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KONGRESAS NUTARĖ 
GINKLUOTI LAIVUS.

Tokie laivai plauks su kare 
medžiaga per submarinų 
spiečius tiesiai į Angliją.

Pereitą sąvaitę Kongre
sas priėmė, o šią sąvaitę 
prezidentas pasirašė biliv 
Amerikos prekybos laivam 
ginkluoti. Šis bilius leidžia 
laivus ne tiktai apginkluoti 
bet kartu leidžia jiems plau 
kti i visus uostus, nežiurin 
jokių karo zonų. Jeigu vo
kiečiai ar kas kitas mėgins 
jiems pastoti kelią, Ameri
kos laivai tuomet šaudys 
Karo laivyno ekspertai jar 
montuoja kanuolės ant pre
kybos laivų ir krauna joms 
amuniciją. Amerika tui ’ 
daugiau kaip 900 prekybos 
laivų, kurie gali plaukti ne- 
Atlantą, ir visi jie dabar 
bus apginkluoti. Prie kanuo 
lių bus pastatyti išlavinti ju- 
įių artileristai.

Be to, Amerikos laivų 
dirbtuvėse dabar yra stato
ma 1,200 naujų laivų, kurie į Amerikos 
bus pabaigti 1942-43 me- j laivai, 
tais. Jie taip pat bus apgink- j yuo dak)ai

Finai Atsisako Pa
dėti Ginklą.

Nori įsigyti geras apsigyni
mo sienas, kad rusai vėl 

neužpultų.

neribotą juriu laisvę. Vokie-1, “fe®iyy” jau tavo rai
tija tos laisvės nepripažįsta, fe ’<« Amepka pamkala- 
Ji sako, kad visi laitai,' ku-! ™’ fe feauktų karą 
rie tik įneis karo «non. bus | g
prasidės tikrasis “Atlanto!feįfe 
karas.’’

JAPONAI RUO
ŠIASI KARUI.

Amerika atšaukia savo juri
ninkus iš Kinijos.

Atvykęs iš Tokijo japonų' 
diplomatas Saburo Kurusu

CIO Konvencija 
Už Streiką.

Lewis įspėja valdžią, kad 
“durtuvai negali anglių

kasti.”

Nežiūrint visų prezidento
šią sąvaitę VVashingtone ta-' Roosevelto pastangų išveng- 
riasi su šios šalies atstovais 'ti angliakasių streiko plieno 
apie karo išvengimą. Tuo! kompanijų kasyklose, CIO 
tarpu Japonijoj tapc sušau-: angliakasių vadas John 
kta nepaprasta parlamento j Levvis ši panedėli kasyklas 
sesija, kad užsuktų valsty-į uždarė ir 53.000 angliakasių 
bės aparatą tuojautiniam į dabar nedirba. Negana to 
karui su Amerika ir Angliia,! daroma pastangų uždarytį 
nes karas c esąs neišvengia-pi' vadinamas “komercines” 
mas. Matyt, tokios nuomo-- kasyklas, kurios pardavinė- 
nės yra ir Washingtonas, i ia savo anglį atviroj rinkoj 
nes visiems Amerikos juri-į ir su kuriomis unija turi pa- 
rinkams Kinijoj jau duotas' dariusi sutarti. Tose kasyk- 
isakvmas giižti namo. Taigose kurstomi . ‘‘užuojautos

. 1 ...... ,<----------------------- reiškia, kad Wa?hingtonas: streikai.” Ir kai kuriose vie-
Gah out. kad jurininkai ne-;jjka neduoda mums garar.-'jau pamatė pavojų iiems te- tose tokie streikai jau prasi-

, Suomijos žmonių parlamen
tas ir vyriausybė. Dabar jau 

Bet apie tą karą daug ži-; yra paskelbtas oficialus fi- 
nių nebus. Amerikos lai- nu vvriausvbės atsakvma0

Lewžs Uždarė Kasyklas 
Prieš Prezidento Norą

Šį PANEDĖLĮ 53,009 MA1- sustabdymą, o toki veiksmą 
NERIŲ METĖ DARBĄ. vals tybės Įstatymai aštriai

—------  . į baudžia.
Streikas gali surtukdyt pl»e- Orlaivių ir mašinų dirbtu- 

no gamybą ir pakenkti 
krašto apsaugai.

Šioje valandoje, kai šis
“Keleivio” numeris yra įuo- 
šiamas spaudai, Amei ikai

vėse darbai šiuo laiku eina 
pilnu tempu. Avalinės pra
monėj darbai sumažėjo 15 
nuošimčių nuo vidurvasario. 
Medvilnės audeklinėse ga-

vams įsakvta apie susiremi- Amerikai.* * - .i.. Finai sako. kad
mus su vokiečiais nieko ne- jje negali karo nutraukti iki 
skelbti. Kiek Amerikos ka- neužtikrins sau geresniu an- 
nuolės ir bombos palaidos sio-vnimn siemi' Amerikapaiaidos sigvnimo sienų. Amerika 
At’ando gelmėse Hitlerio nori. kad mes padėtume 
sumbarinų, niekas nežinos. (ginklą, sako finai. Bet Ame-

praneš apie tai nei priva- rims, kad vėliau bolševikai 
čiuose laiškuose savo šeirny-. mus neužpuls. Maskvo-
noms. Ema gandai, kad A- (žodžiui negalima iuk tikėti.; supti ir paimti nelaisvėn, 
merikos karo laivai ir dabar jį buvo pasirašiusi su Fin-i Amerikiečių spėkos tenai

.. . ------ ---------------- . .buvo
nes prezioentas ^cosevelta< tačiau padarė užpuolimą. 1,000 jurininkų.
viešai yra paskelbęs duotą Suomija buvo apiplėšta, taikyti prieš japonus jie ne-1 reikalavimus. bet nesutinka 
jiems Įsakymą: “Šaudyt At-j xOrs dali savo žemių ji atsi- galėtų. Japonai sakosi karo i pripažinti “elosed shop.” 
lanto gyvates is pirmutinio ėmė. bet Hango uosta h'!su Amerika nenori, bet ne-! nes tai reikštų CIO monopo- 
pamatymo!” Ir paskutiniais svarbią strateginę salą Fin-! sutinka su Amerikos reika-Jį. CIO konvencija Detroite 
laikais submarinų veiki?; landi jos Įlankoj rasai dar Šlavimais. Amerika reikalau-užgyrė kasyklų streiką ir 

vandenyne žymiai iphelaikn savo namiose. Iš įa kad jie tuojau nutrauktų John Levvis dabar jaučiasi

rai būti, nes kilus karui ja- dėjo. John Levvis pranešė 
nonai galėtų juos tenai ap- prezidentui Rooseveltui.

kad šis streikas eina už 
“elosed shop.” Plieno kori

jau šaudo vokiečių laivus. )andija nepuolimo sutartį. • buvo nedidelės, tik apie !panijos sutinka išpildyt vi-

Atlanto 
sumažėjo, 
ja. kad daug jų sunaikino • ir dabar 

ir Anglijos karo landijos 
! žmones.

idenyne žymiai, tebelaiko savo naguose. Iš 
Laikraščiai spę-,tu vietų bolševiku orlaiviai 

bombarduoja Fin- 
miestus ir žudo 
Todėl finai ka

lvoti. Jų ginklams preziden- Į
vokiečių sub- i riaus, iki visi rusai bus iš jų

• marinoms bus da sunkiau! žemės išmušti. Už karo tesi-
tas pareikalavo iš Kongreso 
$120,000.000.

Tai reiškia, kad kelią A-
merikos prekybos laivams na sunaikinti. Be to, tuos lai-! Prideri n ^nie-
Europon skins kanuohų ug-, vus lvdės da ir karo laivai, Kusam l aaeaa Mite 
nis. Tai reiškia neišvengia- su orlaiviais. QO Pusnynai.
mą šaudymą. Šaudymas ga ,, Rooseveltas jau seniau; žinios iš Rusijos sako 
prasidėti jau šią sąvaitę, nes: , , L , minios iš kuujos sjko.
laivai, kurie dabar plaukia į P?^fe, fe Afefe fe ’fefefefe

gręsia dideli streikai. Ang- myba nukrito 20 nuoš. nuo
siu unijos vadas John 

Levvis ši panedėli liepė ang
liakasiams mesti dalba plie
no kompanijų kasyklose, 
kur iki šiol dirbo 53,000

vidurvasario. Anglies kasy
klos dirba gerai, išskyrų', 
tas. kurios priklauso plieno 
kompanijoms. Mėsos pra
monė. gvvulių skerdyklos 
(stokjardai) šiuo laiku dir
ba gerai ir toliau numar
mąs da didesnis darbymeti", 
nes labai daug mėsos išve-

taigi atsi-! sus kitus mameriu unijos

žmonių. Derybos tarp ang
liakasių vadovybės ir plieno 
kompanijų nedavė jokių re
zultatų, nes John Levvis bū
tinai reikalavo toms kasyk- žarna Anglijon. 
loms “elosed shop.” o kom- ŠĮ panedėli Detvoite at i- 
panijos nesutiko toki dalyką darė CIO konvencija. . Ma- 
pripažinti. “Closed shop” noma, kad Jomn Levvis ty- 
reikštų, kad CIO unijistai čia paskelbė ir 53,000 ang- 
turėtų vienintelę teisę tose liakasių streiką už “elosed 
kasyklose dirbti: visiems ki- shop,’ kad šitoj konvent - 
tiems durvs butu uždai vtos, ‘°.i gauti sau paramos ir

operuoti, nes visi prekybos mą pasisakė ir Finlandijos : suvarys juos j ožio ragą. 
laivai bus apginkluoti ir į darbininkų unijos, 
kiekvienas ių galės submari-

savo sąjungą su Hitleriu ir:didelis vyras. Jis dagi įspėjo 
Mussoliniu ‘ir išsikraustytų Roosevelto valdžią, kad ii 
iš Kinijos. Pastaroji sąlyga nevartotu armijos kasyk- 
įiems sunkiausia. Todėl jie loms atidaryti, nes “durtu- 
ruošiasi karuį, Bet visi sDė-;vai negali anglių kasti.” Jei- 
ja, kad Amerika ir Anglija'£u valdžia nori kad karo 
,„vn,„e ;„ao ; a^-a ; pramonė turėtų anglių, tai

Iii turi priversti plieno kom-
llnlnmv Knrn<t Imi**™^ kad 10? Pril)ažintu Italams naras jau kasyklose “closed

todėl tokia situacija ir yra 
vadinama “elosed shop,” 
kas reiškia uždaryti dirbtu
vę. Prezidentas Rooseveltas 
irgi pasisakė prieš “elosed 
shop.” Valdžia negali pri-

balsu.

šiol draudė Amerikos lai- < 
yams plaukti i pavojingas -j; Amel.iko; 
karo zonas, dabar jau at-,.

Nusibodo.
Šalis arti bankroto, fašiz

mas duonos neduoda.

Amerikos laikraščiu ko-

shop,” sako Levvis

Nacių Suhmarina
Kanados Pakrašty?
Sugryžę iš juros Bostono 

pažinti tokios padėties, jis žvejai praneša, kad apie 50
sako. kur visi darbininkai mylių i pietus nuo Halifaxo, 
butų spiriami prigulėti vie- Kanados pakrašty, jie mate 
nai kuriai organizacijai, nes iškilusi iš po vandens neži- 
tai butų ne demokratija, o nia keno nardomąjį laivą, 
tikras hitlerizmas. Todėl Kadangi nei Kanados, nei 
John Levris ir paskelbė Amerikos submarinų toj 
streiką, šis streikas, be abe- apylinkėj nėra, tai yra ma
lonės, pastūmės Kongresą noma. jog žvejai bus mateNubaudė Unijos 

Raketierius.
Teatrininkų unijos vadai 

Bioff ir Brocvne tapo nuteis- 
kalėjiman kaip bjaurus 

raketieriai. Bioff gavo 10 
metų, o jo sėbras Bro\vne— 
8 metus. Grūmodami strei
kais, jiedu yra išlupę iš fil
mų kompanijų daugiau kaip 
pusę miliono dolerių kyšių. 
Abudu raketieriai yra žy
dai. Žvdai Amerikoje vra

ri, nes jie sakoj kad per 12!S“T n”?1fe.° Kfet KmY užvaldę ne tiktai komerciją, 
i dienu ju orlaiviai sunaikinę ’nieko . Ita,’Jal n(-(l<i\e. tik. bet n. darbininku unijose ra- 
i 12,000 vokieėiu. šeši tuk.* "fe* puošto .us Daugy- ketus suka.
1 be jos laivu nuskandinta, ki-1__________

ti negali niekur išeiti Pu<ė; NUOSTOLINGAS ŽEMĖS 
geriausių Italijos lakūnų ir; DREBĖJIMAS.

vaites atkakliausios kovos i ?? La\v ta’w.? kos Angeles mieste perei-
buvusios aplink Tūla, apie!*1??31.1*'?1 ,?lE ir 1Sjta savaitę drebėjo žemė.
100 mylių j pietus nuo Mas-;klt^ Afrlkos ko!oni1^ Į Smarkiausis smūgis buv 
kvos. Per ta laika vokiečiai

nu + ait^ iVlasKV0S IroRle Italija vra visiškai <ai-i
Dabar matome, kad ^g nepažengė nei kiek pir- kad,Itallja 'V \ ,

erikos prezidento *->nkai per'>mukus- zmones kenčia ba-
Todėl ru-'da ” nema^° n7e^° šyieses-........ Vokiečių tankai

Amerikos laivai ian zod^’a’ nebuvo tusti. Ame- sniegą nepaeina. Todė: iu-, . ... .......sauktas. AmeiikosUAai ją , p:ka jštikruj|} virsta )lem0.isa. kontratako. i n,o atiety. neš iu sali baigia
, • K v • kratiios arsenalu ir jos “lai-'

1,2 VU tiltas” statomas '
nežiuręs jokiu 
vandenų. Amerika

-----  kais.

mis ir vietomis nuvarė at- užimti Hitlerio agentai.
ne JUO-,gal. Kai sniego tiek gilu. {aj:Ūpas nupuolęs netiktai gy-

I veikia daugiausia orlaiviai. l?n.toJu tarpę, bet nupuolę
! Matyt, rusai orlaiviu dar tu- ".s ,r arrafe.lr alv-vne, V!~ 

*■ ’ • iciomc nusibodo karas, kurisSugavo Nacių-Japo- ,. v. . rT_ . 
nu Kontrabandą. Vokiecmi L žeme

Fašistų laivas plaukė iškėlęs tfaU lSCl Krymą.
Amerikos vėliavas. į Berlyno žiniomis, visas I tančiai vokiečių buvo ru

plėtu Amerikos pakraštv! Ki-jTno pusiasalis esąs jau i sprogdinti pereitą nedėl-
Jungtiniu Valstijų kreiseris,nac?1- i an^0?e' įkyrus tik ' dieni. Per dvi paskutines są- 
sugavo naciu prekybos lai- P.a^T Sevastopoli, svarbiau- 
vą. kuris plaukė iškėlęs A-isl3 Juoduju Jūrių rusų lai- 
merikos vėliavas ir ant abe- vYno Prie^au^?- Šiaip jau 

turėjo nudažytasių šonų
taip pat Amerikos vėliava 
Laivui vardas buvo uždėtas i

visos svarbesnės vietos už
imtos. Pereitą nedėldienį 

i vokiečiai paėmę ir Kerčo

__________ o
.... .„.„„r,,,,,, Torrance’o ir Gardenos
^ROI^F^IKUS UK?NIN S ' l),iemiesčibo e- Odenoje, 
BOLsEVIKUS UKININ- kuri sudaro t lietini Los An

čia padarę 15 atakų tankais, 
bet buvę atmušti. Rusai sa-į vai m

Willmoto” iš Philadelphi- uosj3- Dabar ju armija jau ko: “Vakar čia buvo vokie-; KAUTI.. !gėlės miesto šoną. neliko nei
įos * ‘ 4 į atsistojusi prie 2 mylių plo- čiai, o šiandien tik jų lavo-i Laikraščiai praneša, kad i vieno sveiko lango. Nuosto-

Pamate besiartinant A-'či0 Kerčo kanalo, lmiis jun- imi.” Sovietų valdžia pasikvietėJliai apskaitomi i $1,000,000.
Bet Rusijos pietuose ne- Amerikos milionierių Tomą • Vienų tik langų išbirėjo už 

siseka. Išrodo, kad Kauka- Campbellą, kad suorgani-! $25,000. Bet su žmonėmis 
zas bus atkirstas nuo Ru- ,zuotų masinę kviečių garny-į nelaimių ši sykį nebuvo.

bą Rusijoj. Campbell yra! ----------------

mer ikos kreiseri, naciai savo! ■2r*a Ju°4ają Jurą su Azovo
laivą tuojaus uždegė, pridė-' *. ura- ,Ęei^lk^^ Per kana- 
jo bombų aplink ugnį, o pa- i vokiečiai turės pnes save 
tys susėdo i valtis ir nusilei- -laP atvirą Kaukazą su vi- sijos, 
do ant vandens. Laive tuoj; *1° aliejaus šaltiniais,
kilo gaisras ir pradėjo spro- pei^ikėlę per Kerco
ginėti bombos. Vokiečiai ti-ikana^’ uzęls Rostovui 
kėjosi tuo budu savo laiva 1S užpakalio. Jeigu rusai ne- 

amerikonai sPės Rostovo fronto pasi-

didžiausis kviečių gaminto- UŽDRAUDĖ AMERIKOS 
jas pasauly. Jis turi Monta- RADIJĄ,
nos valstijoj 100,000 akru Vokiečiu valdžia uždrau- 
kviečiu ūki, kur užaugina dė Amerikos radijo atsto- 

Bagdado pranešimu. Ira- po 4.000,000 bušelių kviečių vams Vokietijoj siuntinėti 
traukti, jie bus tenai sugauti i ro valdžia nutraukė savo per metus. Taigi ir Rusijos radij0 bangomis žinias A- 

pasimo- nierikon. Ber4vne veikė tri-

IRAKAS NUTRAUKĖ 
SANTIKIUS SU FRAN- 

CUZIJA.

sunaikinsią ir amerikonai jspes ls Ko?tovo ironio pasi-1
nesužinosią, kas jame buvo. ,. v. ... .
Bet amerikonai ugnį užgesi- vokiečių slastuose. santikius su Vichy ir Japo- bolseyikai nutarė
no ir vokiečiu laivą pai’si-
tenipė i uostą. Pasirodė, kad 
jis vežė karo kontrabandą.
Jis buvo prikrautas pilnas 
gumos ir Amerikoje gamin-

i nijos valdžiomis, nes tos kinti is jo ūkininkauti. O pas jy Amerikos radijo kompa-
SERBU PARTIZANAI SU-!valdžios dirba išvien su An- save jie tokius dvarininkus niju atstovai.NAIKINO NACIŲ BA- Liijos priešais. ’

TAUONĄ. į _____________

Londone gauta žinių, kad DIDELIS GAISRAS LAI- 
tų padangų automobiliams Jugoslavijos pietuose, neto-j VYNO DIRBTUVĖJ, 
ir trokams. Laivas plaukė iš Ii nuo Nišo miesto, serbų! Lansdale, Pa.—ši pane 
Japonijos uosto Jokohamos. partizanai sunaikino visąjdėli ugnis čia sunaikino An-

išnaikino, kaip “buožes 
“liaudies priešus.”

ir
SABOTAŽNINKUI 15 ME

TŲ KALĖJIMO.

orvuTo AiurVic Baltimorė, Md.—MicbaelSUDUŽO BOMBANEŠIS. Etzeh 22 melŲ amžiaus Vo_

Apie 50 mylių nuo Ban- vietys, kuris dirbo Glenn 
Taigi paaiškėjo, kad Jaj>o- vokiečių bataljoną, kuris'dale Co. dirbtuvę, kuri ga- goro miesto. Maine’o vaLti- Martin orlaiviu dirbtuvėj.
n i ja perka karo medžiagą buvo nusiųstas partizanam* 
Amerikoje ir perduoda ją į persekioti. Iš 320 nacių neli- 
Vokietijai. kę nei vieno gyvo.

mindavo karo laivynui rei
kalingus aparatus. Nuėsto

joj. pereitą subatą nukrito i gavo 15 metų kalėjimo už 
pelkes ir sudužo armijos .sabotažą. Jis buvo sugautas

lių priskaitoma i $1,000,000, bombanešis su 4 kariais. įgadinant orlaivius.

kuo greičiausia išleisti įsta
tymą, kuriuo streikai karo 
pramonėj bus visai uždraus
ti. kaip yra Rusiioi. Vokieti
joj ir kitose totai ital iškose 
valstybėse. Gali būt. kad tuo 
tarpu kasyklų streikui likvi
duoti bus panaudota armiia, 
kuri užims kasyklas, paša
lins visus agitatorius ir leis 
visiems laisvai dirbti.

Geležinkeliečiai taipgi 
ruošiasi streikuoti. Jie norė
jo prikalbinti ir trokų veži
kus streikuoti, taip kad

vokiečių submariną. Nuo 
Bostono iki tos vietos bus 
apie 35(i mylių Į šiaurę.

AMERIKONAI NUSKAN
DINĘ 3 SUBMARINAS.

Amerikietė Miss L. Skovv 
gavo nuo savo -brolio juri
ninko laišką, kuris praneša, 
kad Amerikos naikintu
vams lydint šešis Anglijos 
laivus su karo medžiaga, 
juos buvo užpuolę vokiečių
povandeniniai laivai. “Prie- 

bu- šas puolė mus 8 kartus,” ra
tu suparaližiuota visa trans- šo Sko\v. “Musų naikintuvai 
portaciia. Tr trokmanai bu- pradėjo mėtyt gilumos bom- 
vo jau pasikėlė i streiką, bet bas ir mes esam tikri, kad 
dabar vėl susilaikė, nes na- trys nacių submarinos buvo 
bugo stiprios reakcijos, tomis bombomis po vande- 
Wasbingtone kalbama, kad niu sunaikintos.”
geležinkeliečiai irgi negalė-----------------
šią streikuoti, nes traukinių
sustabdymas reikštu ir pašto

<<

WEYGANDAS BUSIĄS 
PAŠALINTAS.

Žinios iš Vichy sako. kad
Skif/7niiriil In įlomi k “vneioLm Meygand, kuri> nJfiaU^yi Japonus ya^ovauja francuZŲ armijai

Tuojaus." 1 Afrikoj, greitai busiąs paša
lintas. nes jis nusistatę ? 
prieš Hitlerį. Maršalas Pc- 
tain jau pasišaukė ji iš Afri-

Amerikoie yra žmonių, 
kurie reikalauja “sudaužyt 
japonus tuojaus” ir tuomet 
visas Amerikos karo laivy-; 
nas, kuris dabar laikomas 3,809,000.000 
Pacifiko vandenyne dėl pa
vojaus iš japonų pusės, ga
lės būti perkeltas Į Atlanta 
ir pavartotas prieš vokiečius 
ir italus, šitokio nusistaty
mo laikosi ir laivyyno sekre
torius Knox. Kinijos karo

kos pas save pasitarti.
JENŲ JA

PONŲ KARO TIKSLAMS.

Japonų parlamentas šią 
sąvaitę paskyrė karo reika
lams 3,800.000,000 jenų. 
kas Amerikos pinigais reiš
kia apie $874.000.000. Ja- 

džingu spauda.................. . . ponijos flzingų spauna re-
vadas čian Kai-seka< taipgi kia, kad karas su Amerika 
ragina Ameriką, kad ji da- neišvengiamas.
bar smogtų Japonijai srn.u- '-----------------
gi, nes geresnės progos ne- NUSIŽUDĖ NEVV YORKO 
busią. Dabar Japonija nusi-, RAKETIERIS.
kamavus, arti bankruto, jos Pereitą sąvaitę Brookly- 
karo medžiaga išeikvota, ne pasidarė sau galą rakė- 
aliejaus ji neturi, ir dabar tieris ir gengsterių vadas 
jai negali padėti nei Hitle- Abe Reles, 37 metų amžiaus
i is, nei Mussolinis. žydas.

* *s r » «



Antrus Puslspte

jie sušilę dirbo Hitlerio- 
Stalino naudai, tai ant to jie' 
neatsako nei žodžio. Jie ty- 

i Ii. nes negali šitų faktu už 
ginčyti.

PERŠASI I DONOS
Č1KUS.”

Na. o kas gi jie yra? Tai! 
na visi Amerikos lietuviu

KELEIVIS. SO. BOSTON =
No. 47. Lapkričio 19 d.. 1911 m.

KO VERTA JU “GELE
ŽINĖ LOGIKA ”

“Apsivalius nuo konspirato-' 
rių Sovietų Sąjunga sustiprė
jo ekonominiai ir kariniai. 
Štai kodėl rusų atsilaikymas 
toks stiprus.”

KRISLAI ir RASTAI.
V t »

• i I •»
Nepatiko “Lai 

laikraščio faktai
Taigi Pruseika aiškiai pa- cinkevičių. Kad : n n.iko Į tai Bimba “išvirozija,” kad 

sako. kad valdžios oponen- tai viskas aliai:. Ne :am mes jie nenorėjo pasisakyti. Va
tus ir “konspiratorius rei- rašom, kad melagiams pa-!dinasi, anot Bimbelės, jie 
kia šaudyt. tiktų. ; stovi už pagalbą. Paduo-

Bet jeigu Amerikos vai- “Vilniai“ ne tia. naši- dant aukščiau pažymėtą
džia pavartotų šitokią prie- faktai apie ?laicinkevi- statistiką spaudai, vis dar
mone kovai su savo prieši- čių, kiek Lozovskb pavadi- plaukė nauji balsai ir maž

’’ nimas Šmuiia. Ji jž.’ui ėjo daug tuo pačiu santykiu
šiame pavadinime anii-se- 90.4' '< prieš 9.6'
mitizmą. Kur čia vra anti- ---------
semitiznurt? "Vilnies*' piso- Jeigu kam negaila trijų 
riai mažai pažįsta gimtąją centų išmesti, patarčiau nu- 
liaudies kalbą, i nežino, sipirkti “Laisvę” iš spalių 18 
kad Samueli- - ra vadina- dienos. Visą “Krislų” špal- 
mas šmuiia, Saliamonas— ! tą užima Mizaros išpažintis, 

i -Jomke, Izaokas—Iciku, Jo- Ne prieš gerą musų bolševi

šio! Kai dėl tų kunigų, kurie 
t ar-' savo nuomonių nepasakė,

tvarka pagal liaudies norą 
yra ne “visvien.” Tau tik so
vietų santvarka ir GPU 
smurtas prie širdies.

Tau Churchillo-Roosevel- 
to 8 punktai geri tik tada, 
jeigu juos galima suspausti- 
suraukti iki 124 sovietų kon
stitucijos punkto.

Kodėl tu, Mizare. nepri- 
dėjai, kad Lietuvos liaudis 
galės laisvai apsispręsti, kai 
Stalinas ir jo kareiviai dau
giau nelys į Lietuvą? Kodėl 
tik apie Hitlerį tu kalbi? 
“Išsispaviedok” nors syki 
ščyrai ir pasakyk: Hitlerio 
ir Stalino govėdoms: pašol 
von iš Lietuvos visi atėjū
nai?

Ir užbaigia Mizara, kad 
šis karas yra jam “šventas 
karas!’’ Vaje. vaje! O nese
nai jis rašė, kad šis karas 
vra imperialistiškas ir pra
keiktas karas!

Ir taip mums pasidarė dar 
neaiškiau: katras karas yra 
šventas, ir katras prakeik
tas?

Tai tokia yra Mizaros po
zicija, kuris viešai tarnauja 
“dviem dienam,” o slapta 
garbina trečiąjį, ir tiktai jį 
vieną. Amen.

i , t „ laikraščiai. išskyras tik,Kaa ko- - • šių metų birželio 16 d. 
kunos j ^vilnies** laidoje jos redak- 

tas čigonas, kuris pavogė, WIpropą-į toriai koliojo chicagiškės 
arkii bėgo ir šaukė: “Laiky-i?^nciai; De l0* kad Ance'1:' “Tribūnos* korespondentų 
kitę vagi!“ " elu? Vla,!?e5'a spaudai Donaldą Day’ą “žiopliu,**

Visi žino. kad tie Alask- aple-bo sevika ^my^e.s Ll?.; į “pleperiu” ir da kitaip, kam 
tai Iaisvimnkai — - - --

Alės jau rašėm.
munistai elgiasi lygiai kaip "Laisvę“ ir “Vilnį.** 

tarnauja Maskvos

v. t . .... . tuvoie.vos agenc-iuKai vra pikčiausi', -• ,, i • i., , , • - 1 KersvekiAmerikos demokra no i biasi
imi tai spaudai grie- 
lykščiausios provokakenkėjai. Visi jų partijos

manifestai, visos jų
vimu rezoliucijos, visa lu'VkikL g • rascius............ ii • -: pnesus.

Bet ką gi Ancevieiaus 
I pranešimai turi su Ameri

kai. vienas Amerikos ko- ka? Ką jie turi su Hitleriu? 
munistų pairi; os . “manifes-i.Juk jie kalba tik apie Lietu- 
tas smerkia. Socialistų Par-jvos žmonių vargus ir apie 
tiją ir SocialistLabor Parti-j bolševikų žvėriškumus Lie
ja. kam jos skelbia, kad ka-ievoje. Jo pranešimus pa- 
pitalistinę Amerikos si$t e-j tvirtino ir Lietuvos Raudo- 
mą galima pakeisti ramiuj^sis Kryžius, paskelbda- 
budu. balsavimo keliu ir re-imas apie 1.000 išvežtųjų bei 
formomis, be kruvinos revo-į nužudytų Lietuvos žmonių, 
liucijos. Komunistų partija,Ancevieiaus pranešimus pa
sako: virtiną ir privatinių žmonių i

•THIS IS A LIE: AX OUT-'laiškai, kurie jau pradėjo! 
RAGEOU?. DA?.iXARI.E LIE'iPasi^kti Ameriką. Visi šitie;

-THE CAPITALIST s vs! dokumentai liudija. kad' 
TEM CAXXOT BE a B O-i bolševikai elgėsi žvėriškai.
LISHED PEACEFULLY__ Bet tai nieko neturi bendra
VYHETHER BY THE BAL-G1 Amerika.
LOT BOX OR AXY OTHEEi Jieškant Amerikos prie- 
MEANS’. ;ių. reikia pasiskaityti komu-

“ideologijos“ literatūra yra! 
persisunkusi priešvalstyb i- 
ne propaganda.

........ ir skundžia -Justicijos
Departamentui lietuvių laik- 

kaip “šios šalies

cijos

"THE CAPITALIST sv plistų partijos nutarimus.
TEM CAXXOT BE ABO- j kuriuos ir "laisvininkai” lai- 
LISHED VXLESS THE C A ?ko nepamainomu savo kel-’ 
PITALIST GOYERXMENT rodžiu.
IS FIRST DESTROYED BY 
A YIOLENT REYOLUTION 
OF THE ARMED VYORK- 
ERS—AXD A DICTATOR 
SHIP OF
RIAT IX
SOYIET GOYERX~MEXT I?

ESTABLISHED IX 
PLACE

KODĖL JIE TYLI?
Porą savaičių atgal šioje

____ ■ vietoje mes citatomis iš ko-
THE rR9Lt-1 A* munistų spaudos parodėme. 

THE EOP.'-i OF A kad jie. komunistai, kaip 
buvo demokratijos priešai. 

IT$itaip ir pasilieka: o kad jie 
dabar spiaudo i Hitlerį, tai

Kaip matote, komunistai ak >9.; 
aiškiai sako. kad AmerikosStaliną. •ieiTu 

anri<rink- Hitleris nebutu Staliną uzdarbininkai turi 
luoti ir jėga turi nuversti da
bartine valdžia, o ios vieton
pasiatvti “proletariato dils-“*®' n'šiandien butų

turą?’ sovietu valdžiosP1*? naudai, kaip

puolęs, tai mūsiškiai komu- 
naciai iš “Laisvės” ir “Vil- 

gardu ir šiandien butu
tatur _ 
forma.

Taigi
jie dirbo iki šiol: jie ir šian- 

aršesniu valstybėsdie? bur^ koĮioji Angliją
priešu, kaip komunistai.* Prezidentą Roose-
negali būti. O bet gi kaip >meize
klausvkit. kaip tie

pasi-i,pirma, 
kirminai' uornet čalmas išvien su 

čirpia anie kitus. štai.'“Lai-P"1?™ ^sė duobę demo- 
svės" 15 lapkričio laidoj 5-,a;kratinems valstybėms, 
parašytas net editorialasj Mes faktais parodėme, 
kurie* autoriai siūlosi Justi-ikad šiame kare komunis- 
cijos Departamentui į “do- tams rupi ne Amerikos ir 
nosčikus’* — apsiima paro- Anglijos reikalai, bet Mask- 
dyt. kas yra tikrieji Ameri-, vos diktatoriaus Stalino 
kos “priešai.” Ir netik apsi- kailis.

Bet praėjo jau dvi savai
tės. kaip mes tuos faktus 

, --/„-oi paskelbėm, o komunistai tv-I <4 1 K I C* • • *
h kaip musę nuriję.

Kodėl jie nieko neatsa-
Lietuvoj leidžiamų nacių laik- ko? 
raščių. Kas gi yra tie. kurie Matyt. iŠ Maskvos Žval- 
spausdina visokius melus i< gybos jiems yra duotas įsa- 
Berlyno. kuriuos veik kasdien kymas laikytis tokios takti- 
prisiunčia Pranas Ancevičius. kos: į tokius faktus, kurių 
Hitlerio apmokama.- agen-negalima sumušti, visai ne- 
tas?" atsakinėti, bet šmeižti de-

— ____ mokratijos šalininkus, šmei
žti ir šmeižti.

Apie šitą Maskvos agentų 
taktika kalba ir “Naujie
nos." Sako:

“Komunistų taktika kovoje 
su kitokių nuomonių žmonė- 

_ mis tai—meluoti ir šmeižti.
[ W" Kad melas oponentui priliptų,
g H ' < tai komunistai ji nuolatos kar

toja ir kartoja. Pakartoja ji 
dešimti kartų, paskui 20 kar- į 
t;. 50 kartu. 100 kartu: o kai

ima. bet stačiai "parode. 
Štai, girdi.

“...tūli lietuviški 
persispausdina ištisus Hitlerio 
propagandos straipsniu

PRALAIMĖJO

pasiekia 1.000. lai jau nei su 
kuolu lo melo iš komunistų 
pasekėjų jralvų neišmuši. Tuk
sianti sykių pakartotas melas 
pavirsta ‘šventa tiesa’."

Ir jie šmeižia. Jau kelin
tas mėnuo jie kartoja ta

Čia yra par< 
Frank J. I.aust! 
demokra* i • 
majore . kog k 
lietuviai Deja, 
praiaimėje

jisai rašinėjo, kad Vokietija 
ruošėsi pulti Rusiją.

štai “Vilnies** vedamojo 
straipsnio žodžiai:

“Per visą pereitą savaitę—
(birželio pradžioje. — “K.” 
red.)—iš Londono ir Helsin
kio be persto j imo plaukė ži
nios apie Vokietijos ruošimąsi 
pulti Sovietų Sąjungą. Vokie
tija. girdi, koncentruoja ka
riuomenę Sovietų pasieny. Vo
kietija daranti didžiausio 
spaudimo i SSSR...

"Kaip ir visuomet, taip ir 
šiuo kartu Donald Day. ope
ruojantis Finlandijos sostinė
je. sumuša visus žioplumo ir 
fantastikos rekordus.

“Pereito šeštadienio ‘Tribū
ne* jis ir vėl spiegia apie Uk
rainą. apie Baku žibalo šalti
nius. apie Baltijos valstybes. 
Šiuo kartu jis pridėjo ir Besa
rabiją. kurią Vokietija buk 
reikalaujanti grąžinti Rumu
nijai. Plepa jis ir apie pakeiti
mus Finlandijos rubežiuose su 
Sovietų Sąjungą.

“Nenusibosta tam pleperiui 
ambrvti ir meluoti, nors jis 
gerai žino. kad visi jo prane
šimai nueina velniop. Jo infor
macijos tiek jau žioplos, kiek 
ir kūdikiškos.“

“Vilnies** nežiopliai ir ne- 
pleperiai redaktoriai, mat, 
“žinojo*’ geriau, negu toks 
korespondentas, kaip Do
nald Day. kuriam didžiausis 
Chicagos dienraštis yra pa
vedęs stebėti ir aiškinti 
tarptautinius Įvykius Euro
poje. Įsikalbėję Į savo dur
nas galvas, kad jie viską ži
no nieko nežinodami, komu
nistai tiki. kad gyvenimo 
tikrovė yra lygiai tokia ko
kios jie nori. ir kad kitokia 
ji negali būti. nes tokia jau 
yra “geležinė logika.”

Kadangi jų vadas Stali
nas buvo padaręs su Hitle
riu sąmokslą sunaikinti de
mokratines valstybes, tai ko
munistai tikėjo, kad taip ir 
turės būti. Hitleris pradės 
karą, Stalinas duos Jam pa
ramos. ir “imperialistinės 
valstybės” bus tiek nuka
muotos, kad Sovietų Rusijai 
iš to galės būti tik nauda, o 
ne pavojus. “Vilnies” re
daktoriai taip ir sakė:

“Juo labiau silpnėja impe
rialistinės valstybės, tuo la
biau stiprėja darbininkų ir 
valstiečių valstybė.

“Tokia yra geležinė logika.”

Ir todėl Donald Day. ku- 
ris rašė kad Hitleris ruošia 
Stalinui pirtį, buvo “žiop
lys.” “pleperis,” “melagis" 
ir da kitoks.

Bet šiandien matome, 
kad Donald Dav’o žodžiai 
išsipildė iki iotos, o komu
nistų “geležinė logika” pasi
rodė neverta nei supuvusio 
cibulio.

ninkais ir “konspiratoriais, 
tai kur šiandien butų komu
nistų parti.ios lyderiai? La
bai gali būt, kad ir pats Pru
seika šiandien po Halsted 
streeta nevaikščiotu.

DA VIENAS SMETONOS 
GYNĖJAS.

Firma “Sandaros“ redak
torius buvo išsišokęs Smeto
nos ginti dėl jo r.eatsiskai- 
tvmo iš amerikiečiu auku. c 
dabar ji mėgina ginti “Vie
nybėj*’ Kazys Pilėnas, alias 
Falmer. Jis šneka:

“Keleivis jokių Įrodymų 
šiame reikale nesuteikia, vie
nok kaltina Prezidentą Sme
toną už minimų aukų pasisavi
nimą. Prezidentas Svetona net 
įtariamas buk jisai tais pini
gais Įsigijęs sau laikrašti Tė
vynės Balsą. Tai labai rimtas 
apkaltinimas.

“Pagal Keleivi tos aukos 
buvo siųstos 1919 ir 1920 me
tais. Kiek tų pinigų surinkta, 
kiek ir kada išsiųsta ir kas 
juos siuntė, nepasako. Kodėl 
tiktai dabar, po suvirsimi 20 
metų. Keleivis apie tai prabi
lo. taip gi neaišku.*’

Anot to pasakymo. Pilė
nas

-elis—Joške, Mozė- -Mau- kiška spauda ragina savas
,?u ir tt. Kaip pavyzdį, ji nu- , davatkas įrodinėti, kad bol

ševikai stovi arti bažnyčių.
Bloga Mizaros “spavied- 

nis.” nes “spaviedodama- 
?is” jis meluoia. Jis sakosi 
tik “dviem dievam” tetar
naująs: Lietuvos ir Ameri
kos. Mes e.-^rne isitikine.

rodo amerikonišku: la: ai ar
čius. kurie moka ištarti var-j 
dą Saliamono. Aha, Sa-lia-Į 
monas, Sa-lia-monas.

“Vilnie.” atsakyk, kodėl 
žvdas nemėgsta, kai ii žydu 

dini?...pa v:

Ir kodėl “Vilnis mum' ■ kad vis dėlto Mizara yra pa- 
prikaišioja. buk naciai ’ doresnis ir tarnauja tiktai 
mums esą “geri.” ne? rašom, ‘ “vienam dievui.” buterit)— 

saulei su ruoniokad bolševikai viską Lietu-j Stalino 
voj išplėšė? Šiur, kad išplė-! ūsais, 
šė ir nepaliko naciams. Vie-1 Ne tik “Draugo ’ bendra- 
nas vagis apgavo antrą. Kad! darbas mano. kad Lietuva 
anie naciu " j lėšikns * gerai į ir Amerika yra Mizarai sye- 
žino čekai, franeuzai. bel-įtimi dalykai, bet ir visi lie- 
gai. norvegai ir kiti (nor- 'tuviai tą patį mano. Mizarai 
lenkų kažkodėl jus neini-! ir jo kompanijai tiktai “ša- 
nit?), tai mes tą žinom ir be i lėlė Sovietijos” yra artima 
jūsų, tik čia toks skirtumą?, ir mie širdies, 
kad nei čekai, nei franeuzai. Kada Mizara sako, jog 
nei belgai, nei kiti, nėra tiek us 100 Y stovėjo už sovietu 
patyrę apie bolševikus ulė- Lietuva, mes pilniausiai ti-

.................. ... šikus, kiek apie tuos vra pa- kimo. Bet tu Mizare. “liau-LciaziuriĮkny^oma-|iyrę Hetuvki jatviat eįai dies seimo” nerinkai. Sme-
, °VA.cįir net tie rytinės Lenkijos tonos seimą renkant dar ga- 

aiskiai pa>akyta, n.at< pint-1 jenkai ir ukrainiečiai. įima būdavo į voką Įdėti
Lt siuntė,, .--------- . balsą už “Melchijorą Pute-

•Y“.*'",r—r-7."*’ . ‘15 i. KoKiam protiniam nu- je” (lietuviška “Mickv 
issiųstų pinigų Kvitai: via• bukime yra tie, kurie tikisi. Moi^e’D bet Dekanozovo 
S?t;° ya kopiyjikad naciai lietuviams bu? ;<seimą., ’renkant, nei tu, nei
tetinku, kuliais aukotojai i ei-; geri. kuomet kitų okupuotų kas kitas nebutu turėjęs pro- 
kalavo iš Smetonos atskaitų, tautų žmones ne naikina.
bet negavo jokio atsakymo.
Pilėnas visa tai perskaitė ir 
nematė jokių įrodymų. Jis 
klausia, kodėl nenurodyta, j nubukusiais.” kurie 
kas pinigus siuntė ir kada kad maskoliai b 
siuntė. Ir pats pasako, kad i syki būti lietuviam 
“Keleivy” yra nurodrtas au- o-eri...
kų siuntimo laikotarpis '-----------
(1919 ir 1920 metais). * “Vilnis” iš spaliu 16 d.

Išrodo, kad šito žmogaus pabraukė “Išsigando” ir nu
galvoję ne viskas tvarkoj. į ko. kad Marcinkevičiaus

m , i radiograma labai “supurtė”
Toliau jis dar bauginain!an.j-niWins drau^ečius h

sako bolševikas Andriulis. 
Yra “plenty” panašių at

už “Melchijorą Putelę” 
balsą įmesti, nes visur ap
linkui stovėjo GPU čekistai

sitikimų su kitais “protiniai rinkimu, būstinėj vvko di-
tikisi

ūdys antra 
tikrai

mus ir “įstatymais. ' : naujieniecius, oraug
trtiok kitus gazietininkus.

žioplą savo melą, kad “Nau- ramybė! 
jienos,” “Naujoji Gadynė”

- teisėja? jr “Keleivis"’ esą “prohitle- 
■ Gando riniyi" laikraščiai, nes rašo 
~ i<■-to teisybę apie bolševikų šuny- 

r a:' ir bes Lietuvoje.
K.:..us jis Bet kai mes paskelbtam 

__ įrodymus, kad ne mes, bet

KODĖL RUSIJOJ NĖRA 
“PENKTAKOJŲ”? ...

Šį klausimą išaiškina L. 
Pruseika 26o-tame “Vil
nies” numeryje. Penktosios 
kolonos (arba “penktako- 
jų”) Sovietuose nėra dėl to, 
jis sako, kad Stalinas visus 

įjuos iššaudė. Jei tik Stalino 
ūsai kam nepatiko—tam 
kulipka kakton, ir šventa

Pruseika aiškina:
“Amerikoje buvo dauj? rė

kauta, kad tas susilpnino 
raudonąją armiją. Lietuviški 
pašlemėkai irgi labai draskėsi 
dėl to šaudymo.

Kiek Mizarai rupi ta jo 
garbinama” Lietuvos liau

dis. rasite kitame puslapy.
Ištremtu nelaimingų lie

tuvių sąrašas, taip pat ir lik
viduotųjų sąrašas, Mizarai 
vra vis “Ancevieiaus propa
ganda.” Lietuvos Raudono- 
;o Kryžiaus pasiųsti sąrašai 
R. Skipičiui, o šio persiųsti 
.Amerikos lietuviams, yra 
liūdnos ir tragiškos žinios, 
bet ne propaganda. Tiktai 
Mizarai ir jo plauko bandai 
gali tai būti “propaganda.”

Ir pradeda ilguose sąra
šuose Mizara jieškoti vysku
po Staugaičio vardo. Randa 
iis tuziną pavardžių žymes
nių asmenų, politikų ir auk
štų valdžios pareigūnų. Ir 
visur jis jieško vyskupo 
Staugaičio. Bet šimtų darbi
ninkų ir ūkininku pavardžių 
iis lengvai praleidžia ir nei 
žodelio užuojautos jis jiems 
neturi, tartum jų tenai visai 
nebūtų.

Tai taip šiam tipeliui “ru
pi” Lietuvos liaudis, kurią 
jis, matyt, lygina su ruskių 
mužikais. Volgos burliokais 
ir Mongolijos klajūnais.

dziausios agitacijos, Kuomet 
amerikoniška rinkimų, siste
ma draudžia arčiau 100 pė
du nuo rinkimų būstinės ve
sti bet kokią agitaciją, o 
Lietuvoje raudonarmiečiai 
kareiviai prie dui*ų dar ba
lalaikomis skambino ir ka
zoką šoko. Ir tai dar ne vis
kas: jiems ir balsuotojų są
rašų nereikėjo. Kas tik su 

jb kokiu pasu atėjo, tam uždė- 
*o antspaudą ant to paso ir 
žiurėjo, kaip tu balsuosi. Ir

Lietuvos pasiuntinys Wash
... patraukti ; sl!si ult5 tokiu lat!u ir „

Keleivi atsakomybėn. -
kam po 20 metu reikalauja 
iš Smetonos atskaitų. Bimba džiaugiasi, kad ?.t- taip jie išrinko Dekanozovo

Mes nežinom, kur Kazvsisjrado net 967 kunigai, ku- “seimą” beveik 95G, nežiu- 
Pilėnas mokinosi tokių “į- rie pritaria Rusijos paramai, rint to. kad dvasiškija nėjo 
statymų.” bet vistiek patar-i Pagal bendrą statistika, balsuoti ir kad tarpe lietuvių 
tume atsiimti pinigus už to- vis dėlto prieš parama bal- atsirado padirbtų guminių 
ki “mokslą.’’ i savo daugiau 90 G, o už na- štampukų, kurie ėjo iš ran-

-------------— _ i ramą mažiau 10G . Jeigu kų i rankas ir patys žmonės
NUO DEGTINĖS MIRĖ butu atsiradęs tiktai vienas prispausdavo ant paso. kad 

9 ŽMONĖS. kunigas už ruskius, visvien “balsavo.”
Fall River. Mass. — Pri- Bimba “džiaugtųsi’’ ir šaky- Todėl nedpryk “funių,” 

simaukę nuodingos degti- tų: “vot. atsirado vienas Mizare. Tau ir tavo kompa- 
nės. čia mirė 9 vyrai. i drąsuolis.” nitai bet kokia Lietuvos san-

Rusų Kareivis Apsimetė Negyvu

Kas jau čia taip išrigande 
susi 

joku ?

ir apsimetė negyvu, 
— — «'•

Šis vaizdelis parodo rusų artilerijos kareivį, kuris krito ant žemės 
nima. Prezidentas Smetona netant.

Senis pirdyla Dr. Graičiu- 
nas rašo, kad kiekvienam 
sąžiningam žmogui šimtą 
syk geriau bendradarbiauti 
su Sov. Sąjunga!

Lietuvos žmonės priben- 
dradarbiavo iki pat ausų. 
Pirdvlai daktarui dar neuž
teko. Jis galvoja kaip kiek
vienas bolševikas: jeigu 
Smetona jam nepatiko, tai 
ir visa Lietuva no good. Jei
gu jau kviestis svetimus vai* 
dvti, tai kviestis bent civili
zuotus ir kulturingus anglus 
ir amerikonus, bet ne dris- 

įkius ir puslaukinius azija
tus. Šalum Aleikum.

! APIE BIZONUS (TAU
RUS).

į Didžiuliai, jaučio pavida- 
’ lo laukiniai gyvuliai, vadi
nami bizonais (lietuviškai: 

į taurai), jau baigia pasauly 
nykti, bet šiaurinėj Ameri
koj jų dar vra. nes uždraus- 

j ta iuos šaudyt-
i Tikroji bizonu tėtynė yra 
i Meksika. Azteku giminės 
indiionai bizoną laikė šven
tuoju gyvuliu ir jį visaip glo
bojo. Bei už tai, kai ateida
vo didžioji saulės šventė ir 
reikėdavo atnašauti kruvi
noji auka, tuomet turėdavo 
užmušti tiek bizonų, kiek 
šventykloje buvo kunigų. 
Po religinių ceremonijų, ku
nigai suvalgydavo bizonų 
liežuvius, o mėsą išdalyda
vo žmonėms.
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KAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Roosevelto Pagarba Nežinomam Kareiviui
Komunistai ardo lietuvių 

vienybę.
Kaip visi lietuviai, taip ii 

Brooklyno lietuviai nori ma
tyti laisvą nepriklausomą 
demokratinę Lietuvos res
publiką. Pirmajam pasauli
niam kare jie aukojo karo 
nukentėjueiems ir rėmė vi
sokį darbą, kad Lietuva tap
tų laisva ir nepriklausoma 
demokratinė respublika. Jų 
troškimai, jų svajonės išsi
pildė. Po pirmojo pasauli
nio karo Lietuva, kaip ir ki
tos Pabaltijos kraštu valsty
bės, liko laisva ir nepriklau
soma. Džiaugėsi visi Ameri
kos lietuviai atgimusia Lie
tuva, džiaugėsi ir Brooklyno 
lietuviai. Pašalpinės draugi
jos. kliubai ir apšvietos or
ganizacijos siuntė pirma
jam Lietuvos Seimui sveiki
nimus, linkėjimus, kad iis 
žengtų demokratiniu keliu, 
kad iis nutiestų tvirtus pa
grindus Lietuvos ateičiai. 
Steigiamas Seimas savo pa
reigą atliko. Nors su viskuo 
amerikiečiai lietuviai ir ne
sutiko, bet budėjo, kad tru
kumai būt išlyginti vėliau.

Tiesa, pirmasis ir antrasis 
Lietuvos seimai ėjo demo
kratijos keliu. Bet 1926 me
tais demokratybė Lietuvoie 
žlugo. Demokratybės nai
kintojas buvo A. Smetona, 
kuris šiuo metu trankosi po 
Ameriką ir. demoralizuoja 
lietuvius. Didelė Amerikos 
lietuviu didžiuma jo neken
tė ir nekenčia. Jis pirmutini? 
sutrempė viso? lietuvių -tau
tos laisvę. Prie to žmogaus 
Lietuva neteko laisvės. 1940 
metais Lietuvą okupavo Ru
sija. 1941 metais iš rusų 
Lietuvą atėmė vokiečiai. 
Lietuvos likimas svarstyk
lėse. Lietuviai, kur jie nebu
tu, kur jie negyventų, Į ką 
jie netikėtų—jų tikslas tu
rėti! būti vienas—kad po ši
to antrojo pasaulinio karo 
Lietuva vėl atgimtų laisva 
ir nepriklausoma demokra
tinė valstybė! Tam tikslui 
atsiekti reikia lietuvių ryž
tingumo ir vieningumo. O 
jeigu to nebus. Lietuva, kaip 
valstybė, bus pražuvusi, lie
tuvių tautos sūnus ir dukte
rys bus po pasaulio kampu? 
išblaškyti.

Musų tauta, kaip ir kito? 
tautos, turi savo istoriją, sa
vo kultuvą. Lietuvis turi sa
vo papročius, savo kalba. 
Bet visa tai išnyks, jeigu iš
nyks musų nepriklausoma 
Lietuva. Dabar kita gadynė, 
negu buvo pirmiau. Lietu
viai, budėkime!

Kiekvienoje tautoje, kiek
vienoje organizacijoje, ir 
net šeimynoje, yra neišma
nėlių, atsilikėlių ir niekšų. 
To netrūksta ir lietuvių tau
toje. Jų buvo ir bus... Mes 
turėjome rimtų ir labai tau
tai atsidavusių žmonių. Vie
nų jau kaulai supuvo Šibyro 
tyruose. Kiti dėl persidirbi- 
mo, dėl skurdo, be laiko nu
ėjo i šaltuosius kapus. Turi
me šimtus ir tūkstančius dar 
gyvų. kurie dirbo ir dirbs 
musu tautai—Lietuvai, vi
sos žmonijos labui. Tokiems 
darbuotojams šiandien yra 
svarbus momentas; šian
dien ne laikas svyruoti, kad 
Joną ar Juozą neužgavus; 
šiandien reikia mestis į dar
bą, nes musų tarpe atsirado 
organizuoti žmonės, kurie 
nori Lietuvai užkrauti sveti
ma jungą.

Mes turime dvi gi lipi mu
sų išeivijoje, čia Ameriko
je, kurios savo kaili atiduo
tų bile Lietuva neliktų lais
va. Viena grupė, tai fašis- 
tuojantis elementas, kuris 
traukia nedrąsiai Lietuva 
prie Hitlerio, i- vadovauti 
A. Smetona, antroji grupė.

■tai komunistai. Tos dvi gru- 
ipės lietuvių tautai pragaiš
tingos ir demokratijai yra 

; žalingas elementas. Kaip 
i lietuviški fašistai traukia 
Lietuvą į Hitlerio užpečki, 
taip lietuviški komunistai 
traukia Lietuvą i Stalino už
kampi. Lietuviški naciai 
rengia A. Smetonai maršru
tą po lietuvių kolonijas. O 
lietuviški komunistai lenda 
i lietuvių organizacijas pri
sidengę Lietuvos “gelbėji
mo” obalsiu ir šaukia kon
ferencijas. Nors Lietuvai 
gelbėti jau yra Įsisteigusi 
trijų didžiausiųjų politinių 
srovių taryba (žinoma, ten 
nėra komunistų nei fašistų), 
kuri spalių 15, 1940 metais, 
lankėsi pas F. D. Roosevel- 
tą ir Įteikė memorandumą, 
kad jis užstotų lietuvių tau
tą busimos taikos konferen

cijoje, bet komunistai lenda 
j su savo tavom.i

F. D. Rooseveltas aiškiai 
ir nedvejojančiai pasakė, 
kad okupavimas Lietuvos 

i per Sovietų Rusiją esąs cik 
laikinas dalykas. Amerika, 
sako F. D. Rooseveltas, pa- 

i siryžusi netik lietuviams, 
bet ir visoms tautoms su
teikti laisvę. Po tokio pa- 

i reiškimo. Amerikos Lietu
vių Tarybos komitetas Įtei
kė nuo lietuvių tautos dova
nų F. D. Rooseveltui. F. D. 
Rooseveltas nusifotografa- 

i vo su lietuvių delegacija 
Washingtone. Komunistai 
toki Amerikos Lietuviu Ta
rybos dalba neigė ir plūdo.

' Anot jų. Sovietų Rusijos 
'raudonoji armija tik “padė
jo” nusikratyti Lietuvos 

i žmonėms fašistų jungą. O 
(faktas yra jau visiems žino- 
. mas, kad kaip tik raudonar- 
i miečiai okupavo Lietuvą,
; tai jie tuoj panaikino ir vi
sas politines partijas (tik ne 
komunistų). Ir po raudo
nuoju durtuvu “išrinko” ne
va tai “Lietuvos” seimą, c 
tas raudonasis “seimas” pa
dovanojo Lietuvą Sovietų 
Rusijai. Amerikos lietuviški 
stabncai ėmė džiaugsmo šo
kius Stalinui šokti, kad ta? 
sunaikino Lietuvą kaipo ne
priklausomą valstybę.

Lietuviuose kilo protestų 
audra dėl Lietuvos pavergi
mo raudonaisiais imperiali
stais. Konferencijų konfe
rencijos tęsėsi išilgai Ame
rikos lietuvių kolonijose. 
Visose konferencijose buvo 
smerkiami Lietuvos nepri
klausomybės žudyto ja i-ko- 
munistai. Bet. štai, nespėjus1 
konferenci j o m s praūžti, 
kaip birželio 22 Hitleris už-; 
puola savo partneri Staliną, i 
Lietuva patenka po rudųjų 
despotu letena. “Nauįie-j 
nos?’ “Keleivis.” “NainoMI 
Gadynė” ir kiti pasmerkia 
rudmarškinių užgrėbima 
Lietuvos. Komunistai persi- 
verčia ragožium ir jie taip 
pat jau pradeda kalbėti “už 
Lietuvos nepriklausomybę.” 
Jie jau pataikauja Anglijos 
ir Roosevelto politikai. O 
pirmiau ant Anglijos ir Roo
sevelto šunis korė. Hitlerio 
kumštis Stalinui i aki Įvarė 
komunistams proto ir išgel
bėjo juos nuo amžino suhit- 
lerėiimo. Taigi, jeigu ko
munistai kalba už demokra- 
tiia. tai ne jiems dėka, bet 
Hitleriui, kuris juos atvertė 
nors kiek prie dvasios šven
tos...

Kad jie atsimetė nuo Hit
lerio rėmimo, tai gerai. Bet 
jeigu jie vėl metasi ardyti 
lietuviu išeivijos vienybę, 
tai jie kaip buvo. taip ir pa
silieka Lietuvos nepriklau
somybės judošiai. O kad jie 
tą daro, tai parodo jų veiki
mai Brooklyno organizaci
jose.

šis vaizdelis parodo prezidentą Rooseveltą atiduodant pagarbą nežinomam Amerikos ka
reiviui Arlingtono kapinėse, VVashingtone.

Veik visose lietuvių kolo- iuos organus, kurie dirba ui 
nijose susiorganizavo Lietu- nepriklausomos Lietuvos ai
vai gelbėti konferencijos, statymą. Čia, Brookiyne, ji 
sutraukdamos apie save smarkiai veda sav 
skaitlingas organizacijas, gą propagandą 
Pereito balandžio 20 d. Jurgio Draugijoj, tokioj Dr 
Brooklvne buvo virš 40 Martyno Liuterio I kaucijoj 
draugijų konferencija, at- tokiam T n
stovaudama apie >k-ins damiesi įtrauktipenitius <{

ro klastm- 
tokiO ! šv<

Kilime, sieng- 
ankti ir - organi-

Bet įeikia tikėtis, kad ap
gauti lietuviai čia apsižiūrės 
ir atsisakys Į komunistų bu- 
či savo gaivas kišti.

Tokių mechanizuotų “lai
mėjimų,*’ kaip dabar jiems 
pavyko gauti šv. Jurgio 
"riaugijoj ir AL? Kliube,

Chicagos Sandariečiai ir Tautininkai 
TurejG Spaviedotis Kunigams.
Chicago, III. ateiti pas kunigus, jiems la-

' Artinanties Visų šventų bai žemai pasiklonioti ir at
šventei, Chicagos tautinin- h^ti išpažinti. Kitaip, girdi, 
kai ir sandariečiai atliko mes Katalikai su Jumis nieko 

' “spaviednę” arba išpažinti. bendra nenorime turėti.
Padarė jie tai ne is save 
liuoso noro, o iš prievartos. 
Todėl tikro pasiprovijimo ii

Tai matote, kiek Romos 
katalikų bažnyčios kuni
gams rupi Kristaus Įsaky

to negalima tikėtis. L gyve- Kristus įsake teikti f
gaioą savo artimui, 
rint kokios tauto 
mo tas artimas bebūtų, v •- 
siems yra žinomas Kristaus 

Chicagos miesto vvriausv- pasakojimas. kaip Šamai i- 
bės leidimą ruošti “Tag tonas, pamatęs šalia kelio 
Dav” lapkričio pirmą diena įžeistą žmogų, neklausė 

jo, koKio jis tikėjimo, ar ko
kiai partijai ar tautai pri-

tur būt, eis ix>mmas, 
novei.

Buvo taip: tautininkai ii 
sandariečiai buvo gavę iš

nukentėjusių dėl karo lietu
viu naudai. Tautininkai ii

nežin
ai- tikėji-

sandariečiai, matyt, buvo klausė, bet suteigė jam pir- 
užmiršę esą generolai be ar- rnut1^ pagalbą, 
mijos, jei vieni rizikavo to- Dabar gi musų Romos Ra
kio darbo imtis. Jei toks įaPjl- kunigai boikocaoia 
darbas jiems vieniems butu abdarybę vien dėl to ąa<. 
pavykęs. tai. aišku, jie butų įmonės kurie išgavo leicu- 
galėję labai didžiuotis. Jie riRkti auka 
rizikavo vpae dėl to, kad ti-

nelaimin- 
giems savo broliams, nepri
klauso jų partijai ir gal ne
atiduos pusės aukų į kunigų 
fondą! O juk visiems yra ti

tuksiančius narių. Toje kon- zaeijas i savo buci D sodino- komunistai yra turėję ir se- Kad neužtraukti ant sa-
mau keliese musų organiza
cijose. bet neilgai jais džiau
gėsi. Kai tik lietuviai pama

tus. Pareikšta padėka orezi- kurias organizacija > jiems tė vyliugingus komunistų 
•u?, tuoj nuo jų atsimetė, 

taip visi komunistu “lai-

ferencijoje buvo išneštos re- ti mirtiną smūgi Lietuve 
zoliucijos, smerkiančios rau- nepriklausomybei, 
donuosius Lietuvos- okupan- Ir reikia pasakyti, kad,,

tiks

kėjosi visuomenę patraukti 
su Vanagaičio pagalba—nėr
jo radiją. Bet išėio visai ki- , _ , ... .
taip. Vanagaičio balsas liko ką Romos katalikai
balsu šaukiančiu tymose:
reikalingų darbuotojų ne
atsirado.

piimiausia šelpia? Jie šel
pia tik kunigus ir romiškus 
katalikus.

štai dabar, kaip rusų bol-
vęs gėdos ir pajuokos, tauti- šėrikai pa\ erge Lietuvą, tai 
įlinkai ir sandariečiai bėyc kugelis lietuvių vargais re
pas kleboną spaviedni atlik- 2’alap- pabėgo į A OKietiją. o 
ti. Klebonai, suprantama,!1? tenai bandė atvažiuoti j

dentui F. D. Rooseveltui. pavyko laikinai apgauti, 
kuris pasižadėjo Lietuvą ii I šv. Jurgio Draugijoj ir A?L 
lietuvių tautą užtarti, neleis-į Kliube jiems pavyko išgauti mėjimai” praeity pasibaig
ti pavergti svetimiemsiem?. i delegaci jas i ta jų neva da.vo dideliais piššš. Mat, su 
Tiesa, komunistai toje kon-' orieš Hitlerį šaukiamą kou- melu ir apgavyste toli nenu- 
ferenciioje nedalyvavo. Jie • ferenciją, kurios tikras; ’ tik- eisi. Aš rikiuos, kad taip bu? 
pludo konferenciją ir jos ■ slas yra sugrąžinti Lietuvon ir ši syki. 
dalyvius, ir jie biauriojo Stalino diktatūrą. i Vytautas Katilius,
prezidentą F. D. Rccsevel-
tą kaip ’*war mongolą. 
Kaip delegatai darė organi
zacijose pranešimus iš tų 
konferencijų nutarimų—

komunistai plūdo pranešė
jus ir sakė. kad Lietuvos rei-

PRADEDA NYKTI LIETUVIŲ PA- 
SALDINES DRAUGIJOS.

Chicago, Ui.

Chicagos lietuvių pašal- 
kalas jau “išrištas ir pamirš- pjnių draugijų reikaluose 
kitę apie ją kalbėję. ’ yra šis tas paminėtino.

Dabar ir vėl jiems Lietu- Jau nuo senai Chicago.' 
va pakvipo. Jie šaukia lar- (tur būt, ir kitų miestų) rie- 
kričio 30 dieną konferenci- tuvių pašalpinės draugijos 
ją “Lietuvai gelbėti.” Jie ėmė silpnėti, merdėti ii 
siūlo priimti F. D. Roo~evel- žlugti. Prieš tris-keturis m - 
to ir Churchillio astuonių tus draugijų veikėjai manė. 
punktų programą kaiui kad draugijų gyvenimą nu
baigti. Tartum kas iš lietu- šią galima sustiprinti ir jų 
vių butu priešingas tai pro- amžių žymiai
gramai? Niekas! Bet čia vra liejant keliat? 
komunistų skymas kaip su- vieną. Tokių “suliejimų" 
ardyti Amerikos lietuvių jau buvo nemaža padaryta 
vienybe kovoje už Lietuvos Ir pasekmės jau aiškios. 
nepriklausomybę.

Jeigu jiems rūpėtų lietu
viu vienybė ir kova prieš 
Hitlerį, tai jie nelystų i iie-
tuvių organizacijas su nauia

Amerika. Ar kas girdėjo, 
Amerikos lietu-

savo darbą žiro ir ju neat-. 
stūmė. Bet klebonai, kurie į kud musų 
laiko save nekaltai prade-!via’ kunigai butų savo lėšo- 
tais ir be nuodėmių pusėti-j™5 .atĮtraukę 'Įen?
nai apsvaidė pakutavoian-j?VI^t^'ki lietuvi is \okieti- 
čius sandariečius ir tautinin-i • As negirdėjau. Bet Ku
kus akmenimis, kol iiems i 1 AmeriKą atvyko bent 
davė išrišima. Klebonaiį keliūtas ce-ėtRii. Ir -uos vi
luos vanoto sakydami Ši-D^’ didžiumoje. nt>ixviotė 
taip: kaip iu? galėjote vieni i Amerikos lietuviai kunigai, 

tidiysti toki dalba pradėti? ■ .^ai tiek l,at naudos bus 
Ar jus nežinojote, kad iųs Lietuvos žmonėms ir iš tu

ailginti, s 
draugijų

ma sakyti, jau atsigulė ant 
miities patalo. Tokios jau 
nebepasirodys su parengi
mais. Bet .vra dar tokių pa-
šalpiniu draugijų, kurios 
da; gali pirėtinai gerai pa
sirodyti. Sakysime, Bridge- 
poito kolonijoj Simano 
Daukanto Draugija. Ji savo 
parengimą turėjo šių metų 
-pab’u 26 d. Lietuvių Audi
torijoj. Tą pat dieną Įvyko 
ir marijonu dienraščio 

, "Draugo" iubilėjaus vaka
rienė. “Draugas” apie tą 

Į savo vakarienę bubniio 
;daugiau kaip pusę metų.

<ė i talka visus kunigus, 
vrius savo skaitytojus, visus 
audikus. Ra kvietė i vaka-

a- ^auk-p
sirodė, kad draugijų ••sudie- 
jimac” nėra jų išgelbėjimai
o tik mažas page'mima r riene Chicagos arkivyskupą 
Susiliejusios draugiai' v’ir mie to majorą. Bet vistiek 
tiek silpnėja., ir gana. Narių tai vakarienei nedryso pa
skaičius mažėja ir kaiuteda.^ rimti didelės ralės. Paėmė 

J tik Dariaus-Girėno sale, ku- 
Dabar draugijų veikėjai nėra ne* kiek didesnė, 

ir nariai jau nebekalba anie ųaip vidutiniška parapijos 
išsigelbėjimą. Jie atsidavė --:>]ė f) Simano

konferencija gelbėti Lietu 
vos nepriklausomybę. JiCi’irILsta 
prisidėtų prie to komiteto, 
kuris buvo įsteigtas draugi
jų konferencijoje šių metu ....... ..... .
balandžio 20 d. Bėt ne. ,kSnu>-. Ame ^įhenmą u .Draugija savo
Jiems rupi anos konferenci- raibos jau nutno. ./rnutriių renirėsi tik viena 
ios komitetą
daryti naują 
prie Štai

Daukanto 
pramogai 

mėnesi.

Draugijų gyvavimo ap- marin au dienraščio “Drau-
I'ii jinunic v’*' Vorinnn. t

be musu nieko negalite pa
daryti? Kodėl įų? tuoj neat
ėjote pas mus
manymu? 

šitaip iuos

pinigų, kuriuos jie dabar su
rinko. Už tuos pinigus, ką 

su savo su- kunigai dabar renka, po ka
rio bus steigiamo? seminari- 

išbare, klebo-! ics' vienuolynai ir kitokie
tomiškiem* kunigams pato-

liau-
r.ai sutiko bendrai .uosti .
“Tag Day.” Pasircošimui; paprastai
tebuvo likusi viena savaitė. ’ ^žiai iš to nebus jokios nau- 
Buvo sutarta surinktus pini- dos nei pagalbos. . 
gus pasidalyti per pu;e. Kad taip bus ateityje, tai

“Tag Dav*’ visei nebuvo nif.s .turime. . šimtus pavyz- 
sekminga. Viena dėl to, kadį^žių is praeities. Jei tik pi- 
oradžia, kaip matėme. ne-Įni^ai Romos ka-
buvo gera. Antra dėl to. kad tahkl1 kunigų kontrolėje, tai
nasita’kė labai blogas oras. 
Visą diena mieš “Tag Dav” 
smarkiai lyio. o ant ryto
jaus, kai reikėjo stoti i dar
bą. taipgi lynoio ir putė la
bai smarkus ir šakas vė jas.

Taigi, pasekmės buvo ne
kokios. O tuo tarpu buvo ga
lima labai gerai ši Chicago? 
maioro Kel Iv leidimą išnau
doti ir viešai rinkti auka? 
Lietuvos žmonėms, kuriuos 
bolševikai ištrėmė i Sibyro 
tyrus, iei butų tinkamai prie 
to nariruošta. Taigi, tauti
ninkai ir sandariečiai iš to 
gal kiek ir pasimokins, ii 
ateityje, turėdami gerą su
manymą. laiku nueis pas 
kunigus atbkt? savo išpažin
ti. Tada. tai šiur kunigai 
iuos palaimins
bus geresnės.

Sekmadieni, lapkričio 2.
per “Margučio” radijo bu
vo pranešta kad auku iš vi
so buvo surinkta tik $2.293.- 
35. Tai vra labai maža su
ma. Reikia atmint’, kad Cbi- 
cagoie gyvena suvirs 300,- 
OOO lietuviu. Taigi, iei Kutu 
tinkamai pi L to darbo pasi
ruošta. butų buvę daug dau
giau aukų surinkta.

Reikia žinoti, kad neku
riu Chicagos lietuvių kuni
gai iš svkio kibai aštriai 
prieš tą “Tag Day’’ buvo 
nusistatę. Savo paraniio- 
nims iie patarė ni°ko ben
dra su tautininkais ir sanda- 
riečičiais neturėt’, kol iie 
nesusitars su Romos katali
kais. O tai reiškė kad tauti
ninkai ir sandariečiai turi

paprastiems žmonėms tikė
tis iš to kokios pagalbom ma
ža vilties. Kovas.

ir pasekmės

joje
kad Lietuva turi likti nepri- ----- _ ........ . .
klausoma valstybė, nes A- sunkino ir valdžios suviužy- eo mbiheiaus vakarienę 
menkos lietuviai to prašė ii rimui. Tie suvaržymai nėra ‘-mirpo Daukanto Draugi-

konferenci ios rezoliucija? 
Rooseveltui: “Žiūrėk! Tu 
’&kai, kad Amerikos lietu
viai nori nepriklausomos 
Lietuvos—o kas čia? Jie

Dabai tas sarinu mia -p.,pasirodo, kad nei; 
išdžiūti. Dabar ir miestas n arkivy?kapo asmuo r.epa- 
valstybe ir JVashm.atona- |r.ulkf j
uždėjo ant draugijų nramo- bankieta MaUX ka(, ^0. 
OT sunkius mokesčius. To- nf>s vifa; įepaiso t()kia

“garsenynių,” kaip vysku
pai ar arkivyskupai.

Žvalgas.

i --’ * •
-.veikina mane, Staliną, kaip i dėl pramogas Jau nelabai 
savo išlaisvintoją! Vadina- teapsimoka rengti. Ir dėl tp 
ii, jie ir jų Lietuva man pri- nuo dabar jų bus mažiau ir 
klauso!” * mažiau. Lietuvių pramogoc

Komunistai dirba Stalino “ctės ir vieša? gyvenimą-' 
naudai išsijuosę. Jie sten- menkės, jei niekas nieko 
giasi suardyti Amerikos lie i nauja nesugalvos, 
tuvių vienybe ir sugriauti Daugelis draugijų.

4Įr»
i: ? V gali" lT>»

Patra! A B SrTiritzer 
.J-om;is. Aprašo, kokiu inidr

■« ’-ijvti išmoko, kokiu hudu iš- 
-oš’a kiekviena žmonių tau

’’ Chicago. lJMVi, pus!. 304.
• ■ ................................. »2fif

WATERBURY, CONN.
Tik dabar atėjo laiškas iš 

po bolševikų.

Šiomis dienomis gavau 
laišką iš Lietuvos, kuris bu
vo išsiųstas dar prie Stalino 
“saulės,” birželio 15 dieną. 
Matyt. Jis da nebuvo išėjęs 
iš bolševikų pašto, kuomet 
Lietuvon užėjo vokiečiai, 
nes jau Hitlerio cenzūros 
žiūrėtas. Pašto ženklelis ru
siška?, ir pašto antspaudas 
rusiškas, bet cenzūros ženk
las jau vokiškas.

laiškas rašvtas kaime ir 
paduota? paštui Kupiškyje. 
Tarp kitko rašoma: “Mes 
dar gyvenam ant vietos ir 
da gerai, kad duonos turim, 
o apie kitką nėra kas nei 
galvoti. Davė Įsakymą duo
nos pridžiovinti ant kelių 
dienų. Kas Įvvks ir kas bus, 
nežinom...” J. Balčiūnas.

WORCF.STF.R. MASS
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Gudriai Organizuoti Šnipai Kur Jus, Vyrai, Važiuojat?! Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 ro« -Amerikos slaptoji polici

ja -stengiasi susekti naciu 
šnipų organizaciją, kuri pri
stato savo subir.arinoms in
formacijų apie laivus, kurie 
plaukia iš Amerikos i Ang
liją. Laivų kelionės yra la
bai slepiamos. Nežiūrint to, 
šnipai sužino viską ir prane
ša savo submaiinoms. Išro
do, kad naciai tų šnipų turi 
visur. štai. prezidentas Roo
seveltas nesenai parašė Sta
linui laišką ir Įdavė savo pa
siuntiniui. kad nuvežtų Mas
kvon. Amerikoje apie tą lai
šką da niekas nežinojo. 
Maskvos iis da nebuvo pa
siekęs. bet Vokietijos nacių 
laikraščiai jau paskelbė jo 
turink

Taip gudriai organizuo
tos šnipinėjimo sistemos 
niekas daugiau pasauly ne
turi. kaip tik vokiečiai.

RUMUNAI IŠSKERDĖ
25,000 ŽYDŲ ODESOJ.

Londono radijas anądien 
padavė žinią, kad užėmę 
Odesos miestą. Rumunijos 
kareiviai suvarę i vietą vie
tą 25,000 žydų ir paleidę iš 
kulkasvaidžiu ugnį. Tai bu
vęs kerštas už tai. kad žydų 
bolševikų užtaisyta pragaro 
mašina užmušusi 250 rumu
nų kareivių. Angių radijas 
abejoja dėl tos žinios tikslu
mo. Gali but. kad tai esanti 
bolševiku propaganda.

Musų visuomenei laika* al-| keitė vokiečių okupacija. į 
siriboti nuo smetonininkų. j Visa situacija pasikeitė. Po į 

Spaliu 23 d., keli So. Bos- aš pirmininką Matjošką 
tono vyrai: Tuinyla, Mat-
joška. Baltušis — sušaukė
apie du tuzinu žmonių ir ne
va Įsteigė “Lietuvai Remti 
Draugiją” skyrių Nr. 2.

Ar buvo reikalas tokis

daug kartų raginau, kad jis 
sukviestų komiteto susii in- 
kimą nustatyti tolimesnio 
veikimo gaires. Visuomet 
Matjoška žadėdavo tai pa
daryti, bet praėjo jau penki 
mėnesiai, o jis šio komitete

VOKIETIJA NORI 
UŽUOJAUTOS.

Vokiečių valdžios radijas 
anądien padarė toki pareiš
kimą: “Vokietija lieja savo 
kraują, kad apvalius Euro
pą ir visą pasauli nuo bolše
vikiško brudo. todėl pasau
lis turėtų jai reikšti savo 
užuojautą, o ne kritikuoti 
ją.” ‘

Bet ar ištikruju taip yra? 
Juk Hitleris pradėjo ši karą 
ne prieš bolševikų Rusiją, 
bet prieš pusiau fašistinę 
Lenkiją. Ir jis padarė tai su
sitarė'' su Stalinu. Abudu 
Lenkija užpuolė ir pasidali
jo jos lavona. Ir sunaikinus 
Lenkiją Hitleris puolė ne 
“bolševikišką brudą.” bet 
dėmėki arines ir kultūringas 
šalis: Belgiją. Olandiją 
Danija. Norvegiją. Francu
zija ir kitas, čia nebuvo jo
kio "bolševikiško brudo.” 
Talpi veltui Berlvno radijas 
piašo pasaulio užuojautos.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
6 ŽMONES.

Važiuojant trokui su 6 
žmonėmis per geležinkeli 
ties Mineola. N. Y.. atbėgo 
traukinus ir troką sudaužė. 
Visi šeši žmonės buvo už
mušti. Iš pavardžių išrodo, 
kad visi jie buvo lenkai: 
Krangletvicz su dviem su
nais. Sližycki. Gutotvski ir 
Olszetvski.

FINAI PERKIRTO MUR
MANSKO GELEŽINKELI.

Iš Helsinkio pranešama, 
kad finu kariuomenė sunai
kino 100 bolševikų fortų ir 
perkirto geležinkeli, kuris 
jungia Leningradą su Mur
mansku.

$3.500,000.000 KAS MĖ
NESI KOVAI SU HIT

LERIU.
Statistikai apskaičiavo, 

kad hitlerizmo sunaikini
mas Amerikai kainuosiąs 
kas mėn. po S3.500.000.000.

skyrius čia steigti? Kokiais susirinkimo nesušaukė. Vie 
sumetimais šie “patriotai ,toj to> jis su Tuinyla ir k; 
tą skyrių steigė. As čia no- tek susišaukė koki tai “spe 
nu pakalbėti ir kitais klau- ciajj’» susirinkimą, sutvėrė 
Simais. _ neva kokį tai skyrių ir..

Pernai birželio mėnesy, “nutarė” 7 balsais prieš 6— 
vos tik pasiekė mus žinia, parsikviesti čia Lietuvo 
.;ad Lietuvą okupavo Rusi- “prezidentą” A. Smetona, 
tos raudonųjų gaujos, South( Taigi Matjoška. Baitu 
Bostone tuojau susiorgam- šis (komiteto sekretorius) i , 
zavo tam tikras komitetas, vjsj tįe, kurje būdami Komi- 
aui is padarė pasekmingą tet0 jęovaį už Nepriklauso- 
masini mitingą, išleido atsi- ma Lietuvą nariais Įėjo ir Į > 
šaukimą į visuomenę ir tt. Tuinvlos organizuojam?

Pradžia buvo padalyta “skyrių,” baisiai save susi- 
labai graži. Entuziazmas ir kompromitavo. Jeigu jie ta- 
pasiiyžimas kovai už Lietu- taį padarė nesąmoningai 
vos nepriklausomybės at-1 jie turėtu tuč tuojau. iš ie
steigimą buvo didelis. Pra-' “skvriaus” pasitraukti, ai
džioje šiam komitete ir vi- i ba. ‘šis komitetas, nesiklau 

larbe konstruktyviai į Matjoškos. turi tuč 
vo visi lietuviai: ka-Huoiau susirinkti ir juos pra

dzioje 
sam darbe 
daly va v
talikai, socialistai, sandarie-j šalinti, 
čiai ir kitų organizacijų at-1 Gal kai ka* oasakvt, kar
st ovai. Toliau, katalikų fe-i tai per griežtas reikaiavi- 
deracija pasitraukė ir iš-jmas? Gal viena? kitas paša 
traukė visas jai priklausan- kv= kad tvėrimas Lietuvos

UŽDEGAMOSIOS BOM
BOS ARŠIAUSIOS.

Bostone anądien kalbėjo 
Mrs. Plotvden iš Londono. 
Ji tenai priklauso prie orga
nizacijos. kuri saugoja mie
stą nuo uždegamųjų bombų, 
taigi apie tai ji ir pasakojo 
Bostono moterims. Ji sako, 
kad uždegamosios bombos 
yra daug alsesnės, negu 
sprogstamosios. Sprogsta
mosiom bombos retai kada 
pataiko i tikda ir nuostolių 
daug nepadaro. Bet uždega
moji bomba gali sukelti di
džiausi gaisra ir nušluoti 
daugybę namų.

ANGLAI SUDARĖ NAU
JĄ ARMIJĄ.

Iš Kairo pranešama, kad 
Afrikos dykumuose anglai 
sudarė naują armiją prieš 
italų ir nacių spėkas Libijoj. 
Ši armija pavadinta “Aštun
tąją Armija.”

cias organizacnas. Liko san- 
dariečiai-tautininkai ir so
cialistai. Laikinasis komite
tas kreipėsi i visas vietines 
organizacijas, išėmus bolše- 
vistrnes. kad jos išrinktų po 
du atstovu ir atsiustų pasto
viam komitetui sudaryti. At
siliepė ir savo atstovus at
siuntė 13—20 organizacijų. 
Tie atstovai sudarė komite
to planumą, kuris išsirinko 
ir vykdoma i i komitetą iš

UŽKLYDUSI KULKA
UŽMUŠĖ MOTERĮ.

Athol. Mass.—Nežinia iš 
kur užklydusi kulka čia aną
dien užmušė Mrs. Ettą Sa
vage, 45 metų amžiaus mo 
teri. keliu vaiku motina.

is Ankaros pranešama, 
kad per žemės drebėjimą 
lapkričio 13 d. Turkijoj 15 
žmonių buvo užmušta ir 64 
sužeisti.

JAPONŲ DIPLOMATAS
r"i

Remčiu draugijos skyriau 
nėra bloga? dalykas?

Atsakysiu, kad reikaiavi 
mas nėra per griežtas. M i 
nėtos draugijos skyria' 
steigtini ten. tose koioniio 
se, kur jokių komitetų Lie 
tuvai remti nėra. Musų gi 
komitetas kaip tik ir buvr 
jau Woresteiy svsitvėi usi< 
neva centro skyrius. AVer 
cestery Lietuvos Rėmėju 
draugija susitvėrė tik siu

Matioskos. Baltušio. D-roj|r»eių sausio 26 dieną. Stei 
Kapočiaus. Anestos, Michel-jgrjamajam susirinkime dal" 
šono. Krukonio. Jankausko Ivavo atstovai nuo 34 organi 
Markelionio, Arlausko, Ve-Racijų ir buvo 10 pavieni1 
nio ir kitų. Šis komitetas vei- J veikėjų. Ten nudarytas ko 
kė ir tebeveikia po šiai į mitetas manė likti centr: 
dienai. ; visai Naujajai Anglijai. Ta

ĮSTATYMAS PRIEŠ 
STREIKUS.

Kongresai! iau yra Įneš
tas bilius streikams uždrau
sti krašto apsaugos darbuo
se. E*'! k;’v bus nepaprasta 
padėti* bilius siūlo uždrau
sti kiašto apsaugos darbuo
se “c’osed 'hop.” uždrausti 
pikietavimą ir duoti apsau
ga tinus darbininkams. ku
rie norės diibti. Be to. strei
ko klausima- tuii but bal
suojamas darbininkų refe
rendumu ir balsavimą turi 
kontroliuoti valdžios pa
skirti valdininkai. Vadina
mus “iurisdikcijo*” streikus 
visai uždrausti.

NUŠOVĖ ŠERIFĄ.
Edgefield. S. C. — šio 

miestelio šerifas pasiėmė 3 
kitus vyrus ir nuėjo i netoli
mą farmą suimti porą žmo
nių. kurie buvo kaltinami 
žmogaus nužudymu. Iš far- 
mo- prasidėjo šaudymas, 
šerifas Allen tuoj krito ne- 
gy\as. o jo trys talkininkai 
buvo sužeisti.

SUĖMĖ 38 NACIŲ 
LAIVUS.

Is Nvw Delbi pranešama, 
Kad Indijos laivynas, kuris 
padeda Anglijai, vra -uė- 
mę< 3s nacių laivus

i

Štai japonų diplomatas Sau- 
buru Karusu. buvęs Japonijos 
ambasadorius Berlyne, šia są
vaitę atvyko \Vashingtonan, 
kur jis mėgins išrišti Japonijos- 
Amerikos ginčus laikos keliu. 
Tai esąs jau paskutinis japonų 
bandymas susikalbėti su Ame
rika “draugiškai." Bet Ameri
kos laikraščiai pranašauja, kad 
nieko iš to neišeisią, nes -Japoni
ja nenori pasitraukti iš Kinijos 
ir neatsisako nuo sąjungos su 
Hitleriu ir Mussoliniu. Ameri
kos pasiūlymas japonams bu
siąs toks: Pasitraukit iš Kini
jos ir atsimeskit nuo sąjungos 
su fašistais, tuomet mes duosi
me jums ko tik iųs norit ir gy
vensime taikoj; o jeigu ne. tai 
musų laivynas duos jums i 
kaili

Ką šis komitetas nuveikė? 
Palyginamai nuveikė daug. 
Pažymėsiu tik tiek, kiek pri
simenu. Surengė pasekmin
gą vakarienę, prakalbas, 
bolševikiškos okupacijos 
metini minėjimą; išleido at
sišaukimą i visuomenę: pa
siuntė keliasdešimt dolerių 
Lietuvos pabėgėliams šelp
ti: smarkiai dirbo Lietuvos 
lėmėjų Draugijos apskričio 
piknikui: pagamino keliatą 
rezoliucijų tekstų ir išsiunti
nėjo draugijoms, kad tos 
*avo susirinkimuose priimtų 
ir pasiųstų J. V. prezidentui, 
ministeriams ir suinteresuo
toms atstovybėms. Komite
tas dirbo tuo supratimu, kad 
ateity prisidės prie kokio 
nors centro, kaipo jo sky
rius. Beje, pasitraukus kata
likams (nors šiame komitete 
ir liko katalikiškų organiza
cijų. bet nepriklausančių 
Kat. Federacijai), komite
tas pasivadino ‘‘Komitetas 
Kovai už Nepriklausomą 
Lietuvą.”

Bostono Komitetui Kovai 
už Nepriklausoma Lietuvą 
(vardas nevisai tikęs) vi«s 
laiką pirmininkavo A. Mat
joška. Savo veikimu Mat
joška pasirodė Smetonos 
šalininkas, kas labai nepati
ko kitiems K-to nariams 
Matjoškos suma n v m a i 
kaip antai kviesti kalbėt: 
Jadvygą Tubeliene. Smeto
nos žentą ir pati Smetoną 
Komiteto susirinkimuose 
niekad nepraeidavo. Tuo
met jis griebdavosi “anlin- 
kinių” kelių. Pavyzdžiui, u 
Tubelienę parkvietė čia kal
bėti “Vilniui vaduoti sąjun
gos” vardu. Nepamirškite, 
kad šitam komitete Tuinyla 
niekad nedalyvavo. Jis tik 
dabar kažin iš kur išlindo ir 
labai nevykusiai skerėčiojo- 
si su Smetonos kvietimu.

Taip dalykai ėjo iki Lie
tuvoje rusu okupacija pasi-

centras turėjo paiuosti Įsta- , 
tus ir steigti skyrius tose ko Į 
Unijose, kur jokio veikim< i 
Lietuvos reikalu nėra. Be' j 
ten, kur komitetai jau buvr ; 
Įsisteigę, kaip pas mus, jie ‘ 
galėjo savo veikimą tik pri- j 
taikyti prie vadinamo cent 
ro reikalavimu. Deja, tas 
centras miegoto visą laik? 
ir subruzdo tik dabar “Lie 
tuvai padirbėti.” kuomet 
Smetona nusitarė pavandra 
voti po Amerikos lietuviu 
kolonijas.

Ponas Tuinyla ir kiti, ku- į 
rie užsispyrė kviestis či? į 
Smetoną ir ėmėsi tverti ko • 
kius tai “skyrius,” atliek?j 
“penktukojišką” darbą. Ne- į 
galima sakyt, kad tie žmo-i 
nės nesąmoningai tai dary-Į 
tų. Aš nemanau, kad ti? { 
žmonės butu jau tiek kvaili, i 
kad nesuprastų tos žalos ko
kią jie pasimoję daryti Lie
tuvos reikalams.

Pirmiausia, lietuviškų jė
gų skaldymas. Kiek mes pri
kalbę jom. kiek mes prira- 
šėm apie visų lietuviškų jė
gų konsolidaciją, apvieniji- 
mą ir gražu veikimą, o štai 
čia tau atsiranda užsispyrė* 
’iai Smetonos garbintojai ii 
ima. viską griauti.

Kad tokiu ožišku užsispy
rėliu buvo ir vra pats Sme
tona—aš tai žinau iau nuo 
1915 metų Vilniuje. Bet kad 
tokių ožių randasi musų tar
pe. tai prisieina juos iš vi
suomenės varyti Į tvartą. 
“Darbininkas” praneša, kad 
:au dvi organizacijos, daly
vavusios Komitete Kovai už 
Nepriklausomą Lietuvą, nu
barė iš komiteto išeiti. Pats 
“D.” apie komitetą sako. 
kad jis išmainė ruba t. v. 
perėjo i Tuinylos organizuo
jamą “skyrių.” Bet ta? m tie- 
*a. Tuinylos “skyrius” notų-, 
ri nieko bendra su Komin tuį 
Kovai už Nepriklau omą, 
Lietuva. j. Krukonis. 1

(Tąsa.)

Tačiau žmonių pasakojimuose bubo vienas 
kitas teisybės krislas. Visi nurodinėjo, kad 
juodašimčiai eina iš šiaurės pusės, kad toj; 
pusėj kaž kas matęs gaisrų pašvaistes. Ga
limas daiktas, kad gandas kilo iš Pakursės, 
kur miesteliuose, ypačiai baronų dvaruose, 
buvo prasidėję ir latvių revoliucionierių 
ginkluotieji susirėmimai su vokiečių baro
nų “selbstšucu” (savisauga) ir rusų kariuo
menės dragūnais bei kazokais. Tų kovų 
atgarsiai, beslinkdami pirmyn Į Lietuvos 
gilumą, galėjo virsti panika ir baimę ke
liančią juodašimčių sąvoka.

Naujoji Kuršėnų valdžia, mano dabar
tiniu spėliojimu, galėjo išsilaikyti apie są
vaitę laiko. Ką ji per tą laiką nuveikė— 
girdėti neteko. Dabar, kai turime duomenų 
apie baudžiamųjų rinkitinių 1905 m. vei
kimą. randame šitoki Kuršėnus liečianti 
dokumentą, telegramą, gautą gubernato
riaus XII-11 d. Štai jos turinys:

—Čia buvo rengiamos riaušės. Be to rei-: 
kėjo baigti tardymą, pasiųsti Į Šiaulius 20 
suimtųjų. Kazokai bus Telšiuose šiandien 
vakare, pats busiu rytoj. Pulkininkas Pe
ters.

Rusų caro valdžia perėjo Į aktingą revo-1 
liucijos puolimą. Žemaitijos miestelius 
pradėjo lankyti barono Osten-Sakseno 
pulkininko Peterso iki dantų ginkluoti 
baudžiamieji būriai.

Vilniaus Seimui įvykus.
Penktųjų metų laisvių dienomis niekas 

iš L. S. D. P. aktmgesniujų žmonių nesėdė
jo rankas sudėjęs. Partija buvo užsibrėžusi j 
plačiųjų masių revoliucionizavimo, suakty
vinimo ir tiesioginės kovos su caro režimu 
tikslus, tų tikslų Įgyvendymui visi buvo su
kelti ant kojų ir pasiųsti darban. Kiek at
menu, darbo laukai maždaug šitaip atro
dė: miestuose ir kaimuose, kur tik veikė 
partinės organizacijos, jos pačios sugebė-i 
davo butiniausius dalykus atlikti, o kitur i 
provincijon buvo išsiųsti visi geresnieji i 
žmonės. Kaune ir jo artimiausioj apylin- • 
kėj veikė Bronius Cirtautas, J. P.. A. Gar- i 
mus ir daugelis kitų šio rajono žmonių.

Ukmergės, Panevėžio apskrityse vado-! 
vybė priklausė drg. Pranui ir vietinėms! 
organizacijoms, kuriose nemažai aktingų! 
žmonių buvo, pav., Kupiškio, Anykščių, 
Troškimų ir kt. organizacijose. Raseinių. 
Tauragės apskr. dirbo komandiruotos te
nai iš Kupiškio organizacijos A. Vireliu
nas, Jasiukaitis, B. Giliautas ir kt.: Rokiš
kio, Zarasų apskr.—Jurgis Smolskis, Za- 
ch are vičius: Pušaloto. Rozalimo rajone 
visam revoliucijos veikimui vadovavo VI. 
Požėla, Šiaulių apskrity veikė J. G., J. Še
petys. į anų laikų Vilniaus guberniją žmo
nės siuntinėdavo Vilniaus L. S. D. P. orga
nizacijos veikėjus. Atmenu, kad St. Kai
rys buvo išvykęs Į Aukštadvari, o daktaras 
Andrius net i Šiaulių apskriti. Apie Užne
munę. t. y. Suvalkų pusę, ir kalbėti neten
ka, tenai partijos darbas ypačiai intensin- 
gas buvo.

šaukimą Vilniun lietuvių suvažiavimą 
partija ir jos žmonės pradžioje, dėl jau 
žinomu priežasčių, laikė mažos vertės da
lyku, bet kai tos pačios L. S. D. P. vado
vaujamos provincijos masės pasiryžo eiti i 
suvažiavimą, tai su jęmis i Seimą atėjo ii 
L. S. D. Partijos žmonės. Kitaip ir buti ne
galėjo* Vilniaus Seimą sudarė ne kabineti
niai ramios nuotaikos žmonės, jĮ sukurė 
pakilusi revoliucijos sparnais Lietuvos 
liaudis. L. S. D. P. centras, palaikęs gyvus 
lyšius su revoliucinėmis miniomis, negalė
jo atiduoti atėjusių Į Seimą minių visuome
niškai nenusistačiusių kunigų ir tautininkų 
inteligentų vadovybei. Jei tat butų Įvykę, 
Vilniaus Seimas butų buvęs visiems ir am
žiniems laikams sukompromituotas. Tokių 
pavyzdžių mums duoda latvių ir Kaukazo 
tautų suvažiavimai, kurie tik todėl po sa
vęs nepaliko žymesnio pėdsako, kad juose 
vadovavo buržuazija, ir todėl, kad Į juos 
nebuvo Įžengusi viską žadinanti ir kurianti 
revoliucijos dvasia.

Pačiame Vilniaus Seime L. S. D. P. iš
statė geriausius tų laikų savo žmones: St. 
Kairi, VI. Sirutavičių. A. Domaševičių ir 
kitus ir jame tūkstantinės Seimo dalyvių 
minios akyvaizdoje iškovojo sunkias kovas 
dėl Seimo darbų tvarkos ir dėl prezidiumo 
sąstato. Šitos kovos atvykusiems delega
tams buvo vaizdžios politinės kovos pamo
kos. Lietuvos sutvarkymo, autonomijos, re
voliucinės kovos su caro valdžia priemo
nės, busimos Lietuvos santvarkos detalės 
ii- daugelis kitų klausimų, kaip vaizdi min
čių virtinė, pradėjo pro Didžiojo Seimo au
ditoriją. Lietuvos revoliucija, socialdemo- 
i iatų dėka, Vilniaus Seime nusimetė para
pijinį savo rūbą ir Įgavo plačios musų kraš
tui reikšmės ir šiandien sudarė šviesu taš

ką musų kovose dėl laisvės. Socialdemo
kratijos dėka i Vilniaus Seimą atėjo lenkiš
kai kalbąs Vilnius su plačia savo apylinke. 
Apie Vilniaus Didžiojo Seimo susirinkimo 
vietą—miesto salę—spietėsi Vilniaus or
ganizuotų darbininkų būriai, pasiuntę Į 
Seimą su revoliuciniais Šukiais savo atsto
vus. 1918 m. tame pat Vilniuje lapkričio 
mėnesy, kai sugriuvo kaizerio Vilhelmo 
sostas, mieste šeimininkavo vokiečių armi
jos Soldatenratas (kareivių taryba),Jurgio 
prospekte miestiečių minios tyčiojosi iš 
Valstybės Tarybos. Ir 1918 m. padėti galė
jo pataisyti tik socialdemokratija, bet ji 
tuo laiku, didžiojo karo išsklaidyta, buvo 
per silpna iškelti reikalingus kovos Šukius.

1905 m. Vilniaus Seiman atėjusios įvai
riaspalvės visuomeninių interesų atžvilgiu 
minios gal nevisai suprato tuos skirtu
mus, kurie pačiame Seime reiškėsi. Tie 
kirtumai nebuvo todėl suprasti, kad patys 

Seimo dalyviai nemokėjo įvertinti ir su
prasti klasinių interesų skirtumų, kuriuos i 
Seimą per savo dalyvius atsinešė Įvairios 
visuomenės grupės, štai kodėl dar ir šian
dien vieni vienaip, kiti kitaip vertina Vil
niaus Seimą. Mums Vilniaus Seimas yra 
tiek didelis ir tiek brangus, kiek jis, Lietu
vos proletarų ideologų ir už jų nugaros sto
vinčių revoliucinių darbininkų ir valstiečių 
minių verčiamas, didžiule balsų dauguma 
ir aiškiu žodžiu pašaukė Lietuvos liaudį 
kovon su caro režimu ir su reakcija. Pačia
me Vilniaus Seime ir musų lietuviškoji re
akcija taip pat buvo gavusi didžiuli smūgį: 
ji nesugebėjo musų darbo minių nuvesti Į 
šuntakius, nors reakcija ir visoki jos mak
leriai buvo nemažai tam pastangų dėję.

Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimai skai
tytojams yra žinomi iš spaudos, ir todėl 
čia jų neteks kartoti. Vienok tenka pasa
kyti. kad Vilniaus Seimo rezoliucijos dau
geliu atžvilgių buvo kovojančių iame vi
suomeninių grupių kompromisas. Ne vieta 
čia tuos kompromisus nagrinėti. Tačiau 
negalima praeiti pro šalį nepaminėiu- to 
fakto, kad kitą po Seimo dieną Vilniuje 
Įvyko mažesnis susirinkimas, kurio nutari
mai pačios revoliucijos sūkuriuose turėjo 
labai didelės reikšmės. L. S. D. P. žmonės, 
iškovoję dideles kovas pačiame Seime, jam 
psaibaigus. t. y. lapkričio 23 d. (gruodžio 
6 d.) susirinko Parčevskio salėje ir sudarė 
atskirą nutarimą, šitame susirinkime daly
vavo apie 150 Vilniaus Seimo delegatų. 
Štai to susirinkimo rezoliucija:

NUTARIMAI.
Kauno, Suvalkų ir Vilniaus gubernijų kaimo 

darbininkų ir valsčior.ių susirinkimo, sukviesto 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos lapkričio 23 
Vilniuje.

Perkratęs dabartini Rusų valstybės ir Lietu
vos padėjimą susirinkimas, sukviestas Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos lapkričio *23, nutarė:

I. Pikčiausiu darbininkų ir kitų prispaustųjų 
mažaturčių neprieteliu yra caro valdžia. Prieš 
tą valdžią sukilo dabar susipratę visų Rusų vals
tybės kraštų darbininkai. Jie pasikėlė, kad iš
griautų senąją tvarką (parėtką) ir Įvestu tokį 
surėdymą, kuris jau šiandien pagerintų darbi
ninkų ir visų prispaustųjų padėjimą, ateityje 
leistų darbininkams kuosai kovoti už socializmą. 
Sugriauti caro valdžią ir Įvesti žmonių valdžią 
tegali susivieniję visų caro valstybės kraštų dar
bininkai. prie kurių prisideda ir kiti skriau
džiami dabartinės valdžios žmonės.

II. Gerių-geriausiu darbininkams ir kitiems 
skriaudžiamiesiems luomams susirinkimas pri
pažįsta tokj politišką surėdymą, kuomet kiekvie
no krašto gyventojai gali patįs rėdyties ir patįs 
savo reikalais rupinties. Todėl susirinkimas nu
tarė kovoti už tai, kad Lietuvos gyventojai galė
tų patįs savo reikalais rupinties. tai yra kovoti 
už politišką Lietuvos autonomiją (sauvaldybą) 
su Seimu Vilniuje, kurį turi išrinkti visi suaugu
sieji (pasiekusieji 20 metų) Lietuves gyventojai 
vyrai ir moterys, lygiai lietuviai, žydai, baltaru
siai, lenkai ar rusai, lygiai katalikai, pravoslavai 
ar liuteriai. Rinkdami savo atstovus i Vilniaus 
Seimą, visi Lietuvos gyventojai turtingi ar be
turčiai. turi turėti lygų balsą, turi patįs iš karto 
skirti savo atstovus ir slapta (raštu) paduoti už 
juos savo balsus.

Naujai (sauvaldiškai) rėdomoji Lietuva turi 
susidėti iš to krašto, kur lietuviai gyvena, ir iš 
lų kaimynų šalių, kurių gyventojai savo ūkio 
reikalais, savo apšvietimu, praeitim, papročiais, 
vienodu savo padėjimu caro valstybėje vra su
rišti su Lietuva ir patįs panorės ateityje prie 
ios prisidėti.

Žmonių rėdomoj Lietuvoj neturi buti skriau
džiama jokia, kad ir mažiausia, tauta—ne; žy
dai, nei kdtarusiai. nei lenkai, nei rusai, nei lat
viai, nei vokiečiai.

Su kaimynais Lietuva turi susidėti, kaipo ly
gus su b giu. i \ ieną žmonių Valdomą respubliką. 

(Bus daugiau)
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Šarvuota Amerikos Artilerija

I. !to miesto kritimu, paminėjo
ANGLIŠKOJI AMERIKOS ! ”Įiesto istoriją. Joje, tarp 
SPAUDA APIE LIETUVĄ, kita. pasakyta

kuri laika būvi Ostlando provinciją. doIįas bestas

Bostoniškis “Christian; Šia proga pastebėtina, 
Science Monitor” spalių 25 ■ kad Lietuvos kunigaikštis

Vokietijos agentų lankose, 
kad Lietuvos ūkininkai esą j 

kad Odesa kankinami ir tt. Tačiau Jie-; 
kurį laiką buvo lietuvių vai-! tuviai esą galvų nenuleido.

Garbinga praeities kovų 
tradicija tebesanti gvva.
Lietuviai vatą sabotažo da?- 

dienos numeryje įdėjo Ed- Algirdas Odesa paėmė iš to-į bą; vienu * užima maitų 
' * “ . . - -- sandėli, kitur naskandinemundo Stevenso ilgą straip- torių 1396 metais ir jie tą san<

cni cn Kamileinin Raiti, mi/icta £ifL-fjris»v’r» ič liotnvnn j3iVsnį su žemėlapiu apie Balti- miestą atkariavo iš lietuvių 
jes valstybes, kuriame nuro- tik 16-tam šimtmetyje.
doma, kad vėliausi nacių ---------
politiniai žemėlapiai vaiz- • Bolševikai paruošė kelią 
duoją Lietuvą, Latviją, Es
tiją ir Baltarusiją sudaran-

? 1

naciams Lietuvoje.

“The Tablet” lapkričio
čią visiškai nauja vokiečiu djenos numeryje tilpo ilgas 
provinciją. Ostland, kurios gtrajpęnjs apje Lietuva, už- 
centrahne administracija vaMintas: '“Lithuania Pie- 

esąnti Rygoje. Šita provin- d f N ; Ru, bv go. 
cija net n savo valiutą, Ost- viets „ Jame ištfeai natie-

‘U^nt,’-^n.0S J“U net kiamas tekstas L. K. Fede- 
oOOOOO,000 išleista is yo- ,.acijos pareižkim0- pasiust0 
kiečiu spaustuvių. Vokiečių VaIstvb& sekl eteriui ‘ p. 
kareiviai esą aprūpinti stam- Cordį„ HulI
bokomis sumomis gitu po-i ______

vietiniai

laivą Nemune arba užmuš 
vokiečių. Tai esanti tik pra
džia plataus mąsto kovų dėl 
išsilaisvinimo.

Betrūksta, kad Stalinai 
pavadintu Lietuvą savo tė
vyne. Koks įžeidimas ir pa
sityčiojimas iš lietuvių! Lie
tuviai nevadina Stalino gim
tinės, Kaukazo, savo žeme. 
Amerika nevadina net silp
niausios Centralinės ar Ple l -

pieriukų. kuriuos 
gyventojai, ūkininkai, krau
tuvininkai yra priversti pri
imti kaipo teisėtą mokėjimo

Ko verti Stalino paktai 
su britais?

Šių metų lapkričio mėne- 
priemone. nors jų vertės ba- šio “The American Mercu- 
zė tėra tik naciu bmtališku- ry” straipsnyje, užvardv- 
roas. šita valiutos apgaw«- tam: “The State of the 
tė tesanti vienas dalykėlis Union.” Eugene Lvons tarp 
sunkiuose mokesčiuose, ku- kita rašo: “Jo (Stalino) 
riuos Baltijos žmonės turi paktai su britais verti nei

KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

>1 -.o

čia matome šarvuotos Amerikos artilerijos pavyzdi, 
yra apsaugota šarvais.

Ji gali greitai važiuoja, nes
..... ..•..v.-Xv .. ...... .-.•.-.vX<-Xfc->KX
ja varo motorai

• •..xx.

ir tuo pačiu laiku ji

žeme™6 A^iS'^sIlavina AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOTINIO Planuoja “Lietuvos
ržeV,i,}HS"rWoje- SEIMO REIKALU REZOLIUCIJA. Valdžią” Amerikoje“: buvo dalOmi “slaptame mi-

tik Stalinui, Hitleriui ir ---------------- ... !Atiloki d •• . f Ki ♦«_» ,• ,• x. • , • Mums prisiųsta iš Chica- unge, tai kokiu budu juosMussoliniui svetimi kraštai Priimta Lietuvos NeprikUu- u- hetuvių reikalų gynime - „D Tj^ „ la,)kri_ gaii žino:i toks ea,vinisJ la.
Todelei mes, Detroito lie- fio Iaidos‘iška kui. *ašo. |)as. kaip <-Dai!y Times?“ 

tunų draugijų atstovai, susi- ma kad Ame!|ko5 Lietltvi„ Kazin, ar nebus tik šita 
linkę į Lietuvos Nepiiklau- TaiT|ja įuvo £ušaUkusi Chi- pasaka komunistų sugalvota 
somybes Gelbejimo Draugi- 0> ..?|a milinga- ir i,- tam laikraščiui pakišta,
jos Konferenciją nutarėme J - . - w kad diskredituoti Amerikos
vienbalsiai siūlyti: saukti ,anus ; ..Lietuvos vai- Lietuviu Taryba?
Amerikos Lietuvių Visuoti- įžj emigraciioi.“ Jos piie-
ną Seimą sekantį pavasari. šaR- bu/ s;pįona. SUV. VALSTI JŲ PAŠTAS

'džia šios 
Pagaliau,

šalies 
jeigu

įstatymai, 
tie planai

yra “savo” kraštai.

IV.
KNYGŲ APŽVALGA. 
Pabaltės valstybių oku

pacija.

somybes Gelbėjimo Komi
teto Konferencijoj, Det
roite, Š. M. Lapkričio 9 d.

Kadangi Lietuvą kaipo 
nepriklausomą valstybę už
gulė sunki nelaisvės našta, 
tūkstančiai Lietuvos žmonių

««.x ,_____ __________  ________ J’ Hampdeno Jacksono ii išbėgiojo ir tūkstančiai tapo
mokėti už abejotina^priviTe- daugiau nei mažiau kaip ii-i knJg0^ ištremti į Rusijos Sibyrą bei
giią gyventi ant invazijos ga eilė sovietų draugiškumo i P^obkms of Modem Euro- Vokietijos gilumą, kur jie 

‘^0 ir nonnnlimft naktn puLpu-i »e,” įsleistoi — ------- -------------------- :----
Toliau autorius sumini, . , , _ . „ 

kad visas ekonominis gvve- valstybėmis.
n imas su didžiausiu pedan-. 
tiškumu paimtas i vokiečiu 
rankas, o ūkininkai uaversti LENKU.

ir nepuolimo paktu su Len-Į»e>' isieistoi siais metais gyvena beviltį gyvenimą, ir 
kiia. Suomiia ir ‘ Pabaltėsi Londone, skiltyje apie Pa- tai didelei lietuvių tautos 

i baltės valstybes rašoma, nelaimei, musų manymu. A- 
j kad Pabaltės valstybių uže- merikos lietuviai nėra pasi- 
mimas “buvo padarytas Pa- rengę organizuotai paleng- 
baltės valstybėms pakvieti- vinti;
mų formoje leisti rusų ka- Kadangi Amerikos lietu- 
riuomenei įkurti laivyno ir' viai po daugelio bandymų 

j oro bazes jų teritorijose, tverti įvairias sąjungas, ko-

II. 
RUSU. UKRAI-

tiesiop- į vergus. Tie, kurie NIEČIŲ, ŽYDU IR KITŲ 
vokiečių šarvuotoms divizi- SPAUDA.
'n°Hn Al. RU»V socialrevoliucionieriai Tas prašymas buvo padary- mitetus ir fondus, nesukūrė
kėjosi šiokiu tokiu * laisvių už nedalomą Rusiją. , tas grasantį durtuvu, tad nei tokios organizacijos, kuri
greitai nusivylė. Nau iai su
sitvėrusi Lietuvos vyriausy
bė buvo ignoruota, o Hitle
ris net į tos vvriausybės tele- 
grąmą neatsakęs.

Straipsnis užbaigiamas:
“Pagal ‘Naujlįą Santvarką 
lietuviams, latviams

Vietą siūlome Detroitą j • ‘ PRAŠO PASKELBTI.
Seimą turėtu sudalyti lonal! s.toj žinioj aktu į

draugijų atstovai, nuo mažų . kad piie Ameiih<>> Kalėdinius pasveikinimus,
draugijų po viena atstovą, i Lietuvių laiybos plikiau- o ypatingai dovanų siunti- 
o didelės draueiios nuo ?ancios tlTs hetuvių sroves, nius. paštas prašo, kad siųs- kielXl^ vykdomąjį komitetą lu lanksčiausiai. Išsiun-

L. N. G. D. valdyba: IChicagoje sudarą ‘.Draugo tus anksčiau kalėdiniu do-Idvbn i i i i - T --
M. J. Kemešienė,'re” ..onu,s C. Simutis, vanų siuntinius, paštas leng- 
3444 Hovvard si “Naujienų” redaktorius Dr. viau galėtu sureguliuoti pri- 

Rast F. Motuzą., ‘ ' P- Grigaitis ir “Sandaros“
14676 Wark avė., redaktonus M. Vaidyla 

Detroit Mich. Tekla oigąnizacija ištik- 
ruju vra, tačiau mums nesi-

Nuo redakcijos:

Pirm.

statymą ir siuntiniai paniek
tų adresatą prieš šventes 

šįmet paštas tikrai gaus 
keleriopai daugiau laiškų ir

-n-PiK ! Estija, nei Latvija, nei Lie- butų patikiama visiems A- vio” redakcija mano,VO“1 US“4-n-TO noicJ vien ofcoVvrti ___ •!__ !• _ 2___ / _ r_  a___ ___ t • m___ • tt*
: “Kelei- nori tikėti, kad ji planuotų siuntinių prieš Kalėda-- ne- 
tano, kad steigti “Lietuvos valdžią o?j bent kuriais metais pir-

pasitenkino. Birželio mėne- viŲ politiniu partijų vadai jau porą mėnesių atgal, to- Kataliku “Draugo” redakto- Todėl

ozia, neštai griežtai m a j- <

PUKšKOJIM-AT
padėtis, čia. kaip ir nas ki- ( Vserosijskoje Lcredi- menę okupuoti Estijos i.at- 
tus, šita politika sužadino telnoje Sobranije) ir tapo vijos m Lietuvos sostines, 
gilu antagonizma. Žmonės, statymu, kuris paskelbtas Keliatos savaicm begyie tos 
kurie vos tik prieš kelis mė- taip: įtrys valstybes paprašė jas
nesiūs buvo pasiruošę svei- ^.EU<L3 Valstybę suda- įjungti i ^ovietų Sąjungą, 
kinti nacius kaip išvaduoto- pančių tautų vai du. ’ įsos Pabaltės tautos, kurios 

dabar supranta tapę Rusijos Steigiamas Susinn- au dešimtmečiu 
................................. ' v kimas nutaria: Rusijos Val-:PĮ'ie taikmgia

stybė skelbiama Rusijos De- ęiai pasitenkinusiu 
mokratine Federatyvine Europoje 
Respublika, jungianti nenu- užmokėti uz pas 
traukiamais įvšiais tautas ir Britais ir Tautu Sąjungos 
kraštus, kurios nustatytose neutralumo doktrina.” 
federalinės konstitucijos ri
bose bus suverenės’.

PA\ L J <ROTŲJŲ ŽMONIŲ ŽUDYMO.
Pereitą sekmadienį, lap- net bombų suardytoj Kinijos' 

kričio 16 dieną, visoj Ame- sostinėj Čunkino mieste. ; . ...
riko] ir kitose laisvose salv-: rasistu zvenskumais pik-ieškau savo <r<’.čs stam.ey i»ai -

ėtu butbiai išsiųsti ko 
anksčiausiai, nes dabar nė- 
m re gul i n. iio susisiekimo su 
aunam. I Argentiną reikia 
b-dusti siuntini-m giuodžio 5 

na. vėliau išsiimtus, siun-
jus.
bjauriausios tiranijos Įran
kiu. Jeigu Hitleris butu pa
vartojęs kitus metodus, jis 
butų galėies įgvti pilną jų 
paramą, šiandien jis vra 
praradęs tą progą amžinai 
ir pridėjęs šimtus naujų 
tūkstančiu prie tų, kurie 
jam priešinasi.”

žmonių žudvma totalitaiu pasaulis da nebuvo matęs. i°-° x<>- R«<te‘-wąv av.. chi
okupuotose salyse. ;.Jie pavergė silpnesnes tau-:__________ __ :________

Jungtinėse Valstijose tuo- tas, atėmė iš jų laisvę ir duo- APSIVEDIMAl.
SLA NARIŲ ŽINIAI.

Dabar eina kandidatų į oi

Norint gaut daugiau in- 
oimaciįu kada tinkamiau- 
i ii Kalėdų sveikinimus ir 
gintina^ pasiusti, užeikit i 
’timiausi naštą ten jums 
m u 1 k m e n iš k a i pa a i šk ins. 
Bet geriausia, siųskite vi- 

siuntiniu- anksčiausiai, 
našto 
iunti-

r.iai nueis prieš Kalėdas.

se protestuose dalyvavo fra- na, naikina ju gyvenimą, ir ., ,A i • _ . . . v , i > * , i Pajieškau rimtos merginos r.rbaternalinesmalinęs ir visuomeninės jeigu kas nors netekęs kant-našles ‘ap.avedimo tikslai amžiaus 
.ganizacijos, darbininkų lybės paleidžia kuriam fa-“2) Priimant dėmesin

kad savo dabartinėj invazi- į SLA viršininku* nominaci
joj į Rusija Vokietijos na- ‘jos. Y isi rimti SLA veikė iai. pilietiškos asociacijos, vyrų 
cizmas mėgina atsiremti į šįmet nutarė balsuoti už da- ir moterų kliubai, amerikie

čiu ir ateivių grupės.
Mitinguose kalbėjo ge

riausi oratoriai, ^merkdami 
nekaltų gvventoių žudvmą 
ir beginklių laivų skandini
mą. Išneštos nrotesto rezo

Odesa yra buvus lietuvių 
valdžioje.

“Nevv York Times” šių ^pnratistinius elementus baltinius viršininkus, bu 
tratą spaliu 17 d. rašyda: Sovietų Rusijos suskaldymo j tęnt:
mas anip Odesa, ryšium su tikslais, — mes skaitome, r t>agocius, piez.mas apie Odesą, lysium su veikjmą geIbstintĮ- į J. K, Mažukna, viccprcz.

šioms vokiečių suskaldymo 
pastangoms, kenksmingu ne

unijos, fa:menu sąjungos. Šistui kulka, tai UŽ tą faši*ta atrodau, rimtai, nevartoki svaizina-
nkiinantiii dišandn 100 niol ,nu ^rimu. Plačiau paaiškinsiu per Okupantai susauuo 100 nie- lai;ik;)s .\:aiončkite prisiųsti savo m- 
kuo nekaltų to krašto gy- veikslą su pirmu laišku, kurį pareika- 
,-o vi t r, i n * .laujant sugrąžinsiu atarai. Atsakine-
VeniOjų. . sju uk į rimtus laiškus I’. B-is (S)

Tebūnie tiems budeliams! 125 Mannino-street. vv..1 •! •_ _ 1 Toronto, Ont., Canada.prakeikimas ant visados:

f a i neansvnkinsite 
bai bininku: ir iusu

BUS GUBERNATORIUS
M. J. Vinikas, sekr.
K. P. Gugis, iždininkas.

tik įeinančioms į Sovietų S. Mockus ir E. Mikužiu- liucijos buvo transliuojamos 
Rusiją tautoms, bet ir tarp- tė.^ždo .globėjai. , ti umpomis radiio bangomis

t>_ j i z _ .. ĄrnerjĮ<os j Europą viso
kiomis kalbomis.

Didžiausi protesto mitin
gu i buvo Nevv Yorke, Chica
go i, Bostone, Philadelphi- 
ioi. Washingtone, Pittsbur- 

» ghe. Clevelande, Cincinnati, 
St. Louise, Kansas Citvie; 
St. Paule ir daugybėje kitų 
miestų.

Pietų Amerikoje protesto 
mitingai dėl knivinoio fašis
tų teroro ivyko Meksikos 
* ostinėje. Havanoje, Monte- 
videoje. Santiagoje (Čilėj),

tautinės demokratijos inte- į Dr. Biežis, dakt. kvotėjas.
resams, o tai reiškia ir visai; 
žmonijai (?).”

III.
TIKRAI GERI 

PREPARATAI
• ALEXANDER'SBOLŠEVIKU SPAUDA 

ANGLŲ KALBOJE. 

Puodas katilą vainoja.

CASTILE OLIVE OIL
!» SHAMPOO
i j padarytas ii tikro.

.. ....... . » io Castilr maikt.
Komunistu laikraštis A- t r. s. p. iiniauna

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TON1C

RAUMENŲ GĖLIMAI. 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
Expe)leris, kuris yra stebėtinu hnimentu ir 
kurį naudoja tūkstančiai žmonių. Virš IR 
milijonu bonkučiu parduota, kas liud ja jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo 
Pam-Expdlerio su Inkaru ant

P A I N • E X r 1-: 1.1. E

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipci turiu Galingą Gydymo Mosti 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (->

PET. LAMSARGIENfi 
1814 S. Water SL, Philadelphia, Pa.

A VA ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO llt BONKOMIS

Valgy klest ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stoek Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Broekert's XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKERT BREWING CO., Ine.
uanians Avenging Cinelty 
of Nazi Armies.” Tame 
straipsnyje patiekiama iš
trauka iš Maskvos leidžia
mo oficiozo Tzvestiia.’ Ja- }’ 
me rašoma, kad Lietuvoje * 

Colgate Danlen. demokratas, esą padalinta apie 300 dva

♦ viiejM ir Oda Gydančiu Vaistu { Buenos Airėse, Bagotoj ir 
•Mišinys. Pažymėtina gyduolė dvi} RitUOSC CdltlUOSe.
IP aukų šakninis ir (Kios jrvdvnun. f . . . •
Į 50 centų už bonką. t įT OtC-to mitingas <lel Uia-

inio žmonių žudymo ivvko

kuris iki šiol buvo kongresma- ,ų vokiečiams, kad nuosavy- ' 
nas, dabar tapo išrinktas Virgi- esanti rekvizuojama, kad • 
nijos valstijos gubernatorium, prekyba esanti atsiųstų iš ».

Pasižymi savo genimu. I’
««iam pi r Paš’a i visas dal 
• vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
IU W. RROAINYAYCIH’TII oxvcTxxv ...... I :t’s' oraugijos i<>rmos. irSOUTH BOSTON, MASS.} but pakeistas kapitalizmą

mn- J 
Su- J

tį SOCIALIZMO TEORIJA
J Tai veikalas, kuris trumpais ir aiš- 
I kiais faktais parodo, kaip iki šiol kei- 
I tėsi draugijos formos, ir kodėl turės

< Kaina ...................................... 2.’>c.

Sveikata—B ran giau si s 
Turtas.
KNYGA—

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Ignais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti 
Prašsų iš Kanados įtampu nesiusti 

Kanados doleris dalia)- tik SD centų.) 
Kaina su prisiurtiSiu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti M on«'y Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-(

P U I. MIK AL AUSK AS
2-IS AV. EOURTII STREET

SO. BOSTON, MASS.

TELEFONAS 
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

i
H

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Maso. Te!. SOUth Boston 2271.



Beita.* Pnalaptu KELEIVIS, SO. BOSTON No. 47. lapkričio 19 d., 1941 m.

Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

i taras Darrach. ne\v yorkie- 
I tis, aiškino susivažiavimo 
chirurgams, kad vaikų 

j “žvairumą" tikrai esą gali- 
j ma atitaisyti su chirurgijos

-i ‘pagalba.

Puošnus Kailiai Priduoda Moterims Švelnumo

Amerikos Chirurgų Suvažiavimas Iškėlė 
Danų Moterims Svarbiu Klausimu.

Dalyvavo keli tūkstančiai 
medicinos mokslo atstovu.

Anglija nori gauti 1.000 
daktarų ii Amerikos.

Anglijos laivyno,_ vvnau-
\ ę> į Kon\ enciją. dėsto savo sjas daktaras G. Gordon-

DEL PITTSBURGHIETES 
STRAIPSNIO: “ŠLUOKIM 
TĄ PAPROTĮ LAUKAN.”

Lapių kailiai visuomet būna puošnus ir priduoda moterims švelnumo. Iš kairės parodyti 
sidabrinių lapių kailiniukai, o iš dešinės—baltųjų lapių kapa. Viduryje — sidabrinių lapių 
apykaklė.

“Keleivio” Nr. 45 tilpo 
Fittsburghietės straipsnis 
“šluokim šitą paprotį lau
kan,” kur ji sako, kad ją 
piktumas ima matant vestu
vių ir kitokių privatiškų ba
liukų aprašymą laikraš
čiuose.

Mes, kurie gyvenam apie 
Bostoną, mylim visokius pa
rengimus, kaip viešus taip ir 
privačius, ir mes mylim 
skaityti apie juos “Keleivy
je.” Kai gaunam “Keleivį,” 
tai visų pirma žiūrim, kas 
rašoma vietinėse žiniose.

Pittsburghietė sako, kad 
ji moka už laikraštį pinigus 
ir nenori, kad kas tame laik- 

, rašty rašytų apie savo ba
lius. Bet tamsta, Pittsbur- 
shiete, ne viena moki už 
laikraštį pinigus. Laikraštį 

• palaiko visuomenė, ir visuo
menė turi teisę savam laik- 
; rašty ką nors parašyti.

Mes matom, kad ameriko- 
! miškuose dideliuose dienraš- 
i čiuose taipgi telpa panašių 
aprašymų apie “silver vved
ding,” “golden vvedding” ir 
panašius parengimus. Tai 
kodėl mes turėtume šluoti 
tokius aprašymus iš lietuviš
kų laikraščių?

Rože Merkeliutė, 
Cambridge, Mass.

darbą padaro iš jo išvadą T ; kalboje prašė
prie? keli? tūkstančiustokių L000 l1aktalų # Xnu£ikos 
parai dai geiesnių tyi meto- ben(kos medicinos plakti- 

kai Anglijoje. Visos Londo-

Pereitą savaitę Bostone i- 
Amerikos daktaių- 

chirurgų draugijos konven
cija. kurioj dalyvavo 3.000 
su viršum chirurgu ir apie
kitą tiek kitų medicinos spe- ... . . . . . , , . spe
cialistų. Daug pasižymėju- aiškinimą, tai kitas piadeda duotos. Jis aiškino, kad di- 
siu chirurgu buvo ir iš kitu aurod>netl- t0«] džiuma ligoninių lovų da

vvko rų.
Tokiom paskaitos papia>- no ]įgOnjn^ apart dviejų, 

ui ima 1 o ai minučių de- —jį, sakg—esančios vokie- 
stv ti. Kai v ienas baigia sa\ o aeroplanų subombar-

nurodynėti, ką jis toj sryty w, ,
kraštų, tik iš Vokietijos ir iš ^arė ir patyrė. Išklausius ke- ^ar ega išvežta iš Londono Į 
vokiečių užimtų kraštų de- liatą ar keliolika tokių pia- provincijas. Daktarų stokos 
legatų neišleido atvykti i ši-, nešimų, visada seka disku- prie^astis. žinoma, yra ka
tą kongresą. j ras. Daugelis gydytojų pa-

„ ... •, • □ i šaukta į armiją? todėl kraš-
Kodel įskilę i padanges t tuį medicinos prak-

lakunai apsnūsta. į tikantų. Anglijoje dabar
Suvažiavimas tęsėsi pen

kias dienas—nuo laprkričic '
2 d. iki 7. Posėdžiai susidėję ‘ . - - ,•iš mokslišku paskaitų, refe-: Štai kitas pavyzdy kuris nenumatoma galimybes uz- 
ratu. eksperimentu kfetvtat šiandien liečia visuomenę, ■ tekūnai išmokinti savo dąk- 
k • ? ų K , ral labiau už viską. Kuomet i tani. nes medicinos mokslas
patilta ka? (ra daroma.' ii j aviatorius (lakūnas, aero-i šiandien reikalauja 10 metų 
kas numatoma plačiau tvri-i P^no vairuotojas ) įskyla paiko.
nėti. Paskaitas, žinoma, dės-■ apie 4o,000 pėdų aukštyn,! Kad'Anglijai stinga me 
tė gabiausi ir plataus paty
limo Įgiję chirurgai, pasižy
mėję universitetų profeso

iis tenai pajunta stoką oksi-’diku. galima su tuo irsutik- 
eeno arba tam tikro oroiti, Bet kažin kodėl Anglija 

Susidarius kvė-ivisus Europos pabėgėliuskvėpavimui
riai. knygų autoriai ir ben- pavimo nedatekliui. aviato-: (“refugees”) daktarus guja 
drai gilus mokslininkai. h’ius nustoja našumo: jis i i Ameriką, kuomet jai pa-

* ' —.. -J -3 - —♦■■3 C J i v • • • i • •. . . j oradeda snausti ir apmigti i čiai taip reikia medicinos
Teonjos ir mokslo mitm-.^į stokos švaraus kraujo*praktikantu? 

gai ouvo bymnhorv saf 5megenvse. Taip, jis vežasi ‘ n . .. , ,
je. Iš virš dviejų tūkstančių ,u savirn oksigeno ir reika-' P^ug .. laiko buvo duota 
aplikantų. tik apie 600 nau- į įuj esant įkvėpia jo. Bet rei- apkalbėjimui, kaip pasėk
iu nariu tapo priimta Į Ame-. kia atsiminti, kad jis ten va- * min?iau .gydyti karo pala
nkos Chirurgų Kolegiją. A-; Ginėja ne pasilinksminimo zaiz^a>; Pasižymėjęs 
merikos chirurgai vadina i „ik«in. ik ton aornnlanp ve-poronto daktaras Gallie -la- 
savo draugija kolegija, nes ižasJ40 tonuP bombai3' raRino chirarSus ««ji-
nėr ją jie plečia savo tyrinę 
iimą ir gilina mokslą. Jie 
kasmet susivažiuoja ir daro 
moksliškas savo darbų ap
žvalgas. Tai būna lyg ir tam 
tikras, universitetas.

Kuomet ateina Įsakymas 
bombarduoti Londoną, ar

sas galimas pastangas atvi- 
įų žaizdų gydymui. Jis yra

Berlyną, ar Maskva, iis turi P^iau buvęs kai o lauko 
oulti kiožeraiausia'prie nu-,-hl™'?as u-yra daug paly
dino? vietos. Aeroplano ■ ;?s.t0J sp^ąlybej : ns pla; 
-molinio akseleraeija papra->clal- nurodinėjo, kad ypač

čių chirurginių instrumentų kas, kuris turi labai daug ta- spaudžia, tik spaudžia pa-
ateidavo iš Vokietijos, o da- me patyrimo, nurodė, kad veikslėlius mainydamas, ku- --------- .
bar to nebėra, ir savo pasi- trumpoj atietyje vėžio ligos riais lygino pirmesnius mer- Tūla Pittsburghietė _“Ke- 
daryt ant greitųjų neima- gydymas bus patenkinamai ginų atvaizdus su jau pagra- leivyje” labai nupeikė 25- 
noma. išspręstas. Jis aiškina, kad žintais, panašiais į “angelė- . aprašymą

---------  vėžio augimas gali būti, pa- liūs.” Po kalbos daktarą pa- laikraščiuose. Ji net su pik-
Vidurių skauduliai. gal dabartinį žinojimą, pa- sitiko aplodismentai, kokius *lįmu. sako, kad ji mokanti 

“Stomach uleers” visada ?reitintas ir sulėtintas, var- retai galima girdėti. už laikraštį pinigus ir neno-

Ka;p daktarai tyrinėja ligas.

Moksliški tyrinėjimai 
trumpoj formoj čia butų 
sunkoka išaiškinti. Pavyz-1 aeroplano balansą, kad pa- 
džio dėlei, sakysime, kad tu- į ’eisti bombas nurodyton

-tai siekia apie 600 pėdų perlkaaIus svarbu ant svk sutai‘ 
=ekunde. Dabar aeroplano i C'., ne> 4- v i v • 
vairuoto iui reikia pavartot''įzaizd°s vėliau būna labai 
visą sumanumą, kad atgauti

būna srvvas klausimas. Tain to-iant tam tikrus dietetikos' Visi žino, kad kiekviena FIn.tl top“."’.ekų skaityti, 
b“ T^ioi kin^ndteF faktorių*- Be to, jis labai mergina nori turėti “it” Be ką,p vestuvių ir kitų pnvati- 
Daktarai iš Mavo klinikoj <laug dėmesio kreipia j che-1 “it” jj ,Ta niekas. Jeigu ii-"nJ kalių aprašymai. Man
su patikrinimais nurodė, “ikalus (apie 250 jų), kurie i neturi įiliuko. neprisivilioja ,atr?4’ talp' As manau’ 
i < i i i- • ’ vra vėžio lie-os nnezastimi.!--n i i'UO Jtigu Mai kis su Tėvu

pa-
dėl

las daktaras-ehirurgas 
darė krūties operaciją 
vėžio ligos. Iš nuimtos mo
ters krūties su vėžio liga jis 
padarė pilniausią tirimą— 
kaip liga kilo. kiek ilgai tę
sėsi. kokios rūšies ji yra h 
panašiai. Ištyręs tą ligą jis 
ją aprašė mokslinėj literatū
roj. kad ir kiti daktarai iš jc 
tyrinėjimo pasinaudotų. Ne
gana to. iš tos krūties su vė

vieton, ir kad pabėgti iš ar- 
motų baražo.

Medikams čia yra svarbu 
ne ta technika, kurią aviato
rius turi išpildyti, bet jo 
“snudulvs,” kuris jį apima 
esant astuonių ar dešimties 
mylių aukštumoje. Yra sa
koma. kad daugelis aviato
rių puldami žemyn nespėja 
“išbusti” iš to “apsibliausi-:

sunku suauginti. Jis taipgi 
patarė, kad 400 metų senu
mo priimtas paprotys (dic- 
tum), kuris nurodo, kad jei
gu rankų ar kojų multi- 
frakturos pasitaiko su krau
to apytakos nutraukimu, to
kios dalys visados būdavo 
nupjaunamos. Dabar, jis sa
ko, yra išeitis: jas galima 
žmogui palikti.

Ligų gydymas maisto 
pagalba.

Valgis yra svarbus daik-................. , , _ , . mo ir. žinoma, nespėja - , ...
žio !i28 iis ctHr p3.dsrč eks- ^pronlpna atvergti puoli* i (tūrtum lietuviai to ne* 
tr aktą arba ištraukė pačią • mo gravitacijos. Iš to yra i žinotų). Philadelphijos dak- 
navojingiausią vėžio ligos i daroma išvada, kad taip Š?rai 3au nuo senai daugeli 

žiagą ir jos įdavė 100 ; o-reitai puolant lakūno sme-1 gydo maistu.
Dabar iis atyd’"

Kai kada
- se*jeenįs nespėja atsipildvti ok-niems pavyksta gerai, kai 

k ė kaij1 vėžys auga pelės or-, ^jjTenuotu. krauju, ir kad jis -^ada nekaip. ± hiladelpnie- 
ganuose: dabar jis taip pat Caiku nesnėia pabusti, ne-!^t di. Roydin nurodo, kad 
darė oiK-raciias ant tu pelių- žiūrint kad ii« ir ikvėoia ok-1 chirurgai vis daugiau ir dau- 
Th, hid išgelbėti ir jųjų gy- j rigeno. šito pasekmė-kra-.i^ Anksta prie maisto idė- 
vybes. kaip anos moters. Iš {cha5’ ilos" ais^ina’ kad tinka-
ti viso darbo jis surinko pa- \' (Aviatorių sveikatos klau- i ™?j-
seames ir vėl las apraše! ?imas maR3 vra plačiau iš-i 
meknei, literatūroj, kad iai;kinta5 straipsnvie “Dak-iSttla™2 
!! k,t: (KiKtarai galėtų is jcitaras Karo Fronte." kuris fe 
patyrimų pasinaudoti. ;tuojau tilps “Tėvynėje”), idziui. jis statistikomis jrode,

toks tvir.ė.o as. geriau: yai tokias problemas su- 
oKs.imnka-. atvažia- į cjtinka mokslininkai—dak

tarai. inžinieriai, technikai, 
aviacijos viršininkai ir kiti.
Daktarams, žinoma, klausi
mas lieka tas pats: išaiškin-

med:
penu. 
k
gan

Ho]lyw<>-»do artistė Mary Mar
tin. kurios ar vaizdas čia yra pa
rodyta-. siomis dienomis susi
laukė kūdikio ir kol kas negalės 
judžiuč se dalyvauti.

! kad tulžies akmenėlių ir 
! daugely žarnų operacijų 
mirčių esti per pusę mažiau 
su atatinkama prieš opera
cijas mityba.

Štai kokį maistą jis pata- 
įia: bananai košės formo

ti. xain tas smegenų apsnu-ij^ sumaišyti su pienu ir pri
minąs įvyksta ir kaip jo iš- į proteino. Tokis mais- 
i engti. j kg, gako chirurgas, gerai su-

- - I
Va'kų sveikata kėlė daug 

dėmesio.

stiprina ligonį prieš opera
ciją. Varikė, lesa mėsa, bul
vės ir biskutį sviesto yra ki
ta dietetikos paslaptis.Na. žiūrėkime, ką čia chi

rurgai suvažiavę daugiau ---------
svartė nėr ištisas penkias Amerikai stinga chirurgijos 

• dienas ir vakarus? instrumentų.
Vaikų sveikata sukėlė Rodos. Amerika yra tech- 

daug dėmesio pa« visus nikos šalis ir viską pasidaro, 
klausytojus, šio klausimo bet kai ką ir iš kitur turi at- 
diskusijoms gerą ivada pa- sigabenti. Pavyzdžiui, Ame- 
darė Sao Paulo, Brazilijos, likos ligoninių biuro virši- 
daktaras Aivaro, nurodyda- įlinkas inž. D. H. Palmer 
mas, kad dabartiniai vaikų nurodė, kad dabar Ameri- 
auklėjimo budai nebeata- kos ligoninėse pasidarė di- 
tinka sveikatos reikalams, dėlė stoka chirurgijai in
dam karštai pritarė dr. Gro-: strumentų, ir taip pat ligoni- 
ve iš Milvvaukee, papildyda- nių įrengimui įvairios masi
ntas savo patyrimais iš chi- nerijos. Jie aiškino, kad 
rurgijos vaiku ligose. Dak- prieš karą apie 60 nuošim-

i * 1

kad žarnų skauduliai, ypač ĮI? P^^J^Jvaikuio; nėra gyva, šauni, f t ki ,-plbtmu kain
- - r - šita pastaba labai vietoj, bet į jauki mergina, tai dabar jau Re”Ptl?-toRlų . ip

kaip iš žmonių atimti che- gaHma ja pakeisti: įčirkšti y68;^8 Panikai, tai ne- 
mikalus? gelis kartus “it”-ir bus ?S ko sa vo išlaidų pa

mokėti. Juk is tu 2 dolerių,

skilvio, yra pilnai išgydomi 
operacijos pagalba. Opera
cijos paprastai būna 100 
nuošimčių pasekmingos. Po 
operacijos simptomai visai 
pranyksta ir žmogus gali 
viską valgyti, be specialių 
dietų.

“Ulcer’’ ir “cancer' yra 
du broliai. Jeigu jie pavie
niai žmogaus neįveikia, tai 
abu susidėję tikrai jį suėda. 
Vėžio liges klausimas yra 
vienas iš svarbiausių ne tik 
pas chirurgus, bet ir bendrai 
pas visus medikus.

Ar galima vėžį išgydyt?

Apie vėžio ligas yra jau 
tiek kalbėta, ir aiškinta, 
kad, anot tos patarlės, “nei 
ant jaučio skuros visko ne
surašytum.” Ir visgi tos kal
bos. tie tyrinėjimai pama- 
žėli kristalizuojasi į realų 
dalyką, į vieną didelį klau
simą: ar vėžys yra išgydo
mas?

Chirurgai turi daug įro
dymų, kad vėžio ligą gali
ma išgydyti. Jie turi žmo
nių, kurie tikrai turėjo vėžio 
ligą, bet buvo išgydyti ir 
linksmai sau gyvena 5. 10, 
15 ir daugiau metų. Tai yra 
chirurgų atsakymas į klausi
mą. Tačiau prie tokio atsa
kymo dažnai būna ir pasta
ba pridedama, kad vėžio li
gos išgydymas daug pri
klauso nuo paties žmogaus. 
Esą, susipratęs žmogus įver
tina savo gyvenimą ir, rei
kalui esant, savo sveikatos 
priežiūrą paveda daktaro 
atsakomybei: tuo tarnu gi 
ignorantai ir “daug žinan
tieji” žmonės paprastai pa
tys gydosi, iki viskas tampa 
suvėluota. Tokie kad ir krei
piasi vėliau pas daktarą, vis- 
tiek išmiršta Į metus ar ki
tus. Juos kitaip ir negalima 
vadinti, kaip tik ignoran- 
tais.

Daktarai Rhodes, Voegt- 
lin, Kremen chirurgams pla
čiai dėstė, kaip vėžio celės 
auga, bręsta ir dauginasi. 
Ypač Voegtlin. National 
Cancer Instituto viršinin-

Kraujo perpilimas iš vieno 
žmogaus kitam.

Dar vienas-kitas dalykė
lis. Dabar labai įnėjo ma- 
don kraujo perpilimas- 
transfuziją. Daktaro ofise 
nebenaujiena, kad žmogus 
atėjęs prašo duoti jam bis
kutį kraujo. Jis jau žino. 
kad tas jo sveikatą page
rintų.

Seniau kraujo perpilimui, 
reikėdavo gauti žmogų bei[ Ios

nauja mergina.
Dr. D. Pilka. kuriuos mes mokam kaip 

prenumeratą, laikraštis var
giai galėtų užsilaikyti. (Dėl 

Pitts-
ŽODYNĖLIS

lietuviškai - \\GLiSKAS ir apmokamų skelbimų
tvcl’škm - lietuviškas, telpa burghietė nieko nesakė. Ji 

Gražia; apdarytai dirbtine pi'OteS-taVO tik pilės llgUSTS.OOri žodži’j. 
L’ički senyje, 
skūra. 16<! 
geresnio k 
kalboje n ."'■a

\ nearki, parankesnio it vestuvių aprašymus, kurie 
telpa nemokamai, kaip ko- 

j respondencijos.—Red.)
Gaunamas “Keleivy.’

LIETUVIU LAISVEŠMY. 
LĖTOJOJ DRAUGYSTE

WAUKEGAN. ILL.

1941 METAMS.VALDYBA
Mačiulis — pirmininkas,

. , ~ . zi , v ", : ''rif! T’ri-s;-ot.* St. YVaiikejan.kraujo davėją (blood don-iF s^oraviči
733 Lincoln st., VVauktcran. III. 

Suzana Gabris—nutarimų rast.
. , . ... .... • 730 McA’ister av®„ Wa»ikeganpirkti is jo tiek ir tiek unci

jų, kad įleidus kitam žmo
gui sveikatingumo reikale.
Dabar tapo išrastas naujas 
būdas kraujo transfuzijai.

nor), patikrinti ar jo krau
jas tinka ar ne, tada nusi-

m
pirm.-pairelbinin.,

n>
Emilija Kernagis—turtų rašt. 

720 Vine Place. AVaukesran, I1L
K Vaitiekūnas — kasierius,

726 — Sth St., Wankegan, 111. 
KASOS GLOBĖJAI

O. Lauraitis. K. Ambrozunas.

Žmonėms, kurie išgyveno 
: tiek daug metų krūvoje ir 
■ išaugino šeimynas, aš pripa
žįstu gilią pagarbą ir ma- 

; nau, kad verta apie juos pa- 
Į rašyti į laikraštį, kad turėjo 
i tiek daug kantrybės.

Br. Pugžlienėę 
Brooklyn, N. Y.

šiandien, vietoj kraujo, nu- į K re-u!is MįR's^8: 
sipil’kai tam tikrų miltelių , Susirinkimai būna paskutinj nedėl 
padarytų iš kraujo, sutarpi-! dicr‘i kožno mėnesio, 1:-)O v. po pietų 
nai juos vandenyje ir leisk

žmogaus gyslas. Tie milte
liai, pakol kas, yra daromi 
iš žmonių kraujo. Daktarai: 
dabar suskato tyrinėti, ir gal, 
būt pritaikys, gyvulių krau-: 
ją tam tikslui.

Liuosybės Svetainėje, k.-mp 
. Sis UI.

Sth u

PIRŠLYS SUVADžIOTOJASĮ • a
Vieno veiksmo Komedija. Patarė 

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
lai. Dalyvauja 2 motery? ir 6 vyrai. 
KUNIGO MĖlLfe. Vieno veiksme Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 motervs. Abu veikalėliai vienoje 
knvmitėie Kaina ..................... 25c.

Merginoms galima 
įčirkšti “it”

“Daktare, aš noriu būti 
graži!” štai naujas praneši
mas. kuris tur būt viršija vi
sus kitus. Tūlas pasižymėjęs 
daktaras dėstė klausimą, 
kaip gražinti moteris ir mer
ginas. “Believe it—or not,” 
tūkstantinė daktarų minia 
svetainėje nutilo, nusirami
no ir liežuvius padėjus klau
sėsi, kaip kalbėtojas bran
gius žodžius tik pila, tik pila 
į mikrofoną ir mygtuką tik
LENGVAS RUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir' 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta' 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- : 
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. i 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo- j 
džiai, bet cieli sakiniai, pasikalbėji- , 
mai darbo jieškant, važiuojant ku’ 
nors. nuėjus krautuvėm pas daktaru 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tį 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida 
Sutaisė St Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ........................... ....................... 35c

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošia daugeliu spalvuotą puikiu paveikslu, 
223 puslapiu dydžio, apie 159 įvairiu eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvirnas turėtų papuaM saro knygynų minėta Inyga.
Riet v iena,, nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst ”M«tney Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame k«i verte, bet reikia aiškiai uiraiyti savo ir “Keleivi.,” ad
resų ir nepamirškit prilipyt otS centus markų.

‘•KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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7INI0S iš LIETUVOS
1S LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.____________ Į

Teisiuose Buvę Nu- !•** *11» » • < • w r • a • .po vokiečių ginklų apsauga,Kankinti 74 Lietuviui Jaukia naujas išsivystymo
---------  i periodas. Laikraštis skelbia

PublicWs Aleksandras , kad “taikos laikotarpis prie 
Merkelis per Kauno radiją Į Baltijos jūrių galimas tik 
skaitė paskaitą apie raudo- bendradarbiaujant su Vo-

Štai Kas Atsitiko Anądien Pittsburghe

nujų terorą Telšiuose. Ten 
buvo nukankinti 74 lietuviai. 
Pilnas kankinimų vaizdas 
dar nesąs ištirtas, tačiau jis 
yra be galo klaikus savo 
žiauria realybe. Kankiniai 
buvo ūkininkai, mokytojai, 
darbininkai, mokiniai, ama-

kietija.

“KIPRO PETRAUSKO 
PAREIŠKIMĄ*’ BUVO 
SUFABRIKAVĘ PA
TYS BOLŠEVIKAI.

Bolševikų okupacijos lai-
tininkai. Visi jie buvo suim * kais sovietiškuose Lietuvos 
ti, pasiremiant sovietiškojo laikraščiuose dažnai galima 
baudžiamojo kodekso 58 ii buvo užtikti žinomų lietuvių 
59 str. Tuodu straipsniu yra visuomenės veikėjų ar šiaip 
taip suredaguoti, kad juos oasižymėjusių asmenų išsi
galima buvo pritaikint kiek- reiškimus, palankiai nušvie- 
vienam piliečiui, nes kalba kiančius Stalino “saulės” su- 
apie “priešvalstybinius nu- kurtą santvarką, 
sidėj'inuis.” Bolševikų vieš- Dabar pradeda po truputi 
paavimo metu nei yięiur ,gkai kokiomis aplinkyl 
lietuvis nežinojo, kas jj lau- tokie okupantų liauo-
kia ryt dieną. minimai laikraščiuose patek- i

Daugiausia lietuvių buvo javo. Dažniausia jie tilpda- 
suimta 1940 m. liepos 12 d., vo visai be atitinkamo as- 
prieš “rinkimus” i “liaudie* nens žinios ir būdavo pa- 
seimą.” Antroji masinė skelbiami visiškai išgalvoti, 
žmonių medžioklė buvo su- Toks atsitikimas, pav., buvo

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jaunas Melntyre greitai atsidžiaugė savo jauna žmona ir nutarė nusižudyti. Jisai užlipo ant Sixth streeto tilto pilio
riaus, kaip parodo viršutinis baltas žiedas . ir grūmoja nušokti 100 pėdų žemyn i Allegheny upę, jeigu
kas mėgins jj nuimti. Nežiūrint to grasinimo, jo tėvas, kuris yra Pittsburghe ugniagesys, užlipo ugniagesių kopėčio
mis ant to pilioriaus, kaip parodo apatinis baltas žiedas, ir prikalbino sūnų nulipti žemėn. Jiedu parodyti abudu 
kairėj vaizdelio pusėj.

PER KAUNO radiją NACIŲ KOMISARAS SURADO, KAD 
skaitomos paskai- j SENIAU KAL Ną yALDĘ VOKIEČIAI
Per Kauno radiją buvo ---------------

perskaityta kalbininko Ri-, Rygoje leidžiamas Pabal pat ligoninių reikalų tvarky-
bb-4iiA « d * - atsiuKimas, pav., ouvo v Mirono paskaita apie tijo kraštams vokiečių laik- mas. Bolševikų laikais labai čiu kariai? 'žu

Pasodinti Telšių kalėjimar Į Petrausku. Viename bolše- lietuvių kalbos senovę. Pa- rastis, Deutsche Zeitung nukentėjusios gatves, kad veiksmus. Iri 
skaita buvo užbaigta palinvisą laika buvo tardomi ii viku laikraštyje buvo įdėta ^aĮia ouvo uzoaigia pa 

kankinami. Sovietai ruošės1' ■■ :o fotografija, o greta pa- dėjimu, kad lietuviai, įssau 
karai prieš Vokietijų; apifl kelbtas bolševikus Kaupsi- goję savo gimtąją kalbą ne 
tai žinojo visi ir musų žmo-j iantis išsireiškimas. Iš tikim -udaikytą per keliatą tuks
nės nekantriai laukė karo. į baltinių dabar patirta, kad .l.anciM, J?

— “per ilgus ateinančius simt
mečius.”

Stasys Budavas skaitė pa
skaitą “Meilė savo na
mams.” Paskaitos tikslą'

; buvo Įrodyti klausytojams 
kad lietuviai turi vis dau

Es“ nn-

ŪKININKAI RAGINAMI
AUGINTI DAUGIAU 

RUNKELIŲ.
Lietuvos Žemės Ūkio Rū

mai skelbia, kad ūkininkai 
turėtų didinti cukrinių run
kelių sėjos plotą. Turint 
galvoje, kad Lietuvai vis da 
neužtenka savojo cukraus, 
runkelius augint: ypač pata
riama tiems ūkininkams, 
kuriu ūkiai yra ne toliau 

12 kilometrų nuo cuk-
us fabriku.

kaip

ŠĮMET DAUG GRYBU 
LIETUVOJE.

Šįmet esant lietingam ru
deniui, Lietuvos miškuose 
dygsta daug grybu. Vpač 
daug grybų yra Dzūkijos 
miškuose. “Sodybos” grybų 
perdirbimo Įmonės Alerky- 
nėje ir Marcinkonyse dabar 
turi daug darbo. Taiu pat 
ūkininkai grybus džiovina 
ir raugina žiemai.

Kai birželio 22 d. pradėjo 
sproginėti vokiškos bombos. 
Telšių kaliniai irgi supratę 
kad pasikeitimu .valand? 
jau netoli. Birželio 23 d 
kalinių dalis vinimi įraižė 
metalinio bliudeiio dugne 
keliatą džiaugsmo sakiniu 
ir savo pavardes. Tai buvo 
dešimtosios kameros politi
niai kaliniai: Antanaitis 
Baltrimaitis, Jagminas, Ju
cevičius, Vileišis Vytautas 
ir keliatas kitu. Kaliniai Tei
siu kalėjime buvo kankina
mi raudonųjų okupantų i’ 
ju talkininku svetimtaučiu 
Ypač savo žiaurumu pasižy
mėjo kalėjimo prižiūrėtoja* 
Kabaila. Kaliniai greit suži 
noję. kad Kaunas išsilaisvi
no iš bolševiku ir pasipuošė 
tautinėmis vėliavomis. Ko
munistų partijos sekretorių' 
Šeras nurodinėjo čekistams 
kuriuos kalinius reikia ypa
tingai pakankinti. Toliau 
prelegentas papasakojo sta
čiai pasibaisėtinus kaliniu 
kankinimų faktus. Kalėjimo 
kieme buvo paleidžiami mo
torai, kad jų dūzgėjimas 
užslopintų kankinamų kali 
niu klyksmą. Nukankinf 
kaliniai buvo užkasti čia pat 
i keturias duobes. Kai siu 
metų birželio 28 d. prokuro
ras, gydytojas, apskritie' 
viršininkas ir kiti apžiūrėk 
lavonus, tai tik jų dalį tega
lima buvo atpažinti, nes kū
nai baisiausiai sužaloti. To* 
aukos buvo palaidotos ka
puose liepos 1 d. Ju palaido
jimo vieta papuošta gėlėmi* 
ir gausiai lankoma žmonių.

Kipras Petrauskas niekados 
okio pareiškimo nėra laik
raščiui davęs. Jis tik iš laik
raščio patyrė apie “savo” iš
sireiškimą...

DAUG LIETUVIŲ KARI
NINKŲ IŠSIUNTĖ 

MASKVON.

giau ugdyti meilę savo kiras
tui ir parodyti daugiau pa 
garbos savo namams—save 

Šiauliuose leidžiamas są- tėvynei. Prelegentas apgai- 
vaitraštis “Tėvynė” rašo.į lestavo, kad bolševikų oku 
kad daugelis lietuvių kari- pacijos metu atsirado nesu 
ninku, kuriuos bolševikai {ripratėlių ir lengvabūdžių 
‘traukę i raudonosios armi- i kurie pasidavė raudonajam
ios kadrus Lietuvoje, da 
birželio pradžioje buvo iš
siųsti Į Maskvą, neva “kari
nių kursų” išklausyti. Tarp 
jų buvęs ir gen. Vitkauskas, 
’-uri laikraštis vadina “Di
džiausiu musų kariuomenės 
oardaviku.” Apie lietuvių 
karių gyvenimą raudonoje 
armijoje artimiausiu laiku 
paskelbsime platesnių in
formacijų.

ŽMONĖS VIS DAR NESU
SIRANDA VIENI KITŲ.

Šiaulių “Tėvynėje” Įdėti 
tokie skelbimai apie dingu
sius:

internacionalui.
Kita paskaita, pavadinta 

“Pažinkim Tėvynę.” buvr 
pašvęsta pietų Lietuvai 
Viena paskaita buvo skirta 
“Kalbininkui, kunigui, pro
fesoriui Kazimierui Jau
niui.” Prelegentas ragine 
tinkamiau pagerbti ŠĮ dide
li patriotą ir gilų moksli
ninką.

Dramos artistas P. Šim
kus perskaitė Broniaus Dau
noro novelę “Mirties karce
ryje.” Autorius, pats bolše
viku okupacijos metu sėdė
jęs kalėjime, aprašinėja sa
vo pasibaisėtinus išgyveni
mus.

Kitoje paskaitoje buvo(1) Jieškomas Jakubaus
J m^tŲ. am^aus’ kalbama apie reikalingumą 

■r Ole Jakubauskaite. 5 me- p št; K'a,,na žalumvnai?r Olė Jakubauskaitė, 5 me
‘ą amžiaus. Paskutiniu laiku h. žiafa parkafe Centri. 
ueKu buvo Gelgaudiškio ng parko vieta galėtu būti 
nnegĮaudoje. Žinantieji Vyteuto kalnas.' kuris, su- 
apie juos prašom1 pranešti: junpdas su ąžuolynu ir Mic-

iu Ostland.” Įdėjo ilgoką reikėsią jas taisyti, 
rasikalbėjimą su Kauno matyti ir viešieji darbai, 
riesto vokiečių komisaru
Crameru, kuris sako, kad 
iaune bolševikų namai bu 
’o palikti smarkiai apgadin 
i. Beveik visuose namuose 
ugadinti centralinio šildy- 
no Įrengimai, vandentieki
ei kanalizacija. Be to, bol įs pa?tatais. Pasak komi- 
evikai palikę namuose daug - ' - . 15 h. 16 ?imt.
.rudo. Paklaustas apie butu mečiuose vadinusis ..vokie. 
toką, komisaras pabrėžė kampu_>. Iki 17.t0 šimt. 
ad tas niausimas esąs tu ia meg0 Kaunas turėjęs vokie- 

nas' čių burmistrus, o tiktai vė-
Kai dėl maisto padėties, iiau miestas praradęs “gry- 

\omisaras pareiškė, kad nai vokišką pobūdi.” 
paisto atsargų esą pakanka
pai. Todėl nesą “jokio na

Pagaliau, vokiečių komi
saras kalbėjo apie savo toli
mesnius sumanymus. Jis esąs 
numatęs nugriauti visą sena
miesti, o palikti tiktai rajoną 
apie rotužę su bažnyčiomis, 
istoriniais ir kitais vertin

MAURUČIUOSE PALAI
DOTA NEMAŽA VO

KIEČIŲ.
Iš Mauručių pranešama, 

kad ten esą palaidoti vokie- 
per karo 

įe Mauručių 
geležinkelių stoties palaido
tas karys, ant kurio lietuvių 
geležinkelininkai padėję 
vainiką. Kalbėjęs Mamučių 
stoties tarnautojas Juosa- 
paitis, o vokiečių vardu— 
Vokietijos geležinkelių in-. Ar 
soektorius H. Menzer. '

žuvę

IŠ SKUODO BOLŠEVIKAI 
IŠVEŽĖ 29 ŠEIMŲ.

Iš Skuodo pranešama, 
kad iš ten bolševikai išsive
žė 20 lietuvių šeimų. Prasi
dėjus sukilimui. Skuode žu
vo trys partizanai. Susidaręs 
nukeniėiusiems nuo karo 
šelpti komitetas numato ne
tolimoje ateityje likusioms 
be maitintoių šeimoms pa
rūpinti miestelvie namelius, 
o galintiems verstis žemės 
tikiu—
pelius.

padėti įsnrvt; sklv-

APIE KRISTŲ

VOKIEČIU PLANAI 
PABALTY.

švedų laikraščio “Afton- 
bladet” korespondentas iš 
Berlyno rašo: “Pabaltijo 
valstybės ateityje bus glau
džiau sujungtos su Vokieti
ja. sakoma valdančiose vo
kiškose sferose. Svkiu pa
skelbta dalis planų dėl busi
mojo Pabaltijo Neuordnun- 
go (naujos santvarkos). 
Lietuvoje, pavyzdžiui, jau 
sudaryta vadinama genera
linė taryba, kuri, bendra
darbiaudama su vokiečių j- 
staigomis, stengiasi kiek ga
lima atstatyti normalines 
sąlygas.”

Oficioziniame “Berliner 
Boersenzeitung” Pabaltiiui 
pašvęsta daug dėmesio 
straipsnyje, užvardytame 
“Pabaltijo drama.” Jame

Takubauskienei Juzei, Kel-' 
mė.

(2) Žinantieii apie Ra
manauską Kaži, paskutiniu 
taiku tarnavusi Šiaulių ka
lėjime, prašomi pranešti 
Ramanauskienei, Žemaitės 

gatvė.

kevičiaus slėniu, siektu Ne-,
muno pakrantes ir Panemu
nės pušyną.

Įlindo nerimąsta vintui.’’ Tc- 
iau komisaras išsitarė: “Da 
bartinės menkos porcijos, 
eikiamos gyventojams, ga- 
ima išaiškinti tik pristatymo 
unkumais. Tas pats tenka 

oasakvti dėl kuro parupini- 
mo. Kuro atsargos yra pa- 
kankomos, tik tenka, deja, 
nugalėti didelius sunkumus 
su pristatymu. Mano ben
dradarbių štabas ir aš daro
me viską padėčiai paleng
vinti ir sunkumams pašalin-' 
‘i. Jau dabar galiu pasakyti, ; 
kad maisto produktų porci-' 
’os artimiausiu laiku bus pa-' 
ditintos.”

1
Toliau komisaras kalbėjo i 

apie Kauno žydų izoliavimą i 
jiems skirtame priemiestyje. į 
Žydai esą verčiami dirbti,; 
bet jie varomi i darbus kolo
nomis, o ne pavieniui. Taip 
esą elgiamasi kontrolės tik*-; 
lais.

Vienas svarbiausių jo už- ; 
davinių busiąs higienos bei' 
sanitarijos sąlygų ir kanali-j 
zacijos pagerinimas, o taip i

— i MYTAI
ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ Knvgoje rasite legenda ari*' Kris**. 
ŠIAURINĖS AMERIKOS kaįp jisai buvo {dievinta?. it kaip

Nuo pat atsiradimo ir dar prieš tapo Dievo sur.umi.
atradimą Amerikos iki 1896 me- TIKIME I KRISTŲ, tedė! turime 
iu. Aprašo. ka:p Kolumbas atrado A- žinoti kaip mytai apie Kristą susida- 
int-rika. kokie ėia tada žmonės gyveno re. žinosite kaip krikščionys rasisa- 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny- vino nuo pagonų paraką apie Kristą, 
tu Valstijų Konstitucija. Chicago, III. K a !ėd a ir šv.-cer. <» .Sara-
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo krikščionys pagers. bv:;e-
apdaruose........................................ S2 25,viais. Atrasite kad net Fib'iia rr'ži-
____________________________________ i no kada Kristus m:re ir karts
INKVIZICIJA i jisai buvo nukryžiuotas,

i MYTAI APIE KEISTU hyga tu- 
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga H iii nu-šapių. Kaina tiPa1 c-m- 

knyga, aprašyta katalikų bažnyčios tai. Galima gauti '‘K.-Hivio" afis - ur- 
siautimas ir pradžia reformos. Su įa nes

. XT.,.. daugeliu puikių paveikslų. 215
iki V lllJO*. puslapių. Kaina............................ $1.00

Nugriovus senamiesti, da
bartinė Laisvės Alėja bu
rianti prailginta
Senamiestyje busiančios nu- EjLgs iR straipsniai. Į
tiestos moderninės gatvės it : šioj knygoj telpa 2.3 gražios eiles,
I vanoti norta i " ; daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui-
IIengti pai nai. Ikiai iliustruota. 95 nusl................25c.

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. HaistedSt,

CHICAGO. Ibi.

GARGŽDUOSE REIKĖJO 
MAITINTI 1,500 ŽMONIŲ

Tuoj po karo Gargždų 
mieste reikėjo maitinti apie 
1.500 asmenų, šis skaičius 
diena iš dienos mažėja. Vie
ni susirado darbo vietoie. 
kiti išvyko i kaimus lauko

im darbu, o dalis išvažiavo 
Dabar

ODŲ FABRIKAS ŠIAU
LIUOSE SAMDO 1.900 

DARBININKŲ.

“Deutsche Zeitung
Ostland” praneša, kad šiau- Į dirbti i Rvtpaisius, 
liuose buvęs broliu Frenke-į beveik visi nukentėjusieji 
liti odų fabrikas dirba* vo- nuo karo anruninti darbu, 
kiečių israliotinio vadovau- i pastoge ir kasdienine duo
damas. Jis samdąs 1,000 na. Maitinimo punktas pas- 
darbininkų. Šiaulių miestas į tavuoju metu įvairiems pa
likęs nesunaikintas. Tuo | Regeliams bei neturintiems 
tarpu Kelmėje nelikę nei pragvventi pajamų išduoda 
vieno sveiko namo. per dieną apie 150 pietų.

Šiaulių apylinkėje riogsąį ----------------
daug sunaikintos bolševikui PRIVISO DAUG LAPIŲ ; 
karo medžiagos: tanku, tro- i IR ŠERNŲ,
kų ir tt. Ištisos žmonių ko- ‘ Iš Laukžemės praneša- J 
lonos valančios apylinkę ma: Miškuose atsirado daug 
nuo to laužo. Žydai esą at-J lapių ir šernų. Lapės naukš- 
skirti nuo baltveidžių ir an- į čius vaginėja, o šėmai nuo- 
gyvendinti atskirame garde įlat šeimininkauja pamiškių 
(Ghetto). bulvėse.

PAGARSINIMAI
KELEIVY’Norint, kad pagirshvrna, tilpti, ORClT, reikia pridurti garglnimr admlniatracljon nevėliau PANEDS LlO VAKARO, siunčiant per p.,J tą, reikia pasiųst IS anksto, kad pasiektų mua ne vėliau kaip panedė 
ly. Vėliau gauti garsinimu J toj sąvaltės numeri nespėjama pats: pint.Norint, kad garsinimas nesusi trukdytų, tykiu au pagarslnim, reikia siųsti ir mokesti.DRAUGIJOMS rengiant piknike ar k!tok| parengimą, trumpą p ,n» •imą patalpinam ut >1.00. Uft d>de» nlua garsinimus skaitoma nuo eono

US pajleėkojlmus darbininkų, par davimus Ir kitokius smulkius prai.r 
kimus, kaina 2c. ui žodi. Stambe*. nėm raidėm antgalvls—15c. eatra."Keleivio" prenumeratoriams pajleėkollmus giminių Ir draugų, kai- na 1c. už žod|. Ma'lauslo aajieSkn
Jlmo kaina esc.Norint pajleikot au paveiksiu ralkla pasiųst fotografiją Ir klausi kalnoe. e"MBLBIVIS,’’ 253 BROAOv.av •O. BOSTON. MASS.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitu dalyku. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas
ir ir .n pa-

r ką reiškia bučkis? 
pirmosios nakties t'*i- 

naudojosi kunigai

Ką reiškia rr.eil 
reina ?

Kaip atsirado
Ką reiškia 

sė.” kuria seniau 
ir dvarponiai?

Ką reiškia š’iubinis žiedas? Raita 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymą- jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?“

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos ?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepa.-ako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.“

Alba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausi.- kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Tatai ėjas" čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
iyti- iš kalno? Pmas Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos motervs neturi vaikų, 
ka i ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas“ ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? .Arba ko
kios moterys neprivaio tekėti? •■Tei
singas Patarėjas" pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsiiai- 
ayti nėščia moteris? Kaip reikia au
gint; kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kaibė*t apie šeimyniškus rei
kalus ?

J visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja.-” atsako aiškiai ir tuei.o 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas“ pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis -.'—Iš kur ir kaip atsirado žemė7—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės 7—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip \Vel!so “Pasaulio Istorija.” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai.” McCabeo “Civilizacijos Evoliucija.” Boeische’s "žmogaus Evo
liucija.” D-ro Gatės ”Sexuai Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $150 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.’’

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.

i i
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VISUOMENĖS ŽINIAI. 

Rūbas neišmainytas.

šių metų lapkričio 14 d. 
‘'Darbininko“ laidoje tilpo 
Bruzdelr.inko straipsnelis 
vardu: “Išmainė Rūbą.“

Bruzdelninkas tenai pri
rašė nesąmonių apie "Bos- 
no Komitetą” kovai už Ne
priklausomą Lietuvą.

Nematome reikalo atkar
toti visų tuščių Bruzdelnin- 
ko nesąmonių, tik pareiškia
me tauriajai visuomenei 
štai ka: (lt Bostono Komi
tetas Kovai už Nepriklauso
mą Lietuvą jokio rūbo ne
išmainė. ir yra toks koki ji 
vietinė organizuota visuo
menė sukurė.

(2» Bostono Komitetas 
Kovai už Nepriklausomą 
Lietuvą neturi nieko bendro 
su Lietuvos Rėmėjų Draugi
ja ir p. A. Smetonos priėmi
mo komitetu, nes Bostono 
komitete nebuvo tais klausi
mai- jokių tarimu.

<3i “Darbininko" Bruz- 
delrinkai Bostono komite
tui Kovai už Nepr. Lietuvą 
buvo p* ie šiuri ir jam I?• - 
miietri* kuriantis: jie (rie
šingi dabar ir išgalvoja viso-. 
kiu nesąmonių, kad tik su-: 
skaldytu So. Bostono visuo-i 
menės bendra Įkurtą komi
tete.

Su gilia pagarba.
Antanas Matjoška. pirm i
Jonas Baltušis. Svkm-t.
Best m,> Komitet Kovai j 

už Nepriklausoma Lietuva. '

University Extersi3n kursa: 
atsidaro.

kiassachusetts švietimo • 
departamentas prašo mu? 
pranešti lietuviams, kad šią 
savaitę Bostone ir jo apyiin-, 
kėse atsidarė daugiau kaip! 
<50 Įvairiu kursu, kurių tūli 
vra labai naudingi amatnin
kams. Paminėtini yra kur
sai su laboratorija apie Die
gelio inžinus. televiziją, in
dustrinę elektra, metalosra- 
fiją. statybos planai, radiio 
aparatų taisymas ir daug ki
tu. Yra daug kursų ir mote
rims. kaip siuvimas, drapa
nų kirpimas, knygų vedi
mas. muzika, kambarių puo
šimas. savo svorio regulia
vimas ir tt.

Platesniu informacijų sa
lima gaAti šiuo adresu: Uni- 
versite Evtension. 200 Ne\v- 
bury st.. Boston. Kai kuriuo- 
kursus galima imti ir per 
pasta.

Cambridge’au? Lietuvių Pi
liečių Kliubas stato nuo

savą namą.

Mėnesinis Kliubo susirin
kimas spalių 30 d. buvo 
skaitlingas, nes buvo šau
kiamas atvirutėmis. Be to. 
nariai domisi nuosavo namo 
statyba. Atidaręs posėdi, 
pirmininkas paaiškino, kad 
yra pora svečių, kurie nori 
tarti po žodi rinkimų klausi
mu. Atsistojo ir vienas lietu
vis jaunuolis, kuris sakėsi 
kandidatuojąs i alderma- 
nus. Tai buvo ledo išvežio
tojo Savicko sūnūs. -Jis nie
ko neaiškino, tik pasakė, 
kad esąs kandidatas i alder- 
manus. Buvo ir keli svetim
taučiai politikieriai balsų 
nrašvti. Po to visko sekė 
kliubo reikalai. Iš biznio 
komisijos raporto pasirodė, 
kad per rugsėjo mėnesi pa
dalyta apie $700 pelno. Na
mo statybos komisija rapor
tavo. kad teko keisti pinklie
ji planai. Pirma norėta sta
tyti dviaukšti namą su sale 
ir krautuve, bet pasirodė, 
kad bankai neduoda pakan
kamai morgičių. tai dabar 
nutarta štatui vieno aukšto 
namą su. skiepu—skiepe 
svetainė, o viršuie kliubas. 
Kai tik miestas duos leidi
mą. tuoj bus pradėtas dar
bas. Cambridge*aus lietu
viai susilauks nuosavo na
mo. kur bus patogi užeiga.

Kliubo gaspadorius prašo 
daugiau algos: kadangi di
rektoriai jo prašymo nepa
tenkino. tai šiame susirinki
me jis kreipėsi tiesiai i na
rius su savo prašymu. Kilo 
diskusijos ir tas klausimas 
vėl paliktas direktoriams. 
Kažin, ar bus Kliubui nau
dinga, jeigu gaspadoriaus 
prašymas bus taip ignoruo
jamas? Nariai turėtu apie 
tai pagalvoti. Narys.

Surastas stebėtinas vaistas.

šiomis dienomis Bostone 
buvo daktarų suvažiavimas, 
kur tarp kitko buvo skaito
mas pranešimas apie stebėti
ną vaistą, pavadintą grami- 
cidino vardu. Da nelabai se
nai buvo surastas vadinamas 
sulfanimidas. kuris duodavo 
getų rezultatų gydant plau
čių uždegimą, vidurių už
krėtimą (peritoniti) ir kai 
kurias venerines ligas. Gra- 
micidinas gi esąs 100,000 
kartų galingesnis da ir už 
sulfanimidą. Jis ypatingai 
smarkiai naikina pūlių bak
terijas. todėl be galo esąs 
svarbus plaučiams, kuomet 
po pneumonijom juose atsi
randa pūlių. Iki šiol tokie 
plaučiai būdavo gydomi vien 
tiktai operacijos keliu: pa
šalindavo vieną šonkauli ir 
Įstatydavo Į plaučius tūbą. 
kad jie išsivalytų. Dabar to
kia operacija jau nebereika
linga. Plaučius išgydo gra- 
micidinas.

šis stebėtinas vaistas esąs 
randamas žemei. Jis buvęs 
bandomas Massachusetts 
MemoriaI Hospitalyje ir 
apie tai raportavo tos ligoni
nės viršininkas. Dr. Chester 
S. Keefer.

Ką veikia Dorches terio 
Lietuviai.

Penktadieny. Lapkričio- 
Nov. 28, bus smagi sueiga, 
kui ią rengia Dorehesterio 
Lietuvių Piliečių Kliubas 
savuose kambariuose, 1436 
Dorchester avė., Dorcheste- 
ly. Tai bus tikros lietuviškos 
vakaruškos, ten visi sueisim 
linksmai praleisti laiką. Ta
me suėjime laimės radiją ir 
kitus daiktus, ant kurių dau
gelis jau turi tikietus. Taigi 
visi Dorehesterio ir apielin- 
kės lietuviai paskirkit tą va
karą pasilinksminimui, atsi- 
lankykit j šį linksmą suėji
ma. Įžangos nebus.

KOMITETAS.

Nušoko nuo tilto, bet iš
gelbėtas.

Pereita penktadieni tūlas 
vyras užlipo ant West Bos
tono tilto barijeros ir nėrė 
stačia galva žemyn i vande
ni. Jis buvo ištrauktas iš 
upės jau be sąmonės, tačiau 
atsigavo ir gyvens. Jis vadi
nasi George Colavas, 20 me
tu amžiaus vyrukas.

Eidamas į darbą. Water- 
tovvne buvo traukinio užmu
štas John Nicholson.

Roxburio policija sugavę 
jaunus plėšikus, kurie turi 

ik no 10 ir 11 metu amžiaus.

LIET. MOTERŲ AP Š VIETOS DRAUGIJA 
Ateinančios pėtnyčios vakare, nuo 7:30,

22 Lapkričio-Nov. 21
Draugystė rengia smagų ŠIURUM-BURUM. Įžan

gą bus dvkai. a
LIETUVIU SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver gatvių, South Bostone.

Bus gera muzika, gražių dainų, lietuviškų užkan
džių ir išlaimėjimas 4 dovanų.

Kurie da neturit įsigiję išlaimėjimo tikieto. malo
nėkit Įsigyti, tik 10c. ir galėsit laimėt gražią dova
ną. Prašome šiame puikiame Šiurum-Burum daly
vauti visus—senus ir jaunuolius, visi tikrai turėsite 
daug smagumo. Lauksime visus pėtnyčios vakare.

RENGIMO KOMITETAS

Anglių šią žiemą netruks.

Tūlas laikas atgal buvo 
pasklidęs gandas, kad Nau-;

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystė.

Pereitą pėtnyčios vakarą
joj Anglijoj šią žiemą gale- buvo draugystės vakaruš- 
sią pritiukti anglių, nes pri- kos. j kurias atsillankė skait- 
statymas apsunkintas. Da-dingai svečių ir vietinių, ir 
bar atatinkamieji organai labai smagiai praleido lai- 
praneša. kad nereikia tiems kų. Dovanas laimėjo sekan- 
gandams tikėti. Anglių esą čiai: 1-mą dovaną laimėjo 
gana ir jų nepritruks. Ištik- numeris 1147; antrą laimė- 
lujų šįmet kietųjų anglių jo num. 1589; trečią—num. 
Naujon Anglijon esą atvežta 1427. Visiems, kurie pirko 
800,000 tonų daugiau, negu ■ laimėjimo tikietus, ir kurie 
pernai šiuom laiku buvo. I atsilankė Į minėtas vakaruš-

_ . _______ _____- . ~ i kas, šiuomi tariame širdin- i
NEPAPRASTA PROGA !gą ačįu.

Draugystės RengimoPirkite labai gerą narna ir labai pi
giai. Mūrinis 6-šių šeimynų po G kam
barius su visais moderniškais patogu
mais. garu apšildomas, skiepe pečiai, 
atskiri kiekvienai šeimynai, visur kie
to medžio grindys. Labai graži ir pa
ranki vieta arti Dudley St. EI. sto

Komitetas.

L’^uvių Radijo programos.
šeštadienį, Lapkričio 22.

ties. Vertas $li,500, bet galima pirkti pozlli/-. ntYkCTams UPI* etnti 
tik už $9,500, ir su lengvu išmokėji- progiama pei -lOll
mu

Pereitą sąvaitę Massachu
setts valstijoj automobiliai 
užmušė 12 žmonių, o sužei
dė 40.

SLA 371 kuopa ruošia 
bankietą.

Cambridge’aus SLA 371 
kuopa ruošia draugišką 
bankieta šios subatos vaka- 
ią. lapkričio 22. Busianti 
gera vakarienė su išsigėri- 
mu. o paskui šokiai. Yra pa
kviestas ir SLA prezidentas 
adv. Bagočius. Koresp.

A. .1. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

411 VV. BRO A DW A Y. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston <1948 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ-

Jamaica. Plain. Mass.
R°s. Tel. Amold 1028

AT WORK

> YOU NtCD A

HAMILTON
Vhereve* yci cro, w rele ver you 
do, let Hamuron safeąuard yeur 
every nonitnt. its čependacle occu- 
rccy is especiaRy vital tiese days. 
S< e our seiect.on soon.

Am.« frr,i.i ir . „s, r,a«rsl

KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

Tei SOI 4619

ax
X

, Į
,\.

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Yra visi Įrengimai
Renda $20 mėnesiui, 

štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

Į Tel. TRObridge <229

• Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir 8-8 

Nedėliotai* ir šventadieniais 
cao 10 iki 12 ryt®.

27S HARVARD STREET 
: kamp. lnman tt. arti Central »k*. 

ji CAMBRIDGE. MASS.

WORL, 950 k. nuo 8:30 rv-
3les taipgi įsmamom senus namus į, z. v V»1h5« d Tim-K

ant naujesniu arba farmų, biznių ir •hdiutL tl-i<t ejuu-c 
kitų namų. Turime didelį pasirinki- : LPTldŽlUS iŠ So. Bostono: 
mą. Turim Gerą Saliuną su Valgykla. Įturi būt parduotas greitai, arba iš- (2) mUZllkU ii dUlllOi?.
maitytų ant gero 3-jų ar «-iu šeimy- Sekmadienį, Lapkričio 23. 
nu namo. Kainos žymiai kyla auks- c . 4 v. , .
tyn. Kurie norit įsigyt gerą namą ar- i programa per tą pačia Stoti 
ba bizni, neatidėliojami kreipkitės prasidės 9:30 1’VtO: (1) Jo- 
formacijų.

BOSTON REALTY TRUST

dėl platesnių in- , - _ ..(-); no Tamulionio ti io iš Na- 
į?hua, N. H.; (2) dain. Jonas 
iTartiulionis iš Nasbua: (3) 
i dain. Tamulionis, Valentu-

i« 
i 
i 
i11 i »

J
i ♦ » ♦

i!

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY

St). BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

317 E STREET
SOUTH BOSTON, MASS.

M. C. RYAN
Mano draugai, čia 41 m. bargenai. 

7—3 šeimynų namai, duoda įeiių
$35.000 prie Mat. Sq. Turi būti 
parduoti.

Puikius 12 kambarių namus, per
taisius į 4 šeimynų kambarius, bus 
puikus namas ir geras investmen
tus. Hot water aliejum šildomas, 
prie Ashmont Sta. $5.700, ar geras 
pasiulvmas.

76 SAVIN HILL AVĖ. 
Dorchester, Mass.

Tel. TALbot 0400

i. i.

! kevičius ir 
Nashua.

Karauskas iš
Step. Minkus.

GERA PROGA
2 namus noriu parduot. Vienas—2 

šeimynų, kitas—3 šeimynų. Neša 
$900 randų į metus. Noriu greičiau
siai parduoti, vyras mirė. Duokit pa
siūlymą. Kreiptis: (S)

Mrs. M. Matulaitis
412 Second st., So. Boston. Mass.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SU.V1MER STREET. 

LAVVRENCE, MASS.

TRANSITONE

užtikrintu, kad kiekvienas saketas 
turėtų tinkamo didžio bulbą. Tas 
apsimoka!

i j:.nuiisiitis—t*.i kas ii' yra.
"Tikri Juokai, kas kartą kaip tik 

as j/auuu bulbą mano !empai.tai koks 
sr.ajK iis ją nukniaukia.”

Jei buibsnaperis dirba jus namuo
se. saugok ji. Akiu Įtempimą gauna 
jauni. Ar žino'., kad jaunuoliai iki pa- 
siekia high mokyklą vienas iš 5 turi 
pagadintą regoj imą t’

Ii.augios akys reikalingos geros 
.-viešo, ir jos užtektinai. K<xiel nepa
liki int lempu jusu namuose ir būti

< ^s > 4
BOSTON /

Si " -

COMPANY

—-

- .• V
Geresnė Šviesa. r« :sk>a ,

Geresnį Regėjimą

Tai
jūsų

• Pinigai 
kišenių je

siesa ;
luščią ;

Saugokit sas o Akis Gera šviesa ;
įsuk lemputė ' “.......

Šokėtą!

♦ <-A 1 iV

t
9

Amsie Naujoj Vietoj.
Šiuomi pranešam, jog gerai žino

mas Apdraudos ir Real Estate agen
tas, VVm. A. Amsie, perkėlė savo re
zidenciją ir ofisą i nauja ir parankes
nę vietą 30 CARRUTH STREET. 
Dorchester, Mass. Antra gatvė nuo 
Ashmont Eievated Stoties. Tenefona-- 
tas pats GENeva 3719. Turėdami ap- 
draudos ir Real Estate reikalus kreip
kitės pas jį po viršminėtu nauju ad
resu. Jis jums patarnaus gera: ir tei
singai kaip ir visada. (<>)

• ••••••••••••••••••••••••••••••••» •

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Sere domis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

417 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

a
Kainos prasideda nuo $14.95

Užeikit pasiklausyt jų aiškų 
perdavimą balso ir puikią iš
vaizdą pas

KETVIRTIS & CO. 
312 Broadway

South Bostone.
Tel. ŠOU 4649

PAJIATYtlT ŠUS 
VERTINGAS LEMPAS

Čia yra tikras pokylis 
vertybių! Lempos di
deliam pasirinkime, 
kurios yra gražios iš
vaizdos ir puikiausių 
spalvų...tikrai puikiom 
uždangom ir papėdėm. 
ant stalo pastatomų 
ir ant grindų.

Tos dvi lempos, ku
rias čia matot, tai yra 
tikras pavvzdis musų 
dabar šito pasiulyr.. -. 
Užeikit dabar...

AT

Edison
Shops

Pri.ts and nhjtct to
tt ii b o h t n oi ut

BOSTON EDISON COMPANY

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare

ISO HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonnealth 4570.

Tel. 28624 Gyv. 31122 t

DrJoseph A.Gaidi&\
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 i 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9. ,

Seredom 9 iki 121 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
štaiso defektuotas akis ir tinka- ! 

<nu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAMRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LTf HITAN1AN
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 461S

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephona
SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Didelį pagerinimai ir 
Hydrauiic Brekais.

i TAIPGI TAISOME AITTOMOBI- 
LtUS IR TROKUS VISA'KIŲ

IšD.RBVSčlŲ.
Peter I reciiAas ir
Jue Kapočiunas — ravininkai.

T ainy mo Ir demonatravlM
1 HAMLIN STRIKT




