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Sovietų Rusai Griauna ir 
Degina Suomijos Miestus
VISAS PASAULIS PIKTI- 

NAŠI MASKVOS AG-
GESIJA.

Suomijos žmones narsiai 
ginasi. Nuskandino rusų 
karo laivą ir sunaikino Sta
lino “skraidomąją armiją.”

Pagaliau Stalino ir Molo
tovo valdžia užpuolė ramią 
ir taikingą suomių tautą. 
Užpuolė nei karo nepa
skelbdama, lygiai taip kaip 
Japonija užpuolė kiniečius 
arba Italija etiopus.

Lapkričio 30 nuo pat ryto 
rusų orlaiviai pradėjo mėtyt 
i Suomijos miestus sprogs
tančias ir uždegančias bom
bas, nuo kurių miestai tuo- 
jaus pradėjo liepsnoti. Tuo 
pačiu laiku bolševikų laivy
nas pradėjo bombarduoti 
Suomijos pajūrio miestus 
nuo vandens, o raudonoji 
armija su tankais pradėjo 
sausžemiu laužtis j suomių 
zorųę.

Šį panedėlį Suomijos ap
saugos ministerija išleido 
oficialų pranešimą, kuris sa
ko, kad per 4 dienas bolše
vikų mėtomos iš oro bombos 
užmušė 35 žmones ir sužei
dė 182. Tarp užmifstų ir’su
žeistų esą daug moterų ir 
vaikų. Kai moterys su kūdi
kiais pradėjo iš miestų bėg
ti, tai bolševikų orlaiviai 
šaudė jas iš kulkasvaidžių.

Nuo bolševikų bombų 
daugiausia nukentėjo Suo
mijos sostinė Helsinkiai, 
kur 65 žmonės buvo užmuš
ti, 160 sužeista, 26 triobesiai 
sudeginti ir 233 namai bom
bomis sugriauti.

Viborge 11 žmonių už
mušta, Hangoj 6 užmušti ir 
14 sužeista. Petsamoj, kur 
nusileido iš orlaivių Stalino 
“skraidomoji armija,” vie
nas buvo užmuštas.

Bolševikai buvo pasigyrę 
pasauliui, kad šita jų “skrai
domoji armija” užėmė Pat- 
samos uostą. Bet neilgai ji 
tenai laikėsi. Suomiai apsi
ginklavę kuolais tuojaus ši
tą 1,200 bolševikų armiją 
apsupo ir paėmė nelaisvėn. 
Sakoma, ■ kad vienoj vietoj 
nusileidusius iš orlaivio tris 
bolševikus suomių moterys 
užmušė kočergomis. Dabar 
iš tos parašutininkų armijos 
užsienis turi daug juokų.

Pirmą ir antrą užpuolimo 
dienas suomiai nušovė že
mėn 24 bolševikų orlaivius 
ir nudaužė 36 užpuolikų tan
kus. Rusų tankai esą nie
kam netikę. Vienas kanuo- 
lės šūvis—ir iš bolševikų 
tanko lieka tik skeveldros.

Pirmą užpuolimo dieną 
rusų laivynas pradėjo smar
kiai bombarduoti Hango 
uostą ir tvirtovę. Bet bolše
vikai negalėjo į tvirtovę pa
taikyt. Per visą bombarda
vimą buvo užmušta tik še
ši finai; tvirtovei jokios 
blėdies nepadaryta. Bet kai 
finai atidarė nuo kranto sa
vo ugnį, tai- vienas bolševi
kų karo laivas tuojaus nu
ėjo jūrių dugnan. Sakoma, 
kad tai buvęs naujausis jų 
kreiseris “Kirovas,” kurio į- 
gula susidėjo iš 500—600 
jurininkų. Visi žuvo su lai
vu. Kitas rusų karo laivas 
buvo smarkiai sugadintas ir 
pasitraukė pakrypęs ant 

vieno šono. Pamatę kas 
jiems gręsia, pasitraukė ir 
kiti bolševikų laivai.

Vėliau Sovietų laivai ap
šaudė ir užėmė keturias ne
apsaugotas suomių salas, 
kur gyvena žvejai.

Reikia pasakyti, kad suo
miai šito karo labai nenorė
jo, nes jie gerai supranta, 
kad laimėti jie nieko negali, 
bet nuostolių gali turėti, kad 
ir atsilaikytų prieš užpuoli
kus. Todėl jie padarė viską, 
ko Maskva reikalavo. Jie 
net atitraukė savo kariuo
menę apie 10 mylių nuo Ru
sijos sienos ir siūlė taikytis. 
Bet Maskva atsakė, kad su 
esama Suomijos valdžia ji 
nesitaikys. Tuomet Suomi
jos valdžia rezignavo ir su
sidarė kita vyriausybė, visai 
palanki Maskvai. Tačiau 
Stalinas atsisakė ir su ja tar
tis. Jisai išsitraukė iš ranko
vės kokį ten bolševiką, jau 
20 metų iš Suomijos pabė
gusį, ir ji paskelbė “Suo
mijos liaudies valdžia.” Šita 
ant Stalino durtuvo atnešta 
Suomijai “valdžia,” kurios 
niekas Suomijoj nepripažįs
ta, jau paskelbė ir savo 
“manifestą,” žadantį Suo
mijai bolševikišką “rojų.”

Nenorėdama karo, tikroji 
Suomijos vyriausybė pasiū
lė Maskvai taiką. Bet Stali
nas nenori apie taiką nei 
girdėti. Jis nori tęsti karą 
toliau, nes tikisi jį laimėti ir 
uždėti Suomijai savo dikta
tūrą. Suomija todėl kreipėsi 
į Tautų Lygą, nes abidvi 
valstybės yra Tautų Lygos 
narės. Bet Maskva ignoruo
ja ir Tautų Lygą.

Tuo tarpu Rusijos, žmo
nės šitų dalykų visai nežino. 
Valdžios kontroliuojama 
spauda apgaudinėja juos 
skelbdama, kad karo visai 
nėra. Suomijos buržuazija 
buvusi Sovietus užpuolus, 
bet raudonoji armija atmu- 
šus ją. Dabar Suomijoj e- 
santi susidariusi jau “liau
dies valdžia” ir Sovietai pa
deda jai atstatyti tvarką 
Suomijoj. Taip Molotovas ir 
Rooseveltui pranešė. Sako, 
Rusija nekariauja. O tuo 
tarpu Rusijos orlaiviai degi
na Suomijos miestus ir žudo 
nekaltus žmones. Dėl šito
kios agresijos piktinasi vi
sas kultūringas pasaulis.

Kaip Komunistai 
“Aiškina.”

Amerikos komunistų or
ganas “Daily Worker” aiš
kina savo skaitytojams, kad 
Rusijos užpuolimo ant Suo
mijos esąs kaltas Amerikos 
prezidentas Rooseveltas. 
Žinoma, komunistai nesa
ko, Sovietai užpuolė Suomi
ją. Priešingai, suomiai “už
puolė” Sovietų Rusiją, ir 
“užpuolė” dėl to, kad prezi
dentas Rooseveltas juos pa- 
kurstęs.

Pirma bolševikai kaltino 
Angliją, o dabar pradėjo 
versti bėdą ant Roosevelto. 
Esą, jis panaudojęs Suomi
jos buržuaziją kaip įrankį 
Sovietų Rusijai “užpulti.” 
Bet Sovietai “atrėmė įsiver
žusius suomius” ir patys į- 
nėjo Suomijon, sako bolše
vikai.

Italija Pasiruošus 
Prieš Sovietus.

Žinios iš Romos sako, kad 
Mussolinio valdžia davusi 
visų valstybių atstovams aiš
kiai suprasti, kad jeigu So
vietų Rusija padarys nors 
vieną žingsnį į Balkanus, tai 
Italija kilsianti jai visomis 
savo ginklų jėgomis. Italija 

i esanti griežtai nusistačiusi 
i prieš Rusiją ir į Balkanus 
jos neįleisianti. Italijos 
simpatijos Suomijai , šian
dien yra tokios ryškios, kad 
jos stačiai įspėja Maskvą 
nedaryti panašių žingsnių į 
oietus, kokius ji daro Pa
baltijo valstybėse. Italijos 
fašistų laikraščiai tai]) ir sa
ko, kad jeigu Maskva mė
gins atsikąsti Balkanų, tai 
ji tuojaus neteks dantų. Su
prask, fašistai išdaužys jai 
dantis.

Rusams Suomijos 
Neužteksią.

Balkanuose manoma, kad 
įsisiūbavęs Rusijos imperia
lizmas Suomijoj nesusto
siąs. Apsidirbęs su Pabalti
jo valstybėmis, jis eisiąs sti- 
orinti savo pozicijų apie 
Juodąją Jurą ir mėginsiąs 
pasiglemžti ir Balkanų vals
tybes, prie kurių' priklauso 
Rumunija, Vengrija, Bulga
rija,' JugUslavija ir kitos. 
Todėl Balkanuose dabar 
jaučiamas didelis nerimas.

SUOMIAI SUNAIKINO 60 
RUSŲ ORLAIVIŲ.

Einant “Keleiviui”^ spau- 
don radijas pranešė, kad šį 
antradienį suomių orlaiviai 
nuskrido į Murmanską ir, 
mėtydami nedideles bom
bas, sunaikino 60 bolševikų 
orlaivių ir visus jų tankus.

Murmanskas yra Sovietų 
uostas Rusijos šiaurėj. Te
nai bolševikai laiko priglau
dę keliasdešimts nuo anglų 
pabėgusių nacių laivų, h- iš 
Murmansko bolševikai da
bar ruošė didelį užpuolimą 
ant Suomijos. Tuo tikslu jie 
buvo prigabenę tenai daug 
karo orlaivių, bombų ir tan
kų. Bet vikrus suomiai pasi
skubino ir visa tai sunai
kino.

Suomiai daug orlaivių ne
turi. Bet jie yra geri lakūnai 
ir geros jų mašinos.

NACIAI JIEŠKO PAGAL
BOS MEKSIKOJ.

Vokietijos agentai kursto 
Meksikos valdžią protestuo
ti prieš Anglijos blokadą, 
kuri dabar neišleidžia jokių 
jrekių iš Vokietijos ir vo
kiečiai negali atsilyginti 
Meksikai už paimtą iš jos 
aliejų. Vokiečiai bijosi, kad 
Meksika neužgriebtų jų lai
vų, kurie dabar stovi pasi
slėpę jos uostuose, jeigu jie 
greitu laiku neatsilygins 
jai už aliejų.

PLIENO FABRIKAI PRI
ĖMĖ DAR 43,000 DAR

BININKŲ.
Amerikos Geležies ir Plie

no Institutas New Yorke 
skelbia, kad per lapkričio 
mėnesį geležies ir plieno 
fabrikai priėmė da 43,000 
darbininkų. Dabartiniu lai
ku šitoj pramonės šakoj dir
ba 545,000 žmonių. Gele
žies ir plieno fabrikai da
bar, esą, geriau dirba, negu 
dirbo 1928 ir 1929 metais.

Staliną Vartos Prieš 
Rooseveltą.

Washingtone jau paaiškė
jo, kad ateinančiuose prezi
dento rinkimuose republi- 
konai vartos Sovietų Rusi
jos pripažinimą kai]) svar
biausi argumentą prieš de
mokratų administraciją. Pri
pažindamas .Sovietų val
džią, “Rooseveltas sustipri
no Stalino ranką,” sakys re- 
publikonai. Už Suomijos 
žmonių žudymą ir miestų 
deginimą atsakomybė krin
tanti ant demokratų parti
jos, kuri pripažino bolševi
kų valdžią ir tuo budu pa
drąsino ją imperialistiš- 
kiems žygiams, sako Ameri
kos republikonai.

Išrodo, kad jeigu republi
konai laimėtų prezidento 
rinkimus, tai visų pinna jie 
nutrauktų santikius su So
vietų Rusija, o paskui pra
dėtų naikinti Sovietų šali
ninkus šioje šalyje.

Pasibaigė Chrysle
rio Streikas.

Apie 50,000 darbininkų 
sugryžo darban.

Chryslerio automobilių 
darbininkų streikas, kuris 
tęsėsi 54 dienas, pasibaigė 
darbininkų laimėjimu ir šį 
panedėlį daugiau kaip 50,- 
000 žmonių jau sugryžo į 
darbą. Atsikvėpė liuosiau 
visas Detroitas. Chryslerio 
kompanija sako, kad per tą 
streiką ji netekusi apie 
$100,000,000 biznio. Bet čia 
jos pačios kaltė, kad norėjo 
sulaužyt uniją.

Streikas buvo apėmęs 11 
Chryslerio korporacijos 
dirbtuvių. Jį vedė CIO uni
ja. Jis kilo dėl to, kad senas 
unijos kontraktas pasibaigė 
ir unija išstatė naujų reika
lavimų, kurių kompanija 
nenorėjo pripažinti. Tarp 
kitko unija reikalavo apmo
kamų atostogų ir “closed 
shop,” kas reiškia, jog visi 
darbininkai privalo prigu
lė! prie unijos ir neunijistai 
negali dirbti. Ant šitų reika- 
'avimų unija galų gale nusi
leido; bet atlyginimą kom
panija turėjo pakelti vi
siems darbininkams po 3 
centus į valandą Detroite, o 
už Detroito ribų—po 4 cen
tus. Unija sako, kad tai reiš
kia apie $6,000,000 Chrys
lerio darbininkams per me
tus.

AMSTERDAME IŠDAU
ŽĖ RUSŲ KNYGYNUI 

LANGĄ.
Kuomet rusai užpuolė 

Suomiją, visame pasauly ki
lo pasipiktinimas prieš Ru
siją ir rusus. Pavyzdžiui, O- 
landijoj, Amsterdamo mies
te, rusų knygų krautuvėj 
buvo išmuštas plyta langas. 
Plyta buvo suvyniota į po
piergalį, kuriame išspaus
dintas Lenino pareiškimas 
1918 metais, kad Sovietai 
pripažįsta Suomijai nepri
klausomybę. (Olandija da 
nėra pripažinusi Sovietų 
valdžios iki šiai dienai.)
20 MFTU KALĖJIMO UŽ 

MERGAITĖS UŽPUO
LIMĄ.

Fall River, Mass. — Er
nest Jennings, 20 metų am
žiaus vyrukas, kuris išgėdi
no 16 metų amžiaus mer
gaitę, nuteistas nuo 15 iki 
20 metų kalėjimo.

Rooseveltas Paskel
bė “Moralinį Embar

go” Rusi jai.
Bet rusai jau išsivežė iš 
Amerikos apie 700,000 

bačkų gazolino.-
Washingtone paaiškėjo, 

kad nuo 1 rugsėjo dienos 
Sovietų Rusija nupirko 
Jungtinėse Valstijose dau
giau kaip 500,000 bačkų ga
zolino, o jeigu pridėti lap
kričio mėnesį, tai pasidary
tų gal apie 700,000 bačkų. 
Kadangi iki rugsėjo mėne
sio rusai Amerikoje gazoli
no nepirkdavo, tai Wash
ingtone dabar manoma, 
kad dabar rusai jį perka sa
vo orlaiviams ir tankams 
Pabaltijo valstybėse. Gali
mas esąs daiktas, kad Ame
rikos gazolinu rusų orlai
viai dabar bombarduoja ir 
degina Suomijos miestus. 
Dėl to dabar Amerikos vi
suomenėj kilo reikalavimas, 
kad Rusijai, kai]) mažų 
tautų užpuolikei, karo me
džiagos pardavinėjimas bu
tų sustabdytas. At jausda
mas šitą visuomenės ir spau
do sentimentą, prezidentas 
Rooseveltas paskelbė “mo
ralinį embargo” šitokiam 
bizniui. Amerikos kompani
jos tuo budu yra įspėjamos, 
kad jos neparduotų Rusijai 
nei orlaivių, nei gazolino, 
nei kitokių dalykų.

Vengrijoj Sustiprėjo 
Socialdemokratai.
Paskutiniass laikais Veng

rijoj krito fašistinis judėji
mas, bet užtai pradėjo stip
rėti socialdemokratų veikla. 
Dar šios vasaros rinkimuose 
fašistai buvo gana stiprus ir 
gyrėsi, kad su jais eina pu
sė gyventojų. Jie buvo karš
ti Hitlerio šalininkai. Bet 
nuo to laiko, kaip Hitleris 
susibroliavo su Stalinu, Ven
grijos fašistuose pasidarė 
suirutė. Jie dabar suskilo į 
7 frakcijas ir čieli būriai jų 
visai traukiasi iš to judėji
mo. Daugelis jų dabar pra
dėjo prašytis į augančią so
cialdemokratų partiją, bet 
socialdemokratai nenori jų 
įsileisti.

PASIBAIGĖ 4 METŲ 
STREIKAS.

Pereitą sąvaitę pasibaigė 
marmuro tašytojų streikas 
Vermonto valstijoj, kuris 
prasidėjo 1935 metų 16 spa
lių dieną. Taigi jis tęsėsi 
daugiau kaip 4 metus. Dar
bo Santikių Taryba pripaži
no kompaniją esant kalta, į- 
sakė priimti darbininkus at
gal ir atlyginti jiems už nu
stotą uždarbį.

HITLERIO “TESTA
MENTAS.”

Londono gatvėse anądien 
buvo pardavinėjamas po 
vieną peną Hitlerio “testa
mentas,” kur tarp kitko sa
koma: “Savo usus grąžinu 
Gali Čaplinui, iš kurio bu
vau juos pasisavinęs. Be to, 
po mano mirties turi but pa
skelbta, kad aš užimu pra
garą.”

BUŠO KATASTROFA.
New Mexico valstijoj pe

reitą sąvaitę busas paslydo 
ant apšalusio kelio ir nuvir
to pakalnėn. Nelaimėj trys 
žmonės buvo užmušti ir ke
liolika sužeista.

Rusų Smurtą Pabaltijy 
Remia Nacių Militaristai
Finai Renka Aukas 

Užpultai Savo Tė
vynei.

Amerikos finai sukruto 
rinkti pinigus užpultam sa
vo kraštui ir protestuoti 
prieš užpuolikus. Fitchbur- 
ge, netoli nuo Bostono, pe
reitą nedėldienį susirinko į 
savo salę 600 finų darbinin
kų. Kalbėjo Oskari Tokoi, 
pii miltinis Suomijos prem
jeras. “Suomijos žmonės 
prieš Sovietų Rusijos legijo- 
nus neatsilaikys,” sako ji
sai, “bet drąsiai ir šauniai 
gindami savo laisvę jie lai
mėjo visų civilizuotų tautų 
užuojautą; tuo tarpu Rusi
jai nėra nieko daugiau, 
kaip tik panieka ir pasipik
tinimas už jos brutališką už
puolimą ir neskelbtą karą.”

Susirinkę finai sumetė 
$2,400 aukų užpultiems sa
vo broliams.

Gloucestery, finu žvejų 
kolonijoj, taip pat buvo di
delis protesto mitingas 
prieš Sovietų Rusijos agre
siją, ir finai gausiai aukojo 
pinigus.

Unija Laimėjo 
$711,932 Bylą.

1937 metų pavasarį Apex 
mezginių dirbtuvės darbi
ninkai Philadelphijoj buvo 
paskelbę “sit-down” streiką 
ir išlaikė dirbtuvę okupa
vę 48 dienas. Apex Hosieiy 
kompanija užtai apskundė 
CIO uniją, reikalaudama 
atlyginimo už nuostolius. Ir 
teismas nusprendė, kad uni
ja turi tai kompanijai atly
ginti $711,932.55. Unija ap
skundė šitokį teismo spren
dimą į U. S. apeliacinius 
teismo rumus, kurie pereita 
sąvaitę šitą bylą apsvarstė 
ir vienbalsiai ją panaikino.

Kompanija savo skunde 
tvirtino, kad unija buvo .pa
darius “sąmokslą” sunai
kinti jos tarp-valstijinį biz
nį. Apeliaciniai teismo rū
mai tačiau šitokio “sąmoks
lo” negalėjo įžiūrėti ir pri
pažino, kad vienintelis dar
bininkų tikslas buvo unioni- 
zuoti dirbtuvę.

ANGLAI TARIASI SU 
ITALAIS.

Iš Romos pranešama, kad 
tenai atvykęs Anglijos dip
lomatas Sir Percy Loraine, 
kuris tarsis su Italijos val
džios atstovais apie blokadą 
ir kitus dalykus, dėl kurių 
Italija reiškia nepasitenki
nimo. Išrodo, kad anglai 
nori patraukti Italiją savo 
pusėn.

VIETOJ STIRNOS, NU
ŠOVĖ ŠVOGERĮ.

New Durham, N. H.—Du 
švogeriai, Bennett ir Doug
las, išėjo čia stirnauti. Pe- 
siekę mišką, jiedu persisky
rė. Staiga Douglas pamatė 
per krumus kaž-ką rudos 
spalvos judant. Jam pasiro
dė, kad tai stirna. Triokšt— 
ir šovė! Kai nuėjo į tą vietą 
pažiūrėt, ant žemės gulėjo 
peršautas jo švogeris Ben
nett, kuris už 5 minučių ir 
mirė.

MASKVA SIŪLĖ ŠITĄ 
PLANĄ ALIANTAMS.

Bet Anglija ir Francuzija 
atsisakė parduoti kitas val

stybes uš Sovietų karinę 
pagalbą.

“New York Times” ko
respondentas, James B. Re
ston, šią sąvaitę praneša iš 
Londono, kad Sovietų už
puolimas ant Suomijos yra 
daromas pagal Maskvos- 
Berlyno sutartį.

Korespondentui buvę pa
rodyti Londone neužginči
jami dokumentai, jog Vo
kietijos militaristai, bijoda
miesi kad Rusija nesusitar
tų su Anglija ir Francuzija, 
pasiūlė jai pasiimti visas 
Pabaltijo valstybes, jeigu 
ji atsimes nuo Anglijos ir 
Francuzijos bloko, o pasira
šys draugišką sutartį su Ber
lynu.

Rusai nelabai norėjo vo
kiečiais pasitikėti, todėl pa
siūlė šį planą Francuziįai ir 
Anglijai. Esą, jeigu judvi 
leisite mums užimti Suomi
ją, Estiją, Latviją, Lietuvą 
ir penkias Lenkijos apygar
das, tai mes pasirašysim? 
su jumis karo sutartį ir eisi
me išvien prieš Vokietiją.

Anglijos ir Francuzijos 
politikai pasiteiravo diplo- 
'matiniais keliais tarp Pabal
tijo valstybių, ar jos sutiktų 
gera valia pesiduoti Sovietų 
okupacijai? Bet visos kaip 
viena atsakė neigiamai. Y- 
pač priešinga buvo Lenkija, 
kad pusė jos žemių butų ati
duota Rusijai.

Tuomet francuzai su ang
lais pranešė Sovietų val
džiai, kad Pabaltijo valsty
bės tokiam planui yra prie
šingos ir francuzai su ang
lais negali prieš jų norą par
duoti jas Sovietams už ka
rinę pagalbą.

Rusai tuomet padarė su
tartį su Vokietijos militaris- 
tais, kurie garantavo Sovie
tams laisvą ranką steigti ka
rines bazes Lenkijoj, Lietu
voj, Latvijoj ir kitose Pa- 
baltijos šalyse; o jei kuri iš 
jų tokiam smurtui pasiprie
šintų, vokiečiai pripažino 
Sovietams teisę pavartoti 
prieš tokia valstybę ginklo 
spėką ir pašalinti priešingą 
sau valdžią tokioj valsty
bėj. (Taip dabar įvyko su 
Suomija.)

Lenkijos pasidalinimas 
tarp Berlyno ir Maskvos bu
vo nutartas iš kalno, ir kai 
vokiečiai pradėjo Lenkijon 
laužtis, jie jau žinojo, kad iš 
Rytų ateis jiems į pagalbą 
raudonoji armija.

Taigi pasirodo, kad Vo
kietijos militaristai pardavė 
nepriklausomas Pabaltijo 
valstybėles Sovietams ir to
dėl nieko nesako, kuomet 
bolševikai dabar tas valsty
bėlės grobia vieną po kitos. 
O Maskva užtai atsilyginda
ma remia Hitlerio karą 
prieš Angliją ir Francuziją.

JAPONAI SUARDĖ SO- 
V1ETŲ-KINIJOS KELIĄ.

Iš Honkongo pranešama, 
kad pereitą sąvaitę japonu 
orlaiviai išardė 300 mylių 
kelio, kuriuo Sovietų Rusija 
pristatydavo kiniečiams gin
klų ir amunicijos.

au , airoTuve] ir nuleistas 1
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STALINAS GINA HIT
LERĮ.

“Laisvė” savo 282-ram 
numery gėrisi šitais Stalino 
žodžiais:

“1. Tai ne Vokietija užpuolė 
Francuzija ir Angliją, bet 
Francuzija ir Anglija užpuolė 
Vokietiją, ir atsakomybė už šį 
karą krinta ant Francuzijos ir 
Anglijos.

“2. Išsiveržus karo veiks
mams, Vokietija darė taikos 
pasiūlymus Francuzijai ir An
glijai, Sovietu Sąjunga atvirai 
rėmė Vokietijos taikos pasiū
lymus, nes Sovietu Sąjunga ti
kėjo ir tiki, jog greičiausias 
karo baigimas pamatiniai pa
lengvintu būklę visoms šalims 
ir tautoms.

“3. Valdantieji Anglija ir 
Francuzija rateliai šiurkščiai 
atmetė kaip Vokietijos pasiū
lymus taikytis, taip ir Sovietų 
Sąjungos daromas pastangas 
kuo greičiausia užbaigt karą.”

Šitoks Stalino pareiški
mas tilpęs Maskvos bolševi
kų “Pravdoj.”

Taigi Stalinas karštai gi
na Hitlerį, bet tas gynimas 
yra labai vienpusiškas ir ne
teisingas. Juk visas pasaulis 
žino, kad šį karą pradėjo ne 
Anglija ir Francuzija, bet 
Hitleris užpuldamas Lenki
ją. Jis gerai žinojo, kad už
puolimas ant Lenkijos reiš
kia karą su Anglija ir Fran
cuzija, nes Lenkija buvo jų 
sąjungininkė ir jos buvo vie
šai pasižadėjusios ją ginti. 
Taigi aišku, kad karą pra
dėjo Hitleris.

Toliau Stalinas meluoja 
sakydamas, kad Anglija ir 
Francuzija atmetusios Hit
lerio pasiūlymą taikytis. Vi
sas pasaulis žino, kad Ang
lija ir Francuzija taikytis 
neatsisakė; jos tik pastatė 
sąlygą, kad Hitleris pasi
trauktų iš Čekoslovakijos ir 
Lenkijos. Bet Hitleris nuo 
savo banditizmo neatsisa
kė, todėl Anglija su Francu
zija negalėjo padėti ginklą 
ir tą banditą su grobiu pa
leisti.

Maskvos bolševikai labai 
bijosi užsiminti apie Lenki
jos išdraskymą, nes jie pa
tys prie šito negarbingo dar
bo yra prisidėję.

JAU PRASIDEDA “NE
SIKIŠIMAS.”

Privertusi Lietuvą įsileisti 
20,000 raudonarmiečių, Ma
skva pasirašė, kad į viduji
nius Lietuvos reikalus bol-
ševikai “nesikiš.”

“Naujoji Gadynė” dabar 
praneša, kad New Yorko so
cialistų “New Leader” ga- i 
vęs nuo savo bendradarbio I 
iš Kauno kablegramą, jog 
Maskva jau pareikalavo, 
ka'd Lietuva ištremtų visus 
žmones, kurie nepritaria 
Stalino politikai.

Maskvos “ultimatumas” 
Lietuvai esąs tokio turinio:

“1. Kad butų sudarytas 
smulkmeniškas listas visų 
Lenkijos pabėgėlių ir svetur 
gimusių piliečių ir įteiktas 1 
Kremliui.

“2. Kad Lietuvos valdžia to
kiem pabėgėliam ir tokiem sa
vo piliečiam draustų gyventi 
arti tų vietų, kur laikoma so- 
vietų armijos garnizonai;

“3. Kad Lietuvos valdžia iš
tremtų visus tuos pabėgėlius 
bei ateivius, kurie bus pavojin
gi Maskvai.

“Pastarasis reikalavimas y- 
ra specialiai kreipiamas prieš 
visus Lenkijos socialistus, zio- 
nistus ir nacionalistus.

“Kad užtikrinus sėkmingą jos universiteto fizikos profeso- 
išgaudymą visų anti-staliniš- rius Ernest Lawrence ir jo iš-1 
kai nusiteikusių elementų oku- rastas" ciklotronas atomams 
puotoje Lenkijoje, lapkričio 11 .skaldyt. Už šitą nuopelną fizi- 
dieną Kremlius paskelbė dek- kos mokslui Nobelio Fondas pa
rėtą, kuriuo draudžiama oku-1 skyrė jam dovaną, kuri papras-1 
puotų sričių žmonėms apleisti tai siekia $40,000.

savo gyvenamas vietas. Pa
sienio sargyba yra keleriopai! 
sustiprinta.”

Vadinasi, “nesikišimas” 
au prasideda. Mes iš pat 
pradžių sakėm, kad taip ’ 
bus.

LIETUVOS GENEROLAI 
NENORĖJO ĮSILEISTI
20.000 RAUDONAR

MIEČIU.
“Keleivy” jau buvo rašy

ba, kad Lietuvos valdžioje 
ivyko permainų. Pirma mi- 
risterių kabineto pirminin
ku buvo gen. Černius, o da- 
bar Antanas Merkys. Išėjo 
r kitas generolas iš ministe- 

cių kabineto.
Rašydama apie šitas per

mainas, “Tėvynė” pastebi, 
tad—

“Sulyg United Press žinių j 
agentūros pranešimo iš Kau
no, Lietuvos ministerijoje kri
zė kilusi jau nuo lapkričio 10 
dienos. Esą civiliai ministerial 
negalėję susitarti su genero
lais dėl Lietuvos susitarimo su 
Rusija. Tas parodo, kad susi
tarimas su Rusija Lietuvoje 
ne taip lengvai praėjo, kaip 
buvo manyta pirmiau. Matyti 
buvo žmonių, kurie numatė, 
ką reiškia Lietuvai tų 20,000 
rusų kareivių, kurie sėdės Lie
tuvos žemėje ir įsteigimas ru
sų kariuomenės ir orlaivyno 
bazių, ko vėliau bus sunku, o 
gal ir negalima išsibodėti.”

Kaip kariškiai, generolai 
suprato šitą pavojų Lietuvai 
geriau, negu kas kitas. Bet 
ar galėjo mažutė ir silpna 
Lietuva Maskvos agresijai 

Į priešintis? Suomija pasi
priešino, ir štai, jos miestai 
jau dega. Butų tas pats ir 
Lietuvai, jeigu ji nebūtų 

! šiaurės/imperijalizmui nusi
lenkusi.

JUODIEJI GARNIZONAI 
LIETUVOJE.

L. Pruseika “Vilnyje” 
rašo:

“Kodėl klerikalai tiek daug 
šūkauja apie Sovietų armijos 
garnizonus Lietuvoj ? Mat, jie 
nori sukelti durnų debesis, kad 
paslėpus Romos garnizonus 
Lietuvoj ? O tų garnizonų, 
klicštorių. mokyklų, ordinų, 
yra labai daug. Juodieji ir bal
tieji Romos garnizonai Lietu
vą alina, o duot jai nieko ne
duoda.”

Na, kas tiesa, tai tiesa! 
Juodieji garnizonai Lietu
vai taip pat nereikalingi.

UŽ ŠITĄ IŠRADIMĄ JIS GA
VO $40,000 DOVANĄ.

Čia yra parodytas Californi- j

Nors iki šiol Vakarų Fronte Europoje mušiu kaip ir nebuvo, francuzai tačiau tikisi 
vokiečių ofensyvos ir nori but jai pasiruošę, čia parodyta, kaip francuzai nuima nuo 
traukinio atvežtą į frontą naują tanką.

BOLŠEVIKŲ NUOSTO
LIAI IR GROBIS LEN

KIJOJ.
Iš Molotovo kalbos Vy

riausiojo Sovieto suvažia
vime matosi, kad raudonos 
armijos žygis į Lenkiją ne
buvo gėlėmis klotas, kaip 
skelbė bolševikų propagan
dininkai.

štai Molotovo žodžiai:
“Kelianties Raudonajai Ar

mijai per tuos distriktus, vie
tomis buvo rimtų susirėmimų 
tarp musų kariuomenės ir len
kų kareivių, todėl buvo ir au
kų. Musų nuostoliai buvo to
kie :

“Bielorusijos fronte, skai
tant Raudonosios Armijos ka
rininkus ir eilinius kareivius, 
246 buvo užmušti ir. 503 sužei
sti, arba 749 iš viso.

“Ukrainos fronte buvo 491 
užmuštas ir 1,359 sužeisti, ar
ba 1,850 iš viso.

“Tuo budu, per abudu Bielo
rusijos ir Ukrainos frontu 
Raudonoji Armija neteko 737 
vyrų užmuštais ir 1,862 sužei
stais. Viso labo buvo 2,599 au
kos.

“O kai dėl musų grobio Len
kijoj, tai jis buvo toks: 900 
patrankų, daugiau kaip 10,000 
kulkasvaidžių, daugiau kaip 
300,000 šautuvų, daugiau kaip 
150,000,000 šovinių šautu
vams, daugiau kaip 1,000,000 
šovinių kanuolėms, apie 300 
orlaivių, ir tt.”

Užimtoj teritorijoj esą 
apie 13,000,000 gyventojų, 
kurie pagal tautybės dalija
si šiaip: apie 7,000,000 uk
rainiečių, apie 3,000,000 
baltgudžių (bielorusų), dau
giau kaip 1,000,000 lenkų ir 
per 1,000,000 žydų.

BULGARIJA REIKALAU
JA ATIMTU IŠ JOS 

ŽEMIŲ.
Bulgarija šiandien turi 

dvi ambicijas: ji nori iš
vengti karo, ir nori atgauti 
tas žemes, kurių ji neteko 
per pereitą pasaulinį karą. 
Tuomet ji labai apsišutino. 
Ji prisidėjo prie Vokietijos, 
tikėdamosi, kad Vokietija 
kaią laimės ir atsilygins 
Bulgarijai. Bet Vokietija 
buvo sumušta ir aliantai ta
da aplupo Bulgariją. Dideli 
jos žemės plotai buvo ati
duoti Rumunijai ir Jugosla
vijai. Taigi dabar Bulgarija 
norėtų tas žemes atgauti, 
tačiau bijosi ir karo, kad vėl 
nenusidegintų nagų.

ANGLIJA NEPRALEIS IŠ 
VOKIETIJOS NIEKO.
Kadangi vokiečiai pradė

jo be jokios atodairos skan
dinti visus prekybos laivus, 
tai Anglija paskelbė, kad 
nuo šiol ji skelbia visišką 
blokadą ir nepraleis nieko 
nei Vokietijon, nei iš Vokie
tijos, nežiūrint keno laivais 
tokios prekės bus gabena
mos.

Kaip Vilnius Laukė Lietuvių Ateinant.
Paskutines dienas prieš 

lietuvių armijos atėjimą 
Vilnius gyveno nepaprasto 
įtempimo valandas. Žmonės 
neapsakomai laukė lietuvių, 
bet tą laukimą drumstė ir 
temdė nuolatinis atidėlioji
mas.

Ratifikavus Rusijos-Lie- 
tuvos sutartį, buvo laukia
ma lietuvių ateinant 17 spa
lių. Žmonės gatvėse su gėlė
mis laukė iki pat 20 valan
dos, nukreipę žvilgsnius į 
Žaliąjį tiltą ir Pohulianką, 
iš kur laukiama lietuvių at
einant. Nesulaukę, nusiminę 
skirstėsi į namus, nes po 20- 
tos valandos vaikščioti drau
džiama. Spalių 18 d. lauki
mas nesumažėjo.

Kai Lietuvos radijas pra
nešė, kad lietuviai perimsią 
miestą ne anksčiau kaip 21 
—22 dieną, visų nuotaika 
krito.

Bet 21-22 spalių buvo da 
didesnis žmonių nusimini
mas, nes rusai ir dabar ne
įleido lietuvių Vilniun.

Visos gėlės ir žalumynai, 
kurie buvo paruošti 17 spa
lių dienai ir paskui laikomi 
21—22 dienoms, pradėjo 
jau vysti ir džiūti. Žmonės 
laisto juos vandeniu, bet ne
žino, kada galės juos var
toti.

Pagaliau 28 spalių dieną 
įžengė į Vilnių Lietuvos ka
riuomenė. Miestas buvo jau 
“apvalytas” ir jo materiali
nė būklė buvo tikrai nepa
vydėtina.

Visos prekės, kokios tik 
tebuvo, nuo popieriaus, ga
lanterijos iki malkų ir ang
lių “išpirktos” ir didžiuma 
jų iš krašto išvežta. Pinigų 
apyvartoje šimtai tūkstan
čių rublių. Dėl kainų nebu
vo deramasi ir mokama kiek 
užprašoma. Prekyba priva
loma. Civilinių gyventojų į- 
pirkimus normuoja patys 
pardavėjai, leisdami įsigyti 
tik po vieną bei kurį par
duotuvėje užsilikusį daiktą. 
Jei civilinis asmuo vakar ką 
nors pirko vienoje krautu
vėje, tai šiandien jam jau 
nieko neparduodama. Ka
riams aprėžimų nėra. Jie 
perka viską.

Paskutinėmis dienomis 
Vilnius buvo jau visai priar
tėjęs prie bado šmėklos. Jei 
prieš sąvaitę dar buvo gali
ma valgykloje gauti šiokius 
tokius pietus, o maisto par
duotuvėse galėjai nusipirkti 
duonos, tai vėliau visų tų 
gėrybių nebeliko. Į valgyk
lą užėjęs dabar galėjai gau
ti tik kelis šaukštus šilto 
skysčio — kažko panatšatiš j 
sriubą.

Didžiausi dėl maisto sun
kumai pasidarė darbinin
kams, jau kuris laikas visai 
be darbo esantiems. Šie 
žmonės priversti buvo į gat
ves nešti praeiviams siūlyti 
parduoti pačius butiniausius 

daiktus: apnešiotus drabu
žius, senus skalbinius, ap
avus ir panašiai. Nesuklysi- 
me pasakę, kad paskutiniu 
metu Vilniuje su bado šmė
kla kovoja mažiausia 80,000 
nepasiturinčių arba mažai 
pasiturinčių asmenų.

Dėl šių priežasčių senoje 
Lietuvos sostinėje paskuti
nėmis dienomis nepaprastai 
pagausėjo elgetų. Daug kur 
prie Vilniaus bažnyčių nuo 
ankstaus ryto iki vėlaus va
karo sėdėjo nuo šalčio su- 
styrę elgetos ir išmaldai iš
tiesę rankas balsiai kalbėjo 
maldas arba kimiais balsais 
giedojo giesmes.

Daug elgetaujančių viso
se gatvėse ir parduotuvėse. 
Praeiviams, kurių Vilniaus 
gatvėse nepaprastai gausu, 
nuolat ištiesia išblyškusias 
rankas vargšai, prašą išmal
dos — kelių grošų. Šalčio ir 
alkio išraižytais veidais 
žmonės slinko į parduotu
ves, valgyklas ir kavines ir 
prašė išmaldos. Jei kas 
jiems pakišo mažytę duonos 
riekelę — nepaprastai apsi
džiaugę ėjo toliau.

Visų prekių kainos pakel
tos dvigubai-keturgubai.

Kultūrinis miesto gyveni
mas buvo toks. Visos moky
klos tebeveikė kaip lenkų 
paliktos. Tikybos dėstymas 
mokyklose ir maldų kalbėji
mas uždraustas. Švietimo 
vadovybė, išskyrus pačią 
viršūnę, taip pat sena. Uni
versitetas veikė, bet paskai
tų mažai buvo, nes daug 
buvusių profesorių yra išbė
gę, o kai kuriuos jų pava
duoja asistentai.

Lietuvių gimnazijoje, yra1 
per 200 mokinių. Dar iki 
spalių 10 d. buvo leista 
Švenčionyse įsteigti lietuvių 
gimnaziją ir organizavimo 
darbas jau pradėtas, bet, 
kai paaiškėjo, kad Švenčio
nys palieka Sovietų pusėje, 
jos organizavimas susi- 
trukdė.

Bendrai, Vilniuje ir visa
me krašte buvo pradėtas or
ganizuoti gyvenimas pagal 
Sovietų tvarką, bet kai buvo 
sužinota, jog Vilnius ir Vil
niaus krašto dalis perduo
dama Lietuvai, visas orga
nizavimas buvo sustabdy
tas ir viskas paliekama taip, 
kaip buvo Lenkijos valdy
mo metu. “L. Ž.”

Aš esu neištekėjus dėl to, kad 
aš turiu darbo, kurį aš mėgstu 
dirbti. Ethel Mermah.

Tik tie žmonės laikomi gerais, 
kurie tyli išnaudojami.

A. Mickevičius.

Minties nenuveiksi ginklu; 
bet ją gali nuveikti meile ir pra
kilnumu. Spinoza.
Pyktis yra troškimas įžeisti tą, 
ko mes neapkenčiam. Spinoza.

Musų komunistai džiū
gauja, kad jau atėjo “ga
las” Anglijos ir Francuzijos 
imperializmui, kurios per 
šimtmečius plėšė ir vergė 
silpnesnes tautas. Bet tą an
glišką ir francuzišką impe
rializmą daužo vokiečiai su 
pagelba Sovietų Sąjungos. 
Ar ne veltui tas džiaugs
mas? Komunistai turėtų ap
sižiūrėti, ar tik sudaužius 
francuziškajį ir angliškąjį 
imperializmą, neatsisuks 
Hitleris liuosuoti iš Sovietų 
Sąjungos imperializmo Uk
rainos ir kitų tautelių? Kaip 
anglai, taip ir vokięčiai pla
nuoja steigti Europos vals
tybių federaciją. Jeigu karą 
laimės anglai su francuzais, 
tai jie tokią federaciją pa
darys, o jeigu Hitleris, tai 
federacija bus įsteigta jo 
nlanu. Bet kuri pusė karą 
laimės, Stalinas su savo po
litika vistiek bus parblokš
tas — jei ne po Hitlerio, tai 
po Chamberlaino batu. Jei
gu musų komunistai nebūtų 
amžinai akli Maskvos sekė
jai, tai jie katučių neplotų 
dėl anglų ir francuzų su- 
gniužinimo.

Sovietų Sąjunga užsimanė 
galutinai pavergti Pabaltijo 
kraštus. Estonija, Latvija ir 
Lietuva pasidavė, bet Suo
mija nepasiduoda. Tad So
vietų Sąjungą užsipuolė ant 
tos mažutės tautelės, buk jos 
kareiviai nušovę bei sužei- 
dę 13 raudonarmiečių. Suo
miai užsigina. Jie sako, kad 
patys Sovietų kareiviai be- 
šaudydami Suomijos pakra
šty sužalojo savo kareivius. 
Visa tai labai panašu į Ja
ponijos ir Kinijos konfliktą. 
Kada japonai nutarė užpul
ti Kiniją, tai jie apkaltino 
kinus šaudžius į japonus. Ši
tuo kaltinimu remdamiesi, 
Japonijos militaristai parei
kalavo, kad kiniečiai ištrau
ktų armiją iš Šanchajaus. 
Kinai atsisakė. Japonai pra
dėjo briautis į Kiniją. Taigi 
išrodo, kad Sovietai pasisė
mė karo veiksmų “mokslo” 
iš imperialistinės Japonijos. 

Anądien žiuriu. Rokas 
Mizara kelia į padanges J. 
Miliauską, kad jis toks iš
mintingas, toks apdairus, 
nes Pittsburgh o SLA suva
žiavime iškėlė faktą, kad 
SLA esąs įkorpuruotas ne 
Pennsylvanijos valstijoje, 
bet kokiam ten apskrityje, 
Kada J. Miliauskas tąjį fak
tą iškėlęs, tai F. Bagočius jį 
sudraudęs, nes tokie daly
kai pakenktų organizacijai. 
Rokas mano, jog Bagočius 
“nežinojęs,” kad SLA ne
inkorporuotas visoje valsti
joje. Bet jeigu Bagočius 
“nežinojo,” tai kam jis butų 
draudęs J. Miliauską? Aiš
ku, kad žinojo. Rokas nori 
perstatyt Miliauską daugiau 
už Bagočių žinančiu tik dėl 
to, kad nariai balsuotų už 
Miliauską į SLA pirminin
kus. Man rodos, kad SLA 
pirmininku turėtij but ren
kamas savystovus veikėjas, 
o ne toks, kuris turi klausyti 
komunistiško Centro Biuro 
ukazų. Mano nuomone, 
SLA nariai geriau padarytų, 
jei Roko patarimų nepriim
tų, o rinktų sau už pirminin
ką F. Bagočių, kuris tai vie
tai visais atžvilgiais tinka
mas.

Komunistai myli kitose 
organizacijose turėti savo 
“progresyvius” šleifus. Myli 
piršti saviškius į viršinin
kus. Bet tegul kas pabando 
jų Darbininkų Susivieniji
me ar ALDLD organizacijo
je pasiūlyti savo šleitą, tai 
tuojaus bus apšauktas “troc- 
kistu,” “organizacijos ardy
toju” ir bus išmestas lauk iš 
organizacijos. Bet jeigu juos 
kas išmeta, arba pareika- 
laujauja ištikimybės organi

zacijai, tai oi, kiek tų dantų 
griežimo, kiek to piktumo! 
Kam, rodos, to reiktų? Jei
gu ką pats darai, tai kam 
pavydėti kitiems tą daryti. 
Jeigu svietas valosi nuo ko
munistų, tai čia nieko naujo, 
nes komunistai patys savo 
eiles valosi — valosi ir jos 
vis priterštos...

“FreiKeito” redaktorius
M. Olginas numirė. Buvo 
gana stambus/ publicistas, 
■ris dar galėjo gyventi, nes 
teturėjo vos 61 metus am
žiaus. Aš jį neblogai paži
nojau ir man atrodė, kad jis 
ne L Amterio tipo žmogus. 
Jis nebuvo religinis (turiu 
minty komunistinę religi
ją). Jis kelis kartus buvo 
Maskvos “dėdžių” ant kar
pėte patiestas. Kaip kas ma
no, kad tos išpažintys ir 
Maskvos “pakutos” ant jo 
tiek paveikė, kad jis be lai
ko ir į kapus nuvažiavo. 
Gaila gero žmogaus, kuris 
sąlygų verčiamas dirbo 
Maskvos davatkoms. L. 
Pruseikai irgi galės taip bū
ti, nes tas irgi ne savo šiu- 
šėse sėdi.

Gerai spaviedotis tiems 
žmonėms, kurie neturi jokio 
idėjų supratimo; bet sunku 
tiems, kurie turi idėjas ir 
supranta jas. Tokius “išpa
žintys” ir “atsivertimai” 
ėste ėda. Olginas atliko to
kių “išpažinčių” labai daug, 
ir vistiek iki mirties nebuvo 
Maskvai “košernas.” Tiesa, 
kada jis numirė, nevienas 
komunistas išliejo gaidžio 
ašarą; bet kol buvo gyvas, 
tai — “sukrypėlis,” “opor
tunistas.”

Kalėdos netoli. Iš papra
timo daugelis žmonių perka 
vieni kitiems dovanas. Ge
resnės dovanos negali būti 
savo draugui, kaip užrašyti 
gerą laikraštį, kuris lankytų 
jūsų draugą kas sąvaitę ir 
kviestų per apskritus metus. 
“Keleivis,” kaip sąvaitraš- 
tis, yra vienas iš geriausių 
ne tik čia, Amerikoje, bet 
jam lygaus nėra nei Lietu
voje. Leidėjai daug darbo į 
jį įdeda. Jame telpa rimtų 
pasiskaitymų, kritikos, poli
tinių raštų ir gana pamoki
nančių straipsnių. “Kelei
vis” nėra sektantinis laik
raštis. Jame gauna vietos 
pareikšti savo mintis ir prie
šingos redakcijai nuomonės 
žmonės. “Keleivio” nusista
tymas yra darbininkiškas ir 
.demokratiškas. “Keleivio” 
leidėjai užjvis daugiausiai 
brangina žmogaus laisve ir 
už ją kovoja. Toks laikraštis 
turėtų rastis kiekvieno dar
bininko,, kiekvieno profešioį 
nalo ir taip sau pažangaus 
krautuvininko stuboje. Pi
nigutis gana mažas, o dova
na savo draugui, savo prie- 
teliui gana didelė. Užrašy
kite “Keleivį” dovanų Ka
lėdoms, o jus pamatysite, 
kaip jums tas asmuo bus dė
kingas.

IR DARTMOUTHO KO
LEGIJA NEĮSILEIDO 

BROWDERIO.
Kai Harvardo universite

to valdyba neleido savo į- 
staigoj Browderiui kalbėt, 
tai komunistai pradėjo jieš- 
koti leidimų jo prakalboms 
kitose aukštose mokslo įstai
gose. Yale universitetas 
New Havene leido komuni
stuojančiai studentų grupe
lei jį pasikviesti, bet Dart
mouth© kolegija Hanovery,
N. H., neleido.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGL1ŽKAS IR 

ANGLIšKAI-LIETUVISKAS. telpa 
18.000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtinė 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir gerėsnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėra. Ganna- 
»mas “Keleivy.”



KAS SKAITO, RAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS RAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELAND© ir AP1ELINKES ŽINIOS Vokiečių Pagarba Prancūzų Lakūnams. CHICAGOS LIETUVIŲ KUNIGAI Iii

Nekultūringi papročiai.
Lapkričio 19 dieną SLA 

136 ir 362 kuopos surengė 
bankietą. Tai buvo įvesdini
mas naujų narių, kurie pri
sirašė laike pirmo pažangos 
vajaus. Per tas dvi kuopas , 
buvo prirašyta 22 nauji na
riai.

Bankietas ir visos cere
monijos prasidėjo apie pen
ktą valandą po pietų, daly- i 
vaujant apie 130 žmonių.

Reikia paminėti, kad Šia
me parengime turėjome ir 
svečių iš savo kaimyniško 
Pittsburgho. Buvo atsilankę 
SLA vice-prezidentas J. 
Mažukna su žmona; . buvo 
p. V. Kolicienė, apšvietos 
komisijos narė, ir p. M. 
Zdankienė. Smagu, kad mu
sų kolonijon atsilanko žy
mesni asmenys ir su mumis 
dalyvauja. Brolis Mažukna 
pasakė gražią kalbą ir Įtei
kė SLA ženklelius naujiems 
nariams. Taipgi pasveikino 
ir atsilankiusios viešnios. 
Toliau pasakė po keliatą žo
džių ir keli vietiniai veikė
jai. Užbaigus visas ceremo
nijas, buvo šokiai iki vėlu
mos.

Smagu kalbėti apie to
kius subūrimus, tačiau ne
galima nepaminėti ir nema
lonumų, kurie tokiuose pa
rengimuose Įvyksta. Tie ne
malonumai pasitaiko visur 
ir pridaro daug piktumo 
draugų tarpe. Kaip jų iš
vengti, da niekas nėra prie
monių suradęs. Šiame pa
rengime nebuvo galima pa
girti i daugelio apsiėjimą. 
Dainininkai negalėjo publi
kos palinksminti. Taipgi ir 
kalbėtojai buvo trukdomi ir 
vargiai galėjo savo norus 
pareikšti. Tokis nektirių 
pasielgimas ardo gerą nuo
taiką ir komisija nustoja 
ūpo dirbti ant toliaus. Gali 
but, kad tūli dalykai kai 
kam nepatinka, tačiau rei
kia užsilaikyti žmoniškai.

Lapkričio 25 dieną SLA 
14 kuopa surengė bankietą 
naujų narių Įvesdinimui. 
Dalyvavo apie 100 asmenų. 
Bankietas buvo Lietuvių že- 
mutinėj salėj. Prie stalo bu
vo pasakyta kalbų ir buvo Į- 
teikti SLA ženkleliai nau
jiems nariams, kurie prisi-

kolonijos pažangus veikė
jai siūlo balsuoti taip: Į pre
zidento vietą — F. Bagočių, 
į vice-prezidento vietą—J. 
K. Mažukna, į iždininko 
vietą — Gugis, Į daktaro 
kvotėjo vietą—Dr. Stanislo- 

I vaitis, į iždo globėjus—p. E.
Mikužiutė ir Povilas Dargis. 

1 Sekretoriaus vieta palieka- 
i ma atvira.

“Naujosios Gadynės” re
daktorius Stilsonas lankėsi 
Clevelande su prakalbomis 
ir kitais biznio reikalais. 
Pasikalbėjime drg. Stilso
nas pareiškė, kad .Clevelan
de butų reikalinga sutverti 
socialistų kuopa, kuri su
trauktų Į bendresni veiki
mą pažangiąją visuomenę.

Mirė Antanas Martišius, 
gyvenęs prie 7524 Star avė. 
Buvo jau 62 metų amžiaus 
žmogus. Paliko moterį, pen
kis sūnūs ir vieną dukterį.

Mirė Margareta Skverne- 
vičienė, gyvenusi prie 6205 
White avė. Buvo 51 metų 
amžiaus moteris. Paliko vy
rą, tris sūnūs ir dvi dukteris.

Jonas Jarus.

Brooklyn, N. Y.
Ekonominė siuvėjų būklė.

Siuvėjai jau baigia over- 
kotų sezoną. Kiek teko pa
tirti iš unijos viršininkų, tai 
šįmet anksčiau prasidės pa
vasarinių kotų siuvimas. 
Priežastis ankstybesnio se
zono esanti ta, valdžia jau 
striopiau pradeda prižiūrėti 
diibimo valandų ilgumą. 
Antra, drabužių fabrikantai 
turi garantuoti mažiausiai 
30 centų už valandą kiekvie
nam darbininkui. Taigi tos 
dvi priežastys ir verčiančios 
drabužių fabrikantus pradė
ti sezoną ankščiau.

Apie lapkričio pradžią 
buvo manoma, kad pavasa
rinis darbo sezonas bus vė
lyvas, nes materijos ėmė 
smarkiai brangti. Bet įpusė
jus lapkričiui — jų kainos 
vėl pradėjo kristi, tad vė- 
rauzininkai nieko nelaukę 
davė didelius užsakymus, 
nes bijo, kad Europos karui 
įsisiūbavus jie gali visai ma
terijų negauti.rašė laike pirmo pažangos negauti.

vajaus. Po visų ceremonijų Amalgameitų Unijos Ge- 
visi šoko ir linksminosi iki i Pera e turėjo posėdi 
vėlumos lr svarste> kokius reikalavi-

Galima nasakvti kad 14 mus teiktų išrtatyt diabužiųGalima pasakyti, kad 14 
kuopa yra viena iš didžiau
sių kuopų, turi apie 260 na
rių, o laike pažangos va
jaus prirašė penkiolika nau
jų narių. Bet čia kreditas 
galimas suteikti tik vienam 
asmeniui, organizatoriui 
Antanui Praškevičiui, kuris 
vienas pats prirašė trylika 
naujų narių, o kiti visi sudė
ti krūvon tik du nariu.

Abelnai paėmus, bankie
tas buvo sėkmingas ir nuo
taika gera. 14 kuopoj, kaip 
ir visur kitur, randasi kelia- 
tas inteligentų ir profesio
nalų. Taigi gyvuojančios 
šioj kolonijoj SLA kuopos 
jau atliko savo užduotį iš 
pereito vajaus.

Lapkričio 19 dieną Dr. V. 
Kudirkos draugija surengė 
pokilį Lietuvių salėj. Tai 
buvo trisdešimties metų su
kaktis nuo draugijos įsikūri
mo. Buvo dainų, kalbų ir 
muzikos, o po viskam — šo
kiai iki vėlumos, žodžiu sa
kant, draugija gražiai ap
vainikavo savo trisdešimties 
metų sukaktį.

Gruodžio mėnesy didžiu
ma SLA kuopų nominuos 
kandidatus į Pild. Tarybos 
vietas. Taigi dabar yra lai
kas gerai apie tai pasvarsty
ti, kad nominuoti tinkamus 
žmones. Didžiumoje musų

fabrikantams. Kokius reika
lavimus nutarta statyt, tai 
neteko patilti. Bet teko su
žinot, kad nutarta New Yor- 
ko siuvėjams uždėti dienos 
uždarbio mokesti sekančių 
metų Amalgameitų Unijos 
konvencijos reikalą m s. 
‘(Konvencija bus New Yor
ke). Toks nutarimas, aišku, 
siuvėjams yra skaudus. A- 
part dienos uždarbio, tenka 
patirti, kad GPT nutarė da 
siūlyt pakelti unijos narių 
duokles tos konvencijos rei
kalams. Čia tai jau visiškai 
prasta naujiena siuvėjams. 
Bet duoklių pakėlimo klau
simas ateina, ir veikiausiai 
jį suvažiavimas priims.

Lietuvių Siuvėjų susirin
kimas.

Lietuvių siuvėją 54 sky
rius šaukia susirinkimą ant 
groudžio 13 d.? kaip 7:30 
vakare, Amerikos Lietuvių 
Piliečių svetainėj. Susirinki
mas bus gana svarbus, nes 
renkami lokalo valdybos 
nariai, tad siuvėjai, turėtų 
susidomėti ir atsilankyti. 
Nors musų skyriaus valdy
ba neiškepa karvelių, bet 
vis geriau kai daugiau na
rių susirenka ir išrenka val- 
dybon tokius žmones, kurie 
jiems geriausiai patinka. 
Ateikite visi ir visos.

Vytautas Katilius.

Šitą nuotrauką padarė ir at siuntė Amerikos laikraščiams Vokietijos naciai. Ji parodo, 
su kokia pagarba Vokietijos kareiviai laidoja du žuvusiu Prancūzijos lakūnu. Jie bu
vo nušauti žemėn Vokietij oje.

SCRANTON, PA.

Parapija stato kleboniją už 
$20,000.00.

Bene bus tai pirmas atsi
tikimas Amerikos lietuvių 
istorijoj, kad lietuviai staty-

tektą, kuris padarė apskai
čiavimą, kad reikia $20,000 
naujai klebonijai. Senos re
montuoti nenori, nes tai 
menkas biznis. Sena klebo
nija jau nugriauta ir už trijų 
mėnesių bus pastatyta nau-1&IU11JUJ, nau lietuviai b (.a cy--v ----- r--v—  - 

tu klebonija už $20,000.00. Ja- Sena klebonija buvo da 
O tokia klebonija čia prade-1 gera ir buvo gana moder- 
jo dabar statyti Šv. Juozapo1 niška stuba. Su mažu re- 
parapija. Juk tai bus nepa- montu ji buvo galima page- 
keliama našta ant parapijo- rinti, jeiku istikrujų tas re- 
nų sprando. montas ir buvo reikalingas.

Šį parapija turi murinę į Architekto apskaičiavi- 
bažnyčią ir tokiąpat lietuviš- mas tai dar ne viskas. Kada 
ką mokyklą. Parapijonai vi-1 nauja klebonija bus pabu- 
sados buvo kunigo tikinami, 
kad tai jų nuosavybė. Šalia 
bažnyčios buvo'ir 7-nių ar 
8-nių kambarių klebonija, 
kuri priklausė nabašninkui 
kun. Jonui Kurui. Kai velio
nis kun. J. Kuras pradėjo ne
labai gerai sveikatoje jaus
tis, jis mėgino parapijonims- 
įkalbėti nupirkti iš jo tą kle
boniją, nes tai busianti jųjų 
nuosavybė, lygiai kaip baž
nyčia ir mokykla. Parapijo
nys kunigo paklausė ir nu
pirko. Klebonija galėjo būti 
verta, prie geriausių aplin
kybių, tarpe $5,000 ir $6,-

Chicago yra
Amerikos lietuvių kolonija. 
Todėl didieji Amerikos lie- 

i tuvių visuomeniški darbai, 
i nežiūrint kokie jie bebūtų, 
; atliekami Chicagoje. 
j Kai dabar Amerikos lie
tuviai eina talkon atgautam 
Vilniaus kraštui, tai aišku, 
kad čia chicagiečiai privalė
tų pasirodyti pirmoje vie
toje.

Lietuvių Romos katalikų 
bažnyčios kunigai gyvu žo
džiu ir per savo spaudą nuo
latos giriasi savo patrijotiz- 
mu. Jie sako, kad kas nuo jų 
bažnyčios atsitraukė, tai jau 
menkas patrijotas pasidaro. 
Tikrais gerais patrijotais, 
esą, gali būti tik romiečiai (reikalams parodė išmesda- 
katalikai. mas tik $3.15. Can you beat

Jei mūsiškiai kunigai iš-'that? Jo parapijonai, pama- 
tikrujų butų patrijotai, tai tę savo dvasios vado tokį 
juos butų galima pagirti, j “duosnumą,” sumetė tik a- 
Bet ar jie tokie yra? Pažiu- pie 30 dolerių aukų, 
rėkime, ką faktai rodo. West Pulmane per vajaus

Kaip visi žinome, dabar' prakalbas Vilniaus krašto 
reikia eiti talkon atgautam reikalams tos parapijos kle- 
Vilniaus kraštui. Romos ka- bonas kun. A. Linkus “pa- 
talikų kunigai šaukė, kad sižymėjo” aukuodamas $2. 
Vilniaus kraštas remti yra Didžiulėje šv. Kryžiaus pa- 
šventas reikalas. Vilnius, jie lapijoje, Town of Lake, per 
sako, yra lietuvių šventovė, vajaus prakalbas Vilniaus 
lietuvių tautos Jeruzolimas. krašto lietuviams neaukavo 
Tas tiesa. Vilniuje yra daug nei vienas iš vietinių ku- 
Romos katalikų bačnyčių, o nigų.
Vilniaus ir Vilniaus krašto Prie šios progos visi pri- 
gyventojai yra tikriausi Ro- valome atsiminti, kad pra
mos katalikai. Taigi butų lotas M. L. Krušas, kun. H. 
visai natūralu, kad kunigai Vaičiūnas, kun. I. Albavi- 
eitų Vilnijos gyventojams į čius ir kun. A. Linkus yra 
talką. O ar jie eina? (apdovanoti Lietuvos vyriau-

Štai, Chicagos pirmutinis sybės ordinais neva už “di- 
Romos katalikų masinis mi- Į delį pasidarbavimą Lietu- 
tingas Vilniaus reikalais į- vai.” O ve, kai dabar Lietu- 
vyko didžiulėje Bridgepor- vai atėjo reikalas greitos pa
to kolonijoje, Lietuvių Au- galbos, tai tie ordinuoti did- 
ditorijoj. Tai buvo lyg ir 
“grand opening” katalikų 
vajaus Vilniaus reikalams. 
Visi buvo kviečiami iš visų 
parapijų atsilankyti į tą mi
tingą. Ten dalyvavo ir w
“Draugo” dienraščio štabas,1 davatkos sumobilizuojamos 
ir Federacijos veikėjai, ir 
nedidelis parapijonų būrys.

didžiausia savo auka Vilniaus krašto 
badaujantiems žmonėms vi
sai nepasirodė. Jo parapijo- 
nai pamatė savo dvasios 
vado tokį pavyzdį, sudėjo 
tik $23.37 aukų. Kun. Šiau
linskas, North Sides parapi
jos klebonas, savo parapijos 
surengtose prakalbose Vil
niaus kraštui taipgi nepasi
rodė su savo auka. Todėl jo 
parapijonai tesudėjo tik 
$22.25.

Didelėje Marquette Par
ko parapijoje prakalbos 
Vilniaus krašto reikalams į- 
vyko 30 spalių dieną. Tos 
parapijos klebonas kun. A. 
Batutis savo atjautimą lab
daringiems Vilniaus krašto

BRISTOL, CONN.
Netekom Elzbietos Vaičiū

nienės.
šių metų 24 spalių d. čia 

mirė Elzbieta Vaičiūnienė, 
sena “Keleivio” skaitytoja. 
Spalių 26 d. buvo laidotu
vės. Velionė mirė visai neti
kėtai. Ji turėjo sunkią ope- 
i-aciją ir po operacijos jau 
buvo pradėjus sveikti; nei 
ji pati, nei kiti visai nema
nė, kad jai teks apleisti gy
vųjų pasaulis.

Velionė gyva būdama la
bai mėgdavo gėles, todėl jai 
mirus jos vyras, Petras Vai
čiūnas, dukterys, giminės ir 
draugai pripirko daug gė
lių. Gulėjo musų Elzbieta 
gėlėse paskendus ir negir
dėjo nei vyro verkiant, nei 

metu dukterų, nei giminių.

davota, tai reikės puikių, 
moderniškų baldų. Reikės 
dar kokių $10,000! Galima 
be abejonės sakyti, kad kle
bonija atsieis $30,000.00!

Dabartiniu krizio i 
uždėti suvargųsiems žmo
nėms $30,000 ųnt sprando, 
tai neapgalvotas darbas. 
Pralotas parapijonams aiš
kina, kad čia, girdi, bus jus 
klebonija. Bet jeigu senoji 
klebonija buvo parapijonų 
nuosavybė, tai kodėl jie ne
galėjo sustabdyti pralotą 
nuo įsibriovimo į ją? O bet- 

" ’ • tiki 
___ Kiekvienas parapijo
nas dabar jau žino, kad kas 
yra Rymo katalikų vardu 
pastatyta, tai jau ne para
pijonų, bet vyskupo nuosa
vybė. Vyskupas gali bile 
dieną atsiųsti airį, italą ar 
kitos tautybės kunigą ir pa- 
lapijonys negali nieko pasa
kyti. Taigi, ar užsimoka lie
tuvių sunkiai uždirbtus pi
nigus į svetimtaučių nuosa
vybes kišti? Arti pusė šv. 
Juozapo parapijonų gyve
na iš pašalpų. Kada jie ga
lės užmokėti tokią skolą? 
Jeigu ir yra kiek pasiturin
čių šeimų, tai joms reikalin
ga vaikučiai leisti į mokyk
las, o ne mėtyt pinigus airių 
vyskupams. Jeigu jau nebū
tų buvę klebonijos, tai kitas 
dalykas; bet dabar nugrio
vė modernišką kleboniją ir 
budavoja didelį palocių!

Kaip aukščiau minėjau, 
kun. J. Kuras įkalbėjo para
pijonams nupirkti iš jo kle
boniją, už kurią jie užmo
kėjo tris kartus daugiau, 
negu ji buvo verta. Dabar, 
kaip tą kleboniją nugriovė, 
tai tas vienas sklypelis že
mės kaštuoja $14,000, o 
kaip pastatys palocių, tai 
viskas atsieis nemažiau kaip 
$44,000! Ar apie tai pagal
voja nors vienas parapijo
nas? O jeigu kuris ir pasako 
ką, tai, be abejo, jį apšaukia 
“bedieviu.”

Klebonaujant kun. J. Ku- 
ui čia buvo komitetas, ku- 
is tvarkė parapijos reika- 

Dabar komiteto nerei- 
Kunigas yra ir kasie-

ny um, tai uc uių.vvv u • • • • . <• •
000. Kun. J. Kuras pareika-1 Parapijonai tyli ir

514 000 00 iv noroni. tam. Kiekvienas par;lavo $14,000.00, ir parapi- 
jonys užmokėjo.

Už metų ir pusės, kun. J. 
Kuras mirė. Jo vieton likos 
paskirtas pralotas J. Miliau
skas iš Duryea, Pa. Parapi- 
jonai jo nenorėjo įsileisti, 
pikietavo bažnyčią su kle
bonija dieną ir naktį apie 
dvi sąvaites laiko. Parapi- 
jonys priėjo prie išvados, 
kad, girdi, jeigu jis į bažny
čią ir įeis, tai visgi mes turi
me “savo” kleboniją ir čia 
jo neįsileisime. Pikietavimo 
buvo pasekmės tokios, kad 
pralotas J. Miliauskas atva
žiavęs su valstijos policija, 
išmušė klebonijos duris ir 
įsibriovė vidun. Policija jį 
sergėjo apie mėnesį laiko 
dieną ir naktį, kad parapi- 
jonai jo neišmestų iš klebo
nijos. Kova virė karšta. Pa- 
lapijonys pradėjo streikuo
ti, neiti bažnyčion. Kiti 
kad ir ėjo, nemokėjo jokių 
duoklių, nei kolektų neda
vė. Bet atsirado streiklau
žių, kurie nuėjo pas klebo
ną per virtuvės duris ir per
siprašė. Streiklaužiai pradė
jo kitus skųsti, kurie mėgi
no ką nors neigiamai prieš 
pralotą pasakyti. Laikui bė
gant viskas pradėjo atšalti. 
Kada parapijonys jau nusi
ramino, tai kunigas pradėjo 
savo “reformas” vykinti. 
Ant parapijonų jis jau yra 
uždėjęs didelę discipliną ir 
juos baudžia visokiais žo
džiais per pamokslus. Pir
miausia pradėjo puošti-da- 
žyti bažnyčią, reikalauda
mas, kad kiekvienas parapi- 
jonas sumokėtų, apart para
pijos duoklių, po $10. Baž
nyčia viduje buvo pabaigta 
Tuomet kunigas pasakė ne
galįs tokioje klebonijoje gy 
venti. Ką pasakė, tas turi 
but išpildyta. Paėmė archi-

us. 
<ia.
•ius, ir pirmininkas, ir sek- 
etorius. Kunigams komite- 
ai nereikalingi. Tokie Ry- 
no kunigų elgesiai ir priver- 
ė žmones tverti tautiškas 

.parapijas.
Senas Parapijonas.

Gaila visiems, kad taip 
netikėtai ji turėjo mus ap
leisti.

Velionė paliko nubudusį 
vyrą ir dvi dukteris, Oną 
Kanišauskienę, gyvenančią 
Middletown, Conn., ir Ame
liją Walek, kuri gyvena 
Bloomfielde, Conn. Be to, 
liko podukrė Margareta 
Voverienė ir posūnis Juozas 
Vaičiūnas, kurie gyvena 
Bristoly. Lietuvoje paliko 
dvi seseris ir du broliu. Ve
lionė buvo kilusi iš Suba
čiaus miestelio, 1_______
apskričio. Ilsėkis, musų . ,.
drauge, šios šalies žemelėj! aukų Vilniaus kraštui sude-(ir 
Neužilgo ir mes nas tave at-1ta tlk šimtas dolerių su vir-! vieningai veikdami pasiekė Neužilgo n mes pas tave at l du stambųs to> kad žrnonių vakarienėje

Anna Marcinkevičienė. turtingi klebonai kun H. buvo daug. . Bet kunigams 
____ Vaičiūnas ir kun. Ig. Alba- vien žmonių neužtenka;

OAK FOREST, ILL. vičius. Bet jiedu aukavo tik .jiems reikia ir “cash.” Ir 
Prieglaudos seneliai dėkoja po du doleriu. Gi kolonijos abiem kunigams minėta 

švento Jurgio parapijos kle- proga buvo sumeškeriota 
‘_____ -- - -- - . . p0 100 dolerių! Tai ve, ko-

r kalbas ignoravo ir j jas visai kiuose darbuose musų kuni- 
Neatsilankč geliai šauniai pasirodo! Vis-

vyriai užraukė savo mašnas.
Musų Romos katalikų 

bažnyčios kunigai pasirodo 
smart tiktai tada, kada 
jiems patiems kas nors ren
giama. Tada tai jau visos

ir įpareigojamos veikti. Ta- 
da jos ištikrujų veikia ir re- 

Buvo pakviestas garsus jų zultatai buna nemenki. Štai, 
prakalbininkas, svečias iš šv. Jurgio parapijos vika

rams, kun. S. Petrauskui ir 
is uua- - „ kun. S. Gaučiui, 19 lapkri-

Panevėžio lietuviai katalikai privalėjo čio dieną buvo rengiamos

prakalbininkas, svečias iš 
Lietuvos, prof. K. Pakštas. 
Tose prakalbose Chicagos

l kuogeriausia pasirodyti. Bet vardinės. Kunigai, davatkos
” šiaip uoli parapijonys

Roselando lietuviams. _ . _ _
Oak Forest prieglaudos M- L. Krušas tas pra- 

lietuviai seneliai reiškia per •g"'-”"”" 
“Keleivį” nuoširdų ačiū Ro- neatsimnke. _ . . - . .
selando ir jo apylinkių lie- Pats ir neatsiuntė nei vieno ko pertekusiems kunigams 
tuviams Ivsiai vyrams irsavo vikaru jo parapiją ii pagcibtuves, ii vakaiicne, 
moterims, 1 
dieną surengė 
prieglaudos 
kambary, 
gražiai papuoštų stalų, val
gė ir džiaugėsi tokiomis vai
šėmis. Po pietų seneliams 
buvo įteikta po 50 centų ir 
po cigarą dovanų. Be to, 
atvykę vyrų ir moterų cho
rai padainavo mums kelia
tą lietuviškų dainų.

Taigi ačiū visiems gera
širdžiams, kurie teikėsi mus 
aplankyti, pavaišinti ir pa
linksminti.

Ačiū taip pat ir “Kelei
vio” redakcijai, kuri siunti
nėja mums laikraštį.

Ignas Rainis.
PHILADELPHIA, PA.

Gruodžio 8, nuo 7:30 vakare 
Nek. Pras. Marijos lietuvių tau
tiškoj bažnyčioje, bus didelės 
iškilmės. Bus mišparai^ o pas
kui pamokslai keliose kalbose. 
Pasižadėjo dalyvaut svečių ku
nigų, vyskupas ir arkivyskupas. 
Taipgi operos dainininkas Mr. 
Ottone Tamini, kuris išpildys 
keliatą giesmių. Visus lietuvius 
kviečiame šiame nepaprastame 
apvaikščiojime dalyvauti.

L. T. K. B. valdyba.

kurie 22 spalių atstovauti. Neprisiuntė nei 
mums balių savo žodžio, nei savo aukos, 
valgomajam Tai ve, kokie Vilniaus rė-

Susirinkę prie 1 mėjai tie musų Romos kata-
likų bažnyčios kunigai!

Po šio, taip sakant, Vil
niaus vajaus “grand open- 
ingo,” visose parapijose į- 
vyko atskiros prakalbos. Bet 
jų nebuvo šv. Jurgio parapi
joje, kur klebonauja pralo
tas M. L. Krušas. Visur svar
biausiu kalbėtojum buvo 
prof. K. Pakštas. Visose pa
rapijose tos prakalbos pra
ėjo su didžiausiu nepasise
kimu. Ypatingai keista, kad 
tos prakalbos visai prastai 
pavyko Brightono ir North 
Sides parapijose. Tų para
pijų klebonai, kun. A. Briš- 
ka ir kun. J. šiaulinskas, už
praeitą vasarą praleido va- 
kacijas Europoje ir ta, pro
ga aplankė Vilnių. Sugryžę 
be galo gyrėsi ir didžiavosi 
savo žygiu ir labai patrijo- 
tiškai kalbėjo apie Vilnių. 
Bet kai dabar Vilniaus rei
kalams jų parapijose buvo 
surengtos prakalbos, tai iš
ėjo ve kas: Lapkričio 10 d. 
kun. A. Briškos parapijoje 
įvyko prakalbos Vilniaus 
reikalais, bet klebonas su

ir šimtinės dolerių, o badau
jantiems Vilniaus krašto lie
tuviams arba nieko, arba tik 
trupinėliai!

Daugiau komentarų ne
reikia. Kunigų darbeliai pa
tys už juos kalba. Dzūkas.

ČIAUŽIA JŪRON.

Čia matome nauji) laivg “Normac- 
yorką," kuris įiomis dienomis buvo 
pastatytas Chesterio (Pa.) laivų 
dirbtuvėj ir nuleistas j vandenį.
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Kuhn Nuteistas Kalėjiman.

čia parodytas priešaky Amerikos naciu vadas Kuhn 
su savo advokatais bylos metu. 

Vilniuje Butą Žydų] 
Riaušių.

Iš Lietuvos laikraščių da-
Suomija Lemtingomis Dienomis

Griaus Sovietų Pa- 
vilioną New Yorko 

Parodoj.
Pasaulinės New Yorko 

parodos valdyba pranešė, 
kad ateinančiais metais So
vietų Rusijos paviliono paro" 
doje jau nebus. JĮ pastatyt 
Rusijai kainavo $3,000,000 
ir visi manė, kad Maskvos 
valdžia laikys ji iki 1940 me
tų pabaigos. Dabar staiga 
atėjo iš Maskvos Įsakymas 
nugriaut jį per 3 mėnesius.

Sovietų pavilionas iš lau
ko buvo labai imponuojan
tis. Trobesys pastatytas iš 
balto ir šokoladinio marmu
ro, bokštas iškeltas aukščiau 
visų pastatų ir ant jo viršaus 
pastatyta milžiniška darbi
ninko stavykla su iškelta 
Sovietų.žvaigžde rankoj im
ponavo visai parodai. Ame
rikos patriotai net protestus 
kėlė, Kad bolševizmui duota 
tiek daug reklamos parodoj. 
Ištikro tai ir buvo niekas 
daugiau, kai]) Stalino rekla
ma. Ir iš lauko, ir pavilono 
vidury, kur tik nepažiūrėjai, 
visur tik Stalinas ir Stalinas. 
Bet kai]) Stalinas šuadė se
nuosius bolševizmo vadus ir 
Sovietų Rusijos Įkūrėjus, 
neparodyta.

Statant šitą pavilioną bu
vo kalbama, kad parodai pa
sibaigus jis busiąs išardytas, 
parvežtas į Sovietų Rusiją ir 
tenai atstatytas. Bet parvež
ti tiek sunkios medžiagos 
reikė*’] daugybės laivių ir il
go laiko. Ar jį veš, kol kas 
nežinia, nes n- bendrai pa
saulis'nieko nežino, kas Ru
sijoj darosi ar planuojama 
daryti.

“Bundo” Lyderis 
Nuteistas Kaip

Vagis
Prisaikintuių suolas New 

Yorke pripažino, kad Fritz 
Kuhn. Amerikos nacių 
“Bundo” (Sąjungos) lyde
ris yra vagis ii- turi svsti ka
lėjiman. Jo byla pasibaigė 
pereitą savaitę. Šią sąvaitę 
teisėtas paskyrė nuo 2L iki 
5 metų ka’ėjimo;

Nujausdamas nuo kalėji
mo neišsisuksiąs Kuhn yra 
paskyręs savo vietininku 
Wi h Jmą Kunze (ištark: 
Kuncę), kuris dabar vado
vaus nacių judėjimui.

Kuhn buvo nuteistas už 
apvogimą savo “Bundo” iž
do. Nors naciai teisme liudi
jo, kad jis, kaip vyriausis jų 
vadas, turis teisę daiyt su jų 
pinigais kaip jam patinka, 
galis net ii- ant mergų pra
leisti, tačiau Amerikos teis
mas šitokių “teisių” nepri
pažįsta ir nuteisė fašistų va
dą kai]) vagį.

Nuskandino jau 194 laivus.
Berlynas oficialiai prane

ša. kad nuo karo pradžios 
iki 1 giuodžio vokiečių sub
marines ir minos nuskandi
no 194 laivus. Iš to skaičiaus 
52 laivai prigulėjo neitra- 
lenls valstybėms.

Naciai Gaus Už 60 
Milionų Dolerių 

Duonos.
Tarp 1895 ir 1909 metų 

buvusi Vokietijos kaizerio 
valdžia paskolino buvu
sioms tuomet Serbijos ir 

Į Bosnijos valdžioms pinigų. 
Po karo kaizerio valdžia 
buvo sunaikinta, nors vals
tybė pasiliko. Bet Bosnijos 
ir Serbijos nei valstybių ne
liko. Iš buvusių jų žemių ir 
kitų slaviškų kraštų buvo 
sudalyta Pietų Slavija (Ju
goslavija). Nežiūrint to, 
Vokietijos naciai dabar pri
kibo prie Jugoslavijos, kad 
ji atlygintų jiems tas senas 
skolas. Girdi, pinigų mes 
nenorim, bet duokit duonos, 
mėsos ir kitokių reikmenų. 
Ii- jugoslavai sutiko duoti 
naciams Įvairių savo pro
duktų už $60,000,000. Iki 
šiol jugoslavai priešinosi to
kiam atlyginimui, argumen
tuodami, kad Versalio tai
kos sutartis panaikino visas 
senas skolas Vokietijai.

Scheidemannas Mirė
Pereitą sąvaitę Kopenha

goje mirė 74 metų amžiaus 
susilaukęs Pilypas Scheide
mannas, kitąsyk plačiai ži
nomas Vokietijos socialistų 
didžiumos vadas ir pirmuti
nis Vokietijos respublikos 
premjeras kaizerio valdžiai 
sugriuvus. Jis buvo amatnin- 
ko sūnūs ir pats buvo išsi
mokinęs spaustuvės amato. 
Dirbdamas kaip spaustuv-1 
ninkas, jis turėjo progos su
sipažinti su žurnalizmu ir 
pradėjo redaguoti socialistų 
laikraštį, “Mitteldeutsche 
Sonntags Zeitung.” Schei
demannas pasirodė gabus 
redaktorius, nes turėjo ašt
rų protą ir stiprią iškalbą. 
Ačiū šitam savo talentui jis 
tuoj buvo išrinktas i Reich- j 
stagą ir pasidarė vadovau
jamoji figūra Vokietijos 
darbininkų judėjime. Įsiga
lėjus Hitleriui, jis turėjo 
emigruoti užsienin. Paskuti
niais laikais jis gyveno Ko
penhagoj gana skurdžiai, 
gaudamas pašalpą kaip be-! 
darbis fotografas.

Ispani jo j Kasdien 
Šaudo Lojalistus.

Harvardo universiteto pro
fesorius S. E. Morison rašo 
iš Ispanijos, kad padėtis te
nai esanti pasibaisėtina. Lo- 
jalistai, kurie gynė savo šalį 
ir teisėtą jos valdžią, dabar 
beveik visi areštuoti ir kas
dien šaudomi. Visos dides
nės patalpos pi įgrūstos be
laisvių. Prof. Morison sako
si norėjęs pamatyti tą patal
pą, kur Ispanijos karalius 
Ferdinandas su savo Izabe
le priėmė iš Amerikos su- 
gryžusį Kolumbą, bet nega
lėjęs, nes dabar toj patalpoj 
esą uždaryta 1,200 areštuo
tų lojalistų. Skurdas Ispani
joj dabar esąs didelis. Nėra 
kiaušinių, pieno, mėsos nei 
cukraus, ___ _

bar sunku viską sužinoti, 
nes ne viską jie praneša, ar
ba praneša labai neaiškiai, 
lyg ir bijodami, kad kas už 
tuos pranešimus nesupyktų. 
Vis dėl to ir iš tų miglotų 
pasakojimų galima kai ką 
numanyti. Pavyzdžiui, 45- 
tame “Trimito” numery vi
daus reikalų ministeris gen. 
Skučas rašo apie “įvykius 
Vilniuje,” ir iš to jo rašinio 
jau matyt, kad Vilniuje bu
vo kaž-kas panašaus į žydų 
suruoštą pogromą lenkams. 
Jis pažymi, kad Vilniuje da
bar esą labai daug žmonių 
pabėgusių iš Lenkijos, Vo
kietijos ir Sovietų Rusijos, ir 
priduria:

i “Pabėgėlių tarpe yra ga
na daug įvairąus elemento, 

, kuris nebūdamas susietas su 
kraštu ir vietos gyventojais 
jokiais ryšiais: nei morali
niais, nei medžiaginiais, nei 
pagaliau teisiniais, nenoro
mis pasiduoda bet kuriems 
administraciniams visuome
nės tvarkos reikalavimams. 
Jie nieko neturėdami ir tuo 
pačiu nieko nerizikuodami 
nustoti, kartais stengiasi iš
provokuoti ar net patys vyk
dyti vienokio ar kitokio po
būdžio diversijas. Aš turiu 
pažymėti, kad su tokiais di
versantais administracijos 
organai griežtai ir be kom
promisų kovos. Nusikaltu- 
sieji bus be pasigailėjimo 
baudžiami, neatsižvelgiant 
i bet kurią visuomeninę pa- 

! dėtį, tautybę ar nusistaty
mą.

“Tvarkos ir rimties truk
dytojams bus taikomos kuo 
griežčiausios ir visiems ly
gios bausmės. Jau firmo
mis dienomis Vilniaus mie
ste įvyko kai kurių išsišoki
mų, su kuriais administraci
jos organai turėjo susidurti 
ir kovoti. Tie išsišokimai 
buvo grindžiami neapykan
ta vienos gyventojų grupės 
prieš kita, vienos tautinės 
mažumos nusiteikimu prieš 
kitą.”

Pažymėjęs toliau, kad 
Lietuvos vyriausybė reika
lauja iš visų giupių visiško 
lojalumo lietuvių tautai, 
gen. Skučas pareiškia:

“Dėl paskutinių įvykių 
Vilniuje reiktų pažymėti 
tai, kad Lietuvos Vyriausy
bė bei jos visuomenė už bu
vusius įvykius nekaltina nei 
visų žydų tautybės gyvento
jų, nei visų lenkų bei kitų 
tautybių gyventojų ir neturi 
pagrindo tokiam bendram 
kaltinimui. Lygiai kaip kitų 
tautinių grupių, taip ir žydų 
tarpe atsiranda išsišokėlių, 
kurie savo destruktyviais 
veiksmais drumsčia visuo
menės rimtį.”

Taigi išrodo, kad Vil
niaus žydai norėjo atsily
ginti lenkams už praeitus 
laikus. Gaila, kad Lietuvos 
laikraščiai nepasako aiškiai, 
kas tenai darosi.
KAREIVIU AKIMS APSAUGA

Per buvusį pereitą pasaulinį 
karą daugiau kaip 30,000 Ang
lijos kareiviu i.-steko akių dėl 
sprogstamų bombų skeveldrų., 
Taigi dabar tapo išrasta akimsI 
uždanga, sunarstyta iš plieno 
vielų, kaip ir tinklelis. Per ją 
galima matyti, bet akys apsau
gotos. Kai pavojaus nėra, ją ga
lima užkelti aukštyn, kaip paro
dyta šiame vaizdely.

Suomija pergyvena lem- miesto gatvėmis šaulių uni- 
tingas ir kritiškas dienas.' forma.
Vyriausybės padalyti ap- ] Visų įstaigų ir organiza- 
saugos ir sutvirtinimo žygiai cijų darbininkų dalis mobi- 
gerokai paveikė valstybės , lizuota. Profesinių sąjungų 
gyvenimą ir krašto išorinę centro valdyba išleido ypa- 
išvaizdą. Suomijos miestai' tingą atsišaukimą, kuriame 
jau nebe tie, kokie buvo raginama ligšiolinius darbi- 
prieš trejetą sąvaičių ir ko- j ninkus pakeisti jaunaisiais,
kius matė turistai, jų tarpe I 
nemaža ir lietuvių, pereitą 
vasarą.

Helsinkyje po savanoriš
kos gyventojų evakuacijos 
gyventojų skaičius sumažė
jo pusiau ir dabar miesto 
gatvės atrodo pustuščios. 
Nesimato vaikų, parkuose ir 
bulvaruose nematyti be- 
vaikščiojančios publikos. 
Visi tie, kurie dar dabar yra 
Helsinky, daugiausia valdi
ninkai ir darbininkai, ku
riuos riša darbas prie mies
to, arba kurie neturi giminių 
provincijoje, kur galėtų iš
važiuoti. Visi turtingieji yra 
išvažiavę iš miesto. Dauge
lis iš jų dargi atsidūrė ir 
Švedijoje.

Gatvėse daugiausia maty
ti kariuomenės, šaulių ir šau
lių moterų (lottes) ir sava
norių, kurie patys stojo val- 

į stybės apsaugos tarnybon. 
■Ypač tokių savanorių maty
ti gatvėse. Dešinės jų rankos 

1 turi baltas juostas su puoli
mo iš oro ženklais. Visiškai 

. maža automobilių. Jie rek- 
! vizuoti kariuomenės trans
porto reikalams. Matoma iš- 

I tisos sunkvežinių kolonos, 
' susidedančios iš 30—50 au
tomobilių, kurios perveža 
karius ir šaulius.

1 Nesigailėta ir autobusų. 
Geroka jų dalis išimta iš pri-

1 vataus susisiekimo. Važia- 
' vimas tramvajais ribotas, 
bet kadangi mieste gyvento- 

j jų sumažėjo, tai jokio susi
grūdimo nejaučiama. Hel
sinkio didžiuosiuose darbi
ninkų rūmuose ir visose mo
kyklose apgyvendinti kariai 
ir šauliai. Šauliai beveik visi 
mobilizuoti ir sudaro* apie 
100,000 žmonių armiją. Jų 
tarpe yra ir gana senų. Ne 
vieną tokį žilą vyrą dabai 
tenka matyti vaikščiojant

ŽVEJAS.

Paupėj, prie aukšto kranto, 
Stovi namas apkerpėjęs — 
čia daug metų jau praėjo, 
Kaip gyvena senas žvejas...
žvejas žilas, susilenkęs, 
Daug jis rūpesčių praleido, 
Daug gyvenimo svajonių 
Išrašyta ant jo veido...

Prie vandens jisai užaugo, 
šilko bangos jį liūliavo, 
Nors jo laimė nedėkinga, 
Bet jis myli dalį savo...

Iš žuvėdrų jis išmoko 
Ilgas dienas grobio laukti, 
Jis šventai visuomet tiki
Daug brangios žuvies ištraukti..
Tinklą ilgą, tinklą platų
Į vandens gelmes skandina — 
Čia jo triūso visa laimė.
Čia jis džiaugsmo godas pina...

Vilnys ūžia, vilnys šnera, 
Vilnys supa valtį žvejo — 
Kas atspės, kiek jis čia 

džiaugsmo,
Vargo, rūpesčių turėjo...

Kuomet buvo žvejas jaunas — 
šauniai jis irklais mosavo, 
Dažnai paryčiais audringais 
Skrodė upę luotu savo...

Kas jam rustus šalti vėjai, 
Kas. kad tranko vilnys luotą — 
Jo likimo brangi laimė 
Džiaugsmo posmais

apdainuota!...

Daug naktų jisai nemiega, 
Daug jis rytmečių rymoja, 
Klauso, kaip žuvėdros krykščia 
Skaidrios upės tolumoje...
Linksma žvejui čia gyventi — 
Čia jis gimė ir pražilo, 
Laimės skirtą žvejo dalį 
Jis labai, labai pamilo...

VI. Viliunas.

Kaip tik dabar suomių 
vadovaują sluoksniai pa
brėžia, kad Suomija trokš
ta išsaugoti savo demokra
tinę dvasią. Tuo budu suo
mių reakcionieriams teko 
pasilikti už durų, nors jie ir 
labai tikėjosi, kad nepapra
stos aplinkybės padės jiems 
grįžti prie valstybės vairo.

Turiu pareikšti, kad vy
riausybėje nebuvo nei vie
no žmogaus, kuris butų troš
kęs fašistų grupės įtrauki
mo į valdžią. Užtat vyriau
sybė praplatino savo bazę 
švedais. Švedų liaudies par
tijos atstovas advokatas Se- 
derhelmas paskirtas teisin
gumo ministeriu, o tos pa
čios partijos pirmininkas 
Bornas gavo ministerio be 
portfelio vietą. Jiedu abudu 
priklauso savo partijos de
mokratiškajam sparnui ir 
todėl savo pažiūromis nesi
skiria nuo dabartinės vy
riausybės politinių pažiūrų. 
Bornas, nežiūrint į jo aukš
tą kilmę, taip vadinamais 
lapujiečių laikais, kai prieš 
septynius metus suomių fa
šistai ruošėsi likviduoti Suo
mijos demokratiją ir visame 
krašte įvyko daug pasikėsi
nimų prieš socialistus ir de
mokratus, buvo vidaus rei
kalų ministeriu, kuris griež
tai kovojo su fašizmu, kol 
jam dėl tokio griežto nusi
statymo teko atsisveikinti 
su ministerio kėde. Dabar 
jis vėl sugryžta į vyriau
sybę.

Dabartinėje suomių vy
riausybėje bus trys švedai, 
nes socialinių reikalų minis
teris Fagerholmas taip pat 
yra švedas ir švedų darbi
ninkų Sąjungos pirmininkas 
Suomijoje. Švedų atstovų 
įėjimas į vyriausybę baigia 
ilgus metus buvusią kalbų 
kovą ir pademonstruoja y- 

• patingą Skandinavijos vals
tybėms abiejų tautų Suomi- 
; joje susijungimą. Tuo budu 
vyriausybės dauguma par
lamente susidaro iš 165 at
stovų. Iš viso parlamente 
200 atstovų.

Vienintelė nuolaida, kurią 
dabartinė koalicija davė 
dešiniesiems, yra fašistų 
vado prof. Linkomies leidi
mas išrinkti parlamento an
truoju vice-pirmininku vie
ton pasitraukusio Borno, 
nes į tai dešinieji turėjo tei
ses kaip trečioji savo didu
mu partija suomių parla
mente. Ir kitu atžvilgiu vy
riausybė buvo tolerantiška 
dešiniajai opozicijai.

Vyriausybė paskyrė dele
gacijos pirmininku pasitari
mams su Sovietų vyriausybe 
pasiuntinį Pasikivį, kuris y- 
ra žinomas dešiniojo sparno 
žmogus jau iš prieškarinių 
laikų. Bet tas žygis padaly
tas labiausiai dėl to, kad ne- 
'eistų krašte plisti kalboms 
ir įtarimams ypač dešinia
jame sparne, kuris vis dai 
tvirtai tebesilaiko kariuo
menėje ir šauliuose, kad,

I nes daugelyje vietų į ka
riuomenę pašaukti visi atsa
kingieji veikėjai ir bendra
darbiai.

Daugelyje Helsinkio kavi
nių matosi dabar tik darbi
ninkai, kurie paskubom įėję 
geria savo tradicinę kavą, 
bet užtat nebematyti įpras
tos kavinių publikos, kuri 
anksčiau, neturėdama ką 
veikti, ištisas valandas sėdė
davo kavinėse. Taip pat ir 
didžiųjų kepyklų languose, 
kurie dar ne taip senai buvo 
apkrauti visokiais gardžiau
siais kepsniais, dabar nebe
traukia savo gardumynais, 
nes matyti paprasta bulka ir 
duona.

Suomiai prisitaikė prie 
galimo karo aplinkybių, ke
pyklos dirba kariuomenės 
reikalams ir nei vienas ne
nori linksmintis tą momen
tą, kai nežinia ką duos atei
tis. Firmos ir privatus as
mens aukoja dideles sumas 
valstybės saugumui sustip
rinti ir žmonėms iš miesto 
evakuoti. Kai kurios ben
drovės aukoja net po milijo
ną markių. Šaulės renka 
drabužius ir per keliatą die
nų yra surinkusios labai 
daug baltinių ir viršutinių 
apdarų.
Daugelis aukoja savo kaili
nius, nes laikas yra šaltas, o 
Suomija yra šiaurės kraštas.

Viso miesto namų pasto
gės nuvalytos ir dabar teų 
pripilta smėlio. Įdomu, kad I 
šį darbą dirba Helsinkio 
pusberniai ir vaikai, kurie 
dabar paleisti iš mokyklų ir 
kitiems krašto apsaugosi 
darbams netinka.

Ypač niūriai Helsinkis at
rodo vakare. Nebematyti 
reklaminių žiburių, visur 
apšvietimas yra melsvos 
spalvos, automobilių ir 
tramvajų žibintai melsvi, 
namų koridoriuose ir liftuo
se lemputės apvyniotos mel
svu popierium arba nudažy
tos melsvai, privačių butų 
langai uždangstyti arba iš 
viso sumažintas apšvieti
mas. Visoje Suomijoje vyk
sta aptemdinimo pratimai. 
Vakarais Helsinkio gatvėse 
labai maža žmonių, visur 
ramumas ir tamsa. Suomijos 
gražioji ir baltoji sostinė 
pasinėrusi karo šešėlyje. To
kie pat vaizdai matomi ir 
kituose trijuose didžiuosiuo
se miestuose: Vipuri, Tur
ku ir Tampere.

Spaudoj ir parlamente, 
kuris kasdien tęsia savo po
sėdžius puikiuosiuose ru-1 
muose, viešpatauja didelis į 
vieningumas. Bet gerai in- į 
formuoti sluoksniai su dide
liu pasipiktinimu mini šuo- girdi, pasitarimuose kairieji 
mių fašistų (tai]) vadinamų 
IKL žmonių) elgesį, kurie 
su vienos didžiosios valsty
bės pagalba norėję Suomi
joje padaryti perversmą, 
bet gavę neigiamą atsaky
mą. Su šiuo faktu siejamas 
ir buvusio respublikos pre
zidento Svinhuvudo vardas. 
Kaip tik dėl to dabartinės 
vyriausybės koalicija nepa
rodė jokio noro praplatinti 
vyriausybės bazę į dešinę, 
nors tautinės vienybės kon
centracija butų buvusi labai 
gera demonstracija prieš už
sienius.

Dešinieji buvo pareikala
vę pakeisti vyriausybės poli
tinę kryptį ir radikaliai per
tvarkyti vyriausybę, ko da
bartinė demokratinė vyriau
sybė negalėjo padaryti, ne
norėdama nusikalsti politi
nių laisvių ir socialinio ger
būvio principams.

buvę perdaug nuolaidus. 
Točėl pasitarimų rezultatai 
buvo tiek dešiniojo, tiek ir 
kairiojo spaino bendradar
biavimo pasekmė.

Suomių visuomenėje ir y- 
prtingai dešiniajame spar
ne viešpatauja didelis nepa
sitenkinimas Vokietijos at
žvilgiu, kuri dabar pametusi 
Suomiją jos likimui. Deši
nieji sluoksniai iki šiol vis 
orientavosi į Berlyną ir da
bar jaučiasi labai nusivylę, 
kai Vokietija nesikiša į ru
sų—suomių pasitarimus. 
Suomių reakcionieriai buvo 
visai įsitikinę, kad Vokie
tija, kuri 1918 m. suomių 
pilietiniame kare savo ka
riuomene padėjo sumušti 
raudonąją armiją, visą lai
ka nadės suomiams laikytis 
prieš Sovietų Rusiją.

Vokietija Suomijoje ne
tenka savo buvusių simpati-

jų ir įtakos. Helsinkio vo
kiečiai pasidarė nepapras
tai ramus ir santūrus. Yra 
žinių, kad juos greit išveš į 
Vokietiją.

Užtat visu savo puošnu
mu sužydi skandinavizmas. 
Demokratinės Šiaurės vals
tybės yra vienintelės, kurios 
nedirbtinai simpatizuoja 
Suomijai. Suomiai užtai 
skandinavams labai dėkin
gi. Draugiškumas Skandi
navijai per pastarąsias dvi 
sąvaites Suomijoje nepa
prastai padidėjo ir apėmė ’ 
net tuos sluoksnius, kurie 
anksčiau dėjo daug vilčių į 
Vokietiją. Į Helsinkį yra at
vykę apie 20 švedų, danų, 
norvegų ir islandų korės- • 
pondentų, kurie kasdien sa
vo laikraščiams patiekia il
giausius pranešimus. Švedi
jos radijofono žinomasis 
spikeris Jeringas jau kelios 
sąvaitės su savo aparatais 
gyvena Helsinky ir du kar
tu per dieną duoda radijo 
reportažą apie Suomijos gy
venimą ir paskutinius įvy
kius. Visa Skandinavija da
bar domisi tiktai Suomija.

Suomių tauta su didžiau-' 
šiom viltim žvelgė į trijų 
karalių ir Suomijos prezi
dento konferenciją Stok
holme, bet realios pagalbos 
Suomija iš Skandinavijos 
negali laukti, išskyrus gink
lų pristatymus. Švedijos 
ginklų fabrikai šiuo metu 
dirba beveik išimtinai Suo
mijos reikalams.

Skandinavijos blokas yra 
tik ramių demokratinių val
stybių kultūrinis ir politinis 
bentradarbiavimas. Tai nė
ra militarinė sąjunga.

Skandinavijos, valstybės 
dėl Suomijos vis,dėlto ne
kariaus, nors jos Suomiją ir 
laiko neatskiriama Skandi
navijos dalimi. Be to, Dani
ja dėl savo geografinės pa
dėties yra atsidūrusi stiprio
je Vokietijos įtakoje ir jos 
bendradarbiavimas Skandi
navijoje yra gerokai suma
žėjęs.

Suomija ir Sovietų Sąjun
ga yra kaimyninės valsty
bės ir anksčiau jos turėjo 
gana glaudžius santykius. 
Kaip tik dabartinio karo 
metu, kai Suomija daug kur 
užsienyje netenka savo rin
kų, santykiai su Sovietų Ru
sija galėtų kaip tik būti la
bai palankus Suomijai. Tik 
suomiai atkakliai pabrėžia, 
—ir tai rašo kasdien kitų 
Skandinavijos kraštų spau
da,—kad jų padėtis vis dėl
to esanti visiškai kita, kaip 
“mažųjų” Pabaltijo valsty
bių. Suomija priklausanti 
prie Skandinavijos ir nega
linti taip glaudžiai susisiek
ti su Sovietais, kaip tai da
riusios Estija, Latvija ir Lie
tuva. Politiniai ir militari- 
niai įsipareigojimai, kokius 
apsiėmė Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu Baltijos valstybės, 
atskirtų Suomiją nuo Skan
dinavijos ir kaip tik prie to 
suomiai nenori prileisti.

Bruno Kalnini.
Nuo Redakcijos: Šis straip

snis buvo parašytas dar ta
da, kuomet Suomijos atsto
vai vedė su bolševikais de
rybas Maskvoje.

ĖMĖ 20 METŲ REMON
TUOTI PRIEŠISTORINI 

ROPLĮ.
Pretorijos muziejuje. Pie

tų Afrikoje, šiomis dieno
mis buvo užbaigtas priešis
torinio roplio remontas, ku
ris buvo pradėtas 20 metų 
atgal. Ėmė 20 metų, iki bu
vo sunarstyti to driežo nu
garkaulio nariai, šonkauliai 
ir kitos grobio dalys. Tas 
roplys gyvenęs apie 220,-. 
000,000 motų atgal. \
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Įvairios Žinios.
ĮLANKA, KURIOJ SPIE- šito internuotojo laivyno va- 
Č1ASI ANGLŲ KARO I das, vokiečių kontr-admiro- 

LA1VYNAS, i las von Reuteris iš pačių an- 
1 glų laikraščių sužinojo, kad 
santarvininkai Versalio de- 
lybose pateikė vokiečių de
legatams ultimatumą — per 
5 dienas priimti jų padik
tuotas taikos sąlygas. Kon- 
tradmirolas buvo visiškai 
tikras, kad vokiečių vyriau
sybė šitą žeminantį reikala
vimą atmes ir kad karas pra
sidės iš naujo. Nenorėda
mas, kad vokiečių karo lai
vus britai panaudotų prieš 
pačius vokiečius, von Reute-

LAIVYNAS.
Į šiaurę nuo Anglijos salų, 

lyg atitrupėjusios nuo Škoti- 
“jbs žemyno, vainiku issidės- 
čiusios stuksd Orkney salos. 
Pačiame to vainiko vidury
je yra Scapa Flow įlankų, 
salų, užuovėjoje pasislėpusi 
nuo vandenyno audrų ir lyg 
tyčia sutverta tam,, kad civi
lizuotasis žmogus atkreiptų 
į ją savo akį ir įsteigtų čia 
galingą, karo laivyno bazę. 
Tokią bazę anglai čia turėjo 
jau Didžiojo Karo mėtų ir iš 
šitos vietos valdė angą, ku
ria vokiečių laivai iš Siaurės 
juros plaukia į Atlantą.

Scapa Flow įlankoj anglų 
laivynas susitelkė ir šiam 
karui prasidėjus.

Scapa Flow jau turi savo 
dramatišką istoriją. Tai vie
nas iš geriausiai sustiprintų 
ir apsaugotų laivyno punk
tų, ir tikrai reikią pripažinti 
drąsiais tuos vokiečių juros 
karius, kurie bet kuria kaina 
bando į šitą britų “liūto duo
bę” įsiveržti. Vokiečių po
vandeniniai laivai per Didį
jį Karą desperatiškai bandė 
įsibrauti į Scapa Flow, bet jau pįrsjkėlė į Dago salą ir 
jiems vis nepasisekdavo. I a- ja užėmė. Eželio sala taip 
galiau, tuo metu, kai Skage-|paį užimta. Estijos pakran- 
rake vyko garsiosios kauty- įgje įal.p Paldiski uosto ir

$, Povandeninis laivas H‘apsalos tai]) pat yra apgy-

ris susitarė su savo karinin
kais, ir birželio 21 d. buvo 
duotas sutartas ženklas. 
Tuojau viršum visų laivų 
pakilo vokiečių vėliavos, o 
jurininkams buvo .sakyta 
atidaryti angas laivų dug
nuose. Kai laivai pradėjo1 
skęsti, anglai tik tada tesu- 
sivokė, kas vyksta, ir, nieko 
kita nebegalėdami padaryti, 
j beskęstančius laivus ati
dengė krantų artilerijos ug
nį. Šitoji kanonada nukovė 
bei sužeidė 4 vokiečių kari
ninkus ii- 24 jurininkus. Lai
vai visi nuėjo j dugną.

Po karo tų laivų didžiumą 
anglai iškėlė, bet jų sure
montuoti jau nebebuvo gali
ma, ir jų geležis buvo su
naudota kai]) laužas.

RUSŲ KARIUOMENE JAU ĮSIKŪRĖ

Sovietų laivai užėmė 
Latvijos uostus.

Beveik visa Sovietų 
riuomene, kuri atvyko j Es
tiją, jau apgyvendinta. Ka
riuomenės judėjimas praėjo 
tvarkingai ir tiksliai. Estų 
organai ir karo vadovybė 
padėjo Sovietų kariuomenei 
žygiuojant i paskii-tas vietas 
ir užimant patalpas.

Raudonarmiečių vienetai

ir

ka-

Šis Žemėlapis Padės Jums Sekti Europos Žinioms.

čia yra parodytos visos Eu ropos valstybės. Pačiam viršuj e, ties viduriu, yra parodyta 
ir Suomija (Finlandija), kurią dabar užpuolė Sovietų Rusija.

| PAJIEŠKOJIMAI
i --------

Mečislovas Marcinauskas, Jono 
Marcinausko sūnūs, gimęs Chicago- 
jc, pajieškau krikšto tėvelio MECIS- 
•L0V0 PAL1UNO; mane tėvai išve
žė į Lietuvą 2 metų senumo, mažą, 
18 metų atgal, dabar aš noriu sugrįž
ti j Ameriką ir man reikalingi doku
mentai. Jį patį prašau atsiliepti, arba 
I urie žinote kur M. Paliunas randa
si, malonėkite greitai pranešti jo ad
resą. Už pranešimą stengsiuos kaip 
nors atsilyginti. Charles Shopis (0) 

34 Liberty st., Ansonia, Conn.

Pajieškau Faliusios VERBUKIU- 
TfiS, po vyru Pulauskienės; iš Lie
tuvos Gelviškių vienkiemio, Žaslių 
valsčiaus, girdėjau Amerikoje ji gy
veno Dunkirk, N. Y. Malonėkite atsi
šaukti, kurie žinot kur ji randasi, 
prašau praneškite, už ką tariu ačiū. 
Turiu svarbų reikalą. (0

Katarina Bukauskienė
4 Hartcock st., Peabody, Mass.

Aš Darata Rugštehute, po vyru 
Lenartavičienė, pajieškau broliu JU
LIAUS ir TAMO RŪGŠTELIO. Jie 
paeina iš Vilniaus gubernijos. Kas 
pirmas praneš man tikrą jų adresą, 
atlydinsiu $5 00. (0)

D. Lenartavičienė
R. R. 1. Box 203,

West Frankfort, ill.
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“U 75” pridėliojo minų ties 
įėjimu į Scapa Flow užutekį. 
Iš padėtų .48 minų viena 
jiems lemtai pasitarnavo: 
kai 1916 m. birželio 5 d. 
britų armijos vyriausias va
das , lordas Kitcheneris 
“Hampshire” laivu vyko 
inspektuoti Scapa Flow, jo 
laivas užsirioglino.ant minos 
ir išlėkė į orą, o' po to tuoj 
nugrimzdo, nusinešdamas 
su savim ir. vyriausiąjį britų, 
armijos vadą. P.o to Scapa 
Flow buvo taip apsaugotas, 
kad į jį nebeįslinktų nė vie
nas vokiečių povandeninis 
laivas, gi tie drąsuoliai, ku
rie tai padalyti bandydavo, 
namo jau nebegrįždavo. Ka
pitonas Plienas yra pirmas, 
prieš keletą dienų sugebėjęs 
praslinkti pro saugomąsias 
Scapa Flow užtvaras ir pas
kandinti britų juros milžiną 
“Royal Oak,” pačiam uoste 
bestovintį. Jis tai jau tikrai 
buvo vertas geležinio kry
žiaus, kurį Hitleris ir pasky
rė jam ir jo įgulai.

Su Scapa Flow susijęs 
vienas dramatiškas Didžio
jo Karo pabaigos įvykis. Po 
to, kai 1918 m. lapkričio 9 d. 
buvo padarytos paliaubos, 
Scapa Flow įlankoj buvo in
ternuoti patys naujausieji iri 
geriausieji vokiečiu karo lai
vai: 11 didžiųjų kovos lai
vų, 5 kreiseriai, 8 mažesni 
kreiseriai ir 50 torpędininkų. 
Visi tie laivai buvo anglų 
nuginkluoti, ir juose tebuvo 
tik nedidelės vokiečių juri
ninku įgulos.

1919 metų birželio mėn.

vendinta Raudonoji armija. 
Visi estų gyventojai iškrau
styti iš Paldiski miesto.

Paldiski poste, Eželio ir 
Dago salose Sovietų inžinie- 
liai ir pijonieriai jau pradė
jo statyti Raudonajai armi
jai kareivines.. Raudonar
miečių kolonos, kurios žy
giavo nuo Tirboskos j pie
tus, naktį (spalių 22 d.) pra
leido. pakelėse. pastatytose 
palapinėse. Orkestrai grie
žė ir raudonarmiečiai dai
navo naująsias Sovietų dai
nas. Spalių 23 ir 24 dd. per 
Estiją nuvažiavo dar kelia- 
tas didelių traukinių su So
vietų kariuomene ir gink
lais.

Švedų laikraštis “Stock- 
holms Tidningen” praneša, 
kad švedų gyventojai Esti
joje evakuoti iš Robo salos, 
kuri yra netoli nuo Hap sa
los. ir apgyvendinti Estijos 
pakrantėje. Saloje ir švedų 
žemės ūkio mokyklos patal
pose apgvyendinti raudon
armiečiai.

Švedų laikraštis “Svens-' 
ka Pressen’’ praneša, kad 
iš Talino uosto, kuriame jie 
buvo atsilankę, išplaukė 15 
Sovietų karo laivų ir Balti
jos juros raudonojo karo 
laivyno štabas. Sovietų juri
ninkai Taline aplankė teat- 
ius, kino teatrus ir muzie
jus. Didelis Sovietų jurinin
kų skaičius vaikštinėjęs po 
miesto gatves ir smarkiai 
nirkes krautuvėse įvairius 
dalykus, nes Rusijoj jų ne-

Spaliu 22 d. į Liepoją at
plaukė Sovietų laivyno es
kadra su kreiseriu “Kirovu” 
prieky.

Spalių 23 d. Taline įvyko 
Sovietų su estais pasitari
mas ekonominiais ir ūki
niais klausimais. Tai įvyko 
sąryšy su atsikrausčiusiomis 
Raudonosios armijos dali
mis dėl tolimesnio tarpusa
vio susitvarkymo.

Raudonosios armijos at
stovai paaiškino, kad jiems 
esą būtinai reikalinga staty
binė medžiaga ir maisto 
produktai. Susitarta, kad 
estų vyriausybė suteiks gali
mybės visa tai Sovietų ka
riuomenei už atlyginimą įsi
gyti. Žemės ūkio ministeris 
Zepas paskyrė du žymiu es
tų valdininku aprūpinti 
Raudonąją armiją maisto 
produktais. Taip pat jie pa
dės Sovietų kariuomenei įsi
gyti ir reikalingos statybos 
medžiagos.

Kokiais pinigais Sovietai prieš prekybas laivus. Atro- 
tnokėš estams už produktus dą, kad vokiečių povande- 
ir medžiagą, tuo tarpu čia ’ ' ’ 1 ‘ 1 ' ■ * :
nežinoma.

švedų laikr. “Dagens 
Nvheter” praneša, kad di
delis rusų skaičius, iš kurių 
nemaža yra estų piliečiai, iš- 
sikraustą iš Estijos ir vykstą 
į Suomiją. Tai esą daugiau
sia rusų emigrantai Baltijoj, 
kurie biją, kad Sovietų ka
riuomenės įžygiavimas galįs 
apsunkinti jų gyvenimą ir 
kad jie galį susilaukti re
presijų.

Sovietų Baltijos karo lai
vyno viena dalis nuolatiniai 
stovėsianti Paldiskio uoste.

Sovietų karo laivai, kurie 
įplaukė į Liepoją, pasilieka 
ten visam laikui. Liepojon 
atplaukusios Sovietų karo 
eskadros vadas Nesvickis, 
atvyko į Rygą. “L. U.”

SUBMARINŲ PAVOJINGUMAS
Francuzų žinių agentūra 

Havas sako, kad pavojin- 
giausis karo laivo priešas 
yra ne orlaivis, b;t subma- 
rinas. Tą išvąclą leidžia pa
daryti paskuĮįnįu metu juro
je įvykę susį.ręmimai tarp 

. karo laivų ir tarp laivų ir 
lėktuvų. Keli britų karo 
vai Šiaurės juroje buvo 
pulti vokiečių lėktuvų, 
čiau tie puolimai buvo 
sėkmingi. Toje pačioje ju
roje daugiąų kaip šimtas 
vokiečių bombanešių puolė 
visą britų kreiserių eskadrą, 
tačiau vokiečių pastangos 
nuėjo niekais. Keturi vokie
čių lėktuvai buvo numušti ir 
kiti buvo priversti pasitrau
kti. Vokiečių povandeninių 
laivų veikla, priešingai, yra 
sėkminga. Pažymėtina, kad 
vokiečiu povąndeniniai lai
vai pradėjo platesnę veiklą

lai- 
už- 
ta- 
ne-

niniai laivai yra. susigrupa
vę Atlanto vandenyne. Ba
ze jiems tarnaująs arba di
delis povandeninis, arba 
paprastas laivas. Dėl britų 
šarvuočio “Royal Oak” nu- 
skdndinimo ,'tęnką pažymėti, 
kad jis, kaip atrodo, buvo 
paskandintas labai ypatin
gomis aplinkybėmis. Dėl la
bai menko regimumo vokie
čių povandeninis laivas, 
kaip manoma, prisiartino

prie šarvuočio pusiau išnė
ręs iš vandens, ir dėl to leng
vai galėjo paleisti vieną ar 
dvi torpedas į britų karo 
laivą. Baltijos juroje, kur 
vokiečių laivai gali plaukio
ti vandens paviršiuje, buvo 
nuskandinti keli neitralių 
valstybių prekybos laivai. 
Daug prekybos laivų vokie
čių naikintuvai sučiupo. Bri
tų karo laivynas visose sri
tyse veda smarkų karą su ___ __
vokiečių povandeniniais lai- MOTERIS IR SOcializmas. Para- 
vais. Buvo gauta Žinių, kad šė August Bebel, vertė V. K. R. 
esama vokiečiu povandeni-. . *• 1 . pa lietuvių kalboje tame svarbiamemų laivų Atlanto vandeny-1 klausime. Pusi. 429, 1915 m. .. $200 
no vakarinėje dalyje. Taigi, 
britams savo veiklą teko iš
plėsti. Aną dieną britų ad
miralitetas pranešė apie tri
jų vokiečių povandeninių 
laivų nuskandinimą. Visi tie 
laivai buvo vandenyno tipo. 
Dviejų povandeninių laivu 
įgulų dalį britų karo laivai 
išgelbėjo ir paėmė į nelais
vę. Nesenai Atlanto vande
nyno pietinėje dalyje su
čiuptas vokiečių laivas mė
gino pro blokadą prasiverž
ti tokiomis priemonėmis, 
kokiomis sėkmingai pasi
naudojo vokiečių laivas 
“Bremen” — jis buvo per
dažytas ir jo išvaizda buvo 
kiek pakeista. Be to, tas lai
vas buvo iškėlęs Švedijos 
vėliavą.

Pajieškau brolių Baltramiejų, Si
monų ir Valentinų Meldažius, kilu
si”.* iš Šilavoto parapijos. Pažarsčio 
kaimo. Taipgi prašau atsiliepti sesu- 

* tę Magdaleną Kazlauskienę. Visi at- 
l Važiavo Amerikon prieš karų, gyve- 
f no Pennsylvanijos valstijoje. .Tie pa- 
I tys arba kas nors iš jų gerų draugų, 

B žinančiu jų likimų, malonėkite man

BOMBA NUTRAUKĖ 
MOKINIUI RANKAS.
A1px Krvstnn 1N mpfii Pranešti, busiu labai dėkinga, nes pa- ruysiun, lO ti Rengiuosi grįžti-j Suvienytas Vals-

amžiaus GhieagOS high- tijas ir turiu labai svarbių žinių iš 
schoolės mokinys, besimo- 
kindamas chemijos pasida
rė bombą, kuri jo rankose 
sprogo ir nutraukė abidvi 
rankas iki riešų. Pilvą taip
gi sužeidė.

. - - vi jiviiKiuu.-n į ouviviiyvcin v am-
LhieagOS high- tijas ir turiu labai svarbių žinių iš

____ . Sra. Maria Meldažytė de Stra
in elaitienė. Poste Restante, Correo 
Central, Buenos Aires, Argentina. (0

Pajieškau savo vyro Juliaus Mi- 
chuno, angliškai vadinas Jack Mi
chell. Jis prasišalino 1937 m. ir pali
ko mane su maža mergaite.

INKVIZICIJA. Parašė N. Gusov.
Puiki naudinga knyga, aprašyta 

katalikų bažnyčios siautimas ir pra
džia reformos. Su daugeliu puikių 
paveikslų. 215 pusi..................  $1.00

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų šeimyną, didelis yardas ir 

lotas, 2 garadžiai, yra vaisingų me
džių. Labai rami ir graži vieta. Par
duodu pigiai. Galima matyt po 4 va
karais kasdieną.

97 Temple st., No. Abington, Mass.

Petronėlė Lamsargiėnė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

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

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

APSIVEDIMAi.

Suomija Eina Gintis.

-HO

Čia matome Suomijos darbininkus einant i frontą ginti sa
vo šalies nuo užpuolikų. Suomijoj žiema prasideda anksti 
ir sniegas buna labai gilus, todėl suomiai vartoja žirgles.

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

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
AugiiK-nunis, žievėmis, kiečiais. Sėk
lomis n Lapais. Joje iei| a .311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotynistai, ir paaiškinimai kokias 
Ilgiu g>do ir kaip reikia vaitoti, 
(i’rasau is Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doier.s dabar tik o5 centai.) 
Kaina su prisiuntimu Sl.UO. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
Popieriuj doleri laiške. Adresas: (-) 

PAUL iMIKAhAUSKzKS
218 \V. Fourth St.. So. Boston, Mass.

PANAIKINK1T
PLEISKANAS ir M N#
Sustiprinkit 
PLAUKUS

Vartokite Alexander’s Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinantį Toniką 
Pr siųsi ite 25 centus, o mes prisiusi 
me

PALAIDOTAS TEISĖJAS.

Vyriausiojo

dienomis bū
ti is buvo jau 73

Pierce Butler, 
Jungtinių Valstijų Teismo tei
sėjas, kinis šiomis 
vo palaidotas.
metų amžiaus. Kitas jo vieton 
da nepaskirtas.

VĖLIAUS1OS ŽINIOS 
LIETUVOS.

(Per Gcn. Liet. Konsulatą.)

IŠ

2 Sanipalu.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Kaunas'. — Vyriausybės 
Įgaliotiniu Vilniui ir kraštui 
paskirtas Kazys Bizauskas. 
Vilniuje gyvenimas įeiną į 

' noimalias vėžes; gyventojai 
mato ir įvertina vyriausybės 
rūpestį ir pastangas atstaty
ti kraštą, paleisti darban nu
stojusias veikti pramonės į- 
mones. Nuo dabar kursuoja 
tik litai. Beverčiai lenkų žlo- 
tai išpirkti palengvintu kur
su ir deponuoti Lietuvos 
Bankan, iždo sąskaiton. Vy
riausybė per savivaldybes 
šelpia neturtinguosius ir or
ganizuoja viešuosius darbus. 
Įmonės ir krautuvės, gavu
sios reikalingos medžiagos 
ir prekių iš Kauno, veikia 
normaliai, Sveikatos Depar
tamentas pasiuntė kelis 
skrajojančius sanitarijos bū
rius su gydytojais ir sesutė
mis, kurie vyksta iš kaimo į 
kaimą ir reikalingiem teikia 
medicinos pagalbą ir vais
tus.

i Kad greičiau išaiškinti, 
I kas yra tikrieji gyventojai, 
ir atskirti uuo jų pabėgėlius 
bei buvusios Lenkijos valdi
ninkus, atsiųstus iš Lenkijos 
gilumos, nuo 29 lapkričio d. 
nuo’atiniams gyventojams 
pradės išdavinėti vidaus pa
sus.

Kaunas. —Iš Kauno ruo
šimąsi perkelti į Vilnių “Lai
svės Varpą” ir įtaisyti jį Ge- \ 
dimino kalne.

Lietuvos ir SSSR santy
kiai geri. ' J

Pajieškau merginos tikslu apsives
ti, kuri mylėtų ramų, draugišką gy
venimą, nesenesnės 30 metų; esu pa
siturintis vaikinas, turiu pastovų 
darbą, prašau su pirmu laišku pri
siusi savo fotografiją. Atsakysiu tik 
ant rimtų laiškų. Paveikslą sugrą
žinsiu atgal pareikalavus. Plačiau 
apie save paaiškinsiu laišku.

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

Nezah, Ont., Canada.

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

Box 329, Geraldton, Ont., Canada.

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

207 Ontario st., West
Montreal, Canada.

(8)

Cionais jo paveikslas. I 
Jis apie 30 metų amžiaus, aukšto 

ūgio, myli sportu rodytis. Veikiausia 
jis nuduoda neženotu. Kurie žinot 
kur jis randasi malonėkit man pra
nešti, už ką busiu labai dėkinga. (9) 

Mrs. J. Michunas
150 N. Third st., Duquesne, Pa.
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.

LIGONIAMS SVEIKATA
Knygutė aprašo 350 Vaistažolių.
Šaknis, žiedus, lapus ir tt. Nuro

doma kurie geriausiai veikia žmo
gaus sveikatai.

Priedu prie to yra spalvuotas Eu
ropos žemlapis, kuris parodo šių die
nų mušius ore ir ant vandenio, taipgi 
didžiausi susikirtimai iš oro ir ant 
sausžemio. Kaina 35c. 3 setai už $1.

M. ZUKAITIS (-)
SPENCERPORT, N. Y.

“KELEIVIO” DRAUGAI!
Pasiūlykite “Keleivį” kiek

vienam savo drausrui. Tik $2

I
i

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maista, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

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

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

Jei norite žinoti apie karą ir kilus pasaulio 
įvykius, lai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi
cago), $5.00. Chicagoje ir Europoje—$8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

'NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui. ~~

muziejuje.fr


KeBfas Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 49. Gruodžio 6 d., 1939 m.

TRUMPA SUOMIU TAUTOS 
ISTORIJOS SUTRAUKA

Turėjo Eit 125 Mylias Pėksčia.

Dabar, kai Maskvos bar
barai užpuolė ramią ir be
veik beginklę suomių tautą, 
tai ne pro šalį bus susipažin
ti su tos tautos istorija. Tai
gi nupiešim ją nors trum
pais bruožais.

Suomių tauta yra'mongo
lų kilmės. Istorija sako suo
mius gyvenus 7-tam šimt
mety apie Volgą. Naujų at
ėjūnų spaudžiami, suomiai 
traukėsi į vakarų šiaurę, iki 
pasiekė Baltijos pajūrio ii 
apsistojo tarp Suomijos ir 
Botnijos įlankų, kur jie gy
vena ir dabar. Tai pačiai 
rasei priklauso ir lapai arba 
laplandai, kurie gyvena 
Suomijos ir Norvegijos šiau
rėje. Sakoma, kad ir veng
rai esą suomių atskala.

Dvyliktam šimtmety šve
dai pradėjo prieš suomius 
kryžiaus karą, norėdami į- 
brukti jiems krikščionybę. 
Pirmutinį užpuolimą Švedi
jos krikščionys padarė ant 
suomių 1157 metais. Jį vedė 
Upsalos vyskupas Henrik. 
Suomiai narsiai gynėsi ir 
užpuolikų vadas vyskupas 
Henrik šitoj ekspedicijoj ta
po užmuštas. Bet' krikščio
nių užpuolimai nesiliovė. 
Kryžiaus karas tęsėsi per. 
100 metų su viršum, būtent, 
nuo 1157 iki 1293 mėty. 
Suomiai buvo sumušti ir su
krikščioninti.

Kaip Lietuvon su krikš
čionybe atėjo lenkų kunigai 
ir jų kalba, taip Suomijon 
su krikščionybe atėjo švedų 
dvasiški ja, atsinešdama sa
vo kalbą ir papročius.

Per 500 metų suomių tau
ta išbuvo Švedijos sosto glo
boj. Švedų karalius Gusta
vas I, kuris išvijo iš savo ša
lies Romos popiežiaus kuni
gus ir įvedė reformaciją, re
formavo ir Suomijos bažny
čią, įvesdamas tenai Liute
rio tikybą. Nuo 1528 metų 
liuterionizmas yra jau ofi
cialioji suomių tautos ti
kyba.

Švedų karalius Jonas III 
paskyrė Suomijai didįjį ku- caro valdžios įstatai ir su- 
nigaikštį, ir nuo to laiko 
Suomija pradėjo vadintis 
didžiąją kunigaikštija. Nors 
ji buvo vis dar Švedijos glo
boje, tačiau turėjo plačią 
autonomiją ir konstitucinę 
valdžią, švedų aukštesnė 
kultūra vis dėl to darė dide
lės įtakos. Pavyzdžiui, suo
mių kalba pasiliko tik vals
tiečių kalba; inteligentija gi 
ir šiaip visi miesčionys Suo
mijoj pradėjo kalbėt šve. 
diskai, kaip Lietuvos' švie-

KUR DINGO TEISĖJAS?

Tūlas laikas atgal dingo be 
jokios žinios New Yorko valsti
jos Vyriausiojo Tribunolo tei
sėjas Carter. Jo žmona dabar 
sužinojo, kad tą naktį, kuomet 
jis dingo, jo butą Broadway ak- 
torkos June Brice kambary, čia 
yra parodytas tos aktorkos at
vaizdas. Dabar ji surasta Long 
Islando ligoninėj ir bus kaman- 
tinėjama, ką ji tą naktį su tei
sėju Carteriu darė ir kur jis 
dingo.

moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
 M. MICHELSONIENĖ. 

Čia matome Amerikos šokikes Delores Laurell atvaizdą. 
Lenkijoj ją užklupo karas ir ji sakosi turėjusi eiti 125 my
lias pėkščia iki sienos, kol gavusi traukinį. Ėjusi naktimis, 
o dienomis miegojusi, mes eiti šviesoj buvę pavojinga.

Suomijos darbininkių mote- 
ų. Pradėjus bolševikams 

bombarduoti ir deginti mie
tus, šimtai moterų su savo 

vaikučiais bėgo i miškus. ' 
Pamatę bėgančių žmonių 

■ riles, bolševikų orlaiviai nu
sileido žemyn ir pradėjo 
'šaudyt juos iš kulkasvai- 
Jžių. Reginys buvęs stačiai 
pasibaisėtinas. Suterorizuo- 
os motinos glaudė kūdikius 

prie savęs, stengdamosios 
jždengti juos savo kūnais, ir 
kartu su jais žuvo nuo žmo
gžudiškų bolševikų kulkų.

Šimtai motinų, kurios da 
išliko gyvos nuo užpuolikų, 
dabar miršta miškuose su 
savo kūdikiais nuo bado ir 
šalčio, nes Suomijoj dabar 
jžėjo dideli šalčiai ir gilus 
miegas. Radijas pereitą są- 
vaitę skelbė, kad pakelėse 
guli daug sušalusių moterų 
m mažias vaikais.

Tai yra pasibaisėtinas 
barbariškumas, prieš kurį 
negalima tylėti. Prieš jį tu- 
ėtų protestuoti viso pasau

lio moterys. Prieš jį turėtų 
išnešti protestą ir Amerikos 
lietuvių moterų sąjunga, ku
ri nesenai turėjo Brooklyne 
suvažiavimą.

Protestuoti prieš šitą bar
bariškumą reikia juo labiau, 
kad jis atliekamas “Rusijos 
darbininkų vardu” ir už
traukia ant Rusijos darbo 
žmonių kruviną dėmę, tuo 
tarpu kai Rusijos darbinin
kai nieko apie tai nežino. 
Kruvinojo Stalino valdžia, 
išžudžius! visus revoliucijos 
vadus ir nuvariusi po žeme 
tūkstančius Rusijos darbi
ninkų, dabar skerdžia Suo
mijos darbininkus, bet Rusi
jos žmonės to nežino. Jiems 
skelbiama, kad Suomijos 
“buržuazija, gavusi įsakymą 
iš užsienio kapitalistų užpul
ti Sovietus, norėjusi pradėti

PROTESTUOKIME DĖL 
I SUOMIJOS MOTERŲ IR 
I KŪDIKIŲ ŽUDYMO.

Iki šiol “Keleivis” simpa- 
izavo Sovietų Rusijai. Aš 

taipgi užtardavau tą šalį, nes 
manydavau, kad ji, tikrai 
darbininkų šalis, priešinga 
karui ir fašizmui, nenori nie- 

' ko nuskriausti ir stengiasi 
' palaikyti taiką pasauly.

Bet aš pradėjau apie tai 
abejoti, kada Sovietų val
džia susidėjo su Vokietijos 
fašistais ir užpuolė nelai
mingą Lenkiją, su karia ji 
buvo neseniai da pasirašius 
nepuolimo sutartį.

. Dabar pasirodė da bloge
snių dalykų. Sovietų valdžia 
užpuolė ant mažutės Suomi
jos, užpuolė nei karo nepas
kelbus, aršiau negu Hitleris 
padarė su Lenkija. Telegra
mos praneša, kad rurai ap
nyko žudyti ramią suomių 
tautelę iš visų pusių ir viso
mis savo militarizmo spėko
mis: nuo sausžemio raudo
noji armija su savo tankais 
žudo Suomijos darbininkus, 
nuo vandens raudonieji lai
vai bombarduoja suomių 
pajūrio miestus, o iš oro Sta- 

. lino orlaiviai mėto pragariš-
reikalavo tą kas bombas į miestus.

persekiojimą tuojaus su-, Nuo sausžemio ir nuo 
stabdyt. Suomijos vyriausy-' vandens kultūringi Suomi-

| metais privertė pasitraukti 

seimą, kuriame buvo komu
nistų atstovų. Buvo paskelb
ti kiti seimo rinkimai, ku
riuose komunistai jau nebe
galėjo dalyvauti. Per rinki
mų vajų šimtai komunistų 
buvo areštuota, 
'•iai uždrausti ir komunistų 
partija uždaryta. Žmonių Į- 
.užimąs prieš komunistus 
juvo taip pakilęs, kad jų va
dai buvo gaudomi ir muša
mi; todėl daug jų turėjo 
oėgti, vieni j Sovietus, kiti 
Švedijon. Socialdemokra
tams ir liberalams, kurie kri
okavo tokias kovos priemo
nes, buvo grumojama tuo 
pačiu. Dešinieji buvo pagro
bę net Suomijos prezidentą 
Stalhbergą kaip “bolševikų 
užtarėją” ir norėjo išgaben
ti jį Rusijon, bet jam pavy
ko pasprukti.

Apsidirbę su komunistais, 
lapujiečiai .pradėjo eiti ir 
toliau. Jie paskelbė savo 
tikslu išnaikinti Suomijoj 
ir socializmą, pakeisti res
publikos konstituciją ir ap
skelbti fašistinę diktatūrą. 
Prasidėjo užpuolimai ant 
darbininkų unijų ir socialis- 
ų susirinkimų, buvo su
griauta bei sudedginta ke- 
iatas salių.

Lapujiečių šėlimas pasie
kė tokio laipsnio, kad val
džia, kuri buvo pastatyta 
au jų pačių pritarimu, tu- 
ėjo pradėt prieš juos kovą. 
Provincijų gubernatoriams 
nivo įsakyta slopinti lapu- 
iečių judėjimą. Lapujiečiai 
uomet pareikalavo, kad 
valdžia tuojaus rezignuotų, 
j kai ji nepaklausė, tai jie 
umobilizavo 4,000 saviškių 

Mantsalos miestely, apie 40 
mylių nuo Helsinkio, ir pra
dėjo ruoštis žygiuot prieš 
ostinę. Tai buvo 1932 metų 

pavasarį.
Bet valdžia sutraukė ar

miją ir pasiruošė fašistų už
puolimui. Nenor ėdama 
kraujo praliejimo, ji pati jų 
nepuolė. Lapujiečiai pasto
vėjo kelias dienas, ir pradė
jo krikti. Tuomet valdžia 
nuėmė jų vadus, o likusius 
iškrikdė. Vėliau teismas pa
smerkė 52 šito judėjimo va
du sunkiųjų darbų kalėji
mam

Po šito šumo Suomijoj 
pradėjo stiprėti demokrati- 
bs dvasia. Pavyzdžiui, 1930 
metais į seimą buvo išrinkta 
36 socialdemokratai, o 1936 
netais socialdemokratai 
’aimėjo jau 83 vietas seime.

Socialdemokratai, kurie 
vadovauja visoms darbinin
kų unijoms ir ko-operaty- 
,-ams, dabar stipriausia Suo
mijoj partija. Šitą faktą ge- 
iausia parodo dabartinio 

seimo sąstatas. Štai jis:
Socialdemokratų—83 
Agrarų—53
Švedų partijos—21 
Unijistų—20
Patriotu grupės (fašistu) 

—14
Progresistų—7 
Mažažemių—1 
Liaudininkų—1 
Suomijos plotas yra gana 

didelis, bet kraštas žemės 
ukiui netikęs, labai daug 
žerų ir uolienų, dirbamos

suomenė lenkiškai. |
Kai Rusijos carai pradėjo Kailio vyriausybę ir paleisti 

laužtis prie Baltijos pajūrio, 
tarp švedų ir rusų prasidėjo 
karai. Suomija tada virte 
kovų arena. Pagaliau 180£ 
metais buvo pasirašyta tai
kos sutSrtis, kuria švedai už
leido Didžiąją Suomijoj 
Kunigaikštiją su Alandų sa
lomis rusams. Imdamas Suo
miją savo globon, caras 
Aleksandras I garantavo 
gerbsiąs jos autonomiją 
konstituciją ir tikybos lais
vę. šitą garantiją Suomijai 
pakartodavo ir visi vėlesni 
carai, neišskiriant nei Mika
lojaus Paskutiniojo.

Vėliau betgi Mikalojaus 
valdžia pradėjo Suomijos 
laisvę varžyt. 1899 metų 
manifestu caras atėmė Suo
mijos seimui teisę spręsti 
;uos reikalus, kurie riša 
Suomiją su Rusija. Žinomas 
) usintojas Plėvė 
Suomijoj rusinimo politiką. 
Į Suomijos senatą ir kitas 
aukštesnes valstybės įstai
gas buvo Įvesta rusų kalba. 
Pagaliau, caro paskirtas 
Suomijai generalguberna
torius Bobrikovas (1903 
metais) pasidarė tikruoju 

• Suomijos diktatorium, ėmė 
imaugti spaudos ir susirin
kimų laisvę, areštuoti ir 
tremti žymesniuosius opozi
cijos vadus. Užtai 1904 me
tais jis buvo užmuštas. Jo 
vieton buvo paskirtas kuni
gaikštis Obolenskis. Bet šis 
pateko stačiai Į karštą van
deni. Nes 1905 metais Rusi
joj jau kilo prieš caro val
džią revoliucija, buvo ap
skelbtas generalinis strei
kas, prie kurio tuojaus pri
sidėjo ir Helsingforso (da
bar Helsinkio) darbininkai. 
Tr visos caro bernų represi-

■ jos, vykdytos Suomijoj pei
■ '.štuonerius metus, buvo nu- 
į šluotos į kelias dienas. Nu

vykusi pas Obolenskį revo
liucionierių delegacija pa
statė jam ultimatumą, kad

' tuojaus butų atšaukti visi

komunistų 
jų laikraš-

pradėjo

šauktas Suomijos seimas 
Nusigandęs Obolenskis iš
pildė viską. Ir 1906 metais 
Suomijoj vėl pradėjo veikti 
'eimas.

Būdami revoliucinio nusi
statymo, suomiai žiurėjo į 
?aro valdžią su neapykanta 
Todėl kai 1914 metais tarp 
Rusijos ir Vokietijos kilo 
karas, suomiai, kaip ir kiti 
Rusijos revoliucionieriai, 
simpatizavo Vokietijai ii 
troško, kad carizmas butų 
numuštas.

Kai 1917 metų pavasarį 
caro sostas sugriuvo, Suomi- 
a tuojaus apsiskelbė nepri

klausoma respublika, kuris 
greitu laiku pripažino be
veik visos Europos valsty
bės, o 1918 metų 9 sausio d. 
ir Sovietu Sąjunga pripaži
no Suomijos nepriklauso
mybę. Bet bolševikai tuo
jaus pradėjo nepriklauso
mos respublikos valdžią 
griauti. Suomijoj prasidėjo 
vidaus karas. Tuomet įsiki
šo Vokietija. Bolševikai bu
vo sumušti ir 1918 metų ba
landžio pabaigoj išvyti Ru
sijon.

Pagaliau, 1920 metų 14
■palių Dorpate tarp- Sovietų ’ėmės tėra -nepilni 7 nuo- 
Sąjungos ir Suomijos buvo 
pasirašyta taikos sutartis ir 
Sovietu valdžia formaliai 
pripažino neprikk 
Suomijos respubliką.

Kadangi komunistei ne 
sustojo varę savo 
prieš Suomijos neprik -ūso 
mybę, tai prieš juos i-ii o la
bai aštri reakcija. Po visą 
šalį paplito taip vadinamas 
“lapujiečių” judėjimas 
(prasidėjęs Lapua apylin
kėj), kurio tikslas buvo ap
valyti suomių tautą nuo ko
munistų. Šitas judėjimas bu
vo toks stiprus', 'kad 1930

omą

darbeI

imčiai, todėl javų mažai sė
jimą ir duona tenka pirktis 

kitur. Bet Suomija labai tur
tinga miškais, kurie ir duo
da jai neblogą pajamų šal
inį. Gyventojų Suomija tū
li tik apie 3,600,000. Jos pa- 

' mija susideda iš apie 
vyrų ir iš apie 40,000 

:nių. Kaip rami ir tai- 
• -'a tauta, ji kariauti su 

1 'i nesitikėjo ir todėl ne- 
’avo. Kariškų orlai

viu ii bev?’1: neturi.
Suomiu t: utos kultūra y- 

ra kukli, bet garnį aukšta. Ji 
turi apie 10,000 pradžios

mokyklų ir 3 universitetus, sekiojimo ir 
Beraščių žmonių Suomijoj 
beveik nėra, nes jie nesuda
ro nei vieno nuošimčio, tuo bė atsakė, kad ji stengiasi jos darbininkai užpuolikus 1 num 1 U 1 k. nm i C n 11 i 1 I , ■» i r\ * t i •» , i /-J A i t 4- i i X Diu-mn zLnvon nn vilttarpu kai Sovietų Sąjungoj 
beraščių skaitoma apie 90 
nuošimčių.

Kai dabar Maskvos pro
pagandos gramofonai triu- 
bija visam pasauliui, kad 
Suomiją valdo “viešpatau
jančioji klasė,” tai aukščiau 
paduotas Suomijos seimo 
sąstatas parodo, kad toji 
“klasė” susideda iš visų gy
ventojų sluogsnių, ir dau
giausia iš darbo žmonių, so
cialistų.

Didelių kapitalistų Suo
mijoj beveik nėra, nes kuo
ne visa šalies pramonė ir 
prekyba yra ko-operatyvų 
lankose, o ko-operatyvus 
Valdo darbininkai. Ko-ope
ratyvų Suomijoj dabartiniu 
laiku yra apie 6,000, ku- 
iiems priklauso apie 1,000,- 
000 narių.

Santikiai tarp Suomijos 
ir Sovietų Rusijos pagedo 

, 1930 metais, kuomet visuo- 
' menė tenai sukilo prieš ko
munistus. Maskva tuomet 
nusiuntė Suomijai aštrų 
protestą dėl komunistų por

kilusį lapujiečių judėjimą atmuša. Pirmą dieną jie nu
slopinti, bet neturinti pa-1 skandino didelį rusų karo 
kankamai jėgų, nes prieš laivą su 600 bolševikų, ku- 
komunistus sukilusi beveik rie bombardavo Suomijos 
visa suomių tauta. O dėl ši- miestą, o ant sausžemio šu
to sukilimo kalta esanti pati daužė arba paėmė nelais- 
Maskva, kuri nuolatos kurs-! vėn 34 bolševikų tankus ir 
čiusi savo agentus Suomijoj 
kelti riaušes ir kasti duobę 
Suomijos nepriklausomybei.

Rusijos bolševikų spauda 
tada pradėjo atakuoti Suo
miją, buk ji organizuojanti 
visas Pabaltijo valstybes ir 
planuojanti užpulti Sovietų 
Rusiją.

Tas įsikarščiavimas vė
liau atvėso ir 1932 metais 
Sovietų Rusija pasirašė su 
Suomija nepuolimo sutartį, 
pasižadėdama nieką d o s 
Suomijos neužpulti. Pernai 
toji sutartis buvo atnaujinta.

Dabar gi Stalinas šitą su
tartį suplėšė ir mažutę 
suomių tautą užpuolė.

suėmė visą Stalino “skrai
domąją armiją,” kuri buvo 
nusileidusi iš orlaivių Suo
mijos šiaurėj. Kaip dabar 
išrodo, tai mažutė suomių 
tautelė galėtų lengvai apsi
ginti ir užpuolikus sumušti, Į 
jeigu ne orlaiviai.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

TURĖJO “TIK” 7 VYRUS.
1

čia parodyta Virginia Cogs
well, žinoma kaip “Georgia 
Peach," kuri buvo susidėjusi su 
Amerikos nacių lyderiu Fritzu 
Kuhnu, dabar jau nuteistu ka
lėjimam už vagystes. Jo bylos 
metu New Yorke ir ji buvo pa
šaukta kaip liudininkė. Paklau
sta; ar tai tiesa, kad ji yra 9 
kartus tekėjus, ji atsakė turė
jus tik 7 vyrus.

Mrs. E. Petrus. — Ar yra 
dabar Helsingforse (Hel
sinky) lietuvių, mes tikrų 
žinių neturim, bet spėjam, 
kad yra. Suomijos konstitu
cija,-kaip rodos, nebuvo vi
siškai panaikinta, bet nuo 
1897 metų sistematiškais 
caro valdžios ukazais buvo 
tiek suvaržyta, kad beveik 
visiškai neteko savo reikš
mės.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

’ WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

S>06 Prescott St. Waukejan, II).
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 

733 Lincoln st., Waukegan, Ill.
Suzann Gabris-.-nutarimų rast.

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

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

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

D. Lauraitis. K. Ambrozunas.
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

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

‘tnaid od a 00:I ‘otsauąiu ouzotį tuaip 
Liuosybės Svetainėje, kamp. Sth ir 
Adams Sts.. Waukegan. III.

Bet Rusijos orlaiviai yra I puieš Sovietus karą ir jau 
■ •' ■ - ' ‘ . pradėjusi šaudyt į Sovietų

kareivius, bet raudonarmie
čiai tą užpuolimą atmušę.” 
Dabar Suomijoj viskas esą 
“tvarkoj.” Darbininkai te
nai nuvertę buržuaziją ir 
pastatę savo valdžią, prie
lankią Sovietams, todėl So
vietai padeda jai tvarką at
statyti ir rojų įvykinti.

Niekas Rusijoj nežino, 
kad Stalino įsakymu Sovie
tų orlaiviai mėto uždegama- 
siais bombas į Suomijos mie
stus, žudydami netik Suomi
jos darbininkus, bet begink
les jų moteris ir vaikučius.

Moterys, protestuokime 
prieš šitą kruviną barbariš
kumą ! L. K. Baronaitė.

' baisiausia žudymo priemo
nė, prieš kurią Suomijos 
žmonės neturi kuo gintis. 
Tiesa, pirmą užpuolimo die
ną Suomijos sostinėj jie nu
mušė 16 raudonųjų bomba- 
nešių žemėn, bet Rusija turi 
tų orlaivių daug ir jie dabar 
naikina visą šalį. Baisiausia 
yra tas, kad bolševikai mėto 
į miestus uždegamąsias 
bombas. Tos bombos sprog
damos sėja degančią sierą 
ir uždega miestus. Todėl 
miestai ir miesteliai nuo tų 
bombų liepsnoja, ugnis nai
kina darbininkų namelius ir 
visą jų mantą.

Amerikos žinių agentūra 
“Associated Press” praneša 
iš Helsinkio, kad 1 gruo
džio popietį bolševikų lėk
tuvai kelis kartus bombar
davo Helsinkio darbininkų 
distriktą, užmušdami dau
giau kaip 30 moterų ir kūdi
kių, o sužeistųjų skaičius da 
nebuvęs žinomas. Tuo pačiu 
laiku viena bolševikų bom
ba pataikė į dirtbuvę. Ke
liolika darbininkų buvo už
mušta ir keliasdešimts su
žeista, o visi kiti pasiliko be 
darbo, nes dirbtuvė suar
dyta.

Bet baisiausis likimas yra

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais Ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ................................... 25c.

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
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Įį LIETUVOJ KALBOS GRAMATIKA |
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą §

Q „---------------------- ------------------ - .   QQ SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie K
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION S 

q KAINA Sl-00. 8
b DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass, b

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 pinna 
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, Mmi.

BiuuiiumiiiiiiKDii «ii:uiiimnrii'iiHiniu!iiiiffli:nran.Tiinui!iiiinini[mniimBUBnBireii™®iitiuiiiMaBi™ixum:«nra^waiiiiuii.<iMoiMiaMiZimū»ii«MijuauB



No. 49. Gruodžio G d., 1939 m.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
< Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

KAIP DABAR ATRODO SUVALKŲ 
KRAŠTO KAIMAS.

v

-

Nerasim niekur tiek skur-, Ir labai patikėtina, kad ta- 
do, vargų ir lupesčių, kiek sai žmogus nejuokauja. Jo 
jų šiandien yra kaimuose žemė yra gera, bet argi ne
lies Seinais, Punsku, Kras- 
nopoliu, ties Suvalkais.

Čia dar bemaž visur lie
tuvių gyvenamos vietos, ta
čiau visur lietuvis iki šiol 
antros eilės pilietis, be tei
sės lietuviškumo dvasioj 
auklėti savo vaikus, val
dančiųjų skriaudžiamas ir 
net persekiojamas, jei save 
laiko tikru lietuviu patrijo
tu. Čia visur lietuviškas kra
štovaizdis ir Lietuvos že-

• “mės, vakarinė Suvalkijos 
dalis, tačiau niekui- nebuvo 
taip juodinamas ir teršia
mas Lietuvos vardas, juo
kiamasi iš lietuvių tautos, 
kaip sulenkėjusiose parapi
jose prie Beržininkų, prie 
Vyžainio ir Pily; avo. Šiau
dinės gairės, kurios atskyrė 
Suvalkiją i dvi dalis, per du 
šimtmečiu saugojo, kad lie
tuviškumas tik neturėtų įta
kos lenkams pri Rausančio
se srityse, kurios užmirštos 
ir likę užkampiu skurdo, 
net nematydamos švieses
nės vilties.

Ne visur žemė čia bloga. 
Jei vietomis pietuose yra 
lengvų žemių, smėlėtų dir
vų, vienas kitas įuožas eina 
sunkesnės žemės, nebloges
nės kaip kaimuose tarp Kal
varijos ir Liudvinavo. Daug 
kur laukai banguoja dides
niais ir mažesniais kalne
liais, tačiau žmonės čia kal
nais nesiskundžia, nes daug 
kur ir ant kalnų auga geri 
rugiai ir vešlus vasarojus. 
Didesni ir mažesni miškeliai 
slysta iš šiaurinių aukštumų 
į pietus, kur baigiasi tam
siom ir dešimtis kilometrų 
besitęsiančiom Augustavo 
giriom, šimtai ežerų išsimė
tę tarp Augustavo ir Suval
kų, tarp Krasnopolio ir Gi- 
bų, o gausus plentai, vieto
mis tiesus, tarytum Įtempta 
styga raižo skersai ir išilgai 
kraštą, nereikalingą ilgu ir 
kreivų vieškelių.

Visur; ar tai butų smėlė
tų dirvų plotąi, ar juodže
miu padengti laukai, sody
bos senę ir persenę, lūžę ir 
aplūžę, skurę ir suskurę. 
Niekur čia nėra erdvesnių 
trobesių. Žemės ūkio staty
ba visur primena baudžia- 

* vos panaikinimo metus, kad 
žmonių reikalavimai buvo 
nepalyginti mažesni, negu 
dabar, ir kada tų trobų erd
vumu niekas nesiskundė. 
Tačiau as'perėjau kaimus 
tarp Seinų ir Punsko, tarp 
Gibų ir Krasnopolio, aš kal
bėjausi su dešimtimis vals
tiečių apie jų varganą gyve
nimą ir niekad nesibaigian
tį skurdą, ir nei vienas vals
tietis net puse lupų neužsi
minė, kad jų trobesiai yra 
neerdvųs, o visi tik skundė
si, jog gyvena vietomis miš
kuose, tačiau nepajėgia at
sistatyti jau griūvančių tro
besių.

Vadinasi, septynių dešim
čių metų po baudžiavos pa
naikinimo, kada čia daug 
kur išdygo šitie kaimai, bu
vo per maža pakelti ūkio 
produktingumą. Klojimai ir 
dabar dar neramstomi kū
giais, tvartuose net per daug 
vietos raguočiams, o mažu
tė klėtelė visada tinka ne tik 
javams ir kitokiam turtui 
sutalpinti, bet dar ir dviem 
—trims žmonėms miegoti.

; —Mes žengiame atgal,— 
| tikino mane dievažindama- 
Į sis vienas valstietis ties 

i Punsku. — Aš nejuokauju ir 
' neperdedu. Prieš Did. karą 
j iš vieno pasėto rugių centne- 
į rio užaugdavo 8-10 centne- 
I rių, o dabar 4-5. Aš nejuo- 
i kauju...

,‘ręšiamoj žemėj verta tikė- 
! is geresnio derliaus. O iš ko 
;as žmogus gali žemę tręšti, 
ei net mėšlo turi mažiau, 

kaip prieš kelerius metus. 
Kažkada tvartai buvę ne
blogi, bet 1932 m. vienas ga
las ėmęs ir sugriuvęs. Dabar 
jis kiaules ir avis laiko dar 
antram tvarto gale, o arkliai 
ir karvės stovi klojime, kur 
mėšlas visada prastas. Dar 
butų pusė bėdos, jei leng
viau butų prieinamos trąšos. 
Vis tik ir tuo atveju šito ūkio 
našumą butų sunku pakelti, 
nes labai retai kišenėj atsi
randa laivas zlotas, už kurį 
butų galima nusipirkti trą- 
šų. ‘

Panašių nusiskundimų čia 
galima apščiai pririnkti. U- 
kininkai masiškai skundžia
si, kad jokios pažangos nėra 
žemės ūky, kuriuo nė kiek 
nesirūpino vyriausybė.

Karas prasidėjo tuo laiku, 
kada daug vasarojaus, visi 
daržai ir bulvės buvo lau
kuose. Mobilizacija iššlavė 
iš kaimų vyrus ir arklius, bu
vo rekvizuota iš kiekvieno 
ūkininko po 1-2 karves. Yra 
kaimų, iš kurių mobilizuota 
net iki 30-40 vyrų. Laukų 
darbams kaimuose neliko 
nei vyrų, nei gyvulių.

Dabar jau šitas kraštas 
spėjo pereiti iš rankų Į ran
kas, karo audros aprimo, o 
vokiečių okupacinė valdžia 
labai boja valstiečių reikalų. 
Tačiau dar nedaug vyrų su
grįžo iš žlugusios lenkų ka
riuomenės, negrąžinami ark
liai, ir todėl nėra galimi bent 
pavėluotai apdirbti laukai. 
Tiesa, kada eini per tuos 
laukus plentais ir keliais, vi
sur matai prie namų kru
tančius žmones. Jie skuba 
nusikasti bent bulves, nusi
imti nuo laukų daržus, ta
čiau jau užmiršę rugių sėją.

Viename kaime aš-buvau 
užsispyręs gauti valgyti, ta
čiau, deja, visame kaime ne
atsirado bryzo lašinių, puo
delio pieno. Valstiečiai labai 
apgailestavo, kad jie dar tu
ri pakankamai tik duonos, 
luginių miltų, bulvių, daržo
vių ir aliejaus, kurio prisi
spaudė iš sėmenų, pasibai
gus karui. Tačiau esą ir sriu
ba, išvirta be druskos, reikia 
Įprasti valgyti.

Vis tik čia valstiečiai yra 
laimingesni, negu kitose 
Lenkijos vietose. Nes karas 
tik iš tolo palietė šitą kraš
tą.

Lenkijos tragedija, apie 
kurią daug kur kaimuose 
žmonės sužinojo tik iš ma
nęs, nenuliudino čia žmo
nių. Jie pakankamą duoklę 
sudėjo Lenkijai, kuri niekad i 
nebandė jiems pakeisti tėvy- j 
ne, todėl ir jos likimas, su 
kuriuo jie tampriai buvo su-1 
rišti, atrodo jiems svetimas. 
Vis tik tada, kai lenkų ka- Į 
riuomenė iš čia buvo išstum
ta, ir kraštas liko be karei-' 
vių, džiaugsmo drugys buvo 
nukrėtęs žmones: vienur-ki- 
tur susiorganizavo savival
dybės, Į Lietuvą plaukė pra
šymai pasiimti šitą kraštą ir 
jo lietuvius. Tačiau, deja, li
kimas jiems buvo nepalan
kus, nors dar iki šiol nenus
toja vilties, kad greit sugrįš 
i Lietuvą, kaip jau grįžo Vil- 

i nija. j

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą Įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Jsigykit tuoj. Didelė knyga, apie 
300 puslapių. Kaina ............... $1.50
Audeklo viršeliais ................... $2.50

PRAMONĖS ĮMONĖSE I 
BUS RENKAMI DARBI

NINKŲ SENIŪNAS. i
Lietuvos vidaus reikalų 

ministerija išsiuntinėjo ap
linkrašti darbo inspekto
riams, kuriame sakoma, 
kad sėkmingesniam darbo 
ir socialės apsaugo? įstaty
mų vykdymui, vidaus reika
lų ministeriui pritarus, Įmo
nėse renkami darbininkų 
seniūnai.

Seniūnas ii jo pavaduoto
jas bus lenkami kiekvieno
je didesnėj? pramonės Įmo
nėje.

Seniūnai renkami taip: Į- 
monės darbininkai, atvykus 
į įmonę darbo inspektoriui 
ir Djubo irimų atstovui, iš 
savo tarpo išrenka kandida- j 
tus Į seniūnus ir jų pava
duotojus. Iš darbininkų rin- KAIP AITVARAS IŠ STE- 
ktų kandidatų Darbo i urnai 
jau skirte skirs seniūną ir jo j 
pavaduotoja. I T . s

Seniūnas bus tarpininku Leckava, ^(Mažeikių aps.J 
tarp savo įmonės darbinin
kų ir darbdavio arba Darbo 
rūmų bei darbo inspekto
riaus. Seniūnas galės per 
duoti darbdaviui arba dar
bo apsaugos Įstaigoms dar
bininkų individualius arba 
kolektyvinius reikalavimus, 
painformuoti ir tt.

Seniūnu ar jo pavaduoto
ju gali būti paskirtas bet ku
ris darbininkas, sukakęs ne 
mažiau kaip 24 metus am
žiaus, nebaustas teismo nei 
administracijos organų už 
kriminalinius nusikaltimus 
ir nepriklausąs priešvalsty
binei organizacijai.

Vidaus reikalų ministeri
joje jau sudaromi Įmonių 
sąrašai, kuriose darbinin
kų seniūnai ir jų pavaduo
tojai turės būti išrinkti—pa
skirti.

LIETUVOS PILIEČIAI
BULĖS IŠNEŠĖ VIEN- j BUVO ĮSTOJĘ I LENKŲ 
GUNGIO 6000 LITŲ. Į ARMIJĄ.

Vienas internuotųjų Lie
tuvoje lenkų kareivių—Al-—Vienas 40 ha ūkio vien

turtis sūnūs taupiai gyven
damas sutaupė 6000 lt., Ku
riuos laikė vienam Mažeikių 
banke ir ruošėsi vesti žmo
ną, tik negalėjo susirasti 
tinkamos. Per radiją išgir
dęs, kad vokiečiai smarkiai 
puola lenkus, susirūpino sa
vo sutaupomis, nes karui 
užėjus bankas visų gali ir 
nebeišduoti. Juk tokių Įvy
kių buvo ir per D. Karą. To
dėl nieko nelaukdams nuvy-, 
ko bankan ir išėmęs visus buvo perkeltas į kalėjimą ir 
6000 litų parsivežė namo, j jam iškelta byla pagal kari-...~........................
Tačiau namuose irgi nesau-inės prievolės Įstatymą 212 miniu javu." Dau^maš uki- 
gu, nes gali užpulti plėšikai str. Eina tardymas. I x:—----
ar panašiai. Vieną rytą eida- ---------------
mas pro jaują pamatė po MIRĖ 122 METŲ JON1Š- 
pastoge senų sulūžusių ratų 
smaluotą stebulę, kurioje 
sumanė paslėpti savo sutau
pąs. Suvyniojęs Į skudurą į-'

KIETIS.
Joniškio mieste mirė se- 

i niausis žmogus — Juozas 
f““’ i Tubys. Jis buvo seniausis JieI liktai -Joniškio mieste, & 

ir valsčiuje. Juozas Tubys 
mirė išgyvenęs 122 metus. 
Šis senelis rusų kariuomenėj 
ištarnavo 25 metus. Jis pa
pasakojo, kad jau buvęs 
apie 15 metų per pirmąjį 
(1831 m.) sukilimą, kuria
me net dalyvavęs, ir kaipo 
uolus lietuvybės šalininkas, 
buvęs paimtas į rekrutus, tu
rėdamas 18 metų, kur ir iš
tarnavęs 25 metus, dalyva
vęs Sevastopolio kare. Šis 
senelis, mirdamas, kiek yra 
žinoma, paliko kitą Jonišky 
senuką apie 115 metų.

BANDO MOKSLINI 
IŠRADIMĄ.

senų baldų, manydamas, 
kad čia busianti saugiausia 
vieta ir jam vienam težino-1 
ma. Deja, atsitiko kitaip.

‘ Po keletos naktų vieną 
rytmetį, eidamas pro pašto-1 
gę, norėjo patikrinti savo 
paslėptas sutaupąs, tačiau 
stebulės jau neberado. Tik 
eidamas taku rado skudurą, 
kuriame buvo suvyniojęs pi
nigus, o po kurio laiko ka
napėse rado pamestą ir pa
čią stebule, o pinigų — nė 
pėdsako ! Dabar ši nelaimin
go viengungio istorija vie
niems sudaro juoko, o ki
tiems Įvairių kalbų.

Reikia pažymėti, kad pe
reitais metais netolimam 
šio nelaimingo viengungio, 
jo kaimynas ant gyvenamo 
namo lubų panašiai paslė
pęs laikė 2700 litų, kuriuos 
“aitvaras” irgi nunešė.

PAŽANGUS SĄVA1TRASTTS

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

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

“A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Airei. Argentina.

Kažin kas išrado “girtomet- 
rą,” kuris parodo, ar žmogus 
važiuodamas automobilium yra 
gėręs, ar ne. Kada policmanas 
liudija teisme, kad jis užuodęs 
važiuotojo degtinės kvapą, tai 
važiuotojas dažnai gali išsigin
ti, kad jis negėręs. Bet dabar 
policmanas duoda važiuotojui 
tam tikrą pūslę pripusti kvapo, 
ir paskui ta pūslę pristato į tei
smą. Šis vaizdelis parodo to iš
radimo bandymą. Viršuje advo
katas R. Kaplan iš Gary, Ind., 
geria degtinę. Išmovęs keturias 
porcijas jisai pripūtė tą pūslę, 
ir policijos ekspertai pripažino, 
kad jis jau nebegalėjo saugiai 
automobilium važiuoti. India
nos valstijoj tokias pūsles poli
cija jau vartoja.

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 Liėtuvos 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.

Septintas PoslapisKELEIVIS.SO. BOSTON

Vadas Pasiduoda Priešui.Paskutinis

ši nuotrauka parodo pasiduodant vokiečiams paskutinį lenkų armijos vadą, generolą 
Izdebskį, kuris stovi be kepurės. Jis vadovavo Lenkijos pietų armijai.

PADEGĖ SAVO NAMĄ 
IR NELEIDO GESINTI.
Mariampolės apskričio, 

Liudvinavo valsčiaus, Gud- 
iuvvjc naiciviu—1upių kaimo ūkininkas V.
fonsas Stemkauskis, kauniš- Dabašinskas parėjo namo 
kis — padavė pareiškimą, girtas ir, gerai žmonos api- 
kad jis esąs Lietuvos pilietis bartas, “ant keršto” „2 
ir prašė jį paleisti iš stovyk- degė lūšną. Kai subėgo 
los.

Paaiškėjo, kad jis ištikru- 
jų yra Lietuvos pilietis, bu
vęs studentas, tarnavęs Kau
no miesto savivaldybėje ir 
Į svetimą kariuomenę Įsto
jo be Krašto apsaugos mini
sterijos leidimo.

Stemkauskas iš stovyklos 

bartas, “ant keršto” jai už-

žmonės ugnį gesinti, jis juos 
išvaikė. Su lūšna sudegė visi 
žmonos daiktai ir kita šei
mynos manta. Teismas už
tai nubaudė Dabašinską 
pusantrų metų sunkiųjų dar
bų kalėjimu.

NĖRA LIETAUS.
Akmenės valse, apylinkė

se ūkininkai daug sėjo žie-

I Kaip Bus Tvarko- 
1 mi Žemės Ūkio Rei

kalai Vilnijoj.
Lietuvos žemės ūkio mi

nisterija jau steigia Vilniaus 
krašte savo departamentų 
šakas.

Svarbiausis darbas bus 
žemės reforma, nes reiks 
perimti dvarininkų paliktus 
dvarus, paskirti likvidato-

I rius ir paruošti žemės refor
mos planą pagal naują Įsta- 

i tymą, kuris dabar svarsto- 
' mas Ministerių Taryboje. 
Naujas žemės reformos įs
tatymas numatoma išteisti, 
kai bus nustatytas Vilniaus 

i krašte esamas žemės fondas.
Toliau seks žemės nusau

sinimo darbai ir miškų su-
1 tvarkymas.

Miškų departamentas pe
rims visas Vilniaus krašte 
esamas urėdijas, sustabdys 
dabar vykdomą miškų nai
kinimą ir, jei reikės suorga
nizuos miško medžiagos ga
mybos darbus. Be to, ten 
skubotai bus organizuoja
mas Vilniaus miesto aprūpi
nimas kuru.
Veterinarijos departamen

to Vilniuje įsteigta įstaiga 
su keliais veterinarijos gy
dytojais tyrinės kuriomis li
gomis daugiausia serga Vil
niaus krašto gyvuliai. Kol 
Vilniaus krašto gyvulių 
sveikata nebus ištirta, iki tol 
ir per buvusią administraci
jos liniją bus varžomas žmo
nių ir gyvulių judėjimas. 
Mat, Vilniaus krašte smar
kiai siautė gyvulių snukio ir

■ ninku šiemet žieminių javų 
sėjo dvigubai daugiau, negu l _
kitais metais sėdavo. Ir nors nagų liga, kuri buvo pasirei- 
ruduo sausas, bet žiemken- ' škusi ir okupuotame Vil

niaus krašte. Todėl dabar 
veterinarijos departamentas 
imsis energingu priemonių 
nustatyti, ar tos ligos dar 
esama Vilniaus krašte.

Žemės ūkio departamen
tas perims visas Vilniaus 
krašte esamas žemės ūkio 
mokyklas ir žemės ūkio rū
mus. Žemės ūkio švietimą 
norima visoje Lietuvoje su
vienodinti todėl iki paaiškės 
Vilniaus krašto žemės ūkio 
švietimo būklė.

čiąi javai gana gražiai at
rodo.

Dauguma ūkininkų turi 
vargo su gyvuliais, nes dėl 
vasaros ir rudens sausumo 
išdžiuvo daug šulinių ir van
denį tenka vežti iš kaimynų. 
Todėl visi gyventojai laukia 
lietaus, kurio lyg tyčia nėra.

SIENINIAI 
KALENDORIAI

1940 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

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

Z. GILEVIČIUS 
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN. CONN/

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

gražiai aprašyta apie Rymą. Lietu
viškas vertimas yra lengvas ir gra
žus. Chicago, Ill. 1909, pusi. 432. 
Drūtai apdaryta ....................... $2.50

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilpti) 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
a dmln Istraci jon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltčs numerį nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsln’mas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestį.

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

Už pajleškojIntus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Starrtbes- 
nėm raidėm antgalvis—15c. extra.

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

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

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

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
oasikalbejimn. ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gaji greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
>adidinta ir pagerinta laida. Sutaisė

Michelsonas pusl. 95............... 35c.

Uruguay’aus Lietuvių Dnrbminltų 
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.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių. 
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RŪŠIŲ 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. Pinigus geriausia 
siųst ‘‘Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

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



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 49. Gruodžio 6 d., 1939 m.

Vietines Žinios
SLA 188 KUOPOJE.

SLA 188 kuopa šiais me- 
i tais skilo: mat, kai kurie na- 
Į riai labai susižavėjo sanda- 
riečiais-tautininkais ir ten 
nuėjo. Dabar 188 kuopa turi

SO. BOSTONE ATIDARY
TAS LIETUVOS KON

SULATAS.
Garbės Konsulu paskirtas 

adv. Antanas Šalna.
Pereitą sekmadienį, 2:30 

po pietų, ties advokatų Šal
nų ofisu susirinko gana di
delis -būrys žmonių. Atžy
giavo Amerikos Legiono, 
Stepono Dariaus lietuvių 
postas su didžiuliu savo be- 
nu. Broadway ir E gatvių 
kampe trafikas teko polici
jai tvarkyti. Svetimtaučiai 
praeidami stebėjosi ir klau
sinėjo, kas čia per iškilmės, 
nors apie Lietuvos konsula
to atidarymą vietinėj ame
rikonų spaudoj ir buvo ra
šyta.

Advokatų Šalnų biure su
sirinko tik parinktiniai, 
kviestieji svečiai. Atvyko iš 
New Yorko Lietuvos Gene- 
ralis Konsulas J. Budrys ir 
p. A. šalną įvesdino garbės 
konsulu. Per langą buvo iš
kelta Lietuvos respublikos 
vėliava. Kokios ceremonijos 
vyko viduj, jūsų reporteris 
nežino, nes jis tenai nebuvo. 
Legiono kapelija sugrojo 
Lietuvos ir U. S. A. himnus 
ir tuomi konsulato atidary
mo ceremonijos baigėsi. Po
nas Budiys buvo išėjęs su 
legionieriais pasimatyti, bet 
gatvėje nekalbėjo. Jis pa
sakė gerą kalbą tą rytą per 
radiją.

Vakare naujam Lietuvos f 
garbės konsului, p. Šalnai, 
tapo surengtas iškilmingas 
banketas, bet ir tenai Jūsų 
reporteris nebuvo: poros 
“rublių” tikėtas—jam dide
li pinigai. Pik-Pokšt.
Kaip išrodė garbės konsulo 

įvesdinimo bankietas.
Pereito sekmadienio va

karą Boston City Club’e bu
vo suruoštas banketas naujo 
konsulo garbei. Žmonių bu
vo apie 500. Publika susė
do salėje prie apskritų sta
lų, po 10 žmonių prie stalo, 
o pats garbės konsulas p. 
Šalna, generalinis konsulas 
p. Budrys ir komiteto na-1 
riai buvo susodinti prie ilgo 
stalo ant pagrindų. Jiems 
įneinant, vargonai gaudė 
maršą.

Po vakarienės, pirminin
kas S. Mockus pakvietė tost- 
vedžiu d-rą Jakmauh, kuris 
ir pradėjo vakaro progra
mą.

Publika buvo labai graži, 
svečių matėsi ir iš tolimų 
miestų, pavyzdžiui, p-lė P. 
Jurgeliutė iš New Yorko, 
keliatas iš Pennsylvanijos, 
jau nekalbant apie artimes
nes kolonijas. Žiūrint į tą 
malonų, inteligentišką susi
rinkimą, darėsi keistas įspū
dis. Juk tai daugiausia vis 
buvę Lietuvos ūkininkai, ar
ba jų vaikai. Daugelis jų at
vyko čionai nemokėdami 
nei rašyt, nei skaityt. O da
bar jau jų neatskirtum nuo 
Lietuvos ministerių. Jie jau 
išsilavinę, gražiai apsirėdę, 
jų vaikai baigę aukštuosius 
mokslus, profesionalai, biz
nieriai ir tt. Ir pats p. Šalna 
juk tokių pat ateivių sūnūs, 
gimęs Scrantone, lietuvių 
angliakasių kolonijoj, bet 
baigęs du universitetu ir jau 
pakeltas į garbės konsulus!

Kaip greitai lietuviai A- 
merikoje progresuoja!

Budinga šitam musų pro
gresui buvo generalinio kon
sulo P- Budrio kalba. Kitą
syk musų Lietuva buvo ilga 
ir plati, jis sako, bet šian
dien mes tokios Lietuvos 
jau nesiekiam, nes dabar 
pasaulis tvarkosi jau kito
kiais principais. Šiandien 
kaip tik tvirčiausia laikosi 
tos tautos, kurios turi ma
žiausia svetimo elemento 
savo tarpe. Kas nori per
daug apžioti, tas dažnai už
springsta.

Ir tai neužginčijama tie- 26 narius. Pereitam susirin- 
sa. Daug norėjo apžioti Len- kime org. J. Krukonis pri- 
kija. Ji buvo nuskriaudus davė naują aplikaciją. Tiki- 
ir mažutę Lietuvą. Bet šian- mės greitu laiku kuopą pa- 
dien musų Lietuvos vėliava didinti iki pirmykščio jos 
plevėsuoja net ir Bostone, o stovio, o gal dar ir padvigu- 
Lerikijos vėliavos nebėra binti, nes kuopa per šį Pa
jau nei Varšuvoj.

Tai tokie įspūdžiai iš to 
banketo. Jie butų buvę da 
geresni, jeigu komitetas bu
tų mokėjęs geriau nustatyti 
programą. Pazyzdžiui, lie
tuviai turi gerų muzikų, dai
nininkų ir kalbėtojų, bet ko
mitetas visus juos aplenkė. 
Salėje sėdėjo “šešios Biru
tės,7’ solistė Putvinskaitė, 
solistas Paura ir kiti musų 
dainininkai, bet nei vienas 
jų nebuvo pakviestas padai
nuoti. Pora dainų žydiškai 
padainavo rabinas, kitas žy
das padainavo rušiskai, ir 
tik viena franeuzė sudaina
vo lietuviškai “Kur bakūžė 
samanota.” Maži vaikučiai 
pašoko porą šokių. Kalbėto
jų buvo daug, bet butų buvę 
daug geriau, kad dauguma 
jų nebūtų visai kalbėjusi. 
Daug butų buvę geriau, jei
gu butų tik trys kalbėtojai: 
nuo Lietuvos respublikos p. 
Budrys; nuo žydų Elihu 
Stone, o nuo Bostono lietu
vių, p. Šalna.

Vakaras užsibaigė Lietu
vos ir Amerikos himnais, 
kuriuos, M. K. Boliui vado
vaujant, sudainavo visa pu
blika. Ten buvęs.

koncertas.
Ateinantį nedėldienį, 10 

gruodžio. South Bostono lie
tuvių salėj, 3 valandą po 
pietĮų įvyks koncertas

Aš kviečiu visus geros va
lios lietuvius įstoti į SLA 
188 kuopą. Susivienijimo 
nauji apdraudos skyriai ge
riau ir pigiau aprūpina 
žmogų ligos nelaimėje ir po 
mirties negu bile kuri in- 
šiurans kompanija ar šiaip 
draugija.

Norintieji apsidrausti ir 
įstoti į SLA, kreipkitės į vie
ną iš aukščiau nurodytų or
ganizatorių. Štaitau.

žangos vajų turi net tris or
ganizatorius: J. Kučinską, 
J. Krukonį ir darinko dar 
Mrs. Borisienę.

Šio mėnesio kuopos susi
rinkimas įvyko 1 gruodžio. 
Buvo atliktos nominacijos į 
Pilei. Tarybą, nors susirin
kime dalyvavo tik 13 narių. 
Nominacijų rezultatai šie:

Į prezidentus — F. J. Ba- keno ranka buvo nupaišyti 
gočius gavo 12 balsų; J. Mi- Vokietijos nacių kabliarkry- 
liauskas—1 balsą. žius (swastika) ir Sovietų

Į vice-prezidentus—J. K. Rusijos pjautuvas su kujuj 
Mažukna gavo 13 balsų.

Į sekretorius—M. J. Vini- 
kas gavo 9; Vytautas Zab- 
lackas—1 balsą.

Į iždininkus—K. P. Gugis 
—7; Žebrauskas—6 balsus.

Į iždo globėjus: (komun. 
kandidatai) Keistutis Mi- 
chelsonas — 7 balsus, V. 
Šmulkštys—6 balsus, (so
cialistų kandid.) E. Miku- 
žiutė—5 balsus, P. Dargis— 
5 balsus.

Į dakt. kvotėjus: dr. J. S. 
Staneslow—10 b., dr. A. L. 
Graičiunas—3 balsus.

Šiame susirinkime išrink
ta ir kuopos valdyba atei
nantiems metams. Į valdybą 
įėjo: B. F. Kubilius, Niaura, 
J. Krukonis, Balčius, F. Gai
damavičius, Mrs. Barisienė 
ir J. J. Pohl.

Reikia pabrėžti, kad mu
sų kuopoje dabar nuotaika 
labai gera: jokių nesusipra
timų, jokių ginčų neįvyksta.

Felix Forte paskirtas teisėju
Į vietą pasitraukusio pa

staruoju laiku teisėjo Wil- 
ford D. Gray, gubernatorius 
Saltonstall į Massachusetts 
Superior teismą paskyrė Fe
lix Forte iš Belmont.

į Teisėjais Forte būdamas 
21 metų baigė teisių fakul
tetą Harvardo universitete 
ir tais metais pradėjo teisių 
praktiką. Kiek vėliau buvo 
priskirtas teisių profesorium 
Bostono universitete ir turi 
aukščiausį daktaro laipsnį iš 
Harvardo universiteto — 
Doctor of Juridical Science. 
Teisėjas Forte yra italų tau
tybės, gimė Bostone 1895 
metų birželio 30 d. Aukštą
ją mokyklą baigė Boston

Charlestowne automobi- į 
lis su 5 žmonėmis nuvertė 
tilto tvorą ir nukrito 12 pė-' 
dų ant geležinkelio bėgių. 
Atsistojo ant visų keturių 
ratų ir žmonės nesusižeidė.

Policija saugoja aliantams 
skiriamus javus.

Bostono uoste yra supilta 
sandėliuos 1,000,000 bušelių 
kviečių, kurie greitu laiku 
busią išsiųsti kariaujan
čioms demokratinėms ša
lims. Kadangi pereitą sąvai- ___

, tę ant tų sandelių nežinia Latin ir Boston English ir 
.—1,„ i..... .  ................. Harvardo universitetą.

tai dabar policja saugoja 
tuos sandelius dieną ir nak
tį, kad demokratinių valsty
bių priešai neišsprogdintų 
jų.*

KUBILIUNO RADIO PRO
GRAMA IR KONCERTAS.

Gruodžio 10, nedėlioj, ra
dio programa prasidės kaip 
8:30 ryto iš WC0P stoties, 
1120 k. Programą pildys 
dainininkė Adelė Mickevi
čiūtė iš Auburn, R. I. ir Art 
Masso and His Serenaders 

I Orchestra iš Brocktono.
KONCERTAS prasidės 3- 

čią vai. po pietų 
E ir Silver streets 
Lietuvių Svetainė
je, South Bostone. 
Programą pildys 
geriausi lietuvių 
talentai — daini
ninkai Adelė Mic

kevičiūtė, Ignas Kubiliūnas, 
Ona Kirmelevičiutė, Kazi
mieras Volungevičius, Aido 
C horo merginų grupė iš 
Worcesterip vadov. J. Kar- 
ickienės, Talentingas smui
kininkas jaun. Longinas 
Buinis, ir pianistai Elena 
Žukauskaitė, ir M. Pauliu- 
kaitis.

Kviečiame lietuvius iš vi- 
sur skaitlingai dalyvauti.

Mire Jessie Sharp-Miza- 
raitė.

Pereitą subatą Cantone 
mirė staigia mirtimi Jessie 
Mizaraitė, kuri buvo ištekė
jus už svetimtaučio Sharp’o. 

j Jos motina Katrė Mizarienė 
į ir tėvas kitąsyk gyveno Ran-

Tel. TRObridge 6830

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman st. arti Central ak*.

CAMBRIDGE, MASS.

T*l*fonu 111X4
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAIT1S
V* lando*: nuo 2 iki 4 po pietų, 

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

LAWRENCE, MASS.

Tel. Uni»er»ity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

dolphe ir turėjo farmą, kur 
socialistai dažnai piknikus 
laikydavo.

4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

411 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Vyriškų ir Moteriškų 
Kraujo ir Gdoi.
nuo 10 iki 12 dieną.
4, nuo 7 iki 8 vakar*

LSS 60 kuopos susirinkimas
Ateinantį šeštadienį, 9 

gruodžio, 8 valandą vakare, 
“Keleivio” ofise įvyks LSS 
60 kuopos extra susirinki
mas. Malonėkite visi drau
gai dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų aptarti.

Valdyba.

Specialistas
Ligų, taipgi

Valandos:
nuo 2 iki
180 HUNTINGTON AVE., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4670.

keleiv
JAHEO U0W LA

Pailgėti 

jįijdrkrtn-;. 

įįre ir kitu ii Ši’ 

lifetijų .......
tthlbiroi) į™ 

Rėpiantis n W®* no 
adresuokite:
, KELEIVI

253 BrdU'. * 801

NO. 50

Tatų Lyį 
įtraukti

DJI'Ė 24 VALAND 
L41K0 AT5AKYM

Jeigu Mubiiitį re; 
vimą Tiutų L 

turėt ji bausti kaip 
poolikę.

Pilna Tautų Lygos 
linkimas Ženevoje šį 

’ dėl pareikalavo, kad 
ji tuo jaus nutrauktą i 

i Ižo karą prieš Soon 
pavestų savo giną si 

' nija taikos deryboms 
] i Tautų Lyga šenks 

irioms derybos sa 
litetą ir papją.
Šitokį susnymą 

pasiūlė saroraldžio 
į du švftįįž atstovas 
I laite Anglijos s 
' am pritarė ir pridej 
imuį kad Maskvos 
.ki butų nustatytas 
lias. Nutarta duoti 
pui 21 ralandas. U 
Inasišiųstas Maskv 
ĮgiziJ šio panedėlio 
K? valandą. Taigi 

jus turėjo but gaut 
lijne vėliau kaip 6 
■i utarninko vakai 
■Nors rašant šiuo 
I nėra žinių, kaii

4 Jf. Dambrauskas
Karpenteris, Pent orius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbji prie Namo 
pu taisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

1 LYNNVILLE TERR.
31 RICHFIELD ROAD, 

ARLINGTON, MASS.
Tel. ARL 4926

OFISAS: 315 E Street.
SOUTH BOSTONE.

Tel. SOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

417 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių radio programas.
Gruodžio 9 d., programai 

per stotį W0RL, 920 k. nuo 
8:30 ryto: (1) Ona Kviet- 
kauskienė aiškins apie val
gius; (2) muzika ir dainos; 
(3) žinios.

Gruodžio 10, per tą pačią 
stotį, programa bus sekanti: 
(1) Joe Venner’s orkestrą 
iš So. Bostono; (2) daini
ninkai Stasys Paura ir Juo
zas Niaura; (3) dialogą 
“Pas advokatą,” suloš A. 
Matjoška ir K. Mereskevi- 
Č1US. Steponas Minkus.

ŽIŪRĖKIT, KĄ $4.95 NUPIRKS...
'*r°danti’ automatiškas GENERAL 

lonH? 1 BUDINTUVAS. kuris prikelia ma- 
švenčių asdlen Primena Jūsų gerumo nuo

PETRAS AKUNEVięiA ir SŪNŪS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS—BALSAMUOTOJAS v ' 1

Geriausiai ir prieinamiausiai patarnauja Nuliudimo Valandoje. 
Pagrobus paruošiam sulyg reikalavimų. Koplyčia šermenims dykai. 
Pareikalavus nuvažiuojam ir į kitus miestus. Patarnavimas dieną 
ir naktį. 20 metų sukaktuvių proga darome visame didelių paleng
vinimų. Adresai:

258 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

BROCKTON—16-18 Intervale Street, Tel. Brockton 4110.

I Tel. 28624 Gyv. 31182

I Dr.Joseph A.Gaidis
! OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitaru*.

AKIU DAKTARAS

12
5,
9.
12

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

Jane PASISKOLINO

$100 užmokėt už

Kalėdų Dovanas

TĖMYK ŠITĄ SKIRTUMĄ
$100 SKOLINTA 

'(mokėta 12 lygiais mėli, mok.)

C.IV. t ................................ $100.00
l’žmokėj<»t kušlus* .. 7.57

Tikrai gavot ................ $92.43

$100 SUTAUPYTA 
(įdėta 12 mėn. lygiais mok.)

(Javot ............................... 11100.00
PIUs nuŲŠkntis$ .... .91 I

Tikrai gavot ................ $100.91
Tas, kuri* taupė naudos gavo

________ !
Taupant kas mėnesį a tmokėt bilą arba išmokėjimo mokes
čius, jus mokat nuoši mtį. Taupant kas mėnesį Taupymo 
Bankoj, jus uždirbat nuošimtį. Lengviau skolint negu tau
pyt—bet sunkiau yra iš skolos išlipt ir brangiau kainuoja.

Kaip kada paskolos reikalingos ir patartinos. Bet tan
kiausia protingiau but taupiam—taupyt pirm išleidimo. At
daryki! account jūsų arčiausiame Mutual Savings Banko 
šiandien. Turėkit tuos extra dolerius būtinam reikalui.
Pasidėkit daugiau—turė kit

Kllubo dabar!
cash! Prisidėkit prie 1940 Kalėdinio

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Jūsų dovanų pinigai pasieks toliau 
SU ELEKTRIŠKOM DOVANOM! šįmet dovanokit ką nors praktišką, gerai 
padarytą, modernišką... trumpai sakant, ką nors iš mus įvairiu elektrišku 
dovanu. Skirtos Kalėdoms Išlaidos gali padaryt stebuklu Edison Krautuvėj 
arba per justi Elektrikos Daiktų Pardavėją.

arba jeigu norite $1.00 brangiau mokėti 
—galit padovanot CORY COFFEE BREWER.' 
Laimingas žmogus, kuris gaus JI. per amžius 
Jums dėkuos, nes su CORV, geriausią kavą Iš
verda. VISKAS $5.95

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

Ope'unJ.im •

Cktutual

SAVINGS 
BANKS

GROŽIS ŽENGIA VIRTUVĖN 
šiTiinc,/^75;..„N.?UJ2'5 modelis gerai žinomo

BEA,M MIXMASTER, dovana kuri taupo 
laiką Ir darbą, viską padaro elektriką! Naujas 
automatiškas "mlx-Tlnder” turi dešimts grei
tumų. Pamatykit JĮ! Lengvi Išmokėjimai.'

M

dovanas

Telephone 

south 
Boston

1058
DOVANA PRALEN 

Duok Jai šį naują UP* 
RANGE, $119.50 su Jūsų senu pečiu... lengvi 
išmokėjimai... Elektriškas kepimas greitas, 
švarus, ekonomiškas Ir turi daug kitų ypaty
bių, reikėtų enciklopedijos išpasakot

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Depozitai 
♦ Skaityta lip

ant išmokėjimu P 
d'.Tiudos kaštai. J 
mokėjo Mut 

ATSUKIT 
chusetts

papal Massachusetts Tiest}
i&iokuotii paprasti kušlai už mažas paskolas Ir 
kirkintai prisk.il La n t nih'šiinl J. prižiūrėjimo ir ap- 
|TTiskalt.\ ta per melus po 2*4‘-tininiinuin, kurj 
Savings Bankus Masmchusotls.

KAS KETVERGO vak. 7:30 ant WBZ-WBZA Massa- 
Maršuoja, dabar oro bangomis leldž. antras sezonas.

LIŪS

aaAVVYLAVILIUY ^STON EDISON COMPANY

TAISOME AUTOMOBI- 
IR TROKUS VISOKIU 
IŠDIRBI SCI U- 

Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai, 
aisymo ir demonstravimo vieta: 

1 HAMLIN STREET
Kamp. East Eighth St.,

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKV AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

š dėlto galima 
išeičiau jį atn 
dims. Ji jau atr 
anašu pasiūlymą 
įeito pusės, o kitą 
jos. Ji pareiškė gii 
su teisėta Suomijo 
ji neturės nieko bei 
jau padarė “suti 
“liaudiška valdžia,’ 
raudonarmiečiai atn. 
miams iš Maskvos a 
durtuvų.

Ar Maskva dabar 
sa to išsižadėti? I 
tam tikėti. Nors Kr 
iomisarai yra įpiatę 
ayo planus ir politi 
eik su kiekvienu nai 
], vis dėlto prisi 
de Ženevos veikai 
>r 24 valandas ir jie 
lai sugebės.

Taigi jau iš kalno | 
spėti, kad Maskva š 
kalavimą arba atme 
ignoruos, visai nieke 
vai neatsakydama.

Ką gi tuomet darys 
Lyga? .

Kas šitokiu atveju 
ryti, tai nurodyta jt 
iituciįoj. Konstitucij; 
ad jeigu vienas Tau 
k narys užpuola ki 
arj, tai Lyga turi ti 
reikalauti, kad už] 
as butų nutrauktas, 
(lolikm to nepaklai 
J-ri išmeta jį iš savo t 
Įtaiko jam ekonon 
°^es, boikotą ir tt.

■Antiną jau pra 
^įstatymą tut 

tasitiatį įį Tauį l, 
ntA'iš jos išri 

oviebį lUia JT t 
f1 P’. Girkit® 1 
taenkos r6|1Ni(.os.

Fūių atstove 
JoL’ti, kalbėdama ši p

W žOmetąistoi 
jodydamas, kaip^. ■ 
pĮaikotaipJ Sovietu 
Jajieskojo ris prieka 
..^omijos ir vis steni 

užgrobti. Ji siu 
“o^jon slaptus savo ag

prisk.il

