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Tautų Lyga Įsake Rusijai 
Nutraukt Užpuolimo Karą

DAVĖ 24 VALANDAS 
LAIKO ATSAKYMUI.

’. Jeigu Maskva šitą reikala
vimą atmes, Tautų Lyga 

turės ją bausti kaip už- 
puolikę.

Pilnas Tautų Lygos susi
rinkimas Ženevoje šį pane
dėlį pareikalavo, kad Rusi
ja tuojaus nutrauktų užpuo
limo karą prieš Suomiją ir 
pavestų savo ginčą su Suo
mija taikos deryboms išriš
ti. Tautų Lyga sutinka duoti 
tokioms deryboms savo au
toritetą ir pagalbą.

Šitokį sumanymą Lygai 
pasiūlė savo valdžios var
du Švedijos atstovas Osten 
Unden. Anglijos atstovas 
tam pritarė ir pridėjo patai
symą, kad Maskvos atsaky- 

. mui butų nustatytas ir lai
kas. Nutarta duoti atsaky
mui 24 valandas. Ultimatu
mas išsiųstas Maskvon tele
grafu šio panedėlio vakaro 
6-tą valandą. Taigi atsaky
mas turėjo but gautas Žene
voj ne vėliau kaip 6 valandą 
šio utarninko vakarą.

Nors rašant šiuos žodžius 
da nėra žinių, kaip Maskva 

, j. Litą ultnnatunką/’EaSguos, 
vis dėlto galima spėti, kad 
ji greičiau jį atmes, negu 
priims. Ji jau atmetė vieną 
panašų pasiūlymą iš Roose- 
velto pusės, o kitą iš Švedi
jos. Ji pareiškė griežtai, kad 
su teisėta Suomijos valdžia 
ji neturės nieko bendra. Ji 
jau padarė “sutartį” su 
“liaudiška valdžia,” kurią 
raudonarmiečiai atnešė suo
miams iš Maskvos ant savo

’ durtuvų.
Ar Maskva dabar gali vi

sa to išsižadėti? Nesinori 
tam tikėti. Nors Kremliaus 
komisarai yra įpratę keisti 
savo planus ir politiką be
veik su kiekvienu nauju vė- 

, ju, vis dėl to prisitaikyti 
prie Ženevos reikalavimų 
per 24 valandas ir jie nela
bai sugebės.

Taigi jau iš kalno galima 
spėti, kad Maskva šitą rei
kalavimą arba atmes, arba 
ignoruos, visai nieko Žene
vai neatsakydama.

Ką gi tuomet darys Tautų 
Lyga?

Kas šitokiu atveju jai da
ryti, tai nurodyta jos kon
stitucijoj. Konstitucija sako, 
kad jeigu vienas Tautų Ly
gos naiys užpuola kitą jos 
narį, tai Lyga turi tuojaus 
pareikalauti, kad užpuoli
mas butų nutrauktas. Už
puolikui to nepaklausius, 
Lyga išmeta jį iš savo tarpo 
ir taiko jam ekonomines 
bausmes, boikotą ir tt.

Argentina jau pranešė 
savo nusistatymą tuojaus 
pasitraukti iš Tautų Lygos, 
jeigu nebus iš jos išmesta 
Sovietų Rusija. Tą patį ža
da padaryti ir kitos Pietų 
Amerikos respublikos.

Finų atstovas, Rudolf 
Holsti, kalbėdamas šį pane
dėlį Tautų Lygos posėdy at
pasakojo 20 metų istoriją, 
pąrodydamas, kaip per visą 
šitą laikotarpį Sovietų Ru
sija jieškojo vis priekabių 
prie Suomijos ir vis stengėsi 
tą šalį užgrobti. Ji siuntė 
Suomijon slaptus savo agen-

tus ir organizavo pervers
mus iš vidaus. Kada Suomi
jos žmonės visas šitas bol
ševikų pastangas atrėmė ir 
pradėjo tvarkytis demokra
tiniais pagrindais, tai dabar 
juos užpuolė milioninė bol
ševikų armija su tankais ir 
orlaiviais. “Mes prašom jū
sų užuojautos, prašom jūsų 
pagalbos,” kalbėjo jisai. 
“Padėkit mums sugrąžinti 
taiką.”

Ir 42 tautų atstovai karš
tai jam plojo, parodydami, 
kad jų atstovaujamos tautos 
karštai suomiams užjaučia.

Suomijos atstovas kalbė
jo toliau: “Į kokią bedugnę 
Sovietu valdžia yra nupuo
lus morališkai, tai geriausia 
parodo tas faktas, kad Suo
mijos pasienio kaime ji su
organizavo iš kelių pabėgu
sių Suomijos išdavikų komi
tetą ir skelbia jj esant tikrą
ją Suomijos valdžia!”

Kai Holsti šitaip svilino 
Maskvai akis, tai Stalino at
stovas sėdėjo salėj galvą nu
leidęs ir tylėjo.

Finai Mėto Lapelius 
; r į Leningradą.

Finų orlaiviai galėtų su
bombarduoti Leningradą, 
bet jie to nedaro. Vietoj mė
tyt bombas ir griauti miestą, 
finų orlaiviai šj panedėlį 
perskrido viršum Leningra
do ir pasėjo tūkstančius la
pelių. Lapeliai buvo atspau
sdinti iusu kalba. Jie aiški
na, kad Rusijos žmonės ne
žino tikrosios šito karo prie
žasties, kad komisarai sle
pia nuo jų teisybę ir apgau
dinėja juos skleisdami me
lagingas žinias. Lapeliai 
baigiasi patarimu, kad Ru
sijos žmonės sukiltų ir nu
verstų “politinių komisarų 
ir slaptosios jų policijos val
džią.”

VARŠUVOS ŽYDAI TURI 
NEŠIOTIS ŽYDIŠKUS 

ŽENKLUS.
Vokiečių valdžia užimtoj 

Varšuvoj išleido įsakymą, 
kad kiekvienas žydas turė
tų ant rankovės geltoną kas
piną su žydiška žvaigžde. 
Kiekvienas gyventojas, ku
rio močiutė ar tėvukas buvo 
žydų kilmės, skaitomas žy
das. šitoks patvarkymas 
esąs paskelbtas ir kitose 
Lenkijos dalyse, kur dabar 
šeimininkauja Hitlerio na
ciai.

VOKIETIJA NEDUO
DANTI FINAMS PA

RAMOS.
Paskutinėmis dienomis 

pasaulio spaudoje pasirodė 
žinių, buk Vokietija slapta 
siunčianti Suomijai ginklų. 
Rusijoj dėl šitų paskalų kilo 
didelė “trevoga.” Todėl 
Berlynas oficialiai . paskel
bė, kad tie gandai esą prasi
manyti. Vokietija neduo
danti Suomijai jokios para
mos. Mat, jei paaiškėtų, kad 
vokiečiai ištiktųjų remia 
suomius, tai Maskva galėtų 
nutraukti nesenai su Berly
nu pasirašytą nepuolimo su
tartį ir neduoti Hitleriui jo
kios paramos.
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Nori But Deportuo
tas Suomijon.

Karikka gynė Ispaniją nuo 
fašistų, dabar nori ginti Fin- 

landiją nuo užpuolikų.
Portland, Me. — Everett 

Karikka. 30 metų amžiaus 
finas, čia padavė valdžiai 
prašymą, kad jj kuogrei- 
čiausia deportuotų Suomi
jon. Jis atvykęs j jungtines 
Valstijas iš Kanados slapta, 
vadinasi, nelegaliai, todėl 
pagrindas jj deportuoti e- 
sąs geras. Karikka sakosi 
turįs ir žmoną Kanadoj, bet 
vistiek norįs grįžti Suomi
jon. Jis buvęs Ispanijoj, lo- 
jalistų kariuomenėj, ir gy
nęs tą šalį nuo fašistų už
puolimo, taigi dabar norįs 
važiuoti ir savo krašto ginti, 
kuomet jį užpuolė Stalino 
raudonarmiečiai.

IR MASKVA PROTES
TUOJA DĖL BLOKA

DOS.
O tuo tarpu pati blokuoja 

Suomiją.
Išrodo, kad Maskvos va

dai visai nepaiso, ką civili
zuotas pasaulis apie juos 
mano ir kalba. Štai, šią są
vaitę Maskva iškėlė didelį 
protestą Anglijai, kam ji 
blokuoja Vokietiją. Tuo tar
pu gi faktas yra toks, kad 
j»erei#S* sąvaitę pati Maskva 
paskelbė blokadą Suomijos 
pakraščiams ir įspėjo kitas 
valstybes, kad jų laivai te
nai neplauktų, nes bus skan
dinami. Taigi, kai dabar 
Maskva protestuoja prieš 
Anglijos blokadą, tai kartu 
ji pasmerkia ir savo blo
kadą.

Pasaulis pradeda žiūrėti 
į Sovietų valdžią kaip į būrį 
žmonių, kurie nesusikalba 
tarp savęs ir vieni nežino, 
ką daro kiti, dažnai vieni 
kitiems prieštaraudami. Pa
vyzdžiui, Amerikos žinių 
agentūra, Associated Press, 
juokiasi, kad Stalino orga
nas “Izviestija” šį panedėlį 
“smerkia Anglijos ir Fran- 
cuzijos blokadą prie Vokie
tiją, bet užmiršta paaiškinti, 
kad Stalinas yra paskelbęs 
panašią blokadą ir prieš 
Finlandiją.”

FINAI BOMBARDAVO 
KRONŠTATĄ.

Švedijoj gauta iš Helsin
kiu žinių, kad suomių orlai
viai bombardavo Kronštato 
tvirtovę, atsimokėdami ru
sams už Suomijos miestų 
bombardavimą. Iš Talino 
pranešama, kad suomių or
laiviai numetė daug bombų 
ir į Paldiskio uostą, kurį ru
sai užėmė Estijoj ir iš kurio 
jų orlaiviai lekia bombar
duoti miestų Finlandijoj.

KARO ĮVYKIŲ 
SĄVAITĘ.

KAS ATSITIKO TARP 
3 IR 9 GRUODŽIO.

Gruodžio 3.—Finai pra
neša, kad daug rusų žuvo 
pasienio ežeruose, žygiuo
jant per ploną ledą. Angli
jos orlaiviai bombarduoja 
vokiečių karo laivyną Hel- 
golande. Tautų Lyga sutin
ka svarstyt Finlandijos 
skundą dėl Sovietų agresi-

Gruodžio 4, — Maskva 
atmeta Švedijos pasiūlymą 
nutraukti užpuolimą ir tai
kytis su finais geruoju. Ar
gentina reikalauja išmesti 
Rusiją iš Tautų Lygos. Fi
nai praneša paėmę nelais
vėn 1,500 raudonarmiečių. 
Pietų Atlante nuskandintas 
didelis anglu laivas “Doric 
Star.”

Gruodžio 5. — Finai pra
neša, kad Karelijos fronte 
daug Sovietų kariuomenės

Į Pasų Šmugelį Įvel
ta Daugiau Komu

nistų.
Pereitą savaitę federali

nės valdžios agentai arešta
vo dėl pasų šmugelio komu
nistą N. Dozenbergą ir įieš
ko da komunistų partijos fi
nansų sekretoriaus W. Wie- 
nerio. Gi šią sąvaitę duotas 
įsakymas surasti ir areštuo
ti Harry Gannes’ą, kuris 
“Daily Workeriui” fabri
kuodavo “užsienio žinias.” 
Jis taip pat esąs įveltas į pa
sų šmugelį, z

Dozenbergas buvo pabė
gęs iš New Yorko net į Ore
gono valstiją, bet federali
nės valdžios agentai pasivi
jo iį tenai ir suėmė. Jis pa
dėjęs sufabrikuoti užsienio 
pasą Browderiui £ Sovietus 
važiuoti. ~ .
gas yra kaltinamas kaip 
slaptas Sovietų 
Amerikoj.

Be to, Dozenber-

agentas

pasidavė nelaisvėn. Švedija DlCSO Komitetas 
šaukia prie ginklo 40,000 
vyrų ir minomis uždaro Bot- j 
nijos įlanką. f 
Rooseveltas pasisako už fi
nansinę paramą užpultajai 
Finlandijai.

Giuodžio 6.—Rusai pra- i .
deda smarkų puolimą ant P1 ieš-amei ikoniską 
finų Karelijos fronte, rinai 
juos atmuša, nešauna že
mėn 236 orlaivius ir paima 
80 tankų. Kominterno orga
nas Maskvoje reikalauja, 
kad Rumunija pasirašytų su 
Sovietais “draugišką sutar
tį,” kitaip jai busią blogai. 
Balkanuose kįla nerimas.

Gruodžio 7.—Italija pa
reiškia prieš Vokietiją nei
sianti, bet Rusijos imperia
lizmui neleisianti plėstis. 
Nuo minų žųva du laivai, 
olandų “Tajandoen” ir nor
vegų “Britta.”

Gruodžio 8. — Vokiečiai 
nuskandina 5 anglų laivus. 
Anglai sunaikina 3 vokiečių 
submarinas. Finai praneša 
atrėmę 200,000 rusų ofen- 
syvą su dideliais priešui 
nuostoliais. Sovietai, skelbia 
Suomijos pakraščių bloka
dą, bet niekas jos nepripa
žįsta, nes jie sakosi “neka
riaują”; be to, permenkos 
jų spėkos blokadai palai
kyti.

Gruodžio 9.—Maskva gi
riasi, kad raudonoji armija ]<iasty buvo nuskandintas

______ Kviečia Trockį. 
Prezidentas 1 Diego Rivera taipgi sutinka 
iisako už fi- duoti Diesui žinių apie 

komunistus.
Kongresmano Dieso ko- 

j mitetas, kuris tyrinėja 
j veik

lą,” nusiuntė Meksikon pa
kvietimą Trockiui ir artistui 
Diego Riverai, kad jiedu at
vyktų į Texas valstiją ir pa
pasakotų šito komiteto at
stovams, ką jiedu žino apie 
slaptą Maskvos agentų vei
klą Jungtinėse Valstijose ir 
Pietų Amerikoje. Abudu 
pakvietimą priėmė ir_ ma
noma, J 
komitetas pasitiks juodu kur 
nors Texas valstijoj. Diego 
Rivera yra žymus sienvaiz- 
džių piešėjas su komunistiš
komis tendencijomis. Keli 
metai atgal net skandalas 
buvo kilęs, kai jis R,ockefel- 
lerio Centre (New Yorke) 
nupiešė Rusijos bolševikų 
revoliuciją su Leninu vidu
ry. Komunistai tuomet Ri
vera labai gyrė. Bet kai jis 
priėmė į savo namus Meksi
koje išvytą iš Rusijos Troc
kį, nuo to laiko pradėjo ata
kuoti jį kaip “trockistą.”

jau Įsilaužė Finlandijon 50 
mylių ir prasimušė per 
“Mannerheimo liniją;” fi
nai praneša, kad raudonoji 
armija sulaikyta ir atmušta 
8 mylias atgal nuo tos lini
jos. Finlandijos šiaurėj finai 
dinamito pagalba nuverčia 
didelį kalną Į prieplauką ir 
sunaikina apie 1,000 rusų su 
laivais. Tautų Lygos taryba, 
apsvarsčiusi Finlandijos 
skundą, nusprendžia per
duot jį pilnam Tautų Ly
gos susirinkimui šią savaitę.

Raudonoji Armija Stengiasi 
Perskelt Suomija Pusiau

ĮSIVERŽĖ JAU 60 MYLIU 
NUO SIENOS.

RUSAI REIKALAUJA 
MONGOLIJOS.

Šanchajaus žiniomis, Mas
kva pranešusi Kinijos val
džiai, kad jau atėjęs laikas 
“pripažinti tikrovę.” Kitais 
žodžiais sakant, reikia, esą, 
pripažinti, kad išorinė Mon
golija tvarkosi pagal Sovie
tų Rusijoš sistemą ir todėl 
negali but skaitoma Kinijos . 
dalis. Ji turi but pripažinta I dentai apskaičiuoja jų aiun- 
Sovietų Rusijos dalis ir Ki- ’ 
nijos valdžia turinti išsiža
dėti bet kokių pretensijų 
mie išorinės Mongolijos, 
kurios plotas užima apie 
1.000,000 keturkampiu my
lių.

Bet šitas laimėjimas jai kai
navo jau 25.000 kareivių, 
neskaitant materialinių 

nuostolių.
Šią sąvaitę Suomijoj vėl 

prasidėjo dideli mūšiai. Ru
sai privežė daugybę naujų 
spėkų. Kai kurie korespon-

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
GRAIKIJOJ.

Graikijos sostinėj Atė
nuose ir apylinkėj suimta 
daug komunistų už prieš
valstybinį veikimą. Atėnų 
priemiesty rasta slapta radi
jo stotis, kurios pagalba 

1 graikų komunistai susižino
davo su Maskva. Suimta 
daug propogandinių lape
lių ir knygučių.

ją Suomijos fronte Į 1,000,- 
000 vyrų, tuo tarpu kai finai 
iš viso neturi daugiau kaip 
65,000 kareivių. Kiti pa
šaukti arba liuosu noru stoję 
savo šalies ginti finai nėra 
kariškų dalykui mokinti, to- 

’ dėl atlieka tik patarnavimo 
darbus savo armijai. Kova 
todėl nelygi ir niekas nesiti
ki, kad finai galėtų ilgai lai
kytis prieš 50 kartų didesni 
priešą. Jie ginasi labai nar
siai, bet po truputi traukiasi 
atgal. Šj panedėlj rusų armi
ja užėmė jau Kuolajarvijos 
miestelį, kuris randasi už 60 
mylių nuo Sovietų sienos. 
Tai tolimiausis punktas, ko
kį rusai pasiekė po 12 dienų 
nepaliaujamų atakų. Nuo 
šios vietos belieka jau tik 

1 150 mylių iki Švedijos sie
nos. Jeigu rusams čia pa
vyks iki Švedijos prasilauž- 

i ti, tai Suomija bus perskelta 
. pusiau, šiaurinė jos dalis bu ••

Sovietų Žvalgyba 
Sušaudė 21 Lakūną 
Jie atsisakė bombarduoti 

Suomijos miestus.
. I-/ 14O4C4 L4 y O1UU1111V J UO UICUAO KJ V t J

United Press praneša, atkirsta nuo pietų. Išrodo, 
kad Stokholmo dienraštis. j<acĮ raudonoji armija sten- 
“Aftonbladet ’ gavęs žinių, j gįasi šito tikslo pasiekti.

Bet kelias per Suomiją 
rusams nelengvas. Ir šį pa
nedėlj trys jų kompanijos 
į šiaurę nuo Lagodos ežero 
įmakleno į suomių kulka- 
svaidininkų skersugnj ir bu
vo kaip dalgiu nuskintos.

Suomių apsigynimo vado
vybės apskaičiavimu, iki šio 
panedėlio Suomijoj krito 
jau 25,000 raudonarmiečių, 
neskaitant šimtų tankų ir or
laivių, kurie buvo sunaikin
ti suomių ugnimi.

Taipalės paupy šį pane
dėlį finai sunaikino da 7 
bolševikų tankus.

Finai yra įgudę žirglinin- 
kai. Jie laksto žirglėmis 
sniego paviršium kaip žai
bas. Kadangi diena šiaurėje 
dabar labai trumpa, tai per 
naktis suomių žirglininkai 
turi daug laiko veikti. Baltai 
apsirengę, nakties laiku jie 
ant sniego beveik nepaste
bimi, todėl dažnai prasmun
ka pro rusų frontą ir užpuo
la priešą iš užpakalio.

Šį panedėlį Suomijos par- > 
lamentas atsišaukė į visą 
pasaulį, prašydamas greitos 
pagalbos. Atsišaukimas bu
vo transliuojamas per radi
ją. Rusų radijo stotis Lenin
grade pradėjo žviegti tom 
pačiom bangum, kad suo
mių atsišaukimo niekas ne
galėtų suprasti.

Tai taip elgiasi “mažųjų 
tautų apgynėjai.”

PARYŽIUJE BUSIANTI 
PANAIKINTA “MASK

VOS GATVĖ.”
Paryžiuje yra viena gat

vė pavadinta “Maskvos” 
vardu. Šį panedėlį miesto 
tarybon buvo įneštas suma
nymas, kad tas vardas butų 
panaikintas. Dabar siūloma 
tą gatvę pavadinti “Helsin
kio” vardu.

ma pueme ir ma- jog Sovietų armijos politi-1 
kad neužilgo Dieso ■' >ŽVfllQ.vh't h-s„. Inė žvalgyba suėmusi ir su- 

šaudžiusi 21 savo armijos 
lakūną, kurie atsisakė bom
barduoti Suomijos miestus 
ir žudyti beginklius žmones. 

“Aftonbladet” taipgi įdė
jęs savo korespondento iš 
Maskvos pranešimą, kad 
karo komisaras Vorošilovas 
jau pašaukęs raudonon ar- 
mijon ir atsarginius. Mask
voj esą spėjama, kad Sovie
tų valdžia turinti sumobili
zavus jau apie 5,000,000 ka
reivių armiją.

Rusų lakūnų sušaudymą 
patvirtina ir kitas švedų 
laikraštis, “Dagens Nyhe- 
ter.”

$10,000,QOO PASKOLOS 
SUOMIJAI.

Jungtinių Valstijų val
džia šį panedėlį nutarė duo
ti Suomijai $10,000,000 
kredito. Suomija galės čia 
nusipirkti už 10 milionų do- 

paskelbę Suomijos pakraš-j Jerių duonos ir kitokių reik- 
čių blokadą, nors prieš Ang- menų, o Eksporto-Importo 
lijos blokadą jie smarkiai Bankas Washingtone už 
protestuoja. " i tuos pirkinius užmokės. Ve-

---- liau Suomija turės už tai at- 
AMERIKA PARDUOS FI- silyginti tam bankui.

NAMS DUJAKAUKIŲ.
Amerikos karo departa

mentas sutiko parduoti fi
nams 1,000 dujakaukių. Fi
nai sako, kad rusai pradėjo 
bombarduoti juos bombo
mis su nuodingomis dujo
mis, kas yra uždrausta tarp
tautiniais įstatymais. Perei
tą sąvaitę 11 suomių mirė 
nuo nuodingų dujų.

RUSAI NUSKANDINO 
VOKIEČIŲ LAIVĄ.

Šj utarninką Suomijos pa

vokiečių prekybos laivas 
“Bollheim.” Išsigelbėję ju
rininkai sako, kad jų laivą 
nuskandinusi bolševikų 

submarina. Mat, rusai yra

PAKORĖ NEPRISIPA- 
ŽINUSĮ.

Washingtono valstijos ka
lėjime pereitą sąvaitę buvo 
pakartas Ralph Carson, 53 
metų amžiaus vyras, pa- ______ ______  _____
smerktas už žmogaus už- praneša, kad šių metų lap- 
mušimą. Bet Carson iki pas- kričio mėnesį šios šailies fab- 
kutines minutės tvirtino i-jkų gamyba pasiekė aukš- 
esąs nekaltas. I ------ ' —--

NUŠOVĖ BALTĄ STIRNĄ
New Hampshire valstijoj MIRĖ DOUGLAS FAIR- 

pereitą sąvaitę medžiotojas' panv«
William Miller nušovė visiš
kai baltą stirną. Ji svėrė 110 Fairbanks, garsus Amerikos: laivių, 

judžių aktorius. _

GAMYBA PASIEKĖ 1929 
METU LYGIO.

Federal Reserve' Board

čiausio gamybos laipsnio 
1929 metais.

svarų.

ANGLIJA NUSIUNTĖ FI
NAMS 30 ORLAIVIŲ, i 
Iš Helsinkiu pranešama,

BANKS. j kad 9 gruodžio rytą tenai
Londone mirė Douglas1 atskrido iš Anglijos 30 or

laivių, kurie padės finams 
I gintis nuo priešo.

LONDONAS ATMUŠĖ 
UŽPUOLIMĄ IŠ ORO. 
Pereitą savaitę, 7 gruo

džio, 10 vokiečių bombane- 
šių lėkė boombarduoti Lon
doną. Bet anglų priešlėktu
vinė apsauga juos pajuto, 
apšvietė ir pradėjo šaudyt. 
Du užpuolikai buvo numušti 

> jūron, o kiti nuskrido atgal, 
nenumetę nei vienos bom- 

! bos.
McDonald, Pa.—Pereitą 

penktadienį čia traukinys 
sudaužė automobilių, kuris 
važiavo su 5 žmonėmis 
skersai gelžkelj. Visi penki 
žmonės buvo užmušti. _



Antras Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 50. Gruodžio 13 d., 1939 m.

Rusų Subombarduotas Suomijos Miestas.
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ŽIASI I PABALTIJO 
VALSTYBES.

Jeigu pasiklausyti ką pa
sakoja mūsiškiai komunis
tai, tai Sovietų Rusija eina 
į Pabaltijo valstybes “lab-! 
darybės” sumetimais. Buda-1 
ma didelė ir stipri valstybė. 
Rusija norinti “apsaugoti” 
mažutes savo kaimynes, kad 
jų kas neužpultų ir nenu
skriaustų.

“Keleivis” jau pasakė, 
kad tai yra melas. Mes nu- 
rodėm, kad Rusijai rupi ne 
mažųjų valstybėlių apsau
ga, bet savi imperialiistiniai 
tikslai.

Šitą musų pasakymą da
bar patvirtina ir “Soviet 
Russia Today,” Maskvos pi
nigais leidžiamas New Yor
ke mėnesinis žurnalas. Šio 
mėnesio (gruodžio) laidoje 
šitas žurnalas turi 16-tame 
puslapy išspausdintą Pabal
tijo valstybėlių žemėlapi ii 
duoda šitokį paaiškinimą:

“Pasižiūrėkit j žemėlapi, 
dirstelėkit istorijon ir pasi- 
j ieškokit ekonominių statisti
kų apie tas tris Pabaltijo šalis, 
su kuriomis Sovietų Sąjunga 
nesenai padarė eilę sutarčių. 
Neišvengiamai gausite seka
mų išvadų:
■ “Pirma, Estonija, Latvija ir 
Lietuva buvo svarbiausi punk
tai cariškos Rusijos apsigyni
mo sistemoj, ir visame pasau
ly buvo pripažintos kaip svar
biausia Peterburgo (Lenin
grado) apsauga.

“Antra, Anglija neatsisakė 
panaudoti tų trijų valstybių 
uostus kaip papėdę savo ata
koms ant Sovietų respublikos 
Civilinio Karo dienomis, tuo 
tarpu kai Vokietija naudojo jų 
teritoriją savo armijos papė
dei. Anglijos laivynas dažnai 
lankydavo Pabaltijo uostus.

“Trečia, Pabaltijo valstybė
se pradėjo veikti svetimas ka
pitalas...”

Toliau “Soviet Russia 
Today” siūlo bešališkai pa
žiūrėti Į šiuos faktus:

"Visų pirma, istorija.
“Po ilgų karų su švedais, 

Petras Didysis aštuonioliktojo 
šimtmečio pradžioje užkariavo 
pietinį Baltijos pajūrį; per ki
tą karą su švedais 1809 metais 
prie Rusijos buvo prijungta 
Finlandija. Tuo budu Rusija 
Įsigijo kontroliuojančių pozi
cijų Baltijos rytų pajūry.

“Toj vietoj, kuri dabar ži
noma kaip Finlandija, cariško
ji Rusija turėjo svarbių ka
riuomenės ir laivyno papėdžių. 
Jų buvo kaip sausžemy (Hel- 
singforse ir kitur), taip ir sa
lose (tokiose kaip Alandai).

“O kur dabar randasi taip 1 
vadinamos Pabaltijo valstybės, 
caristinė Rusija kontroliavo 
tokius svarbius uostus kaip 
Revalis (Jalinas), Baltijos 
Uostas (taipgi žinomas kaip 
Baltiskij ir Paldiski), Liepoją, 
Vindavą (taipgi žinomą kaip 
Ventspils) ir kitus, o taip pat 
ir Mensundo salyną, kuris sau
goja įnėjimą į Rygos įlanką. 
(Didžiausios to salyno salos 
yra Dago ir Eželio, kuriąs ne-1 
senai Estonija perleido Sovie
tams.)

“Šitos jūrių papėdės yra 
daug svarbesnės už Kronštatą 
ir Leningradą, nes još neužša. ; 
la. tuo tarpu kai dvi pastaro
sios žiemos laiku buna sura
kintos ledais.

“Turėdamą šitas juros pa

gos įlankon, nei Suomijos įlan
kom”
. Ir taip toliau.

’ Apie mažųjų Pabaltijo 
valstybėlių apsaugą “Soviet 
Russia Today” visai nekal
ba. Sovietų tikslai yra tie 
patys, kurių siekė Petras Di- 
dysai ir kiti Rusijos carai. 
Tie tikslai yra grynai impe
rialistiniai tikslai—plėsti sa
vo imperijos ribas ir jos pa
kraščiuose statyti tvirtoves.

PILSUDSKIENĖS PASA
KOJIMAS.

Vienas musų skaitytojas 
prisiuntė iškarpą iš lenkų 
laikraščio, kur paduodamas 
Pilsudskienės pasakojimas 
apie jos pergyventas dienas 
Lenkijoj. Dabar Pilsudskie- 
nė su dviem savo dukterim 
landasi Londone. Ji nuvyko 

i tenai per Švediją, todėl ir 
I tas jos pasakojimas visų 
i pirma yra tilpęs švedų spau
doje.

“Europa šiandien dreba 
nuo karo audrų ir Lenkija 
buvo sutriuškinta barbariš
komis Vokiečių ir Sovietų 
jėgomis,” sako Pilsudskie- 
nė, visai užmiršdama, kad 
negeriau elgdavosi ir pati 
Lenkija, kur ji galėdavo. 
D a prieš pat savo žlugimą ji 
apiplėšė brolišką čekoslova- 
kų tautą.

Pilsudskienės pavardė po 
tėvais buvo Szczerbinska. 
Dabar ji esanti jau apyžilė, 
sausa, aukšto ūgio, kukliai 
apsirengus, susikaupus, kal
ba nedaug ir atsargiai. Ji 
esanti kilusi iš taip vadina
mos “aukštesnės klasės,” 
gerai išauklėta ir inteligen
tiška moteris. Vyresnioji 
jos duktė Vanda esanti jau 
21 metų amžiaus, o jaunes
nioji, Jadvyga, 19 metų. 
Abudu vardai Lenkijai turį 
istorinės reikšmės. Vanda 
buvusi Krokuvos įkūrėjo 
kunigaikščio Krakuso duk
tė. Ji buvusi taip graži, kad 
Prūsų kunigaikštis su savo 
kariuomene užpuolęs Kro
kuvą ir pagrobęs ją smurtu. 
Bet nenorėdama būti vokie
čio žmona, Vanda įšokusi 
Vision ir žuvusi. Gi Jadvy
gos vaidmuo Lenkijos isto
rijoj žinomas visiems. Ji iš
tekėjo už Lietuvos kuni
gaikščio Jogailos ir tuo bu
du Lietuva buvo sujungta su 
Lenkija. Jogailėnų dinasti
ja valdė Lenkiją ir Lietuvą 
per 200 metų.

Jauna būdama Pilsuds- 
kienė prigulėjusi prie revo
liucinio judėjimo, kurio tik
slas buvo paliuosuoti Len
kiją nuo Rusijos jungo.

“Lenkijoj tuomet buvo bai
sus laikai,” pasakoja Pilsuds- 
kienė. “Slaptieji caro policijos 
■agentai sake kiekvieną musų 
žingsnį. Mes, Lenkijos mergi
nos, padėdavom Lenkijos vai
kinams dirbti pavojingą kon
spiracinį darbą. Aš prigulėjau, 
kaip sakoma, aukštesnei sfe
rai. Mokėdavau puikiai šokti ir 
nuolatos būdavau kviečiama į 
valdininkų pokilius ir vakarė
lius. Čia būdavo gera proga 

. gauti daug svarbių informa
cijų revoliucionieriams. Suži
nodavau, kas darosi ar planuo
jama daryti valdžios viduje... 
Ne sykį teko ir bombas vežti 
iš vienos vietos į kitą, nes vai
kinus šnipai greičiau nužiū
rėdavo.”

pėdės, caristinė Rusija galėda
vo apginti kelią į Peterburgą 
net nuo daug didesnių spėkų. 
Taip buvo per 1853—1856 me
tų karą, kuomet Rusijos prie
šai buvo Anglija ir Francuzi- 
ja; ir taip buvo per 1914—1918 
metų karą. Nors silpnas skai
čiais, vis dėl to rusų Baltijos 
laivynas atkailotinai atremda
vo daug galingesnius priešus 
ir neleido jiems įneiti nei Ry-

Dirbdama revoliucijos 
darbą, ji 1905 metais susi
tiko su Juozu Pilsudskiu, 
kuris taip pat buvo revoliu
cionierius, ir vėliau jiedu 
susituokė.

Revoliucija atėjo. Caro 
valdžia buvo sunaikinta ir 
Lenkija prisikėlė... Dabar 
vėl tragedija — Lenkija su
naikinta. Bet Pilsudskienė 
tikisi, kad jos tėvynė ir vėl

Čia matome Suomijos miesto Viborgo vaizdą. Jis randasi netoli nuo Rusijos sienos, 
todėl bolševikų orlaiviai jį patį pirmutinį ir užpuolė. Ši nuotrauka buvo padaryta 
prieš karą, todėl bombardavimo pasekmių ji neparodo. Bombas bolševikai mėtė už
degamas, todėl daug miesto išdegė.

BOLŠEVIKAMS NESISEKA
KARAS SU FINAIS

prisikels. Prisikels 1943 me-, Senatvės pašalpa yra mo
tais. • Taip esą išpranašauta karna tik tiems žmonėms, 
kokio ten lenkų pranašo, j kurie neturi iš ko gyventi. Ii 
Wiernychoros. Ką tik’Wier- ji mokama tik tų valstijų 
nychora pasakęs, iki šiol vis- į gyventojams, kurios pačios 
kas išsipildę iki jotos. tokią pašalpą duoda. Fede- 

m, , • n-i I ralinė valdžia lokiuose at-Tuo tarpu ponia Pilsuds- j sitikimuose moka žmogui kiene nusipirko tris siuva- iki $15 pei. mėnesį> tačiau 
mas masinas n kaitų su sa- nemoka daugiau, kaip pati 
vo dukterimis siuva umfor- va]stija mok« Pavyįd^iui 
maslenkųarmijaiFrancuzi-.jeiguJ valstija ~ saį0 ižd(J 
J°Je‘ moka senam pavargėliui
------------------------------------ $12.50 per mėneesi, tai tiek
Nuo Naujų Metų Vai-

1 Y* ¥1______ 1 ~ K -------------- ___ _džia Pradės Mokėti lis sauna $25 Per mėnesį. a - n • • Tačiau jeigu valstija moka Senatvės Pensiją. $20, tai federate valdžia pri- 
_. —7-7— , ... . deda tik $15.Pirmą sykį Jungi tinių

Valstijų istorijoj šios šalies j VgS pensįja arba apdrauda. 
federaline 'valdžia Pradės, §įa perisija gaus kiekvienas, 
nuo ateinančių Naujų Metų ■ ku‘ris tik susilauks 65 metų 
mokėti daibininkams senat- amžiaus ir kuris dirbdamas 
ves pensiją.

Social Security Boardo i 
apskaičiavimu, pirmais (19-' 
40) metais tokių pensininkų 
busią apie 912,000, /kuriems 
busiąs išmokėta per metus 
apie $144,000,000.

Tiesa, federate valdžia ir 
dabar jau šelpia apie 2,000,- 
000 senų žmonių. Bet senat
vės pašalpa (old-age-assis- 
tance) yra visai atskiras da
lykas nuo senatvės pensijos 
(old-age-insurance).

$85 per mėnesį.
Darbininko žmona gauna 

pusę to, kai jis susilaukia 65 
metų amžiaus. Pavyzdžiui, 
jeigu jis gauna $25.75 per 
mėnesį, tai ji gaus $12.88. O 
jeigu jis numirs, tai ji gaus 
$19.31 per mėnesį sau ir po 
$12.88 kiekvienam vaikui 
iki 18 metų amžiaus.

ITALAI NORI PIRKTI IŠ 
LIETUVOS BULVIŲ.
Italų firmos teiraujasi 

Lietuvoje, ar jie negalėtų 
nupirkti didelio kiekio bul
vių. Italai siūlo už bulves 
daug aukštesnes kainas, ne- 

|gu jie mokėjo praeitais me-Visai kas kita yra senat- to? italaii sutinka

mokėjo tam tikrą mokesnį į 
Social Security Fondą. 
Žmogus gali turėti nuosavą 
namą, gali turėt automobilį 
ir pinigų banke, bet šitą pen
siją vistiek gaus. Gaus nuo 
$10 iki $85 per mėnesį. Su
ma prigulės nuo to, kiek 
žmogus dirbdamas uždirb
davo ir kaip ilgai į Social 
Security Fondą mokėjo mo
kesnį. Kuo daugiau kas į- 
mokėjo, tuo didesnę pensiją 

įgaus, bet ne daugiau kaip

pirkti ir menkesnės rūšies 
bulves.

Kadangi italų pasiūlymai 
priimtini, tai dar dabar tuo 
reikalu numatomos derybos.

KURIS NORS TURĖS
GERIAUSIAS KALĖDAS 

SAVO GYVENIME!

ŠIAS KALĖDAS YRA MAGIUOS ORE
...kuomet matai 12 svarų kalakutą Iškeliant iŠ 
Šio Universal Elecktrlc Keptuvo gražiai parudu- 
•į, tai tikra magija... Tikrai netikėtina ką šitas 
Keptuvas gali padaryt... visi pietai, kepti ar Su
tinti ar pakepinti. Nepraleiskite šios dovanos! 
Lengvi išmokėjimai. $29.95 su pastovu Ir kepi
mui prietaisais.

UNIVERSAL ELEKTRIKINIS KEPTUVAS 
Tik $2-95 Įmokėt.

Šis Gražus Naujas N’ORGE šaldytuvas
tai pilnas Kalėdinių nuosteblų, Jųt ją nustebinklt 
su tuo blizgančiu baltu gražumu, su parankiai su. 
tvarkytu padidėjimui vietos Ir su Jo tykiu opera- 
vlmu. Tas pinigų taupymas Ir valgių apsauga tai 
nuolatinis šaltinis smagumo ir ekonomijos. Išim
tinai Norge Rollator Mechanizmas. Penkill Metų
Ižtlkrlntas. S129-95

NEREIKIA JMOKET LENGVI IŠMOKĖJIMAI

WESTINGHOUSE PROSAS 
Moderniška Dovana—Ir Praktiška!

CONVENIENCE“

Včllausls modemiškai 
ro plieno lengvam, g-;____
mul. Turi šildymo konrole.

paruostas. Nepaprastai ge- 
greitesniam Ir saugiam prosy- 

TIK $8-95

Edison Shops
* AND ELECTRICAL DEALERS H 

BOSTON EDISON COMPANY

perstatymas 
^’ON&o a IKI «bcCuM. 

VOVlCt

BoyHton st.

tiktai $3.95Kokia Puiki Dovana

PROCTOR
TOSTERIS

Paranki Ir pigi dovana, tai 
braškutį, kuris pasako, kad griežinys gatavas!
2 griežinių. Automatiškas.

skirtumas.

KAIP FINAI SUNAIKINO 
1,000 RUSŲ EKSPE

DICIJĄ.
“Oslo Dagbladet” kores

pondentas, kaip praneša 
“New Yorko Times,” pa
duoda šitokių smulkmenų 
apie rusų ekspediciją, kuri 
buvo nuvykus laivais į Lit- 
nahamari ir norėjo tenai iš
lipti, kad galėtų užpulti fi
nus iš šiaurės.

Finai šitokį rusų planą 
nujautė ir tinkamai jam pa
siruošė. Ties Litnahamari 
pajūrio krantas labai aukš
tas, uolos stovi prie vandens 
kaip didžiausios sienos. To
dėl finai į tas uolas pridėjo 
minų. Kaip tik užpuolikų 
laivai priplaukė prie kranto 
suomiai tas minas išsprog- 
dė, ir aukštos uolos pradėjo 
griūti į jurą ant užpuolikų. 
Vieni iusu laivai buvo su
triuškinti griūvančiomis 'uo
lienomis, o kiti buvo apvers
ti arba užlieti milžiniškomis 
bangomis, kurias sukėlė 
griūvantieji į jurą kalnai. 
Šimtai rusų žuvo su savo 
laivais, o kurie išsigelbėjo ir 

1 išlipo į krantą, tie buvo nu
skinti suomių šautuvų ir 
kulkasvaidžių ugnimi. Fi
nai apskaito, kad čia buvo 
sunaikinta nemažiau kaip 
1,000 užpuolikų.

Tai įvyko 8 giuodžio.
Kitose šiaurės fronto vie

tose tą dieną finai sakosi 
palaidoję 1,500 iusu lavonų. 
Pačių finų nuostoliai esą 
visai nežymus. Korespon
dentas priduria, kad finai 
dabar nenori užpuolikų imti 
nelaisvėn. Esąs priimtas 
toks principas: arba priešą 
sunaikinti, arba patiems 

! žūti.

ATMUŠTA 200,000 RUSŲ 
ARMIJA, SUNAIKINTA 

100 TANKŲ.
Pereitą savaitę . rusai mė

gino prasilaužti per vadina
mąją “Mannerheimo lini
ją,” kurią finai suiuošė apsi
gynimui pagal savo karve
džio Mannerheimo planą. 
Tam tikslui bolševikai su
traukė 200,000 raudonar
miečių, daugybėj artilerijos 
ir tankų. Gruodžio 8 dieną 
prasidėjo atkaklus puoli
mas. Visų pirma smarkiai 
šaudė rusų artilerija; pas
kui pasileido atakomis jų 
tankai, o paskui tankus žy
giavo 200,000 pėstininkų. 
Kaip praneša Associated 
Press, kova buvo labai at
kakli. Bet finų ugnis pasiro
dė tokia mirtinga, kad už
puolikų bangos tirpo viena 
po kitos. Į pavakarį rusai 
jau pradėjo bėgti atgal. Bet 
bėgimas buvo labai sunkus, 
nes jau reikėjo lipti per krū
vas saviškių lavonų. Finai 
nugrūdo užpuolikus 8 my
lias atgal nuo Mannerheimo 
linijos ir suskaitė 100 sudau
žytų tankų, kuriuos rusai 
bėgdami paliko.

pasakė siūlysiąs Kongresui 
paaukoti Suomijai dabar 
jos sumokėtą Amerikai sko
lą. Pereitą sąvaitę pasklido 
žinių, kad Italija nusiuntė 
Suomijai orlaivių ir žadanti 
daugiau siųsti. Iš Anglijos 
siunčiama užpultiems fi
nams artilerijos. Sakoma, 
kad ir vokiečiai slapta siun
čia armotų tankams šaudyt. 
Pereitą sąvaitę Sovietų val- 
Ižia paskelbė blokadą Fin- 
landijai ir įspėjo kitas vals
tybes, kad jų laivai Finlan- 
clijon neplauktų, nes tenai 
busią pristatyta minų. Bet 
Ūtos valstybės tos blokados 
lepripažįsta, nes Rusija ne- 
;uri spėkų tokią blokadą pa- 
aikyti, o pagal tarptautinį 
statymą tokia valstybė ne- 
uri teisės blokadą skelbti. 
Amerika jau įspėjo Mask
vos bolševikus, kad jie turės 
atsakyti už mažiausi nuos
tolį Amerikos laivams.

VISAS PASAULIS REIŠ
KIA FINLANDIJAI 

UŽUOJAUTĄ.
Užpultai finų tautai sim

patizuoja visas kultūringas 
pasaulis. Argentina jau pa
siūlė, kad Rusija, kaip ag
resorė, butų išmesta iš Tau
tų Lygos. Tam pritarė ir ki
tos Pietų Amerįkos respub
likos. Be to, Urugvajaus res
publika padarė įnešimą, 
kad butų sušauktas tarptau
tinis abiejų Amerikų kon
gresas ir pasmerktų Mask
vos agresiją.

Pereitą sąvaitę Finlandi- 
jos valdžia gavo užuojautos 
aiškų iš buvusių Tarptauti

nės Brigados narių, kurie 
Ispanijoj įcovojo prieš fašiz
mą. Šitie demokratijos gy
nėjai reiškia didžiausi pasi
piktinimą dėl Sovietų agre
sijos prieš Finlandiją.

Belgijos sostinėj Briusely 
7 groudžio studentai suren
gė didelę demonstraciją, gu
rioj buvo nešami plakatai su 
užrašais: “Lai Gyvouja Fin
landija!” “Šalin Maskva!” 
Demonstracija sustojo ties 
Finlandijos atstovybe ir su
dainavo finų tautos himną. 
Paskui demonstrantai norė
jo eit ir daužyt Sovietų at
stovybės langus, bet polici
ja ir ugniagesiai jų neleido.

Švedijoj ir Norvegijoj 
darbininkai pradėjo organi
zuoti šavariorių korpusus ir 
žada eiti su ginklais finanis 
į pagalbą.

FINAI GALI IŠSILAIKY
TI IKI PAVASARIO 

SAVO SPĖKOMIS.
Iš Budapešto pranešama, 

kad Vengrijos vyriausybė 
gavusi iš Helsinkio infor
macijų, jog narsi finų liau
dis gali savo jėgomis išsilai
kyti iki pavasario, bet to
liau gintis nuo 50 kartų di
desnio užpuoliko jai vienai 
bus sunku, todėl jai bus rei
kalinga pagalba iš kitų val
stybių.

Sakoma, kad apie tai bu
vusios painformuotos ir ki
tų valstybių sostinės. Fi
nams daugiausia reikalingą j 
piniginė parama.

Visi simpatizuoja fi
nams, nes mažutė ir taikin
ga jų tauta yra užpulta 50 
kartų didesnio priešo. Pre- 

(zidentas Rooseveltas jau

SUGRYŽO Iš KARO.

Čia parodytas Anglijos kara
lius George VI, kuris pereitą 
sąvaitę buvo nuvykęs Francu- 
zijon pažiūrėti karo fronto ir 
vėl sugryžo į Londoną. Jo laiką 
apsupę lydėjo naikintuvai.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS
Iš Lietuviškų Pūdymų Detroite.

Keli žodžiai apie Dailės 
Chorą.

Dailės Choras, tai pažiba 
Detroito lietuvių. Šis choras 
kasmet rengia vasarą gra
žius piknikus, o žiemą stato 
operetes, koncertus ir tt.

Pereitą vasarą Dailės 
Choras turėjo savo pikniką 
Capitol Parke. Rinkta gra
žiausia lietuvaitė 1939 m?; 
tams. Ta gaibė teko papelei 
Marjr Yotkois iš Dearborno.

Musų choras kasmet ren
gia gražuolių kontestą ir Į 
piknikus visuomet sutraukia 
daug publikos.

Pereitą vasarą, L. P. P. 
Kliubo komunistinė paren
gimų komisija, norėdama 
Dailės Chorui pakenkti, tą 
pačią dieną irgi surengė pik
niką. Vienok chorui mažai 
pakenkė, publikos nepa
traukė.

Labai keistai atrodo, kad 
suaugę įmonės, vadindami 
save pažangiais, ignoruoja 
jaunimą, kliudo jiems veik
ti, vietoj remti ir padėti 
jiems darbuotis.

Dailės Choras yra bepar- 
tyvis, nei vienam kelio ne
užstoja, nieko nekritikuoja. 
Jam rupi dailė ir mes tik 
džiaukimės tuomi. Reikia 
pamiršti, kas buvo 10—15 
metų atgal. Reporteris.

Pono Kvedero priėmimas.
Lapkričio 12 dieną čia į- 

vyko didelis banketas pri
ėmimui Dailės Choro naujo 
mokytojo, p. A. P. Kvedero 
iš Chicagos. Banketą suren
gė Dailės Choras. Per laiš
kus sukvietė savo draugus, 
rėmėjus ir simpatikus. Da
lyvavo apie 200 svečių. Gra
žiai buvo prirengti stalai, 
papuošti gėlėmis ir apdėti 
skaniais valgiais. Svečiams 
prie stalų „ patarnavo choro 
merginos. '

Pasivaišinus skaniais val
giais, prasidėjo programa. 
Dailės Choro pirmininkas, 
George Raško, trumpai pa
aiškino kas prisidėjo val
giais, gėrimais ir kas dau
giausia dirbo surengimui 
to bankieto. Paskiau persta
tė vakaro tvarkos vedėju Dr. 
Jonikaitį, kuris trumpai pa
kalbėjęs pakvietė ir kitus 
svečius tart po keliatą žo
džių. Kalbėjo F. Motuzą, M. 
Masys, M. Kemešienė ir Dr. 
Andrews. Jie sveikino p. 

iKVederą, linkėdami jam ge
riausio pasisekimo Detroite, 
dailės srityje. Pagaliau kal
bėjo ir vakaro garbės sve
tys, p. Kvederas, dėkoda: 
mas visiems už atsilankymą; 
o labiausiai Dailės Chorui 
už surengimą banketo. Baig
damas, sušaukė choriečius 
sudainuoti keliatą dainelių. 
Choras padainavo puikiai ir 
labai patenkino susirinku
sius.

Įžangos i banketą nebu
vo," bet svečiai patenkinti 
banketu ir pagerbdami p. 
Kvederą, sudėjo gražią su
mą pinigų, kuriuos choras 
suteikė kaipo dovaną savo 
mokytojui. Po to sekė šokiai 
ir pasilinksminimas iki vė
lumos.

Rožę Lukoiševičiutė-Baltru- 
šaitięnė iš Saginaw, Mich. 
Akompanavo A. Masalskis, 
A. Domintienė ir A. P. Kve
deras. Vakaro vedėja buvo 
3. Masytė. Dainininkai dai
navo gerai ir publika, ma
tyt, buvo patenkinta. Prie 
o, trumpai kalbėjo apie 

SLA vajų ir šiaip SLA rei
kalus kuopos pirmininkas, 
Chas. J. Martin, ir distrikto 
organizatorė, M. Kemešie
nė. Parengimas gerai pasi
sekė ir kuopai liks pelno.

Ačiū visiems.
Šiuomi tariu širdingą ačiū 

1 Dailės'Chorui už surengi
mą banketo manęs priėmi
mui ir už pianą, kuri Įteikė 
man kaip dovaną. Taipgi 
širdingai dėkoju visiems 
biznieriams, profesiona
lams, choro draugams, sim- 
patikams ir rėmėjams už 
prisidėjimą prie surengimo 
banketo, už piniginę dova
ną ir už tokį gražų priėmi
mą. Stengsiuos atsimokėt 
iums šimteriopai dailės sri
tyje. A. P. Kvederas.

Gelbėja Nuskandinto Laivo Žmones.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Svečiai redaktoriai.
Pef pastarąsias dvi savai

tes Detroitą aplankė net 
trys redaktoriai. Lapkričio 
15 d. buvo “Tėvynės” re
daktorius Kl. Jurgelionis iš 
New Yorko. Bet dėl trumpo 
laiko, nebuvo galima su- 
iengti jam didesnį susirin
kimą. Vienok Įvyko pasita
rimas, kuriame dalyvavo 
adv. Jurgelionis ir Detroito 
SLA kuopų veikėjai.

Lapkričio 22 d. Detroite 
lankėsi “Naujosios Gady
nės” redaktorius, J. V. Stil- 
sonas iš Brooklyno. Jam ne
surengta nei prakalbų, nei 
susirinkimo.

Lapkričio 23 d. buvo Det
roite ir “Vilnies” redakto
rius, L. Pruseika iš Chica
gos. Jis čia buvo atvykęs pa- 
i engiman paminėti Vilniaus 
atgavimo. Tą parengimą su
rengė buvusio ALK skyrius 
Detroite.

SLA metinis balius.
Lapkričio 19 d. Įvyko 

SLA 352 kuopos metinė 
pranioga. 'ši kuopa yra 
skaitlingiausia nariais viso
je Amerikoje, todėl ir jos 
balius buvo skaitlingas.

Apart šokių buvo koncer
tinė programa, kurią pri
rengė komisijos narė, drau
gė M. Kemešienė su p-lės S. 
Masytės ir C. J. Martino pa
galba. Koncertą pildė seka
mi dainininkai: M. Hill, M. 
Grinius, A. Šatulaitienė, A. 
Zigmontienė, Ruth Zig- 
month, J. Valiukas, broliai 
Ambrozai, Bert Wesley ir

“Kaminkretis ir Malū
nininkas.”

Lapkričio 26 d. Dailėj 
Choras pradėjo savo žiemos 
sezono darbą, pastatyda- 

1 mas scenoje operetę “Ka
minkretis ir Malutininkas.” 
Vakaras pavyko nepapras
tai gerai. Lietuvių svetainė 

' buvo taip prikimšta, jog ne- 
, buvo galima pasijudint iš 
vietos.

Nors operetė trumpa, bet 
buvo gražiai suvaidinta su 
symphony orchestros pagel- 

i ba. Vaidino Dailės Choro 
nariai, išskyrus gerb. J. Va
liuką, kuris atliko solisto- 

, aktoriaus rolę. Prie to buvo 
. labai gražus įspūdis,* kuo
met keturios poros šokėjų 
išėjo šokdami ant estrados, 
o paskui juos ir visas choras 

! apsirengęs lietuviškais dra- 
j bužiais.

Po operetės buvo trumpa 
Į pertrauka, ir uždanga vėl 
pasikėlė, choras jau buvo 
apsirengęs kitais drabu
žiais ir prasidėjo koncertinė 
programa, kuri buvo nepa
prastai gera. Visas choras, 
merginų if vyrų chorai su 

, symphony orchestros prita
rimu gražiai ir gyvai sudai
navo keliatą dainų A. P. 
Kvederui vadovaujant. 
Taipgi gerai sudainavo 
merginų trio, kvartetas, ir 
duetas. Duetą dainavo J. 
Valiukas ir A. P. Kvederas. 
Prie to da buvo du “siurpry- 
zai:” vaikučių choras ir cho
ro mokytoja žmona, Darata 
Kvederienė iš Chicagos. 
Vaikučių choras labai pati
ko publikai. Gerb. Kvede
rienė maloniai sudainavo 
dvi dainas: vieną pritariant 
merginų chorui ir sympho
ny orchestrai. Jai Įteiktas 
gražus gėlių bukietas.

Taigi Dailės Choras pra
dėjo žiemos sezoną puikiai. 
Daug kredito užtai priklau
so J. Valiukui ir visiems dai
nininkams bei aktoriams, 
bet daugiausia choro moky
tojui, A. P. Kvederui. Jis 
išmokino jaunuolių grupę 
šokti “Virvę” ir per šešias 
savaites išmokino chorą 
daug naujų dainų ir pastatė 
operetę. Taipgi sutvėrė vai
kučių chorą, kuris jau gra
žiai dainuoja.

Choro Simpatikas.

CHICAGO, ILL.
Nepamirškim kun. Mockaus. 
Pastatykim jam paminklą; 

jie to užsitarnavo.
Kun. M. X. Mockus pas

kutines savo dienas skurdęs 
a- vargęs, pasimirė ir iškil
mingai tapo palaidotas. Jo 
laidotuvės buvo iškilmin
giausios vi°oj Chicagos lie
tuvių istorijoj. (Gerb. ko
respondentą • atsiprašome, 
kad laidotuvių aprašymą 
išleidžiame; jis daug kur 
tilpo ir to paties kartoti ir 
kartoti neverta.—Red.)

Bet ar tai jau viskas? Ar 
mes palaidoję laisvamany- 
bės skelbėją turim ir pa
miršti jį? Ne. Tai butų ne
dovanotinas apsileidimas. 
Mes neturim pamiršti to 
žmogaus, kuris visą savo 
gyvenimą padėjo, kad iš
traukti iš prietarų tave ir 
mane. Jis nesivaikė turtu; 
jis važinėjo su prakalbom, 
paskaitom ne dolerių žvejo
ti, bet tave apšviesti. Todėl 
jis mirė skurde. Bet tai ne
reiškia, kad už tai jis turi 
but pamirštas.

Kun. Mockaus palaidoji
mai’buvo sudalytas komite
tas iš 5 asmenų. Jin įėjo: 
Steponas Dambrauskas, An
tanas Jocius, T. J. Kučins
kas, Stasys Vitkus ir V. B. 
Ambrose. Šis komitetas liko 
veikti ir palaidojus Mockų. 
Jis yra užsibrėžęs išleisti 
kun. Mockaus paveiksluotą 
biografiją ir pastatyti ant 
tautiškų kapinių paminklą.

Biografija, kuri kainuos 
10 ar 15 centų, vertėtų Įsi
gyti kiekvienam laisvai gal
vojančiam žmogui. Ne tik 
pačiam įsigyti, bet jos rei
kia užsisakyti daugiau ir 
paplatinti žmonėse. Pelnas 
eis paminklo statymui. Bet, 
aišku, to pelno neužteks, 
kad paminklą pastatyti; to
dėl kolonijų veikėjai prašo
mi pasidarbuoti ir parinkti 
aukų. Visas aukas prašome 
siųsti pašto money orderiais 
ar čekiais. Čekius ir money 
orderius išrašykit iždininko 
vardu (Steponas Dambrau
skas), bet siųskit sekreto
riaus vardu: Antanas Jo
cius, 135 E. 114-th Pl., Chi
cago, Ill.

Visos aukos aukštai verti
namos ir skęlbiamos laik
raščiuose pradedant 25c. 
Velionies Mockaus biogra
fiją galima jau dabar užsi
sakyti pas sekretorių Jocių, 
virš nurodytu adresu.

Taigi į darbą, broliai ir 
seserys! Senas Antanas.

Sūnūs norėjo palaidoti tėvą 
laisvose kapinėse, bet da

vatkos privertė jį laidoti su 
bažnytinėm ceremonijom.
Lapkričio 22 d. Indiana 

Harbor pasimirė Jurgis No- 
lušis, 62 metų amžiaus vy
ras. Sūnūs su motina gyve
na Chicagoj, taigi ir lavo
nas tapo parvežtas čionai. 
Sūnūs tuojau pasamdė lai
dotuvių direktorių ir nupir
ko vietą Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Bet kaip jis nuste
bo, kuomet parvykęs nuo 
kapų, graboriaus koplyčio
je rado pustuzinį davatkų 
su “kapitonu” priešaky. Pa
sirodo, visi jie iš Indiana 
Harbor.

Pamatę sūnų, davatkos

čia parodytas Amerikos prekybos laivas “American 
Farmer,’’ kuris išgelbėjo nuskandinto anglų laivo “Ka- 
ristapo” Įgulą ir atvežė ją New Yorkan. Anglų laivą 
nuskandino vokiečių submarina.

tuojau puolė jį plūsti: “Ką| 
tu darai, ką tu darai? Tavoj 
tėvas katalikas, priklausė 
R. K. Susivienijimui; jeigu 
.u palaidosi bedievių kapi
nėse, tai negausi jo pomirti
nės.” O “kapitonas” da pri
dūrė: “Tamsta musų nepaš- 
kudyk; mes nesam toki.” Ir 
išsiėmęs iš kišeniaus parodė i 
policisto blėtą. Mat, tas i lias plunksnas nešiojasi į 
žmogus kadaisia buvęs po- j kišenių įsikišę, bet rašyt, 
licistu, bet dabar dirba už Į matomai, nemoka. .Jiems 
sargą prie smalos išdirbys-j geriau pritiktų nešiotis ši- 
tės. j pulius dantims krapštyti, o

Nustebintas tokiu netikė-j neJluksines Plunksnas.
tinumu, sūnūs šako: “O ar Nesenai čia minėjo savo 
jus užmokėsit kunigui?” 125 metų vedybų sukaktuves 
Davatkos sako: “Mes gau-! Ona il’ Antanas Miežiai. Tę
sinį jo pomirtinę iš ALRK I ir man tenai buri. Pokilis 
Susivienijimo ir tuomet už- j buvo didelis ir gražus. Mie- 
mokėsim.” ižiai čla y’a gerai žinomi

žmonės, todėl turi daug 
draugų ir pažįstamų. Ma
niau, kad iš tokios didelės 
kompanijos vis gi atsiras 
vienas kitas mokantis rašyt 
ir praneš apie tą gražų įvykį 
laikraščiams. Bet pasirodo, 
kad tokių nebuvo. 1

Nesenai viena moterų 
draugija minėjo savo 40 
metų sukaktį. Pažįstu daug 
moterėlių, kurios i 
konferuoti ir planuoti, ant 
kokio numerio dėti penktu
ką ar dešimtuką, bet apie 
savo organizacijos gražią 
sukaktį neturėjo laiko spau
doj pranešti.

Philadelphjos Housing 
Authority po valiai griauja 
senas lūšnas ir stato moder
niškus butus. Didžiausis 
projektas vykinamas prie 
Poplar streeto, pačiam mie
sto centre, kur bus nugriau
ta apie 7 blokai. Dabar te
nai didžiausi žiurkių lizdai, 
bet greitai jų nebeliks. Šis 
projektas kainuos $8,500,- 
000. Lietuviai, kurie gyveno 
tose lūšnose, dabar tikrai 
galės dainuoti: “Kur bakū
žė samanota?” Bet tų apsa
manojusių lūšnų nereikėtų 
gailėtis, nes jos jau atgyve
no savo dienas. Jų vietoje 
bus daug patogesni ir svei
kesni butai.

Į šį griovimo sukuri pate
ko ir Philadelphijos ~ ~ 
Lietuvių Republikonų Susi
vienijimo namas prie 1011 

t _ Fairmont avė. Neužilgo ir 
^Ijis bus nugriautas. Pamatę 

. neteksią pastogės, šitos or- 
: ganizacijos nariai jau nu
pirko sklypą kitoj vietoj ir 
tenai statysim naują namą.

• Taigi dabar musų republi-

Reikia čia pabrėžti, kad 
ir sūnūs, ir jo motina netur
tingai gyvena, o velionis tu
rėjo tik 150 dol. pomirtinės.

Noroms nenoroms reikė
jo pasimatyti su kunigu. Nu
vyko abudu su graborium. 
Ir vos tik peržengė slenkstį, 
kunigas tuojaus pradėjo: 
“Tu, balvone! tavo tėvas 
katalikas, o tu nori palaido
ti jį bedieviškai?” Bet velio
nio sūnūs, taip sakant, irgi 
ne pėkščias, todėl ir atsikir
to; “Kunige! manęs nebal- 
vonuok. Aš esu vedęs žmo
gus ir auginu 
atsakyk, ka 
ni?”

Po to imta 
laidojimą. Sūnūs paklausė, 
kiek kunigas paims. Tas sa
ko: 15 dolerių. Ar ir pa
skambinsi už tuos pinigus? 
—vėl sūnūs klausia. — Už 
paskambinimą, sako kuni
gas, du doleriai. Tuomet sū
nūs užmokėjo pinigus ir tė
vą palaidojo bažnytiškai. 
Gi nupirkta vieta Tautiško
se Kapinėse liko tuščia.

Giminaitis.

tris vaikus, o 
kunigas augi-

derėtis už pa-

Dainų, muzikos ir juokų 
vakaras Baltimorėj.

Baltimorės Lietuvių Dai
nos Draugija rengia muzi
kos, dainų ir juokų vakarą 
17 gruodžio, 7:30 vakare, 
Lietuvių salėje, 851 Hollins 
street. Programą pildys vie
tiniai ir svečiai artistai. — 
A. Kurelaitis.

Komunistai Chicagoj Visai Nusigyvenę, 
o Socialistus Žmonės Myli,

PHILADELPHIA, PA.
Nėra kas parašytų žinių iš 

musų kolonijos.
Philadelphijos lietuvių 

kolonija didelė ir veikimo 
čia nemaža, bet niekas apie 
tai neparašo į laikraščius. O 
yra vyrų, kurie laiko save 
dideliais žmonėmis ir po ke-

išperka 13 kartų brauskas ir kiti, dirbo išsi
juosę, kad išrinkti H. Jag
miną laisvamanių “prezi
dentu.” Jisai tapo išrinktas. 
Per du metu “prezidentas” 

kad lietuvių' 
i laisvamanių organizacija 
neteko savo charterio Illi
nois valstijoje. Jagminas 
net neatsiskaito už “Laisva
manį,” kuiį buvo pasiėmęs 
išparduoti. Nereikia užmirš
ti, kad laisvamaniai buvo 
pasiuntę savo “prezidentą” 
Jagminą su maršrutu. Ta
čiau ponas “prezidentas” 
nesutvėrė nei vienos kuo
pos, bet sugriovė laisvama
nių organizaciją. Ir už su
griovimą organizacijos, lai
svamanių pirma kuopa davė 
ponui Jagminui apie $1,000 
už “sugaištą” laiką (ką jis 
lugaišo organizaciją griau
damas.)

Nereikia užmiršti, kad 
“Vilnis” buvo išsiuntus An
drulį su maršrutu “Vilnies” 
naudai. Pasekmės buvo to
kios, kad Andrulis negalėjo 
baigti “maršrutą,” nes pub
lika nėjo klausytis komunis
tų ir fašistų bendro fronto 
misijos. Juokdariai kalba, 
kad turėję Andruliui kolek- 
tą daryti, kad galėtų parva
žiuoti namo. Bet “Vilnis” 
rašė, kad maršrutas buvęs

“Keleivio
daugiau, negu “Vilnies.”

Lapkričio 27, “Naujie
nos” surengė prakalbas Vil
niaus krašto lietuviams pa-'. • l(, 
gelbėti. Rašau apie tai dėl a dlrl?0’ 
to, kad vietos raudonieji fa- 
šistai, kurie save vadina ko
munistais, labai tyčiojosi iš 
rengiamų prakalbų, darė 
juokus. Girdi, kuomet “Nau
jienos” rengia prakalbas be 
jų (komunacių) pagalbos, 
tai niekas į tokias prakalbas 
neateis. Bet buvo visai prie
šingai.

Kai pora savaičių atgal 
“Vilnies” žmonės surengė 
prakalbas Vilniui aukas 
rinkti, tai į tas jų prakalbas 
atėjo vos 27 asmenys, o su 
kalbėtojais ir rengėjais bu
vo 35.

Bet į “Naujienų” sureng
tas prakalbas publikos pri
sirinko tiek, kiek Lietuvių 
Auditorijoje da niekad pa
našiose prakalbose nebuvo 
buvę. Kalbėjo Lietuvos kon- 
sulis Daužvardis. Žinoma, 
jisai kalbėjo diplomatiškai, 
neužgaudamas rusų vagys
čių Vilniuje. Jisai yra geras 
kalbėtojas. Po jo kalbėjo 
P. Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius. Jo kalba sukėlė 
didelį entuziazmą publiko- ... 
je. Buvo ir tokių, kurie net “labai pasekmingas.” 
atsistoję plojo kiek ju spė-1 l“Vilnies” vajus Chicago- 
kos nešė " Ile “’gi labai prastai eina.

Vilniaus lietuviams su- Daugely vietų vajininkai 
kelta virš $400. ' buvo pavaišinti šluotomis.

„ . r? o. • <7 • • I Darbininkas.Dainavo Z. Stogis, Gricių-1 
(g jKl. 11, ml' G •> .1 miic ii1'
Jaunu įų 
chorai.

Po prakalbų, broliai Mo
tuzai rodė paveikslus iš Lie
tuvos. Kai parodė Dr. J.

Naujosios Gadynės ir.
i Lietuvių Kultūros SEATTLE, WASH.

Priežodis sako: “Ant vagies 
kepurė dega.”

“Vilnies” num. 262 V.
,.. .-. , .... Andrulis paskelbė, kad Tui-šhupo paveikslą, publika la esas labai priešingas 
gnausmmgu plojimu sutiko darbinin’k judėji{nui. §et 
.u Kai parode Dr. K. Gnruų, a- jam Jak ti. Tui.
plojimas buvo kiek mazes- ny]Ja pef. n £ met's prigu. 
ms, o kada paiode Smeto- j^-0 ciarbininkU unijose ir 
na, tai nei vienas neplojo. p/iguli dabaf "Bet eįu tik.

„ 1 as, kad jis jokiai darbinin-
Komumstų du-trečdaliai. kp organizacijai niekad ne-

L. Pruseika per “Vilnį” | prigulėjo, tik iš darbininkų 
ne sykį gyrėsi, kad lietuviai įsubagavo daug sunkiai už- 
komunaciai turi du trečda- dirbtų pinigėlių. Tuinyla 

n„1]P liu lietuviu pasekėju Ame-,viešam ubagavimui priešin- 
*_.tinai l ikoJe- Paprastai sakant, ty- gas ir todėl profesionališki i cmigi nhaerni in npkpnria ir minia.čia ėjau patirti tuos “du- ubagai jo nekenčia ir puola, 

trečdaliu.” Bridgeporte, tri- Tuinyla . yra darbštus, 
jose vietose ant gatvių kam- draugiškas ir svetingo budo 

’ "ja “Keleivį,” žmogus, aukauja viešiems 
ir komunistų reikalams, sušelpia reikalin- 

Vilnį.” Patyriau, jog “Nau- gus ir reikale patarnauja.

pų pardavinėja “Keleivį 
“Naujienas” i

S. D.
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GARDNER, MASS.
Bus moterų susirinkimas.

14 gruodžio vakarą Gard- konai mitinguoją ir rūpinasi 
nerio liet, piliečių salėj bus nauJ° namo .
Moterų Kliubo susirinkimas 
su užkandžiais. Prašom at
silankyti. L. J. E.

jienų” parduoda virš. 400 
kopijų į dieną, “Keleivio” 
virš 200, o “Vilnies” tiktai 
15 ar 17 kopijų. Reiškia, 
vienas “Keleivis” čia turi 
apie 13 kartų daugiau skai
tytojų, negu “Vilnis.” šeš
tadienį po pietų, jau retai 
kada gali nusipirkti “Kelei
vį,” nes buna jau išpirktas. 
Taigi matote, kad “Vilnis” 
čia neturi nei vieno dęšim- 

j tadalio šalininkų.
Reikia pasakyti, kad Chi- 

cagoje lietuviai socialistai 
labai apsileidę veikime. 
Chicagos lietuvių kolonijo
se žmonės nori socialistų 
prakalbų, nori dirbti socia
listų dirvoje, tačiau negali 
prisiprašyti musų socialistų, 
kad atvyktų pasakyti pra
kalbas. Jeigu socialistai 
smarkiau veiktų, jie turėtų 
su savim visus žmones.

Taipgi ir kituose miestuo
se reikalauja socialistų kal
bėtojų, bet Chicagos socia
listai neturi laiko nuva
žiuoti.

—ir reikale patarnauja. 
Pažangią litėraturą skaito 
per virš 34 metų.

“Keleivio” Skaitytojas.

J. Rutkauskas.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

-------------------------------------------------- I (1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy-
“O. S. S.” arba šliubinė iškilmė. ^intiT Giria: (?) Klaida; (4) Korek-_ . ta. Jo«e nurodoma kaip žmones pai-

Vieno akto farsas, labai juokingas fcaj tiki į visokius prietarus,
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. burtus ir tt. Kaina ...................... ]5c.

Beje, buvo manyta, kad 
Chicagos lietuviai laisvama
niai atliks naudingą darbą 
kultūros dirvoje. Du metai 
atgal jie turėjo savo susiva
žiavimą. Pirmos laisvama
nių kuopos’nariai, A. Mazi
liauskas, A. Jocius, S. Dam-

WATERBURY, CONN.
SLA nominacijos.

Tautininkai skelbia, buk 
dabartinė SLA Pildomoji 
Taryba esanti “vienos par
tijos,” “socialistai,” todėl, 
girdi, Susivienijimo vado
vybę turėtų paimti tautinin
kų partija, t. y. ta partija, 
kurios vadai suvalgė suvirs 
pusę milijono dolerių Atsta
tymo B-vės pinigų ir pra
švilpė kitą pusę milijono 
dolerių Susivienijimo pini
gų. SLA nariai tačiau tauti
ninkų agitacijos neklauso. 
Štai, "Waterbury buvo val
dybos nominacijos ir rezul
tatai tokie:

Prezidentu: Bagočius 28 
balsus, Laukaitis 13.

Iždininku: Gugis 23 bal
sus, Bačiunas 15.

Kiti pažangiųjų kandida
tai irgi gavo didelę balsų 
daugumą, išskyrus sekreto
riaus urėdą.

Mateušo Draugas.
ŽODYNĖLIS

LIETUVTŠK AI-ANGL1ŠKAS IR 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas "Keleivy.”
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, I 
Maike!

i—Svęikas, sveikas, tėve ! 
O kur buvai pereitą savaitę?

—Ogi lekcijas ėmiau.
—Kokias lekcijas?
—Mokinuos dainuot, vai

ke. Pradėsiu koncertus duo
ti, gal pasidarysiu kiek pi
nigo.

—Ne tau, tėve, koncer
tuoti.

—Kodėl?

gerą atsižymejimą; ar tu ži
nai apie tai?

—Žinau, tėve.
—O kur jis randasi?
—Švedijoj, tėve. Jį įstei

gė dinamito išradėjas No
belis. palikdamas $9,000,- 
000 kapitalo. Iš tos sumos 
procentu dabar kas metai 
buna išmokamos penkios 
dovanos, maždaug po $40,- 
000, daugiausia pasauly pa
sižymėjusiems asmenims.

“Neitralus Karas”
Ta vargše Rusija verta 

pasigailėjimo.
Keistu budu, Europos ka

ro žinios šiomis dienomis 
ateina ne iš tų Europos vie
tų, kur Vokietija, Anglija ii 
Francuzija veda karą, bet iš 
ten, kur karas nėra paskelb
tas. Kažin kas nesenai juo
kavo, kad vakarų fronte 
prasidėjo “nepaskelbtos pa- j 
liaubos.” O dabar neitralia- Į 
me fronte siaučia “nepa-' 
skelbtas karas.”

Rusija, kuri visuomet sa
kosi esanti neitrali, veda pil
ną karą prieš neitralę Suo
miją. Suprantama, žinių 
pobūdis priklauso nuo laik
raščio, kurį jus skaitot. Jei
gu jus skaitote komunistų 
dienraščius, kaip “Daily r 
Worker” ir kiti, tai žinios 
jums sako, kad Suomija 
“agresavo” (užpuolė) ant 
Sovietų Rusijos.

Ta nedora šalis, Suomija

Jeigu tikėti toms pasa
koms, tai finai pasirinko la
bai nepaprastą būdą Rusi
jos užpuolimui. Į Sovietų 
teritoriją jie nesiveržė, Ru
sijos piliečių nemušė ir net 
nekoliojo Sovietų valdinin
kų tokiais įžeidžiančiais žo
džiais, kokiais Maskva ko- 
liojo finų valdžią. Ir Sovietų 
Rusijos miestų finai visai 
nebombarduoja. Vietoj to, 
bombarduojami ir degina
mi Finlandijos miestai; 
bombos iš oro žudo Finlan
dijos žmones. O Rusija sa
kosi esanti visiškai neitrali 
ir su nieku nekariaujanti. 
Taigi išeina, kad patys finai 
bombarduoja savo miestus 
ir žudo savo žmones. Juk tai 
didžiausia beprotybė!

♦ ♦ ♦

Tas “karo kurstytojas” 
Rooseveltas!

VISKO PO KIŠKĮ
Apendiktas—akloji žarna.

Nuo apendicito (aklosios 
žarnos) uždegimo bei trūki
mo, Jungtinėse Valstijose 
kasmet miršta apie 20,000 
žmonių. Vienintelis išsigel
bėjimas nuo apendicičio — 
operacija. Paprastai ji bu
na lengva ir sėkminga. Pa
šalinti, t. y. išplauti aklają 
žarną (ji yra trumpesnė už 
pirštą, plonutė ir į galą nu-1 
laibyta, kaip yla) gali ir vi
sai sveiki žmonės; jokio 
“trobelio” dar nejaučią. Ir 
tuomet jie gali būti ramus 

i visą gyvenimą, nes apendi
cičio pavojus pas juos buna 
jau pašalintas.

Taip man siūlė gydytojas į 
darydamas operaciją dėl' 
patrūkimo. Girdi, duok jį 
(apendiksą) 
viskas bus gerai. Bet paskui 
ir pats pabijojo, nes aš tu
rėjau atlaikyti “double ope
ration” (piovė abudu šonu).

dėl!

pašalinti ir

KOVOS DEL BALTIJOS

ii.tuv.La oauo, uuuuuja,' Bet, kai žmogus gerai į 
jeigu jus to da nežinot, gy- komunistų laikraščius įsi- 

' ventoju turi tiek, kiek pusė skaitai,- tai finų negalima 
New Yorko miesto. O ta perdaug kaltinti, nes prie 

' vargšelė Rusija, kurią Šuo- tos beprotybės, prie savęs 
inija nori nuskriausti, turi žudymo, juos paragino tas 
180,000,000 gyventojų, 18,- 

1000,000 kareivių armiją, 
tūkstančius jurininkų ir ka
ro lakūnų. Be to, Rusijos 
plotas užima šeštadalį viso 
žemės kamuolio ir jai pri
klauso didžiausi gamtos tur
tų šaltiniai visame pasauly.

Ir štai, saujalė finų “už
puolė” tokią Rusiją. Kad fi
nai yra gabus ir kultūringi 
žmonės, tai mes žinojom 
senai. Bet mes nežinojom, 
kad visi jie bepročiai. O jie 
turi but besmegeniai, jeigu 
tikėti komunistų laikraš- 

I cianas.

Saulėj 12,300 laipsnių 
karščio.

Californijos Technologi
jos Instituto fizikas John D. 
Strong išrado naują pyro- 
metrą, kurio, pagalba jisai 
tiksliai nustatė, kad saulės 
paviršy yra 12,300 Fahren-1 
heito laipsnių karščio.

pagarsėjęs karo kurstytojas, 
tas Wall Streeto įrankis, tas 
imperialistas ir žmonijos 
priešas Rooseveltas! Taip 
rašo Sovietų Rusijos laik
raščiai ir taip jiems turavo- 
ja sovietiškai nusiteikusi ■ Amerikoje besimaudant pri- 
musiškių komunistų spauda n nnn ~:A 
Amerikoje. Taigi išeina ga- 
lų-gale, kad Rooseveltas at
sisėdęs Washingtone veda 
pineš Sovietus karą. Tik ir 
vėl ne aišku, kodėl orlaiviai.
bombarduoja ne Leningra-i amžinos dainos.
da. bet Finlandijos sosti- ! sioJe knygutėje telpa U geriausių 
no7 i Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci-
nę.... joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

(Iš siuvėjų Ąmalgameitų unijos • 
organo “Advance.”)

Pereitais metais (1938)

gėrė 7,000 žmonių. O iš ša
lies žiūrint atrodo, kad čia 
nuo mažiausio ligi seniausio 
visi moka gerai plaukti.

J. Kru-nis.

—Tavo išvaizda tam ne
tikus.

—Išvaizda nedidelis dai
ktas, Maike, bile tik dainos 
žmonėms patiks'. O aš jau 
vieną kartintą išmokau.,Tik 
pasiklausyk
Tamsią ilgą rudens naktį 
Aš prie kortų prasėdėjau 
Ir šią liūdną, ale gražią 
Dainą ten sudėjau.

Užu lango kaukia vėjas 
Ir lietus į langą beldžias, 
O už stalo būrys vyrų 
Sau kišenes melžia.

Dreba rankos, blizga akys 
Prasto lektriko šviesoje;
Sėdi vyrai ir visokias 
Apgavystes išgalvoja.

Jei tik ėenčius pasitaikė,
Viena korta tuoj sudyla, 
C) už tą nelemtą kortą 
Tuoj skandalas kyla.

Tuojaus Džiova ima šaukti
Kad net plyšta namas:
Kur padėjai, tu, šunsnuki. 
Mano pykių damą?

—O kas reikia padaryt, 
, Maike, kad tokį praizą 
įgauti?

—Viena dovana yra ski- 
I riama už nuopelnus chemi
joj. kitą už pasižymėjimą 

I fizikoj, trečia už literatūrą, 
ketvirta už mediciną, o pen
kta už nuopelnus pasaulio 
raikai.

—Orait, Maike, tai para
šyk gromatą Šy.edijon, kad 
tas fondas ir man duotų 
praiza.

—Už ką?
—Ogi už taikos palaiky

mą. Maike. Per šiuos metus, 
vaike, aš da neturėjau nei 
vieno faito.

—Atleisk, tėve, aš jau tu
riu eit mokyklon.

, —Orait, Maike, man za
kristijonas parašys.

Finai atakuoja patys save.
Mes čia nenorime pasaky

ti, kad komunistų laikraš
čiai meluoja iš savo galvų. 
Ne, jie tik kartuoju tai, ką 
jiems skelbia Molotovas li
jo draugai Maskvoje. Tas 
pasakas jie tik padidina ir 
“pagražina” sulyg savo ga
bumų.

IŠ HAVERHILLIO BĖGA 
ČEVERYKŲ DIRBTUVĖ.

Haverhill^,; Mass. — Šio- 
,mis dienomis iš Čia pradėjo 
kraustytis moteriškų čevery- 
kų dirbtuvė, priklausanti R. 
Jonas Shoe Co. firmai. Ji 
bėga į Manchester!, N. H. 
Anie 200 darbininkų čia pa
silieka be darbo.

CONVENIENCES

Kas Mums Rašoma
Winnipegieciai nori parem

ti vilniečius.

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 Daiktu Pardavėją.

Iš kišenės pusė plytos 
Tuoj į darbą išvažiuoja, 
O dėl plytos visi vyrai 
Tuoj į faitą stoja.

Vienam nosis nubalnota,
Kitam ragas kaktoj auga, 
Kits ant flioro'parsiritęs 
Muša savo draugą.

Juokias kortos išbarstytas, • 
Juokias vėjas užu lango, 
Kad susiedai susikibę 
Vienas kitą rango...

—Ar tai viskas?
—Jes, Maike. Kodėl tu 

man neploji?
— Kad prastai dainuoji.
—Tai tu rokuoji, vaike, 

kad ant koncerto šitokia ka- 
runka netiktų?

—Ne, tėve.
—Na, tai duok man rodą, 

kaip pasidaryt pinigų be 
koncerto.

—Tėve, tu vis giriesi, kad 
ilgai pasauly gyvenęs daug 
žinai, taigi turėtuifi žinoti ir 
kaip pinigų pasidalyti. Tie
są pasakius, turėtum da ir 
mane pamokinti.

—Nesibark, Maike, gal 
da dvasia šventa ir duos į- 
kvėpimo. Ve, aš girdėjau, 
kad yra toks fondas, ką 
duoda visiems dovanas už

Winnipego (Kanadoj) 
lietuvių “bendras frontas” 
nutarė sušaukti 7 sausio die-1 
ną masinį mitingą vilnie
čiams paremti. Apie tai 
mums praneša K. J. Beniu- 
šis.

Torontoj suvaidinta “Žen
tas iš Amerikos.”

Toronto mieste, Kanado
je, 2 gruodžio lietuviai sta
tė scenoj “Žentą iš Ameri
kos.'” Jį suvaidino atvažiavę 
iš Detroito Dailės Choro na
riai. Apie tai mus informuo
ja SLA 236 kuopos paren- į 
girnų komisija.

Pabaltijo draugijos vaka
rėlis Washingtone.

Washingtone yra Pabalti
jo Draugija (Baltic Socie-j 
ty), prie kurios priklauso 
lietuviai, latviai, estai ir fi
nai. Lapkričio 30 vakarą 
ši draugija buvo surengus 
benketą Latvijos ir Finlan
dijos nepriklausomybėms . 
paminėti. Kalbėjo Latvijos 
ir Finlandijas atstovai. Sve
čių buvo daug ir vakarėlis 
gražus. Apie tai praneša Į 
vienas “Keleivio” skaityto
jas iš Wnshingtono.

ŽIŪRĖKIT, KĄ $|.95 NUPIRKS...
Gražiai išrodanti, automatiškas 
ELECTRIC BUDINTUVAS, kuris 
loniai. Kasdien primena ’ jūsų 
švenčių.

GENERAL 
prikelia nu
genima nuo

arba jeigu norite $1.00 brangiau mokėti 
—galit padovanot CORY COFFEE BREWER. 
Laimingas žmogus, kuris gaus Jį, per amžius 
jums dokuos, nes su CORY, geriausio kavĄ Iš
verda. VISKAS $5-95

DOVANA PRALENKIANTI DOVANAS
Duok Jai ŠĮ naują UNIVERSAL ELECTRIC 
RANGE, $119.50 su jūsų senu pečiu... lengvi 

, Išmokėjimai... Elektriškas kepimas greitas, 
švarus, ekonomiškas Ir turi daug kitų ypaty
bių, reikėtų enciklopedijos išpasakot viską. 
Užeikit... pamatyklt patys.

dison Shops
IR ELEKTR. PARDAVĖJAS

Spalių 13 d. Lietuvos uni
versiteto salėje korporacija 
“Jura” suruošė paskaitą te
ma “Kovos dėl Baltijos,” 
kurią skaitė jurų kap. ats. 
gen. T. Daukantas.

Kiek žinoma istorijai, pir
mieji Baltijos juros šeimi
ninkai buvo c norfnanai. 
Jiems Baltija buvo centras, 
bazė, iš kurios jie keliavo į 
nepaprastas keliones ar vyk
dė kariavimus. Drąsieji nor
maliai pasiekė Francuziją, 
Angliją, Grenlandiją, Šiau
rinę Ameriką, Viduržemio 
jurą ir upių keliais Konstan
tinopolį. <

Vėliau normanai susi
skaldę į atskiras valstybes, 
neteko galios ir pirmą vietą 
Baltijos juroje 11—12 am
žiuose užleido savo arti
miems giminaičiams da
nams, kurie sėkmingai ko
vojo su vokiečiais, su besi
kuriančia Lenkijos valsty
be, užkariavo estus ir įgijo 
visišką hegemoniją Balti
joje.

Valdemaro II laikais da
nus sumušė 1241 m. įsikū
rusi vokiečių miestų sąjun
ga — Hanza, kuri pradeda 
vokiečių viešpatavimą Bal
tijoje. Hanzos centras buvo 
Visbi, netoli Stokholmo. Ta
čiau du svarbiausi veiksniai 
lėmė Hanzos įtakos mažėji
mą: luomų nesantaika pa
čių miestų "viduje ir nesuta
rimas tarp miestų, esančių 
Baltijos pakraščiuose, bei 
miestų, esančių prie Šiaurės 
juros." Taip pat konservaty
vus Hanzos protai nesupra
to tuo metu atrasto kelio į 
Ameriką reikšmės. Be to, 
besiveržiančio Baltijos pa
kraščiais į slavų žemes vo
kiečių ordino galybė buvo 
sutriuškinta rusų kunigaikš
čio Aleksandro Nevskio mū
šyje ant užšalusio Peipuso 
ežero.

Pakeisti vokiečių Hanzos 
atėjo švedai. Švedija 1568 
metais susijungusi su Dani
ja ir Norvegija, buvo stipri 
pajėga. Švedai, atstūmę ca
ro Jono žiauriojo laikais 
prie Baltijos juros besiver
žiančius rusus, laimėję sep- 
tynerių metų (1563—1570) 
bei septyniasdešimtų metų 
(1578—1648) karus, o po 
Vestfalijos taikos Vokieti
jai subyrėjus į 300 atskirų 
valstybėlių, už viešpatavo 
Baltijos juroje, kurios 95 
nuoš. krantų buvo jų žinio
je.

Švedijos dominavimo 
Baltijoje perijodas pasibai
gė Šiaurės karu (1700— 
1721). Švedų karalius Ka
rolis 12-tasis sumanė atnau
jinti Gustavo Adolfo impe
riją, nes Švedija per kelis 
nelaimingus karus jau buvo 
netekusi dalies savo įtakos. 
Jo planas buvo: sumušti ar
timiausią kaimyną Rusiją, 
kur tuo metu caru buvo Pe-, 
tras I, o paskui pulti kitus 
priešus: Lietuvą — Lenkiją 
ir Daniją. 1700 m. jam leng
vai pavyko nugalėti rusus. 
Po to nukariavo Lietuvą— 
Lenkiją ir įsibrovė Saksoni- 
jon. Tuo tarpu Petras I su
rinko naują kariuomenę, 
kuri Poltavos mūšyje (1710 
metais) sunaikino švedų 
galybę.

Rusai greitai pastatė di7 
delį laivyną, išėjo į Baltijos 
jurą, nukariavo Taliną, Ry
gą ir pradėjo dominuoti 
Baltijoje.

Tačiau po rusu—japonų 
karo (1904—1905) viešpa
tavimas ir hegomonija Bal
tijos juroje vėl perėjo į vo
kiečių rankas, nes tuo metu 
trečio pasaulyje rusų laivy
no didelė dalis, stovėjusi 
Baltijos juroje, buvo išves
ta, o Cušimos mnšyje visiš
kai sunaikinta.

Šiuo metu vyksta didelis 
jėgų pusiausvyros Baltijos 
juroje pakeitimas. Sovietų

Rusijos ekspansija gali būti 
aiškinama šitaip. Be naujų 
bazių nėra Leningrado gy
nimoj nes yra reikalingas 
plotas, atspirties taškai pa
ruošti pagrindines jėgas gy-1 

, nimui. Kas valdo Eželio ir 
kitas Estijos salas, kontro
liuoja įnėjimą į Suomijos 
įlanką, pridengia Leningra
dą. Tačiau čia dar gali gerai 
operuoti povandeniniai lai
vai ir mažinti puolimo gali
mybes. Puolamiesiems veik
smams juroje paruošti ne
paprastai didelės reikšmės 
turi 6,500 salų Alandų saly
nas, esąs Botnijos įlankos 
žiotyse. Čia povandeni
niams laivams veikti yra 
daug gamtos kliūčių, pavo
jų. Sustiprintos Alandų sa
los padeda kontroliuoti įnė
jimą Suomijos įlankon ir vi-> 
siškai uždaro Botnijos įlan
ką. Militarizuotų Alandų 
salų šeimininkas yra didelės 
Baltijos juros dalies valdo
vas. Tai paaiškina viso pa
saulio susidomėjimą dery
bomis tarp Sovietų Rusijos 
ir Suomijos, šiandien Balti
jos jura yra didžiųjų pasau
lio įvykių centre. • “L. Ž.”

MOKSLO ŽINIOS.
Ar gali žmogus pakeisti 

gamtą ?
Dar nesenai biologijoj 

buvo laikomasi griežtai nu
statyto dėsnio, kad gamtos 
perdirbti negalima. Ypač 
šitą nuomonę atkakliai gy
nė tie, kurie tiki, kad gamtą 
tvarko Dievas.

Bet mokslininkai šitą pa
žiūrą jau sumušė. Jau Dar- 
winas įrodė, kad apysto
rėms veikiant gali atsirasti 
visai naujos gyvulių veislės.

Amerikos mokslininkas 
Burbank sukurė daug visai 
naujų yaismędžių,,'; pavyz
džiui, grapefruit.

Ukrainietis Lysenka iš 
pupų giminės išvedė tokių 
augalų, kurie nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlyvo rudens 
duoda gerą pašarinę žolę.

Nuo čia ir prasidėjo Ly
senkos nuostabiųjų atradi
mų pradžia. Po kelių įtemp
to ir atkaklaus darbo metų 
Lysenka įrodė, kad augalai 
gali išaugti nepanašus į sa
vo tėvus. Mokslininkai, pa
sauliniai vardai, iš pradžių - 
nenorėjo tikėti Lysenkos at- 
tadimais, bet greitai turėjo 
nusileisti. Lysenka prakti
koje parodė, kad gamtą ga
lima perdirbti pačiu revoliu- 
cingiausiu budu. Šiandien ir 
Amerikoje pradėta sėti ilga
mečiai kviečiai, vasarą so
dinti bulves, auginti naujus, 
iki šiol nematytus stambia
grūdžius vasaručius kvie
čius ir rugius.

Remdamasis teorija, kad 
ilgainiui visos augalų rūšys 
išsigimsta, Lysenka ne tik 
paaiškino tokio išsigimimo 
priežastis, bet patiekė ir ori
ginalų tų augalų rūšių atjau
ninimo metodą.

Lysenkos nuostabus atra
dimai — naujų, dar negir
dėtų gamtos perdirbimo 
darbų pradžia.

Visa tai parodo, kad pa
saulį tvarko ne koks barzdo
ta* tvėrėjas, bet paprastas 
pi iežastingumo dėsnis. Su
duok akmenį į akmenį, ir tai 
bus priežastis, kurios rezul
tate gausi kibirkštį—ugnį. 
Sukryžiuok du skirtingu au
galu—ir bu^ ki^a priežastis, 
iš. kurios gausi visai naują 
augalą, kurio pirma pasauly 
visai nebuvo.

Priežastingumas gali but 
savaimas, natūralūs, ir jis 
gali but vykdomas žmo
gaus noru. Žinodamas kaip 
taip padaryti, žmogus gali 
keisti pačią gamtą, nes ir vi
sa gamta yra niekas dau
giau, kaip tam tikrų priežas
čių rezultatas.
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CLEVELANDO ir AP1ELINKĖS ŽINIOS 1 nos nebūtų keliamos, fcapi-' 
Į talistai nedalys jokių susi-1 
I mylėjimų, jeigu jie nebus 

I— 27 diena buvo . sa^T^S^'

Vivien, ir sti^ 

portų paaiškėjo, kad yra1 nors dalyvumo tame kare -1 ______ •

Ginčai dėl Kultūrinio Dar-| Brangsta pragyvenimas, 
želio konstitucijos.

bandoma daugiau pinigų neima, ir visi nori, kad A- 
uždii;bti atmokėjimui liku- merika išsilaikytų neįsikišu- 
eios skolos. Bankiet'o komi- si-karam
sija pilno raporto, negalėjo,. ■ S'. V. Agrikultūros depar- 
jateikti, nes dar ne visi bi-: tamentas jau senai paskel- 
ietai yra sugryžę, kurie Ii- b ė, kad 1939 metais kvie- 
<o neparduoti. Tačiau jau čiai užaugo nepaprastai ge- 
buvo galima spręsti, kad 
pelno kiek liks. Svarbiausis 
reikalas šiame susirinkime 
buvo naujos konstitucijos 
svarstymas. Sąjunga gyvuo
ja dešimtį metų su viršum, 
tačiau įstatų dar neturėjo. 
Viskas buvo daroma pagal 
narių nutarimus. Bet dabar 
jau pradėta rašyti įstatai, 
kuriais ateityje Sąjunga tu
rės tvarkytis. Taipgi buvo 
įnešimas, kad ir čarteris bu
tų išimtas ir Sąjunga’ inkor
poruota..

Keliatas konstitucijos 
punktų buvo apkalbėta. 
Reikės da per keliatą susi
rinkimų skaityti ir svarstyti, 
kurie punktai tinkami, o ku
rie turi būti pakeisti. Šiame 
susirinkime kilo ir ginčų dėl 
vieno punkto, kuris varžo 
naujai įstojusius narius. 
Žmogus atėjęs į kultūrinę 
draugiją veikti, nieko sau 
asmeniškai iš to neturėda
mas, per pusę metų neturė
tų balso. Tai butų perdaug 
didelis suvaržymas. Taigi 
dėl šito punkto ir kilo disku
sijų. Ne visi su tuo suvaržy
mu sutinka. Prie tokios 
draugijos, prie tokio darbo 
reikia visus kiek gfllint trau
kti, o ne varžymus dalyti, i 
Kultūrinio Darželio Sąjun
ga nėra pašalpinė draugija 
ir ji nieko niekam neduoda, 
bet dar reikalauja iš visų 
paramos, sunkaus darbo. 
Todėl ji turėtų eiti kultūrin
gu keliu, o ne kokiais suvar
žymais ar užsipuldinėji- 
"t Xene,.alinio, Lietuvos

šimčiu. Gyvuliai brangsta 
dėlto, kad mėsa yra reika-

juicinu, nco '-idi nu visi ui- < tunicnuu 
ietai yra sugryžę, kurie Ii- bė, kad 
r va «-» Ai <-> v i imi 1 rt i

rai. Geriausiai Amerikos is
torijoje. O betgi karui pra
sidėjus miltai jau pakilo 
apie du doleriu ant bačkos. 
Sviestas buvo apie 24c. sva
ini, o šiandien jau mokama 
apie 31c. svarui. Tuo pačiu 
laiku federalės valdžios ži
nios rodo, kad sviesto yra 
perviršis. Binzai pakilo apie 
dvidešimt nuošimčių. Ir 
daugybė kitų valgomų pro
duktų pakilo gana dideliu 
nuošimčiu. Prieš karui pra- 
sidėsiant, šįmet maistas bu
vo pigiausis nuo 1932 metų. 
Tačiau darbininkų algos 
mažai dar tesikeičia. Ir ei
lės bedarbių dar tebestovi, 
kaip stovėję. Ką be darbo 
žmogus turi daryti, kada 
viskas taip eina brangyn?

Prasidėjus Europoje ka
rui, pasidarė didelis parei
kalavimas maisto į kitas ša
lis. Nors kariaujančios šalys 
dar ir turi maisto, bet jos 
taupo, nori prisirengti toli
mesniam laikui. Mat niekas 
nežino kiek ilgai karas tę
sis. Tuo pačiu sykiu Ameri
kos kapitalistai lupa kiek 
gali ir iš savo krašto žmo
nių. Jiems nėra skirtumo, 
ar Amerikos žmonės, ar eu
ropiečiai duos didelius pel
nus. Ir kol tik bus didesnis 
reikalavimas išsiuntimui, tol 
viskas eis aukštyn.

Tas pats yra ir su mėsa. 
Gyvuliai brangsta ir mėsa 
krautuvėse brangsta. Geres
nės mėsos bedarbiai, arba 
mažai uždirbantieji, jau

Clevelando “Diivukė” 
dejuoja, kad KI. Jurgelionis 
išleisiąs apie penkius tūks
tančius dolerių važinėda
mas po kolonijas ir inves- 
dindamas naujus SLA na
rius. čia galima “Dirvukei” 
pasakyti, kad jeigu Jurge
lionis praleis penkius tūks
tančius, tai jis uždirbs SLA 1 
dar daugiau negu tiek. Bet j —
ką praleido pačios “Dirvų- rinkimus, tai’labai užpyko ir 
kės broliukai, tai to nie- patraukė teisman du asme- 
kas neatidirbo ir nežada ati- niUj kurie buk skieidę 
dirbti. , melagingus gandus apie jį.

. . . “ Patrauktieji teisman yra
_ Pasimirė J. O. Mills, Jtu- Thomas A. Walsh ir Ches

ter Žiuris (lietuvis). Young 
reikalauja iš jų po $50,000 
atlyginimo už jo vardo su
gadinimą ir $6,000 už nete
kimą algos, kurią Young 
butų uždirbęs per du metu 
būdamas miesto konsilma- 
nu. Seniau konsilmanai gau
davo tiktai i po $1,800 per 

, . L . metus, bet dabar jie pakėlė
dojamas, tai tą dieną ir Cle- sau aigas įkj trijų tukstan- 
velande jo restoranai buvo Tai dėlto jie taip ir pyk- 
uzdaryti; ir busais vežė sįa> kac}a pralaimi. O dar- 
darbinmkus į Columbus ati-; bas j„ nėra jau toks sunkus.

ris operavo restoranus Cle- 
velande, Columbus ir Cin- 
cinatti, Ohio. .Išdalindamas 
savo turtą prieš mirtį, nepa
miršo ir dviejų savo tarnau
tojų Clevelande. Jiems 
taipgi paskyrė dalį, už jų 
ilgą ir teisingą tarnavimą 
per ilgus metus.

Kada J. O. Mills buvo lai-

duoti savo samdytojui pas
kutini patarnavimą. Viso 
šiame mieste dirba apie trys 
šimtai darbininkų Mills res
toranuose.

Pereitų kelių sąvaičių lai
kotarpy nuo WPA darbų 
buvo paleista daug darbi
ninkų. Dabar kalbama, kad 
vėl pašauks apie 7,000 be
darbių. Nors darbai kiek ir 
pagerėjo, tačiau privačios 
industrijos žmonės visų dar-j 
bininkų nesuima, i— '
laikais mašinos atlieka daug | 
darbo ir žmonės i__ 11...
lingi. IV taip bus tol, kol ne
bus pakeista, sistėma.

Penktas Puslapi!

Narsios Suomių Kariuomenės Vadovybė.

APSIVEDIMAi.

čia matome raitą suomių kariuo
menės vadovybę. Juoda rokykle 
pažymėtas yra vyriausia suomių 
vadas, maršalas Mannerheimas. Iš 
dešinės matosi dviratininkų rinkti
nė. Pridėtas čia žemėlapis parodo 
Skandinavijos pusiasalį, prie kurio 
priguli ir užpultoji Finlandija 
v^uoinija).

Daugelis jų turi kitus užsi
ėmimus ir pasidaro kitą al
gą. Bet jeigu bedarbis pa
prašo tų ponų nors kelių 
dolerių į sąvaitę, kad galėtų 
pavalgydinti savo šeimyn? 
tankiai jie i 
triukšmą, kad pinigų nėra. 
O kai jie patys netenka 
džiabo, tai per teismą nori 
gaut $100,000. Žinoma, kad

Pajie.' kau 
esu vaikinas, 
šau prisiųsti 
paveikslą.

20 i Ontario

apsivedimui našlės; aš
35 metų amžiaus. Pra
šu pirmu laišku savo

J. O. (0)
t.. West
Montreal, Canada.

konsulato p. Budrio gauta 
pasiūlymas, kad jeigu Są- 
S:&str«£ antra tai kariau- 
į Clevelandą, tai galės gauti; .landos sa!ys reikalauja odų 
Lietuvaitės stovylą, kuri da-! karo pabūklams,
bar randasi pasaulinėj pa-j Fries rugpiucio menesy 
rodoj iš Lietuvos atvežta. I sviesto svaras kaštavo -4c., 
Sąjunga mielu noru pasiuly-' 0 dabar 31c. ; 5 svarai cuk- 
mą priėmė ir stengsis tą sto- raus 25c., o dabar 35c.; J^u- 
vyja parsigabenti iš New kų svaras 9c., o dabar 13c.; 
” > | 2 svarai binzų 7c., o dabar

buvo pranešta, 12c.; 24 svarai miltų 69c., o 
vvL-k.™ dabcr ; visus suminėtus 

rengti vakara 25 vasario, reikmenis galėjo nupirkti 
Tai bus teatras ir t____

Tuomi susirinkimas ir užsi
darė. ' '

Lietuvis turi malūną.
Duonkepys Kazys Obe- 

lienis turi nuosavą malūną 
ir mala savo miltus. Ne vien 
tik duoną iš jų kepa, bet ir 
miltus parduoda. Gaspadi- 
nės, kurios kepate duoną ar 
pyragaičius, pabandykite 
Obelienio miltus.

Vietos veikėjas, 
Žebrys, buvo sunkiai apsir 
gęs. Jam padalyta operaci- tu į Europos karą, bet kad 
ja. Teko patirti, kad ligonis 1 ' ' ' ' ’ ’ x
jau sveiksta.

Yovko. i 2 svarai binzų 7c., o dabar
Toliau buvo pranešta, 12c.; 24 svarai miltų 69c., o 

kad komisija stengiasi su- dabar 91c.; visus suminėtus 

šokiai | už $1-34, o dabar jau reikia 
I užmokėti $1.80. Reiškia už
augo 46c. ant tokios mažos 

. sumos. Bet kiek pakilo dar- 
i bininkų algos? Toli gražu 

. nuo tos sumos.' O svarbiau- 
[ šia, kad dar milijonai tebė- 
i ra be darbo. Taigi, aiškiai 
• matome, kad mes jau mo

kame už šį karą, o kas bus 
. jeigu karas tęsis metus ir ki- 
, tus?

Šiame klausime darbinin
kų unijos turėtų lošti labai 

Jurgis svaibią rolę. Ne vien reika
lauti. kad Amerika nesikiš-

darbininkų algos butų pa
keltos. Be to reikalauti, kad

GILINAMA SOCIALI- 
ZACIJA.

Naujoji Zelandija pri
klauso ' Anglijai, taip kaip 
Kanada, bet paskutiniais 
laikais tenai labai įsigalėjo 
darbininkai. Pastatyta jų 

' valdžia pradėjo vykinti 
svarbias sociales reformas

Mečislovas Marcinauskas, Jono 
Marcinausko sūnūs, gimęs Chicago
je, pajieškau krikšto tėvelio MEČIS
LOVO PALIUNO; mane tėvai išve
žė į Lietuvą 2 metų senumo, maža, 
18 metų atgal, dabar aš noriu sugrįž- į 
ti j Ameriką ir man reikalingi doku- ■ 
mentai. Jį patį prašau atsiliepti, arba i 
kurie žinote kur M. Paliūnus randa
si, malonėkite greitai pranešti jo ad- ■ 
resą. Už pranešimų stengsiuos kaip ' 
nors atsilyginti. Charles Shopis (0) ‘ 

34 Liberty st., Ansonia, Conn. | 
--- --------------- ------------------------------ ~ |
Pajieškau Faliusios VERIIUKIU-i kunus . ______

TĖS, po vyru Pulauskienes; iš Lie- i Soldino mišką, spausdinti keturiomis i ~ v- . t
tuyos Gelviškių vienkiemio, Žaslių į spalvomis, 15x20 didumo, labai pui- 40 Valandų darbo Savaite
valsčiaus, girdėjau Amerikoje ji gy- kus artisto J. Arlausko piešinys- ! V
yeno Dunkirk, N. Y. Malonėkite alsi-| iJraž'ausia Kalėdinė dovana nusiųsti! 
šau' ti, kurie žinot kur ji randasi, į Lietuvon. Kaina 25c. už vieną. Už- ■ 
prašau praneškite, už ką tariu ačiū, sakant pažymėkit. kokiais porit mė- 
i’uriu svarbų reikalą. (0 tiesiais, lietuviškais ar angliškais.

Katarina Bukauskienė ■ Agentai norintieji pardavinėt, ar-
4 Hancock st., Peabody, Mass. I ba biznieriai kreipkitės dėl inform*-, 

----------------------------------------- I ciju šiuo adresu:
STANDARD CALENDAR CO., 

332 Broadway, So. Boston, Mass.
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ATVAIZDUOJA abudu la-
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JIE

Aš Darata Rugšteliutė, po vyi u 
Lenartavičienė, pajieškau brolių jįj-! 
LIAUS ir TAMO RŪGŠTELIO. Jie 
paeina iš Vilniaus gubernijos. Kas 
pirmas praneš man tikrų jų adresą, į 
atlyginsiu $5.00. (0) i

D. Lenartavičienė
R. R. 1, Box 203, 

West Frankfort, Ill.

Dabar valdžia įspėjo visus 
darbdavius, kad jie neka
potų darbininkams atlygi
nimo. Socialistų kontroliuo
jamas parlamentas ir vy
riausybė dabar pradėjo sta
tyti valstybės lėšomis mo
derniškus darbininkams bu
tus.

Petronėlė Lamsargienč
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

'GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie. 
I turite kokius " , ' ’
tės pa« mane: duosiu gerą patarimą 

ki.oit Fzvwlzi i / KA
miejų, Si- j ____ _________________

, - ------------- . kilu- I įsu s. Water SL. Philadelphia. Pa.
sius iš Šilavoto parapijos, Pažarsčio j 
kaimo. Taipgi prašau atsiliepti sesu- ' 
tę Magdaleną Kazlauskienę. Visi at- į 
važiavo Amerikon prieš karą, gyve- ' 
no Pennsylvanijos valstijoje. Jie pa- j 
tys arba kas nors-iš jų gerų d—vgų, 
žinančių jų likimą, malonėkite man 
pranešti, busiu labai dėkinga, nes pa
ti rengiuosi grįžti į Suvienytas Vals- 

' ’, 'l 
Argentinos jiems pranešti. Mano ad
resas: Sra. Maria Meldažytė de Stra- 
kelaitienė. Poste Restante, Correo 
Central, Buenos Aires, Argentina. (0

savo šeimyna, -----------------------------
sukelia dideli Pajieškau brolių Baltramie.
i • • - * moną ir Valentiną Meldazius,

nesveikumus, kreipki-

ir būsit patenkinti. (50)
TET. LAMSARGIENĖ

“KELEIVIO” DRAUGAI! 
Pasiūlykite “Keleivį” kiek- 

gaut, .p.vv yvv. nad - i vienam savo draugui. Tik $2
toklOS politiškos bylos tan- žinančių jų likimą, maloneiKite man 
kiai nueina ant šuns vuode- ^SJ^rįžti į'’ suvienytas vais- 
gos, tačiau padaro nesma- ir turiu labai svarbių -žinių iš 

nes šiais į gumų. > a——:— ..a

308400 BEDARBIU GAVO 
DARBO.

Washingtono žiniomis, 
per pereitą spalių mėnesį 
308,400 bedarbių buvo pri
imta atgal Į darbus.

nereika-

Yra kalbama, kad Cleve
lande bus atidaryta aviaci
jos mokykla, kurią užlaikys 
federalė valdžia. Į šią mo
kyklą bus priimami liuosno- 
riai studentai, kurie lanko 
kolegijas. Už mokslą ir ki
tas išlaidas žada užmokėti 
federalė valdžia. Kiek gir
dėti, panašių mokyklų bus 
įsteigta daugely miestų. Ą- 
merika rengiasi, kad priruo
šti gerą skaičių lakūnų.

Čia Įvyko Ohio valstijos 
advokatų konvencija, kur 
dalyvavo virš tūkstantis ad
vokatų iš įvairių miestų. 
Konvencijoj buvo padaryta 
daug tarimų, kaip galima 
butų sumažinti įvairius 
prasižengimus, o labiausiai, 
kaip sulaikius jaunimą nuo 
kriminališkų prasižengimų.

Uždarytas Union Bankas 
žada vėl atmokėti dalį pi
nigų 
buvo uždaryti, 
prieš Kalėdas.

tiems, kurių pinigai
Mokėsiąs

Ch. Žiuriui iškelta $50,000 
byla.

Miesto konsilmanas Cla
rence L. Young pralaimėjo

Greičiausis Lėktuvas Pasauly.

Mirę lietuviai.
Mirė Juozas Ulonas nuo Parsiduoda Farma.

1881 Reybura Rd.,' sfalau-lĮ ft®. "tUffSiTSiK 
kęs 56 metu amžiaus. Anie- Priežastis pardavimo—esu labai se- 
,.41.^4 nas, nevedęs ir nesveikuoju. Oraslikoj išgyveno apie tnsde- jaukus, žiemos visai trumpos, I 
Šimts metu, priklausė prie nešaltos. Platesnių žinių klauskite 
Dr. V. Kudirkos draugijos, Si/KS'įŠ1“- '”b" ® 
paliko žmona, dvi dukteris. R- Mitcheii 
ir vieną sun^ ‘ J ' 1 Aladd,n star Wll-h.

leninio Ona čyžiehė , nuo, Reikalingas Darbininkas 
16010 Parkgate avė., susi-j Dltbt nnt ukVs aplink na,nuSi dar. 
laukusi 45 metų amžiaus.) ba» nesunkus, karvių melžti nerei- 
Pol41-r\ srwvo iv • i' šia, maža ūke tai ii darbo mažai.raiIKO vyi.ą 11 sūnų. . b Rakami iaišką pažymėkite kiek

Mirė antanas Nauričikasjij r’0,-e1slt už,1alexiowiiite 
jį UŽmUŠė gatvėkailS eiliahtl fe. .F. D. 2. ' Thomaston, Conn, 
skersai gatvę. Velionis buvo; 
gerai žinomas lietuvių ii' 
svetimtaučiu tarpe. Gyveni- 
ma darvdavo traukdamas doma kurie 
fotografijas ir atlikdamas gaus sveikatai, 
mažus spaudos darbus. Bu- • ■ ■ 
damas neturingu ir neturė
damas gei-ų įrengimų, dides
nių darbų negalėjo atlikti.

Naunčikas buvo geros šir
dies žmogus, ir daug yra 
prisidėjęs prie visokių lietu
viškų darbų. Taipgi yra 
daug paaukavęs įvairioms 
organizacijoms. Labiausia 
yra paaukavęs Liet. Kultūri
niam Darželiui, darbu, ne 
pinigine auka. Bet jeigu bu
tų reikėję už jo darbą, už 
klišių padarymą mokėti, tai 

•tas butų atsiėję keli desėt- 
kai dolerių.

Paliko nubudime moterį 
Marijoną ir dukterį Birutą.

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

k-.ie geriausiai veikia žmo-

Priedu prie to yra spalvuotas Eu
ropos žemlapis, kuris parodo šių die
nų mušius ore ir ant vandenio, taipgi 
didžiausi susikirtimai is oro ir ant 
sausžemio. Kaina 35c. 3 setai už S1.

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

Nepaprastas Palengvinimcs
Reumatiškų Skausmų

Nckentčkite 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 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

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

GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

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

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 ne vien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

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

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

niu Valstijų armija. Sakoma, kad šitas orlaivis esąs greičiausia visame pasauly, j 7 
valandas ir 30 minučių jis perskrido per visas Jungtines Valstijas, virš 3,000 mylių.

Gelžkelių kompanija pa
šaukė darbininkus atgal 
prie darbų. Jie buvo paleisti 
prieš porą metų. Taisoma 
daug tavorinių traukinių, 
kurie nebuvo vartojami per 
keliatą metų. Pašauktų dar
bininkų bosai sako, kad 
daugelis Amerikos dirbtu
vių pradės smarkiai dirbti, 
tai ir gelžkeliams biznis dik- 
čiai pakils. Reiškia, rengiasi 
prie ko nors, ir tikisi, kad 
dalbai visur pagerės. Žino
ma. viskas priklauso nuo to, 
kiek ilgai Europoj? karas 
tęsis. Fabrikantai nieko

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

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

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

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir 
Sustiprinkit 
PLAUKUS

Vartokite Alexander’s Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinantį Tonikų. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi-

Jei norile žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”

•1.1“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
I>renumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

žmonėms neduos, jeigu jie 
patys negalės pasipelnyti.

Jonas Jarus,
ALEXANDER’S CO 

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, M ASS.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
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Moterims Pasiskaityt
A A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENE.
“MOTERŲ ŽEMĖS ŪKIO 

ARMIJA” ANGLIJOJ.
Anglijoje daugybė vyrų 

pašaukti i kariuomenę.* Ry
šium su tuo žemės ūkyje žy
miai sumažėjo darbo rankų 
skaičius. Vyriausybės ap
skaičiavimu, šiuo metu že
mės ukiui reikalinga 50,000 
darbininkų.

I
Kilo reikalas žemės ūkio 

darbininkus vyrus pakeisti 
moterimis.

Ledi Denman, pavyzdi 
nės faunos savininkė, pra 
dėjo organizuoti “moterį 
žemės ūkio armiją.” Armiji 
sudaromą iš savanorių, jau 
nu ii sveikų moterų, norin 
čių padėti valstybei. Sava 
norėms surengti kursai, ku 
riuose -jos supažindinamo 
su žemės ūkio darbais ir at 
lieka praktiką. Savanorė; 
pasirenka tą žemės tikit 
darbą, kuris joms labiau pa 
tinka. Iš baigusių kursus su 
daromi būreliai, kurie siun 
čiami ten, kur trūksta vy
rų darbo jėgai.

Į moterų žemės ūkio ar
miją jau užsirašė keliate; 
tūkstančių jaunų moterų. 
Tai įvairių socialinių sluok 
snių ir įvairiausių profesiją 
mergaitės ir moterys, kurio; 
į savo darbą žiuri kaip j 
svarbią valstybinę pareigą.

“Labai įdomu, kad mies
tietės, nekuomet nebandžiu
sios žemės ūkio darbų dirb
ti, greit pasidaro puikios 
darbininkės. Anglų inteli
gentės stoja į “armiją” rim
tai dirbti, o ne rodyti save 
patrijotizmą. Jos nebijc 
“pagadinti rankų” ir dirbti 
kaip “prastos moterys.” Sa
vanorių moterų skaičius kas
dien auga. Didelis organiza
cinis darbas atliekamas 
“angliškai” t. y. rimtai ir ra
miai, be jokios tuščios rekla
mos, kuri yra taip mėgsta
ma fašistų valdomuose kra
štuose.

Ledi Denman farmoje vi
są dieną verda darbas. Čia 
“armijos štabas.” Čia regis
truojamos savanorės, čia 
kursai, čia atliekami prakti
kos darbai ir tt.

Užsienių korespondentai 
stebisi anglų moterų suge
bėjimu organizuotis be triu
kšmo greit ir tvarkingai. Sa
varankumas, laisva draus
mė ir savo pilietinės parei
gos supratimas —štai bu
dingi anglų moterų bruožai, 
vis tiek kokio išsilavinimo ar 
socialinės kilmės jos be
būtų.

“Moterų žemės ūkio armi
ja” turi savo darbo ir para
dinę uniformą. Darbo dra
bužiai: rudos kelnės, spor-

tiški marškiniai, guminiai i 
batai ir neperšlapamas pal-1 
tas. Paradinė uniforma kiek j 
gražesnė-: “chaki” spalvos 1 
kelnės, žali marškiniai, žali , 
švarkai ir plačiabrylės skry-1 
belės. .

“Armijos” intendantūra 
: prupina moteris savano-1 
res maistu. Maistas papras-. 
i as, sveikas, skanus.

Ledi Denman tiki, kad ar- 
imiausioje ateityje turė- 
ianti apie 40,000 savano
ri- Į
—Kadaise admirolas Nel- 

onas, sako ji, mūšio ties 
Tafalgaru išvakarėse krei- 
ėsi į savo jurininkus to- 
‘ais žodžiais: “Anglija yra 

sitikinusi, kad kiekvienas 
ūsų atliks savo pareigą!” 
r dabar Anglija yra įsitiki

nusi, kad jos moterys atliks 
:<avo pareigą. F.

KAIP MES MANOM, O 
KAIP IŠTIKRUJŲ YRA.
Skaitant ir klausant radi- 

p skelbimų išrodo, kad jei 
turi moteris ar mergina nė
ra graži, tai jos pačios kal
ėj jos apsileidimas ir visiš

kas nepaisymas apie savo 
šžiurą. Jei jos veido oda 
nėra kaip rožių lapai, rau
tos nėra švelnios kaip ange- 
o paglostymas, o akys neži
la kaip žarijos, tai vis dėl 
o, kad ji arba neperka, ar
ia nežino kokią kosmetiką 
pirkti ir kaip ją vartoti.

Tokią dainą dainuoja 
kosmetikų išdirbėjai, ir kaip 
manydami 

manančiom moterim įpiršti 
-avo prekę. Ir jiems tas la
bai sekasi.
int visokių pudrų ir veido 
tepalų moterys praleido 
5400,000,000. Tai baisi su
ma pinigų! Jos išvartoje 
52,000 tonų valomojo kice
no, 27,000 tonų odos tryni
mui skysčių, 20,000 veidui 
prausti muilo, ir daugybę vi
sokių pudrų ir tepalų.

Daugelis moterų mano, 
iuk jų veido o'da yra labai 
delikatna, vanduo jai pa
kenks, todėl vietoj vandens, 
valo ją kremais. Mano, kad 
kas vakaras reikia veidą pa- 
aliejuoti ir duoti odai mais
to, kad ji neišdžiutų ir nesu- 
-iraukšlėtų. Tas netiesa. 
Sveika žmogaus oda van- 
lens nesibijo. Nieks taip ge

rai odos nenuvalo, kaip šil
tas vanduo ir geras muilas. 
Maisto odai išlauko negali
ma duoti, nes ji jo taip ne- 
iriima. Maistas, kaip visam 
kunui, taip ir odai galima 
suteikti vien tik valgiais, ir 
žiūrėti kad viduriai nebūtų 
užkietėję, o tąsyk veidas

nori lengvai

Pereitais metais

Tikra, Nedažyta Gražuolė.

šita jauna studentė, Margaret A. Lovell, Youngstow- 
no kolegijoj buvo pripažinta kaip gražiausia „mergina. 
Ji nevartoja jokių dažų savęs pagražinimui.

Iš Dykaduonių
©

Gyvenimo Floridoj. KANADIEČIO LAIŠKAS

' -S;, '5

n ne Shirley

Nancy Kaily 
u ' . -aai

šis vaizdelis parodo, kaip turčių moterys gyvena saulėtoj Floridoj. Anot tos pasakos, 
nei jos aria, nei sėja, bet turtingos ir laimingos; o kitos, kurios visą gyvenimą pra
kaituoja, nieko neturi, šitokia visuomenės santvarka labai neteisinga ir todėl socialis
tai nori ją pakeisti. Prie socializmo šitokias atostogas turės ne dykaduoniai, bet dar
bo žmonės.

iri Farmerių Kampelis. suomipsaBijosi dideliu
I r 1 ii (ji •

taturos kursus, tai sugeba 
prieš diktatūrų garbintojus 
gerai ir atsispirti. Mes turi- 

: me ir savo, kanadiškę gazie-

j Stalino ‘įdėjų.’ (Jis turi min- 
l ty ‘Liaudies Balsą.”—J. K.)

“Nagi, pagaliau, gal ir dėl 
Vilniaus nurimsim. Juk tri-

I spalvė jau plevėsuoja ten. 
Tik gaila, kad Suvalkijos 
dzūkų sostinę Seinus dar 
mindo vokiškas batas. Juk 
Seinai mums nemažiau 
brangus, kaip ir Vilnius. 
Atsimeni, ir mudu sumu
šėm po porą klumpių 1919 
metais, kol išsimokinom te
nai kariško ‘muštro.’ Vie
nok širdis jaučia ką tai to
kio, kad ir Seinai, anksčiau 
ar vėliau, prisiglaus prie 
Lietuvos.

“Džiaugsmas maišosi su 
pagieža, kad daugumas Vil
nijos lietuvių pasilieka ‘ge
radariams,’ bet ką gi pada
lysi; gal laikui bėgant teisy
bė paims viršų. Žinai, Jonai, 
per šį dešimtmetį teko gan 
daug susidurti su diktatūrų 
skelbėjais, bet kaip tai jie

Nepersenai gavau iš vieno 
draugo, gyvenančio Kana
doje, Manitobos provinci
joj, laišką. Nekurios laiško j mc u oovw, ga*ic-
vietos gana įd.orpios, .todėl tą, bet ji nesuspėja Vaikytis 
manau, kad ir “Keleivio” 
skaitytojams bus įdomu pa
siskaityti, kaip musų broliai 
Kanadoje gyvena. Tarp kit- 
■ko jis rašo:

I “Aš jau apie šeši metai, 
kaip gyvenu vidurinėj Ka-

. nądoj; kviečius auginu, far- 
1 meriauju. Sumažėjus dar- 
Ibams Montreale, atvažia
vau čionai. Šičia, žinoma, 
bedarbė nejaučiama: dirbk, 
kiek nori. Žinai, išmokau 
karves melžti ir dar abiem 
rankom. Šis mano draugas 
Lietuvoje kiek laiko valdi-

“Apie keturis metus gy
venau vienas, bet nusibodo 
viengungio gyvenimas, tai 
jau antri metai, kaip pasi
ėmiau ir šeimyną iš Lietu
vos. Dabar gyvenu ir aš kaip 
“žmogus.” Sūnus jau dideli, 
eina mokyklon ir jau neblo
gai pramoko angliškai. Vi
siems kartu smagiau gyven- 
ti. Ii viskas butų pusėtinai, manęS neįtikino savo “idea- 
tik bloga, kad mes jau sen- ]ajs’; ag kaip buvau ištiki
mame. Pasiziun į save ir mas demokratijai, toks ir 
taip pat jautiesi ant sveika- pasj]ikau 
tos, kad jau peržengęs gerą 1 
pusę gyvenimo. C, _ 
dar taip nesenai 
su klumpėm 
jom.’ (Su laiško autorium 
esame iš vienos vietos, nuo 
Šventežerio-Lazdijų; 1919 
metais kartu buvome sava
noriais ir stovėjom savo ap
skrities mieste — Seinuose; 
apsirengę buvom (kuo kas

O, rodos, l 
po Seinus 

‘muštravo-

bus gražus, oda švelni 
skaisti.

Per daugelį metų tūli | 
žmonės manė, kad nuskiltus 
plaukus, jų vieton ataugs ’ 
daug storesnį, tankesni, ir I 
stiprseni plaukai. Taip nė- kokiu budu galima išlaiky- 
ra. Tyrinėjimai parodė, kad ti grudus duonai, kad kirmi- M ....

vėl at- nai neėstų? Juk žinom, kadi savo šalies gynimą, bet vie-į 14 karvių, 4 kiaules, apie 
\ nvi I.'/ai cin\i Iti i Iim m «■» <-» i oi i zm-vi 10 cnrli iir/oi 1 1 i b 1 i trieili 1 »• HVOli m »m n o

Kaip išsaugot grudus, kad 
kirminai neėstų?

Gal kas iš farmerių žino

Amerikoje jau pradėta -------or -------- v----------
krėsti juokus, kad mažutė turėjom; kas neturėjo čeba- 
suomių tautelė taip narsiai, tų, tam gerai buvo ir su 
kerta užpuolikus. Teatruose klumpėm.—J. K.) 
rodoma šitokia scena: keli Į “Nors kiek parašysiu apie 
jauni suomiai tariasi apie savo.turtą. Turiu 4 arklius,

koki buvo, toki ir 
auga.

Plaukų dažai labai tan
kiai buna nuodingi ir turi 
kenksmingų odai chemika
lų, todėl plaukus dažyti nė
ra patartina. Jeigu jau būti
nai norima nudažyti, tai 
reikia kreiptis pas eksper
tą; bet ir tenai, jei galvoj 
bus koks šašas arba įdrėski
mas, galima kraują užnuo- 

, dinti. Anna J. Baltrus.

KEPTI SVOGŪNAI.
12 mažų svogūnų, 

mažiau didesnių
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
1 puodukas pieno 

puoduko duonos tru
pinių

Druskos ir pipirų.
Išvirink svogūnus sūdy

tam vandeny, kad butų 
minkšti, bet čieli. Padaryk 
baltą sosą iš sutirpyto svies
to, miltų, pieno, druskos ir 
pipirų. Sudėk išvirtus svo
gūnus į keptuvą, užpilk pa
darytu sosu, apibarstyk duo
nos trupiniais ir apdėk svie
sto šmočiukais. Kepk karš
tam pečiuj kol aprus.

Tinka prie keptos arba 
virtos kiaulienos, jautienos 
ir avinčienos.

arba

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

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

g'■■ liai aprašyta apie Rymą. Lietu- 
>š’ a; vertimas yra lengvas ir gra- 

' s Chicago. III. 1909, pusi. 432.
Drūtai apdaryta ........................ $2.50
Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzer) 

sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 
■žmonės rašyti «išmoko, kokiu budu iš
dirbi sau raštą kiekviena žmonių tau- 

11. Chicago, 1905, pusi. 304.
Amlirvta ......................................... $2 50

. KARCERIS
lytojas ir Chirurgas 

an l-is- nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
nnn 6 iki 3:30 vakaro.

• «n.l oninis; 10 iki 12 dienų.

S'" Palstcd Street 
CHICAC3, n.L.

Tel. Boulevar l 8183

Amerikoj yra supilti milio- nas senis suomis sėdi užsi-1100 vištų ir užauginome a- 
nai bušelių grudų, kurie lai-1 mąstęs ir tyli. Jaunuoliai, pie 100 kalakutų (kurkiu), 
komi magazinuose po kelis 
metus, ir jie išbūna sveiki. 
Bet aš kaip tik palaikau .sa
vo grudus iki pavasario, tai 
juos ir pradeda ėsti visokie 
gyviai. O jau vasarą tai tik
rai amaras užpuola.

Taigi, jei kas iš ūkininkų 
žino, kaip javus apsaugot, 
tegul praneša per “Kelei
vį'.” Dėkingas užtai busiu 
netik aš, bet ir kiti.

Farmeris,
N. Wilmington, Mass.

metais ant farmų 
31,614.269 žmonės, 
m.—30,445,350. 
m.—31,800,907.

Truputis statistikos apie 
farmerius Jung. Valstijose.

Kaip parodo valdžios sta
tistikos duomenys, gyvento
jų skaičius ant farmų Jung
tinėse Valstijose per kelioli
ka paskutinių mėtų stovi be
veik vietoje. Pavyzdžiui:

1-920 
gyveno

1930
1935
Iš šito skaičiaus 1935 me

tais baltveidžių farmerių 
buvo 27,767,230, o juodvei- 
džių—4,033,677.

Tais pačiais metais Junge 
tinėse Valstijose buvo iš vi
so 6,820,350 farmų, kurių 
bendras plotas turėjo 1,054,- 
515,111 akrų žemės, kuri 
buvo valdžios įkainuota 
$32,858,844,012.

Daugiausia farmų yra Te
xas valstijoj. 1935 metais jų 
tenai buvo iš viso 501,017 su 
137,597,389 akrais žemės. 
Mažiausia jų yra Columbi- 
jos Distrikte, nes vos tik 89.
Lengvas Budas

Išmokt Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžiu it 

□Raikailiejimų fti Icnvtja sutaisyta taip 
■engvai ir suprantamai, kad kiekvio 
įas gali greitai išmokt kalbėt anglis- 
cai. Joje telpa netik atskiri žodžiai 
□et čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- 
jjus krautuven, pas dakvarų, pas bar- 
'daskutį, pas kriaučių ir it Su fone- 
išku Ištarimu ir gramatika. Antr* 
)adidinta ir pagerinta laida. Sulai**

'lichelponae Pusi. 95............... 35c

LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų 
apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma

tulaitis. Arttra, peržiūrėta ir page
rinta laida. Kaina ........................ 25c.

“Pakaks politikuoti. Negi 
surašysi laiške visa, ką šir
dis sako !—P. L.”

Manau, komentarų čia 
jokių nereikia. Norėjau tik 
parodyti skaitytojams kaip 
musų broliai išeiviai Kana
doje susitvarko ir gyvena. 
Norėjau parodyti ir tai, kaip 
musų lietuviai, sakysiu, nau
josios kartos, ne taip greitai 
pasiduoda naujiems vėjams, 
naujiems mokinimams. “Aš 
kaip buvau ištikimas demo
kratijai, toks ir palikau.” 

. Šie žodžiai labai gražiai ir 
rimtai skamba. Tuo tarpu 
musų senesnioji karta, atei- . 
viai atvykę čia prieš 30 me
tų, buvo kaip tas šiltas vaš
kas; kas ką norėjo, tą iš tų 
lipdydavo. Todėl šiandien 
,mes turim eibę nesusikal
bamų, kritiškai negalvojan
čių, nesvarstančių, fanatikų- 
davatkų iš visų pusių. J. K.

IllCJClyO UJU. uauitu'jliui , jlw Ciou y av v<a ava ■

klausia jį: “Kodėl tu nieko Žemės nuomuoju 160 akrų, 
nesakai? Ko taip nusimi- Šiais metais manau pirkti, 
nęs?” Senis atsako: “Daly- Butų viskas gerai, tik ne
kas čia netaip lengvas, kaip 1 smagu, kad,tenka gyventi 
jums išrodo. Bolševikų ar- tarp svetimtaučių. Keturios 
mija didelė. Jie giriasi turį lietuvių šeimynos gyvena 
12,000,000 kareivių. O mu- nuo manęs už apie 12 mylių. 

Kur gi Jonai, atvažiuok į svečius. 
Turim gana kiaušinių, pie
no, mėsos ir visko, tai ‘paba- 
levosim,’ tik nepamiršk!”

Vėlesniam savo laiške jis 
rašo:

“Mes kol kas visi sveiki. 
Darbuojamės prie ūkės. 
Kiek nuobodus gyvenimas 
ūkyje žiemos metu, bet be
darbės nejaučiama, tai ir 
laikas greitai eina.

“Tai tiek tik apie save.
Musu kraštas kariauja, tai K Vaitiekūnas — kasierius, 
. _ * t* • i a • i o»L o* ____ir karo atmosferą siek tiek 
jaučiame. Kai kurie stoja 
savanoriais Kanados armi- 
jon, bet aš nemanau ‘karu- 
žėn joti,’ jei neprivers. Skai
tau ‘Naująją Gadynę.’ Ji 
man patinka, nebloga; ma
tomai, tie žmonės išėjo dik-

su šalis nedidele. c 
mes visus juos palaidosim?

(JAUNA KITĄ VYRĄ. LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas,

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

733 Lincoln st., Waukegan, Ill.
Suz.ina Gabris—nutarimų rast. I

730 McAlister avė., Waukegan, Ui. 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, Ill.

726 — 3th St.. Waukegan, 111.
KASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, 1 K'. Ąmbrozunas. 
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

P. RukštaKs, J. Jarušaitis.
Susirinkimai buna paskutinį nedSl- 

‘hiaid od -a oo: T ‘otsauąui ouzožf tueip 
Liuosybčs Svetainėje, kamp. Sth ir 
Adams Sts. Waukegan. Ill.

§ LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA
v-------------------------- - -------------------------------------------------------------------------- -

8

čia parodyta Michigano re-iQ 
publikonų senatoriaus Vanden- R. 
bergo duktė Barbara, kuri buvo 
jau ištekėjus už tūlo Knighto. 
Dabar laikraščiai praneša, kad 
ji gauna jau kitą vyrą, tūlą 
Johną W. Bailey. Vestuvės bu-j 
siančios Washingtone 30 gruo
džio.

TIKĖJIMU ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantepie de la Sau- 

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago, 1914. Kaina ............... $7.00

KUNIGU CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigų bepatystės is- 

puolimas. šių knygų turėtų nerskai- 
torija, pasekmės ir jų doriškas nu
lyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterįs, 
dukterįs ir mylimosios nepapultų j 
tokių kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.............. 25c.

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

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 
KAINA $1.00.

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

S

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta
Kaina S2.50

1 KELEIVIS
253 Broadway So, Boston, Mass.
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KAS GilRDEll LIETUVOJE
muu mu»ų koi eipoiidentų ir Ii Lietuvm Laikraičlų.)

ŽEMAITIJOS TUR- * 
GUOSE.

Kaip žinoma, Lietuvoje 
jau senai įvesta nauja matų, 
saikų ir svarstyklių sistema. 
Bet platesniame naudojime 
ji dar pilnai neprigijo; te- 
basaikuojama senoviškai: 
“pūrais,” sveriama svarais 
matuojama aršinais, ir tt. C 
tie pūrai, svarai ir aršina 
kiekvienoj apskrity, net 
valsčiuje, pagaliau net kai 
me vis kitoki: vienur dides
ni, kitur mažesni, žodžiu 
turgaus matai pareina nuc 
kiekvieno paskiro piliečio 
sąžiningumo...

Dažnai nugirsti turguj ši
taip besikalbant:

—Keik praša ož avežas?
—Devynetą litų.
—Vo be ko nedousi?
—Nu, be aštoūnių er 

sės...
—Keik čia yr?
—Pripyliau pūrą...
—Vo keik bus kilogra

mų?
—Douk šventą pakajų,— 

širsta pardavėjas. — Eško 
aš galiu žinoti, — nugi ar n 
vesteik: ku mata, tu ei 
perk!”

“Jš akies”' galima pirkt 
arklį, karvę, na, milo gaba 
lą, bet javus ir kitus ūkio 
gaminius, kurių svoris bei 
dydis dažniausiai pareina. 
nuo jų kokybės, visai neįma
noma.

Ne tik didmiesčiai turi 
garsiuosius savo “talkuč- 
kių” sukčius; nemaža pana
šių lengvo pasipelnymo mė 
gėjų zuja ir mieste lių-kaimr 
rinkose. Jie turi net pasi
skirstę rajonus. I? vienos pu
sės, vieškely, saugo įvažia 
vimą į miesteli koks nors 
Boruchaš sti Šllomke, iš ki
tos Chaimas su Mauškiu ir iš 
galų dar kiti, žodžiu, apsu
pa visą miestelį ir stropiai 
seka kiekvieną Įvažiuojantį 
ūkininką.

’ Tačiau atsitinka, kad kar
tais ir žemaitis ūkininkas 
net įgudusį kupčių apsuka.i

pu

LABAI SUNKUS PALIKI
MAS MUMS .ATITEKO...

Taip pasakė “L. Ž.” ben
dradarbiui Vilniaus valdy
tojas p. Merkys. Esą, čia, 
Vilniuje susimaišė viskas: 
demoralizuoti buvusios len- 
<ų armijos kareiviai, parti
zanai, paleisti iš kalėjimų 
iriminalistai, įvairus bėg
iai iš visų pusių, kurie ne- 
ųri jokios ateities, avantiu- 
istai, svetimi agentai, iš
misti iš normalaus gyveni- 
no vėžių geros valios žmo- 
lės ir tt. žodžiu, mums ati- 
eko toks mišinys ir tai vi- 
ais atžvilgiais karo nualin
ame mieste, kad jis sutvar- 
;yti reikės daug pastangų ir 
"aiko, kad galima butų į- 
jungti į Lietuvos valstybės 
jrganizmą. Tačiau padėtis 
nors ir sunki, bet nėra bevil- 
iška, reikia tik darbo dar 
tartą darbo ir ištvermės, 
musų visų geros valios žmo
nų, norinčių paversti da- 
oartinį Vilnių Lietuvos val- 
tybės sostine pilna to žo- 
Ižio prasme.

KLAIPĖDOS NACIAI NU
BAUDĖ BIBLISTUS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Klaipėdos nacių 
eismas nubaudė pustre- 

čiais metais kalėjimo du 
biblistu, Heinrichą Augustą 
.r Johaną Grubertą. Biblis- 
ai kaltinami, kad nepripa
žįstą valstybės. Jiems kiek
viena vyriausybė, kiekvie
nas karalius, kunigaikštis, 
prezidentas arba fiureris y- 
a velnio padaras. Jų kny

gose Trečiasis Reichas at
vaizduotas hakenkreucais 
apsikarsčiusiu tigru. Nors 
jie nuo gegužės 1 d. savo 
misijų darbą nutraukė, bet 
naliko prie savo įsitikinimų. 
Jų mokslo tikslas esąs “pa
vogti vokiečių tautos sielą,” 
—paaiškino teismo pirmi
ninkas Funkas.

net įgudusį kupčių apsuka. 1 ŽEMES ŪKIO RŪMAI { 
Štai kaip kartą vieton šeško VILNIAUS KRAŠTĄ SIŲS 
buvo parduotas katinas.

To tikro nuotykio pradžia 
paslaptinga, tur but, prasi
dėjo priemiesty. Kaip ten 
bebūtų, bet faktas, kad kup- 
čius labai sujaudintas atbė-. 
go prie turguj stovinčio ve-' 
žimo. Rankas paslėpęs už-1 
Sugary, užkimusiu isterišku

al^u klykia kaimiečiui:
—Tu man pardavei šeš

ką?.
; ■—Taip, pardaviau, — ra- 
imiAi atsako žemaitis.

Kupčius ištraukia iš už 
nugaros ranką, kurioj žvil
ga gražus juodmargas kai
liukas ir urnai prikiša kai
miečiui.

—Nu, kas čia?
Žemaitis įdėmiai apžiūri 

kailiuką ir ramiai sako: 
' —Tai katinas.

' Kupčius garsiai 
spiauna ir vėl.klykia:

—Aš tave klaustu 1 ar par
davei man šešką?

—Pardaviau...
Kupčius vėl spjaudosi ir 

vėl klausinėja, o žemaitis 
ramiai atsakinėja. Aplinkui 
skamba linksmas juokas.

24 AGRONOMUS......
Žemės ūkio rūmai Vilniu- 

i je parėmė dviejų vaivadijų 
i ten buvusius žemės ūkio rū
mus, kurie dabar likviduo
jami.

Nepriklausomos Lietuvos 
' Žemės ūkio lumai Vilniuje 
’ atskiro skyriaus nesteigs, 
bet žemės ūkio reikalus taip 
pat tvarkys kaip ir iki šiol 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tuo reikalu Žemės ūkio lu
inai paiuošė Vilniaus krašto 
agronomų etatus ir patiekė 
žemės ūkio ministeriui pa
tvirtinti.

Vilniaus krašte bus trys 
apskričių agronomai 
rajonų agronomas.

ir 21

nusi-

KIEKVIENĄ DIENĄ VIL
NIUI SIUNČIA C’O PEN
KIS VAGONUS MĖSOS.

Kiekvieną dieną “1-— 
tas” Vįlniui siunčia po pen
ais vagonus mėsos. -------
mis dienomis buvo siunčia
ma tik nepriklausomos Lie
tuvos galvijų, 0 dabar pra
dėta siųsti h- iš Vilniaus 
krašto supirktu galvijų mė
sa. Greitu laiku į Vilnių mė
sos transportas sumažėsiąs, 
nes dabar ten steigiama 
skerdykla.

■ Be to, žemės ūkio ministe- 
rio paliepimu, Vilniaus kra
šte įsteigta keliatą gyvuliu 
supirkinėjimo punktų.

MAŽAMETIS NUŠOVĖ 
SAVO DRAUGĄ.

Žaslių valsčiuje, Kaugo
nių kaimo gyventojas Pet
kevičius, šaulio teisėmis na
muose laikė karišką šautu
vą. Suaugusiems iš namų 
išėjus, liko tik mažametis, 
14 metų amžiaus, Petkevi
čiaus sūnūs. Netiukus pas jį 
i svečius atvyko to pat am
žiaus kaimyno sūnūs. Be- 
žaisddmi jie pastebėjo šau
tuvą ir juo susidomavo. Įsi-

“Mais-i drąsinę pradėjo žaisti su 
šautuvu, ?

Pii-mo- do šūvis ir subėgę kaimynai
šautuvu. Netiukus pasigir

rado Petkevičiaus šunų pa
sislėpusį, o kaimyno sūnų 
paplūdusį kraujuose. Jam| 
kulka buvo pataikiusi į kak-1 
tą ir vargšas jau neberodė, 
gyvybė? žymių.

KELEIVIS, SO. BOSTON

> !

Ii

t rS

Septintas Puslapis

Vaizdai Iš Užpultos Suomių Žemės.

ui

Iš kairės pusės čia matosi Suomijos sostinės Helsinki] gatvė. Įsidėmėkit, kokie moderniški pas suomius triobesiai. 
Iš dešinės gi pusės ginkluoti Suomijos darbininkai keliasi per upę ginti savo šalį nuo užpuolikų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
(Per Gen. Lietuvos Konsulatą.) I cĮar Raiba lietuviškai ir ailg- 

' -------- liškai); jos prie stalo teikė
publikai informacijų ir par
davinėjo atvirukus su Lie
tuvos vaizdais. Tiek atskiri 
eksponatai, tiek skoningai 
papuoštas stalas turėjo di
delį pasisekimą ir iš lanky
tojų susilaukė daug pagyri
mų. Ypatingai didelį susi
domėjimą sukėlė gražus 
tautiniai (Vilniaus krašto) 
drabužiai, 1 
minėtos mergaitės. Parodė
lėje buvo išdalinta gana 
daug informacinės literatū
ros apie Lietuvą.

Mandžuko lietuviai.
Kaunas.— Mandžuko lie

tuvių kolonija negausi, 
prieš 10 metų ji priskaity- 
davo gal apie 5,000 asmenų 
lietuvių ir žydų tautybių. 
Dabar ji žymiai sumažėjo, 
daug išvyko kitur, vienok 
ten nėra susiskaldymo; ne
žiūrint pažiūrų ir tautybių, 
visi Lietuvos reikalai eina 
išvien. Kiekvienas įvykis 
Lietuvoje tuojau randa at
garsį Charbine ir stambios 
aukos siunčiamos tėvynei 
paremti.

Sužinojusi apie Vilniaus 
grįžimą Lietuvai, Charbino 
lietuvių kolonija tinkamai 
jį paminėjo ir sudėjo 100,- 
000 litų (apie 17,000 dol.) 
Lietuvos Universiteto Vil
niuje stipendijų fondui.

Miestų statyba.
Kaunas. — Šiais metais 

į Lietuvos miestų statybą į- 
dėta 66 milijonai litų.

Vilnius. — Vilniuje gyve
nimas visiškai susitvarkė. 
Darbai, mokslas, prekyba, 
pramonė atgijo; maisto gė
rybių pilnos vitrinos. Iškel
tus palengvintomis sąlygo
mis zlotus, suteikus darbą, 
gyventojai atgauna pirkimo 
galią. Stabilizavosi prekių 
kainos ir prekyba įėjo į 
noi malęs vėžes, nes pirklys 
pasitiki pastovios valiutos 
verte ir gauna normaliai 
prekių papildyti. Miestas į- 
veda lietuviškus užrašus.

Berlynas. — Atsakomin- 
guose vokiečių sluoksniuose 
pareiškiama, kad Lietuvos 
Nepriklausomybė naudinga 
ir reikalinga tiek Vokieti
jos, tiek Sovietų Sąjungos 
interesams.

Lietuviškas stalas tarptau
tiniame bazare N-w Yorke.

YMCA savo tarptauti
niame institute New Yorke 
buvo suruošus prieškalėdinį 
bazarą-parodėlę. šitame ba
zare savo stalus turėjo ita
lai, kinai, indai, britų salos, 
lenkai, vengrai, švedai, lie
tuviai ir kiti. Lietuviškas 
stalas tame institute buvo 
parengtas pirmu kartu. Ini
ciatyvos tą stalą paruošti 
ėmėsi iš Lietuvos į Ameriką 
atvykusi paviešėti Aldona 
Kundrotaitė, drauge su jau
na franeuze Denise Margry 
(kuri be franeuzų kalbos

SIENINIAI
KALENDORIAI

1940 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi-

' šokia 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- 
nlanu. Prisiunčiame į namus kas

Z. GILEVIČIUS 
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

PASIKORĖ 80 METŲ 
SENUTĖ.

Šlepekiai, Rokiškio apsk. pianu. Prisiunčiame į namus k 
-- Šiame kaime spalių 20 kalauja. Vienas„25c.—5 už ?1. 
naktį pasikorė Mieliunienė, j 
80 metų amžiaus senutė. |

rei-

(-

i PASIŽVALGIUS PO RU
DENIŠKĄ PLUNGĖS PA

DANGĘ.
Rudo savo liūdnomis, niū

riomis ir klaikiai beviltiško
mis akimis jau aiškiai žvel
gia į Žemaitijos padangę, 
žalialapiai medžiai, it jauna 

1 nekalta mergaitė prisipaži
nusi meilėje, paraudo... Dar 

) neseniai taip gražiai žaliavę 
slėniai ir kalneliais nusag
styti Žemaitijos laukeliai — 
dabar jau prisidengė rudu 
ludens apsiaustu. Visur, kur 

vien dvelkia tik 
niūrūs rudenėlis...

Aš, atsitiktinai aplankęs 
Plungę, gavau įspūdį dide
lės pažangos, kokia padary
ta mieste.

Pats miestas dabartiniu 
metu tiek išoriniu, tiek vidu
jiniu susitvarkymu daug pa
žengęs į prieki. Paskutiniu 
metu daug buvusių negrįstų, 
neišbrendamų, purvinų gat
vių dailiai ir tvarkingai iš
grįsta akmenimis, pravesti 
cementiniai šaligatviai, gat
vės, kad ir ne visos, bet dau
guma apsodintos medeliais. 
Pastatyta keletas naujų, 
moderniškų ir gražių pasta
tų. Senieji pastatai pertvar
kyti, perremontuoti — pa
gražinti.

Plungėje veikia keletas 
didesnių ir mažesnių įmo
nių, kaip tai: Kučinskis-Pa- 
bedinskis (linų verpykla, 
audykla ir kitų tekstilės iš
dirbinių įmonė, kurioje gau
na dabro apie 500 darbinin
kų), Aks. B-vė “Molis” di
džiulė ir modemiška plytinė 
lentpiuvė, pieninė. Taip pat 
statoma ir baigiama įrengti 
darviena plytinė, kuri yra 
už 5 km nuo Plungės.

Plungėje ir apylinkėje, 
berods, veikia trys elektros 
stotys, tačiau nežinia kodėl 
elektros energijos tiekimas 
Plungei yra per silpnas. Mie
sto gyventojai nusiskundžia 
labai silpna elektros šviesa 
be to, elektra tankiai sugen
da bei mirksi.

Pačiame miesto centre ir 
priemiesčiuose dar daug 
gatvių ir šaligatvių yra ne
sutvarkytų : gatvės duobė
tos, nebaigtos grįsti, šaliga
tviai taip pat kai kur siauri, 
aplūžę, duobėti.

. lik žvelgi,

LIETUVIŲ MILICIJA i VILNIAUS KRAŠTUI PA- 
VILNIUJE. DĖS APSĖTI LAUKUS.

Kai tik buvo pasirašyta žemės ūkio ministerijoje 
tarp Lietuvos ir Sovietų Są- 1940 metu ruošiamoje są
jungos sutartis dėl Vilniaus matoje numatoma lėšos, ku- 
ir Vilniaus srities perleidi- rjais bus perkami javai ir 
mo Lietuvai, Vilniuje vietos teikiami Vilniaus krašto 
lietuvių studentų iniciaty-1 ūkininkams laukus apsėti, 
va buvo suorganizuota mi- j Pavasari neturintieji veisli- 
licija, kuri tuoj ėmė budėti, 1 nėS medžiagos Vilniaus kra-
kad Vilniuje ir Vilniaus sri
tyje butų palaikoma tvarka, 
ramumas ir saugumas.

Pradžioje milicijos reika-

šte ūkininkai ją gaus iš 
“Lietūkio” sandėlių.

kuriuos dėvėjo • lūs tvarkė Br. Miškinis su

DVIEJŲ UNIVERSITETU 
KLAUSIMAS.

Vilniaus atgavimas iške
lia visą eilę nelengvai spren
džiamų problemų, kurių tar
pe kaip tik yra ir Vilniaus 
universiteto likimo klau
simas. ,

Reikia neužmiršti, kad 
jau vieno Kauno universite
to išlaikymas kaštuoja mili
jonines sumas pinigu, kurie 
kasmet skiriami iš valsty
bės iždo biudžeto keliu. Pa
likus veikti šalia Kauno uni
versiteto ir Vilniaus univer
sitetą šios išlaidos turėtų iš 
karto beveik dvigubai pa
šokti ir gana sunkia našta 
gultų ant viso musų tautos 
ūkio.

A. Burokų. Vėliau milicijos 
organizavimą perėmė P. 
žižmaras, L. Palevičius, J. 
Astaška ir B. Miškinis. Šiuo 
metu milicijos štabas suda
rytas iš L. Palevičiaus, J. 
Astaškos ir B. Miškinio. Pa
čiame Vilniuje Į miliciją y- 
ra įsirašiusių apie tūkstan
tis lietuvių. Vilniaus lietuvių 
milicija ir dabar tebeeina 
savo pareigas. Ji padeda 
viešajai policijai palaikyti 
tvarką ir apsaugoti valstybi
nį ir privatų turtą. Dalis mi
licininkų yra uniformuota. 
Kiti milicininkai nešioja 
tam tikrus ženklus.

A. VOLDEMARUI GRĄ
ŽINTOS TEISES.

“Vyr. Žin.” paskelbtas 
Respublikos prezidento ak
tas, kuriame sakoma, kad 
1934 m. birželio 17 d. Karo 
lauko teismo sprendimu nu
teistam Augustinui Volde
marui grąžinama pensijos 
teisės.

Klausimas, kuo Voldema
ras Lietuvai užsitarnavo, 
kad jam skiriama jau pen
sija?

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

VILNIUJE BUVO ŽYDU 
IR LENKŲ MUŠTYNĖS?
Dabar jau paaiškėjo, kas

PRIMUŠĖ ŽMOGŲ.
Skaistė, Panemunio valse. 

—Šio kaimo gyv. Šinkūnas 
spalių 23 d. išvyko į Ro
kiškio turgų, ten, susiradęs 
pažįstamų, sumanė užeiti į 
restoraną. Restorane tarp

i minėto gyventojo ir restora
no vedėjo kilo ginčai dėl 
užkandžio. Ginčas baigėsi 
labai liūdnai, restorano ve
dėjas, užpykęs ant Šinkūno, 

_ .am 
i galvą. Po trijų dienų Šin-

per triukšmas buvo Vilnių- griebė štakietą ir smogė ū 
je. “Lietuvos Ūkininkas” • ,P° triJU dienų S

i kūnas mirė.
I del) . ___

Neatsakingi Vilniaus gy-i 
ventojų elementai iš lenkų 
ir žydų tarpo lapkričio 1 d. 
sukėlė tarp savęs muštynes. 
Musų tvarkos dabotojai 
triukšmadarius griežtai su
draudė. Vilniuje, lenkams 
valdant, lenkų ir žydų peš
tynių dažnai būdavo.

PAŽANGUS SĄVAITRASTfS

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

I U. S. A. metams kainuoja $1.50. 
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsų.” Adresas:

"A. L. BALSAS"
Casilla de Correo 303,

Buenos Airei, Argentina.PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES 
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

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

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

Be to. “KULTŪROS” žurnalas 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.

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Siunčiant per paš-

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnlstracljon 
LlO VAKARO.
tq, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa- 
siektų mus ne vėliau kaip ppnedė- 
ly. Včllau gauti garsinimai J tos 
sąvaitės numer| nespėjama patal- 
plnt.

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

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

Už pajleškojlmufc dartiąlpKų, par
davimus Ir kitokius smulkius* prape. 
Šimus, kaina 2c. už žodį.. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15ę. extra.

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

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pashjst fotografiją Ir klaust

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

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

Uruguay’aus Lietuvių Dnrbirnnkų 
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 1

GRAŽIOS EILES, DAINOS

S Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
S 223 puslapiu dvdžio, apie 150 įvairių eilių.

JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS. &

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

X KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvįenas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. SS Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia V 
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras- R S1’ tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad- n 
resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

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



Aštuntas Puslapis
- * s *

Vietinės Žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON No. 50. Gruodžio 13 d., 1939 in.

bai išdidus, trokštą garbės, kados nebuvo.

LIETUVIŲ JAUNIMO 
RATELIS.

“Grinoriai” turi savo or
ganizaciją.

Sakau, “grinoriai.” Tą 
žodį vartoju juokų formoj, 
nes tie “grinoriai” geresni 
amerikonai už daugelį senų 
lietuvių, išgyvenusių čia po 
30 ir daugiau metų. Dauge
lis musų ateivių baigia savo 
amžių Amerikoje, bet dar 
nėra šios šalies piliečiais. 
Tai buvo jų apsileidimas, 
nesupratimas pilietinių tei
sių. Daugelis tokių dabar, 
senatvėj, suprato reikalą ir 
suskato pilietybės jieškoti.
' į Vadinamieji mano “gri- 
njdriai” yra gimę čia, Ame
rikoje, ir jauni, arba dar 
vaikais būdami, išvežti j 
Lietuvą. Ten užaugę, moks
lūs ėję (kas galėjo) ir da
bar vėl atvyko, geriau sa
kant, sugrįžę j Ameriką 
jaučiasi visai svetimoj šaly 
atsidūrę. Prie tokių.priklau
sau ir aš, ir todėl dalyką ži
nau gerai. Nors jau 11 metų 
čia gyvenu, vistiek dar ne-' 
spėjau apsiklimatizuoti, 
“šuamerikonėti.” Daug kas 
mums, nesenai sugrįžu- 
sįems, Amerikoje nepatin
ka, keista, nesuprantama. 
Sū čia gimusiais-augusiais 
mums sunku susikalbėti, 
viens kita suprasti. Turiu 
minty ne kalbą. Kalbos at
žvilgiu mes jau galim susi
kalbėti. bet psichologiniai 
vieni kitų nesuprantam.

' Tokių Amerikoj gimusių^ 
bėt Lietuvoj užaugusių jau

nuolių, labai daug sugrįžo į 
Ameriką. Gana didęlis skai
čius jų yra ir So- Bostone. 
Jie augę jau nepriklauso^ 
moj Lietuvoj, lietuviškoj 
dvasioj, pratę dalyvauti or- 

i ganizacijfriiam .gyvenime. 
■ Bet senų,'Amerikos lietuvių 
i organizacijos, kultos prieš 
i 30—40 metų, jiems nepa
tinka. Ir ištikrujų: man pa
čiam labai keistos tos visos 
“saldžiausios” širdys, “šv.” 
Kazimierai ir panašus pa
vadinimai. Jų įstatai, kon
stitucijos, dažnai keistos, 
netobulos.

Bet visa tai atleistina. Kas 
iš mus jaunesnėsės kaitos 
skaitėme tų laikų spaudos 
komplektus, ar vieną kitą 
brošiūrėlę, tai žinom, kokie, 
žmonės tais laikais organi
zacijas čia organizavo.. Tai 
buvo paprasti kaimo darbi
ninkai, arba ii’ pasiturinčių 
tėvų vaikai, bet neragavę 
net pradžios mokyklos mok
slo. Gerai, jei kurioj koloni
joj pasitaikė lietuvis inteli
gentas, politinis bėglys. Ki
tur draugijas (beveik visos 
jos būdavo pašalpinės), pri
sieidavo kulti su svetimtau
čių advokatų pagalba, ku- 

1 riems lietuvių tautiniai, kul
tūriniai bei dvasfhiai reika
lai nei buvo žinomi, nei rū
pimi.

Kaip sakiau, į So. Bosto
ną privažiavo gana daug čia 
gimusių, bet Lietuvoj augu
sių amerikonų (beveik kiek
vienoj kolonijoj jų yra). 
Musų senesnieji veikėjai jų 
nepanaudoja, nes patys la-

Vakaro programą vedė 
jaunuolis-vilnietis A. Mat
joška. Jis labai gražiai api
budino Vilnijos skurdžią 
būklę (šis banketas buvo 
rengiamas specialiai vilnie
čių sušelpimui). “Mes atga
vome” '— sakė jis — “vieną 
penktadalį priklausančios

ESmwes Dovanos |
Nesuskaitomą daugybę Kalėdinių Dovanų visai & 

S šeimynai galit įsigyt Rcland Ketvirčio Krautuvėj.! S 
S Lietuviai iš arti ir iš toli atvažiuoja pas Ketvirtį ir 8 
S visi bunapatenkinti. Pabandykite ir jus. S

This amazing typewriter 
weighs only 9 lbs. $29.75 
including case and typing 
instructions.

Dovana Dukterei ir Sunui: 
Rašoma mašinėlė, Plunks
na, Laikrodis Bulovą, Wal
tham. Gruen, Hamilton ir 
kitokių daiktų.

Dovana Motinoms: Skalbia-K 
ma Mašina, šaldytuvas, ar-9 
ba Sidabrinių Peilių, šaukš-S 
tų ir šakučių. x

70 cents a 
week 
small 

down payment

fceAŽ qdt 
al ALL lite.

BEST 
WASHER 

OF ALL

tai “ka čia įsileisi ‘grino- 
rių’!” Ėauguma tų jaunuo
lių todėl susigaudę parapi
jos, padarė juos vyčiais ir, 
galima pasakyti, kad tik jie 
sulaikė vyčius nuo susmuki
mo. Kitus tų jaunuolių mė
gino patraukti bolševikai.

Kadaisia, man bedaly- - - , , , , •
vaujant Laisvės chore (cho-' m™s Vdnijos, bet keturios 
ras bolševistinis), tokių jau-j penktosios dar paliko nuo
nuolių iš Lietuvos perėjo 
daug, bet nei vienas jų ilgai 
padų čia nešilo. Vieni nuėjo 
į sandariečių Gabijos chorą, 
kiti į vyčius, kiti pasiliko 
taip.

Galų gale So. Bostone jie 
susiorganizavo į būrį ir pa
sivadino Lietuvių Jaunimo 
Ratelis. Viešo veikimo jie 
dar kaip ir neparodė. Jųjų 
tikslai, kaip jų lyderis A. 
Matjoška apibudino, esąs 
tautiškas, kulturinis-visuo- 
meniškas. Mums, girdi, ne
rupi partijos, žmogaus įsiti
kinimai ir tt.

Visas jų veikimas, tuo 
tarpu, kaip aš suprantu, tai 
suėjimai, pasilinksminimai 
ir... šiek tiek lavinimosi da
lykai (reikia atsiminti, kad 
jų tarpe yra gerokai prasi
lavinusių). Daugelis iš jų 
jau priklauso prie SLA. Ga
lima juos patraukti ir į kitas 
organizacijas, tik mus “se
niai” tegul nebūna toki išdi
dus.

Ratelio vakarienė.
Pereitą sekmadienį, gruo

džio 10, L. J. Ratelis buvo 
surengęs vakarienę Lietuvių 
salėje. Publikos buvo pilnu
tėlė svetainė, nors tikėtai 
buvo po dolerį. Užkandžiai 
buvo labai geri. Išsigert bu
vo irgi “davaliai”—anot ku
piškėnų. Prie stalų patarna
vo gražios Lietuvoj nuaugu
sios mergelės, šio Ratelio 
narės. Jos ir gražiai padai
navo keliatą sutartinų liau
dies dainelių. Pažymėtina, 
kad jų tarpe yra labai gra
žių, natūralių balsu; reikė
tų tik šiek tiek palavinti, o 
nekurios jų “bytytų” musų 
“pasižymėjusias operų ar
tistes,” kurios operose nie-

mus atplėštos po nežinomo 
demono padu.” (Vienas 
bolševikų tuomi užsigavęs 
paskui kalbėjo, kad, esą, 
tain nereikėjo išsireikšti; 
reikėjo, girdi, Sovietams tik 
padėkuoti už Vilniaus ati
davimą).

Aukų surinkta $72.83.
Po programo pasišokta 

prie geros muzikos ir pažai
sta lietuviškų žaislų (rate
liu). kas senai jau buvo už
miršta Amerikos lietuviuo
se. Žaidimuose aktingai da
lyvavo ir “seniai”; kiti gi 
bent smalsiai pasižiurėjo. 
Reikėtų žaislai įvesti kaip 
salių pramogose, taip ir pik
nikuose; čia turi progos .visi 
pasilinksminti — kas moka 
ir nemoka šokti.’

žodžiu, pažmonis visais 
žvilgsniais buvo geras, sma
gus, tikras lietuviškas.

J. Kr-nis.

Kubiliūnas turėjo gražų 
koncertą.

Pereitą nedėldienį buvo 
Ig. Kubiliuno suruoštas ra
dijo artistų koncertas. Pub
likos prisirinko nepaprastai 
daug ir koncertas buvo ge
ras.

Žmonių galėjo but netoli 
500.
Felikso Žilionio užpuolikai 

suimti.
“Keleivyje” buvo rašyta, 

kad Cambridge’uje buvo 
razbaininkų užpultas ir sun
kiai sumuštas Feliksas Žilio
nis, 22 metų amžiaus lietu
vis. Dėl šito užpuolimo da
bar yra suimti,4 mušeikos: 
Frank ir Andrew Dobros- 
kiai, Charles McCarron ir 
Stanley Stasiūnas. Kiekvie
nas pastatytas po $5,000 
kaucija.

KALAKUTŲ PIETUS
Kalėdų Basket Naudai. Rengia Stephen Darius 
Post 317 ir Ladies Auxiliary A. L.

Nedėlioję, Gruodžio-Dec. 17, 1930
LIETUVIŲ SALĖJE,

E ir Silver Sts., So. Bostone.
Prasidės 4 vai. po pietų.

Bus labai gardi vakarienė ir smagus pasižmonė- 
jimas. Atsilankykite visi ir padėkite surengt betur
čiams linksmas Kalėdas. Įžanga tik $1.00,

Visus kviečia atsilankyti. KOMITETAS.

Lietuviai Nelaimėje.
' Netoli nuo Brocktono, ant 
I East Ashland kelio, pereitą 
i sąvaitę buvo toks atsitiki- 
i mar. Petras Šimkus, lietuvis

Cambridge’aus Lietuvių
Motęrų ir Merginų Pi

liečių Kliubas.
Lapkričio 11 vakarą Kliu- _ ............

has surengė vakarienę. Mu- farmerys, turėjo pasistatęs 
sų apiehnkėS- žmonės gau-: £avo troką. Tuo keliu važia- 
siai parėmė ir skaitlingai i vo Kazys Buzarevięius su sa- 
dalyyavo. Daugelis musųivo (ir_gu Beary. Važiavo jie 
biznierių aukavo visokių taip smarkiai ir neatsargiai, 
produktų. Čia paminime kad atsimušė į tą troka ir ap 
aukavusiųjų vardus: drau- sivertė.
gė Zdanavičienė, d. Beliau- ' 
skienė, d. Ernest, d. P. Sta-; 
šiene, d. Valeikienė, d. M.' 
Stašienė, d. Umantienė, d. 
Gudienė, d. Eitutienė, d. 
Marcilionienė, d. P. Rudo
kas.

Visiems svečiams ir pro
duktų aukotojams 
tas kliubo vardu 
nuoširdų ačiū.

Gruodžio 30 d.
Kliubas rengia antrą vaka
rienę 40 Prospect street 
svetainėj, Cambridge. Tad 
prašome nepamiršti ir būti 
musų vaišėse. Komitetas.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi. ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman <t. arti Central tkv.

CAMBRIDGE, MASS.

komi te
reiškia

minėtas

programa.
nedėlioj, 
iš stoties 

Programa

Kuhiliuno radio
Gruodžio- 17, 

kaip 8:30 ryto 
WCOP, 1120 k. 
pildys dainininkė Izabelė 
Yannolaviciutė ■ (Kugel), 
pianistė Elena Žukauskaitė 
ir Prank Petraitis Rhythm 
Kings Orchestra.

MetųŽinyčios Penkiolikos 
Bankietas.

' Nedėlioję, December 17 , 
d. nuo 6:30 vakare, Lietu
vių Žinyčios didėjėj svetai
nėje. ,

Mes švęsime šias sukaktu
ves su skania vakariene ir 
gražiu programų. Programą 
išpildys dr-gas R. Niaura ir 
Ivana Niaurienė, Žinyčios 
choras ir kiti pagarsėję mu
zikantai ir dainininkai. Į- 
žanga 50 centų ypatai. Pra
šome visus ateiti!

Žinyčios Komitetas.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.CASPER’S BEAUTY« 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Telefonai 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAHTS
Valandos: nuo 2 Iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
1*7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

Dr. Leo Jf Padder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4670.

ir prieinama kaina.
31 RICHFIELD ROAD, 

ARLINGTON, MASS.
Tel. ARL 1926 

OFISAS: 315 E Street, 
SOUTH BOSTONE. <

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

111 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Tel. SOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Taupyk

Tik 1

Boston Elevated Railway

PETRAS AKUNEVIČIA ir SŪNŪS.
LAIDOTUVIŲ DIREKTO RIUS—BALSAMUOTOJAS

Geriausiai ir prieinamiausiai patarnauja Nubudimo Valandoje 
Pagrobus paruošiam sulyg reikalavimų. Koplyčia šermenims dvkai 
Pareikalavus nuvažiuojam ir į kitus miestus. Patarnavimas diena 
ir nakt|. 20 metų sukaktuvių projjn darome visame dideliu 'nikno 
vnnmų. Adresai: * i

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

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

Į Cel. 28624 Gyv. 31132

: Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susibaru*.

Į AKIŲ DAKTARAS 
į Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
I zaminuoju ir priskiriu akinius.
j 114 Summer Street, 

LAWRENCE, MASS.

12
5,
9.
12

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

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

ksna, Elektrinė Britva. ' S 
Dovana Tėvui: Radio, Plun-S

(■URVE 'x»r

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CAB1T

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi didelis pasirinkimas Elektrikinių Laikrodžių 
Kavos Perkulatorių, Automatiškų Toasterių, kurie 
kainavo $16.00, dabar parduodam už $9.95, ir dau
gybę kitų gražiausių Kalėdinių Dovanų galit išsi
rinkti ant vietos pas

1OOK INSIDE
SEE THE PROOF

kfWA5HE!l^

ALE

PKKWICK
Eliu kuris patenkinayra tuomi
pusias baro!abi

kurs yra ELIUS”“ELIUS
PARODYK Į PICKWICK KRANĄ

Crewed by' HA/rENREFFER & CO., Inc., Boston, Moss., BREWERS SINCE 1870

E-

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
TERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

1‘erkruustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

south 
Boston , 

1058 ---------- —--- ;----- 
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigins. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brokais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI- 
_JL1US IR TROKUS VISOKIU 

1ŠDIRBYSČ1Ų.
I’eter Trečiokas ir
Joe Kapučiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St.,


