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Pereitą Sąvaitę Na
ciai Nuskandino 

30 Laivų. 
Lenku “Pilsudskis” taipgi 

nuėjo jūrių dugnan.
Pereitą sąvaitę, tarp 18 ir 

26 lapkričio, vokiečių minos

Hitleriui Bombą Pa
dėjo Patys Naciai.
Buvęs Hitlerio leitenan

tas Otto Štrasser, kuris da
bar gyvena Paryžiuje kaip 
politinis emigrantas, gavo 
nuo vieno savo draugo laiš
ką iš Vokietijos, kad toji 
pragaro mašina, kuri aną
dien Miunchene užmušė ir 
sužeidė keliasdešimts Hitle
rio sėbrų ir tik per plauką 
nesunaikino jo paties, buvo

NACIAI KONFISKAVO 
LENKŲ VALSTYBĖS 

TURTUS.
Krokuvos žiniomis, užka

riautos Lenkijos nacių gu
bernatorius Hans Frank lie
pęs konfiskuoti visus buvu
sios lenkų valstybės turtus. 
Privačių žmonių nuosavybė 
paliekama kaip buvusi.

Sovietų Rusija Pradėjo 
Terorizuoti Finlandiją

DIRBTUVĖS IŠPLĖSTOS 
IR IŠVEŽTOS RUSIJON.

Betvarkei padininti bolševi
kai paleido ir kriminalistus 

iš kalėjimų.
Kai Amerikos spaudos 

korespondentai skelbė, kad 
rusai plėšia iš Vilniaus fab
rikų mašinas ir gabena Ru
sijon, tai musų komunistai 
sakė, jog tai esąs “biaurus 
Sovietų Rusijos šmeižimas.”

Bet štai ką dabar praneša 
“Nauj/ienų” koresponden
tas iš Lietuvos:

“Vilniaus miestą atgau
name visai tuščią, tai yra, 
visos pramones ir stambes
nės amatų įmonės išgaben
tos į SSSR, kaipo Lenkijos 
valstybės karo grobis. Dar
bininkai tokiu budu negali 
greitai sulaukti bet kokio 
darbo...”

“Lietuvos Žinios” irgi ra
šė, kad “Vilniaus fabrikai 
palikti be mašinų.” Taigi 
dabar jau abejoti negalima, 
kad Vilnius buvo išplėštas. 
Bet keistas Rusijos bolševi
kų pasiteisinimas, kad jie 
pasiėmę Vilniaus turtus 
kaip “Lenkijos valstybės 
karo grobį.” Juk da 1920 
metų sutartimi Maskva yra 
pripažinusi Vilnių Lietuvos' 
sostine ir dabar leido tą 
miestą Lietuvai pasiimti; 
tai kokiuo gi budu Vilniaus 
turtai galėjo virsti Lenkijos 
nuosavybe ?

Be to, Rusija sakosi esan
ti šitame kare neitrali, nie
kam nėra karo paskelbusi; 
tai kokiomis teisėmis ji gali 
savintis svetimą turtą kaip 
“karo grobį?”

Paskirtas Vilniui admini
stratorius A. Merkys pasa
kė “Lietuvos Žinių” atsto
vui, kad rusai paliko Vilniu
je tikrą anarchiją. Net pik
tadarius iš kalėjimų pa
leido.

Štai Merkio žodžiai:
“Prašau parašyti, kad vi

si žinotų, jog labai sunkus 
palikimas mums atiteko. 
Čia, Vilniuje, susimaišė vis- ( 
kas: demoralizuoti buvu
sios lenkų armijos kareiviai, ■ 
partizanai, paleisti iš kalėji
mų kriminalistai, įvairus 
bėgliai iš visų pusių, kurie 
neturi jokios ateities, avan
tiūristai, svetimi agentai, iš
mušti iš normalių vėžių ge
ros valios žmonės ir tt. žo
džiu, mums atiteko toks mi
šinys ir tai visais atžvilgiais 
karo nualintame mieste, 
kad jis sutvarkyti reikės 
daug pastangų ir laiko, kad 
galima butų įjungti į Lietu
vos valstybės organizmą.”

{domu, kad visi praneši
mai iš Lietuvos pabrėžia, 
iog Vilnius yra karo nualin
tas miestas, kuomet visi ži
nom, kad karo Vilniuje ne
buvo. Šaudymas truko ne 
daugiau, kaip 2 valandas, ir 
tai nebuvo šaudymas iš ka- 
nuolių, o tarškėjo tik bolše
vikų kulkasvaidžiai iš tankų 
miestan įvažiuodami. Len
kai pasitraukė iš Vilniaus 
be mūšio, nes jų čia buvo tik 
saujalė ir priešintis jie ne
matė jokios prasmės.

Tai kodėl gi Vilnius da
bar taip baisiai karo nualin
tas?

Atsakymas ir vėl gali but

tas pats: Vilnių nualino ne 
karas, bet'tas “karo gro- 
Ms’ kurį bolševikai išsive- jr nardomos laivės sunaiki- 
ze Rusijon. Dėl to, matyt, no vjso 30 laivų. Pereitą 
vzM J1' nelslleldo lietuvių į nedėldienį Anglijos pa
vilnių beveik per tris sąvai-1 Rrašty buvo paleistas jūrių 
tęs, kad galėtų išlupti ir is- dugnan ir lenku eivnvfi vicl/n l.-no fil.- 1 1 . vsivežti viską, kas tik turėjo 
kokios nors vertės.

Suardytam Vilniuje tvar
kai atstatyti iš Kauno yra 
nusiųstas inžinierius Stepas 
Kairys, Lietuvos socialde
mokratų veikėjas, kuris ir 
Kaune yra įvedęs kanaliza
cijos sistemą bei vanden
tiekį.
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Aliantai Numušė 20 
Hitlerio Orlaivių.
Francuzų karo vadovybė 

praneša, kad pereitą sąvai
tę per tris dienas Francuzi- 
jos lakūnai nušovė žemėn 
11 vokiečių karo orlaivių, 
kurie buvo nulėkę stebėti 
francuzų užfrontės. Anglai 
tuo pačiu laiku numušė 9 
nacių lėktuvus. •

Francuzų karo vadovybė 
pripažįsta, kad vokiečiai tu
ri daugiau orlaivių, negu 
aliantai, bet aliantų mašinos 
esančios geresnės rūšies, y- 
pač esą geri kovos lėktuvai 
Curtiss (amerikiečių) išdir- 
bystės. Vokietijoj orlaivių 
gamvba. dabar esanti padvi
gubinta, bet franeuzai su 
anglais paskubinę ir savo 
orlaivių pramonę. Be to, jie 
dabar gali ir Amerikoje or
laivių nusipirkti, o vokiečiai 
negali, nes neturi kaip jų 
parsivežti. Anglų ir francu
zų laivai ant jūrių juos su
gautų arba nuskandintų.

Vokiečiai Šaudo Len
kijos Veikėjus.
Paryžiuje gauta žinių, 

kad šiomis dienomis vokie
čiai užimtoj Lenkijoj sušau
dė kunigaikštį Alfredą 
Chlapovvskį, buvusį Lenki
jos ambasadorių Francuzi- 
joj, ir visą eilę kitų žymių 
lenkų. Areštai Lenkijoj ne
siliauja. Užtenka esą bet 
kokiam vokiečiui pasiskųsti, 
kad toks ir toks lenkas įžei
dęs jį 10 ar 15 metų atgal, ir 
žvalgybos agentai tuojaus 
tokį areštuoja kaip “valsty
bės išdaviką” ar “vokiečių 
tautos priešą.”

JAPONAI PRADĖJO 
ŽAIBO KARĄ.

Greitais smūgiais japonų 
armija Kinijoj užėmė Nan- 
ningo miestą Kuangsi pro
vincijoj ir perkirto kelią į 
Francuzų Indo-Kiniją. ši
tuo kelių kiniečių armija 
gaudavo apie 75 nuošimčius 
savo reikmenų. Kiniečiams 
lieka da vienas kelias į Ang
lų Burmą. Tas kelias vin
giuoja kelis šimtus mylių 
aukštais kalnais. Japonams 
jį pasiekti nelengva, nes rei
kėtų nueiti apie 600 mylių į 
šalies gilumą.

Du jauni vyrai iš Hartfor
do nuvyko i Britų Columbią 
Kanados šiaurėj ir rado eže
rą, kuris iki šiol da nebuvo 
pažymėtas jokiame Kana
dos žemėlapy. Tie Kanados 
plotai nėra apgyventi.

i “Pilsuds
kis,” 14,300 tonų keleivinis 
laivas. Ar jis užėjo ant mi
nos, ar žuvo nuo submari- 
nos toi pėdos, tikrų žinių 
nėra. Karo pradžioje “Pil
sudskis” įsiregistravo Ang
lijoj ir nuo to laiko plaukio
jo po Anglijos vėliava. Apie 
170 jo žmonių buvo išgel
bėta, o apie 10 žuvo, žuvo 
ir kapitonas, kuris šoko nuo 
savo tiltelio stačiai į jurą ir 
užsimušė.

Tą pačią dieną paleistas 
dugnan ir kitas didelis lai
vas, tai anglų keleivinis gar
laivis “Rawalpindi,” kuris 
buvo apginkluotas ir veikė 
kaip skraiduolis. Su juo žu
vo 283 žmonės.

Japonų Garlaivis Žu
vo Nuo Minos.
Pereitą sąvaitę Anglijos 

pakrašty žuvo nuo minos 
11,930 tonų japonų garlai
vis, ■ “Tertfkumi Maru,” ant 
kurio buvo 206 keleiviai. 
Bet visi jie išgelbėti. Nu
skendusio laivo kapitonas 
Matukura, vėliau pasiekęs 
Londoną, pasakojo šitokią 
istoriją: “Į mano laivą įlipo 
kelrodis, ir mes tuoj išplau
kėm iš Downs, laikydamie
si nurodytos krypties. Aš 
pastačiau ant laivo 5 sargus, 
kad žiūrėtų minų. Mes plau
kėm apie 15 mazgų greitu
mu. Staiga pasigirdo baisus 
sprogimas ir sudrebėjo vi
sas laivas. Už 45 minučių jis 
jau nuskendo. Bet mes spė
jome nuleisti valtis ir suso
dinti į jas visus žmones. Aš 
nulipau nuo skęstančio lai
vo pats paskutinis.”

Tai buvo da pirmutinis 
japonų laivas žuvęs nuo vo
kiečių minos.

VOKIETIJOJ BUVO RUO
ŠIAMAS PERVERSMAS.

Pradeda aiškėti, kad šio
mis dienomis Vokietijoj bu
vo ruošiamas perversmas, 
kurio tikslas buvęs nuversti 
Hitlerio diktatūrą ir sustab
dyti karą. Prie sąmokslo 
prigulėję daug aukštų armi
jos vyrų ir turtingų pramo
nininkų, kun'įi tarpe buvęs 
ir žinomas geležies pramo
nės magnatas Tyssen. Hit
lerio šnipai šitą planą tačiau 
sužinojo ir armijoj prasidė
ję areštai. Buvę suimta daug 
aukštų kariuomenės vadų ir 
daug žymių civilių žmonių. 
Tyssenui tačiau pavyko pa-

Dabar 
jo

bėgti Šveicarijon, 
naciai konfiskavo visus 
turtus Vokietijoj.

VOKIEČIAI VĖL NU
SKANDINO SAVO 

LAIVĄ, 
sąvaitę anglų 

vokie
Pereitą 

skraiduolis užklupo 
čių laivą “Adolfą Woer- 
manną.” Nenorėdami ang
lams pasiduoti, vokiečiai iš
plovė savo laivo dugną ir jis 
nuskendo. Tai jau kelintą 
laivą vokiečiai šitokiu budu 
sunaikina.

REZIGNAVO RUMUNI
JOS VYRIAUSYBĖ.
Pereitą savaitę atsistaty-

VARTOJAMI HITLERIO 
IŠBANDYTI BUDAI.

Suomija norinti “užimti Ru
siją iki Uralu.” Ruošiami 

protesto mitingai.

šaudė iš armotų patys So
vietų kareiviai, manievru; 
bedarydami, taigi gal per 
klaidą jie ir pataikė saviš- 
kiems. Suomija siūlo Mask
vai paskirti mišrią komisiją

sui uošta žvalgybos viršinin-į dino Rumunijos ministerių 
ko Himmlerio įsakymu. 1 kabinetas. Priežastis buvo 
Himmleris prisipažinęs ki-1 ta, kad tuos ministerius la- 
tiems nacių lyderiams, kad bai spaudė Vokietija, reika- 
sitokia bomba buvu=i reika- laudama daugiau aliejaus ir 
linga propagandai prieš An- maisto nupigintomis kaino- 
gliją. Ir ištiesų, nacių propa-1 mis.
gandos gramofonai po to 
pradėjo sekti, kad “Angli- 
jos agentai norėjo užmušti
Hitlerį.”

ITALIJOJ PALEISTA 
300,000 KAREIVIŲ.

. Romos žiniomis, iš Itali
jos armijos pareidžiama na
mo 300,000 kareivių. Tai 
parodo, kad Italija neketi
na kariauti, nors kai kas 
spėja, kad ji stosianti Angli
jos ir Francuzijos pusėj.

TOLEDO UŽDARYTOS 
MOKYKLOS.

Toledo, Ohio. — Pereitą 
sąvaitę čia tapo uždarytos 
visos viešosios mokyklos ir 
45,000 vaikų paleista namo 
iki 1940 metų 2 sausio, nes 
politikieriai išeikvojo mies
to pinigus. Nėra iš ko nei. 
algų mokytojams mokėti, j miestelių esą visai 
nei kuro nupirkti'. kinta.

Pereitą sąvaitę Turkijos 
Anatolijoj smarkiai drebėjo 
žemė. Keliolika kaimų ir 

sunai-

/

20-čiai Milionų Lenkų Šią 
Žiemą Gręsia Bado Mirtis

Prieš mažutę ir taikingą . šitam įvykiui ištirti. 
Suomijos respubliką Sovie
tų valdžia pradėjo milžiniš
ką organizuotą spaudimą. 
Spaudimas yra lygiai toks, 
kokį Hitleris vartojo prieš 
Čekoslovakiją ir paskui 
prieš Lenkiją, kuomet jis 
įuošėsi tas šalis pulti. Jis 
įaumojo, kad čekoslovakai 
yra Anglijos įrankis, kad jie 
žudą vokiečius ir ruošiasi 
užpulti Vokietiją. Tą patį 
jis bliovė prieš Lenkiją. Ir 
lygiai tokius pat kaltinimus 
Maskva dabar verčia ant 
Suomijos. Suomijos valdžia 
esanti Anglijos tarnaitė, ji 
norinti užimti Rusija iki 
Uralu.

Civilizuoto pasaulio spau
da iš to ir juokiasi ir pikti
nasi. Esą, Stalinas labai ga
bus Hitlerio mokinys—į ke
lias sąvaites išmokęs visų jo 
triksų. Bet iš kitos pusės 

I Maskvos politikoj pastebi
mas labai gremėzdiškas ne- 
nuosakumas. Čia ji giriasi 
nebijanti jokios galybės pa- 

, šauly, o čia šaukia nusigan
dus, kad mažutė Suomija 
galinti užimti Rusiją iki 
Uralu.

Bet civilizuoto pasaulio 
opinijos Maskvos valdžia 
nepaiso. Ji laužiasi prie sa
vo tikslo. Paskutinėmis die
nomis ji pradėjo jau aiškiai 
Suomiją terorizuoti. Suomi
jos įlankoj suruošė laivyno 
manevrus ir ties Suomijos 
pakraščiais pradėjo baubti

O kai dėl reikalavimo ati
traukti nuo sienos Suomijos 
kariuomenę, tai Suomijos 
valdžia atsakė 
taip: jeigu norit, 
atitrauktume savo 
tai jus atitraukit ir sava ją. 
Galim paskirti tam tikslui 
komisiją ir tegul ji nustato, 
kaip toli abidvi aimijos turi 
nuo sienos pasitraukti.

Sovietų spauda šito Suo
mijos atsakymo neskelbia, 
bet ji pašvenčia ištisus pus
lapius aprašymui protesto 
mitingų prieš Suomiją.

Kuo šitas teroras prieš 
Suomiją pasibaigs, lieka da 
pamatyti.

Maskvai 
kad mes 

armija,

VOKIEČIAI NAIKINA 1 taip pat stovėjo dideli lenkų 
MAISTĄ KAIP SKĖRIAI, duonos aruodai.

| Derlingi plotai Bugo ir 
Sano paupiais buvo išpusty
ti karo veiksmais. Vokiečių 
sukelti gaisrai didelius Len
kijos plotus pavertė tyrais. 
Javų magazinuose sudegė 
apie 150,000 tonų, ko tai
kos metu užtekdavo visai 
valstybei mėnesio pragyve
nimui. Bulvių derlius šįmet įaudonojo laivyno kanuo- 
buvo prastas, o kas užaugo, lės. Ant sausžemio, Suomi- 
tai pasiėmė vokiečių ir rusų jos pasieny, prasidėjo rau- 
armijos. donosios armijos maniev-

Lenkų valdžios Paryžiuje rai.
išleistas pranešimas tvirti- Sukoncentruota rusų ka
na, kad “vokiečių valdžia riuomenė šaudo Suomijos 
tyčia stengiasi išmarinti pasieny iš armotų, neva da- 
lenkų tautą badu, kad jos rydama šaudymo pratimus, 
vietą galėtų užimti vokie- Visu Suomijos pasieniu 
čiai.” " j skraido rusų bombanešiai.

Nacių skleidžiamos ži- Tuo pačiu laiku po visą So- 
;nios, buk jų aimija steigiau- vietų Rusiją organizuojami 
ti Lenkijos miestuose mai-

I tinimo punktus ir duoda ba
daujantiems žmonėms sykį 
į dieną sriubos, esą niekas 
daugiau, kaip tik pasigyri
mas, propaganda. Vokie
čiai netik nesiiupina lenkų 
maitinimu, bet atėmė iš jų ir 
tą maistą kokio lenkai da 
turėjo. Užėmę Varšuvą, vo
kiečiai išvežė visus maisto 
sandėlius. Todėl maisto kai
nos pašoko trigubai. O ka
dangi fabrikai subombar
duoti ir tūkstančiai darbi
ninkų dabar neturi jokių už
darbių, tai jiems tenka sta
čiai badauti. Ir žmonių mi
rimas jau pakilo neapsako
mai. Ypač giltinė šluoja vai
kus. Varšuvoj siaučia šilti
nės epidemija.

Lenkų valdžios praneši
mas baigiasi atsišaukimu į 
civilizuotą pasaulį, kad pa
dėtų nelaimingiems Lenki
jos žmonėms gintis nuo ba
do. Jeigu civilizuotas pasau
lis tokios pagalbos greitai 
neduos, tai apie 20,000,000 
žmonių galės išmirti nuo 
bado, šalčio ir ligų.

Lenkijos likimas dabar bai
sesnis negu Belgijos buvo 

1914 metais.
“Bado mirtis žiuri 20-čiai 

milionų lenkų į akis.” Ir tai 
nėra propaganda. Tai tikras 
faktas, sako lenkų valdžios 
Paryžiuje išleistas praneši
mas.

Kas atsimena buvusią 
1914 metų rudenį padėtį 
Belgijoj, tas nei kiek tuo ne
sistebės, nes situacija labai 
panaši. Kaip tuomet Belgi
joj, taip dabar Lenkijoj už
puolikai atima iš žmonių vi
sus valgomus daiktus, pra
dedant grūdais ir baigiant 
gyvyliais. Jie naikina visus 
maisto išteklius kaip skėriai, 
nepalikdami vietos gyven
tojams beveik nieko.

Ištiki uju lenkų tautos ne
laimė šiandien esanti daug 
baisesnė, negu 1914 metais 
buvo Belgijos, nes šalies su
naikinimas dabar yra daug 
platesnis 
metais 
orlaivių, 
išsprogdė visus 
mo kelius, 
kaimus ir miestelius. Tūks
tančiai žmonių pasiliko ne 
tiktai be maisto, bet ir be 
pastogės, ir be šiltų drapa
nų.

Padėtis pasidarė juo sun
kesnė, kad derlingiausi Len
kijos kraštai, būtent Pozna
nė ir Pamaris (Pomorze), 
kur lenkai turėjo dau
giausia duonos, dabar apgy
vendinami vokiečiais, o bu
vę tenai lenkai suvaryti į 
prastesnes Lenkijos apylin
kes, ir suvaryti be nieko, 
kaip stovi. Visi jų gyvuliai, 
namai, padargai ir maistas 
liko vokiečiams.

Iš kitos pusės rusai už
ėmė Voluinę (Volynę), kur

JUODVEIDŽIAIS NORI 
IŠPROVOKUOTI DET
ROITO STREIKIERIUS.

Chryslerio automobilių 
darbininkai Detroite tebe- 
streikuoja. Šį panedėlį kom
panija atidarė savo Dodge 
automobilių dirbtuvę ir at
vežė 200 juodveidžių streik
laužių. Pine dirbtuvės susi
rinko keli tūkstančiai pikie- 
tų, bet nieko streiklaužiams 
nedarė. CIO unijos garsia
kalbis šaukė i pikietus: “Te
gul sau tie streiklaužiai ei
na. Nestabdykit jų. Kompa
nija vis tiek negalės su jais 
dirbtuvės opeiuoti. Ji nori 
tik išprovokuoti jus, kad 
pradėtumėt muštynes. Ne- 
pasidupkit tai provokaci
jai!”

Streikieriai baubė juod- 
veidžiams, bet muštynių ne
pradėjo.

PREZIDENTAS NUGĄS
DINO PINIGUOČIUS.

Prezidentas Rooseveltas 
išsitarė spaudos atstovams, 
kad laivyno ir armijos išlai
dos ateinančiais metais sie
kiančios per $2,000,000,000, 
ir kad dėl to reikėtų pakelti 
apie $500,000,000 mokes
čių. Tas labai nugąsdino 
Wall Streeto sukčius, kurie 
turi daug pinigų.

ir gilesnis. 1914 
vokiečiai neturėjo 

kuriais dabar jie 
susisieki- 

tiltus, išdegino

kareivių ir darbininkų mi
tingai, kuriuose valdžios in
struktuoti kalbėtojai ata
kuoja Suomijos “viešpatau
jančią klasę,” kuri už Ang
lijos pinigus ruošiasi iš pa
salų užpulti Sovietų vals
tybę.

Kad pridavus tiems mi
tingams daugiau garo, Mas
kva paskelbė, jog Suomijos 
buržuazija jau pradėjusi 
šaudyt į Sovietų kariuome
nę. Esą, 26 lapkričio dieną 
Suomijos artilerija paleidus 
per sieną 7 šuvius į susirin
kusius Sovietų kareivius, ir 
ant Sovietų žemės buvęs 
pralietas Rusijos kareivių 
kraujas. Tryliką rusų karių 
buvę užmušta bei sužeista. 
Šituo įvykiu pasiremdama, 
Maskva šį panedėlį jau pa
siuntė Suomijai beveik ulti
matumą, reikalaudama, kad jos šnipai perėjo per Olan- 
Suomijos armija butų ati- dijos sieną, peršovė pasie- 
traukta nuo Sovietų sienos nio sargą ir pagrobė du An

glijos žvalgybos agentu. 
Pagrobti gengsterišku budu 
anglai buvo išbugdyti Vo-

900 KALINIŲ PASKELBĖ 
BADO STREIKĄ.

Folsom kalėjime, Califor- 
nijoj, 900 kalinių paskelbė 
bado streiką, kuomet jų pus
ryčiams buvo duota praru- 
gusios ir pasmirdusios ko
šės. Jie buvo suvaryti pie
tums ir vėl ta pati košė pa
statyta valgyt. Kaliniai vėl 
atsisakė valgyt. Kiti atsisa
kė ir akmenis skaldyt. Tada 
kalėjimo viršininkas liepę 
visus 2,900 kalinių uždaryti 
į celes, kad nekiltų riaušės.

NACIAI PAGROBĖ 
OLANDIJOJ DU ANGLU.

Šiomis dienomis Vokieti-

už 12—16 mylių.
Šitą reikalavimą Suomi

ja atmetė. Ji atsakė, kad iš 
Suomijos pusės niekas į So- kietijon ir jokių žinių apie 
vietų kareivius nešaudė, bet juos nėra.
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LIETUVOS VALDŽIA PASILIKS KAU

NE IKI KARO PABAIGOS.

JAS SKAITO, RAŠO
IAB DUONOS NBPRA

“VILNIS” NEŽINO MO
LOTOVO KATEKIZMŲ.
“Keleivy” buvo pranešta, 

jog Sovietų Rusijos premje
ras Molotovas paskelbė ko
munistams naują “vieros ar
tikulą,” kad kovoti prieš 
Hitlerio fašizmą yra “ne tik 
beprotiška, bet ir krimina
liška.”

Perskaičiusi šitą musų 
pranešimą, “Vilnies” redak
cija sušuko:

“Tai daugiau negu šmeiži
mas. Nieko panašaus Moloto
vas nesakė. Bolševikai kovojo 
ir kovos prieš fašizmą.” (“Vil
nies” Nr. 272.)

Tas parodo, kad “Vil
nies” rašytojai visai nežino 
naujų komunizmo katekiz
mų, kuriuos Molotovas pa
skelbė šių metų 31 spalių 
dieną penktoj nepaprastoj 
Vyriausiojo Sovieto sesijoj.

Visų pirma šitoj savo kai- i 
boj Molotovas užgyrė Len-I 
kijos sunaikinimą ir oficia-l 
liai pareiškė, kad tą valsty
bę sunaikinti Hitleriui pa
dėjo raudonoji armija. Štai 
jo žodžiai, kaip juos paduo
da šių metų lapkričio laidoj 
New Yorke leidžiamas So
vietų reikalams žurnalas 
“Soviet Russia Today:”

“Viešpataujančioji Lenkijos 
klasė labai didžiuodavosi savo 
valstybės ‘tvirtumu’ ir savo ar
mijos ‘galybe.’ Bet vienas stai
gus Lenkijai smūgis — pirma 
iš vokiečiu armijos, paskui iš 
raudonosios armijos—ir iš tos 
bjaurios Versalio dukters nie
ko nebeliko...”

Šitie Molotovo žodžiai su
muša mūsiškių bolševikų 
pasakas, buk raudonoji ar
mija ėjusi Lenkijon “Hitle
rį sustabdyt.” Molotovas 
pasako aiškiai, kad Lenkija 
buvo sunaikinta vienu stai
giu smūgiu, kurį jai smogė 
dvi armijos — vokiečių ar
mija ir raudonoji armija. 
Kitaip pasakius, Stalinas 
padėjo Hitleriui sunaikinti 
Lenkiją.

Tai vienas Molotovo pa
reiškimas, kurio mūsiškiai 
bolševikai nežino, o jeigu 
žino, tai tyčia klaidina savo 
skaitytojus, maitindami juos 
prasimanytomis pasakomis.

Dabar eikim toliau?
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad mūsiškiai bolševikai 
nesusigaudo Maskvos politi
koj. Šitą tiesą dabar patvir
tina pati “Vilnis,” kuomet 
ji šneka savo skaitytojams, 
kad “Bolševikai kovojo ir 
kovos prieš fašizmą.” Molo
tovas savo kalboj pasako la
bai aiškiai, kad tokia kova 
buvo skelbiama kokie trys- 
keturi mėnesiai atgal; bet, 
dabar, kai Maskva susitaikė I 
su Berlynu, senoji bolševi
kų taktika prieš fašizmą jau 
išmesta už tvoros.

Pasiklausykit paties Mo
lotovo žodžių:

“Karas tarp Vokietijos ir 
Anglijos-Francuzijos bloko te
bėra da pirmam laipsny ir nė
ra da tikrai išsivystęs. Vis dėl 
to aišku, kad šitos rūšies ka
ras turėjo padaryti radikalių 
permainų situacijoj Europoje, 
ir ne vien tik Europoje. Ry
šium su tomis permainomis— 
(dabar prašome tėmyt gerai.— 
“Kel.” Red.)—tūlos senos for
mulės, kurias mes vartojome 
ir prie kuriu daug žmonių' jau 
priprato, dabar jau išėjo iš ma
dos ir negali but taikomos.

“Šitą punktą mes turime su
prasti labai aiškiai, kad, ver
tindami naujai susidariusią 
Europoje padėtį, nepadarytu
me stambios klaidos.

“Mes žinom, pavyzdžiui, kad 
keliais paskutiniais mėnesiais 
tokie samprotavimai, kaip 
‘agresija’ ir ‘agresorius,’ įgijo 
jau visai kitokią, visai naują 
prasmę. Aišku todėl, kad da
bar mes negalim tu žodžių var-

teti tokioj sąvokoj, kokioj var- 
tejom tris ar keturis menesius 
atgal.”

Prašome suprasti šitą ge
rai. Trys ar keturi mėnesiai 
atgal “agresija” ir “agreso-' 
liūs” reiškė fašizmą ir fa-1 
šistą. Bet dabar jau negali-, 
ma fašizmo ir fašistų šitaip 1 
vadinti, sako didis komu
nizmo kardinolas Maskvoj.

Kodėl negalima?
Todėl, kad Maskva pasi

žadėjo duoti Hitlerio armi
jai ekonominės paramos. 
Na, o remti “agresorių” bu
tų juk negražu. Todėl šitą 
vardą jau reikia nuo fašiz
mo nuimti, o nfesti jį ant 
Anglijos ir Francuzijos, ku
rios nori hitlerizmą sunai
kinti. i

Šitaip dalykus išdėstęs, 
Molotovas ir sako, kad vesti 
karą prieš hitlerizmą yra 
“ne tik beprotiška, bet ir 
kriminališka. 
Sovietų 
paduoda 
šitokiam 
me:

“The

Minėtasai 
Rusijos žurnalas 
šitą jo pareiškimą 
angliškam verti-

British Government 
has announced that its aim in 
war with Germany is nothing 
more or less than ‘the destruc
tion of Hitlerism.'

“One may accept or reject 
the ideology of Hitlerism ; that 
is a matter of political views. 
But one would understand that 
an ideology cannot be destroy
ed by force, that it cannot be 
eliminated by war. It is, there
fore, not only senseless but 
criminal to wage such a war 
for ‘the destruction of Hitler
ism.’ camouflaged as a fight 
for ‘democracy’.”

Na, o “Vilnis” klaidina 
savo skaitytojus tvirtinda
ma, buk “nieko panašaus 
Molotovas nesakė.” Ir ji da 
priduria, kad “bolševikai 
kovojo ir kovos prieš fašiz
mą.” Ji da nežino, kad to
kius kovotojus Molotovas 
jau apskelbė “bepročiais” 
ir “kriminalistais.”

DĖL LAISVĖS VARPO

Mtimorėj Sunl
Siuvykl

DEMARKACIJOS LINIJA TARP VILNIAUS IR 
KAUNO TEBE SAUGOJAMA.

Po 1920 metų apsigyvenę bus lig šiol buvęs Kauno 
Vilniaus krašte lenkai skai- pramonės inspektorius inž. 

tomi svetimšaliais.
Elta mums praneša apie 

Vilniaus kraštą šitokių in-: 
j formacijų:

Kaunas. — Dar neoficia
liomis žiniomis, y 
Vilniaus krašto gyvento-1 
jams numatoma sutvarkyti 
sekamai: Kas gyveno Vil
niaus mieste ir krašte iki 
1920 m. liepos 20 d., tas turi 
teisę gauti vietos gyventojo 
pažymėjimą; vėliau tokiam 
gyventojui bus išduotas 
Lietuvos valstybės piliečio 
pasas. Pasas neduodamas 
tuojau, kadangi neužilgo 
visos Lietuvos piliečiai gaus 
visiškai naujus pasus. Visi 
tie, kurie iki 1920 m. liepos 
20 d. negyveno Vilniuje ir 
Vilniaus krašte, bus laikomi 
svetimšaliais ir gaus laiki-

LIETUVĄ NUO KATASTROFOS. nūs leidimus gyventi Lietu- 
 vos teritorijoje. Kol šis su-

i Sasnauskas, kuriam paves
ta ir kainų priežiūra Vil
niaus mieste.

j Kol baigsis Europos ka-
i ras, numatoma Kauną pa-
I likti ekonomine ir administ-

1 ii unino coatino o Vi’lnin na-

štai kaip išrodė Lagunillas miestelis Vtnecuelos respublikoj, kurį ugnis anądien nušla
vė nuo žemės veido. Jis stovėjo Macaraibo ežero pakrašty, ant sukaltų į vandenį kuolų, 
nes sausžemis aplink tą ežerą užimtas aliejaus šuliniais, kurių bokštus galima matyti ir 
šio vaizdelio gilumoj. Namukai buvo niekas daugiau, kaip medinės budos ant kuolų. 
Juose gyveno aliejaus pramonės darbininkai. Kai vieną naktį kilo ugnis, visos tos bu
dos supleškėjo ir k’artu su jomis žuvo keli šimtai darbiniu kų.

tyti. Mes taip pat matėm, 
kokiu Įniršimu ji kovojo 
prieš Meksikos liaudį, kuri 
pasiryžo sutraukyt baudžia
vos pančius. Ispanijoj Ro
mos katalikų bažnyčia da 
ryškiau parodė savo reakci
nę prigimtį.

Taigi, kabinti kokioj baž
nyčioj laisvės varpą butų 
Įžeidimas kiekvienam lietu- 

tikros

NEPRIKLAUSOMYBE APSAUGOJO

liacine sostine, o Vilnių pa- 
' daryti reprezentacine ir kul
tūrine sostine. Dėl to j Vil
nių tuo tarpu bus perkelia
mos tik kai kurios įstaigos 
arba jų dalys, žymiausios 
švietimo ir kultūros bei me
no įstaigos, o Kaune pasilik
tų vyriausybė, administra
cinės įstaigos ir krašto eko
nominiai centrai. Karui pa
sibaigus visos įstaigos butų 
perkeltos Į Vilnių, kur tada 
teks pradėti didelę statybą, 
kuri karo metu nėra įma
noma.

Jeigu musų kraštas butų su
sidėjęs su Lenkija, šiandien 

jį butų ištikęs jos likimas.
(Laiškas iš Lietuvos.)

Viena “Keleivio” skaity
toja Bostone gavo iš Lietu
vos laišką nuo savo sunaus, 
kuris tenai mokytojauja val
stybinėj gimnazijoj. Laiš
kas vietomis taip įdomus, 
kad ne pro šalį bus kai ku
rias jo ištraukas perspaus
dinti laikrašty. Jis rašo:

Mylima Motiniuk...
Tavo laiškas pasiekė ma

ne po penkių sąvaičių; taigi 
karas jau trukdo paštui. Se
niau laiškai ateidavo maž
daug per 10—12 dienų.

Taigi pergyvenam vėl 
naują pasaulio katastrofą, 
kuri laimingu budu kol kas 
musų neliečia. Kiek dau-1 

lipdytas iš molio ir į tą molį giau junta karą, kaimas, nes 
įpustas Dievo kvapas til? žibalo pritrukorVienam mė-Į 
apie 6,000 metų atgal. Prieš Į nėšiui šeimyna gauna tik 
tai nebuvo nei dangaus, nei pusantro litro žibalo, taigi 
žemės, nei saulės, nei žvaig- prisieina gyventi patamsė- 
ždžių, net nežinia dagi kur se. Bet kai mes čia mieste 
pats ponas Dievas ponavo- turim elektrą, tai to nepato- 
jo. gurno nejuntam. Paskutiniu

Gatvinė kapitalistų spau- laiku įspūdžių tiek daug ir dusios _ 
da, kuri visuomet pataikau- taip viskas žaibo greitumu Taip atrodo šios dienos mu- 

minioms ir jų vystosi, kad nėra galimybės su gyvenimas; 1"" 1 ”

viui, kuris trokšta 
laisvės Lietuvai.

SUDAVĖ POPIEŽIUI 
PER NOSĮ.

Popiežius pradėjo kišti 
savo snapą i Amerikos vidu
jinius reikalus. Jam nepa
tinka, kad čia valstybė at
skirta nuo bažnyčios ir baž
nyčia nuo mokyklos. Tas 
tamsiųjų viduramžių lieka
na norėtų, kad Amerikos 
mokyklosna butų įvestas 
“šventas raštas,” kuris aiš
kina, kad žmogus buvo su- 1 i /T , .iri r. t o z-\ 1 ' z-v i 4- z-x 11 '

gurno nejuntam. Paskutiniu

Ir Klaipėdos vokietininkai Petingas darbas bus _ baig- 
šiandien jau norėtų grįžti ^as- tol administracine lim- 

prie Lietuvos? -ia pasiliks uždaryta ir i Vi 
nių bus galima važiuoti tik 

Šiuo metu didelį liūdnu- su atskirais leidimais.
mą pergyvena vietiniai vo
kiečiai. Mat, Hitleris parei
kalavo juos visus vykti į 
faterlandą. Tiesa, kol kas 
tai liečia tik Latvijos ir Esti
jos vokiečius, bet jau kalba
ma ir apie mūsiškius. Kai 
kurie iš jų po Klaipėdos įvy
kių prisispyrę reikalavo net 
pasuose pakeisti lietuvių pi
lietybę į vokiečių; kiti net 
hitleriškas uniformas pasi
siuvo. Bet dabar, kai prisiei
na į tą bado rojų kraustytis, 
tai nenori. Šiandien, jei lei
stų klaipėdiečiams laisvai 
apsispręsti, tai už prisijun
gimą prie Lietuvos balsuotų 
ne tik abiem rankom, bet ir 
kojom.

Taigi, kol kas musų kraš
te gyventi geriau kai kaimy
nuos. Na, žinoma, neprilyg- 
sim jus amerikiečius. Karui 
užsitęsus, dėdės Šamo že
mėj vėl atsiras keli šimtai 
naujų milijonierių nuskur- 

Europos sąskaiton.

kas bus ry-REIKIA PPDTFSTI JOTI Ja tamsioms ....... ...... — ----- , ---- - , ...
' bažnyčioms, prieš šitą įžei- viską aprašyti. Ištikro verta toj ir dar vėliau, sunku pa- 

.- dabar pasauly gvyenti, ypač I sakyti ir išpranašauti, nes 
nieko nesą-i jei junti, kad'nuosavam kai-1 gyvenam visokių staigmenų

- Į liui dar niekas negręsia. (eroje. 
Dabar tik pilnai įvertinti

i ramsčiui per nosį, rėti savo valstybę. Jei prieš 
“The New Republic” sako, I 20 metų butų pakliūta, lenkų 
kad popiežius “turėtų but globon, šiandien reikėtų 
labai atsargus” su savo “pa- pergyventi jų likimą, kuris 
tarimais demokratinės vai-1 labai apgailėtina^. Bet pasi- 
stybės gyventojams,” nes jie į putusio unaro ir šlėktiškų 
gali labai blogai atsirūgti 
jo agentams šioje šalyje.

Gi “Nation” sako, kad bu
tų daug geriau, “jeigu po
piežius duotų patarimą su
valdyti kunigo Couglino lie- 
žiuvį ir jo vadovaujamą 
‘krikščionišką frontą’.” 

Reiškia, šalin tą juodą no
sį nuo Amerikos mokyklų!

Amerikos lietuviai savo , džiantį popiežiaus reikalą- dabar pasauly gvyenti, ypač j sakyti 
pinigais yra nupirkę Lietu- vimą, žinoma, nieko nesą- j’—4”*. ’"'J------------ n™r“T"
vai laisvės varpą, kuris iki ko; bet Amerikos inteligen- liui dar niekas negręsia. 
šiol buvo karo muziejuje t i jos žurnalai, kaip “Nation” 1 F ” 1
Kaune. Dabar gi ateina ži- ir kiti, tuojaus davė tam re- galėjo visi ką tai reiškia tu- 
nių, kad Kauno ponai esą akcijos

Patiriama, kad visas Vil
niaus kraštas bus padalin
tas į 20 valsčių: Smalvos, 
Dūkštas, įgnalinas, Nemen
činė, Paberžė, Riešė, Mai- 
šiogala, Naujoji Vilnija, 
Trakai, Rudamina, Medi
ninkai, Turgeliai, Šalčinin
kėliai, Rūdiškės, Valkinin
kai, Varėna II ir Eišiškės. 
Valsčiai turės po 1800— 
2000 gyventojų. Kiekvie
nam valsčiuj artimiausiu 
laiku bus paskirti viršaičiai 
iš vietos lietuvių. — Kol bus 
sutvarkytas pilietybės klau
simas, sieną su Sovietų Są
junga saugos kariuomenė, 
o administracijos liniją— 
pasienio policija. Vėliau pa
sienio policija bus perkelta 
į Sovietų Sąjungos pasienį.

Vilniaus krašto valdyto
jas bus dabartinis ministe- 
rio pirmininko pavaduoto
jas min. K. Bizauskas, Vil
niaus miesto ir apskrities 
viršininkais—dabartinis Pa
nevėžio apsk. virš. ats. pulk. 
Jonas Šlepetys, Vilniaus po
licijos vadas—buvęs pasie
nio policijos laivyno vadas 
Remeikis. Vilniaus apygar
dos pramonės inspektorius

Partatytos Vilniaus gatvėse 
kareivių virtuvės maitina 

badaujančius.
Apie vilniečių maitinimą 

Elta paduoda šitokių smulk
menų:

Komitetas vilniečiams 
remti paruošė pat pirmą 
dieną į Vilnių pasiųsti dide
lį ešeloną su maisto produk
tais; siunčiama, po visą va
goną taukų, lašinių, žirnių, 
duonos, kondensuoto pieno, 
kruopų, druskos ir kitų pro
duktų. Miltų siunčiama trys 
vagonai; be to, vežama di
deli kiekiai cukraus, sviesto, 
degtukų ir tt.

Karo vadovybė paskyrė 
16 kariškų lauko virtuvių, 
kurios bus pačių karių ap
tarnaujamos ir pirmomis 
dienomis dalins maistą Vil
niaus gatvėse visiems nepa
siturintiems vilniečiams.

Karo Sanitarijos valdyba 
sudarė planą teikti plačiai 
pagalbai sergantiems vienie
čiams. Ligoniams ir vai
kams bus duodamas page
rintas maistas.

Miškų departamentas pa
skyrė 5,000 kietmetrių mal
kų, kurios tuojau bus išda
lintos neturtingiems vilnie
čiams kurui.

Visuose Kauno fabrikuo
se darbininkai iš savo už
darbių skiria po kelis litus 
vilniečiams neturtingie
siems pašelpti.

Broliai Jočiai turi užmt 
53,000 pabaudoj uitai 

nemokėjo darbininkai 
minimum algą

. Pereitą savaitę Fede 
nė Apygardos Teisinas 
rimorėj nacrinėj) Sai 
Saffer 4 Sons rūbų fu 

' | byla dėl laužymo Fair 
' •' bor Standards akto. Už 

tinkamą elgėsi su darbi 
kais šita frm buvo nes 
išvyta« Hew Yorko ir; 
krausčiusi j Mmorę e 
sine geriau.Kadangi ji 
moka uždarby tokiu ka 
kokiu reikalauja tedera 
algu-ialandų Įstatymas, 
tęsias uždraudė jai ki 
racijose pardavinėti l 

, 'drapanas.
Tą pačią dieną prie 

patį teisėją atsistojo k 
narni ir du lietuviai, Ki 
ir Juozas Jočiai, kurie si 
drapanas aukščiau min 
jai žydu firmai. Broliai 
ėiai turi apie 175 kriau 
savo dirbtuvėj, bet unijo 
dirbtuvėj nėra ir darbi 
lai buvo labai išnaudoj; 
Dirbdami “nuo štukių’ 

i tepasidarydavo nei pi 
(etilus į valandą, o Wa 

| no algu-valandų įstato 
: sako, kad mažiau kai 

tentus į valandą ne 
šokėti. Taigi broliai J 
tavo kaltinami to įsta 
aužymu, ir buvo nu 

išmokėti $3,000 paba 
I Teisėjąs Chestnut y 

ano, kad vien tik už 
Į turn algų nemokėjimą 
da pabauda butų per 
ė. Jeigu ekonominės 

!tos neleidžia biznieri 
tildyti Įstatymo reik 
ną, tai bausti jį užtai 
ų galima. Bet broliai t 

nusikalto tuo, kad jiedu 
tavo a/gų lakštus ir s 
jnosavo kompanijos 

, as, idant valdžia, nep 
m dalykų susekti. K 
-kinti yra sunkus 
tonas, pasakė tei 
te kompanijos knyj 
ra -enintelis darbi 
yčnas, kad kompai 
galinėjo algą mc 
ųm sunaikinimas 
s parodo negryną . 
rijos sąžinę, norą pa

nutarę nuvežti tą varpą Vil
niun ir pakabinti jį katedros 
bokšte.

Kai kurie Amerikos lietu
vių laikraščiai jau pradėjo 
dėl to protestuoti. “Sanda
ra” sako:

“Musų nuomone, tą varpą 
reikėtų įkelti į Gedimino pi
lies bokštą, kuris geriau negu 
katedra simbolizuoja Lietuvą 
ir jos laisvę. Juk ir Amerikos 
laisvės varpas kabo ne kokioj 
bažnyčioj, bet Philadelphijos 
‘Liberty Hali.’

“Paprasta nuovoka sako, 
kad valstybės reikalų negali
ma maišyti su bažnyčia. Lais
vės Varpas, kaip nepriklauso
mybės simbolis, negali būti pa
vestas vienai Romos katalikų 
bažnyčiai.”

Su tuo reikia sutikti. Bet 
neužtenka vien tik laikraš
čiuose apie tai rašyti. Dėl 
šito sumanymo turi protes
tuoti ir plačioji Amerikos f 
lietuvių visuomenė, kurios , 
aukomis tas varpas buvo L 
nupirktas. Tegul savo baž-i ^ES PASVEIKINIMAS 
nyčias puošia davatkos ir VILNIEČIAMS. normalų darbą nebuvo kal- 
škaplerninkai, bet ne žmo- Ministras p. Žadeikis $30.00 bos. Apie 11 valandą dieną 
nės, kurie trokšta laisvės ir Marė Žadeikienė .... $20.00 visas miestas susirinko, pra- 
kurie tai laisvei skelbti nu- Mirga-Zita Žadeikaitė sidėjo kalbos, eisena. Iš 
pirko tą varpą. (7 metų) ........... $1.001 džiaugsmo daug kas verkė.

Romos katalikų bažnyčia Albina Adžgauskaitė $10.00 Tikrai įspūdis buvo toks 
aršiausia Elzbieta Mazauskaitė $2.00 lyg, rodos, kiekvienas asme- 

Mes da James Hawkins ....... $1.00 niekai loterijoj butų išlošęs
begėdiš- ■ 
valdžią, Bendrai ......
žmonės Washington, D. C. 

nusikra- 1939 m. lapkričio 17 d.

VILNIUS.
Mes išmirsim. Amžiai slinks. 
Ąžuolai pavargs, sulinks. 
Miestas amžiais nemarus 
Lietuvos sargyboj bus!
Kol lietuviui Vilnius švies, 
Kol jo meilė bus gyva, — 
Amžių amžiai tesrovės: 
Nemari bus Lietuva!

(Iš Balio Sruogos 
“Giesmė apie Gediminą.’’)

> ir šlėktiškų 
papročių tie išdidus ponpa
laikiai dar ir dabai- nepa
metė. Matę internuotus sto
vykloje lenkų karininkus 
pasakoja, kad tie ponai la
bai Įsižeidžia, jei jiems pa
tiems tenka panešti savo ba
gažą arba sėsti valgyti prie 
vieno stalo su eiliniais ka
reiviais. Tie supuvę papro
čiai ir kvailas išdidumas ir 
privedė Lenkiją prie tokio 
galo. Gaila tik tų prastų 
žmonelių, kuriems tenka 
viską pakelti ant savo pe
čių ; juk daugumas ponų tin
kamai apsirūpinę spėjo pa
sprukti Į užsienius.

Prieš dvi dienas 
ventas džiaugsmas 
buvo didelis. Rytą 
nranešė apie Vilniaus prie 
Lietuvos prijungimą. Nu
ėjęs Į mokyklą radau savo 
mokinius dainuojant ir 
džiūgaujant taip, kad apie

pergy- 
tikrai 
radio

Pasikeitimai, kurie senes
niais laikais vykdavo de
šimtmečiais, dabar reiškiasi 
dienomis. Julius.

LENKAI IŠNEŠĖ KARA
LIŲ KARŪNĄ.

Dalis rusų karalių vaini
ko brangenybių, 1921 m. 
sutartimi, teko Lenkijai, bet 
Rusija pasiliko sau teisę tas 
brangenybes atpirkti. Pas
kutinis atpirkimo terminas 
suėjo 1938 m., rusai brange
nybių neatpirko ir jos tapo 
lenkų nuosavybe. Ten buvo 
brilijantais ir kitais brang
akmeniais papuošta karūna, 
karalienės brilijantai, Ro
manovų skipetros, karūna
vimo skipetros, Aleksandro 
II karūna ir dar kitų, viso 
vertės 2 milijardai frankų. 
Šitas visas puikus grobis vo
kiečiams neteko, nes lenkai 
suspėjo tas brangenybes nu
gabenti saugion vieton.

KOMITETO VILNIAUS KRAŠTUI 
ŠELPTI ATSIŠAUKIMAS.

Lietuva atgavo Vilnių ir atatinkamas įstaigas kitokią 
dalį Vilniaus krašto, kurį materialinę pagalbą (rubais, 
per 19 metų valdė ir išnau- maistu jr t. L.) ;■<' i
dojo Lenkija ir kuriame da- "‘ "
bar rado prieglaudą tūks
tančiai žmonių, pabėgusių 
nuo karo baisenybių. Todėl 
Lietuvai šis laimėjimas reiš
kia kartu ir didelę naštą bei 
atsakomybę. Ji yra privers
ta tas nelaimingas karo au
kas šelpti, turi taisyti, eko
nominę to krašto būklę, le
pintis bedarbiais ir stengtis

visuomet buvo 
laisvės priešininkė, 
neužmiršom, kaip 
kai ji gynė caro 
kuomet Lietuvos 
stengėsi jos jungo

NAUJA LIETUVOS VY
RIAUSYBĖ.

Kaunas, lapkričio 21 d.— 
Valstybės prezidentui pave
dus, Antanas Merkys suda
rė tokią naują vyriausybę: 
Švietimo ministras, Kazi
mieras Jokantas; Finansų 
ministras, inž. Ernestas Gal
vanauskas; Susisiekimo, Jo
nas Masiliūnas (buv. Gele
žinkelių valdybos direkto
rius) ; Žemės ūkio, dipl. ag
ronomas Audėnas. Visi kiti

--------  stambų laimikį. Tokį per-
$64.00 gyvenimą negalima išreikšti

žodžiu nei raštu; jį reikia vyriausybės nariai nepasi- 
j pačiam npatyti. j keitė.

UŪVU XI u. u.,/ , r f

(2) Remti lietuvių kub 
turinį judėjimą . Vilniaus 
krašte, kad jisai galėtų atku
sti ne tiktai materialiniai, 
bet ir moraliniai, po ilgų len
kiškos okupacijos metų;

(3) Padėti Lietuvai išlai
kyti Vilnių ir atgauti tas Vil
niaus krašto lietuvių apgy
ventas sritis, kurios jai dar

r___  ___ o nėra grąžintos, kaitų ginant
sudaryti jame pakenčiamas ‘ir Lietuvos nepriklausomy- 
gyvenimo sąlygas.

Šitame sunkiame darbe 
Lietuva laukia musų, Ame
rikos lietuvių, pagalbos, ir 
mes neprivalome ją suvilti. 
Mes žinome, kad Lietuva į- 
gis daug draugų kaimyninė
se tautose ir sustiprins savo 
poziciją Vilniaus krašte, 
kuomet ji pavalgindins ba
daujančius, aprūpins betur
čius ir tinkamai sutvarkys 
kitus to krašto reikalus. To
dėl mes, kurie per metų me
lus rėmėme Lietuvos pas
tangas išvaduoti Vilnių, ne
galime atsisakyti dabar pa
dėti jai šiame svarbiame 
reikale. ’

Šituo tikslu Chicagoje įsi
kūrė Komitetas Vilniaus 
Kraštui Šelpti. Jo uždavi
niai yra tokie:

(1) Rinkti aukas, kurioims 
bus šelpiami nukentėjusieji 
dėl karo žmonės Vilniaus 
krašte, ir teikti jiems per

bę nuo visokių pasikėsini
mų, nežiūrint iš kurios pusės 
jie eitų;

(4) Teikti pagalbą Lietu
vos liaudžiai jos kovoje 
prieš antidemokratines, to
talitarines ir imperialistines 
idėjas, kuries gręsia pavo
jum jos laisvei ir materiali
nei bei dvasinei pažangai.

Taigi šiuomi kviečiame 
talkon visus Amerikos lietu
vius, kuine geidžia, kad Lie
tuva, atgavusi savo istorinę 
sostinę, galėtų sėkmingai 
ginti savo laisvę ir žengti 
progreso keliu.

VALDYBA:
George Stungis, pirm.
A. Vaivada, I vice-pirm.
J. Kondroška, II vice-pir.
E. Mikužis, sekr.
A. Ambrozevicius, fin sek
P. Miller, iždininkas
J. Gricaitė, iždo-globėja 

, A. Žymontas, iždo-glob.
J. Thomas, iždo-glob.

šonai Jociai pnsipaz 
d jiedu yfa įtalti.

• Iz algos-lakštų klasb 
M knygų sunaikinimą 
Jėpimą teisėjas užd 
nuims Jociams $5,000 
pdos, bet šitą pabat 
Rudavo su išlyga, k 
ydii metu jie nenusika 
Mri, pastatė juos “a 

jieišino" per du metu.
pabaudos už nem 

iua minimum algų jiec 
■užmokėt tuojaus ir pr 
(a turi atlyginti visien 
•yimnkams tą skirtumą 
■"'j truko iki 25 centų v; 
ii
įbroliai Jočiai šiai 

padarė apie $120 
'biznio ir darbininkam 
įšokėdavo, vis del t 
.Linėjų padėtis yrasun 

darbą priimdavo i: 
firmos labai pigio 

riiomis. Kaip teisme 
,; Pasakyta, jų dirbtuvė- 

dia “daugiausia tam- 
, ialą, lenkų ir lietuvių 
, š moterys.”
i buvo* 21 lapkričio 

i'?iitė prieš tai. būtent 
pkriėio, siuvėjų unijos 
P lietuvių, skyrius tu- 

^Trinkimą Lietuvių 
| pat pradžių susirin- 

‘'atrodė kaip jomarkas, 
, ^kalai labai karščia- 
Jrias skyriaus naiys, 

iš kairiausiųjų, 
įsakyti ilgą pamok- 
f'Akinti Jungtinės Ta- 1
* Menedžerį, išvadin
ai! “skurlupiu, prida-
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS
Baltimore] Sunkiai Nubausti Lietuvių Policmanas Nušovė Miesto Majorą.

Siuvyklos Savininkai.
Broliai Jočiai turi užmokėti riusiu visokių niekšysčių.” 
$3,000 pabaudos užtai kad Nors šitiems savo kaltini- 

nemokėjo darbininkams
..minimum algų.

Pereitą sąvaitę Federali
nis Apygardos Teismas Bal- 
timorėj nagrinėjo Samuel 
Saffer & Sons rūbų firrfios 
bylą dėl laužymo Fair La
bor Standards akto. Už ne
tinkamą elgesį su darbinin
kais šita firma buvo nesenai 
išvyta iš New Yorko ir atsi
krausčiusi į Baltimorę elgė
si ne geriau. Kadangi ji ne
moka už darbą tokių kainų, 
kokių reikalauja federalinis 
algų-valandų įstatymas, tai 
teismas uždraudė jai kitose 
valstijose pardavinėti savo 
tlrapanas.

Tą pačią dieną prieš tą 
patį teisėją atsistojo kalti-' 
narni ir du lietuviai, Kazys 
ir Juozas Jočiai, kurie siuvo 
drapanas aukščiau minėta
jai žydų firmai.----J_
čiai turi apie 175 kviaučius 
savo dirbtuvėj, bet unijos jų 
dirbtuvėj nėra ir darbinin
kai buvo labai išnaudojami. 
Dirbdami “nuo štukių” jie 
nepasidarydavo nei po 25 
centus į valandą, o Wagne- riau.

mams jis neturėjo jokių įro
dymų, tačiau kai kurie kai-, 
riujų smarkiai jam plojo. 
Aš nesuprantu, kodėl musų 
darbo delegatas ir skyriaus 
pirmininkas leidžia bia^rio- 
ti unijos viršininką b? jokių 
įrodymų.

Iš Delegato raporto paaiš
kėjo, kad. viena drapanų siu
vimo dirbtuvė, kuri dirbda
vo New Yorko firmos dra
panas, jau likviduojama. 
Matyti, kad tai firmai ir čia 

'buvo pei brangu rubus siū
ti, todėl jieškos kur da pi
giau galės gauti.

Šiaip jau šie metai siuvė
jams buvo geresni, negu pe
reiti metai.

Lietuvių siuvėjų skyrius 
paaukavo iš savo iždo $50 
Vilniaus krašto nukentėju- 
siems. Nei komunistai nesi-

"“d priešino. Z.. Broliai Jo- 1 
LOUISVILLE, KY.

Darbai eina gerai, oras 
šiltas.

Šįmet darbai šio miesto 
fabrikuose eina daug ge-

, Prie to, čia naujina 
rio algų-valandų įstatymas miestą: senus namus griau- 
sako, kad mažiau kaip 25 na ištisais blokais, o jų vie- 
centus į valandą nevalia1 ton stato naujus, moderniš- 
mokėti. Taigi broliai Jočiai kus triobesius, su parkiu- 
buvo kaltinami to įstatymo kais, su naujoviškais įi'engi- 
laužymu, ir buvo nuteisti 
užmokėti $3,000 pabaudos.

Teisėjas Chestnut paaiš
kino, kad vien tik už mini
mum algų nemokėjimą šito
kia pabauda butų perdide- 
lė. Jeigu ekonominės sąly
gos neleidžia biznieriui iš
pildyti įstatymo reikalavi
mą, tai bausti jį užtai nebū
tų galima. Bet broliai Jočiai 
nusikalto tuo, kad jiedu kla- 
stavo algai lakštus ir sunai
kino savo kompanijos kny
gas, idant valdžia negalėtų 
šitų dalykų susekti. Knygas 
naikinti yra sunkus prasi
žengimas, pasakė teisėjas, 
“nes kompanijos knygos y- 
ra vienintelis darbininko 
įrodymas, kad kompanija jį 
apgaudinėjo algą mokant. 
Knygų sunaikinimas tuo- 
jaus parodo negryną kom
panijos sąžinę, norą paslėp
ti savo1 prasikaltimą.”

Broliai .’Jočiai prisipažino, 
kad jiedu yra kalti.

Už algos lakštų klastavi- 
mą ir knygų sunaikinimą ar 
'paslėpimą teisėjas uždėjo 
broliams Jociams $5,000 pa
baudos, bet šitą pabaudą 
suspendavo su išlyga, kad 
per du metu jie nenusikals. 
Vadinasi, pastatė juos “ant 
probeišino” per du metu. O 
$3,000 pabaudos už nemo
kėjimą minimum algų jiedu 
turi užmokėt tuoj aus ir prie 
to da turi atlyginti visiems 
darbininkams tą skirtumą, 
kurio truko iki 25 centų va
landai.

Nors broliai Jočiai šiais 
metais padarė apie $120,- 
000 biznio ir darbininkams 
nedamokėdavo, vis del to 
finansinė jų padėtis yra sun
ki, nes darbą priimdavo iš 
žydiškos firmos labai pigio
mis kainomis. Kaip teisme 
buvo pasakyta, jų dirbtuvė
je dirba “daugiausia tam
sios italų, lenkų ir lietuvių 
kilmės moterys.”

Byla buvo 21 lapkričio 
dieną.

Sąvaitė prieš tai, būtent kom organizacijom ir įstai- .ir atsišaukia į visuomenę, į 
15 lapkričio, siuvėjų unijos gom. Jei kuri nors draugija draugijas, kliubus bei kuo- 
218-tas lietuvių skyrius tu- negavo toljio laiško, tai da- pas, kad pagal savo išgalę 
įėjo susirinkimą Lietuvių bar šiuo pranešimu prašo- bei išteklius paaukautų iš 
salėj. Iš pat pradžių susirin- me greitai prisiųsti mums Į savo iždų arba parinktų au-

Long Beach mieste, New Y erko valstijoj, policmanas Dooley nušovė majorą Edwardsa. 
kuris čia parodytas iš dešinės pusės, šviesiu siutu. Policn arias stovi šalia jo juodu siu
tu. Iš kairio šono parodyta mergina, tai užmušto majoro duktė Joyce, kuri lankė Cle
veland© universitetą ir išgi rdus apie tėvo tragingą mirtį atvažiavo namo.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

I CLEVELAND© ir APIEL1NKĖS ŽINIOS
Senatvės pensija.

Šiandien labai cEaug yra 
kalbama apie tai, kaip ge
riau aprūpinti senus žmones 
po 60 ar 65 metų amžiaus, 
įvairus vadai, įvairus politi
kieriai siūlo visokių suma
nymų. Buvo daromi bandy
mai, buvo balsavimai kai 
kuriose valstijose, tačiau 
tie planai niekur nepraeina. 
Taigi, gal jie ir nepraktiški.'

Ryšium su tuo butų gali
ma paklausti, ar tik minėto

tik ir tinka tokioje organi
zacijoj, kur priklauso tūks
tančiai įvairių pakraipų 
žmonių. Taigi, balsuodami 
už Povilą Dargį nepadary
sime klaidos. Apie Dr. Pil
ką į sekretoriaus vietą ma
žai ką galiu pasakyti, nes jo 
nepažįstu. Apie jį turėtų ką 
nois pasakyti vietinės kuo
pos. Dabar yra svarbių SLA 
reikalų, todėl Pild. Taryba 
turėtų būti išrinkta tinka
ma. Jonas Jarus.

mais.
Gamta čia gana įdomi. 

Pasitaiko vis taip, kad už 
kelių mylių aplinkui sniego 
nrisninga labai storai, o 
Louisvillėj sniegas pasiro- 

; do daug' vėliau, po Naujų 
Metų. Išrodo, kad taip bus 
ir šiais metais. Aplinkui jau 
sala ir sninga, o Louisvillėj 
vis dar šilta; linoja lietus; 
kartais pagriaudžia perkū
nas; kai kurie medeliai da 
nenusimetė lapų: rožės ža
liuoja ir kai kur da žydi. Ti
kimės, kad turėsime šiltą 
žiemą. A. Olekna.

CHICAGO, ILL.
Kun. Mockaus laidojimo, o 

dabar paminklo statymo 
komiteto atsišaukimas.
Velionis kun. Mikolas 

Xaveras Mockus, būdamas 
sveikas, nežiūrint jokių jam 
gręsiančių pavojų iš fanati
kų pusės, visomis jam priei
namomis priemonėmis skel
bė tiesos žodį, mokino pla
čią visuomenę atsikratyti 
religiškų burtų ir prietarų. 
Jis rodė musų broliams ir 
sesėms kelią į apšvietą, į 
gilesnį laisvės pažinimą-. 
Tuomi jis mums sukrovė 
kaip dvasiškus taip ir me-, 
džiagiškus turtus, 
gelis, vietoj nešti savo sun
kiai uždirbtus centus dvasi
ninkams, dabar pasilaiko 
juos sau ir savo šeimos bū
vio pagerinimui. Bet sau 
kun. Mockus nekrovė jokių 
medžiaginių turtų. Kai jis 
paseno ir neteko sveikatos, 
visuomenė atėjo jam į pa
galbą. Buvo įsteigtas jam 
šelpti fondo komitetas, ku-1 
ris ir rūpinos jo likimu per 
penkis metus su viršum. Vi
suomenė bei jos darbuoto
jai laiks nuo laiko parinkda-

■pratusiųį lietuvių gerą vardą ^OrCeSteHO ŽiniOS. ir įamžintų laisvos minties ” *-*-<>•.*-* «v
skelbėjo nuopelnus, kad ---------
musų įpėdiniai per amžius Socialistų kandidatas gavo 
matytų savo pirmtakunų daug balsų. Darbai eina ge- 
darbus. Visas aukas prašo
me siųsti pašto money or
deriais arba banko čekiais 1 
iždininko Stepono Dam
brausko vardu, o adresuoti, 
sektoriaus adresu : Antanas 
Jocius, 135 E. 114th pi., 
Chicago, Ill.

Kun. Mockaus ^Paminklo 
Statymo Komitetas:

Step. Dambrauskas, 
iždininkas ir pirmininkas
Antanas Jocius, sekret.; 

i T. J. Kučinskas, V. B 
, nes dau- Ambiose ir S. Vitkus—na

riai.PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių “Business Di

rectory.”-
Knyga tokiu pavadinimu 

senai jau buvo mums reika
linga. Reikia pasidžiaugti, 
kad tas dalbas jau pradė
tas. Medžiaga jai jau ren
kama ir nepoilgo bus at
spausta. Philadelphijos Lie
tuvių Verslininkų ir Profe
sionalų Sąryšis per daugelį 
susirinkimų kalbėjo apie to
kios knygos išleidimą, bet 
vis ant toliau atidėdavo. Bet 
pereitas susirinkimas, įvy
kęs 2 lapkričio dieną galu
tinai ir vienbalsiai nutarė 
tą darbą vykinti ir įgaliojo 
draugus Praną Pūką ir Pet
rą Staniškį tuo rūpintis.

Knygos turinys bus: są
rašas visų yietinių lietuvių 
draugijų, bažnyčių, kliubų, 
chorų ir kitokių organizaci
jų su trumpais jų aprašy
mais. Bus tai biznio infor
macijų rinkinys, reikalingas 
mums kasdieniniame gyve
nime. Prie to da tilps Lietu
vos istorinių faktų, paveiks- šiai aukavo laidotuvėms i esnę sudaryt. Pirmininkas 
lų, įvairių skelbimų ir kito- taip kad laidojimo komite-, yra P. Bugailiškis; finansų 
kių informacijų. Knygai tas netik apmokėjo visas i raštininkas, P. Žirgalis; pro- 
yra reikalingi adresai: mu- į išlaidas, bet dar šiek tiek ir tokolų raštininkas, G. Šve- 
sų profesionalų, pramoni- liko. Todėl šis laidojimo ko-1 das; globėja, P. Baronienė, 
ninku, amatninkų, biznių ir mitetas pasiliko veikti ir to- T” ...............................
lietuviškų įstaigų. Prašome ‘liau, kad pastatyt velioniui A.
mums padėti. _ Įtinkamą paminklą. Taigi girdėt, nenori kitiems me-

Tuo reikalu jau yra iš- šis kunigo Mockaus pamink- tams apsiimti, 
siuntinėti laiškai lietuviš- lo statymo komitetas šiuomi

rai. Du lietuviai teismo 
nubausti.

Tai jau praėjo miesto val
dybos rinkimai ir vėl išrink
ta daugiausia renublikonų 

i partijos žmonių. Bet reikia 
” j džiaugtis, kad socialistų 

kandidatas W. A. Ahern į 
miesto gaspadorius gavo du- 

j syk daugiau balsų negu du 
metai atgal. Tai parodo, kad 
tik socialistai visada už tei- 

i sybę kovoja ir nemaino sa- 
i vo darbininkišku idėjų.

Darbai/šiuom tarpu gele- 
. žies pramonėj žymiai page- 
! rėjo: vietinė anglų spauda 
i net bėdavoja, kad trumpa 
, pralavintų mechanikų; pa
prastų darbininkų yra net ir 
perdaug.

Lapkričio 11 dieną Lietu- Musų vienas lietuvis sa
vos Sūnų ir Dukterų Draugi- liuniniinkas, norėdamas gė
ja turėjo metinį pokilį su io padaryti girtuoklių svei- 
vakariene ir šokiais Gedi- katai. pradėjo atskiesti deg- 
mino salėj. Publikos prisi- tinę. Bet ant nelaimės par- 
rinko nemaža ir buvo viso- davė vieną stikliuką tos 
kių pakraipų žmonių: pirm-, degtinės inspektoriui J. W. 
eivių, tautininkų ir parapi-■ Doyle. Už tai teisėjas uždė-

amžiaus žmonės tenori gy
venti? Ne, visi nori gyventi, 
ir visiems reikia valgyti, ne
žiūrint amžiaus ar išvaiz
dos. Tai kodėl ir nepadaryti 
ir neįvykinti tokį planą, ku
ris visiems užtikrintų gyve
nimą? Mes turime rūpintis 
apie senuosius dėlto, kad 
visi turės pasenti ir reikės 
valgyti. Tačiau negalime pa
miršti nei tų, kurie yra ką 
tik mokyklas apleidę ir 
vargsta darbo negaudami. 
Dabar yra ir tokių atsitiki
mų, kad vyrui ar moterei 
pasako, kad jie jau perseni 
dirbti. O jie vos tik sulaukę 
apie 40 metų amžiaus. Tai 
ką žmogus turi daryti nuo 
to laiko iki 65 metų am
žiaus, kol jis gaus kokią se
natvės pensiją? Ar gali 
žmogus išgyventi 25 metus 
nevalgęs?

Jeigu butų teisinga tvar
ka, jeigu žmogus turėtų už
tikrintą darbą per visą gy
venimą, tai vargiai jam ir ta 
pensija butų reikalinga. Ta
da jis užsilaikytų iš savo 
darbo.

Jeigu dabartinė santvar
ka nebus pakeista, tai ateis 
laikas, kada ir 30 metų 
žmogus turės reikalauti pen
sijos, kaip ir tie seneliai. 
Taigi butų pravartu, kad 
mokyti valstybės vyrai su
rastų tokią išeitį, kad page- 
i intų gyvenimą ne vieno ar 
kito amžiaus žmonėms, bet 
visiems šalies gyventojams. 
Tada tai butų geras planas.

Antras lazdos galas.

Kas Mums Rašoma
Kur darbininkui geriau— 
Amerikoj ar Sovietuose?

“Keleivio” 41-mam nu
mery buvo aprašyti nacių 

| turistų įspūdžiai po Ameri
ką pasivažinėjus. Vokieti
jos naciams Amerika išro
do keistai, nes darbininkai 
čia luko cigarus, automobi
liais važiuoja į darbą ir pa
sirėdę kaip ponai.

Aš manau, kad Sov. Ru
sijos žmonės pamatę Ame- 
i iką taip pat stebėtųsi. Čia 
šalį valdo kapitalistai, o 
darbininkai gyvena daug 
geriau, negu Stalino rojuje. 
Nors tenai darbininkai sako 
“čia viskas musų,” bet nieko 
savo neturi.

Žinoma, nevisiems ir A- 
merikoje rojus. Bet tai jau 
priklauso daug nuo paties 
žmogaus: katras gabesnis, 
katras daugiau stengiasi ir 
moka taupyt, tas įsitaiso ir 
nuosavus namus su centrali- 
niu apšildymu, ir tuose na
muose turi minkštus baldus, 
turi radiją, pianą, automo
bilį. ir tt. Na, o ar Sovietų 
darbininkai gali šitokiais da
lykais pasigirti?

Nežiūrint to, komunistai 
norėtų, kad Amerikoje bu
tų sovietiška santvarka. Jie 
nori, kad “viskas butų mu
sų,” bet mes nieko neturėtu
me.

Jeigu Amerikoje dabar 
kam negerai, tai jau prie so
vietiškos tvarkos tam tikrai

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugijos pokilis.

vo jam auku ir prisiūdavo Į01^'. Dra“FĮa1’ tai’bu^ llks k° du S?mt-U do erių pabau' 
jas komitetui, kuris ant kož- peP0' ^kietų daugiausia dos ir .turės būtį suspenduo- 
no kum Mockaus pareikala- išplatino A. Žukauskiene ir | tas laisms ant 6 menesių, 
vimo ir duodavo jam para- p. Švedas. Reikia pasakyti, Musų tautietis tam pasi- 
ma. Vienok komitetas nu-,kadrn, vlsa rengimo komisi- priešino ir apeliavo į auks-mą. Vien,ok komitetas, nu- ,. , 
jausdamas jo gyvenimą Ja r 11 °° £elaj- 
esant ne perilgą, tas aukas Dabar bus metinis drau- 
taupė kiek buvo galima gijos susirinkimas, kur bus ėmė iš nežinomo žmogaus 
taupyt, kad seneliui mirus renkama ir valdyba atei- 
butų galima jo palaikus tin- j nantiems metams. Pagal 
karnai palaidot. Tiesa, su- mano nuomonę, turėtų susi
taupė nedaug, nes paskuti- rinkti visi nariai ir balsuoti 
niais metais aukos buvo už dabartinę valdybą, jeigu 
kaip ir apsistojusios plauk-1 ji apsiims, nes ji gerai vel
ti. Tačiau visuomenė gau-, kia ir vargiai galėtume ge-

I tesni teismą.
Antras musų lietuvis pa-

Tik

kimas atrodė kaip jomarkas, savo trumpą istoriją žemiau 
nes radikalai labai karščia- nurodytu antrašu. Bus pa
vesi. Vienas skyriaus narys, talpinta nemokamai. Kny- 
kairiausis iš kairiausiųjų, v--------------- Ti
pradėjo sakyti ilgą pamok
slą ir niekinti Jungtinės Ta
rybos menedžerį, išvadin
damas jį “skurlupiu, prida-

ga bus gaunama Lietuvių 
Verslininkų ir Profesionalų 
Sąryšio valdyboj.

Fr. Pūkas, 
609 N. 12-th st., Phila., Pa.

kų. Komitetas deda pastan
gas, kad. paminklas atei
nančią kapų puošimo dieną 
jau butų atidengtas Lietu
vių Tautiškose Kapinėse, ir 
kad jo atidengimas nedary
tų lietuvių visuomenei sar
matos, bet keltų musų susi-

komunistų partijos išleistų 
lapelių ir, neskaitęs kas ten 
rašoma, pradėjo dalinti ant 
gatvės ir kaišioti į automo
bilius, o musų mieste tas y- 
i a uždrausta; todėl tą lietu
vį policija nusivedė pas tej-> 
sėją. Teisėjas priteisė, kad. 
per 6 mėnesius lietuvis atei
tų į teismabutį ir pasimo
kintų patriotizmo.

Woicester’io lietuvių dr- 
' , au

ga nariais ir draugiškai su
gyvena.

Lapkričio 7 d. Clark uni- 
-. . ... , versiteto studentai surengė

gei įausia riktu gražu koncertą, kur dalyva- 
vo ir musų lietuvaite operos 
dainininkė Anna Katkas— 
Katkauskaitė. Ta proga 
Worcester’io moterys su
rengė gražų vakarą priėmi
mui musų dainininkės puoš
niam Bancroft viešbuty. 
Dalyvavo visų pakraipų mo
terys. Vakaro užmanytoja 
buvo dainininkė J. V. Či- 
žiauskienė. Vargo Sūnūs.

Daugelis narių mano, kad 
į kasierius g 
W. Lastauskas arba J. 
maitis. Tad sekančiame 
sirinkime reikėtų juos 
minuot ir paprašyt, kad 
siimtų.

Bus pakeltas ir organo 
klausimas. Dabar musų 
draugijai gerai patarnauja 
“Keleivis,” taigi patartina 
jį atnaujinti ir kitiems me
tams. Narys.

Že- 
su- 
no- 
ap-

Lazda turi du galu, kaip 
kada atsisuka ir prieš tą, 
kuris muša kitą, Vienas mu
sų kolonijos politikierius su 
savo lazda mušė kitus, kada 
buvo SLA Pild. Tarybos 
rinkimai metai ir pusė at
gal. O dabar jis jau jieško 
pagalbos pas kitus, ir dar 
pas tuos, kuriuos pats ata
kavo. Taigi, dabar antras 
lazdos galas atsisuko prieš 
jį patį. Ir jam tas jau nela
bai patinka. Well, reikia tu
rėti kantrybės, jei nori po- 
litikauti.

SLA reikalai.f
SLA Pild. Tarybos nomi

nacijos prasidėjo. Daugiau
sia balsavimų bus gruodžio 
mėnesy. Nariai turėtų rim
tai pagalvoti, už ką balsą 
paduoti. Kaip žinoma, nau
jų kandidatų, nedaug, be
veik visi senieji siūlomi; 
Kalbėti apie senuosius, kaip 
apie Bagočių, Mažukną, 
Gugį, p. Mikužiutę, nėra 
reikalo nei kalbėt. Jie tar
nauja jau per keliatą metų 
ir atlieka savo pareigas tei
singai ir sąžiningai. Jų pa
stangomis galima tik pasi
džiaugti. Likę ant toliau,, jie 
dar daugiau galės nuveikti. 
Bet reikia tarti žodį apie 
naują kandidatą į iždo glo
bėjus, būtent apie Povilą 
Dargį. Jis turi daugiau pa
tyrimo, negu jam reikėtų 
būti SLA iždo globėju. Jis 
gerai savo pareigas atliktų 
ir juo galima pilnai pasiti
kėti. Kaipo asmuo, Povilas 
yra linksmo budo ir drau
gingas žmogus. Jis nėra 
vienpusiško nusistatymo, 
bet žiuri į dalykus iš visų 
pusių. O toks žmogus kaip

nebūtų geriau. Juk ir Sovie
tų Rusijoje lygybės nėra. 
Katrie geriau ir greičiau dir
ba, tiems ir atlyginimas ge
resnis.

Aš žinau Amerikoje dar
bininkų, kurie kartu dirba 
vienoj dirbtuvė] ir vienodai 
uždirba, tačiau vienas jų tu
ri gražų nuosavą namą ir 
važinėja automobilium, o 
kitas neturi nieko ir 'keikia 
kapitalistus bei jų valdžią.

Amerikoje darbininkai 
gali organizuotis į unijas ir 
reikalauti trumpesnių va
landą bei geresnio atlygini
mo už darbą. Kur jie geriau 
organizuoti, tenai darbda
vys negali darbininko iš dar
bo pašalinti be unijos sutiki
mo. O Sovietų Rusijoj dar
bininkai ar turi šitokią ga
lią? Tenai viskas valstybės, 
o kas valstybei priešinasi, 
tas yra “trockistas,” “sabo- 
tažnikas” ir jis gali tik kul
ką gauti.

Kaz. Karčiauskas.

Kazlų Ruda prašomas 
atsiliepti.

Pastebėjau “Keleivy” ko
respondenciją iš Chicagos 
apie adv. Kučinską, ir tos 
korespondencijos autorius 
ar padavėjas pasirašo Kaz
lų Rudos slapyvarde. Iš to 
sprendžiu, kad jis gali but 
kilęs iš Kazlų Rudos mieste
lio, iš kur ir aš paeinu; gali 
būti, kad esame vienų metų 
ir gal buvome kitąsyk geri 
draugai, taigi malonu butų 
susižinoti. Todėl prašyčiau 
tamstos, Kazlų Ruda, kreip
tis- į mane šiuom adresu: 
Juozas Kazlauskas, 13726 
Eaglesmere avė., Cleveland, 
Ohio.

i
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pažinti, bet turime geriau 
pažinti ir patys save.

Musų uždaviniai irgi ne
pasikeitė, tik ryškesni pasi
darė. Nepriklausomybė yra 
musų idealas, musų laimės 
ir jėgų šaltinis. Todėl ne
priklausomybės gynimas 
buvo ir bus, dabar drauge 
su vilniečiais, musų visu- 
svarbiausia užduotis. Turi
me darbais įrodyti pasau
liui ir kaimynams, kad Vil
niaus gryžimas į Lietuvos 
suverenitetą yra realus tai- 

___  ____  r__ _ kos ir teisės triumfas toje 
kinti visus ir kiekvieną, kas! Europos dalyje. Atmesdami 
kaip galėdamas yra rėmęs karą, kaipo politikos įrankį, 
Vilniaus atvadavimo idėją. ’ eidami tiesiu ir atviru neit- 
Ačiu visiems už moralinę! lalumo keliu, mes turime į- 
paramą, už rupesnius ir su- rodyti ypač savo kaimy- 
gaištą laiką, už gausias au- nams mažos musų valstybės 
kas Vilniaus našlaičiams, patvarumą ir sugebėjimą 
vilniečių įstaigoms, kariams nugalėti visokias kliūtis, n,ę- . w 1 • *■__________________• *___ •_ — „ „

Žinios iš Lietuvos, iš Kau
no ir Vilniaus skelbia, kad 
Vilnius, Lietuvos istorinė 
sostinė, sugryžo prie Lietu
vos; kad lietuvių tautos sva
jonė ir Lietuvos Respubli
kos svai blausias vidaus ir 
užsienio politikos uždavi
nys — Vilniaus atvadavi
mas — išsipildė.

Vilniaus atvadavimas yra 
juk ir Amerikos lietuvių 
troškimo, svajonių ir pa
stangų įsikūnijimas,—tebū
na todėl man leista pasvei-

I . »

Socialdemokratu Vaidmuo
Kovoje už Lietuvos Laistę

— Augustinas Janulaitis. — ’■ ’

(Tąsa)
Vokiečiai, okupavę Lietuvą, užėmė ją 

ilgesniam laikui, negu kitų buvo manyta. 
Sunki buvo vokiečių okupantų našta. Jie 
ne tik plėšė kraštą, bet ir ruošė visišką 
Lietuvos aneksiją. Buvo tokių, kurie tarė, 
kad gerindamiesi prie okupantų politiškai _ .-
laimėsią, kad vokiečių viešpatavimas bus | reikia grįžti Lietuvon ir padėti steigti atsi- 
geresnis negu rusų, atiduosiąs jiems liau- randančią Lietuvą; treti nuėjo į rusų bol-

liucija. Senoji valdžia iširo. Tremtiniai, 
karo audrų blaškomi, neturėdami!; savo 
nusistatymo, dėjosi prie įvairių rusų visuo
menės klodų. Vieni tiki, kad Rusija atsi
gaus, ir nedrįsta eiti prieš ją; kiti, toliau 
matą, taria, jog senoji Rusija subirėjų, jog 

I ji nebegrįš, lietuviams nėra ko ten jieškoti,

—Sveikas gyvas, tėve!
—Ačiū, Maike, už pa

sveikinimą. O kaip tavo pa
ties sveikatėlė? Išrodai lyg 
ir pabalęs.

f —Turiu prisipažinti, tė
ve, kad šiandien ir aš ne
kaip ’aučiuos.

•—Tai reiškia, Maike, kad 
tau reikia citvaro.

—O kas tai yra, tėve?
. —Tai tokios liekarstvos, 

vaike, ką kirmėlės išvaro.
—dvokias kiimęles?
—Žinai, kirmėlės kaip 

kirmėlės. Visi vaikai jų turi 
viduriuose.
i —Bet pian skauda, kaklą, 
o ne Vidurius.

—Džius di sem, Maike, 
aitvaras pamačys.

—O iš kur žinai, tėve, 
kad “pamačys?”

—O kodėl aš negalėčiau 
žinoti? Juk aš Lietuvoje už
augęs, o tenai žmonės nami
nėmis liekarstvomis viso
kias kvarabas išsigydo. Prie 
to, mano teta Brigyta, Die
ve duok jos dūšiai amžiną 
pakajų, buvo daktarka ant 
viso Šiaulių ujiėzdo. Ir ko
kių ligų ji neišęydydavo! 
Bet mažiems vaikams nuo 
visokių paralių visados duo
davo citvaro. O jeigu labai 
katras sirgdavo, tai tokiam 
duodavo sudegintų plunks
nų pauostyt. Teisybė, nuo 
gerklės skaudėjimo išvirda
vo šunų zacirkos.

—Žinau ir aš, tėve, apie 
tuos bu>tir.

—O kaip , tu gali žinot, 
Mail'"3, iuk Lietuvoj tu ne
buvai?

—Aš skaičiau apie tai.
—Jeigu tu skaitei. Maike, 

ką anie tai rašo daktarai, 
tai teisybės nežinai, ba dak
tarai naminių liekarstvų ne
pripažįsta.

—Ir negalima jų pripa
žinti. tėve.

—Nesisprečyk, Maike, ba 
aš geiiau žinau. Vot, na-' 
pšiklat, paimkim tokį žmo
gų, kuris bus nečystos dva
sios apsėstas. Ką čia dakta
ras padarys? O mano teta 
Brigyta, kad Dievas jai duo
tų dangaus karalystę, tokius j 
visada išgydydavo. Paima,' 
būdavo, džiovintą rupužę, i 
išvirina su juodo katino vuo- 
dega, numazgoja tuo rašalu ■ 
keturias stalo kertes, ir duo- J 
da ligoniui išgert. Velnias; 
išeidavo iš ligonio cypda-

Jeigu žmogus ar gyvulys y- 
ra užkerėtas, tai kaneč rei
kalinga rupužė ir juodas ka
tinas. O jeigu maimatizmas 
kaulus suka, tai geriausiai 
gyduolė yra šnapsas ant gy
vatės užpiltas. Bet ne kožna j 
gyvatė pamačlyva, Maike. 
Daugiausia ęylos turi tokia, 
ką per švento Kazimiero at
laidus buna sugauta ir spiri
tu užpilta. Aš, Maike, turė
jau pilną džiogą tokios gy
vatinės pasidaręs, ale, kaip ' 
jau žinai, būnant man andai 
Chicagoj sandariečiai išgė
rė. Užtai jie dabar, ir pasi
dalė tokie smarkus. Jau no- 
li Susivienijimą atimti iš 
socialistų. Taigi matai, vai
ke. kad tokios namie pada
rytos liekarstvos veikia 
daug geriau, negu mokytų 
daktarų padalytos pilės.

—Ar žinai, tėve, kodėl 
tamsus žmonės tokius “vais
tus” vartoja?

—Kad galėtų nuo ligų iš- 
sigydyt.

—Ne, tėve. Tos “gyvati
nės” yra daromos dėl to, 
kad butų kuo pateisinti įpra
timą prie degtinės. Gerti ty
rą degtinę vienam negražu, 
reikia pasiūlyt ir kitiems; 
todėl toks gėrikas apsimeta 
“ligoniu” ir geria snapsą 
kaip “vaistą.” Bet kad kiti 
namiškiai jo neįtartų, jis 
prideda į bonką visokių 
šaknelių, o kartais ir gyvatę 
įgrūda. Sveikiems, žinoma, 
vaistai nereikalingi, todėl; 
juos geria tik “ligonis” arba( 
“ligonė.”

—Tai tu rokuoji, Maike, 
kad tokie lašai nieko nema- 
čija nuo ligų?'

—Žinoma, kad ne. Deg
tinė nėra joks vaistas. Gy
vatė taipgi ne vaistas. Jeigu 
ji bus nuodinga, tai tokią 
degtinę gerti gali but da ir 
pavojinga. O jeigu ji nebus 
nuodinga, tai reikš tik tiek, 
kiek paprastas sliekas ar vi
jūnas į degtinę įleistas.

' —Na, o ka tu pasakysi, 
Maike, apie fkerosiną, kurį 
Lietuvos žmonės duoda ant 
cukiaus mažiems vaikams 
nuo kirmėlių?

—Kerosinas, tėve, tinka 
tik lempoms, bet ne vaikų

—Na. jeigu ' taip, Maike, 
viduriams.
tai jau aš neturiu su tavim 
kalbos. Tu išpeikei visas 
mano liekarstvas. Gud-bai.

ir šauliams.
Toji šauni daina, “Mes be 

Vilniaus nenurimsim,” iš
pranašavo šį dramatišką 
Vilniaus sugiyžimą greičiau 
negu tikėtasi. Tačiau Vil
niaus sugryžimas visai ne
reiškia, kad mes dabar jau 
galime “nurimti,” — visai 
ne! Dabar reikalingas di
džiausias budrumas, vieny
bė ir įtempimas visų kūry
binių krašto pajėgų. Tačiau 
manyti, kad “Vilniaus atga
vimo kaina sudaro pavojų 
nepriklausomybės išlaiky
mui,” visgi butų klaidinga, 
nes Vilniaus gryžimas ištik- 
rujų nebuvo “pirktas,” bet

išsemiamą entuziazmą ir 
prisirišimą prie savos kultū
ros ir tradicijų, sąmoningą 
bendradarbiavimą žmonijos 
progresui ir tokiu budu lai
mėti sau jų kaimynišką prie
lankumą ir pagarbą.

Naujose ribose įsistiprinu
si, vidujinę krašto valstybę 
visu rimtumu patikrinusi, 
Lietuva su pasiiyžimu, su 
viltim ir su Jūsų talka eina 
didelių darbų dirbti: mes 
turime laimėti vilniečių šir
dis, turime juos padalyti

dį; kiti turėjo pradėti kovą ir pasipriešini
mą, kiek tat buvo galima karo okupacijos 
metu. Ūkininkai buvo spaudžiami, slėgė 
juos didelės rekvizicijos; darbininkai bu
vo varomi į prievartos darbus, marinami 
badu, lietuvių spauda uždrausta, vėl vis
kas pradėjo eiti į palėpį.

Prasideda kova prieš okupaciją. Kova 
atskirų asmenų įvairiose vietose su vokie
čių žiaurumais, slėgimu, prieina iki vokie
čių žandarų užmušimų. Ir vėl pradeda eiti 
slapta spausdinamieji atsišauKimai. Pir
mieji pasirodo LSDP 1916 m., kur reika
laujama demokratinės Lietuvos respubli
kos; po to juos leido ir demokratai.

Nepavyko vokiečių okupacijai nuslo
pinti jau senai atbudusios lietuvių tautos 
dvasios. O čia ėmė vokiečiams nebesisekti 
karas. Skaitytis su galingu Europos tautų 
tarpe apsisprendimo klausimu ima ir jie, 
dabar aneksuoti tiesioginiai ir padaryti iš 
Lietuvos savo provincijos jie negali, bet

laimingesniais, o drauge ir j bando tat padalyti aplinkiniais keliais, 
sąmoningais Lietuvos pilie-!
čiais. Mes taipgi turime sa- rfį" °- '"n- "i- ' r” ~
vo mylimą kraštą padaryti dalimL Pagaliau vokiečių okupacine val-

resų sferą, padalyti ją bent savo sąjungos

džia ima trupėti. Atsiranda Lietuvos vy-sudaio atskilą n nepapiastąl ne aukso kasvklu nausybe ir krašto atstovybes užuomazga,
Lietuvos ir Sovietu Rusijos ne dUR“'° Kasyklų , Drasideda Lietuvos iumrimas ir na-cantvkiu išraiškos fakta 1 Jieškodami, bet padvigu- ja-R.ul P’asuiecia uieiuvos jungimas n pa antykių isiaiskos taktą,— - darhinruma ir or- krascių surisimas su centru, su Vilnium, 
faktą, kuris prašalino lenkų ... L I jnia varyti savarankią politika priešingą1779 m pfu nrpfpnyiias ki> ganizaciių Sumanymą musų pununą piiesiugąmetų pietenzijas, ku- § okupantams, pradeda palengvo trukti oku-
ris labai sustiprino lietuvių sena . praktikuojamoje, f ės valdžios pančiai tauta moraliai. kooperacijos ir privačios ini- Pacines vaiazios pančiai.

ciatyvbs ūkio sistemoje. Ant
Tiesa, Lietuva dabar pra- palinkusio beržo net ir ož- 

deda naują laikotarpį nau-1 kos lipa — sako musų prie- 
josįe valstybės ribose ir nau-j žodis. Nuo musų

kad musų Lietuva butų sta
ti ir galingą netik materija-! 
Įėję, bet ir. moralėje kultū
roje. Tat, Vilniaus sugiyži- 
mo įkvėpiaįni, eikime prie 
bendrojo darbo pirmyn.

P. Žadeikis,
Lietuvos Atstovas.

jode, niekad piimiau nebo
tose sąlygose. Tose sąlygo
se mums privalu susivokti ir 
atatinkamai savo žingsnius’ 
nustatyti, turint galvoje,, 
kad musų gerojo kaimyno 
politika nepasikeitė. Kai-i 
mynus mums privalu gerai

Vokietija pralaimėjo kėrą vakaruose, ją 
ištiko revoliucija, ir galutinai subirėjo 

lusu jiic- slėgusioji Lietuvą okupacinė valdžia. Rei- 
'"U m kuli kčjo dabar faktinai perimti viso krašto 
- - g , valdymą, sudaryti visą valstybinį aparar 

Į tą, organizuoti jos gynimą nuo visų, kurie 
stengėsi ją okupuoti. Iš apačios, geros va
lios žmonių pasišventimu pavyko tat pa
dalyti, pastatyti kraštą ant kojų.

Ir ėmė grįžti iš Rusijos karo tremtiniai. 
Pralaimėjusioj karą Rusijoj ištiko revo-

mas.
—Nekalbėk niekų, tėve, 

nes aš neklausysiu.
-Maike, tu turėtum nu

važiuoti šventon musų Lie
tuvon ir pamatyti, kaip bur
tininkai visokias ligas gydo, 
tai tu šitaip nekalbėtum. 
Kuo piktesne liga, tuo mac 
jiesniu liekarstvų duoda.

BULGARIJOJ SPROGO 
AMUNICIJA.

Sofijos žiniomis, Kazal- 
niko amunicijos dirbtuvėj 
pereitą sąvaitę įvyko spro
gimas, kuris užmušė 6 bul
garų armijos karininkus ir 
vieną kareivį, be to, šešis 
kitus asmenis sužeidė,

MANO TĖVYNEI.
Ilgai, ilgai po kryžiumi tu klūpėjai, 
Nužeminta, ir be vilties. 
Visas skriaudas tu tylomis kentėjai, 
Kai svetimi tau čiulpė kraują iš širdies.
Naujus dievus tau nešė atėjūnai
Ir žiauriai krikštijo kardu ir ugnimi.
Dalinos ir draskė tavo kūną.
Kol dienos tau pavirto tamsia naktimi.
Per šimtmečius tave kryžiais nusėjo, 
Smuikeliais papuošė visus laukus.
Bet kai sukniubusi po kryžiumi gulėjai. 
Nematė tavo ašarų aukštas dangus.
Bet iš lūšnų, iš juodo skurdo marių 
Pakilo drąsus, laisvės trokštą arai, — 
Verčia stabus, kietus dirvonus aria, — 
Ir tiesiasi tolyn naujų dienų barai.
Nors ašaros dažnai tau skruostus aprasoja, 
Užgniaužia lupose žodžius laisvos minties,— 
Nenusimink, tvirtai tikėk, brangioji — 
Tai paskutiniai atodūsiai nakties.
Dar valanda, antra, kelios minutės — 
Šviesi aušra šešėlius išblaškys.
Nei šmėklų aimanos, nei burtų kliūtys 
Saulės tekėjimo nesulaikys.

Pr. Sčepanavičius

TĖVŲ ŽEMĖ.
Ten, kur aukštos pušys šnera, 
Giedras dangus, kaip vilnis; 
Ten gyventi linksma, gera, 
Ten šventa tėvu šalis...

Kur Merkys, srauni šešppė, 
Nemunas ir Dauguva, 
Kur vingiuoja Neries upė, 
Ten mus kraštas Lietuva...

Lygios lankos, gražus gojai, 
Auksu žėri ežerai, 
Skardžių šlaituos, tarsi rojuj, 
Žydi gėlės taip gražiai...

Amžius mus tėvai kentėjo— 
Pančiai priespaudos pikti.
Kančios laurus jiems uždėjo 
Nūn mes esame laisvi...

Ir laukuose musų krašto, 
Kurio vardas Lietuva, 
Kur nebuvo laisvės, rašto, 
Skamba vėl laisva daina...

Ten, kur aukštos pušys šnera, 
Temsta pasakų naktis, 
Ten gyventi linksma, gera, 
Ten lietuviška šalis...

VI. Viliunas.
.■ a . —— — ~ - v. ... .

ševikų eiles, nes tikėjo, kad jie paims vir
šų, ir tenai reikia dirbti Lietuvos naudai, o 
kai kurie dvarininkai ir jų vaikai nuėjo 
Lenkijon.

Jau rusų revoliucijos pradžioj lietuviai 
kariai ėmė skirtis iš rusų kariuomenės ei
lių ir formuoti savo burtus. Jie neketino 
dalyvauti rusų vidaus revoliucijos karuo
se, grįždami namo galėjo padėti sudalyti 
Lietuvos kariuomenę, reikalingą kraštui 
apginti.

Atsirado krašto atstovybė, laikinoji val
džia, susidarė kariuomenė. Reikėjo tvar
kyti krašto reikalai iš vidaus ir su kai
mynais.

Naujadaras — naujoji Lietuva, niekenę 
nepalaikoma, atsiradusi savo jėgomis iš 
apačios, savo krauju, turėjo įrodyti savo 
teisę gyventi.

O buvo puolimų iš visų pusių. Įsivyra
vusi Rusuose komunistų partija pradėjo 
rinkti subirėjusią Rusiją. Jaunoji Lietuvos 
kariuomenė, susidedanti iš savanorių, at
rėmė jų puolimą. Vėliau komunistai'ban
dė padaryti sukilimą kariuomenėj, bet ne
pavyko.

Vokiečiai nenorėjo išsižadėti' užimtor 
sios Lietuvos. Traukdamiesi darė kliūčių 
Lietuvai organizuotis, o paskui Bermonto 
burių pavidalu stengėsi vėl Lietuvoj įsitai
syti. Visi tie buriėi buvo išvyti.

Lenkija, ką tik įsigijusieji laisvę, ėmė 
pulti kitas Tautas, panorėjusias laisves. 
Li.tuvai iki šiol ji buvo priešas; kenkė Vi
saip ir, visur, puolinėjo su ginklu, darė są
mokslus viduje, trukdė Lietuvai kitų vals
tybių tarpe, užėmė Lietuvos sostinę, ketin
dama eiti toliau, kad užimtų visą’Lietuvą. 
Lietuvos dvarininkų vaikai, gindami savo 
dvarus, vedė į Lietuvą lenkų lęgijonus, 
kad ją užkariąutų, bet ir čia musų kariuo
menei, kuriai padėjo ūkininkų ir bežemių 
vaikai, teko sulaikyti lenkų žygius. Nega
lėdama tiesioginiai pulti, Lenkija naudojo 
užsienio spaudimus, palaikė vidaus suiru
tes ir jomis naudojosi. Šitos politikos lai
kėsi Lenkijos dvarininkai, buržuazija.

Be ginklų vartojo ir kitų priemonių. 
Sykį buvo bandymas surišti Lietuvą su 
Lenkija — tai Hymanso unijos projektas. 
Atsitolinę nuo liaudies ir ginkluotos tau
tos jėgos, Lietuvos politikai, baimės apim- 

jti, buvo priėmę siūlomus pančius. Pasi
priešinimo audra nušlavė šitą unijos šu- 

I manymą.
Neiškarto susitvarkė valstybinis Lietu

vos aparatas. Grįžo iš Rusų lietuviai val
dininkai, neapsipratę su nauja būkle; sto
jo į darbą daugybė naujų, dar neįsivariu
sių į darbą; bet juo toliau, tuo labiau 
šiurkštumai lyginos.

Naujoji valstybė turėjo sudalyti naujus 
Lietuvos valstybinės santvarkos įstaty
mus — konstituciją. Rašė ją steigiamasis 
seimas. Buvo tai pirmieji metai šiek tiek 
apsitvarkiusio gyvenimo. Steigiamasis sei- 

' mas savo darbuose išpildė LSDP progra
mos minimum reikalavimų, kai jie prieš 
25 metų daug kam atrodė tuščia svajone; 
berods, įvykdė tik iš dalies: įvykdė politi
nę programą ir dalį ekonominių reikalavi
mų. Ir net 1 gegužės dieną buvo pripažin
ta darbo žmonių šventė. Reikalinga buvo 
žemės reforma — paimti žemę iš dvari
ninkų ir perduoti darbo žmonėms, bent 
taip norėta ir kalbėta.

Nepriklausomoj Lietuvoj, pradėjus Lie
tuvos žmonėms gyventi kitose sąlygose, 

I negu buvo iki šiol, kitaip atrodė socialinės 
ir politinės kovos. Išnyko galingieji dvari
ninkai, vos maža dalis jų teužsiliko, ne
buvo stiprios pramonės, sodžiuj ir mieste 
dauguma — ūkininkai, amatninkai, vidu
tiniai ar maži pirkliai. Dėl stokos aiškių 
interesų susidūrimų, atsirado daugybė 
partijų ir partijėlių su dideliais apetitais ii 
su menkučiais, kartais, visuomeniniais in- 
teresais. Aštrios buvo varžytinės tarp par
tijų — visi vyliojo balsuotojus: kiekvienas 
daugiau duodavo. Kartais (labai, berods, 
retai) už tų karštų veikėjų (atskii-ų asfne- 
nų) slėpėsi svetimos valstybės agentai, ku
rie, negalėdami atvirai, pulti, bandė dema
goginiais keliais išardyti Lietuvą. Bet ji 
turėjo jauną, sveiką kūną, jo suplaišioti 
nepavyko. Daug čionai reiškė tas dvasinis 
atutas, kurį buvo įdėjus Į liaudį LSDP, 
dirbdama joje nuo 1896 m., mokydama 
organizuotai veikti dėl geresnės ateities.' 

(Iš “Kultūros.”) 
(Pabaiga)

Vilniaus atgavimas 
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/tarytus jai nuostol 
w tik neprisidės prie Ii 
sips Lietuvos dalies nusl 
dinimo, bet, atvirkščiai 
riša Lietuva galės spai 
niu tempu žengti ekoiu 
nė? gerovės linkme, žinc 

' su sąlyga, jei mes patys 
kėsinę tinkamai tvari

■ savo viduje ir nedaiy 
klaidu. Vilniui ir jo ap 
kėms padarytus nuost 
darbšti lietuvių ranka t 
pu laiku įsteigs užgj 
Tuo labiau, kad Vii 
krašte karas neilgai už 
ir, palyginti, karonuos 
padalyti daiktams ir

i nėms nėra milžiniški, 
bent jau žymiai ma 
negu Didžiojo karo 
buvo padaryta visai 
vai. Pats Vilniaus r 
labai mažai apgria 
atgautos? srityse'žym 
kentėjo tik svari 
sabsumdš keliai, ir j 
Kelių stotys.

Kadangi Lietuva; 
dem žemės ūkio kra. 
tokio miesto, kaip 
atgavimas, pakels že 
Ko gaminių suvartos 
sdaiys musų krašto 
umlią, lengvai pi 
uaiemės ūkio gamii 
mh. 1936 metais, sti 
ką duomenimis, Vili 

bun priskaitoma 20i 
gjrentojų (Kaune gyve 
jų priskaitoma iki 140,01 
fimo prie Lietuvos gi 
apie 450,000 gyvento 
Taigi, bent pusę iš jų sue 

• I ro miestelėnai. Anksčia
I prieš Vilniaus atgavim 

Lietuvoje miestuose gyven 
apie 22 nuoš. visų gyvento 
jii Dabar miestelėnų skai 
fflis pašoks, tur but, iki .21 
nuošimčių visų Lietuvos 
Ipentojų. Ūkio požiūriu 
idesmT’ gyventojų '-susi
kaupimas miestuose, ku
riuose paprastai buna vysto- 
Ja įvairi, kraštui naudinga 
rimonė, yra visai sveikas 
tiškiuys. nes mažiau tenka 
•užsienio isigabėnti įvairių 

Itimonė'’ dirbinių, o žemės 
i’o produktus ūkininkai 
Sli tuomet parduoti .savo 
-estams. Net tokiuose ti-' 
lirose žemės ūkio kraš
te, kaip Danijoje ir Olan- 
•įoje, miestuose gyvena 
w 45 nuoš. visų krašto 
Srentojų. Lietuva, dabar,) 
Watna apie 27 nuoš. višų 

gyventoju miestuosė,) 
W yra atsilikusi nuo 
'^kir Olandijos. Taigi, 
t^os miestai galės ta to- 
^•ugti, plečiantis musų 
^oei, tačiau labai svar- i 
^dalykas jau dabar pra

lakamai tvarkj'ti musų!
įmonių veiklą, i 

J ^plečianti pramonė 
Tūlotu žemės ūkio ir 
V: kad musų miesteliai 
r*1 neturėtu žemės 
įskaitom Pramonės 

Lietuvoje būtinas,,
Lietuva užsie-į 

Plhmonės dirbinius

Cit 
raiti 
kitu

i. >
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Įvairios Žinios
Koks Dabar Karas 

Vakaruose.

Kokios Pramonės Esama Vilniaus Krašte. kar^biT^
I vakaiu frontą.

Nesenai anglų laikrašti-

sumoka šimtus milijonų li
tų. Nors Vilnius ilgą laiką

itiniai,
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ja alsi-
toliau

eskoti, 
ti atsį.
njbol.
ts vir.
idai, o
nuėjo

tuviai
lės ei- j
ketino F
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’.raštui

‘ *
ji vai.
• tvar-
u kai-

Jkenę
nislš
savo

vyra-
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iuvoš
i,'at- 
ban-
t ne-

Vilniaus atgavimas gali
ma nagrinėti įvairiais po
žiūriais, nes šio miesto ir jo 
sričių istorija yra giliai įsi
liejusi į visą Lietuvos tiek 
praeities, tiek ir dabarties 
gyvenimą. Mes šiam straips
nely atkreipsime • dėmesį 
tik į Vilniaus krašto reikš
mę Ūkiškuoju požiūriu ir iš 
viso—kaip Vilniaus atgavi
mas paveiks Lietuvos ūkį. 
Ar mes, turėdami didesnius 
žemių plotus, didesnius mie
stus, įstengsime sparčiau 
žengti ekonominės gerovės 
linkme, ar karo nualintų te
ritorijų ir miesto grįžimas 
bus visai LLL— 
ekonominė našta?

į tokius, ar panašius klau- ’4 ^įdeli malūnai, 1
simus galima butų labai saldainių fabrikas, 1 krak- 
trumpai, bet kartu ir teisin- 1110k) dirbtuvė, 7 bravorai, 
gai atsakyti — Vilniaus at- 18 spirito varyklų, 2 spirito 
gavimas, nežiūrint į karo Įmonės, 2 tabako
padarytus jam nuostolius, fabrikai, 3 cheminių gami
ne tik neprisidės prie liku- fabrikai,_ 1 dujų įmonė,
siųs Lietuvos dalies nuskur- spaustuve, - gelezinke-
dinimo, bet, atvirkščiai — dirbtuves. Tokiu budu
visa Lietuva gales spartės- atgautose srityse veikia,,dali
niu tempu žengti ekonomi- Siau kaip Ub didesnių ar 
nės geroves linkme, žinoma, 
su sąlyga, jei mes patys mo-

Laikraštininkai vienbal
siai pažymi, kad kariuome-. .. T . . . - l ietį ijcizj v am, ixci v i nai iiiuiiu ~

buvo tolnnas Lenkijos pro- nė fronte visai nepastebi- X T1VI Al yxc-’ »-v» 1 n n K Ir i I _ . . . . . *vincijos miestas, bet reikia 
pasakyti, nuo seno turėjo vi
są eilę pramonės įmonių, 
kurios ir dabar neabejoti
nai galės plėstis. Apytik
riai duomenimis atgautoje 
musų teritorijoje yra 12

ma. Ištisos divizijos taip pa
slėpto®, kad patrankos, tan
kai, net ir paskiri kareiviai 
visai susilieja su aplinku
ma. Norėdami surasti leng
vąją bateriją, laikraštinin-

. , i kai turėjo prie jos prieiti
p lytimų, 1 keramikos dnli- per 50 žingsniu, bet ir tada
tuvė, 2 stiklo fabrikai, 7 me
talo apdiibimo įmonės, 6 
mašinų dirbtuvės, 9 lentpiu- ‘j-Vųilu"
vės, 6 medžio dirbinių fab
rikai, 2 dideli kartono (ar 
popieriaus) fabrikai, 9 odos 
fabrikai, ' 3 odų dirbinių 

Lietuvai sunki diibtuvės, 2 virvių dirbtu
vės, 11 popieriaus dirbinių

trumpai, bet kartu ir teisin- molo dirbtuvė, 7 bravorai,

Tokiu budu
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mažesnių dirbtuvių ir fabri
kų. Šių pramonės įmonių 

kėslmeft tinkamai’ * tvarkytis atgavimas dalinai atsvers tą 
savo viduje ir nedalysime I . Lietuvai pa
klaidų. Vilniui ir jo apylin- ?are Klaipėdos krašto nete- 
kems padalytus nuostolius girnas ir neabejotinai pnsi- 
darbšti lietuviu ranka truin- des Prle V1SO Lietuvos eko- 
pu laiku įstefgs užgydyti, "ominio gyvenimo suinten- 
Tuo labiau, kad Vilniaus j "j Lietuvos gyven-
krašte karas neilgai užtiuko geroves pakėlimo. Zp 
ir, palyginti, karo nuostoliai "omą, šiandien esant Lie- 
padaryti daiktams ir žmo-1 ^uvoJe ,.^desmems1 mies- 
ųėms nėra milžiniški, arba | didesnei teritorijai ir 

jau žymiai mažesni,' kieklu.1 gYvent°-
Didžiojo karo metu JV’ re.lkla ^m.lal

padaryta visai Lietu-^.lau Protingiau risti jvai- 
Pats Vilniaus miestas 
mažai apgriautas, o

jie pamątė tik du kareivius, 
išlindusius iš žemės su dide- 

, kur ruko lauko 
' virtuvės. Motorizuotų kolo
nų didžiuliai sunkvežimiai 
apdengti fantastiškai išda
žytais brezentais, kurie daro 
juos visai nepastebimais.

Be to, laikraštininkai pie
šia nepaprastas scenas, pra
eitojo karo kareivių visai 
nematytas. Taikos gyveni
mas glaudžiai susipynęs su 
karinio gyvenimo sąlygo
mis ir baterijų pozicijų tar
pe galima matyti ramiai dir
bančius laukuose ūkinin
kus. Ypač laikraštininkus 
nustebino ta aplinkybė, kad 
per ti timpą laiką anglų ka
riuomenės apgyventoje te
ritorijoje išdygo galingi 
gelžbetoniniai pastatai, pa
našus į Maginot sustiprini
mus. Kai kurie pastatai tikri 
fortai, į kuriuos gali sutilpti 
stambų® kariniai vienetai. 
Kiti mažesni, kuriuos karei-

Trys Kandidatai į Vyriausi Tribunolą.

šiomis dienomis mirė teisėjas Butler, vienas Vyriausiojo 
rėdyti trys galimi kandida tai. Iš kairės į dešinę yra adv. 
ras Frank Murphy ir apeliacijų rūmų teisėjas Harold M.

Tribunolo narių. Čia yra pa- 
John P. Devaney, prokuro- 
btephens.

PAJIEŠK0JIMA1
Pajieškau brolių Baltramiejų, Ši

mėną ir Valentiną Meldažius, kilu
si s iš Šilavoto parapijos, Pažarsėio 
Ląiinii. Taipgi prašau atsiliepti sesu
tę Magdalena Kazlauskienę Visi at- 
ta/.iavo Amerikon prieš karą, gyve
nų Pennsylvanijos valstijoje. Jie pa
tys arba kas nors iš jų geni draugų, 
žinančių jų likimą, malonėkite man 
p.anešti, busiu labai dėkinga, nes pa
ti rengiuosi grįžti i Suvienytas Vals
tijas ir turiu labai svarbių žinių iž. 
Afgentinos jiems ptapešti. Mand ad- 
rc as; Fra. Maria Meldą ivtė de Stra- 
I elailienė. Poste Restante, Correiy 
Central, Buenos Aires, Argentina. (Q 

—7— -----------i ;
,'n’anas Skokauckas su žmona, 

1 urios pravardė iš tėvų Žiliūtė MariJ 
joną iš Miežiškių miestelio, pąjičš-' 
kom švogerkos Agnieškos Juškaitės,, 
gir įėjom kad ženota, bet po vyru 
prą aidės nežinotu; taipgi ir Kapm.

t Fartaličio <gal Sargaičio?), abudu 
paeina Iš Panevėžio npskr.. Miežis- 

-i i’’ kaimo. Girdėjom kad abu gyvena 
Chicagoje. Prašau atsišaukti, arba 

Jkui ie žinot malonėkite pranešti jų: 
indrein. (8)

Antanas Skokauckas ,
P. O. Box 267, . Endicott, N. Y. ■ 

• •h* 77^-^—------:;,
.Paj.čškau V ncento Kainpio, ią Lie-; 
I '■«? Paeina iš Siaubų apskr., .Meš

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

S. Urmons (8)
loių S. Washtenaw av., Chicago, Ill.

KIETŲJŲ ANGLIŲ MAINER1AI ^mynos tragedija 
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Scai boro, Me.j—: Pereitą 
sąvaitę čia įvyko šiurpi tra
gedija. 60 metų amžiaus 
William Rowe nušovė savo 
žmoną, du sunu, padegė 
triobą ir paskui pats nusišo- 

' ve. Kodėl jis taip padarė, 
niekas tikrai nežino.

TE JOHN MITCHELLIO DIENĄ.

bent 
negu 
buvo 
vai. 
labai 
atgautose Srityse žymiau nu
kertėjo tik svarbesnieji 
sausumos 1 „
kelių stotys.

Kadangi Lietuva .yra per- ^a(j al tima kaiminystė su 
dėm žemės ūkio kraštas, tai Sovietu Rusija greičiausiai 
tokio miesto, kaip Vilnius • - - -
atgavimas, pakels žemės u- 
kio gaminių suvartojimą ir 
sudarys musų krašto viduje 
natūralią, lengvai prieina
mą žemės ūkio gaminiams 
rinką. 1936 metais, statisti
kos duomenimis, Vilniuje 
buvo priskaitoma 208,000 
gyventojų (Kaune gyvento
jų priskaitoma iki 140,000). 
Iš viso prie Lietuvos grįžo 
apie 450,000 gyventojų. 
Taigi, bent pusę iš jų suda
ro miestelėnai. Anksčiau, 
prieš Vilniaus atgavimą, 
Lietuvoje miestuose gyveno 
apie 22 nuoš. visų gyvento
jų. Dabar miestelėnų skai
čius pašoks, tur but, iki .27 
nuošimčių 
gyventojų. Ūkio požiūriu 
didesni® ------ —3
kaupimas 
riuose paprastai buna vysto
ma įvairi, kraštui naudinga 
pramonė, yra visai sveikas 
reiškinys, nes mažiau tenka 
iš užsienio isigabenti įvairių 
pramonės dirbinių, o žemės 
ūkio produktus ūkininkai 
gali tuomet parduoti .savo 
miestams. Net tokiuose ti
piškuose žemės ūkio kraš
tuose, kaip Danijoje ir Olan
dijoje, miestuose gyvena 
apie 45 nuoš. visų krašto 
gyventojų. Lietuva, dabar, 
turėdama apie 27 nuoš. visų 
savo gvv.entoju miestuose, 
dar-toli, yra atsilikusi nuo 
Danijos ir Olandijos. Taigi, 
Lietuvos miestai galės.in to
liau augti, plečiantis musų 
pramonei, tačiau labai svar
bus dalykas jau dabar pra
dėti tinkamai tvarkyti musų 
pramonės įmonių veiklą, 
kad besiplečianti pramonė 
neišnaudotu žemės ūkio ir 
iš viso, kad musų miesteliai 
pergreit neturėtu žemės 
ūkio sąskaiton. Pramonės 
plėtimas Lietuvoje, būtinas, 
nes kasmet Lietuva užsie
niui už pramonės dirbinius

liūs ekonominius klausi
mus, kad pirmoje eilėje, bu
tų atitaisyti žemės ukiui tie 

tik cvarbpenipii, nuotoliai, kuriuos musų že- 
keliai ir geležin- mės ,ukis neužpelnytai paty- 

5 re ekonomines krizes išda
voje. Neturime dar pamirš-

pagyvins per Lietuvą tarp
tautinį susisiekimą, kas taip 
pat galės atnešti musų kraš
tui ekonominės naudos. 
Trumpai tariant, Vilniaus 
ir jo sričių atgavimas suda
ro "ana palankias sąlygas 
musų ūkio atsigavimui, bet 
greitesniu laiku sulaukti 
ekonominio atkutimo pačia 
žymesne dalimi vis tik pri
klauso nuo musų pačių su
gebėjimo tinkamai įjungti 
Vilniaus sritį į visos Lietu
vos ekonominį gyvenimą. 
Darbo daug. Svarbu, kad 
turėtume pakankamai iš
tvermės ir proto.

J. Vaišnorai.

tų vargšų, kurie už jį baisa 
vo. Ka demokratai per 4 
metu® buvo padarę darbi
ninkams geia, tą republi
konas James sunaikino per 
vienus metus. Jeigu ir to

no mieste, Court House aik- liau taip eis, tai Pennsylva- 
štėj, kur yra pastaytas Mit- 
chelliui paminklas, susirin
kę kasyklų darbininkai su
dėjo vainiką savo vado at
minčiai pagerbti.

1 John Mitchell suorgani- 
viai vadino “žirnelių dėžu- zavo angliakasius į United 
temis,” i 
kulkosvaidžiai bei artileri-, uniją 
ja, visai s ___r____  _ . .
ma. Visi pastatai pastatyti 1902 metais. ‘Buvo tai labai 
pagal paskutinius technikos 1 sunkios kovosj. bet ne veltui, 
reikalavimus, su sandariu-1 Piima angliakasiai turėda
mi? plieninėmis durimis, po- dirbtj žemės gelmėse po 
žeminiais telefonų laidais 1 12 valandų į dieną ir saulę 
susieti su tolimu užnugariu, I pamatydavo, ,tik sekmadie- 
aprupinti periskopais, pro 
kuriuos galima stebėti ap- . 
linką, lyg butum žemės pa- gyvenimas, 
viršiuje. - < _’ ’ . , .

Britų kareiviai franeuzų ir anglai kitų tautybių mai- 
gyventojų tarpe labai popu- -....... ’-i.,
liarųs, kad nuolat gerai nu
siteikę: nuolat bendrauda
mi su gyventojais anglų ka
reiviai gauna daug dovanų, 
vyriausiai — rūkalų. Laik
raštininkai daro išvadą, kad 
legendinio anglų kareivio 
Tommi Atkinzo dvasia nė
ra išnykusi ir anglų ekspedi
cinio korpuso kariai bus to
kie pat atsparus, kaip ir jų 
pirmtakai.
KUNIGŲ CELIBATAS.

—Išaiškinta kunigų bepatystūs iš' 
puolimas, šių knygų turėtu perskui- 
torija, pasekmės ir jų doriškai nu
lyti kiekvienas vvras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų inoterjs. 
dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokių kunigų globų. Parašė kun. Geo. 
Towspnd Fox. D. D., sulietuvino 
Ferdinand do Samogitia.............. 25c.

Kietujų anglių srity ang
liakasiai kas metai švenčia 
vadinamą “John Mitchell 
Day,” ktrt’i pripuola 30 spa
lių. Nedirbo tą dieną maine- 
liai ir šiais metais. Scranto-

nijos angliakasiai ir vėl su
silauks 1900 metų baudžia
vos. Ar atsikels .iš kapo 
John Mitchell vėl jiems pa-! 
dėti? Mainerio Sūnūs.

APS1VEDIMAL

visų Lietuvos

gyventojų xsusi-
miestuose, ku-

ir kuriuose paslėpti Mine Workers of America 
«. uic.i- ----j-į ir vedė didžiausius 

i susilieję su aplinkų-' angliakasių streikus 1900 ir

niais. Tai buvo tikrai ver
giškas darbąš' ir vergiškas 

,'-^ienybės . tarp 
angliakasių ųebuyo. Airiai 

nerius niekindavo ir pulda
vo. John Mitchell išaiškino, 
kad klaidinga ir pragaištin
ga yra darbininkams kovoti 
taip savęs. Darbininkai-pri- - 
valo visi eiti iš vieno, kaip 
tikri broliai, ir išvien kovoti 
prieš kapitalą, nes kapitalas 
visus juos lygiai' išnaudoja 
ir visų yra lygus priešas. 
Mitchellis nurodė, kad -dirb
ti no žeme 12. valandų kas
dien yra perdaug. Maine- 
riai neprivalo daugiau dirb
ti kaip 8 valandas. Ir darbo 
valandos turi but sutrum
pintos, ir atlyginimas pakel
tas. Ir jo suvienyti anglia
kasiai visko pasiekė.

Bet su pasigailėjimu rei-

OLANDAI ŠAUDO VO
KIEČIŲ ORLAIVIUS.

i Vokiečių smurtas pradeda
■ jau išvesti olandus iš kant-1 
i rybės. Negana kad nacių ■ 
. minos skandina Olandijos!

laivus, pastai uoju laiku O- 
i landijos viršum pradėjo 
i nuolatos skraidyt Vokieti

jos orlaiviai. Todėl olandai 
pradėjo juos šaudyt. Apšau- 

; dė vieną orlaivį pereitą su- 
i batą, apšaudė vieną praėju- 
; sį nedėldienį, o

vienas jau buvo nušautas 
žemėn. Vokiečių lakūnas 
užmuštas.

panedėlj

GAIDYS DEDA KIAU
ŠINIUS.

“The Detroit News,” ku
rį mums prisiuntė drg. A. 
Kataržis, praneša iš Sagi
naw, Mich., kad pas farmer- 
ką E. Matzkę didelis baltų
jų leghornų veislės gaidys 
deda kiaušinius. Kiaušiniai 
esą tokie pat kaip vištų, bet 
viščiukai iš jų neišsiperi. 
Mrs. Matzke laikanti 
gaidį kaip įdomybę.

tų

CIO . Išrinktas Detroito Majoras

Det-Čia yra parodytas su savo žmona Edward J. Jeffries, naujas 
roilo majoras, kurio kandidatūrų rėmė CIO automobilistų unija ir 
kitos darbininkų organizacijos. Kitoj vietoj šiame "Keleivio” nu
mery telpa platesnis tų rinkimų aprašymas.

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

Analis Bijūnas
Beardmore, Ont,, Canada.

Pajieškau merginos tikslu apsives
ti. kuri mylėtų ramų, draugišką gy
venimą, nesenesnės 30 metų; esu pą- 
siturintis vaikinas, turiu pastovų 
darbą, prašau šu pirmu ląisjcu pri
siusi savo fotografiją. Atsakysiu tik 
ant rimtų laiškų. Pavąikslą ,sugrą
žinsiu atgal pareikalavus. Plačiai! 
apie save paaiškinsiu laišku. (8) 

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

fJežah, Ont., Canada.

l’djiešhau savo vyro Juliaus' Mi- 
<liūno, angliškai vadinas Jack Mi
chell. Jis prasišalino 1937 m. ir pali
kę mane su. maža mergaite.

čjonais jo paveikslas.
'Jis apie 3'0 metų amžiaus, aukšti). 

Ugi<>. myli sportu rodytis. Veikiausia 
jis hijjduoda neženotU: Kurie žinot; 
llur, jis; randasi malopėkit man pra> 
riesti, uŽ'ką'busiu labai dėkinga. (9).

Mis. J. Michunas
150 N. Third st., Duquesne, Pa. 1

Pajie.škau apsivedimui rimtos mer
ginos arba našlės be šeimynos nuo 
27 iki 39 metų; aš esu vaikina_s, gerai 
atrodau, dirbu aukso mainose. Kuri 
mylėtų gražų rimtų gyvenimą, pra
šau atsišaukti. Daugiai) žinių klaus
kite laišku. J. J. K (9)

Box 329, Geraldton, Orit., Canada.

Pajieškau apsivedimui našlės; aš 
gsu vaikinas, 35 metų amžiaus. Pra
šau prisiųsti su pirmu laišku savo 
paveikslą. J. O. (0)

207 Ontario st.. West
Montreal, Canada.

Darbininkas ant Ūkės i x
Reikalingas, rimtam žmogui dar

iais ant visados. Atsiliepkit tik. to
kie, kurie mokat ūkės mašinas val
dyt. Su alga susitaikysim per laiš
kus. J. Pasternak (8)

241 Fisher street, Walpole, Mass.

Reikalingas Darbininkas
Dirbt ant 'ūkės aplink namus, dar

bas nesunkus, karvių melžti nerei
kia; maža ūkė tai ir darbo mažai. 
Rašydami laišką pažymėkite kiek 
norėsit užmokesčio. (0)

ALEX WHITE
R, F. D. 2. Thomaston, Conn.

Petronėlė Lamsargienč
Užlaikau Visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių Bgq. IČurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės' pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (50)

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

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir 
Sustiprinkit 
PLAUKUS

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

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

Rašytojas Rastas Negyvas.
Pereitą sąvaitę buvo ras

tas garage negyvas New 
, Richard 

. Jis buvo užtroš
kęs automobiliaus smalkė
mis.

kia pasakyti-,'*'kad angliaka-i Yorko rašytojas, 
šiai jau pradedą pamiršti I Hoffman. J:ęb"
Mitchelio žodžius, nors jo 
dieną vis dar tebešvenčia. 
Jau tos tvirtos vienybės pa
siryžimo kovoti už savo rei
kalus pas juos nesimato. 
Štai, pereitais metais buvo 
renkamas Pennsylvanijos 
gubernatorius. Demokratas Į 
Thomas Kenedy buvo unijų i 
kandidatas, o republikonas 
reakcionierius A. H. James 
buvo kapitalistų kandida
tas. Angliakasių unijos or
ganas, “United Mine Work
ers’ Journal,” apibudino ši
tą republikoną kaip “the 
rock-ribbed labor hater.” Ir 
vis dėl to jis buvo išrinktas 
gubernatorium. O visiems 
juk aišku, kad jis butų su
muštas vien tik angliakasių 
balsais, jeigu visi jie butų 
balsavę už palankesnį sau 
kandidatą. Tas ii^ parodp, 
kad angliakasiai jžu fižrfiH-- 
šo, ko Mitchellis juos mo
kino. _ *

Dabar ponas James gi
riasi. kad per vienus metus 
iis daug Pennsylvanijai su
taupęs. Bet ii* nepasako, i 
l eno lėšomis jis taupė. Jis j 
nepasako, kad taupydamas 
bedarbių šelpimą jis įstūmė 
į vargo našius tūkstančius

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

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

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

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

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

EXTRA! EXTRA! Į
Laimingos žvaigž
dės pranašavimas 
ir kataliogas naujų 
juokų. I’risiųskite 
gimimo dienų ir 15 
centų. (8)
Practical Sales Co. 
121!) N. Bell Avė.,

Chicago, UI. |

V1RĖJ A
Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 

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

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

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

Karas Europoje
Jei norite žinot* apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite "Naujienas.” >
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
.Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Haisted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime Viliui.



įeitas Poslapis KELEIVIS, SO. BO3TON No. 49. LapkrlSiO'29 d.,-1939.
ji P. Uphičio 29 d, 19

JAUDINANČIOS IR ILGOS VALAN
DOS MASKVOJE.

Iš lietuvių delegacijos 
derybų.

“Lietuvos Žinių’’ kores
pondentas J. Šimkus buvo 
nuvykęs su Lietuvos delega
cija į Maskvą, kad galėtų 
pranešti savo laikraščiui 
kaip vyksta derybos su So
vietais. Taigi pasiklausykit, 
kaip jis dabar pasakoja ta
me dienrašty savo įspu-

- džius:
Daug kas sako,—rašo p. 

Šimkus, — kad dabartinė 
Rusija esanti paslaptinga 
šalis ir ją esą sunku supra
sti.

Iš dalies tai teisinga. Ne
paprastas ir vienintelis pa
saulyje tvarkymosi būdas 
viduje, nelengvai perkan
damas teorijoje, bet dar 
sunkiau — praktikoje. To
dėl ir man, kuris Maskvoje 
teturėjau progos išbūti vos 
5 dienas, svarbiausią dėme
sį koncentruodamas į man 
pavestą uždavinį — lietuvių 
rusų derybas, sunku tą ar 
kitą dalyką tvirtinti kate
goriškai. Todėl stengiausi 
su gerb. skaitytojais pasida
lyti matytais vaizdais ir 
faktais, kokie man buvo 
prieinami arba patiekiami. 
Norėdamas daugiau patirti, 
stengiausi būti akylas ir au
sylas.
Maskvoje viskas nuo kores

pondentų slepiama.
Tik atvažiavęs į Maskvą, 

jau patyriau mums labai 
svarbią naujieną, kad Vil
nius grąžinamas Lietuvai. 
Ką bekalbėti — malonesnės 
naujienos negalėjo būti. 
Bet čia pat buvau griežtai 
įspėtas, kad tai galiu žinoti 
tik kaip asmuo, kuris gyve
na šiuo metu Maskvoje ir 
neturi jokio susisiekimo su 
Lietuva. Bet aš gi turėjau 
susisiekimą telefonu ir nie
kad man liežuvis taip ne- 
niežtėjo prasitarti, kaip šį 
kartą. Vis dėlto jausdamas 
nepaprastą atsakomybę ir 
žinodamas, kad vienas neat
sargus žodis gali pakenkti 
visam didžiajam reikalui, 
kentėjau ir savo redakcijai 
bei skaitytojams šią žinią 
nuslėpiau.

Tiesa, diplomatai, man 
artodo, dažniausia yra per 
daug atsargus ir todėl jie 
čia turi nuolatinius konflik
tus su spauda. Bet ' kai 
sprendžiamas toks nepapra
stai svarbus reikalas, gal iš- 
tikrujų negalima apsikrėsti 
amerikonizmu — sensacija 
bet. kokia kaina! Šia proga 
įdomu pastebėti, kad Mask
voje reziduoją užsienių 
spaudos atstovai, ypač ame-: 
rikiečiai, negaudami beveiki 
jokių informacijų iš Sovie
tų spaudos biuro, atakavo 
musų pasiuntinybės patarė
ją S. Bagdoną.

Ramus ir derybų metu la
bai išvargęs p. Bagdonas 
apgailestaudamas atsakinė
davo nieko negalįs pasaky
ti. Už tat jam teko išgirsti 
ne vieną piktą kai kurių ko
respondentų pastabą. Bet 
diplomatas yra švelnus net 
ir tada, kai jam šiurkščiai 
prikaišiojama.
Per pusę metų tokioj atmos

feroj pražiltų plaukai.
Reikia pasakyti, kad lau

kimo nuotaikos »buvo labai 
jaudinančios ir permainin
gos. Jaudinosi visa Lietuva, 
belaukdama pasitarimų re
zultatų, bet žymiai didesnis 
tas jaudinimas lietuviams 
teko pergyventi Maskvoje, 
kur faktai buvo žinomi ir 
drauge nežinomi. Kiekvie
na nauia diena ir pasitari
mas gali padėtį pakeisti ir 
galima susilaukti kitko. Tai 
nesunku buvo pastebėti iš 
kai kurių pastabų, bet dar 
geriau matyti iš veidų tų 
žmonių, kurie tą reikalą ve
da ar techniškai padeda

vesti. Vieną dieną veidai 
nors ir išvargę, bet akys mir
ga gyvai, pilnos vilčių ir pa
sitikėjimo. Kitą dieną tos 
pačios akys apsibląususios, I 
nepasitikinčios ir, atrodo, 
visai išvargusios. Jei žo-' 
džių neišgirsti, stengiesi iš 
akių šį tą skaityti. Praside-, 
da sunkus diplomatiškas pa- . 
šnekesys, kuriame operuoja
ma pasakų ar mitologijos 
elementais, o stengiamasi 
apibrėžti realioji padėtis. 
Susidaro slegiantis įspūdis. 
Širdis pameta nuolatinį rit
mą ir lyg pasišokėdama 
karts nuo karto suduoda to
kį smarkų smūgį, kad ir kva
pą sunku atgauti. Pagalvo
ju, jei tokioje atmosferoje 
pabuvoti pusmetį, plaukai 
gerpkai pražiltų, o širdį tek- 
ų ilgai remontuoti.

Toks kartais yra diploma- 
ų darbas, jei jie per ilgą 
praktiką nėra praradę jaut
ume.

Niekas nieko nežino.
Einu Raudonąja aikšte 

vėlų Maskvos vakarą. Tam- 
iame danguje dega rūbini-' 

n ės Kremliaus bokštų žvaig-' 
ždės. Žinau, kad štai šiuo I 
netu ten už mūrų vyksta 
musų delegacijos pasitari
mai su Sovietų Sąjungos 
aukštaisiais vadais. Ypatin
gas jausmas užlieja širdį. 
Atrodo, vaikštai istorines 
valandas netoli tos .vietos, 
kur sprendžiamas toks svar
bus musų tautai ir valstybei 
klausimas. O gal but tą mo
mentą, kai einu, nustatoma 
paskutinė susitarimo frazė, 
o gal dedami istoriniai pa
rašai. Pagauna pasididžia
vimas, kad štai tokį momen
tą gali būti ne kažkur toli 
nuo sprendimo vietos, bet 
per 100—150 metrų. Su
prantama, kad norisi būti 
tokiu metu lietuvių masėje 
Lietuvoje ir kolektyviai pa
jausti istorinį momentą, bet 
tas faktas, kad tau pavyko 
;š visų Lietuvos žurnalistų 
vienam būti arti sprendimo 
vietos, su kaupu kompen
suoja aną troškimą.

Grįžtu atgal į viešbutį. 
Palaukiau iki vidurnakčio. 
Skambinu į Lietuvos pasiun
tinybę kaip ir kiti žurnalis
tai. Pasigirsta balsas:

—Nieko dar negaliu pa
sakyti. Galit miegoti ramiai.

Iš to posakio darai išva
dą, kad ryt rytą susitarimo 
dar nebus ir stengiesi save 
įkalbėti, kad nemiegoti nė- 
ra jokios prasmės.

Nors Metropolio sienos 
neplonos tarp atskirų kam
barių, bet gretutiniame

JOS VYRAS ISPANIJOS 
KALĖJIME.

čia parodyta Mrs ĮL Dahl, ku
rios vyras lakūnas buvo nuvy
kęs padėti Ispani jos loja >tams 
ginti respubliką nuo faš vii už
puolimo. Vokiečių lakūnai nušo
vė jo orlaivį žemėn, bet Dahl iš
liko sveikas. Fašistai jį suėmė 
ir buvo nuteisę sušaudyt." žmo
nai prašant, gyvybė buvo jam 
dovanota, tačiau iš kalėjimo fa- ' 
šistai iki šiol jo nepaleidžia, šio
mis dienomis moteris sugryžo 
Amerikon ir iš čia darys pa
stangų, kad jos vyras butų pa
leistas. Ji uždarbiauja dainuo
dama kabaretuose.

Šilti Moteriški Aprėdalai Žiemos Sportui.

Neužilgo sniegas apdengs žemę ir prasidės žiemos sportai. Daug jaunų moterų ir mer
ginų eis čiuožti ir žirgliuoti. šiame vaizdely parodoma, kokie kostiumai geriausiai 
tinka žirglininkėms (čia dvi jų stovi su žirglėmis). >

j Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

i M. MICHETSONIENĖ.— - - —
AUKOS MARIJOS JUR- 

GELIONIENĖS PA
MINKLUI.

Lapkričio 19 d. Lietuvių 
Socialistų 60 kuopos ir Lie
tuvių Darbininkų 21 kuopos 
vakarėly M. Aleknienė ir M. 
Michelsonienė surinko aukų 
$18.11 Marijos Jurgelionie- 
nės paminklui. Aukavo šie 
asmenys:

kambaryje esąs radijo apa-1 Ekonominis Centras ir Musų Spauda. 
ratas, laisviau paleistas, gir- 
dimas ir mano kambarėlyje. 
Ir štai girdžiu 6 valandą 
Maskvos laiku, kaip iš Ko- 
minterno stoties skaitomas 
sutarties tekstas. Prišoku 
prie telefono. Ragutyje at
siliepia išvargęs balsas:

—Delegacijos nariai dar 
negrįžo. Tiek žinau, kiek ir 
tamsta. Iš radijo.

Praslinko dar dvi valan
dos. Ir vėl radijas skelbia 
tą patį sutarties tekstą. Išbė
gu į gatvę ir ėmiau jieškoti 
laikraščių. Bet jų nebuvo. 
Paskubinau į pasiuntinybę, 
bet ten žmonės po nemiego
tos nakties giliai miegojo.
Žemės ūkio parodoj rodomi 

nesami daiktai.
Pirmiausia, kas man Mas

kvoje buvo pasiūlyta pama
tyti, tai Sovietų Rusijos že
mės ūkio paroda. Apie ją 
jau buvau nemaža skaitęs, 
girdėjęs iš pasakojimų tų, 
kurie savo akimis matė ir 
matęs net paveikslų. Todėl 
atrodė, kad niekas stebinti 
negali.

Vis dėlto pamačius ją 
nustebti buvo ko.

Visas parodos plotas, visi 
paviljonai vakarais labai 
iliuminuojami ir daro pasa
kos įspūdį. Mano vadovė 
ypač atkreipė mano dėmesį 
į pavyzdinį kolchozą. Pui
ku. Ir kliubas, ir geros dar
žinės, ir elektros stotis ir 
traktorių bei automobilių 
stotis. Bet man skrendant 
lėktuvu tokių kolchozų ne
pavyko pro lėktuvo langą 
pastebėti. Aš tai ir pasakiau.

—Taip, tokių kolchozų 
kol kas yia maža, — pripa
žino palydovė. — Bet pra
slinkus 5—10 metų ii- jų bus 
dauguma.

Šį pabrėžimą apie tai, 
lirs bus, girdėjau labai daž
nai.
Ir čia pat pareiškiama karo 

baimė. Esą, karas galįs su- 
: tahdyti visą krašto pažan
gą, kuri dabar mets iš me- 
’o galinti vystytis sparčiau

■ sėkmingiau, nes jau esą 
. ara daug savų specialistų.

J. Šimkus.
M-’ DAKTARAS.-

" :> ū daktaras A. J. Karalius. 
Si nauja knyga užpildyta vien re- 
e i , aiškiausi nurodymai kokius

-K-! kok os ligos naudoti. Ver
ta Si ■ ■ igyti visiems, nes Na
mų i I: n as -i vienas iš reikalin
giausia I n., g; ■ i "inm lietuviui. 
Jsigykit tuoj. I i lolū nyga, apie 
300 puslapių, ’■'aina ............... $1.KO
Audeklo viršeliais ................... $2.50

Remkime spaudą, jeigu norime 
jes paramos savo darbams.
Amerikos Lietuviu Ekonomi 

uis Centras, įkurtas arti 10 me
tų atgal. 1940 metais minės sa
vo dešimtmečio sukaktį. Kokios 
iškilmės bus, sunku dar iš anks
to pasakyti, tačiau visuomenė 
apie tai patirs per musų spaudą.

Jau visuomenė privalėtų ži
noti, kad Ekonominis Centras 
yra organizacija,Oburiariti apie 
save Amerikos lietuvius biznie
rius ir profesionalus.

Ekonominis Centras tai tie
sioginis centras Amerikos Lie
tuvių Vaizbos Butų, kurie pra
dėjo organizuotis prieš dešimts 
metų. Tiktai Lietuvių Vaizbos 
Butų įgalioti delegatai sudaro 
Ekonominio Centro valdybą.

Ekonominio Centro pareiga 
yra, be kita ko, organizuoti į 
Vaizbos Butus tų kolonijų biz
nierius ir profesionalus kur dar 
tokios organizacijos nėra, ir vi
siems išvien paimti j savo ran
kas visus ekonominius reikalus, 
kiek tai galima atsiekti, Ameri
kos lietuvių gyvenime ir santi-1 
kiuose su Lietuva.

Planai ir darbai iki šiol nebu
vo visai nustatyta tvarka veda
mi, tačiau dabar jau bandoma 
eiti prie tikslo planingiau.

Naujai išrinkta Ekonominio | 
Centro valdyba pradėjo įtemp 
tą vajų, kad suartinti Ameri- Į 
kos lietuvius biznierius ir pro-! 
fesionalus vienus su kitais ir su 
visuomene. Iki šiol ir biznieriai- 
profesionalai, ir visuomenė, vie
ni kitais nusiskundžia, nors vie
ni iš kitų daug reikalauja.

Profesionalai ir biznieriai pri- 
\ ilo artintis su musų visuome
ne, susidraugauti su ja, tada 
gaus visuomenės prijautimo.

Reikia ir x pačiam Am. Liet. 
Ekonominiam Centrui susiar
tinti su savo spauda, suartinti 
ją su Vaizbos Butais ir, paga
liau, labiau suartinti-surišti vi
suomenę su musų spauda.

Amerikoje nėra valdiško pa
tarnavimo (per pašto tarpinin
kavimą) užsirašyti laikraštį. Tą 
pareigą privalo pasiimti ant sa
vęs musų ekonominės organi
zacijos.

Ta pareiga butų ir musų kul
tūrinių bei pašalpinių organiza
cijų, nes visi labai daug iš musų 
ŽODYNĖLIS-

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS IR 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kainn SLOO. Pa
rankesnio ir goresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje noia. Gauna
mas “Keleivy."

spaudos reikalauja, bet jai atsi
lygina beveik niekuo. Musų 
spauda turi tenkintis tik atski
rų asmenų prenumerata, niekas 
jai nestoja į talką, bet iš jos vi
sada visko tikisi.

Vaizbos Butų parengimuose, 
kur visuomenė buna raginama 
ir prašoma remti savus biznie
rius ir profesionalus, kartu pri
valo būti raginama užsirašyti ir 
laikraščius, nes dar didelė dalis 
musų žmonių ir po šiai dienai 
gyvena be jokio laikraščio.

Ekonominio Centro valdyba 
nenori padaryti tokios klaidos, 
kokią padarė, pavyzdžiui, Lie
tuvių Dienos rengėjai New Yor
ke, kurie spaudą per virš pusę 
metų laiko buvo užvertę savo 
atsišaukimais, pranešimais, bet 
nepasakė už tai nei ačiū Lietu
vių Dienoje, nei tos dienos pro
gramoj nepaminėjo musų spau
dos nei vienu žodeliu.

Spauda buvo ir bus musų vie
šo lietuviško gyvenimo keliaro- 
dis Amerikoje, taigi reikia 
mifms visiems sudaryti tamp
resnius ryšius su savo laikraš
čiais.

Ekonominio Centro valdyba, 
prašydama savos spaudos ben
dradarbiauti su Centru, ras ati
tinkamų būdų jai ir atsilyginti.

Visa, kas iki šiol Amerikos 
lietuvių atlikta, pasiekta dėka 
musų spaudai, kuri tai rėmė, 
daug kartų net pasiaukojo. Be 
spaudos musų kultūrinis veiki
mas, ekonominiai reikalai butų 
“akli”: jei kas ką ir veiktume, 
apie tai visuomenė nežinotų.

Amerikos Lietuvių Ekonomi
nis Centras,

Chas. K. Pikiel, pirm.
Dr. M. .1. Colney. v. pirm.
F. Petrulis, v. pirm.
K. S. Karpius, sekr.
A. S. Trečiokas, iždininkas.

M. ir S. Michelsonai $5.00
Dr. D. Pilka ...... .... 1.00
A. ir M. Aleknai.. ..... 1.00
Mrs. Baublis ...... .... 1.00
P. Brazaičiai ..... .... 1.00
W. V. Anestai ... .... 1.00
N. Januška ........ ......... 5G
P. Blažis ............ ......... 50
Drg. Zabitis ....... ..........50
A. Valeika ........ ..........50
S. Valeika.......... ..........50
Dr-gė Marcilionienė .25
A. Valeika ......... ......... 25
H. Ketvirtienė .... ..........25
L Kubiliūnas __ ......... 25
Drg. Jonaitis ..... ......... 25
Drg. Šmitas ........ .........25
Drg. Svitlovich ... ......... 25
J. Andrews ....... ......... 25
J. Jankauskas .... .........30
Krukonis ............ ......... 25
J. Karpavičius ... ..........25
J. Stonis ......... ......... 25

$15.55
Smulkiais ........... 2.56

Viso ........
1

...$18.11

HAVERHILLIEČIŲ ’
.ŽINIAI.

KEMŠALAS KALA
KUTUI.

2 puodukai senos duonos 
arba kreklų trupinių.

2 šaukštai sukapotų pet- 
ruškų.

2 šaukštai sukapotų žalių 
pipirų.

1 lemono nutarkuota 
žievė.

2 šaukštai “turkey dress
ing.”

■Z> puoduko ištirpyto svie
sto.

1 puodukas verdančio 
pieno ar vandens.

Druska ir pipirai.
Kam patinka svogūnai, 

tas gali išleisti tarkuotą le
mono žievę, o įdėti smulkiai 
supiaustytą ir ant sviesto 
paspirgintą didelį svogūną. 
Galima taipgi įmušti vieną 
ar du kiaušinius.

J M G IRDE
Kuo <nuių koreipC’ūden

UŽ NENULE1D1M4 VĖ
LIAVOS PASISVEIKINTI 
PASODINTI 1 KALTINA 

MŲJŲ SUOLĄ.
Praėjusią vasarą liepos 

U d. “Kulautuvos” moter
iams plaukė iš Kauno Ne- 
BUDU žemjTL Beplaukda 
j® jis susitiko “Pegaso" 
prfaivį plaukiantį su vaikų 
ekskursiją B Lampėdžiu į

Haverhilly ir jo apielin- 
kėj Marijos Jurgelionienės 
paminklui aukas parinkti 
paskirtos draugės S. Pap
lauskienė ii Matonienė. Vi
sų vardai, kurie aukaus ne
mažiau 25 centų, tilps “Ke
leivio” moterų skyriuje,” ir 
“Naujienose.”

VITAMINAI IR SE- ’ 
NATVĖ.

Maitinimosi instituto O- 
desoje direktorius prof. A. 
Čerkasovas, atlikęs didelį 
skaičių klinikinių bandymu, 
priėjo išvados, kad virškini
mo organai yra ne tiktai vi
taminų įsisiurbimo vietos, 
bet ir visos eilės neaktyvių 
maisto medžiagų pasikeiti
mas į aktyvius vitaminus. 
Žmogui augant ši virškina
mojo aparato ypatybė silp
nėja, ir senstant organizmo 
vytimą lydi jau avitamino- 
zas, atsiradęs drauge su vi
sais kitais senatvės požy
miais.

Bandymai su gyvuliais ir 
skaitlingi stebėjimai su 
žmonėmis įrodė, kad sen
stantis dantų ir kaulų su
menkėjimas niekuo nesiski
ria nuo vitaminų C truku
mo organizmui.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

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

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

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

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

726 — Sth St., Waukegan, Ill, 
KASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, K. Ambrozunas. 
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

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

‘tnotd od -a 00:T ’otsauętu oujon tuatp 
Liuosybės Svetainėje, kamp, 8th ir 
Adams Sts.. Waukegan, 111.

KEPTAS KALAKUTAS.
Ruošiant kepimui kalaku

tą, vidurį reikia išplauti šil
tu vandeniu, įdėjus šaukštu
ką baking sodės, o paskui 
perplaut tyru vandeniu. So
de yra reikalinga tam, kad 
prašalintų nemalonų kvapą, 
kuris pasilieka nuo žarnų ir 
kitų . vidurių. Kalakutą iš
plovus, gerai iššluostyk vi
durį ir viršų, kad paukštis 
butų visiškai sausas. Vidų 
gerai ištrink druska ir pri- 
kimšk tokiu kemšalu, koks 
patinka. Surišk kojas ir 
sparnus, aptepk sviestu, api
barstyk biskučiu miltų, 
druska ir pipirais. Įdėjus į 
keptuvą įpilk puoduką ver
dančio vandens ir įdėk j 
karštą pečių. Dažnai lais
tant ir vartant, kad visas 
paukštis gerai apkeptų, 
kepk 12—15 svarų kalaku-į 
tą kokias 3—4 valandas.

Daugelis senatvės simp
tomų, į kuriuos iki šiol buvo 
žiūrima kaip į neišvengia
mą fiziologinį procesą, iš- 
tikrujų tėra tik neracionali, 
šykšti vitaminams maitini
mosi pasekmė.

Profesoriaus Čerkasovo 
tyrinėjimai kovoje už orga
nizmo atnaujinimą atsklei
dė naują, jaudinantį pusla
pį. Gal netoli tįe laikai, kai 
bus galima,.; rącionalaus 
maitinimosi keliu, prailginti 
žmogaus amžių šimtu metų.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

l LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKAI

R Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą 9 
S SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie X 
S MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 8
8 KAINA $1.00. 9

b DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass, S
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Sveikata
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

lautuvą,” nuleido vėliavą 
pasisveikinti, o "Kulautu
vos ’ kapitonas ne tik nenu
leido vėliavos, bet dar. sto- 
vėdamas prie budelės, kum; 
štimi "Agaso” kapitonu 

pagrojęs.
“Kulautuvos’' kapitonas 

. Rmaldas Žiurkevičivs bu- 
• • patrauktas tieson pagal 

Taut ir rak saug, įstaty- 
ų.

Rūmai, išžiūrėję bylą ir 
stardę liudyto jus, Žiurkė
nu ištekino.

NUAUDĖ UŽ CHULI
GANIZMĄ.

Prieš kinį laiką Virbaliu- 
ĮĮkm., Raudandvario vais
te vieškelyje buvo ruo- 

. autobuso katastrofa:
x jpusas atsimušė į tele- 

' rfj stulpą, užvilktą sker-
. vieškelio k nusilaužė 
agaling ašį ir šiaipjau1 
sna apsidaužė. Galėjo į- 
i dar didesnė katastro- 

j? but žmonių aukų, bet 
p spėjo mašiną apstab-

' feja išaiškino, kad te- 
hfo stulpą skersai kelio 
sko kaimo jauni vyrukai 

mščikevičius, V. Gruma- 
L Rickevičius ir A. Rau

te visi keturi ir buvo pa- 
kti tieson. Spaliu 7 d., 
no apygardos teismas jų 
'.žiurėjo, visus pripažino 
Ė ir nubaudė: Raudžių 
tais metais sunk, dar-1 • 
siejimo, bet kaip nevi-'1 
Mi trečdali bausmės c 
ra Raščikevičių ir, 
iffiapo pusantrų metų 
W-^sio (juodu irgi T3 
BĖsį į- Rickevičių į Pe 
9n Mylėjimo. J?

—- - - - - pat
l®miO” PLA- St

MOJUS. f i
,vj 
^SOumai sprendė jų 

^pižįjbylų. , draų 
fRsaįumo policija 
"’fpusžinių, kad Jur- ATNj 
:^/eiiskis iš Murga- BEi 

stoties platinąs
Męleidžiamą, o Lie- Nuo 
>praustą “žygį.” naujint, 
-M’kis vieną “Žy- nių susi 
įdavęs savo pažįs- ii- Berly 
[ Zimanui. t.ytą sk 

policija pas prie Di
■ padarė kratą ir buvo sus 
Jegz. rado. jam PR1

Glatmanas 
įj1- “žygį” gargs iš 

Rio, o Kepežinskis 
gavęs iš Jakšto,

iš Pauliaus Griga- 
Vytauto prosp.

Malkiniu simyklą. 
teisinos, kad

■ iš kažkokio 
^asmens.

■ ^kk Juozas 
< Grigaliūnas bu-

tieson pagal
?kt saug. Įstaty- 
? iu bylą išžiurė- 

kaltinamuosius

' ; W TURĖS
^APLEISTI. _ _

rašo, kad su šytojas Eemil 
gitais į Lietuvą riam šiomis dit 
>lf200 tokių len- Fondas paskyrė

laiku šaukė Už literatūrą. Ku 
. /P1®" ir šiaip pranešta apie šit 
1 į^os atžvil- klausta, ką jis 
^jikę. TiemsHiis atsakė: "Dabi 

'įdaus reikalų,galiu. Musų tau 
Yp't® pei' 14 i lyras stovi pasini

I įJ-Joiinbom

Čia yra paroc

didelėmis sunken}
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KAS LIETUVOJE
Nuo musų korės pendenh) ir ii Lietuvos Laikraičių.)

UŽ NENULEID1MĄ VĖ
LIAVOS PASISVEIKINTI, 
PASODINTI I KALTINA

MŲJŲ SUOLĄ.
Praėjusią vasarą, liepos 

19 d. “Kulautuvos” motor
laivis plaukė iš Kauno Ne
munu žemyn. Beplaukda 
mas jis susitiko “Pegaso” 
garlaivį plaukiantį su vaikų 
ekskursiją iš Lampėdžių į 
Kauną.

“Pegasas,” sutikęs “Ku
lautuvą,” nuleido vėliavą 
pasisveikinti, o “Kulautu
vos” kapitonas ne tik nenu- 
leidęs vėliavos, bet dar, sto
vėdamas prie budelės, kum
štimi “Pegaso” kapitonui 
pagrūmojęs.

“Kulautuvos” kapitonas 
Romualdas Žiurkevičius bu- 
*vo patrauktas tieson pagal 
Taut, ir valst. saug. 
mą.

Rūmai, išžiūrėję 
ištardę liudytojus, 
vičiu išteisino.

įstaty-

bylą ir 
Žiurke-

NUBAUDĖ UŽ CHULI
GANIZMĄ.

Prieš kurį laiką Virbaliu- 
nų km., Raudandvario vals
čiaus vieškelyje buvo ruo- 
žinio autobuso katastrofa: 
autobusas atsimušė į tele
grafo stulpą, užvilktą sker
sai vieškelio ir nusilaužė 
pirmagalinę ašį ir šiaipjau 
mašina apsidaužė. Galėjo į- 
vykti dar didesnė katastro
fa ir but žmonių aukų, bet 
šoferis spėjo mašiną apstab- 
dyti.

Policija išaiškino, kad te
legrafo stulpą skersai kelio 
užvilko kaimo jauni vyrukai 
J. Raščikevičius, V. Gruma
dą, A. Rickevičius ir A. Rau
džius.

Jie visi keturi ir buvo pa
traukti tieson. Spalių 7 d. 
Kauno apygardos teismas jų 
bylą žiurėjo, visus pripažino 
kaltais ir nubaudė: Raudžių 
ketveriais metais sunk, dar
bų kalėjimo, bet kaip nevi- 
samečiui trečdalį bausmės 
numušė; Raščikevičių ir 
Grumadą po pusantrų metų 
papr. kalėjimo (juodu irgi 
nevisamečiai) ir Rickevičių 
9 mėn. papr-. kalėjimo.

IŠTEISINO “ŽYGIO” PLA
TINTOJUS.

Spalių 9 d. Rūmai sprendė 
keletą politini] bylų.

Alytaus saugumo policija 
buvus gavus žinių, kad Jur
gis Kepežinskis iš Murga- 
laukio gelež. stoties platinąs 
Klaipėdoje leidžiamą, o Lie
tuvoje uždraustą “Žygį.” 
' Kepežinskis vieną “žy
gio” egz. davęs savo pažįs
tamam Glatmanui.

Saugumo policija pas 
Glatmaną padarė kratą ir 
“Žygio” 1 egz. rado.’

Kvočiamas Glatmanas 
pasakė, kad, “Žygį” gavęs iš 
Kepežinskio, o Kepežinskis 
pasakė, kad gavęs iš Jakšto, 
O Jakštas iš Pauliaus Griga
liūno Kaune. Vytauto prosp. 
turinčio skalbinių siuvyklą.

Grigaliūnas teisinos, kad 
“Žygį” gavęs iš kažkokio 
nepažįstamo asmens.

J. Kepežinskis. Juozas 
Jakštas ir P. Grigaliūnas bu
vo patraukti tieson pagal 
Taut, ir valst. saug. įstaty
mą, Rūmai, jų bylą išžiūrė
ję, visus tiis kaltinamuosius 
išteisino.

Sumišimai Čekoslovakijos Sostinėj. i PERĖJUS KATALIKŲ TIKĖJIMAM 
ŽYDĖ VIRTO APGAVIKE.ŽYDE

Binderai-

VILKAVIŠKYJE PAS LA- 
ZOVSKJ BUVO RASTA 
NELEGALIOS LITERA

TŪROS.
Saug. policija Vilkavišky 

pas Jokūbą Lazovskį padarė 
kratą ir rado jo gyvenama
jam bute nelegalios literatu
os: “Tiesos,” b. k. atsišau
kimų, atvirų laiškų ir kt.

Lazovskis už tai buvo pa
brauktas tieson.

Prokuraturo jį kaltino 
lar priklausius slaptai b. 
kom. partijai.

Rūmai pripažino kaltu tik 
lelegalią literatūrą laikius 
r nubaudė dešimt mėnesių 
iapr. kalėjimo, bet į tą bau- 
mę da įskaitė ir ligi teismo 
Denkis mėnesius atkalėtus.

NEJOK ANT SVETIMO 
ARKLIO.

Vendžiogalos vaisė., Už
kurių kaime ganėsi arklys. 
Žmonės pamatė, kad kaž
koks vyrukas užšoko ant 
.'ieno ūkininko arklio ir jo
ja. Tuojau buvo pakeltas 
iliarmas, subėgo aplinki-

etas

Ši nuotrauka buvo padaryta šiomis dienomis Prahos mieste per čekų studentų demon
stracijas prieš vokiečius. Naciai 1,200 studentų areštavo, 12 jų sušaudė ir Prahos'uni
versitetą uždarė trims me tams.

LIETUVOS TOTORIAI 
VILNIAUS KRAŠTE.

Vilniaus krašte Lietuvos
l totorių gyvena per 5,000.1

| LIETUVOJE PRADĖTA 
SMARKIAI PIRKTI 

ŽEMĘ
Prasidėjus karui, Lietu-

niai žmones. Vyrukas, nusi- Didžioji ju dalis Ašmenos I voje buvo kritęs susidomėji- 
gandęs šoko nuo —,'1’" 1 - • • • 1 ' ’ ' 1 ‘— T'k~l—
pabėgo į krumus. 
apstojo krumus, 
jieškoti vagies ir rado kru-

arklio ir apskrityje, apie Lostojos J mas žemės pirkimu. Dabai 
Žmonės upę. Pačiame Vilniuje 1938 tas susidomėjimas vėl labai
pradėjo buvo 227 totoriai. Spalių

10 d. sutartimi Lietuvai per-

kitą traukė į apgavikės pin
kles — jie traukė savo, pini
gingus pažįstamus, kad pa
dėtų perkrikščiai atsiimti 
‘iš žydų” palikimą. Gal tek- 
?iąs katalikų bažnyčiai.

Per trumpa laiką Binde
raitė sugebėjo apgauti eilę 
kvailų, bet piniguotų kata
likų ir iš jų gauti apie 20 
ukstančių litų.

Pagaliau buvo susiprasta, 
kad turima reikalo su apga
vike, kad ji jokio palikimo 
teturi, ir nusiskųsta polici
jai. Binderaitei buvo iškelta 
byla, bet tardytojas bylą nu
traukė, kadangi esąs vy- 
iausiojo tribunolo aiškina

mas, jog sukčiavimas atei
čiai nesudarąs nusikalsta
mojo darbo sudėties.

Viena Binderaitė® kredi- 
orė nusiskundė, kad Binde

raitė iš jos pavogus žiedą ir 
vilnonės medžiagos, tai už 
vagystę ji buvo patraukta 
tieson ir apylinkės teismo 
nubausta vieneriais metais 
paprasto kalėjimo.

Binderaitė apylinkės teis
mo sprendimą apskundė 
apygardos teismui, bet apy
gardos teismas jos apeliaci
ją atmetė.

Kauno žydaitė Binderai- 
| tė perėjo katalikų tikėji- 
man ir ištekėjo už lietuvic 

: Mozuraičio. Dabar ji pasi
juto, kad jai viskas valia. 

! lies katalikų kunigas per iš
pažintį atleidžia jai visas 
nuodėmes. Todėl ji virto ti
kra apgavikė, pradėjo suk
čiauti.

' Kadangi ji gražios inteli
gentiškos išvaizdos moteris, 
tai prilenda prie turtinges
nių žmonių, siūlydama 
jiems įvairius patarnavi
mus.

I Praėjusią vasarą Binde- 
laitė daug uždirbo su imi
grantais žydais. Ji žadėjo 
kai kuriems imigrantams iš
rūpinti dokumentus Lietu
voje apsigyventi. Už tai 
Binderaitė išviliojo ne vieną 
šimtą litų.

| Bet ji kur kas didesnę 
aferą padarė rūpindamasi 
gauti didelį palikimą.

! Binderaitė savo vienai 
pažįstamai turtingai reli
gingai moteriai pradėjo 
skųstis, kad turinti didelį 
palikimą, bet negalinti jo 
atsiimti. Jai, kaip perėjusiai 
iš žydų į krikščionis, žydai 
keršiją, visaip kliudą pali
kimą atsiimti.

Tas palikimas esąs kelių 
šimtų tūkstančių litų vertės 
namas.

Nuosavybės dokumentų 
patvirtinimas, pripažinimas 
ir kitkas reikalaują daug iš
laidų, o ji pinigų neturinti.

Ir turinga lengvapėdė da
vatka apgavikei paskolina 
per tris tūkstančius litų pa
likimui atgauti.

Binderaitė tais trimis 
tūkstančiais nesitenkina, o 
jieško daugiau aukų. Ir 
randa.

Vienas dievobaimingas 
krikščionis duoda jai “iš 
žydų nasrų” savo turtui iš
gelbėti 5,000 litų, antras; 
6,000 litų, ir tt. Binderaitė 
aukų vis jieško ii- vis randa. 
Kad lengvapėdžius žmones 
lengviau butų įtikinti, jog 
ji tikrai didelį palikimą tu- 

Į rinti, Binderaitė juos vesda- 
RYMAS, Romanas. Ta knyga yra VOS prie kurių nOl’S namų 

vei-sta į visas kalbas, todėl kad yra Vilniaus gatvėj, Prezidento 
viskas vertimas yra lengvas ir gra- gatvėj, LaiSVCS alėjoj ir I’O- 
ius. Chicago, m. 1909, pusi. 432 dydama sakydavo: “Štai, 
.-----------------------------------  tas namas!

pažangus SAVAfTRASTrs j jr radosi tokių naivių 
ARGENTINOS LIETUVIŲ žmonių, kurie apgavikės žo- 

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

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

“A. L. BALSAS” 
Casilla de Corrco 303, 

Buenos Aires, Argentina.

LABAI PABRANGO 
PRAGYVENIMAS.

Ministerių Taryba nuo 
spalių 17 dienos pakėlė cuk
rui akcizą 20 centų kilogra
mui. Vietoj ligi šiol buvusių 
40 centų kilogramui dabar 
bus imama 60 centų. Ry
šium su tuo atitinkamai bus 
pakelta ir cukraus parduo
damoji kaina.

Šiuo metu yra ‘pakilusios 
visų žemės ūkio produktų 
kainos. Žymiai pakeltos ja
vų kainos, bulvių kainos, 
cukrinių runkelių kaina.

Taip pat pakeltos tabako 
kainos, muilo kainos ii- kitų 
reikmenų kainos. Bet dar
bininkų algos nepakeltos.

PARDUODA IŠ VARŽY
TINIŲ KUNIGAIKŠTY
TĖS* RADZV1LAITĖS 

DVARUS.
Kunigaikštytė Taida Ra- 

dzvilaitė yra prisiskolinusi 
iš Žemės Banko daugiau 
kaip 200,000 litų ir tos sko
los neatiduoda, todėl ban
kas dabar parduoda iš var
žytinių jos žemes: Radeckų 
palivarką, Taujėnų dvarą, 
Pamušės dvarą ir kitus dva
rus — iš viso 302 hektarų 
žemės su trobesiais. Pradinė 
varžytinių kaina — 255,000 
litų.

smarkiai pakilo. Pavasario 
mėnesiais žemės ūkio mini
sterija kiekvieną mėnesį vi
dutiniškai išduodavo po 
1000 leidimų žemei pirkti. 
Šį mėnesį numatoma išduoti 
net 2000 leidimų. Charakte
ringa, kad dabar pradėjo 
pardavinėti žemes dvarinin- 
kai, kuriems tautininkų val- 

I prie Lietuvos, čia bus 6 toto- tižia buvo palikusi daugiau 
kaip po 80 hektarų. (Stei
giamojo Seimo buvo nutar
ta palikti tiems ponams ne
daugiau 80 hektarų, bet tau
tininkai vėliau šitą nutarimą 
sulaužė.)
STEIGIASI NAUJOS PUO

DŲ DIRBTUVES.
Patirta, kad pei* rugsėjo 

ir spalių mėnesio pradžioje 
žiuje, Lukiškėse, Muzulmo- Kaune įsisteigusios 8 naujos 
nų g,atvėje. puodų dirbtuvės.

Ligi karo Vilniuje toto- Lengvas'iTda7~ 
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių

man įlindusi Vaclovą Pet- leidžiamoje Vilniaus krašto 
raiti, ūkininkaiti. , . da]yje totorių yra daugiau

Petraitis buvo girtas ir negU i(000. Jie priklauso 
tardomas sakė, kad pėsčiam I trims muzulmonu parapi- 
sunku buvę eiti, tai užse- • joms: Vilniaus, ‘Totorkai- 
dęs kaimyno arki} ir norėjęs įnio ir Nemiežiaus. Šiose 
aitas joti, bet žmonės pa- vietose yra muzulmonu nie

kelę triukšmą ir jj j krumus četės. Prijungus šį kraštą 
nuviję. . S „„

Petraitis vis tiek buvo.pa- parapijos su muftijatu
trauktas tieson ir kaltina- Vilniuje.
mas arkliavagyste, tačiau į šiuo metu Vilniaus mufti- 

jum yra dr. Jokūbas Sinke
vičius; prie muftijato yra 
sudaryta muzulmonu kole
gija ir sekretoriatas. Ten 
pat įsteigtas totorių muzie
jus ir biblioteka.

Vilniaus mečetė yra sena, 
medinė, statyta 18-tame am-

raitį, ūkininkaitį.

■įpygardos teismas jį ištei
sino.

LIETUVOJE INTERNUO
TA 16,000 LENKŲ.

Raudonojo Kryžiaus ži
niomis, Lietuvoje yra apie 
14,000 internuotų lenkų ka
rių ir apie 2,000 pabėgėlių 
civilių. Jiems išlaikyti rei
kia nemaža lėšų. Iki šiol iš 
užsienių gauta tam reikalui 
73,000 litų pinigais ir Že
neva ir Švedija yra pažadė
ję atsiųsti drabužių. Taip 
pat yra pažadėję padėti 
Skandinavijos, Belgijos, 
Olandijos, Estijos, Jugo
slavijos ir Jungtinių Valsti
jų Raudonojo Kryžiaus 
draugijos.

ATNAUJINTAS KAUNO- 
BERLYNO SUSISIE

KIMAS.
Nuo spalių 18 dienos at

naujintas tiesioginis trauki
nių susisiekimas tarp Kauno 
ir Berlyno per naujai pasta
tytą skersai Vislos tiltą 
prie Diršavo, kurį lenkai 
buvo susprogdinę.
JAM PRIPAŽINTA NOBELIO 

DOVANA.

APIE 200 LENKŲ TURĖS
LIETUVĄ APLEISTI. čia yra paro<jytas suomių ra-
Žydų spauda rašo, kad SU šytojas Eemil Sillanpaeae, ku- 

kitais pabėgėliais į Lietuvą 
atvykę ir apie 200 tokių len
kų, kurie savo laiku šaukė 
“marš na Kovno” ir šiaip 
agresingai Lietuvos atžvil
giu buvo nusiteikę. Tiems 
pabėgėliams vidaus reikalų 
ministerija pasiūliusi per 14 
dienų apleisti Lietuvą.

Čia yra parodytas suomių ra-

riam šiomis dienomis Nobelio 
Fondas paskyrė $40,000 dovaną 
už literatūrą. Kuomet jam buvo 
pranešta apie šitą dovaną ir pa
klausta, ką jis dabar parašys, 
jis atsakė: “Dabar aš rašyt ne
galiu. Musų tauta kaip vienas 
vyras stovi pasiruošus kovoti su 
didelėmis sunkenybėmis.”

dalyje totorių yra daugiau

NUOSTOLINGAS GAIS
RAS PRIE LAZDIJŲ.
Spalių 1 d. Lazdijų vai., 

Galinių kaime VI. Budrevi- 
čiaus sudegė klojimas, o 
nuo jo tvartai ir klėtis. Be 
šių trobesių sudegė visas 
derlius, ūkio inventorius ir 
ir keliatas gyvulių. Gaisro 
nuostolių apie 10,000 litų.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE. 
Siunčiant per paš*

riai leido mėnesinį žurnalą,
TotOl ių Gyvenimas, len- Rankius reikalingiausių žodžių ii 

ku kalba. Žurnalo redakto- , Pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip
* •’’ a 11* B VB «B BB «« XBXX «X *X «X^ «X B .4num buvo Lietuvos totorius 

Steponas Tuhan-Baranaus- 
kas, kilęs iš Vinkšnupių, 
Vilkaviškio apskričio.

lengvai ir suprantamai, kad kiekvie 
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai. 
t>et čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu 
ėjus krautuvei!, pas daktarą, pas bar
zdaskutį. pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95.............. 35c

NORĖJO ATSIIMT “SKO
LĄ,” GAVO PO 4 ME

TUS KATORGOS.
Jau kelissyk bausti už va

gystes ar sukčiavimą Vin
cas Baranauskas ir Stasys 
Butvilą anąsyk viename 
Kauno restorane 
liavo. Begerdami juodu pri
truko pinigų. ~? • • riaus-uireno txaienuorm su jų fteD pat pile vieno piliečio, planu. Prisiunčiame į namus kas 
kuris sėdėjo už staliuko, ir ^liauja. Vienas 25c.—5 už $1. 
pareikalavo “grąžinti sko
lą ”

Pilietis atsakė: “Aš jūsų 
nepažįstu, jums neskolin-1 
gas, atsitraukite nuo mano 
galvos.”

Bet' piktadariai nenusi
leido: restorano svečią išsi
tempė į kiemą ir ten api
plėšė.

Kauno apygardos teis
mas abu piktadarius pripa
žino kaltais ir nubaudė po 
ketverius metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

SIENINIAI 
KALENDORIAI 

1940 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir 

. šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz- gil’tuok- ' nieriams padarome su jų apgarsini-
• linais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 

. _ vinėt pavięniais arba norint agen- Tada priėjo tauti, geros išlygos. Turime ir Da- 
.f. _. riaus-Girčno Kalendorių su jų aero- 

s rci-

vi-

Z. GILEVIčIUS 
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN. CONN.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO URUGUAY.

džiams tikėjo ii- geram tiks
lui pinigus davė.

Kai jau tūkstantį litų Bin- 
, deraitę gaudavo, tai tas1 

tį lengviau duodavo, nes ji 
sakydavo, jeigu daugiau 
neduosi, tai nei palikimo 
neatsibylinėsiu ir jau įkišti 
pinigai žusią.

Binderaitė taip sumaniai 
veikė, kad žmonės vienas

pats žmogus antrą tukstan-

Norint, kad 
GREIT, reikia 
adminlstracljon 
LlO VAKARO,
ta, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa* 
siektų mus ne včllau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaitčs numerĮ nespėjama patai* 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokesti.

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

Už pajleškojimus darbininkų, par,-, 
davimus Ir kitokius smulkius praneJ 
Šimus, kaina 2c. už žodi. Stambes* 
nfim raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško- 
jlmo kaina 50c.

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

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

LAISVAMANIŲ SKAITY
KLA UKMERGĖJ.

Ukmergės laisvamanių 
skyrius atidaro laikraščių ir 
knygų skaityklą. Skaitykla, 
kuri turi per 1000 su viršum 
knygų ir į kurią pareis dau
guma dienraščių ir sąvait- 
raščių, bus Žuvų gatvė Nr. 
13, Anoliko namuose.

ukmergėjTprigėrė
MOKYTOJA.

Šiomis dienomis Ukmer
gėj rasta prigėrusi lenkų 
gimnazijos mokytoja Ti- 
tienė.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

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

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

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

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

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

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

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių 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.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinięus geriausia 
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

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



AStuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No, 48. Lapkričio 29 d., 1939.
I _

Admirolo Byrdo Ekspedicijos Vėliavos Laivas.

Vietinės Žinios
NEDĖLDIENĮ BUS ATI
DARYTAS LIETUVOS 

KONSULATAS.
1 ____________

Iškilmėse dalyvaus genera
linis Lietuvos konsulas p.

Jonas Budrys iš New Yorko.

Ateinantį nedėldienį, 3 
giuodžio dieną, South Bos
tone, prie 366 Broadway, [ 
bus oficialiai 
naujas Lietuvos

Ceremonijos
2 :30 valandą popiet. Nauju 
garbės konsulu Bostonui ir 
Naujajai Anglijai yra pa
skirtas adv. Antanas O. 
Shallna. Konsulatą atdaiys 
ir p. Shallna įvesdins gene
ralinis Lietuvos konsulas p. 
Jonas Budrys iš New Yorko.

Per iškilmes gros lietuvių 
legijonierių kapelija. Gro
jant Lietuvqs himną, bus 
iškelta Lietuvos vėliava ir 
tuo bus atidarytas konsula
tas.

i Truputį vėliau, 6 valandą 
vakaro, Boston City Club’e, 
14 Somerset st., Bostone, 
bus naujo konsulo įvesdini-

atidarytas 
konsulatas.

prasidės

Cambridge’aus Lietuvių Pi
liečių Kliube buvo smagus 

vakarėlis.

Pereitą nedėldienį Cam
bridge’aus Lietuvių Piliečių 
Kliube, prie Harvard street, 

į huvo smagi pramogėlė.
3 , Brockerto bravaro kompa- 

l nijos pirmininkas p. Pinke- 
> i vičius demonstravo judo- 

mais paveikslais lietuvių 
bravoro naujoviškas maši
nas ir kaip jos atlieka dar
bą: plauna bonkas, pilsto 
alų, korkuoja, sterilizuoja ir 
popiereles užlipina, visai 
hepridedant žmogaus ran
kų. Darbas eina neapsako
mu greitumu, bonkos laks
to ir vartosi kaip gyvos. 
Brockerto kompaniją kont
roliuoja lietuviai ir jai gerai 
sekasi. Ji turi jau prasiski- 
nus kelią savo alui net į dę- 
vynes valstijas ir per metus 
parduoda už $3,000,000 Į 

alaus. Vien tik algų darbi-Į----- :----- ----------------------
ninkams išmoka per savai- šių sirgo. Paliko didžiai nu- 
tę $12,000. Brockerto alaus liudusią šęimyną: ž~2~~ 
bravoras randasi Worceste- Antaųihą, sunu Petra ir dvi 

. ... ■ ■ ‘ ’ 
lietuvių i Velionis palaidotas __

Anąsyk “Keleivy” buvo pa rodytas admirolo ekspedicijos pagelbinis laivai “North 
Star,” o čia matome jo vėliavos laivą “Bear,” kuomet jis darė bandymus Bostono 
Uoste. Ekspedicija vyksta į pietinį žemės ašigali mokslinių tyrinėjimų daryti. Ją re

mia šios šalies valdžia.

Nepamirškite puikaus i 
Baliaus!

Cambridge’aus Lietuvos' 
Simų Dr-stės bu« labai pui
kus balius ateinantį ket- 
vergą. Visi žino, kad tenai 
jaunimas ir suaugusieji 
smagiai pąsilinkšmina.

Suėmė 62 “gembleriu.”
Pereitą sąvaitę Bostono 

policija užklupo dvi vietas, 
kur žmonės susirinkdavo 
“gcmblinti” arklių lenkty
nėmis. Per abidvi vietas su
imta 62 asmeniu ir daug 
gemblerių pabėgo per lan
gus bei užpakalines duris.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman »t. arti Central <kv 

CAMBRIDGE, MASS.

T.l.fonu 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandų*: nuo 2 Iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

K
DARBO :

Prei 
Amerikoje 
Pietų Amei 

Kanadoje
Prenu 

Amerikoje 
Kanadoje ir 

Valstijų 
Apskelbimų 
Kreipiantis 
adresuokite:

K
253 Broadn

NO. 49

žmoną
Vincui Gegužiui padaryta 

operacija.
Sunkiai serga A. Lukas.

ŽINYČIOS PATARNA
VIMO OFISAS.

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

Bile reikalu prašome ateiti 
į ofisą tarpe 6 ir 8 vai. vakarais,

Eidamas gatve į darbą 2 Atlantic st., So. Boston, Mass.
Vincas Gegužis da nesi- pereitą sąvaitę susmuko A- Tel. South Boston 2458. Už pa- 

j. , . „ > kuris_ kitąsyk tarimus ir pasikalbėjima nėra
vo išvežtas į Mass. General -cu AI. Malijoniu turėjo dide- mokesčių- ‘

dukteris Brone ir Birute vincas ueguzis eta nesi-
ous naujo Konsulo jvesaini- -.Kita8 š lietuviu\ Velionis’ palaidotas No’: taiso. Pereitą sąvaitęjia bu- lekas Lukas,
mo banketas, kur dalyvaus b| | New Britain(; wowlo ka. jn'ėse la|ki. yo išvežtas i Mass. General su M. Mahjoiuu .u.eju u.u».
generalinis konsulas p. Bud-. miest Connecticut valsti- čio Laidotuvėse buvo labai ''S0""1* te1al bu™.lę d‘aPanM d‘rbtu-,
ryssu zmona naujas garbesi j , Tcn j , ,a daug automobibu h gėlių '/•». operacija Daktaras. vę Bostone. Dabar Lukas konsulas n. Šalna su žmona. I lZ / i ^lomoii ų n genų, Repšys sako> kad llgoms po | dnbo Jau pas kltUs. Isrodekonsulas p. Šalna su žmona, ^remo” vardu?
beveik visi kitų tautų kon-1 Pono Pinkevičiaus iliust_ 
sulai Bostone, sios valstijos ruota paskaita buvo labaV 
gubernatorius miesto majo- idomi pamokinanti. Pa. 
ras ir daug kitų žymių ;kaitai p£fsibaigus> buvo at. 
zrn‘innl- mušti du Brockerto alaus

Toastmastenu bus d-ras pusbačkiai ir visi svečiai pa- 
P. Jakimavičius - Jakmauh, vaišinti, o draugai Stašiai, 
sveikatos departamento vir- ( kurių salėj visa tai dargsi ir 
sminkas. kurie turi tenai gana didelę

Šitoms iškilmėms ruošti “Torah” tonikų išdirbystę, 
buvo sudarytas is visų sro- £ul-uo§ė atskiram kambary 

kviesti-1yių veikėjų komitetas, kurįn puikia vakarienę 
ineina ir is Lietuvos kilusių nįanis svečiams. • ’
žydų atstoyybė. Banketo 
bilietas kainuoja $2.00 as
meniui. Vietas reikia užsisa
kyti nevėliau kaip 1 giuo-, Mirė Petras Bičiūnas, 
dzio lytas. Bilietų banketui
galima gauti pas komiteto Susilaukęs vos 57 metų 
narius arba pas komiteto iž- amžiaus, 17 lapkričio Nor- 
dininką, d-rą Kapočių, 253 woo.de mirė Petras, Bičiu- 
Broadway.

Vakarėlis 
smagus.

buvo labai
Reporteris.

nas, gerai toj apylinkėj ži
nomas veikėjas. Velionis 
prigulėjo prie daugelio pa

Katalikai pyksta ant pabe-. salpfnįų draugijų ir kitokių 
gūsio šerifo. organizacijų, ir visose bu-

' rlnirn t r o i Iri ne

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUV* DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVfiKO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado. 

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoi.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4(70.

Soviet
Degini
VISAS PAS/

NAŠI MAS 
GES

uaug aucviiiuuniŲ n genu, 
I už ką šeimyna taria visiems 
draugams ir dalyviams nuo
širdų ąčiu..

Petras Bičiūnas Ameri-1 
koj išgyveno 30 metų su vir-Į 
šurn ir visuomet skaitydavo' Lietuvių radio programa. 
“Keleivį.” Buvo kilęs iš Me-| 
dikių kaimo, Kvetkų para
pijos.

Lai buna jam lengva A- 
merikdš žemelė!

operacijos gerai taisos, tik. sveikas ir stiprus vyras, bet
sako, kad gali reikėt da ir 
kitą operaciją daryt.

Giuodžio 2, šeštadieny, 
įpiograma per stotį W0RL, 
į 920 k. nuo 8:30 lyto: (1) 
■žinios; (2) muzika ir dai- 

. .... Inos; <3) E. Ceikienė paaiš-
Jo artimieji., kjns kuge]įo receptą.

. 7 ■ Gruodžio 3, sekmadieny,
Jonas Šiurila sveiksta. 'programa per stotį W0RL 
Jaunuolis Jonas Šiurila, j nuo 9;30 ryto bus sekanti : 

kuris po operacijos per 3 są-| (1) B'ros S- ^hatas, armonis- 
vaites išbuvo ant “danger■ R*s iš Worcesterio; (2) dai- 
listo,” . dabai- jau pradėjo nuos Ona Mineikiutė iš 
taisytis ir kitą sąvaitę ligo- Į Montellos; (3) pianistė Do- 
ninė leis draugam jį lankyti, j lores Staululonis, Helen Ki- 
Jis guli South Bostono Car-Įziųtė, Ruth Shaloviejus — 
ney li^oninčj. ' mokines. Step. Minkus.

pasirodo, kad turėjo nesvei
ką širdį. Dabar guli savo bu
te vienas pats, nes jo drau
gas išeina dirbti ir ligonies 
nėra kam prižiūrėti.

Jurgelionis lankėsi Bostone.
Pereitą nedėldienį buvo 

atvykęs iš New Yorko “Tė
vynės” redaktorius Jurge
lionis pasitarti su Bostono 
SLA veikėjais apie antrąjį 
SLA vajų.
Kubiliuno radio programa.

Gruodžio 3, nedėlioję, iš 
stoties WC0P 1120 k., pra
sidės kaip 8:30 ryto. Pro
gramą pildys Olga Šukiutė, 
Elena Žukauskaitė ir Ignas 
Kubiliūnas.

Pereitam “Keleivio” nu-' davo veiklus narys. Bet pas- 
mery buvo rašyta, kad bu-1 kutiniu laiku veikti jau ne- 
vęs Suffolko apskrities vir-i begalėjo, nes apie 10 mėne- s::.. :„i__ ----------------------------------Šįninkas (šerifas) Dowd 
apiplėšė savo tarnautojus, 
apvogė įstaigą ir, kai jo šu
nybės išėjo aikštėn, jis pa
bėgo ar pasislėpė. Kadangi 
jis buvo karštas katalikas ir 
airiai katalikai labai juo 
didžiuodavosi, tai dabar jie. 
jį keikia, kad jis padaręs 
jiems didelę sarmatą.

Bet jis ne pirmutinis toks 
lupikas. Bostone ir Massa
chusetts valstijoj beveik visi 
aukštieji valdininkai yra 
tos pačios tautybės ip tiky
bos žmonės ir-visi jie yra 
sukčiai ir grafteriai. Ateina 
į valdžią kiaurom kelinėm, 
o pabuvę kelis metus pasi
daro milionieriai ir perkasi 
aukso kasyklas, arba įsistei
gia bankus ir čia apvagia 
visuomenę. , I

34-TAS METINIS BALIUS
Lietuvos Sūnų Draugy stė rengia Prašmatną Balių, 

Padėkavonės Dienoje, Ketverge,

30 Lapkričio-November, 1939
CYPRUS SALĖJE,

, 40 Prospect Street, Cambridge, Mass.
Pradžia nuo 6 vai. vakare.

Gerbiamieji:— Jaunuoliai taipgi ir seniai, visus 
širdingai kviečiame dalyvauti šiame Lietuvos Sū
nų Draugystės Baliuje. Čia tikrai galėsite linksmai 
laiką praleisti, su draugais pasimatyti ir senas pa
žintis atnaujinti. —

Bus visokių gėrimų ir gardžių užkandžių.
Šauni Lonny Clayton and his Cavaliers Orchestra 
grieš angliškus ir lietuviškus šokius.

Įžanga Vyrams 40c. ; Moterims 35c.
Visus širdingai kviečia me dalyvauti. Komitetas.
Važiuojant iš kitur, reikia išlipt ant Central'skvero,

7

j A. J. NAMAKSY
Į Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0918 
RES. 251 CHESTNUT AVE.,

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

Tel. SOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Scrcdomis:
Nuo 9 ryto “iki 12 dieną.

417 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, l’entorius

Ablenai taisau viski) prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

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

GEN 7116
OFISAS: 315 E Street.

SOUTH BOSTONE.

Tel. 2S624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

. Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE. MASS.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4615

ALE

STUDEBAKER AUTQ.MOBILIU 
IR TROKU AGENTŪRA: 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Telephone

south
Boston *

1058

TAIPGI TAISOME , AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

1ŠDIRBYSČ1U.
I’eter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
• 1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

DR. G. L. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaidien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.»’* a a a

CK
LITHUANIAN 

FURNITURE CO.
APDRAUSTI 

PERKRAUS
TYTOJ AI.

(Insured 
Movers)

Perklaustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

Pickwick dėkingas Amerikos ukiui už jo
geras dovanas.

KALINTAS jūsų šypsančiam stikle stip
rumas, akrų akrai geltonuojančių javų 
laukai atsispindint rudens saulėje-—tai

šaltinis pyragų, taipgi ir ėliaus. Tas gausus auksinių 
grudų vartojimas duoda Pickwick Ėliui tą pilną 

pajėgų kūną.

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

IŠ KRANO
PARODYK J TĄ KRANĄ

BONKOMIS
12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM

BREWED BY 
IIAFFENREFFER & CO., Ine.. Boston, Mass. 

BREWERS SINCE 1870

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Suomijos žn 
ginasi. Nusl 
karo laivą ir 1 
lino “skraidoi

Pagaliau St; 
tovo valdžia u 
ir taikingą s 
Užpuolė nei 
skelbdama, ly 
Japonija užpi 
arba Italija eti

Lapkričio 3( 
rusų orlaiviai j 
į Suomijos m 
tančias ir užde 
bas, nuo kurių 
jaus pradėjo 1 
pačiu laiku bo 
nas pradėjo 
Suomijos paj 
nuo vandens, 
armija su tan 
sausžemiu lau 
2?rnę.

Šjųanedėlį 
saugos minis 
oficialų prane; 
ko, kad per 4 
vikų mėtomos 
užmušė 85 žm 
dė 182. Tarp Č 
žeistų esą dai 
vaikų. Kai mot 
kiais pradėjo iš 
ti, tai bolševii 
šaudė jas iš kuli 

Nuo bolševii 
daugiausia nuk 
mijos sostinė 
kur 65 žmonės b 
ti, 160 sužeista, 2 
sudeginti ir 233 n 
bomis sugriauti.

Viborge 11 žr 
mušta, Hangoj 6 
14 sužeista. Pets 
nusileido iš orlaiv 
“skraidomoji amu 
nas buvo užmuštai 

Bolševikai buvo 
pasauliui, kad šita. 
domoji armija” už 
samos uostą. Bet i 
tenai laikėsi. Suon 
ginklavę kuolais tu 
tą 1,200 bolševikų 
apsupo ir paėmė m 
Sakoma, ■ kad vienc 
nusileidusius iš oria 
bolševikus suomių i 
užmušė kočergomis. 
iš tos parašutininkų 
užsienis turi daug ju< 

Pirmą ir antrą užp 
dienas suomiai nuše 
®ėn 24 bolševiku 01 
Nudaužė 36 užpuolil 
įs. Rusu tankai es 

netikę. Vienas 1 
« šūvis—ir iš boli 

‘^o lieka tik skeveh 
Pirmą užpuolimo 

laivynas pradėjo : 
bombarduoti H 
ir tvirtovę. Bet t

J^i negalėjo į tvirtovi
Per visą bomba 

p, buvo užmušta til 
finai; tvirtovei jo 

nepadaryta. Bet 
atidarė nuo kranto 

tai-vienas bolš 
j wo ]aivas tojaus 
JJ'fiy dugnan. Sako: 

buvęs naujausis 
'W “Kirovas,” kurii 
gedėjo iš 500—f 
M Visi žuvo su 1 

jk^tas rusų karo lai v 
■ sugadintas 

paki-ypęs a

woo.de

