,” o vis dėl 
to jis velija geriau gyventi že
miškame pragare, negu eiti į 
dangaus karalystę.

Kaip žinia, jis su plėšiku 
I Pranu Šablevičium šių me
tų rugpiučio mėnesy nužu
dė sunkiųjų darbų kalėjimo 
prižiūrėtoją Kartavičių, pa
grobė jo ginklą, pinigus, 
laikrodėlį ir abudu pabėgo.

Šablevičius kriminalinės 
policijos valdininkų buvo 
sulaikytas Kaune jau rugsė
jo 21 d. Dabar gi sulaikytas 
ir Baranauskas.

Policininkui glebesčiuo- 
' jantis su plėšiku, kepėjas 
' Garberavičius smogė lazda 
Į plėšikui i galvą. Policinin- 
| kas, norėdamas gyvą plėši
ką suimti, žmonėms šaukė, 
kad plėšiko nemuštų, bet

SIENINIAI
KALENDORIAI

1940 METAMS.
Užlaikau daujr visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da- 
iaus-Girėno Kalendorių su jų aero

planu. Prisiunčiame j namus kas 
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1,

Z. GILEVIČIUS
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN. CONN.

Lietuvių Balsų.” Adresas: 
"A. L. BALSAS”

Casilla de Correo 303,
Buenos Aires. Argentina.

padargus ir tvarte buvusius 
gyvulius, bet net pats šeimi
ninkas su šeimyna vos spė
jo vienmarškiniai išbėgti iš 
pirkios.

Kartą, tai buvo berods 
antrasis karo šeštadienis, 
ties Seinais pasirodė būre
lis lenkų raitininkų, veda
mų vieno karininko. Kur ir 
ko jie vyko, taip ir liko ne
aišku. Jiems besiartinant 
prie Seinų iš Suvalkų pusės, 
horizonte pasirodė du vo
kiečių lėktuvai. Karininkas 
greitai sukomandavo karei
viams, ir tie nuo arklių pa
leido kelias šautuvų salves j 
lėktuvus. Deja, lėktuvų kul
kos nekliudė. Užtat abu lėk
tuvai smego žemyn ir pabė- 
lė kulkų lietų. Kai lėktuvai 
nuskrido, ant žemės liko 
penki kareiviai užmušti, 8 
sužeisti.

Žmonės greit priprato 
prie nenormalių gyvenimo 
■'ąlygų, prie kasdieninės 
baimės. Nuolat besikarto
janti kulkosvaidžių muzika 
juos tiek gąsdino, kad ne tik 
patys niekur nėjo iš namų, 
bet ir gyvulių į laukus nelei
do. Seinai ir jų apylinkės 
karo dienomis liko, tarytum 
po maro metų.

Plačiu puslankiu aplen
kiau Seinus, užklysdamas 
tai- į vieną, tai į kitą vien
kiemį. Aplinkiniuos kai
muos labai gausu lietuvių 
ūkininkų. Jie čia gyvena 
nuo senų laikų, atrodo da
bar suskurdę, suvargę, bet 
nuoširdus ir atviri. Užkly
dau į vieną kitą lenkų ar 
bent lenkuojančių sodybą, 
bet vaizdas tas pats. Žmo
nės šneka, kad lenkų išdi
dumas ir nesugyvenimumas 
čia dingo tą pačią dieną, 
kai prasidėjo karas su vo
kiečiais.

Seinuose organizuojama 
lietuviška valsčiaus savival
dybė, kuri turėtų tvarkyti 
valsčiaus reikalus, kol bus 
atstatyta tvarka. Tačiau ši
tam darbui atsiranda daug 
kliūčių, kadangi čia labai 
tiuksta geresnių organiza
torių ir inteligentų. Taip pat 
veikia vietinių žmonių mili
cija, nes pasitaiko plėšimų.

Kaimuose trūksta žibalo, 
druskos, mėsos, riebalų. 
Žmonėms pakanka tik duo
nos ir kruopų. Atsitinka,- 
kad motina kūdikiui pieno 
jieško antram—trečiam kai
me, o druskos žmonės parsi
gabena slaptai iš Lietuvos, 
žibalo čia iš niekur negau
nama, jį pakeičia aliejinės 
lemputės arba balanos, ku
rios kaimuose vartojamos 
masiškai.

rei-

Uruguay’aiiB Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida;. (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ........................ 15c.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Siunčiant per paš-

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admln Istracijon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siekti) mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numerj nespėjama patai-

PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!

SMARKIAI AUGA PA
NEVĖŽYS.

Pagal vėliausias statisti
kos žinias, Aukštaitijos sos
tinė Panevėžys dabartiniu 
laiku turi 26,500 gyventojų, 
o Panevėžio apskritis— 
153,080 gyventojų.

Norint, kad garsln’mas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokesti.

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

Už pajlefikojlmus darbininkų, par- 
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žod). Stambes
nė™ raidėm antgnlvls—15c. extra.

•‘Keleivio** prenumeratoriams už 
pajle&kojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio lajlefiko- 
Jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot tu paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

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

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.

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

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

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

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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SIELOS
I BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS

8 Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslu, 
B 223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.

JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
« DARBO VALANDAS.
s KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

s KAINA TIK $1.00.
S Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turčių papuošti savo knygyną minėta knyga.
h Kiekvienas nusipirkęs ta knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
® siųst "Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras- 
Q tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
it resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.
jį “KELEIVIS”

g 253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

S



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 47. Lapkričio 22 d., 1939.
DARBO ŽMC

l’renum 
Amerikoje ... 
Pietų Ameriką 

Kanadoje ir

Prenumet
Amerikoje ... 
Kanadoje ir ki 

Valstijų ...
Apskelbimų k 
Kreipiantis su 
adresuokite:

K E

253 Broadvir

Vietinės Žinios
ĮSAKĖ areštuoti še

rifą DOWDĄ.

Per 13 mėnesių jis išlupęs iš 
savo 300 tarnautojų 

$90,000 kyšių.
Šį panedėlį district attor

ney Foley liepė areštuoti 
buvusi šerifą Dowdą. 
Dowd rezignavo apie porą 
sąvaičių atgal, kuomet buvo 
iškelta aikštėn, kad per 13 
savo tarnybos mėnesių jisai 
išplėšė iš savo 300 tarnauto
jų apie $90,000 kyšių.

šerifas yra aukščiausia 
apskrities viršininkas. Jo 
pareiga yra palaikyti ap
skrity tvarką ir rimtį. Jo ži
nioje yra katėjimas ir teis
mas. Jis turi po savim kelis 
šimtus tarnautojų. Taigi 
Dowdas visus juos apdėjo 
“mokesčiais” savo naudai. 
Kiekvienas turėjo mokėti 
nustatytą sumą. Moterys, 
kurios plauna teisme grin
dis ir gauna tik po $18 per 
sąvaitę, turėjo mokėti tam 
lupikui po $300. Kiti turėjo 
mokėti iki $3,000 per metus. 
Jei kas atsisakė tokį kyšį 
duoti, tas netekdavo darbo.

Bet kyšius kolektuodavo 
ne pats Dowdas, o jo ištiki
mi padėjėjai, kurių jau keli 
yra areštuoti ir sėdi kalėji
me. Vienas tokių kolekto
rių buvo Teismo Rūmų peč- 
kurys (amerikoniškai ta
riant, “inžinierius”) Wil
liam J. Armstrong. Jis taip
gi uždarytas už grotų ir 
pastatytas po $25,000 kau
cija. Šį panedėlį jis jau pri
sipažino esąs kaltas ir išpa
sakojo, kokiu budu tas ra
ketas buvo operuojamas. 
Sako, šerifas Dowd (ištark: 
Daud) paduodavo man ke
lių tarnautojų vaidus ir pa
sakydavo, kiek iš kurio rei
kia paimti. “Pinigus jam nu- 
nešdavau kartais į namus, 
kartais atiduodavau ofise, 
o kartais Roxbury’io saliu- 
nuose. Priėmęs konvertą su 
pinigais, Dowd pasakydavo 
man ačiū, kartais užfundy- 
davo cigarą ir paduodavo 
daugiau tarnautojų vardų, 
iš kurių reikia kolektuoti. 
Aš iš to negaudavau nei 
kvoterio. Ir kai dabar aš 
patekau į bėdą, tai jis nei 
advokato man neatsiuntė.”

’ Iki šiol yra sužinota, kad 
šituo budu Dowdas išplėšė 
iš tarnautojų nemažiau kaip 
$90,0.00 per 13 mėnesių. 
Dabar tie tarnautojai ruo
šiasi jį skųsti ir reikalauti 
savo pinigų atgal. Jo pini
gai viename Roxbury’io 
banke šį panedėlį buvo jau 
užareštuoti. Areštas vos spė
ta uždėti, nes Dowdas jau 
buvo atsiuntęs tenai savo 
giminaitį tuos pinigus iš
traukti. Tas giminaitis irgi 
buvo areštuotas. Sakoma, 
kad apie $100,000 Dowdas 
turi paslėpęs Chicagos ban
kų seifuose ir $50,000 su
sekta jau New Yorke, šio 
utarninko naktį district 
attorney išvyko New Yor- 
kan uždėti tiems pinigams 
areštą. Rašant šią žinią, pats 
Dowd da nesuimtas. Sako
ma, kad jis slapstosi.

GRAŽUS BUVO SOCIA
LISTU VAKARAS.

Publika nesutilpo į salę.
Pereitą sekmadienį South 

Bostono lietuviai socialistai 
buvo surengę draugišką va
karėlį su užkandžiais Eme
ry salėj, Dorchesteryje. Bet 
publikos prisirinko tiek, kad 
į tą saįę nesutilpo. Svečių 

. privažiavo iš Haverhillio, 
Worcesterio, Randolpho, 
Norwoodo, Lynno, Cam- 
bridge’aus ir kitų kolonijų. 
Nors daugumą sudarė so
cialistai, bet buvo ir komu
nistų,* ir buvo visai neparti
nių žmonių. Vakaro pro
gramą vedė drg. Aniesfa. 
Kalbėjo visa eilė kalbėtojų, 
o drg. Ig. Kubiliūnas sudai
navo keliatą komiškų dai
nų. Prakalboms pasibaigus, 
grojo orkestrą.

Vakaro nuotaika buvo la
bai jauki, tikrai draugiška, 
ir, kiek buvo galima paste
bėti, visi svečiai buvo labai 
viskuo patenkinti ir pagei
davo, kad socialistai daž
niau tokių smagių pramo
gėlių suruoštų.

Dr-gė Michelsonienė su 
dr-ge Alekniene rinko au
kas M. Jurgelionienės pa
minklui statyti. Sulinko 
$18.00 su viršum.

Panašių vakaro Bostone 
surengia ir kitos organiza
cijos, bet niekur svečiai taip 
gerai nesijaučia, kaip pas 
socialistus. Tokie vakarai 
niekados neapsieina be kal
bų. Pas kitus tos kalbos bu
na užgauliojančio, kiršinan
čio pobūdžio. Pas socialis
tus to nėra. Socialistai kalba 
mandagiai, draugiškai, kitų, 
įsitikinimų neužgauna. Dėl 
to ir atmosfera pas juos to- 
(kia jauki. Reporteris.

Reikalauja žodžio laisvės, 
tik ne visiems.

Harvardo universitete yra 
visokio plauko studentų. Y- 
ra keliatas ir komunistų. Jie 
vadina savo grupelę “John 
Reed Kliubu.” šiomis die
nomis tas jų kliubas nutarė 
pasikviesti komunistų vadą 
Browderį, kad pasakytų 
jiems prakalbą. Bet kadan
gi Browderis dabar yra are
štuotas, tik po kaucija iki 
teismo iš kalėjimo išleistas, 
tai universiteto valdyba ne
leido jam savo įstaigoj kal
bėti. Komunistų kliubas su
rengė protesto prakalbas ir 
pradėjo kritikuot universi
teto valdybą, kad ji slopina 
žodžio laisvę. Universitete 
turi but pilna žodžio laisvė 
visokiai nuomonei skelbti, 
aiškino komunistuoją stu- 
denčiukai. Bet pasiprašė 
balso socialistų kliubo na
rys, ir tie patys kalbėtojai 
tuojau pradėjo rėkti, kad 
socialistų balsui čia vietos 
nėra.

Šitokiu netaktu komunis
tai kaip tik pasitarnavo uni
versiteto valdybai, prieš ku
rią jie norėjo protestuoti. 
Spauda dabar sako, kaip gi 
komunistai gali reikalauti 
žodžio laisvės sau. ieigu jie 
nepripažįsta jos kitiems?Šiurilai padaryta sunki 

operacija.
Jonui Šiurilai, jaunam ir 

gerai žinomam akordionis- 
tui, 6 lapkričio d. buvo pa
daryta aklosios žarnos ope
racija ir antrą dieną padėjo 
jį ant “danger-list,” nes 
kraujas užsikrėtė. Iki šiol jis 
dar guli ligoninėj.

1

Sudegė moteris.
Watertowne pereitos su- 

batos nakti sudegė savo bu
te Mrs. M. McCarthy, 32 
metų amžiaus moteris. Ug
nis kilo nakties laiku iš ci-

Žydai rinks drapanas 
Lietuvai.

Pereitą sąvaitę Roxbury- 
je bųVo sušauktas Lietuvos 
žydų susirinkimas ir suda
rytas komitetas, kuris rinks 
drapanas Lietuvoje susi- 
spietūsiems pabėgėliams. 
Žydai sako, kad Lietuvoje 
susirinkusių pabėgėlių iš 
Vokietijos, Austrijos, Čeko
slovakijos ir Lenkijos esą- 
apie 400,000, kurių dauge
lis visai neturi drapanų. 
Drapanoms rinkti žydai į- 
steigė Bostone kelis punk-

gareto, kuris buvo paliktas tus. Vienas jų yra šiuo ad- 
neužgesintas snn-parlioryje resu: M. Simon, 619 Wash
am lango. ington st., Boston.

“Per klaidą” razbaininkai Rado South Bostone didelį 
primušė du jaunuoliu.
Pereito nedėldienio nak

tį Cambridge’uje buvo už- tono policija užklupo gerai 
pulti ir žiauriai sumušti Fe- įrengtą munšaino bravorą 
liksas želionis ir jo draugas -po numeriu 173 West First 
D. Whalen. Abudu reikėjo .st. Rasta 2,000 galionų už
vežti Jigoninėn. Lietuvis Že- raugtos brogos ir 134 galio- 
lionis sužeistas lengviau, bet nai gatavo munšaino. Be to, 
jo draugas Whalen vargiai rasta apie tonas cukraus ir 
pasveiks; jam pramušta gal- mielių. Policijos apskaičia- 
va, sutrenktos smegenis ir ' 
nulaužtas kaklo kaulas.

Policija vėliau vieną raz- 
baininkų sugavo, o tas išda
vė ir kitus. Jie vadinasi: 
Stasys Staškunas, Andrius 
Dombrovskis, Franas Dom
brovskis ir Charles McCar
ron. visi apie 20—23 metų 
amžiaus. Piktadariai prisi
pažįsta anuodu jaunuoliu 
sumušę, 
tai įvykę “per klaidą.” nes 
jie jieškoję visai kitų dviejų 
vyrukų, prieš kuriuos jie tu
rį piktumą. Policija kaltina 
visus keturius trim prasižen
gimais: (1) užpuolimu, (2) 
primušimu ir (3) tikslu nu
žudyti pavojingais įran
kiais.

munšaino fabriką.
Pereitą subatą South Bos-

vimu, įrengti tokią degtinės 
varyklą turėįo kainuoti apie 
$5,000. Katilai buvo išvesti 
iš pirmo į antrą aukštą. Bu
vo suimti du vyrai ir dvi 
moteris.

Nacių ir komunistų ženklai 
ant Anglijos duonos.
Ant Bostono javų eleva

toriau" durų, kur yra supil
ta 1,000,00(1 tonų Anglijai 
skiriamų kviečių, pereitą 
sąvaitę nežinia kas nupaišė 
nacių svastiką ir komunistų 
piautuvą su kuju. Policija 
klausinėjo žmonių, ar kas 
nematė kaltininko bei kal
tininkų, bet nieko nesužino-. 
jo. Spėjama, kad tai buvo 
fašistų ar komunistų dar
bas. ’

Piktadariai prisi-

bet teisinasi, kad

Antanas Švagždis įvažiavo 
automobilium į langą.
Antanas Švagždis, kuris 

gyvena South Bostone ant 
Story streeto, važiavo auto
mobilium su savo žmona ir 
vienu draugu. Bostone, ant 
Charles streeto, jo vežimas 
susidūrė su kita mašina. Po 
to Švagždžis neteko kontro
lės ir įvažiavo į didelį krau
tuvės langą. Langas buvo iš
maišytas ir visi trys žmonės 
Švagždžio automobiliuj bu
vo sužeisti stiklais.

Sumušė ir apiplėšė moterį.
Anna Vilaine, 63 metų 

amžiaus moteris, gavo $20 
pašalpos ir nešėsi pinigus 
namo. Visu keliu ją sekė du 
jauni banditai. Parėjus jai 
namo, koridoriuje jiedu ją 
užpuolė. Senukė gynėsi, to-1 
dęl banditai sudaužė jai 
veidą, išmušė dantis, sukru
vino ir išplėšę pinigus pa-| 
b ego.

Šeštadieny, lapkričio 25, ■ 
programa per stotį W0RL. 
920 k. nuo 8:30 ryto: (1) , 
smuikininkas Longinas Bui- 
nis, armonistas Jonas Šid-' 
lauskas ir pianistė M. Thies-' 
ing iš Cambridge; (2) Ma-j 
rijona Vinčienė iš So. Bos
tono duos receptą Thanks-1 
giving šventei.

Sekmadieny, lapkričio 26 
programa per tą pačią stotį 
nuo 9:30 ryto: (1) gros 

?a" jaun. Longino Buinio Cava- 
i priešakį prie1

Tunely išvengta dideles 
, katastrofos.
Pereitos subatos rytą tu

nely tarp Ashmonto ir Har
vard skvero per plauką tik 
neįvyko katastrofa, n°s bė
gant elektriniam traukiniui 
su pora šimtų žmonių, prie 
motoro krito negyvas mo- 
tonnanas. Kada traukinys 
prazvimbė pro Fields Cor
ner stotį visai nesustoda
mas, sargas iš vidurinio L„ 
ro nubėgo ' .
motoro pažiūrėti, kas atsiti
ko. Jis rado motormaną su
smukusį ant grindų, o maši
na ėjo visu smarkumu. Da 
viena sekundė, ir traukinys 
ant sekančios stoties butų 
susikūlęs su kitu traukiniu. 
Bet sargas jį sulaikė ir ačiū

liers orkestrą; (2) Worces
terio Moterų Kliubo choras, 
vadovaujant Elenai Čenie- 
nei; (3) dainininkė Elena 
Čenienė. Step. Minkus.

ŽINYČIOS PATARNA
VIMO OFISAS.

šis ofisas patarnauja lietu
viams visokiais reikalais be

tam išvengta baisios nelai- ’ skirtumo jų politinių ir tikybos
mes. Motormanas mirė nuo 
širdies ligos.

Bažnyčia parsiduoda.
Danų-norvegu metodistai 

Bostone paskelbė, kad jie 
parduoda savo bažnyčią 
Concorde, nes ji jiems jau 
niekam nebereikalinga.

Pereito nedėldienio nak
ti policija padarė kratą 
dviejuose viešbučiuose apie 
North Stationą ir areštavo 
13 porų šiltose lovose.

Brocktone automobilis už- 
'j mušė 10 metų amžiaus Ro- 
' i bertą Gėrusių. Gal tai lietu-

Warreno gatvėj, Roxbu- 
ryje, pereitą nedėldienį iš
šoko iš bėgių gatvėkaris. 
Kol jį atstatė atgal, buvo 
sulaikytas visas trafikas.

West Newtono gatvėj, 
Bostone, pereitą nedėldienį 
automobilis suvažinėjo se
nuką Wattą, kuris važiavo 
dviračiu. Automobilistas pa
bėgo nesustojęs.

Kubiliuno radio programa.
Nedėlioj, lapkričio 26 iš 

stoties WCOP, prasidės 
kaip 8:30 ryto. Programą 
pildys Olga Šukiutė, Elena 
Žukauskaitė ir Ignas Kubi
liūnas.

Hammond ir Heath gat
vių kertėj automobilis už
mušė Dedham kooperatyvo 
banko viršininką Whiting- 
toną. Automobilistas areš
tuotas.

pavardė, tik iškraiviška 
pyta?

Iš vieno hotelio nuo 11 
aukšto iššoko per langą ir 
užsimušė laivyno karinin
kas, James H. Willett.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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

GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Inc.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER. MASS

Bostono Skyrius, 1410 CnlumBL Pn->d
South Boston. Tel. SOUth 2271

įsitikinimų. Musų ofise patar
nauja žymus profesionalai: Dr. 
Jonas Repšys prižiūri musų 
žmonių sveikatą ir duoda pata
rimus. Adv. Davis Franklin 
veda legališkus reikalus. Jis yra 
žymus advokatas. Prof.
Kubilius yra nuolatinis 
vedėjas ir patarėjas.

Bile reikalu prašome 
į ofisą tarpe 6 ii- 8 vai. vakarais, 
2 Atlantic st., So. Boston, Mass. 

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

B. F.
ofiso

ateiti

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

114 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948
RES. 251 CHESTNUT A VE.,

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

BYRDO EKSPEDICIJOS 
KAPITONAS.

Čia yra parodytas leitenantas 
Lystad, kuris pereitų sąvaitę 

išvyko iš Bostono su adm. Byr- 
do ekspedicija į Pietų Ašigali.

Tel. U ni vanity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TRObridge 6830

Dr. John Repshis 
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman >t. arti Central *kv 

CAMBRIDGE. MASS.

Talafonaa 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LAIT1S
Valuidoa: nuo 2 iki 4 po pietų, 

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

LAWRENCE, MASS,

NO. 48

Lieto 
tirti

I.

pas mus galit gaut 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies I’ENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
l’LUMBINGŲ, Visokiu smulkių 
reikmenų iš geležies. SIENOMS 
POP1ERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausis Tavoras, Pricina- 
mia-sia kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

A .M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

& WASHINGTON ST.
DORCHESTER, MASS.

GEN 7116
OEISAS: 315 E Street.

SOUTH BOSTONE.

Į Specialiai K a ledoms! Į a v
Pilnos šeimos Didžio

6 Kubik Pėdų

FRIGIDAIRE
Su Nauju 1939 Visu 

Iš Plieno Kabinetu
IR TAIS
TIK MODELIUOSE, KURIŲ KAINA $179.75 

DABAR GALIT ISIG YT UŽ

$149.75
GERUMAIS, KURIUOS RANDAME

Su Mažu Įmokejimu
ir iki 3 metų išmokėjimais.

TURI ŠIUOS ĮNTAISYMUS:
Viduje Žiburys;
Freezer Durys;
Penkių šmotų setas

2. Quickubu Tasa;
4. Hydratorius;

1.
3.
5.
Geriausia Kalėdinė, Dovana Tikrbj Vertėj! Fri

gidaire Šaldytuvas—6 kb. pėdų dydžio. Visi įren
gimai taip kaip ir kituose brangesniuose modeliuo
se... Pasaulio žinomas Meter-Miser mechanizmas, 
kuris pigiai dirba. 4 Aluminum Ladui Tąsos su 
automatišku Tašų pali uosuotojų, Porcelano Hyd
ratorius... ir daug kitų Frigidaire gerumų. Ateikit 
—pamatysite šį special} Kalėdoms pirkinį.

| ROLAND KETVIRTIS & C0. |
S 312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. S
8 TELEFONAS: SOU 4649 8

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų Ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir GJo*.

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

BOSTON, MASS. ’
Tel. Commonwealth 4670.

Tel. SOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Sercdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

417 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

f Tel. 28624 Gyv. 31132

! Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

! Valandos: 9 iki
• nuo iki
I “ ... nuo 7 iki

Sercdom 9 iki 
ir susitarus.

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

j 114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12
6,
9.
12

DR. G. L. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 23 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Strset

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI. 
.(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IšDIRBYSCIŲ.
1‘eter Trečiokas ir 
Joe’Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

dirbtuvės 
IR IŠVEŽTO

Betvarkei pad 
kai paleido ir 

it kali 
Kai Amen 

korespondentai 
rasai plėšia iš 
riky mašinas ii 
sijon, tai mus 
sakė, jog tai 1 
Sovietų Rusijos

Bet štai ką d 
“Naujienų’’ 1 
tas iš Lietuvos:

“Vilniaus na 
name visai tui 
visos pramonė 
nes amatų įmi 
tos į SSSR, k; 
valstybės kar< 
bininkai tokii 
greitai sulauk 
darbo...’’

“Lietuvos Ž 
šė, kad “Vili 
palikti be m 
dabar jau abf 
kad Vilnius 1 
Bet keistas E 
kų pasiteisin 
pasiėmę Vi 
kaip “Lenki 
karo grobį." 
metų Nutartim 
pripažinusi Vi 
sostine ir d 
miestą Lietu 
tai kokiuo gi 
turtai galėjo • 
nuosavybe ?

Be to, Rusi j 
ti šitame kare 
kam nėra kar 
tai kokiomis te 
savintis svetur. 
“karo gi'obį?”

Paskirtas Vii 
stratoiius A. N 
kė “Lietuvos Ži 
vui, kad rusai' pi 
je tikrą anarchi, 
tadarius iš ka 
leido.

Štai Merkio ž 
“Prašau paras 

si žinotų, jog k 
palikimas mum 
Čia, Vilniuje, sus 
kas: demoralizt 
sios lenkų armijo 
partizanai, paleis 
mų kriminalistą 
bėgliai iš visų pu 
neturi jokios atei 
tiuristai, svetimi 1 

' mušti iš normalių 
ids valios žmonės 
džiu, mums atitek 
šinys ir tai visais 
karo nualintame 
kad jis sutvarkj 
daug pastangų ir i 
galima butų įjungi 
vos valstybės orgai 

įdomu, kad visi 
mai iš Lietuvos

!
iog Vilnius yra kai 
tu miestas, kuomi 
nom, kad karo Vii 
buvo, šaudymas 
daugiau, kaip 2 vai 
tai nebuvo šaudyir 
nuolių, o tarškėjo t 
vikų kulkasvaidžiai 
miestan įvažiuodair 
kai pasitraukė iš 
be mūšio, nes jų čia 
saujalė ir priešinti! 
matė jokios prasmės

Tai kodėl gi Vili 
bar taip baisiai karo 
tas?

Atsakymas ir vėl}


