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Pasaulio Valstybes Pasmerkė 
Suomijos Užpuolimą

, mes vienoj kompanijoj ne- 
sėdėsim,” pareiškė Argenti- 

! nos atstovas.
i Visa tai apsvarsčius, ko
misija kreipėsi da sykį i

RUSIJA IŠMESTA IŠ 
TAUTŲ LYGOS 

KAIP UŽPUOLIKE.
Visas civilizuotas pasaulis
reiškia užuojautos užpulta-, ]\/[asi<Vą) siūlydama sustab- 

jai finų tautai. elyti užpuolimo karą ir pa- 
Kalnuotoj Šveicarijoj, ant vesti savo ginčą Tautų Lygai 

Ženevos ežero kraštų, stovi išspręsti.
didingi Tautų Lygos rūmai.! Molotovas ir vėl atsakė: 
Susirinkę tenai 49 tautų’at- “Sovietų Rusija prieš Suo- 
stovai pereitą sąvaitę spren- miją nekariauja.”
dė Sovietų Rusijos krimina
linę bylą. Rusija buvo kalti
nama užpuolus mažutę ir 
ramią Suomiją. Buvo tai 
įimčiausis ir reikšmingiau- 
sis Tautų Lygos teismas ke
turių paskutinių metų laiko
tarpy.

Šito teismo reikalavo už
pultoji Suomija, pasiremda
ma Tautų Lygos įstatais, ku
rie sako, kad kilus tarp 
dviejų Lygos narių konflik
tui, toks konfliktas turi but 
pavestas Tautų Lygai iš
spręsti.

Taigi, gavusi Suomijos 
skundą, Tautų Lyga pereitą 
sąvaitę nusiuntė Sovietų 
Rusijos valdžiai reikalavi
mą, kad užpuolimo karas 
prieš Suomiją butų tuojaus 
nutrauktas, o ginčas paves- jaį pagalbos. Jungtinių Val- 
tas deryboms, išnsti. stijų valdžia jaudavę jai

Rusijos užsienio reikalų I $10,000,000 kreditų maistui 
konnsaras Molotovas atsa- pirktis. Suomijos atstovas 
k ė Tautų Lygai, kad Sovie- dabar nori gauti čia ir duja- 
tų Rusija pries Suomiją vi- kaukių savo žmonėms nuo 
^a1-" nekariauja. O kai karo bolševikų gazų apsaugoti.

nėra, tai, žinoma, nėra kas, Švedijos darbininkai eina 
ir nutraukti. Suomijon savanoriais. Da-

Gavusi sitokj begėdišką njjos darbininkai deda suo- 
pasiteisinimą, Tautų Lyga mjams pinigus. Tautu Lygos vu>nh!) qiqi micnranrU Uan , , •• . • •

Tada komisija nutarė:
1. Sovietų Rusija, kaip 

agresorė (užpuolike), yra 
išbraukiama iš Tautų Lygos 
narių tarpo.

2. Tautų Lyga nuo šiol 
renka visokią pagalbą, ko
kios tik jos nariai ir nena- 
riai gali užpultajai Suomi
jai suteikti.

Pilnas Tautų Lygos posė
dis tuojaus šitą rezoliuciją 
užgyrė, nei vienam balsui 
nesipriešinant.

Sovietų Rusijai tuo budu 
užduotas skaudus moralis 
smūgis. Ji pasmerkta kaip 
užpuolike ir išmesta iš pa
saulio tautų šeimynos.

Dabar lieka klausimas, 
kiek tos pasaulio tautos ga
lės duoti užpultajai Suomi-

‘Mes Nekūriau jam,’ 
Sako Molotovas.

Jis meluoja, sako, Maskvos 
pranešimai.

Kai Tautų Lyga pereitą 
sąvaitę pereikalavo, kad Ru
sija nutrauktų užpuolimo 
karą prieš Suomiją, tai Mo
lotovas atsakė, kad Rusija 
prieš Suomiją visai neka
riaujanti.

Lyg ir norėdama parodyt, 
kad Molotovas meluoja, 
Maskva tuojaus paskelbė 
raudonosios armijos laimėji
mus Suomijoj. Štai oficialus 
Stalino valdžios praneši
mas :

“Maskva, 17 gruodžio.— 
Murmansko kryptimi So
vietų armija nužygiavo 75 
kilometrus. Uchtos kryptimi 
Sovietų kariuomenė nužy
giavo nuo savo sienos jau 
132 kilometru (apie 82 my
lias) ir užėmė Kursu mieste
lį. Kitomis kryptimis buvo 
tik žvalgų susišaudymai ir 
vietomis vyko artilerijos 
dvikova.”

O Molotovas tuo pačiu 
laiku oficialiai telegrafuoja 
Tautų Lygai, kad Sovietų 
Rusija prieš Suomiją “neka
riauja.”

Išrodo lyg ir pamišėlių 
namai.

vienbalsiai nusprendė, kad 
Sovietų Rusija yra užpuoli
ke. Ir kaip užpuolikę ją pa
smerkė visų 49 tautų atsto
vai, nei vienas jos neužtarė. 
Ypač aštriai Maskvos egre-

sekretorijatas jau rūpinasi 
militarine ir medicinos pa
galba.

Apgaudinėja Sovie-
siją smerkė Pietų Amerikos į„ Rusijos Žmones. 
respublikų atstovai. J

Tuomet kilo klausimas, , Kaip Hitlerio valdžia nie
kas daryti su užpuolike?

Lygos konstitucija numa
to nuteistam nariui visokių 
pabaudų. Jis gali but išmes
tas iš Lygos, arba jam gali 
but uždėta ekonominių 
sankcijų (pabaudų), kaip 
buvo uždėta Italijai dėl 
Etiopijos užpuolimo.

Šitam klausimui išspręsti 
buvo paskirta 13 tautų ko
misija, kurion įnėjo: Fran- 
euzija, Anglija, Urugvajus, 
Bolivija, Venecuela, Egip
tas, Airija, Norvegija, Šve
dija, Kanada, Indija, Sia
mas ir Portugalija.

Bet šitos komisijos dar
bas buvo nelengvas. Neitra- 
lėms valstybėms, kaip Šve
dijai ar Norvegijai, bausti 
Sovietų Rusiją lyg ir pavo
jinga. Juk ji gali joms ker
šyti. Apsidirbus su mažute 
Suomija, ji gali ir ant jų už
pulti. Anglijai ir Francuzi- 
.l^taipgi nėra išskaičiavimo 
bausij Maskvą. Juk tokia 
pabaida neišvengiamai su
ves ją tvirtesnę vienybę su 
Berlynu. Agresorius dėsis 
su agresorium. Be to, pasi
darys ir nuostolių Tautų Ly
gai. Juk Rusija mokėjo kas
met po 2,000,000 auksinių 
frankų kaip nario duoklę. 
Bet, antraip vertus, jeigu 
Sovietų Rusijos neišmesi, tai 
V1S,°1S.1 Amerikos res
publikos žada iš Tautu Ly
gos išstoti. “Su agresoriais

luoja ir apgaudinėja Vo
kietijos piliečius, taip Stali
no valdžia meluoja ir ap
gaudinėja Sovietų Rusijos 
gyventojus.

Gyvendami Amerikoje ir 
turėdami laisvą spaudą, mes 
žinome, kad šiandien visas 
pasaulis piktinasi ir smerkia 
Maskvos valdžią dėl Suomi
jos užpuolimo. Smerkia ši
tą smurtą netik buržuazi
niai sluogsniai, bet smerkia 
ir darbininkų klasė, visokios 
darbininkų unijos ir parti
jos, smerkia net padoresni 
komunistai.

Bet Sovietų Rusijos žmo
nės šitų dalykų nežino. Ne
žino, nes Stalino valdžia 
tuos faktus slepia nuo jų. Ji 
meluoja jiems, buk “Ameri
kos, Anglijos ir Švedijos 
darbininkai sveikina Sovie
tų Rusijos žygį ir jos vado
vybę Suomijoj.”

Taip pat yra apgaudinė
jama ir Sovietų armija. Jai 
leidžiamas organas “Kras- 
naja Zvezda” rašo, kad ne
tik Amerikos ir Anglijos 
žmonės remia Rusijos žygį, 
bet jį remia ir sveikina “vi
so pasaulio darbininkai.”

Jeigu Sovietų Sąjungos 
žmonės dabar žinotų, kaip 
Stalino valdžia juos mulki
na ir apgaudinėja, tai nėra 
abejonės, kad jie tuojaus ją 
nusiųstų ten, kur nusiuntė 
caro Mikės valdžią.

kietijos Buvo Didelis Grafas Spee”
Oro Mušis.

Anglai numušė 12 priešo 
lėktuvų, patys neteko 7-nių.

Pereitą sąvaitę ant jūrių 
anglai sunaikino 5 vokiečių 
karo laivus, vieną iš jų patį 
didžiausj ir geriausį nacių 
šarvuotlaivį, “Grafą Spee” 
(ištark: “Špėė”).

Kad atsilyginus anglams 
už šitą skaudų smūgį, vokie
čiai pradėjo pulti Anglijos 
prekybos laivus iš oro. Per 
pereitą nedėldienį ir šį pa
nedėlį jie užpuolė Anglijos 
pakraščiuose 24 laivus. Vie
nus jų apšaudė iš kulkasvai- 
džių, kitus atakavo bombo
mis. Keli nedideli laivai bu
vo nuskandinti, tūli jų neit- 
ralųs. ■

Taigi šį panedėlį apie 40 
anglų lėktuvų puolė Helgo- 
lando salą, kuri guli tarp 
Anglijos ir Vokietijos, ir kur 
yra vokiečių orlaivių lizdas. 
Nuo salos tuoj pakilo nacių 
orlaiviai ir bematant padan
gėse užvirė kova. Anglijos 
vyriausybė praneša, kad ši
toj kovoj 12 vokiečių kovos 

~ orlaivių buvo numušta že- 
suomiai neturėjo jokiu for- įi’ sunaikinta, o patys 
■•••’ •• • anglai neteko 7-nių masinu.

Bet vokiečių propagan
dos ministerija skelbia ki
taip. Ji sako, kad vokiečiai 
numušė 34 anglų orlaivius, 
o patys netekę tik vieno. Ži
noma, Hitlerio fašistams 
negalima tikėti, nes jie visa
dos meluoja. Ir pereitą ne
dėldienį jie buvo paskelbę, 
kad jų ‘.‘Graf Spee” vienas 
“sumušęs” 3 anglų karo lai
vus. Tuo tarpu faktas yra 
toks, kad nacių “Graf Spee” 
šiandien jau ilsisi ant jūrių 
dugno. Šitaip savo žmones 
gali apgaudinėti tiktai dik
tatoriai, nes pas juos nėra 
spaudos ir žodžio laisvės ir 
niekas negali valdžios melų 
užginčyti.

17,000 Rusų Žuvo 
‘Siųstuose.’

Be to, 20,000 raudonar
miečių apsupta.

Visas pasaulis stebisi tuo 
narsumu, kuriuo Suomijos 
liaudis ginasi nuo daug di
desnio užpuoliko, užduoda
ma jam tokių smarkių smū
gių. Šį panedėlį Karelijos 
persmaugoj (tarp juros ir 
Ladogos ežero) suomiai pa
klojo 17,000'raudonarmie
čių ir sunaikino 36 rusų tan
kus. Tarp sunaikintų tankų 
trys buvę baisiai dideli, kaip 
kilnojamos tvirtovės. Visas 
bolševikų ofensyvas čia bu
vo sudaužytas į skutus.

Tuo pačiu laiku Ladogos 
ežero šiaurėje suomiai ap
supo da dvi rusų divizijas, 
iš viso 20,000 bolšveikų, at- 
kirsdami jiems iš užpakalio 
kelią. Tai buvo tos bolševi
kų spėkos, kuiios taip neat
sargiai įsibriovė apie 60 
mylių Suomijos gilumon, 
norėdamos perkirsti tą šalį 
pusiau. Kai jos nuėjo perto
ji nuo sienos, suomiai užda- 
lė kelią jų užnugary. Jos tu
rės arba pasiduoti, arba bus 
sunaikintos.

Bet Suomijos šiaurėj, kur j

tifikacijų, rusai pradėjo į 
veržtis didelėmis spėkomis.

Tuk- Nors suomiai smarkiai prie- oUOmiįOį ijUSaiO 1 UK naikina, bet Stalinas siun- 
stančiai Rusų.

Be to, jų armijoj kilo rau
pų epidemija.

Švedijos laikraščiai, kurie ____ c _____
turi Suomijos fronte daug r0 vadovybė paskelbė, kad 
savo korespondentų, prane-, nuo karo pradžios iki šiol 
ša šią sąvaitę, kad Suomijos suomiai sudaužė jau 240 ru- 
miškuose tūkstančiai rusų sų tankų, 
kareivių žūsta nuo šalčių. 
Stalino valdžia išsiuntė tuos 
vargšus į tokią šalį, kur kli
matas jiems neįprastas, kur 
siaučia didelės pūgos, kur 
naktys labai ilgos, kur saulė 
tik apie vidurdienį tepasiro
do, ir kur nėra jokios pasto
gės, nes suomiai pasitrauk
dami sudegina visus trobe
sius. Nuvargę ir išalkę, rusai 
turi miegoti ant sniego, li
kai užmiega, daugiau jau 
nebeatsikelia. Todėl grįžda
mi atgal finai randa tūks
tančius sušalusių rusų.

Stokholmo laikraščio 
“Allehanda” koresponden
tas praneša, kad labai daug 
rusų lavonų randama su rau
pų ligos ženklais, kas paro
do, jog Suomijon įsiveržu- 
sioj rusų armijoj dabar siau
čia raupų epidemija. Suo
mių armijos vadovybė todėl 
įsakiusi visus savo kareivius 
įskiepyt nuo raupų, kad lai
dodami liguistus rusų lavo
nus jie neužsikrėstų ta bai
sia liga.

čia vis naujas ir naujas ban
gas. Jis turi Kareivių milio- 
nus ir žino, kad visus juos 
iššaudyt suomiai nepajėgs.

Šį panedėlį Suomijos ka-

RUSŲ ORLAIVIAI NE
GALI SUOMIJOJ VEIKTI.

Nors Molotovas oficialiai 
skelbia, kad raudonoji ar
mija Suomijoj nekariauja, 
šį panedėlį Maskvoje išleis
tas valdžios komunikatas 
aiškina, kad dabartiniu lai
ku Suomijos fronte veikia 
daugiausia rusų artilerija ir 
tankai. Orlaiviai, esą, negali 
dabar veikti, ypač Suomijos 
šiaurėj, nes dabartiniu lai
ku dienos tenai beveik nėra 
ir orlaiviai beveik negali 
nieko matyti. Todėl jie lai
komi žemėj ir laukia švie
sesnių dienų.

Vokietijos Laivyno Garbė

HITLERIO AGENTAS 
NEGAVO PILIETYBĖS 

POPIERŲ.
Buvęs Hitlerio agentas, 

George Ludecke, šį pane- 
dėlį Detroite prašė pilietiš
kų popierų. Teismas jam 
nedavė. Ludecke atsivedė 
teisman ir savo žmoną, kuri 
esanti tikra amerikietė, ir 
pats bažijosi, kad dabar jis 
jau pasitaisęs ir Hitleriui 
daugiau nebeagentaująs: 
“Hitlerio agentas jau nebe
gyvas,” kalbėjo jis teisėjui. 
“Prieš šį teismą stovi jau 
naujas Ludecke.”

“Bet aš tau netikiu, kad 
tu galėtum atsimaityti,” at
sakė teisėjas.

PILNAS LENINGRADAS 
SUŽEISTŲJŲ.

Associated Press praneša, 
kad Leningrade visos cerk
vės ir kitos erdvesnės patal
pos yra paverstos i armijos 
lazaretus, nes paprastose 
miesto ligoninėse sužeistie
ji jau nebesutelpa. Trauki
niai nuolatos veža ir veža 
iš Suomijos fronto sužeistus 
raudonarmiečius. Visas Le
ningradas esąs pilnas sužel
tų.

“FINLANDIJOS DIENA.”
Pereitą nedėldienį Jung

tinių Valstijų miestuose bu
vo ruošiama “Finlandijos 
Diena.” Visur buvo renka
mos aukos užpultai finų 
tautai. New Yorke jau įstei
gtas ir fondas Suomijai šelp
ti. Fondo priešaky atsistojo 
Hooveris, kuris po didžiojo 
karo šelpė ir badaujančius 
Rusiios žmones. Amerikos 
Raudonas Kryžius irgi ren
ka Suomijos žmonėms au
kas. Jis išsiuntė jau apie 
$250,000. A

BUVO SMARKIAUSIS 
NACIŲ LAIVAS.

Be to, anglai sunaikino ir 
keturius kitus vokiečių 

karo laivus.
Pereitą sąvaitę trys leng

vieji anglų kreiseriai Pietų 
Amerikos pakrašty užklupo 
“Grafą Spee” (ištark: 
Špėė), kuris skandindavo 
prekybos laivus tarp Pietų 
Amerikos ir Afrikos. “Graf 
Spee” buvo smarkiausis vo
kiečių laivyno narys. Jis bu
vo suplanuotas taip, kad 
nuo didžiųjų drednotų galė
jo lengvai pabėgti, o leng- 
vesnieji, kurie galėtų jį pa
sivyti, persilpni buvo su juo 
kovoti. Jis buvo apšarvuo
tas 6 colių storio plieno šar
vais ir apginkluotas 11 co
lių kanuolėmis. Jo pastaty
mas vokiečiams kainavo 
$19,000,000 ir ne be pama
to jis buvo laikomas jų “lai
vyno garbe.” Jis sunaikino 
jau labai daug Anglijos lai
vų ir todėl anglai labai jį 
gaudė.

Ir vienas Anglijos kreise
rių, būtent “Exeter,” perei
tą sąvaitę pastebėjo, kad 
“Graf Spee” vejasi da vieną 
prekybos laivą. “Exeter” 
užbėgo užpuolikui už akių 
ir paleido durnų uždangą 
skersai jo kelią, tuo budu 
paslėpdamas vejamą auką. 
Bet būdamas lengvas laivas, 
apginkluotas tik 6 colių ka
nuolėmis, “Exeter” žinojo 
mūšio su “Grafu Spee” ne
atlaikysiąs. Bijodamas jo 11 
colių armotų, “Exeter” ir 
pats pasislėpė durnų uždan
goj, o tuo tarpu pradėjo 
šauktis kitų Anglijos kreise
rių pagalbos.

Bet pakol pagalba pribu
vo, “Graf Spee” jau pradėjo 
“Exeterj” atakuoti. Pastara
sis kad ir šaudė atgal, bet'

SUOMIAI IŠARDĖ RUSŲ 
GELEŽINKELĮ.

Kopenhagos žiniomis, 
suomių lakūnai pereitą są
vaitę nulėkė rusų užfrontei! 
ir bombardavo priešo gele
žinkelį, kuris jungia Lenin
gradą su Murmansku. Ži
nios sako, kad 12’/2 mylių 
šito kelio buvo išardyta.

SUDEGĖ 5 VAIKAI.
Augusta, Me.—Šį pane- 

dėlį čia sudegė silpnapročių 
vaikų mokykla, kurtoj žuvo 

, 5 vaikai.

SOVIETŲ ATSTOVAS 
APLEIDO ITALIJĄ.
Pereitą sąvaitę iš Romos 

išvažiavo Maskvon Sovietų 
ambasadorius Nikolai Go- 
relčin. Jis buvo atsiųstas Ro
mon vos 15 dienų atgal ir 
da nebuvo įteikęs Mussoli- 
niui savo mandato. Kodėl 
jis taip urnai buvo atšauk
tas, niekas nežino.
ATSIVIJO AMERIKON

Šiomis dienomis iš Mek
sikos uosto išėjo vokiečių 
32,500 tonų laivas “Colum
bus,” tikėdamasis praspruk- 
ti pro anglų blokadą ir pa
siekti Vokietiją. Bet Angli
jos skraiduoliai, matyt, jau 
laukė jo ties Floridos pa
kraščiu, nes šį utarninką jie 
užklupo tenai vokiečių žiba- 

l linį laivą ir atsivijo net į 
Į Floridos uostą.

1 ko. Urugvajaus valdžia gi 
davė jam laiko tik 3 paras. 
Jeigu per 72 valandas neiš- 
plauksit, mes jus internuosi
me visam karo laikui, parei
škė ji “Grafo Spee” kapito
nui. Bet per 3 dienas patai
syt sušaudytą laivą nebuvo 
galima. Be to, Urugvajaus 
darbininkai paskelbė boiko
tą, sakydami, kad vokiečių 
laivo, kuris skandino ant 
jūrių nekaltus laivus ir 
žmones, jie niekados netai
sysią. Darbininkai įtaisė net 
protesto demonstraciją uos
te. Nešant iš laivo sužeistus 
vokiečius, urugvajiečiai ujo 
ir baubė, kaip ant kokių vil
kų. Ant vokiečių laivo buvo 
keliasdešimts kareivių su
žeista ir 33 užmušti. To lai
vo kalėjime buvo užrakinti 
už geležinių durų ir 62 ang
lai belaisviai, kuriuos vokie
čiai ištraukė iš juros, nu
skandinę jų prekybos laivą 
Afrikos pakrašty. Dabar tie 
belaisviai likos išleisti, nes 
jau patys jų kalintojai pate
ko nelaisvėn. Anglams iš 
“Grafo Spee” išeinant, uru
gvajiečiai juos karštai svei
kino.

Tuo tarpu ties Urugvajaus 
pakraščiu atvyko daugiau 
Anglijos karo laivų ir visi 
jie sustojo sargyboj, lauk
dami kada vėl pasirodys 
“Graf Spee.” Jo kapitonui 
liko dvi alternatyvos: aųba 
pasilikti uoste ir but inter
nuotu iki karo pabaigos, ar
ba išeiti prieš anglų anuo
tas ir žlugti. Todėl jis krei
pėsi per radiją į Hitlerį, 
klausdamas patarimo kas 
daryti. Hitleris atsakė: “Ka
pitone, spręsk pats. Laivas 
yra tavo.” Kapitonas t uo- 
met atsakė: “Ačiū tau, va
de! Aš laivą sunaikinsiu. 
Toks mano sprendimas!” 

Ir ištikro taip įvyko. 
nedTdeii^j^šovinian ^Jedai^ * b?V? i?V6?aS
šarvuotam priešui kenkė <1S Montevideo uosto 1 giles- 
Kaip lengvesnis laivas, + J° J^minkai nu-
“Exeter” tačiau galėjo vik- kelti, ii tuomet laivas sū
riau manievruoti ir dangsty- Jo sVslde'
tis durnu uždangomis. . jo is 1,030 žmonių kurie nu-

- _ . £ į vyko per upę La Plata į Ar- -
Kova tęsėsi 14 valandų. g-entina ir tenai buvo inter- 

Anglų laivas buvo jau smar- nuotj 
kiai apdaužytas ir apie 60 | 
žmonių ant jo užmušta. Pa
daliau pribuvo jam į pagal
bą du kiti anglų kreiseriai, 
ginkluoti 8 colių kanuolė- 
mis. Nors prieš “Grafo 
Spee” ginklus ir jie persilp- 
ni, tačiau nieko nelaukdami 
paleido savo anuotas dar
ban. Pirmasis anglų laivas 
dabar jau pasitraukė iš ko
vos. Mušis tęsėsi dar porą 
valandų, ir “Graf Spee” 
pradėjo bėgti į Urugvajaus 
pakraštį. Jis pasislėpė 
Montevideo uoste. Į neitra- 
lų vandenį anglai jau nebe
galėjo vytis paskui jį.

Vokiečių laivas buvo taip 
sudaužytas, kad jį pataisyti 
butų reikėję 6 mėnesių lai-

Šitas Įvykis Anglijoj su
kėlė neišpasakytą entuziaz
mą. Londono laikraščiai 'su
riko didžiausiais antgal- 
viais, kad “nusižudė Vokie
tijos laivyno garbė!’’

Reikia pridurti, kad pe
reitą sąvaitę anglai sunaiki
no da keturis kitus vokiečių 
karo laivus. Tai jau ištikt o 
skaudus vokiečiams smūgis.

VOKIEČIAI SKANDINA 
ŽVEJŲ LAIVUS.

Vokiečių orlaiviai pradė
jo skandinti jau ir žvejų lai
vus. Ir šį utarninką nacių or
laiviai bombardavo keturias 
žvejų eldijas Anglijos pa
krašty, vieną jų nuskandin
dami. Žuvo trys žvejai.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ
Visiems “Keleivio” skai
tytojams, platintojams, 
korespondentams ir šiaip 
draugams, linki linksmų 
Švenčių.

“Keleivio” Štabas.

HAVERH1LLYJE UŽ
PUOLIMAS.

Haverhill, Mass.—Šį utar
ninką banditai čia užpuo’ė 
du Imperial Dye Co. tarnau
toju ir atėmė $1,272 pinigų, 
kurie buvo paskirti darbi
ninkų algoms.
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Kaip Dideles Sovietu

Rusijos Oro Spėkos
KUR ČIA “DEMOKRA

TIJOS ATSTEIGIMAS?”
“Vilnies” 289-tam nu

mery L. Pruseika adresuo
ja “Keleiviui” šitokią pa
stabą :

“Priminsiu ‘Keleiviui,’ kad 
panaši valdžia (kaip Vilniuje 
kitąsyk mėgino įsteigti Kapsu
kas su . Angariečiu.—“Kel.” 
Red.) 1918 metais buvo ir Fin- 
landijoje...

“Bet Mannerheimas atsi
kvietė kaizerio armiją, ir krau
juose paskandino visą pasaulį.

“Į ką panašu, kad pats ‘Ke
leivis’ dabar įsikabino į Man- 
nerheimo ir Risto Ryti skver
nus ir piestu stoja prieš tikros 
demokratijos atsteigimą Fin- 
landijoje.”

Mes nesuprantam, kur čia 
“Vilnies” redaktorius mato 
“demokratijos atsteigimą.” 
Juk Suomija tvarkosi demo
kratiniais pagrindais. Jos 
parlamentą gyventojai ren
ka lygiu, teisiu ir visuotinu 
balsavimu. Kandidatus Į 
parlamento atstovus skiria į- 
vairios partijos, iš kurių sti
priausia yra socialistų parti
ja (dabartiniam parlamen
te ji turi 85 balsus). Suomi
jos prezidentą renka 300 
rinkikų, bet tuos rinkikus 
renka patys gyventojai, to
kiu pat budu kaip ir parla
mento atstovus.

Beveik visą Suomijos pre
kybą ir pramonę valdo ko
operatyvai, kuriems priklau
so apie 1,000,000 žmonių.

Juk tai vis demokratinės 
įstaigos, demokratinė san
tvarka !

Taigi Sovietų ant Suomi
jos užpuolimas, kurio tikslas 
yra šitą santvarką nuversti, 
nėra “demokratijos atsteigi- 
mas,” bet demokratijos 
griovimas!

SUOMIJOS MINISTERIS 
PASAULIO KO-OPERA-

TYVŲ VADAS.
Dabartinis Suomijos už

sienio reikalų ministeris, 
socialdemokratas Vaino 
Tanner, yra Suomijos Elan- 
to Ko-operatyvų Draugijos 
vyriausis vedėjas ir Tarptau
tinio Ko-operatyvų Susivie
nijimo prezidentas.

Šitas susivienijimas apima 
viso pasaulio ko-operatyvus, 
kurie turi daugiau kaip 70,- 
000,000 narių. Vaino Tan
ner buvo išrinktas ko-opera
tyvų Internacionalo prezi
dentas dėl to, kad Suomijoj 
ko-operatyvų judėjimas yra 
stipresnis negu kur nors ki
tur, ir kad jis tenai sustiprė
jo daugiausia ačiū Taimerio 
veiklai.

Suomijos ko-operatyvams 
šiandien priklauso daugiau 
kaip pusė šalies šeimynų ir 
jų kontrolėje yra daugiau 
kaip 40 nuošimčių visos ša
lies prekybos.

Apie tai praneša Asso
ciated Press.

Per ko-operatyvus Suomi
jos darbininkai eina prie so
cializmo. Bet Maskvos bar
barai dabar šitą šalį užpuolė 
ir nori ją sutriuškinti, kad 
socialistinis darbininkų ju
dėjimas tenai nepasiektų sa
vo tikslo.

KOMUNISTAI JAU NE
BOIKOTUOS NACIŲ.
Amerikos komunistų par

tija skelbė Vokietijos pre
kėms boikotą nuo pat 1933 
metų, kai tenai Įsigalėjo na
ciškas fašizmas.

Dabar, kai Maskva susi
bičiuliavo su Berlynu, Ame
rikos komunistai irgi pakei
tė savo pociziją nacių at
žvilgiu. Pereitą savaitę ko
munistų partija pareiškė sa
vo pirmininko Fosterio lu
pomis, kad nuos šiol ji Vo
kietijos nacių prekių jau ne- 
beboikotuos. Ji išstojo ir iš 
tos organizacijos, kuri skel
bia agręsoriams boikotu.__

Vienybė tarp Stalino ko
munistų ir Hitlerio nacių kas 
-ykis darosi vis didesnė ir 
didesnė.

NESĄMONĖS APIE 
AMERIKĄ.

Rašydami apie amerikie- 
•ių gyvenimą, Lietuvos laik- 
aščiai dažnai prieina prie 
lidžiausio absurdo. Tik pa- 
iklausykit, ką rašo šių me- 
ų 23 lapkričio laidoje “Lie- 
.uvos Ūkininkas:”

“Amerikiečiai praktiški žmo
nės. Jiems laikas pinigai. Lai
ko, kaip ir pinigų, laisvai leisti 
negalima. Todėl amerikiečiai 
laikui taupyti išsigalvoja įvai
riausių būdų. Kiekviename 
žingsnyje jie naudojasi nešikų 
pagalba.

“Bet štai indų plovimas. 
Darbas nemalonus, o ir gaiša
tis. Mašinų indams plauti esa
ma visokiausių, bet jos didelės 
nepatogios, užima vietą, gen
da. Mašinos tinka valgykloms, 
restoranams, bet mažai šeimai 
nepritaikomos.

“Ir štai viena firma sakosi 
ir šitą klausimą praktiškai iš
sprendusi. Ji pradėjo pardavi
nėti lėkštes, peilius, šakutes, 
kurių skonis atitinka patiekalų 
skonį. Sakysim, kotlietams val
gyti lėkštės ir šakutės yra kot- 
lietų skonio ir tt. Tas lėkštes, 
šakutes galima suvalgyti taip 
pat, kaip ir patį patiekalą.

“Praktiška nauda iš to iš
misto tokia: pavalgei pietus, 
suvalgei indus, ir stalas šva
rus... Jokio plovimo nereikia.” 

Ir tamsus Lietuvos žmo
nės, prisiskaitę šitokių nesą
monių, gali patikėti, kad 
amerikiečiai ištikrujų su 
“kotletais” suvalgo indus.

Tuo tarpu gi faktas yra 
toks, kad Amerikoje net ir 
“kotletai” ne madoje.

LAISVĖS VARPAS BUS 
GEDIMINO KALNE.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Amerikos lietuvių 
aukomis nupirktas ir Lietu
vai paaukotas laisvės var
pas.busiąs pakabintas Ge- 
mino kalne, Vilniuje.

Išpradžių buvo projektuo
jama Įkelti tą varpą į vieną 
Romos katalikų bažnyčią 
Vilniuje, bet pradėjus visuo
menei protestuoti, kad tai 
butų paniekinimas laisvės 
idealo, tas projektas pakei
sta.

‘I KOVĄ!’ ‘UŽ STALINĄ 
IR TĖVYNĘ!’ ‘PLIEK!’
“New York Times” kores

pondentas Gedye praneša iš 
Maskvos, kad bolševikų 
spauda prieštarauja pati 
sau rašydama apie karą Suo
mijoj. Čia ji eV''1’ ’ kad 
Sovietą-' ne
kariauja asi,
kaip ent m-
armiečiai už
Staliną ir

Vienas s-
pondentas i d
raudonarm u

j antrą miest -v s
ežero, stack a .....aista iš to 
džiaugsmo ir pasakoja 
“Raudonoj Vėliavoj” šito
kias nesąmones:

“Vietoj paprasto Įsaky
mo, koks yra vartojamas ar
mijoj ir laivyne liepiant šau
dyt, ‘Pakelk aukštyn,’ ‘Į 

' kairę’ ar T dešinę,’ vyresny
sis leitenantas Tuder varto
ja šitokią dramatišką ko
mandą : ‘Į kovą! Ant karo 
provokatorių! Už Staliną ir Į 
tėvynę! Už Sovietų laimę! 
Pliek’!”

Ir po šitokio įsakymo, gir-. 
di, raudonoji artilerija kai 
duoda, tai net žemė dreba!

Ir reikia stebėtis, rašo ši
tas bolševikas, kad pats pir- j 
mutinis šovinys pataiko Į 
tikslą.

“Ir su kiekviena nauja 
salve musų matrosai siuntė

štai kaip žmonės gelbėjosi, kuomet jų laivas “Sirdhana” užėjo ant minos Singapuros j- 
lankoj. Dešinėj pusėj viena pilna valtis matosi jau nuleista vandenin; bet iš kairės pusės 
virvės sukliuvo ir viena valtis krinta vienu galu žemyn. 11 žmonių iškrito iš jos ir prigėrė.

vis didesnę neapykantą tam 
biauriam priešui, kuris įsi
kasė ant tos salos.”

Taip bolševikų laikraščio 
korespondentas, I. Ogniov, 
aprašęs Sovietų laivyną 
bombarduojant nedidelę 
Suomijos įlankoj salą, ant 
kurios nebuvo jokių gink
luotų spėkų, o vien tik žve
jų grintelės. Ir “už Staliną ir 
tėvynę” bolševikų laivynas 
tas skurdžių grinteles su
bombardavo...

KAIP SLA KUOPOS BAL
SUOJA VIRŠININKŲ NO

MINACIJOSE.
Montello, Mass., 17-tos 

kuopos balsavimo daviniai:
Bagočius27, Laukaitis 10.
Mažiukna 21, Kerševi- 

čius 11.
Dr. Pilka 13, Vinikas 21.
Gugis 20, Bačiunas 11.
Mikužiutė 20, Mockus 18, 

Brazauskas 11.
Dr. Stanislovaitis 22, Dr. 

Graičunas 8, Dr. Biežis 4.
Pittston, Pa., 346 kuopos 

balsavimas:
Bagočius 13, Laukaitis 00.
Mažiukna 13, Kerševich 

00.
Vinikas 2, K. Michelso- 

nas 11.
Gugis 13, Bačiunas 00.
Mikužiutė 11, Dargis 11, 

Mockus 2.
Dr. Stanislovaitis 13.
Cambridge, Mass., 371 

kuopos balsavimas:
Bagočius 15.
Mažiukna 15.
Dr. Pilka 8, Vinikas 7.
Gugis 15.
Mikužiutė 14, Dargis 10, 

Mockus 5.
Dr. Staneslow 12, Dr.

Repšis 3.
Pittston, Pa., 7 kuopa bal

savo taip:
Bagočius 25, Laukaitis 30, 

Miliauskas 2.
Vinikas 35, K. Michelso- 

nas 16.
Mikužiutė 20, Dargis 11, 

Mockus 37, Brazauskas 24.
Mažiukna 21, Kerševi- 

čius 28.
Gugis 21, Bačiunas 27.
Dr. Stanislovaitis 24, Dr.

Biežis 23.
Roslindale, Mass., 202 

kuopos balsavimas:
Bagočius 10.
Mažiukna 10.
Vinikas 10.
Gugis 10.
Mikužiutė 10, Mockus 9.

Dargis 1.
Dr. Staneslow 8, Dr. Bie

žis 2.
Dorchester, Mass., 359 

kuopos balsavimas:
Bagočius 30.
Mažiukna 27, Šalna 1, 

Laukaitis 2.
Dr. Pilka 25, Vinikas 5.
Gugis 27, A. Namaksy 3.
Mikužiutė 28, Dargis 26, 

Mockus 6.
Dr. Stanislovaitis 27, Dr. 

Graičiunas 2, Dr.Duserick 1.

buvom priešingi. Mes visa
dos buvom priešingi užpuo
limo karams. Šitokiems 
smurtams mes esam priešin
gi ir dabar, nežiūrint kokios 
spalvos smurtininkai butų! 
Taigi, “Keleivio” nusistaty-

Ar Pasikeitė “Keleivio” Nusistatymas?
mas šituo požiūriu nenukry- 
po nei per vieną milimet
rą. O jeigu musų pareiški
mai šiandien prieštarauja 

' Sovietų valdžios politikai, 
tai prieštarauja vien dėl to, 
kad toji politika pasidarė 
jau diametraliai priešinga 
iki šiol skelbtoms Sovietų 
idėjoms.

Bet dėl dabartinės Mask
vos politikos mes nekalti
nam Rusijos darbininkų. 
Mes žinom gerai, kad Rusi
jos žmonės neturi toj politi
koj balso. Jie nežino ką 
Maskva planuoja ir ką ji 
veikia. Pavyzdžiui, paimti 
suomių nelaisvėn Sovietų 
kareiviai prisipažįsta iki 

I šiol visai nežinoję, jog Mas
kva pradėjo užpuolimo ka- 

i rą prieš Suomiją. Karinin
kai jiems tvirtinę, jog “Suo
mijos buržuazija gavusi iš 
užsienio kapitalistų Įsaky
mą užpulti Sovietus,” todėl 
raudonoji annija turinti tą 
“užpuolimą atremti.”

Mes žinom, kad Maskvos 
valdžia taip pat klaidina ir 
visus Sovietų Rusijos gyven
tojus. Todėl neteisinga bu
tų dėl Suomijos užpuolimo 

įkaitinti Sovietų Rusijos 
liaudį. Rusų liaudis yra ge
ros širdies ir gerų norų. Gai
la tik, kad ji yra nuolatos 
klaidinama ir nežino teisy
bės. Jeigu ji žinotų tikrąjį 
dalykų stovi, ji atsisakytų 
eiti Suomijos miestų deginti 
ir nekaltų žmonių žudyti. Ji 
pasakytų tą patį, ką ir mes 
sakome.

Nereikia užmiršti, kad 
rimtesni komunistai, kurie 
gyvena demokratinėse šaly
se ir turi progos patirti tei
sybę, jau pasmerkė Mask
vos vadų politiką. Pavyz
džiui, prof. Granville Hicks, 
kuris iki šiol buvo didelis 
Sovietų valdžios šalininkas 
ir buvo komunistų žurnalo 
“New Masses” redaktorium, 
dabar pasitraukė iš tos par
tijos ir atsisakė iš redakto
riaus pareigų, nes pamatė, 
kad Stalino pareiškimai bai
siai nenuoširdus. Tuo “ne
nuoširdumu Stalinas nupuo
lė žemiau Hitlerio,” pasakė 
prof. Hicks.

Hicks pasilieka ištikimas 
komunizmo idėjai ir karštai 
simpatizuoja Sovietų liau
džiai, tačiau Stalino politi
ką smerkia.

Norvegijos sostinėje Os- 
loje pereitą savaitę vienas 
komunistas išdaužė net So
vietų ambasados langus, 
protestuodamas dėl užpuo
limo ant Suomijos.

Dėl to, kad “Keleivis” ne
pritaria naujai Sovietų val
džios politikai, tai tūli žmo
nės Įsivaizdavo, kad mes 
pakeitėm savo nusistatymą 
Sovietų Rusijos atžvilgiu.

Šitokios nuomonės dabar 
laikosi daugelis komunistų.

Reikia tačiau pasakyti, 
jog šitokia nuomonė yra vi
siškai klaidinga. Ji kįla iš 
nemokėjimo analizuoti ir 
lyginti dalykus.

Jeigu gerai dalykus išana
lizuosime, tai pasirodys, kad 
ne “Keleivis” pakeitė savo 
nusistatymą, bet Sovietų 
valdžia.

Sovietų valdžia per kelis 
pastaruosius metus vedė in
tensyvią kovą prieš fašiz
mą. J tą kovą, buvo įkinky
tos komunistų partijos viso
se šalyse. Buvo organizuo
jamos net tam tikros orga
nizacijos, pavyzdžiui, “Ly
ga prieš Karą ir Fašizmą.” 
Vokiškas nacizmas buvo 
skaitomas didžiausis Sovie
tų Rusijos priešas. Komuni
stai nuoširdžiai rėmė ir Is
panijos lojalistus, kurie ko
vojo prieš fašizmą. Jie 
smerkė Italijos užpuolimą 
ant Etiopijos. Jie protestavo 
prieš japonų invaziją Kini
joj. Jie piktinosi, kada Ang
lija ir Francuzija leido Hit
leriui pasiglemžti Čekoslo
vakiją. Jie agitavo, kad vi
sos demokratinės valstybės, 
kaip Anglija, Francuzija, 
Jungtinės Valstijos ir kitos, 
susidėtų su Sovietų Rusija 
ir padarytų fašizmo hydrai 
galą. Vienu žodžiu, Sovietų 
Rusijos obalsis buvo: šalin 
fašizmas, lai gyvuoja demo
kratija !

Šitokiam obalsiui mes 
pritarėm pirma, ir pritariam 
dabar.

Bet Sovietų valdžia, o su 
ja ir dauguma komunistų, 
šito obalsio jau išsižadėjo. 
Išsižadėjo dėl to, kad Mask
va padarė su Berlynu są
mokslą pasidalinti Lenkiją. 
Hitleris dabar leidžia Stali
nui grobti Pabaltijo valsty
bėlės, o Stalinas remia Hit
lerio karą prieš Europos de
mokratiją. Ir Sovietų val
džios vardu Maskvoje da
bar skelbiama, kad “vesti 
karą už hitlerizmo sunaiki
nimą yra ne tik beprotiška, 
bet ir kriminališka!” (Mo
lotovo žodžiai.)

Šitokiai politikai, žinoma, 
“Keleivis” nepritaria.

Bet ar tai reiškia “Kelei
vio” nusistatymo pakitėji
mą? Ne, musų nusistatymas 
čia nei kiek nepasikeitė, nes 
tokiai politikai mes visados

Taigi matome, kad nau
jai Maskvos politikai ne
pritaria ir komunistai, nesi 
toji politika jau virto tikro
jo imperializmo agresija ir 
pradėjo smaugti silpnesnes 
tautas.

Sovietų Rusijos užpuoli
mas ant mažiukės Suomijos 
kreipia i save daug daugiau 
dėmesio, negu Vokietijos 
karas su Anglija ir Francu
zija.

Pasaulis domisi Suomijos 
Įvykiais dėl to, kad mažutė 
tautelė dryso gintis prieš to
kį milžiną, kaip Sovietų Ru
sija, kurios iki šiol bijojosi 
visa Europa. Kad suomių 
tauta buvo kultūringa, kad 
jos žmonės apsišvietę, iš
tvermingi, geri sportininkai, 
tai visi žinojo. Bet niekas 
negirdėjo apie Suomijos ka
rinę galybę. Ji visuomet bu
vo skaitoma labai taikinga 
šalis. Jos armija siekė vos 
25,000 kareivių: atsarginių 
buvo tik apie 40,000. Tuo 
tarpu gi Rusijos militariz- 
mas buvo išreklamuotas be 
galo ir krašto. Jos pastovi 
armija siekianti 1,500,000 
kareivių, o su atsarginiais— 
apie 17,000,000 kareivių. 
Taigi rusų armija yra 246 
kartus didesnė kaip suomių. 
Kitaip pasakius — 246 rusai 
prieš 1 suomį.

Bet daugiausia Sovietų 
Sąjunga buvo išreklamavus 
savo oro galybę. Aviacija 
Sovietuose virto beveik val
stybine religija. Per kiekvie
ną Maskvos šventę, per 
kiekvienas iškilmes, buvo 
demonstruojama aviacija ir 
tankai. Užsienio laikraščių 
korespondentai ir diploma
tai išsinešdavo iš tų iškilmių 
tokį Įspūdį, kad Rusijos mi- 
litarizmas yra neįveikiamas.

Sovietų aviatoriai pirmu
tiniai prasimanė ir “oro 
traukinius,” susidedančius 
iš kelių ar keliolikos suka
bintų lėktuvų be motorų ir 
velkamų vieno didelio mo
torinio orlaivio.

Rusijoj taip pat Įvesta 
“skraidomoji armija,” kuri 
visuomet buvo demonstruo
jama per manievrus. Jos tik
slas turėjo būti užpulti prie
šą iš užpakalio. Dideli bom- 
banešiai nuneša kelis ar ke
liolika šimtų ginkluotų rau
donarmiečių priešo užfron- 
tėn, kur jie visi iššoka iš di
delės aukštumos ir nusilei
džia žemėn parašiutais.

Be to, rusai turėjo pasi
statę ir visam pasauly išrek
lamavę “Maksimą Gorki.” 
Tai buvo milžiniškas skrai
domas laivas, kokio niekur 
pasauly nebuvo (jis žuvo 
nelaimėj).

Bet kiek iš viso Rusijoj or
laivių ir lakūnų, niekas tik
rai nežino, nes ir bendrai a- 
nie tą šalį pasaulis labai ma
žai žino. Patys Rusijos žmo
nės žino apie savo kraštą tik 
tiek, kiek jiems pasako Sta
lino valdžia, o ji pasako la
bai mažai. Spaudos ir žo
džio laisvės Rusijoj nėra, 
todėl niekas ir negali nieko 
tenai paskelbti.

Matyt, Maskva tyčia lai
ko savo šalį patamsy, kad 
pasaulis nieko apie ją neži
notų ir bijotųsi to, kuo Mas
kva jį gąsdina.

Vokiečių spauda 1938 
metų pradžioje rašė, kad 
Sovietų Sąjunga tuomet tu
rėjusi 10,000 karo lėktuvų, o 
iki metų pabaigos turėsianti 
jau 16,000. Ne visi tam tikė
jo. Lindberghas, pavyzdžiui, 
apžiūrėjęs Europos valsty
bių aviaciją, tvirtino, kad 
viena Vokietija turinti dau
giau lėktuvų, negu Rusija, 
Anglija ir Francuzija sudė
tos krūvon.

Bet Tiuvo ir kitokių žinių. 
Buvo, pavyzdžiui, skelbia
ma, kad Rusija turi 50 fab
rikų, kurie dieną ir naktį 
stato orlaivius. Ir buvo tvir
tinama, kad rusų orlaiviai 
esą labai geri. Per Ispanijos 
karą iš pat pradžių rusų or
laiviai buvo laikomi geriau
siais. Jie buvo greitesni, ne

Kai 
.sakė,

gu vokiečių ir italų orlai
viai, Bet vėliau paaiškėjo, 
jog jie buvo geresni ir grei
tesni tik dėl to, kad vokie
čiai ir italai siųsdavo Ispa
nijon senus savo lėktuvus. 
Kai vokiečiai ir italai pradė
jo siųsti Ispanijon naujas 
savo mašinas, tai rusų orlai
viai buvo tuojaus išnaikinti. 
Oro kovoms rusų lėktuvai 
esą netikę dėl to, kad labai 
krato ir neleidžia taikliai 
nustatyt kulkasvaidžių ug
nies.

Po to rusai nusipirko A- 
merikoj teisių statydinti a- 
merikoniškus orlaivius. Už
mokėję genis pinigus, jie 
gavo leidimą darytis trijų 
tipų orlaivius: Boeningo ir 
Seveiskio kovos lėktuvus ir 
Glenn Martino bombane- 
šius. Dabar nišai, stato šios 
rūšies orlaivius savo fabri
kuose Rusijoj. \

Bet šitie dalykai da. nepa
sako, kaip galinga yn 
vietų Rusijos aviacija.! 
Lindberghas pernai pd 
kad rusų oro spėkos Visay 
menkos, tai Sovietų avuato/ 
riai iškoliojo jį “dumiun®/” 
“melagiu” ir kitaip, bet a<r 
jis ištikrujų apsilenkė sb 
faktais, jie neparodė.

Lenkijoj rusų aviacija ne-, 
turėjo progos savo galybę', 
ar menkumą parodyt, nes te
nai visą darbą jau buvo at
likę vokiečių orlaiviai.

Todėl pasaulis dabar la
bai domisi Rusijos karu 
prieš mažutę Suomiją — ar 
ištikrujų Sovietų aviacija y- 
ra tokia galinga, kaip ji bu
vo reklamuojama. Kol kas 
tos | galybėj da nesimatė. 
Pirmą ir anti<rrlieną rusų 
orlaiviai bombardavo be
veik visus žymesiTius Suo
mijos miestus ir pridarė -ne
maža nuostolių, nes metė 
daugiausia uždegamąsias 
bombas. Tačiau kai finų 
priešlėktuvinė artilerija 
daugumą rusų orlaivių su- 
jiaikino, daugiau oro užpuo
limų rusai jau nedaro. Ir 
bendrai, per dvi karo sąvai- 
tes rusai pasirodė labai 
prastai. Iš tos jų “skraido
mos armijos” pasaulis net 
juokus daro. Apie 1,500 ru
sų parašiutininkų nusileido 
iš" oro Suomijos šiaurėj ir 
užėmė žvejų miestelį. Bet 
kai suomių žvejai sugrįžo 
iš jųrosj'jie tuojau tą “skrai
domąją armiją” .paėmė ne
laisvėn. Korespondentai 
praneša, kad kai kuriuos tų 
parašiutininkų suomių mo
terys užmušė, kočergomis.

AMERIKOS VISUOMENĖ 
RENKA FINAMS AUKAS.

Amerikos Raudonas Kry
žius paskelbė spaudoj, kad 
jo skyriai, kurių yra 3,700, 
pradėjo rinkti užpultiems 
finams aukas. Ir Amerikos' 
visuomenė gausiai aukoja. 
Pereitą sąvaitę buvo surink-: 
ta jau daugiau kaip $250,-. 
000. Pereitą sąvaitę išsiųsta 
visa suma.

TOLSTOJAUS DUKTĖ 
IŠSIIMA PILIETYBĖS 

POPIERAS.
Aleksandra Tolstojeva, 

garsaus rusų rašytojo Levo 
Tolstojaus duktė, kuri da
bar gyvena Connecticut val
stijoj ant farmos, šį penkta
dienį stos apygardos teis
man Middletowne prašyti 
pilnų pilietybės popierų. 
Pirmąsias popieras ji jau 
turi išsiėmus seniau. Rusi
jon ji jau nebenori grįžti.

SAULĖ UŽDEGĖ NAMĄ.
Marshallton, Del.—Perei

tą penktadienį čia užsidegė 
tūlos G. Copes namas. Nu
statyta, kad ugnį sukėlė sau
lės spinduliai per stiklinį 
indą, kuris stovėjo ant lan
go su vandeniu.



1 d., 1939 m.

italų orlai- 
paaiškėjo, 

esni ir grei- 
kad vokie- 

sdavo Ispa- 
o lėktuvus, 
talai pradė- 
on naujas 

i rusų orlai- 
s išnaikinti, 
jų lėktuvai 
o, kad labai 
žia taikliai 
valdžių ug-

lusipirko A- 
tatydinti a- 
laivius. Už- 
rinigus, jie 
arytis trijų 
Boeningo ir 
lėktuvus ir 

bombane- 
li. stato šios 
skvo fabri-

.nepaai 
įga yi-ąŠo- 
acija.) Kai 
įai pasakė, Į 
pėkos\visa^ f 
etų avftątoj- l 
‘durniuiAl" 
lip, bet ® I 
silenkė sim 
odė. W 
viacija ne-B 
ivo galybę M 
iyt, nes te- W 
u buvo at- 1 
iriai. 1 
dabar la

ši jos karu 
imi ją — ar 
aviacija y- 
kaip ji bu- 

a. Kol kas 
riesimatb.

■iieną rusų 
ardavo be- 
esnius Šuo- 
pridat^e—--i 
., nes metė 
įdegamąsias 
i kai finų 

artilerija 
orlaivių su- 

i oro užpuo- 
nedaro. Ir 
karo sąvai- 
rodė labai 
ių “skraido- 
pasaulis net 
ne 1,500 ni
tų nusileido 
>s šiaurėj ir 
niestelj. Bet 
vejai sugrįžo 
jau tą “skrai- 
?■’ .paėmė ne- 
ifėspondentai 
įai kuriuos tų 

suomių mo- 
kočeigomįs. |

VISUOMENĖ 
AMS AUKAS. 
Raudonas Kiy- 
i spaudoj, kad 
ūnų yra 3,700, 
kti užpultiems 
s. Ir Amerikos 
gausiai aukoja, 
itę buvo surink- 
iau kaip $250,- 
sąvaitę išsiųsta

AUS DUKTĖ 
PILIETYBĖS 
PIERAS.
Ira Tolsti®4’ 
>ų rašitj.ra Ję0 
duktė.' kuif da- 
Connsat^ val

am® 
aprxsjrflfe.

UetcMin prašyti 
ieį» popierų.

Noi 51. Gruodžio 20 d., 1939 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Treflhd Poslapis

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

BROOKLYN!) LIETUVIŲ NAUJIENOS
visi komunistai tokie! Štai, 
kriaučiuose net aktyvus ko
munistai savo vadų jau ne
klauso. Ir užtai juos galima 
pasveikinti, kad jau prade
da suprasti, kad Rusijoj jo
kio komunizmo jau nėra, o 
yra tik aršus senovės rusiš
kas nacionalizmas. Komin- 
ternas, kuris skelbiasi esąs 
“tai plautinio” proletariato 
štabas, liko tik rusiško na
cionalizmo priedanga.

New Yorko Trade Unijos 
protestuoja prieš Sovietus 

dėl puolimo Suomijos.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad kriaučių 54 skyriaus 
priešmetinis susirinkimas 
bus gruodžio 13 dieną. Bet 
tą dieną susirinkimas ne
įvyko, nes New Yorko Trade 
Unijos paskelbė masinį su
sirinkimą New Madison 
Square Garden patalpoj 
protestuoti prieš Sovietų 
Rusijos briovimąsi į mažutę 
ir taikiai gyvenančią Suomi
ją. Musų lokalas irgi nega
lėjo užsimerkti ir nematyti, 
kad bolševizmas užpuolė ir 
K«rflaugia demokratinę Suo
miją; todėl pildomoji loka- 
Jo taryba vienbalsiai nutarė 
savo susirinkimą nukelti 
nuo 13-tos į 15-tą gruodžio 
dieną, kad galėtų kartu su 
kitomis unijomis pareikšti 
protestą dėl Suomijos nai
kinimo.

k. Nepaisant kaip “Laisvė” 
’ ir kiti komunistų laikraščiai 

spiaudo į didvyrišką Suomi
jos žmonių kovą už savo ša
lies nepriklausomybę, vis- 
tiek jie musų komunistinių 
kriaučių neįtikimo, kad So
vietų Rusija gerai elgiasi, 
trempdama po savo batu 
mažasias tautas. Jie pirmu
tiniai lokalo taryboje pasa
kė, kad mes turime kartu su 
kitais lokalais pareikšti pro mmmų į _

l testą prieš Sovietus, prieš projektą” su dienotvarke, 
ijų imperialistinius siekius, Į bet pati konferencija buvo 

ir todėl turime nukelti loka- nepi įrengta. Kol suregistra- 
: lo susirinkimą į kitą dieną, i vo dalyvius, tai kalbėjo ka- 
1 Vyrai už tai! ' * 1 daise buvę “stambus” vei-
■ , . , x ... . , . kėjai. Ju kalbos buvo tuš-Jeigu aktyviski komunis-, čioJ - Janu ateičiai ne. 

> tai neseka savo vadų politi- pį.£imindami praei.
kos, kuri jiems diena is die-, tį „ asakojo kaip kitą.

fc demoki aline valdžia “iepro- 
I vokavo” Sovietų karą prieš 
f save;

netiki, kad Suomijos demo
kratinė valdžia, tai “balta-1 
gvardiečių valdžia,” tai ką 
jau kalbėti apie eilinius na-j , u - . ,
rius! Suprantama; kad tie daJ’ Porįals-

■ juo labiau tokioms paša- ! - . - .-

LSS 19 kp. susirinkimas.
Gruodžio 8 buvo Ameri

kos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo name LSS 19 kp. 'susi
rinkimas. Be įvairių prane
šimų, buvp kuopos valdy
bos rinkimas sekamiems 
metams. Kuopos organiza
torium išrinktas J. Glavec
kas. Protokolų raštininku 
išrinktas J. Jankūnas. Fi
nansų vedėju išrinktas sena
sis W. Balvočius. Kasininku 
taip pat liko jau kelis metus 
tas pareigas einąs R. Tiškus.

Amerikos lietuvių tautinin
kų rytinių valstijų kon

ferencija.
Gruodžio 10 d. rytą Broo- 

klyne įvyko Amerikos lietu
vių tautininkų rytų konfe
rencija SLA name, 193 
Grand st. Nors konferenci
jos dalyviams išdalino “tau
tininkų pagrindinių dėsnių 

l” su dienotvarke,

Karo Kurstytojas.”

Šio vaizdelio kairėje parodyt as prezidentas Rooseveltas, 
kuris atsišaukė j Sovietų vai džią. patardamas nebombar- 
ducti Suomijos miestų ir nežudyti beginklių žmonių. Bol
ševikų spauda užtai iškoliojo Rooseveltą “karo kurstyto
ju,” “Wall Streeto įrankiu” ir kitaip.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

CHICAGOS DAVATKOS BOIKOTUOJA 
"DRAUGO" VAJŲ.

navus Chicagai apie milio- 
ną dolerių. Čia randasi 
elektros gamykla, didelė 
skalbykla ir duonos kepyk
la. Darbininkai ir amatnin- 
kai atvažiuoja čia dirbti iš i 
Chicagos, nors Chicaga ran
dasi nuo čia už 24 mylių. 
Tiesa, dilba kai kurie ir iš 
senelių, esančių prieglau
doje.

Prie prieglaudos yra apie 
100 akrų žemės, kurie skirti 
apdirbti seneliams. Šią že
mę. galima sakyti, seneliai 
valdo. Jie sėja javus, augina 
daržoves, prižiūri gyvulius. 
Bet sunkesnius darbus ap
dirba kaliniai iš Chicagos. 
Atgabena tik tokius, kurie 
nubausti areštu nedaugiau, 
kaip 5 metams. Šįmet dirbo j rjos vienuolynui daug para- 
aI)le dvlflesilpt kalinių. A- mos teikia. Tokiu budu A. 
pie 100 akrų sios įstaigos ze- jų 
mės stovi neapdirbtos: sa- TOSe korespondencijose bu
ko, nėra kam apdirbti. vo išvedžiojama, kad prieš 

Reikia pasakyti, kad per-' A. N. kįla griežtas pasiprie- 
nai ir šįmet Chicagos WPA' šinimas ir kad jos rolė ga- 
darbininkai čia padarė daug; linti sumažėti. Ir išrodė, kad 
naudingo darbo. Jie prapla- taip bus, nes prieš tą A. N. 
tino kelius, užlygino duo- ėjo ne vien žymi vienuoly- 
bes, supylė tam tikrus nuo
laidus kalnelius vandeniui 
nubėgti, ištaisė vietas auto
mobiliams statyti ir tt. Prie 
WPA dirba daug ir lietuvių. 1 aukštino
Taigi senelių-ligonių apskri-j rios ėjo prieš A. N. Bet da- 
tys dabar labai gražiai atro- j bar “Draugas” pradėjo jau 
dys. Jis visas aptvertas ge-! kitą giesmę. Dabar “Drau- 
ležine tvora, viduje yra gas” “bustina” A. N., o “na- 
daug medžių, po kuriais va- kiną” jos opozicijonerkas. 
----- -- —1;„; „a £)abar A. N. “Drauge” tiek 

garbės gauna, kiek ir gar
bingieji klebonai.

Kodėl taip atsitiko? Ogi 
todėl, kad “Ddaugas” gavo 
naują administratorių. Nau
jasis administratorius padik
tavo, kad viskas kitaip turi 
būti, ir taip dedasi. Taigi 
A. N. triumfuoja, o jos opo- 
zicijonierkos nuleido ran
kas ir sako: “A. N. dabar 
turi po savo pantapliu ne- 
vien vienuolyną, bet ir ‘ma- 
rijontėvių’ ‘Draugą’.”

Kokios tos naujos politi
kos pasekmės? Štai kokios. 
Jau trečias mėnuo kaip 
“Draugo” administrato
rius, kun. Marčiulionis, 
skelbia naujų skaitytojų va
jų, o vajus iki šiol nei krust. 
Vajininkams siūlomos dide
lės dovanos ir gausus atlai
dai. Nei tas negelbsti. Veik
liosios davatkos kviečiamos 
stoti į “Draugo” vajų, bet 
tos atsako: “‘Draugas’ pra
dėjo garbinti A. N., tai tegul 
ji ir eiria jam naujų skaity
tojų jieškoti.”

Taigi, išrodo, kad per va
jų “Draugo” skaitytojų skai
čius nepadidės; jis gali da 
gerokai sumažėt. Veiklio
sios davatkos nepatenkintos 
nauja “Draugo” politika, 
meta jį skaičiusios.

Lapkričio 26 d. vienuoly
no salėje įvyko “bunco par
ty,” kurią rengė vienuolyno 
rėmėjų draugija, vadovau
jant A. N. Gruodžio 1 die
ną “Diaugas” paskelbė, 
kad parengime buvo labai 

i daug žmonių. Sunešta daug 
dovanų; buvę žmonių ne 
vien iš Chicagos parapijų, 
bet ir iš aplinkinių kolonijų. 
Svarbiausio daikto tame ap
rašyme visgi nepasakyta: 
nepranešta, kiek pelno pa
daryta. O aukuotojai to pra
nešimo labiausiai laukė. Bet 
davatkos sako, kad jos ži>- 
nančios priežastį, dėl ko ne
pranešta ; ta priežastis esan
ti svarbi. Tą priežastį jos 
man pasakė ir aš taipgi pri
pažįstu, kad ji svarbi ir įdo
mi, tačiau šiuo sykiu nutylė
siu, o pranešiu prie kitos 
progos. Dzūkas.

Vienuolyno kivirčai ir kiti 
klapatai.

Praėjusią vasarą vienas 
korespondentas “Keleivy
je” rašinėjo apie nesutiki
mus vienuolyno rėmėjų 
draugijoje. Kartu nurodinė
jo, kad vienuolyno viršinin
kių politika yra keista. Tas 
korespondentas nurodė, kad 
tuose dalykuose A, N. svar
biausią rolę lošia. Buvo ra
šyta, kad A. N. tikru darbu 
nepasižymi, o turėdama di
delę įtaką vienuolyno virši
ninkėse, kandžioja sau ne
patinkamas davatkas, ku-

sukeldavo ermiderius.

rengė gražų, bet sunkų vei
kalą “Bohemian Girl.”

Kol nepamačiau šios ope
retės vaidinant, maniau, 
kad ji lengvai prieinama, 
kaip ir kitos to choro vaidin
tos. Pasirodo, kad šitai ope
retei pastatyti reikia daug 
darbo ir jėgų. Pats choras 
reikia skelti pusiau: čia či
gonai, ten valdininkai. Nors 
choras ir nedidelis, bet ba
lansas balsuose sunku sude
rinti.

Svarbu pastebėti, kad to
kį sunkų veikalą vaidino di
džiumoj čia gimęs-augęs 
jaunimas. Žinoma, dalyvavo 
ir senesnės kartos veteranų. 
Tai yra didelis progresas 
ne tik “NaujosiosGadynės” 
choro, bet sykiu gražus atsi- 
žymėjimas dailėje Ameri
kos augusio lietuvių jauni
mo.

Žinoma, atsiras ir kritikų, 
kurie vaidinimą kritikuos, 
bet tai paprastas dalykas: 
buna užmetimų net labai 
geriems vaidinimams, o čia 
visgi ne profesionalai artis
tai vaidino.

Kaip solistai, geriausia 
pasižymėjo Anthony Burba, 
Aldona Grigonis, Jack Sa
vage, Lillian Stuparaitė, Al
len Pūkas, Arline Pukel, 
Edvardas Budraitis, Julia 
Dainis ir Ernest Grigaliū
nas.

Parengimas visais atžvil
giais pasisekė. Dalyvavo 
daug svečių iš Indianos ir 
VVisconsino valstijų.

ėjo ne vien žymi vienuoly
no rėmėjų dalis, bet ir dau
gelis kunigų. Prieš ją buvo 
nusistatęs ir marijonų “Dr- 
gas.” “Draugas” garbino ir 

tas davatkas, ku-melėj; nieko daugiau mes 
tau palinkėti negalim, tu 
viską užbaigei.

Ona ir Jonukas.

suomenės akis. O ją pa
klupdė ir numaskavo lietu
viai socialistai ii- komunis
tai. Užtai gi tautininkai ir 
garbavojo juos savo konfe- 
rencijoje.

Tiesa, panaberijos jie da 
turi. “Ponais” vieni kitus 
vadina. Kaltina socialistus, 
kaltina komunistus, kad tie 
juos lietuviškoje politikoje 
sumušė ir pasiėmė lietuvių 
mases ne tik Amerikoje, bet 
ir Lietuvoje sudarė tokias 
kombinacijas, kad tautinin
kų viešpatavimo dienos jau 
suskaitytos ir neužilgo tie 
“ponai” turės visiškai kojas 
pakratyti.

Tiesa, jie jieško eliksyro 
savo gyvybei prailgint, bet 
klausimas, ar tai ką pagel
bės: Jie drąsinasi, jie rikiuo
ja savo senus kaulus j mūšį 
senam Susivienijime. Jie 
žada būti jau “demokra
tais,” o ne diktatoriais, kaip 
jie kadaisia buvo. Bet klau
simas, ar jiems pavyks tai 
atsiekti. Jie deda daug vil
čių ant advokato Laukaičio 
iš Baltimorės, bet klausi
mas, ar jis juos išgelbės.

Jie dūsavo apie “Vieny
bės” likimą; prisiminė ir 
“Sandaros” su “Dirva” pra
stą padėtį. Jeigu jiems ne- 
navyks SLA nieko pešti, o 
Lietuva žingsnis po žings
nio eis prie demokratijos, 
tai Amerikos lietuvių tauti
ninkams dangus galės visiš
kai apsiniaukti. Aš manau, 
kad nuo to lietuvių visuome
nė nenukentėtų, bet dar 
sparčiau pirmyn pažengtų.

Vytautas Katilius.

OAK FOREST, ILL.
Kuo žymi ši vieta?

Oak Forest skaitosi Chi
cagos priemiesčiu. Čia ran
dasi didelė miesto ligoninė 
ir senelių prieglauda. Visa 
įstaiga turi 3,500 akrų že
mės ir veda žemės ūki.

Prieglaudoj ir ligoninėj 
randasi visokių tautų-taute- 
lių žmonių. Čia jų priskaito- 
ma į 5,000 asmenų^ Pati Į- 
staiga (institution)' užbaig
ta statyti 1910 metais ir kai-

sąrą seneliai vaikštinėja, sė
dinėja, saulutėj kaitinąs. 
Čia pulkai voveraičių šoki
nėja. Jos labai jaukios, mai
stą ima iš rankų.

Širdingą padėka reiškiu 
gerb. dr. Justinui Kuliui, 
3259 So. Halsted st., Chica- 
goj, už prisiųstas man sep
tynias knygas. Dabar aš tu
riu ką paskaityti, nes laik
raščių mažai teateina.

Dar sykį sakome nuošir
dų ačiū. Ignas Rainis.

Chicagiečiai gausiai remia 
Vilniaus kraštą.

Chicagos lietuviai jaučia- 
esą Lietuvos sunais ir 

dukrom. Jie nori 
Lietuva džiaugtis 
vargus nešti.

Lapkričio 29 d. Lietuvių . 
Auditorijoj buvo surengtas 
masinis mitingas apkalbėji
mui Lietuvos ir Vilniaus kra
što padėties.

Vilnius ir dalelė Vilniaus 
krašto jau prijungta prie 
Lietuvos. Bet Lietuva paė
mus tą kraštą rado tenai bai
sų vargą. Todėl Chicagoje 
susiorganizavo Vilniaus 
kraštui gelbėti komitetas. 
Šis komitetas ir minėtą mi
tingą šaukė. Be kalbų, buvo 
dainų ir filmą iš Lietuvos. 
Kalbėjo Lietuvos konsulas 
P. Daužvardis ir dr. P. Gri
gaitis; dainavo Jaunų Lie
tuvių Kultūros choras, Nau
josios Gadynės choras ir so
listai Jadvyga Gricaitė ir 
Povilas Stogis. Lietuvos ir 
Vilniaus krašto paveikslus 
rodė broliai Motuzai.

Žmonių buvo pilna Lie
tuvių Auditorija, bet daugu
moj moterys. Spėjama, kad 
vyrų atsilankė mažiau dėl 
to, kad tai buvo paprastas 
darbo vakaras. O moteris, 
matyt, daugiau patraukė ir 
“judžiai.”

Įžangos imta 25c. Aukų 
surinkta apie $300. Iš apie 
800 žmonių aukų galėjo but 
ir daugiau. Bet salėje buvo 
toks didelis susikimšimas, 
kad rinkėjai negalėjo kiek
vieno pasiekti. Be to, vertė
jo užrašyti aukojusių pavar
des, tai daugelis butų davę 
po dolerį ir daugiau.

Bet pradžia graži. Toliau 
komitetas nusistatęs atsi
šaukti į draugijjas ir pavie
nius asmenis, prašydamas 
aukų Vilnijai remti.

Programos dalyviai ne
ėmė jokio atlyginimo—au
kavo vilniečiams.

J. J. Prackus.
ŽODYNĖLIS

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠK AS IR 
ANGLIŠK AI-L1ETUVIŠK AS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina S1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nei a. Gauna
mas “Keleivy.”

S;?uS^isyk S. Gegužes. Vitaitis ir 
kiti buvo “dideli veikėjai.” 

... - Bet dabar... dabar... jau ten-eigu jau aktyvistai ka didžiuotis tik praeities 
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esėliais...
Tiesa, jie vadina vieni ki- 

j tus “ponais,” “ponais” ir 
” Bet jų pra

kalbų sakytu pats branduo- 
koms netild/T ištfkro^to-i ,tai rauda n\ gailestinga 
kioms “žinioms, kaip skel-1 {atida. Jie raudojo Ameu- 
bia komunistu spauda, tikė- Lietuvių Susivienijimo, 
ti gali tik amžinai aklas ko- ^ie raudojo lietuviškų ben- 
munistas, kuris neseka kitos i drovių. Jie raudojo Lietu- 
spaudos ir visai nemoka Yos- Raudojo, kad viskas is 
galvoti. Kas moka nors kiek JU atimta, viskks žlugo jųjų 
kritiškai protauti, tas mato, ateičiai. Ir uz tai jie nesi- 
kad komunistinė spaudai gailėjo save plakt. Del kiek- 
šiandiėn liko viena iš melą- y.1®110? P'.'alaimetos pozicijos 
gingiausių, viena iš šlykš
čiausių įrankių mulkinti sa
vo skaitytojus. Bet tas mul
kinimas jiems neišeis ant 
dero. Čia Amerika, o ne Ru- 
ija, ar hitleriškoji Vokieti- 
a. kur viskas išplaukia iš 
diktatorių lupų, o ne iš po- 
itinių partijų ir liaudies nu
sistatymo. Čia žmogus jeigu 
ne lietuvišką spaudą seka, 

j tai anglų laikraštijoje mato 
kas pasaulyje dedasi ir kas 
lurtuvu ramias tauteles 
uola ir.jų sukurtą židinį 

naikina. Ne vienas komunis- 
uojantis darbininkas šian- 

į dien sako: “Gaila, kad mes 
i tiek daug triūso į komunisti- 
‘ nę spaudą įdėjome. Kokia ji 

šiandien begėdiška liko! 
Kokia neteisinga! Vakar 
kovojo už demokratiją, sa
kė, ‘mes nekeisime Europos 
lubežių, mes nenorime sve
timų žemių,’ o šiandien kas 
darosi?' Lenkiją sugniuždi- 
no ir išdraskė, motivuoda- 
mi, kad Lenkijos valdžia 
pabėgo, nebuvo kam šalį 
ginti. Estija, Latvija ir Lie
tuva įbaugintos pasidavė. 
Finijoje ir valdžia yra, ir

DAR VIENAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO SKYRIUS LIKVIDAVOSI

kartu su 
ir kartu

P jau 
Rusi-

Į „ „ ----- ,
Į demokratija gyvuoja, o So- 

Srvčrč MAMA vietv Rusija užpuolė ją ir ŽDEGE NAMĄ. t^rio*.a h. tam kruvinai^žy.

e; seniau. _ 
!l?tienori grįžti.

ton, Del.—Perei- 
ienį čia užsidegė 
opės namas. Nu- 
,d ugnį sukėlė sau; 
iliai per stiklini 
is stovėjo ant In
dėnių.

[ giui musų, komunistai pal- 
i mas po kojų raudonarmie
čiams deda. Vai, kokie veid

mainiai, kokie biaurųs pro
letariato išdavikai!”

Bet nereikia suprasti, kad

lietuvių išeivijoje ir •pačioje 
Lietuvoje jie nekaltino nie
ko kito, kaip tik patys save. 
Jie mato visur, kad niekas 
kitas nekalti, kaip tik jie pa
tys, kurie nesugebėjo, kurie 
nemokėjo ir neįvertino dar- 

, bininkų luomo, kuris kitą
syk sekė ir klausė jų. Jie 
manė, kad tie darbininkai 
visados neš į jų karčiamas 
savo uždarbius, o karčem- 
ninkai tik kraus pinigus ir 
ponaus. Čia buvo klaida. 
Dirbančioji lietuvių visuo
menė pradėjo į karcemnin- 
kus, groserninkus, bučernin- 
kus ir daktarus su advoka
tais žiūrėti kaipo į savo iš
naudotojus, kuriems rupi 
tik dolerius traukti iš savo 
vargingesnių brolių.

Tie graudus musų lietu
viškų ponų verksmai 
primena norėjusią kadaise 
smulkiąją buržuaziją pasi
kelti į visuomenės vairuoto
jus. Bet jų asmeniniai rei
kalai, jų smulkus bizniai 
pančiojo juos per desėtkus 
metų ir nedavė jiems atsi
stoti idealistais visuomenės 
priešaky. Per tuos desėtkus 
metų musų visuomenė su
prato, kad tų biznierių ide
alas, tai doleris, o ne lietu
vybė.

Tai verksmas musų bur
žuazijos, norėjusios paimti 
lietuviškos visuomenės vai
rą, bet paklupdytos ir nu-Į

PHILADELPHIA, PA.
Visą gyvenimą buvo laisvų 
pažiūrų žmogus, bet mirusį 

nugabeno bažnyčion.
Lapkričio 8 dieną čia mi

rė Jonas Pacukas. Velionis 
buvo laisvų pažiūrų žpiogus 
ir netarnavo Romos trustui. 
Prigulėjo prie daugelio or
ganizacijų ir labai mylėjo 
laisvę ir laisvą gyvenimą.

Bet jam mirus įvyko kas 
kita. Mat, mirusieji—tyli: 
su jais gali daryti ką nori. 
Taip atsitiko su musų velio
niu Jonu. Moteris nuėjo pas 
Romos kunigą ir velionį pa
laidojo su kunigo pagelba 
ir burtais.

Mums, laisvai manan
tiems, buvo graudu žiūrėti, 
o davatkos malė liežuviais 
kiek tik galėdamos. Girdi, 
žiūrėkit, visą amžių netar
navo Dievui, ale numiręs 
atėjo ant šventos vieros ir 
nueis pas aukščiausi viešpa
tį ant sūdo.

. . . Lai bunie tau, Jonai,
maskuotos prieš darbo vi- lengva gulėti Amerikos že-

užgirti Sovietų-Lietuvos, ne
va, savitarpinę apsigynimo 
sutartį.

LSS 33 kuopos atstovai, 
matydami kad ALK Bingh
amtono skyrius nukiypo 
nuo savo tiesioginių tikslų, 

o---------- -------- , ---------- ------ pamynė demokratijos prin-
rikos, Lietuvių Kongreso Į eipus, užgiria diktatūrų 
Binghamtorio skyrių. Jo tik- i giuoboniškus siekius', pa- 
slas buvo padėti atsteigti i reiškė, kad jie yra kuopos 
Lietuvoje demokratinę san- Į narių įgalioti ištraukti LSS 
tvarką. i kuopą iš ALK Biinghamto-

Per du su puse metų, kaip no skyriaus. Ir tos kuopos 
‘ ' atstovai, Juozas Morkūnas

ir P. B. Balčikonis, iš ALK 
pasitraukė ir nuo pereito 
spalių mėnesio 20 dienos už 
tos ištaigos darbuotę nei 
LSS kuopa, nei buvę jos at
stovai, jokios atsakomybės 
neima.

Lai žino Binghamtono 
visuomenė, kad nuo minėtos 
datos buvusis ALK skyrius 
yra pilnai dominuojamas 
nac-komunistų.

Buvę LSS 33 kuopos at
stovai,

Pareiškimas Binghamtono 
lietuvių visuomenei.

(Suvėluota)

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 33 kuopa, kartu su kito
mis pažangiomis vietos or
ganizacijomis, sudarė Ame
rikos, Lietuvių T’

A. L. Kongresas, taip Bingh
amtono' skyrius, toje srityje 
veikė ir nemažai nuveikė. 
Bet kadangi Lietuvoje pa
dėtis pasikeitė, tautininkų 
partijos diktatūrinė valdžia 
tapo pakeista’ liberališkes- 
ne; kadangi viena iš stam
besnių ALK srovių, t. y. 
komunistai, išėjo prieš de
mokratijos principus ir už
gynė Vokietijos Hitlerio dik
tatūrą, kuri Lietuvai atplėšė 
Klaipėdos kraštą; kadangi 
toji srovė, be jokių rezerva
cijų, užgynė ir Rusijos už
kartą Lietuvai sutartį, kuri 
reiškia daliną krašto oku
pavimą; ir, pagaliau, ka
dangi ALK Centro Komite
tas nutarė likviduotis,—

Tad, atsižvelgiant į esa
mą padėtį, LSS 33 kuopos 
atstovai — Juozas Morkū
nas ir P. B. Balčikonis— 
ALK Binghamtono skyriaus 
susirinkime pasiūlė tą sky
rių likviduoti, o esamus iž
de pinigus ($24) paaukuoti 
Vilniaus badaujantiems 
žmonėms.

Bet komunistinės srovės 
žmonės tam pasipriešino ir 
nutarė skyrių palaikyti ir 
toliau. Be to, jie dar nutarė 
išnešti papeikimo rezoliuci
ją Centro Komitetui ir su
rengti kokį nore vieną pa
rengimą, kur galima butų naujose pareigose.

P. B. Balčikonis, 
J. Morkūnas

MCM1LLAN, M1CH.
Lietuvis jaunuolis gavo 

gerą tarnybą.

Michigano valstijos kelių 
departamento planų braižy
tojas Paul (Povilas) Serafi
nas gavo paaukštinimą ir iš
vyko į Washington, D. C., 
dirbti prie kelių tyrinėjimo 
biuro.

Povilas Serafinas yra 
“Keleivio” skaitytojo, Sta
sio Serafino sūnūs. Jis yra 
baigęs Newberry aukštes
niąją mokyklą, Houghton 
College of Minning ir Tech
nologiją.

Linkime jaunam profe
sionalui gražaus pasisekimo

X.

CHICAGO, ILL.
Operetė “Bohemian Girl” 

pavyko labai gerai.
Chicagos “Naujosios Ga

dynės” choras, vedamas 
muziko Jurgio Steponavi
čiaus, sunkiai dirbo, kol pri-
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KELEIVIS. SO. BOSTON

NACIŲS0V1ETŲ PLANAI.

Europoje kalbama, kad vokiečių ir rusų esą susitarta po karo 
įsteigti mažiukę Lenkijos valsty bčlę aplink Varšuvą, kaip paro
dyta šiame žemėlapy. Todėl Maskva dabar remia Vokietijos karą 
prieš Angliją ir Francuziją, ku rios nori atstatyti senąją Lenki
ją, o Hitleris remia rusų žygius Pabaltijy.

APKALTINO 3 SOVIETU KODĖL RUSIJA TOKIA 
AGENTUS. SILPNA?

Federalinis grand jury 
Washingtone apkaltino už 
“kriminalinį sąmokslą’’ tris 
Sovietų Rusijos agentus ir 
jų vedamą bendrovę, žino
mą kaip “Bookingą,” kuri 

' leisdavo ir platindavo So
vietų propagandos literatū
rą Amerikoj. Inkriminuoti 
yra šie asmenys: Raphael 
Rush, Norman Weinberg ir 
Morris Liskin. Juos kaltina 
tuo, kad būdami svetimos 
valstybės agentais, jie neuž
siregistravo Justicijos De
partamente ir susitarę slėpė 
savo bendrovę. Pagal įsta
tymą, tai “kriminalinė kon
spiracija.’’

SUOMIJA PADĖKOJO 
TAUTŲ LYGAI.

Suomijos prezidentas 
Kyosti Kailio nusiuntė tele
gramą Tautų Lygai, dėko
damas iai už parodytą Suo
mijai užuojautą. Mums šian
dien jau nereikia prieš pa
saulį teisintis, kad dėl šito 
karo ne mes kalti, sako jisai. 
Šitą pripažino; 49 tautos. Nei 
vienas balsas nepateisino 
musų užpuoliko. Už šitą 
užuojautą mes labai dėkin
gi, sako Suomijos preziden
tas, bet moderniškame ka
re užuojautos neužtenka. 
Mes tikimės, kad Tautų Ly
ga padės mums ir apsiginti, 
baigia jisai.

Ir Tautų Lvga jau organi
zuoja Suomijai pagalbą.

United Press korespon
dentas, Webb Miller, kuris 

’ dabar randasi Suomijoj, 
! mano, jog skaitlinga Rusi- 
I jos armija yra tokia neran- 
i gi ir silpna dėl to, kad Sta- 
| linas iššaudė geriausius jos 
j vadus ir jų vietoj pastatė iš- 
i tikimus sau “politinius ko- 
j misarus.” Tie komisarai esą 
j Stalinui ištikimi, bet jie nie- 
j ko nenusimaną apie karo 
i strategiją ir taktiką. Re to, 
Sovietų armijoj esą daug 
kareivių, kurie nenori prieš 

į Suomijos darbininkus ka
il iauti. Anądien trys rusų 
| tankai, iškėlę baltas vėlia
vas, privažiavo prie suomių 

I pozicijų ir pasidavė. Po to 
l sukilo visas rusų bataljonas 
I prie Ladogos ežero, išžudė 
politinius Stalino komisarus 
ir pasidavė finams.

I .---------------
HOOVERIS ORGANI
ZUOJA SUOMIJOS 

ŠELPIMĄ.
I Pasitaręs su Suomijos at- 
j stovu Washingtone, buvęs 
| Amerikos nrezidentas Hoo- 
veris pradėjo organizuoti 
aukų rinkimą nukentėju- 

l siems nuo karo Suomijos 
| žmonėms. Bombarduojant 
i bolševikams Suomijos mies- 
I tus, daug žmonių tenai pa- 
I siliko be pastogės ir be 
maisto.

TURKUA IŠVIJO 107 
NACIUS.

Turkijoi prasidėjo kova 
prieš bolševikų ir nacių 
agentus, kurie tenai sklei
džia savo propagandą. Šią 
sąvaitę turku valdžia jau iš
vijo iš savo šalies 107 Hitle-' tojo 
rio agentus. Busią vejami ir j Can 
Maskvos agitatoriai. I lingt

BROWDERI TEIS
2 SAUSIO DIENĄ.

Komunistų lyderio Brow- 
derio byla dėl pasų klastavi- 
mo yra paskirta svarstyti 

| 2 sausio, federaliniame teis
me, New Yorke.
MIRĖ KIPLINGO ŽMONA

Šią savai*; I ne mirė 
gan ir rašy-

, Mrs. 
ts Kip- 
miręs.1
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Valgiai visuomet Šviežus ir rinktiniai.
Kas mylit gaidžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubą.

VA1D0VILIS-FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.
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IA1S — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE- 
1*0 PIETŲ IR TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
Č1U0T J BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

X
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tt Kampas D STREET ir BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

VISKO PO B1SKĮ
Negeras adresas nuvedė 

į kalėjimą.
Miami mieste, Floridoj, 

buvo toks atsitikimas. Į val
gomųjų daiktų krautuvę at
ėjo džentelmenas, užsisakė 
už $2 provizijos ir padavė 
čekį $10 sumai. Krautuvnin- ■ 
kas priėmė čekį ir išdavė $8 
grąžos. Pirkėjas įsikišo aš-' 
tuonius dolerius kišeniun ir ’ 
pridūrė:

“Nusiųsk tuos daiktus į 
mano namus, kurie randasi [ 
po-numeriu 811 N 75th st.

Krautuvninkas pagalvojo 
ir klausia:

“O kada tamsta tenai ap
sigyvenai?”

“Bus jau apie pora sąvai- 
čių,” atsakė tas džentelmo
nas. “Pasitaikė tas namas ir 
aš jį nusipirkau.”

“Na, tai jau sveikas me
luoji,” sako krautuvninkas. 
“Tas namas priklauso man 
ir aš da niekam jo nepar
daviau.”

Kostumeris ravė iš krau
tuvės bėgti, bet krautuvnin
kas jį sučiupo ir pašaukė 
policiją. Pasirodė, kad tai 
buvo apgavikas. Jo čekis, 
už kurį krautuvninkas davė 
jam $8 grąžos, buvo bever-; 
tis. Policija nusivežė sukčių' 
į kalėjimą.

Doleris už 50 centų.
Vienas laikraščių repor

teris norėjo išbandyti žmo-. 
nių bailumą ir nuėjęs į par
ką pradėjo visiems siūlyt 
dolerinę už 50 centų. Niekas j 
nepirko.

Seattlės mieste anądien j 
buvo Amerikos bankininkų 
suvažiavimas, ii; kitas repor
teris norėjo išbandyti tą pa
tį šposą bankininkų tarpe, 

j Jis priėjo prie pirmutinio 
bankininko, išsitraukė iš ki- 
šeniaus popierinį dolerį ii 
pasiūlė jį už 50 centų, ma
nydamas, kad bankininkas 
bijos pirkti ir tuomet jis ga
lėsiąs per savo laikraštį pa- 

: sijuokti. Bet bankininkas y- 
ra bankininkas. Jis paėmė i 

i tą dolerinę, apžiurėjo ir įsi- j 
kišo kišeniun, o reporteriui 
padavė 50 centų.

Skandališkas Lietu
vos Jurininkų Ne-, 

vangumas.
“Panevėžys” sudužo ant 

krūvos akmenų. Laivo pum- 
pos nedirba. Jurininkai ne

moka nuleisti valčių.
SOS pavėluotas.

“Keleivyje” jau buvo ra
šyta, kad lapkričio pabaigo-1 
je per vieną sąvaitę žuvo 
trys Lietuvos laivai: “Pane
vėžys,” “Nida” ir “Kaunas.” 
Tada buvo manyta, kad visi 
jie žuvo nuo vokiečių minų 
arba submarinų. . I

Bet dabar atėję iš Lietu-Į 
vos laikraščiai praneša, kad 
“Panevėžį” sudaužė pati lai
vo vadovybė, per savo ne
rangumą užplaukusi ant 
krūvos akmenų Estijos pa
krašty.

Kai laivas prakiuro ir jo 
vidun pradėjo veržtis van
duo, norėta vandenį išpum
puoti, bet pasirodė, kad 
pumpos užsikimšusios ir ne- Į 
veikia.

Kai teko leisti gelbėjimo-: 
si valtis, pasirodė, kad juri-l 
ninkai nemoka jų nuleisti.

Laivas jau pradėjo skęsti, į 
bet SOS signalas nebuvo iš
siųstas. Telegrafistas sakosi 
negalėjęs SOS siųsti be pono 
kapitono įsakymo, o ponas/ 
kapitonas, kaip išrodo, buvo 
užmiršęs tokį įsakymą duo
ti.

Ir “Panevėžys” žuvo. Jiš 
buvo tik pernai pirktas ir j 
buyo vienas geriausių Lietu
vos prekybos laivyno laivas, j 
sako “Lietuvos Žinios.” Lai- ] 
vas kainavęs Lietuvai 900,-1 
000 litų, o dabar “buvo ver
tas daugiau kaip dvigubai.” 
Jis vežė Lietuvon 2,500 to
nų druskos, kuri taip pat 
žuvo.

Iš Mykolo Sleževičiaus Laikų
(Iš mano atsiminimų) Jonas Krukonis. '

Žinia apie M. Sleževi
čiaus mirtį padarė į mane

rą, pauostyt parako kvapo, 
pašerti utėles.

cijoje dažnai kildavo karštų 
diskusijų ir jas nuraminti

Mus išskirstė į dalis, į ba- 
talijonus, nes pulkų tada da 
nebuvo. Kauno Įgulos baž
nyčioje (buvusiam rusų so
bore) išklausėm pamaldų ir 
išsirikiavom aikštėje. Čia 
pasirodė ir mylimas musų 
ministeris pirmininkas, M. 
Sleževičius. (Sleževičių tuo 
metu ištikrujų visi mylėjo,

sunkų įspūdį. Tiek reikalų 
su tuo žmogum turėta! Tiek 
pas tą žmogų energijos, ga
bumų ir dar tik pusė am
žiaus pragyventa, ir eik į 
kapus... Pamanai žmogus— 
ir šiurpas nukrato: jei jau 
taip eina, tai ryt-poryt ir ta
vo eilė jau čia pat.

1919 metais man teko tar
nauti Lietuvos milicijoje ir nes po Voldemaro ministe- 
stovėti Lazdijuose. Tai buvo 
žiema. Tuo laiku, vietoj 
Voldemaro, ministerio pir
mininko portfelį paėmė ve
lionis M. Sleževičius. Man 
teko skaityti pirmieji jo at
sišaukimai į visuomenę, pir
mieji savanorių kvietimai. 
Po jais buvo M. Sleževi
čiaus parašai, bet kaip tas 
žmogus atrodo, aš neži
nojau.

Tų atsišaukimų pasėkoj ir 
iš Suvalkų Dzūkijos pradėjo 
būriai savanorių plaukti, tai 
į Seinus, tai į Alytų. Jau 
buvę tarnyboje karininkai 
pradėjo važinėti po kaimus, 
rinkdami nuo karo užsili
kusius ginklus savanoriams 
apginkluoti (per pasaulinį 
karą kaimuose pas ūkinin
kus buvo likę daug ginklų, 
kuriuos dažniausiai jie slėpė 
kūdrose, soželkose, vande
ny. Dabar tuos ginklus pra
dėjo iš vandens traukti ir 
jais ginkluoti savanorius. 
Aišku, ginklas išgulėjęs 
vandeny 2—3 metus, mažai 
kam tikęs, bet... geresnių 
tuo tarpumebuvo).

1919 metų birželio mene- didelis tolerantas ir iki kau- 
sy tapo paskelbta inteligen-1 lo demokratas.
tų mobilizacija. Reikėjo, I Kuomet krikščionys de- 
mat, pasigaminti karininkų, mokratai viešpatavo Seime 
Paėmė ir mane. Kaune susi- J ir vairavo visai Lietuvos p.o- 
linko keli šimtai inteligen-i litikai, su Sleževičium ir jo 
tų. pradedant keturklasiais' 
ir baigiant universitetų stu
dentais. Bet, pirmiau negu 
tapsi karuiinku, kiekvienas 
turėjo baigti mokomąją ko
mandą; kitaip sakant, pa
buvoti paprastu kareiviu, į- 
prasti srėbt kareivišką put-

riavimo jis parodė daug kū
rybinės 
man ir 
matyti 
akimis.
laukus; vieni į Panevėžį, ki
ti į Šiaulius. Ir dvasios su
stiprinimui, jei taip galima 
išsireikšti, M. Sleževičius 
pasakė tokią karštą kalbą, 
kad aš atsimenu ją dar ir 
šiandien. Kariai inteligentai 
po šios kalbos važiavo į 
frontą kaip į kokią puotą.

Nuo šio laiko su Sleževi
čium ilgesnį laiką neteko 
reikalų turėti. Bet nuo rinki
mų į pirmąjį Seimą, su Sle
ževičium, Grinium ir kitais 
liaudininkais jau tekdavo 
dažnai matytis, nes tais lai
kais ir aš buvau liaudinin
kas, generalis organizato
rius Seinų apskrity. (Paskui 
gavau Marijampolės ir Aly
taus apskričius.)

iniciatyvos.) Čia 
teko pirmą syk pa- 
M. Sleževičių savo 

Mes vykom į kovos

Velionis Sleževičius buvo 
nepaprastas žmogus. Politi
kos žinovas, vienas iš ge- 

I riaušių kalbėtojų Lietuvoj,

Tokie žmonės yra patys 
biaurausi, nes, stenkdamiesi

tik Sleževičius mokėdavo, valdžiai įtikti, jie dažnai 
Tas pats būdavo Seime. persudo (anot rusų patarlės:

Prieš rinkimus į paskuti-1 staralsia i perestaralsia — 
ni jį Seimą teko daug agita-1 
cinių mitingų turėti kartu 
su Sleževičium. Mitinguose- 
prakalbose, paprastai, man 
tekdavo piimininkauti, nes 
aš savo vardu turėdavau 
gauti policijos leidimą. Vi
suomenė pritardavo kalbė
tojui, bet atsirasdavo pora vo į mitingą ir jį ardydavo. 
“Žiburio” (katalikiško) rp"’-------------------------------
gimnazistukų ir imdavo kel
ti obstrukcijas. Kalba daž
nai tekdavo laikinai nutrau
kti. Tokiuose atsitikimuose 
aš karščiuodavaus, pykda
vau, bet Sleževičius laikyda
vosi kuo ramiausia: palauk- šau pavardžių neminėti! 
davo kol publika aprimsta,' Kitų pažiu|.ių žmones . 
tuomet jis <it įstojęs dai inteligentus-valdminkus te- 
karsčiau kalba ir daug dau- - 
giau pasako. Rodos, 
trukdymai duodavo 
daugiau medžiagos. 

♦ «
1926 metais Seimo rinki- pats Švietimo ministeris dr 

mus laimėjo demokratijos Jokantas, (jis dabar vėl tapo 
šalininkai: valstiečiai liau
dininkai ir socialdemokra
tai. Jie sudarė ir valdžią, su 
dr. Grinium ir Sleževičium 
priešaky. Krikščionys de
mokratai, taip staigiai nete
kę- valdžios, ėmė kastis po 
demokratinės valdžios pa
matais. Valdininkais buvo 
likę beveik vieni krikščionys 
demokratai. Dauguma iš jų 
nebuvo praktikuoją katali
kai, o tik karjeristai, mo
kantieji prisitaikyti prie ap
linkybių — lygiu taip, kaip 
kad prie tautininkų buvo.

stengėsi ir persistengė). 
Taip, pavyzdžiui, policijos 
viršininkai stengdavosi ne
duoti vajst. liaudininkams ir 
socialdemokratams leidimų 
prakalbas laikyti. Jeig^i ne
galėdavo išsisukti ir leidimą 
duodavo, tai policija ateida-

Taip man vienam, taip ir ve
lioniui Šleževičiui,, būdavo, 
jei tik pakritikuosi krikščio
nis demokratus, jei tik pami
nėsi Vailokaičio, Šmulkščio 
ar kito jų “tūzo” vardą, tuo
jau policija ir šaukia: “Pra-

.. rorizavo ne vien tik krikščio-
. nių policija, tą patį darė i1 

mokyklų inspektoriai. Man 
bemokytojaujant vieną gra-

Į žią dieną mokyklą atlankė

■jrąpaądiei 
še Taut 

save 
jtai fuhdijos 
^tajiĮsilam 

' ūė ir etomis 
!aiccž:'ečių, k 

| paeiti tą 
įfrrtuo pači 
įįs fronto 
j Leningrad; 

jė rusus.
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AR NORITE, KAD JŪSŲ DOVANA 
BUTŲ CENTRAS VILIOJIMO?

nurodymais skaitėsi ir jie. 
Sleževičius pasižymėjo šal
tu dalykų svarstymu. Sta
čiai stebėtis tekdavo, kaip 
jis šaltai priimdavo įvairius 
jam užmetimus ir, šailtai 
juos išklausęs, išrėždavo at
sakymą. Partijos konferen-

Kiekviena moteris, kuri matė TOASTMASTER SETA 
trokšta pati turėt. Taipgi čia Jūsų proga... gražus, nau
jas Toastmaster modelis... Pavyzdinis Setas Bu gražia

Švietimo ministeriu), pra
džios mokslo direktorius J 
Vokietaitis (jau miręs) ir 
mokyklų inspektorius J. De
reškevičius. Jie kabinėjosi 
kiek tik galėdami; kvotė ko
dėl mes, mokytojai, reika
laujam praštlinti insp. Dere- 
škavičių ir tt. Ir šito vizito 
pasekmės buvo t os, kad aš 
tuojau buvau paleistas iš tar
nybos. Mat, aš buvau mokyr 
tojų profesinės sąjungos pir
mininkas, mokytojų atstovas 
Apskričio švietimo komisi
joj, Apskričio tarnybos (sa- 

—! vivaldybės) narys ir tt. žo
džiu, kiekvienas valdinin- 
kas-karijierista's persekiojo 
kiek įgalėdamas.

Liaudininkams - socialde
mokratams sudarius valdžią, 
visi valdininkai buvo palikti 
tie patys. Nors šitie valdi
ninkai daugumoj dabar vir- 

, to “kairiaisiais,” bet tik dėl 
akių. Progai pasitaikius, jie 
kaišiojo kuolus į demokrati
nės valdžios ratus. Mes pro
vincijoje puikiausia tai pas- 
tebėdavom ir susirinkę kal
bėdavom ir nugastaudavom, 
kad, jei valdžia taip per pir
štus žiūrės, ji ilgai negyvuos. 
Mes matydavom, kaip gim
nazistai ateitininkai (tai 
taip, kaip, ir musų vyčiai) 
darydavo pratimus su karo 
ginklais (ginklus jie gauda
vo šauliai). Ūkininkų sąjun
gą, pavasarininkai ir kitos 
ųagelbinės kriščionių demo
kratų organizacijos ėmė 
šiauštis ir prie ko tai ruoštis. 
Jie pamatė demokratinės 
valdžios taikią nuotaiką ir 
sumanė, ją išnaudoti.

(Pabaiga bus)
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iii Rusijos ži 
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Beh
Taip . . . Tikėsit ar Ne

TIK S3.50
TELECHRON VIRTUVĖS 

LAIKRODIS
Spalva. Naudingumas Ir Origina
liškumas vienetą dovanoj pigiai 
kainuojanti. Tikrą laiką-rodėjas 
su žymiu vardu. Jūsų skoniui
Ivory, Raudonas arba Žalias.

walnut tasa. griežiniui peiliukas, du Stangi moliniai bliu, 
dal prieskoniams — ir blizgantis naujas Automatiškas 
2-jų riekių Toasteris. VISKAS UŽ $19.95. Lengvi Išmo- 
kėjlmai padaro su šia dovana jUių vardą pirmenybėj.

Išmokėjimai

Edison Shops
. .. ... \ 11 A Vč* 11 TCZ

Lyg pasamdytų TARNAITĘ 
jos virtuvės darbe

virtuvės padėjėjas palengvina darbą maišy

mo. plakimo. Ir kitų virtuvas darbų. Gražiai padarytas, 
užeikit pamatyt Ir išbandyt. GENERAL ELECTRIC 

PARANKUS MAIŠYTOJAS S18.95

, SI'J.H.i Su JUS
' " ''sentf1*valytojų

Ji mielai tą
Jeigu kas jums dovanoti} MAŽIAU 
DARBO 1940 Ir ateinantiems metams, 
ar neprlpažintumet kad geriausia do
vana IŠ visų? ROYAL VACCUM VA- 
LYTUVAS su prietaisais Išvalo stubą 
stebuklingai. "I aupo darbą ir laiką. 
Motorų varomi šepečiai. Prietaisai prl-

KRUVINA TRAGEDIJA , 
PHILADELPHIJOS LEN

KŲ ŠEIMYNOJ.
šį panedėlį Philadelphia 

joj lenkas vardu , Stanley 
Krygier peršovė savo žmo
ną, užmušė jos seserį ir mo-I 
tina Jozefiną Nieckoską, o 
žmonos tėvą, Feliksą Niec-: 
koskį, sunkiai sužeidė. Pas-/ 
kui Kiygieris pats nusišovė. 
Tragedija įvyko dėl to, kad 
žmonos šeimyna perdaug 
Krygierį “ėsdavo.”

skaitoma. TIK $2.50 Įmokėt.
Lengvi išmokėjimai.

IR ELEKTR. PARDAVĖJUS

BOSTON EDISON COMPANY

“KAČIŲ KONCERTAS” 
BROWDERIO GARBEI.
Massachusetts Technolo

gijos Institutan pereitą są
vaitę buvo pakviestas kal
bėti komunistų vadas Brow- 
deris. Bet išrodo, kad jis te
nai buvo pakviestas pajuo
kai, nes studentai įtaisė jam 
tokį “kačių koncertą,” kad 
jis ir kalbėti negalėjo. Pa
daliau į ventiliatorių buvo 
idėta “dvokianti bomba” ir 
žmonės užsiėmę nosis pra
dėjo bėgti iš salės.
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įvairios Žinios
Clevelando Žinios Kas Mums Rašoma Nauji Suomijos Ministerial.
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(.Pabaiga iras)

Sovietų Rusija Už- 
ginčija Karą Su 

Finlandija.
'* Bet iš Finlandijos fronto 

Leningradan ateina pilni 
traukiniai sužeistų rau-

i Pereitame “Keleivio” nu-

BRAZILIJON ATVYKO 
NACIŲ LAIVAS PO JA

PONŲ VĖLIAVA. .
} Brazilijos uostą Santos 

pereitą sąvaitę atplaukė po 
Japonijos vėliava pasislė
pęs didelis ir greitas Vokie
tijos laivas “Windhuk.” Bet 
šis jo vardas irgi buvo da
žais užteptas, o jo vieton už- 

■ dėtas pusiau japoniškas var-
mery buvo jau rašyta, jog Jas “Santos Maru.” Laivas 
Tautų Lyga pareikalavo, yra 16,600 tonų talpos ir į- 
kad Rusija nutrauktų už- rengtas prekybos laivams 
puolimo karą prieš Finlan-, skandinti. Jis turi galingą 
diją. 1 radijos siųstuvą, kurį Brazi-

Atsakydamas į tą*reikalą- lijos valdžia dabar uždarė.
vimą, Sovietų užsienio rei- Į ---------------
kalų komisaras Molotovas KERENSKIS PRANAŠAU- 
padėkojo Tautų Lygos pre-f 
zidentui už “malonų Sovie- ____ _
tų Rusijos pakvietimą ap- ke*kalbė)o Aleksandras Ne
svarstyti Finlandijos klausi- rensįį, .. . -
mą,? bet pridūrė, kad tas _  ______ ___ ,........ .
pakvietimas esąs nepama- nįnkas caro valdžią nųver- 
tuotas, nes Sovietų Rusija įUS jjs aštriai smerkė

Stalino barbarizmą, sukėlu
sį prieš Rusiją ir rusų tautą 
visą pasaulį. Rusija ir jos 
žmonės esą visai nekalti, 
kad apsvaigęs savo galybe 
diktatorius Stalinas pradėjo 
atakuoti silpnesnes šalis. 
“Bet jo užpuolimas ant Suo
mijos priartins jam galą,” 
sako Kerenskis.

JA STALINUI GALĄ.
Pereitą sąvaitę New Yor-

buvęs revoliucinės 
Rusijos vyriausybės pirmi

Majoras išleido $69,000 rin
kimams. — Ne visi komuni
stai pritaria Stalinui.—Phi- 

ladelphiečių auka.
Iš lapkričio mėnesio rin

kimų dabar išduota atskai
ta. Čia parodoma, kiek kat
ras kandidatas praleido pi
nigų rinkimų agitacijai. Pa
sirodo, majoras Button pra
leido daugiausiai. Atskaita 
parodo, kad p. Burton pra
leido $69,000 agitacijai ii 
laimėjo vietą jau trečiam 
terminui. Reiškia, p. Buiton 
praleido daugiau pinigų ga
vimui darbo, negu jis gaus 
algos per du metu. Bet ar pi
liečiai j tai žiuri, ar visi su
pranta, kad p. Burton ne
praleido nei biskio savų pi
nigų? Jis praleido tų pilie
čių, kurie balsavo už jį ar 
prieš jį. Jeigu visi gerai ir 
rimtai galvotų, tai tokiems 
politikieriams nebūtų leng
va visuomenės pinigų bar
styti.

Mintį.”
D-ras Graičiunas rašo: 

Šįmet buvau pasiryžęs žūt
būt paremti “Laisvąją Min
tį” bent $25. Ir tą pasiryži
mą išpildžiau net su kaupu, 
pasiųsdamas tai prenumera- 
tų, tai aukų, Pagąl “L. Min
ties” pranešimą,. Ąmerikoje 
yra 3()0 lietuyiy, kurie ją 
skaito. Jeigu kigfyvienas iš 
jų gautų per metus nors po 
10 naujų skaitytoju “Lais
vajai Minčiai,” tai jų pasi
dalytų 3,000. Ir jei nebū
tumėm suniurę, apsileidė
liai, tinginiai, tai laisvama
nių šeimyną padidintume 
be jokio vargo.

Iš kairės čia matome naujų Suom’jos minister] pirmininką 
Risto Ryti, kuris prieš karą buvo Suomijos valstybės ban
ko viršininkas. Iš dešinės pa rodytas naujas užsienio reika
lų ministeris Vaino A. Tannar, žymus Suomijos socialde
mokratas ir vyriausis Suomijos Ko-operatyvų Draugijos 
vedėjas. Be to, jis yra Tarptautinio Ko-operatyvų Susivie
nijimo prezidentas, šitam susivienijimui priklauso 37 ša
lių kooperatyvai, kurie turi išviso daugiau kaip 70,000,000 
narių, daugiausia darbininkų.

MCMILLAN, MICH.
1 Pavojinga stirnas medžioti.

Dabar sezonas stirnų me
džioklei. Bet medžioti gana 
pavojinga, nes vietoj stir
nos, labai lengvai gali tave 
patį nušauti medžioklės 
draugai.

Aną kartą bemedžiojant 
trys žmonės buvo užmušti ir 
tiys sunkiai sužeisti. Tūlą 
Wm. Sinclair nušovė tikras 
jo brolis, Gorton Sinclair. 
Jis šovė stirną, bet kulka pa
darė rekošetą ir pataikė jo 
broliui. (Rekošetu vadina
ma, kuomet kulka atsimuša 
į žemę ar akmenį ir baisiu 
: markiunu lekia į viršų ar į 
šbną.)

i Taigi, medžiotojai, bukit 
labai atsargus.

Stanley Ser.

I

tuotas, i 
su Finlandija visai neka
riaujanti.

Na, o kadangi “karo nė
ra,” tai nėra ką nei nutrauk
ti.

Bet tą pačią dieną, kai 
Molovas siuntė Tautų Lygai 
šitą begėdišką savo atsaky
mą, tai Finlandijos teritori- 
jon buvo jau įsilaužę su tan
kais ir armotomis 500,000 
raudonaimiečių, kurie sten
gėsi perskelti tą šalį į dvi 
dalis. Ir tuo pačiu laiku iš 
Suomijos fronto traukiniai 
vežė Leningradan sužeis
tuosius rusus.

“New York Times” ko
respondentas, G. E. R. Ge- 
dye, praneša iš Maskvos, 
kad Rusijos žmonės teisy
bės visai nežino. Bolševikų 
valdžios kontroliuojama 
spauda visai nepranešė, kad 
Tautų Lyga pastatė Maskvai 
reikalavimą nutraukti už
puolimo karą. Kiek Sovietų 
Sąjungos gyventojai žino, 
tai.Tautų Lyga:, /liet ir susi-, 
rinkimo Ženevoj neturėjo, 
nes Molotovas nematęs rei
kalo toki susirinkimą šauk
ti.

Associated Press praneša, 
kad Leningrado gyventojai 
neapsakomai nustebę kai 
pamatė pilnus traukinius 
sužeistų raudonarmiečių. 
Bolševikų spaudoje jie nuo
latos skaitė, kad Suomijoj 
“jokio karo nėra,” kad dar
bininkai tenai “buržuaziją 
nuvertė” ir visa suomių tau
ta dabar sveikinanti rau
donarmiečius kaip savo 
“paliuosuotojus.”

Reikia pasakyti, kad tokį 
pat melą savo skaitytojams 
skelbia ir Amerikos komu
nistų spauda.

MEDŽIOTOJAI RADO 
PASIKORUSIĄ MER

GINĄ.
Medžiodami Leveretto 

apylinkėj, netoli nuo Bosto
no, pereitą sąvaitę du stir- 
nautojai užėjo pasikorusią 
tankumyne moterį. Policija 
nustatė, kad tai buvo Miss 
Amy Peterson, 35 metų am
žiaus mergina, žymaus dak
taro duktė iš Leveretto. Ji 
prapuolė iš namų da pereitą 
rugpiučio mėnesį. Valdžios 
daktaras sako, kad ji išbu
vo pasikorusį jau kelis mė
nesius. Pasikorimo> priežas
tis buvusi nesveikata.
LENKAI PROTESTUOJA 

PRIEŠ KOMUNISTŲ
PROPAGANDĄ. •

Salem, Mass. — Šio mie
sto lenkų Organizacijos 
kreipėsi į policiją prašyda
mos sustabdyti bolševikų 
propogandinę literatūrą, ku
rios nežinia kas beveik kas
dien primėto jų. tarpduriuo
se, salėse ir ofisuose.?

Lietuviai komunistai ir jų 
spauda visą laiką šaukė: 
“Šalin nacizmas, šalin fašiz
mas; lai gyvuoja laisvė, lai 
gyvuoja mažosios tautos!” 
Bet kur dabar tas viskas din
go? Kur tas jų mielaširdin- 
gumas prapuolė, kaip dėdė 
Stalinas pradėjo viena po 
kitai mažąsias tautas ryti? 
Dėl ko dabar nešaukiami 
protestų mitingai ir ne išne
šamos rezoliucijos prieš ag
resorių Staliną? Nejaugi 
šis žvėriškas darbas gali bū
ti užgirtas? Pažangesni ko
munistai yra tam priešingi. 
Kokią laisvę Stalinas gali 
suteikti kitų šalių gyvento
jams, kada jo paties Rusi
joj nėra nei spaudos, nei žo
džio laisvės? Kaikurie ko
munistų vadai meta tikėti Į 
Staliną. Reikėtų visiems ge
rai . pagalvoti, permatyti, ir 
stotli už laisvę ir demokrati
ją visame pasauly.

Liet. Kulturinį Darželį 
remia ir kitos kolonijos. 
Štai iš Philadelphijos Dai
lius choras prisiuntė $25.00 
auką. Tai yra lietuviškas 
nuoširdumas ir tautiškai pa- 
trijotinis darbas. Jeigu visų 
kolonijų lietuviai prisidėtų, 
tai darželis butų dar geriau 
pagražintas.

KARIUOMENĖ- VILNIU
JE MAITINA 25,000 

ŽMONIŲ.
“L. Žinios” praneša, kad i 

Lietuvos armijos lauko vir
tuvės Vilniaus gatvėse kas
dien išdalija po 25,000; 
pietų.

Bedarbiai Clevelande Badauja.

V1NA TRAGEDIJA 
■ADELPHUOS LB 
K.Ų ŠEIMYNOJ.
panedėlį Philadelpt 
enkas vardu, Stele 
ier peršovė savo imt 
žmušė jos seserį imi 
Jozefiną Nieckosk^1 
tos tėvą, Feliksą Nie 
į, sunkiai sužeidė, 
Kiygieris patinusį^ 
;edija įvyko dėl t/Qd 
nos šeimyna 
gierį “ėsdavo."

’.AČIŪ KON^^S’ 
KMDERlOGkRBEl 
dassacW Techno! 
os Instill*11 vereitą s 
tę buw pakviestas b 
;i kometų vadas Bn 
ps. R( išrodo, kad jis' 
i bum pakviestas PA 

studentai įtaisė; 
ki "kačių koncertą.” I 
; ir kalbėti negalėjo. • 
liau į ventiliatorių J 
ėta “dvokianti bomba 
nonės užsiėmę n®5 
•jo bėgti iš salės.

Ohio valstijos politikieriams išeikvojus pinigus, tūkstan
čiams bedarbiu buvo nutraukta pašalpa, todėl daug>Įie'ino- 
tinŲ. su kuidikiais atsidūrė bado nasruose, čia yra pardayla 
viena tokių nelaimingų motin u Clevelande, kuri jau kelias 
dienas neturėjo maisto nei sau. nei kūdikiui. O tuo tarpu 
legisliaturos politikieriai ima sau padidintas algas iš val
stijos iždo.

/

Nuo pradžios metų iki 
šiam laikui Clevelande au
tomobilių nelaimėse jau žu
vo 105 žmonės. F 
tokį pat laikotarpį žuvo 115 
žmonių. Reiškia, nelaimių 
skaičius sumažėjo. Tačiau, 
vis dar didelis skaičius žmo
nių praranda gyvybę. Neat
sargumai buna iš abiejų pu
sių: kaip automobilių vai
ruotojų, tai]) ir piesčiujų. 
Taip parodo policijos rapor
tą i.

Plaukiant per Atlantą rinko 
aukas Lietuvai.

Plaukiant per Atlantą 
švedų laivui “Gripsholmui,” 
amerikiečių lietuvių ekskur
sija sumetė aukų ir nutarė 
nupirkti ir įteikti Lietuvos 
moterų šaulių tarybai tris 
“sanitarinius krepšius.” Ši
tas darbas buvo pavestas p. 
Julei Šukienei iš Brooklyno 
ir p-lei Onai Petrulytei iš 
Cambridge. Jos šitą pareigą 
atliko. Apie tai praneša 
Švedų Linijos agentas p. V. 
Mučinskas.

IR GRAŽIAUSI

Lenkas nusižudė.
Manville, N. J.—čia yra 

apie 4,000 lenkų ir visi jie 
dabar labai nusiminę, kad jų 
tėvynę priešai pavergė. Vie
nas lenkas,- Dziedzina var-j 
du, išėjo iš namų ir nebesu- “BREMEN” JAU SUGRY-

VARYS IŠ MIESTO NA- 1 
CIUS IR KOMUNISTUS.

Union City, N. J. — City 
Hali salėj čia pereitą sąvai
tę įvyko didelis legijonierių 
ir kitų patriotiškų organiza-! 
Clju mitingas, kuris nutarė spalvomis, 15x20 didumo, labai pui-

° . . , , Rus artisto J. Arlausko piešinys.ISVytl IŠ miesto VISUS bol- Gražiausia Kalėdinė dovana nusiųsti 
Ševikus ir nacių Bunda.” i Lietuvon. Kaina 25c. už vieną, Už- 
Tam tikslui išrinktas komi-1 r 
fcfac įė 29 žmonill Komiteto I Agentai norintieji pardavinėt, ar- L'". . , Žinomų, INOiniietO ba biznieriai kreipkitės dėl informa- 
priesaky atsistojo pats mie-; cijų šiuo adresu: 
sto majoras Thourot.

HARRISBURG, PA. 
Grįžta prohibicija?

Naujuosius Metus sutiksi
me “sausai,” be alučio ir 
degtinėlės. Taip patvarkė 
lepublikonas gubernatorius 
James. Visi tavernai, kliu- 
bai ir viešbučių barai bus už- 

■ daryti visą sekmadienį, 31 
giuodžio, ir atidalysią tik 
pirmadienio lytą.

Žmonės, o ypač šios švydariaus-girėno sieniniai | Žmones, o ypač sios sry-
KALENDORIAI

1910 METAMS
JIE ATVAIZDUOJA abudu la- 

kimus, jų tikrų orlaivį Lituanicą ir 
Soldino mišką, spausdinti keturiomis I

natoriaus parėdymu nepa
tenki!) ti.

Mainerio Sūnūs.

• . • . i\u^ .1111.-11,0 .j. /viiuu&iyu piuoiiiya.miesto VISUS bol- Gra žiausia Kalėdinė dovana nusiųsti 
11' n o n i 11 Piinrlu ” Lietuvon. Kaina 25c. už vieną. Už- n nacių t>unuą. i sak?nt pnžym6kit kokiais no’it ,nč.

nesiais, lietuviškais ar angliškais.
Agentai norintieji pardavinėt, 

ikitės dėl infoi

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

giyžo. Vėliau žmonės rado 
jį nusiskandinusį. Jo žmona 
sako, kad jis turėjęs Lenki
jos rytuose i giminių ir nesi
jautė gerai nuo to laiko, | 
kaip tą kraštą užėmė bolše
vikai. Dziedzina gerai gyve
no, turėjo jau išmokėtą na
mą ir buvoj'gero budo žmo
gus. Palikdtžmoną ir 4 duk
teris. Tai, kąireiškia prisiri
šimas prie savo krašto!

Mainerio Sūnūs.

Nepažino perlo.
Thompsonville, Conn. — 

Central Lurfch virėjo padė
jėjas, atjdatftnėdamas oiste- 
rius, rado 'vienam lukšte 
perlą. Nesuprasdamas jo 
vertės, jis parodė tą radinį 
indų plovėjai. Ši pavartė 
peklą ir numetė žemėn. Vi
rėjas jį pakėlė ir parodė ka- 
sierkai. Ši davė jam $15 už

ŽO VOKIETIJON.
Berlyno žiniomis, vokie- 

■ čių didžiulis garlaivis “Bre
men,” kuris buvo pasislėpęs 
rusų Murmanske, dabar lai- 

i mingai pribuvo namo. Ke- 
; lionėj jis buvęs užpultas an- 
I glų submarines, bet tuo lai
ku atskridęs Vokiečių orlai
vis ir anglų submarina pa
nėrusi po vandeniu.
KUNIGŲ CELIBATAS.

—Išaiškinta kunigų bepatystčs is- 
puolimas. šių knygų turėtų perskai- 
turija, pasekmės ir jų doriškas nu- 
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moterįs, 
dųkterįs ir mylimosios nepapultų j 
tokių kunigų globa. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia............... 25c.

LYTIŠKOS LIGOS ir kaip nuo jų 
I apsisaugoti. Parašė D-ras F. Ma
tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page
rinta laida. Kaina ....................... 25c.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių lipų Šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
lipas gydo ir kaip reikia vartoti. 
I Prašau iš Kanados štampu nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85centai.) 
Kaina su prisiuntimu 31.00. pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierini dolerį laiške. Adresas: (-).

PAUL MIKALAUSKAS 
213 W. Fourth St., So. Boston, Mastį"

S ' ’ ;. ’ ' • k

LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS 
LIETUVIAMS LlNlįii

Brockert
Brewing Cosine

Pernai per! tą akmenėli ir nunešė paro-
dyt juvelyrui. Tas įvertino 
perlą $125. Taigi, radę ois- 
teriuose apskritą akmenuką, 
nemeskit jo žemėn. Jis gali j Priežastis 
but veltas daug pinigu. —' 
A. C. S.

Gruodžio 17 dieną Lietu
vių salėj rengiamas ristynių 
kainivalas, kur dalyvaus 
lietuviai ristikai. Butępt: J. 
Komaras ir P. Baltrėnas. Li-1 
kusį pelną žada paskirti Vil
niau^ reikalams.

Lietuvių banko sekreto
rius, Jonas De Righter, pa
skirtas prezidentu Cuyaho
ga County Savings and 
Loan League.Tas reiškia ne
mažą atstovybę nuo lietu
vių. Kad tokią vietą užimti, 
i eikalinga turėti patyrimo, 
ir būti žinpmu visuomenės 
taipe. Jonas yra buvęs at
stovu valstijos seime per du 
teiminu.

Mirė Elena Žilinskienė, 
nuo 1019 E. 70th st. susilau
kusi 63 metų amžiaus. Liko 
vvras, du sunai ir viena 
duktė.

Taipgi mirė Ona Ambra- 
zienė, nuo 1364 E. 68th st. 
sulaukusi 77 metų amžiaus. 
Paliko vieną sūnų ir duk
terį.

Jonas Janis.

REIKALINGAS
Senyvas Vyras, kuris moka kar- 

penderiaut, tai yra frėmit ir finišiuot 
vienos šeimynos namus. Geram vy
rui darbas ant visados. Taipgi reika
lingi 2 darbininkai prie kirtimo mal
kų, $2.50 už. kordų. Darbas ant visos 
žiemos, atsišaukite: (2)

1519 Washington street,
WAI,POLE, MASS.

Be reikalo buvo supykęs.
Čia prisiunčiu 

ratą už laikraštį, 
vau supykęs ant “Keleivio” ( 
už pataikavimą bolševi
kams. (“Keleivis” niekados 
ir niekam nepataikavo. Jis 
per 34 metus laikėsi ir tebe-

prenume- 
Biskį bu-!

Parsiduoda Farma,
100 akerių žemės, viskas gerai au

ga, upė teka per farmą, sala, stubos. 
Z ‘ pardavimo—esu labai sc- ,
nas, nevedęs ir nesveikuoju. Oras . 
čia jaukus, žiemos visai trumpos, Į 
nešaltos. Platesnių žinių klauskite 
laišku. Parduosiu pigiai. Dabar ge-1 
riausias laikas pirkt- (2)

R. Mitchell
Aladdin Star Route, 

Colville, Wash. 1

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir
Sustiprinkit
PLAUKUS

silaiko tos pačios linijos, tų onrts^mp^leTsusi-’s Castile Olive 
ir Stiprinantį Tonikų.pačių principų, būtent SOCia- Prisiųskite 25 centus, o mes prisiųsi- 

listiniai-demokratiškų. Jeiin,e ” ° ' ”
mes neatakuodavom bolše
vikų, tai tas dar nereiškia, 
kad mes pataikavom jiems. 
“Keleivis” be priežasties ne
puola nei vieno laikraščio. 
—Red.) Dabar gi matau, 
kad ir “Keleivis” negiria jų 
kiuvinų darbų. Todėl patu
riu visiems teisybę mylin
tiems skaityti “Keleivį.” 

Andrius Gustaitis. 
Spring Valley, TH. Tag

2 Sampalu.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY.
SO. BOSTON. M \SS.

Alaus Bravoras, Kuriame Išdirba Lietuviško Sko
nio Alų ir filių.

TELEFONAS
W orcester—5-4334

WORCESTER, MASS.
81 LAFAYETTE ST.,

BOSTONO SKYRIUS 1410 Columbia Road,
South Boston, Mass. Tel. SOU 2271
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Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi, vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

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

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

ŠVEDIJOJ SUSIDARĖ 
KOALICINĖ VYRIAU

SYBĖ.
Šiomis dienomis Švedijoj 

susidarė koalicijos vyriau
sybė, kurion įneina beveik 
visų paitijų atstovai. Iki šiol 
minfeterių dauguma buvo 
nuo socialdemokratų. Prem
jeru pasilieka tas pats so
cialdemokratas Hansson.

Lietuvis Salesmanas
Atstovauja didelę firmų Amerikoje.

BIZNIO SPAUSTUVĖ
Merchants Industries, Ine.

Printing, Lithographing, Book* 
matches, Calendars, Sales Books, 
Letterheads, Envelopes, Statements, 
Billheads, Business Cards, Blotters, 
Gum Labels, Bookkeeping Forms, 
Binders, Index Cards, Shop Forms 
" js, Ledger Sheets, Restaurant 
Items. Turėdami patyrimo prie įvai
raus biznio per 27 metus, galiu su
teikti patarimą ar sutvarkymą bile 
biznio reikalu. Rašykit; A. K1REL,
582 N. Main st., Brockton, Mass.

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

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

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

Money Orderį ar čekį siųskite:
LIGONIAMS SVEIKATA

Knyputė aprašo 350 Vaistažolių.
šaknis, žiedus, lapus ir tt. Nuro

doma kurie puriausiai veikia žmo
gaus sveikatai.

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

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

NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 1 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiutime oeltuL
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Moterims Pasiskaityt
A ¥ §1 SKYRIŲ tvarko

 M. MICHEI JONIENĖ. =^====.=.

Madų Pasauly Priimtos Dvi Kraštutinybės REDAKCIJOS ATSAKYMAI

KIEK LAIKO MIEGOTI?
Tai klausimas, dėl kurio 

nesusitaria net mokslinin
kai. Tuo tarpu kai vieni rei
kalauja kasdien miegui skir
ti astuonias valandas, kiti 
ši laiką sutrumpina lig ke
tinių su puse valandų. Iš sa
vo kasdieninės praktikos ta
čiau patiriame, kad miego 
ilgumas priklauso nuo žmo
gaus budo ir nuo bendro jc 
organizmo stovio. Vienas 
žmogus, nusnūdęs penketą 
valandų, jaučiasi guvus ii 
darbingas, o kitas be 8 va
landų miego negali tinka
mai pasilsėti.

štai vienas labai ryškus 
pavyzdys. Aštuoniolikos 
metų gimnazistas ruošėsi 
egzaminams ir būdamas 
pirmas mokinys klasėje la
bai uoliai dirbo. Jis nuo ry
to lig vakaro atmintinai, 
kaip sakoma, “kalė” mate
matiką, lotynų kalbą, gra
matiką. Jis troško savo 
brandos atestate turėti išim
tinai gražius pažymius. Bet 
prieš pat egzaminus jis pa
juto, kad spėjo pavargti ir 
kad jo jėgos baigia išsekti. 
Gimnazistas stengėsi atsta
tyti pašlijusią sveikatą ir 
pradėjo kasdien ilgai mie
goti. Bet kuo ilgiau jis mie
godavo, tuo silpnesnis, li- 
guistesnis ir negabus jautė
si. Paskui jis pradėjo vis] 
anksčiau eiti gulti ir kelda
vo Įvairesniu laiku. Jis tyri
nėjo, kada jam naudinges
nis miegas. Netrukus jis aiš
kiai patyrė, kad naudingiau
sias organizmui miegas esti 
nuo 7 valandos vakaro lig 
pusės dvyliktos naktį. Jis 
ėmė reguliariai tuo metu 
miegoti ir jo nervai greitai I 
pasitaisė, jis vėl pasidarė 
guvus, darbingas. Jis laisvai i 
išlaikė egzaminus ir gavo, 
puikiausius laipsnius.

Tai buvo Teodoras Štek- 
manas, kuris vėliau tapo j 
garsiu mokslininku. Jis ši 
savo jaunystės atradimą pa
tikrino su daugeliu pacien
tų. Jis vėliau dar tvirčiau 
Įsitikino, kad yra natūralūs 
miego laikas, surištas su sau
lės judėjimu ir maždaug 
atitinkantis aukščiau nuro
dytom ankstyvo vakaro va
landom, būtent tarp 7 vai. 
vakaro ir 12 vai. nakties. To i 
laikotarpio miegas, teigia
mai veikia Į sveikatą ligo
niams ir visiems žmonėms. 
To miego esą pilnai pakan
ka ir žmonėms, kurie atlieka 
i}- sunkų fizini ir proto dar
ybą.
' Kai Štekmanas pirma kar
tą viešai pareiškė šią idėją, 
jis išgirdo pašaipos ir panie
kinimo žodžius. Mokslo 
žmonės vadino tai “bepro
tiška idėja.” Bet mokslinin
kas toliau tyrinėjo šia prob
lemą ir privertė daugeli 
Įvaiiių profesijų asmenų 
Įsitikinti, kad miegotų giliai 
ir ramiai. Giliausia žmonės 
miega kaip tik jau minėtu 
natūraliu miego laikotarpiu, 
būtent iš pat vakaro. Dauge
lis proto darbininkų, stam
bus pramonininkai, kalnų 
vadovai, fabrikų darbinin
kai, kuriuos tyrinėjo Štek
manas, patvirtino, kad iš va
karo pamiegoję 4—5 va
landas jie jautėsi pilnai pa
ilsėję.

Bet ką gi veikti nuo 12 
valandos nakties ligi ryto? 
Kas turi daug darbo, tam 
panašus klausimas nekils. 
Žmogus, kuris turi pastovią 
profesiją, labai dažnai turi 
mėgiamą darbeli, kuri dir
ba “pats sau.” Tam darbe
liui labai dažnai dieną jau 
nebelieka laiko.

Tiesa, miesto gyventojai 
savo miegą reformuoti ne 
taip lengvai gali. Nes miesto 
žmogus guldamas 7 valan
dą vakaro turėtų atsisakyti

nuo teatro, kino, koncertų ir 
panašių pramogų. Bet rei
kia gi atsiminti, kad retai 
kas eina i teatrą ir kitą kiek
vieną vakarą. Vadinas, rei
kalui esant, galima padary-| 
'.i išimtį ir nuėjus Į teatrą at-( 
■•igult vieną vakarą per są-, 
vaitę vėliau. Štekmanas tvir- , 
ina, kad visi, kas jo patari-, 

mų paklausė, jau po kelių 
ąvaičių jautė kūno ir dva-. 
ios jėgų sutvirtinimą. Iš-, 
neginti jo rekomenduoja-, 
na “natūralaus miego lai-, 
:ą.” Dabar jau Štekmano 
liekas nebevadina ’ bepro-, 
■žiu. Jo atradimas ir mokslo 
žmonių pripažintas labai 
•imtu dalyku. I

Iš istorijos žiilome, kad 
langelis žmonių, kurie turė- 
o didesnes pareigas už eik
lius žmones, miegodavo 
laug mažiau negu visi kiti 
ąnonės. Čia reikia priminti 
lelabai senai mirusį Ameri- 

kos mokslininką T. Ediso
ną, kuris niekados daugiau 
1—5 valandų per parą ne
miegodavo. Patirta, kad 
miegas atstato kūno jėgas ir , 
nebūdamas ilgas. Ir viso to 
pasekmės visai nepriklauso 
nuo to, kaip ilgai žmogus 
miega. Svarbu, kad atsiilsi.

RUDENS MOTYVAIS.
i (Iš ‘‘Musų Jaunimo.”)

Rudenį vis krinta 
obuoliai ir grušios, 
rudenį tuštėja 
tolumos laukų.
Taip norėtųs drąsiai 
pakalbėt nuo dūšios, 
be mažiausio melo 
ir... be paslapčių.
Tik dabar—suprantat: 
paukščiui vien valelė 
švilpauti, dainuoti 
ką tik išgalvos.
Bet ruduo ir paukščiui 
rengia ilgą kelią— 
rudeniui nereikia 
skambančios dainos.
Ką jums pasakyti? 
Ką jums surimuoti? 
Gal apie patrankas, 
šautuvus, dujas?
Gal kaip graudžiai verkia 
mylimo mergiotė, 
kaip išdrasko vėjas 
jos gelsvas kasas?
Ech ! Manau, neverta,— 
širdimi pajausit, 
kaip atūžia ūžia 
juoda nedalia.
Nieko nepasako, 
nieko nepaklausia— 
jai uliot ir ūžti 
ech! valia, valia!
Tik nereikia baisiai 
nusimint, liūdėti.
Kas kad skhuda širdį, 
gal dar daug skaudės. 
Ir gražiausios dainos 
čia negal padėti— 
niekad nepadėjo, 
niekad nepadės.
Tik galiu priminti, 
kad praeina vėjai, 
kad praūžia vėtros, 
baisus viesulai.
Užmiršti, kad širdį , 
kažkada skaudėjo, 
kai taip giedrą, giedrą 
dangų pamatai.
Ir po šitų vėtrų, 
ir po to negando 
bus gal šimtą kartų 
daug gražiau, smagiau. 
Lai mirtis pašoka, 
peilį išgalandus, 
kad ateitų žemėn 
laimė pagaliau.

M. Naktele.

DR. MARGFRIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki ” p. p 
ir nuo 6 iki R:30 vi.karo, 

šventadieniais: 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Paskutiniais laikais moterų šlėbės baliams pradedama siūti dviem visai priešingais mo
ti tais. vienos jų, kaip parodyta šio vaizdelio vidury, primena senoviškus laikus, o kitos, 
kaip dešinėj vaizduoja vėliausią teatro madą. Vienu žodžiu, ar apsirengsi kaip rengdavosi 
seno močiutė, ar pasipuoši kaip šių dienų operos žvaigždė, v ištiek busi madoje.

KAILIO KEITIMAS.

Gardneriečiui. — Dakta
rai mano, kad vėžio liga ki
tiems nelimpa. Kaip ilgai li
gonis gali po vėžio operaci
jos gyventi, tai labai platus 
klausimas, ir bendro atsa
kymo, kuris tiktų kiekvie
nam ligoniui, negali but. Per 
laišką taipgi niekas negali 
pasakyti, ar ligonis turi vė
žį, ar kitokią ligą. Vėžį dak- 

! tarai gali pažinti tiktai per 
mikroskopą išanalizavę ne
sveikos vietos celes. Musų 
redakcija tokiais dalykais 
neužsiima. Syfilis yra lim
pama ir labai pavojjnga li- 

1 ga, bet ir ios niekas negali 
j pažinti per laišką. Jam pa- 
: žinti yra tik vienas būdas, 
i tai kraujo ištirimas. Bet ir 
šitą ištirimą gali padalyt 
tiktai medicinos loboratori- 
ja, į kurią daktarai siunčia 
savo pacijentų kraują. Jei
gu tamsta norėtum plačiau 
apie tą liga žinoti, patartu
me perskaityti D-ro F. Ma- 

| tulaičio parašytą knygelę 
“Lytiškos Ligos.” Ją galit 
gauti “Keleivio” knygyne. 
Kainuoja tik 10 centų. Už 
prenumeratą ačiū.

J. Novogrodskiui. — Jūsų 
pranešimas pasiekė mus 29 
lapkričio, kuomet “Keleivis”

buvo jau atspausdintas, to
dėl jis negalėjo tos sąvaitės 
numery tilpti.

“Keleivio” Skaiytojui. — 
Už žinias apie Chryslerio 
darbininkų streiką ačiū. Pri
siųstą medžiagą sunaudo- 
jom.

Senam ūkio darbininkui 
i iš Scottville, Mich. — Tam
stos “Perspėjimo senber
niams” nespausdinsime, nes 
jis įžeistų tas moteris, kurios 
skelbiasi visiškai rimtais tik
slais.

F. Zideliui. —- Maikio tė
vas labai dėkoja tamstai už 
linkėjimus, o ypač už .pini
gus. Sako, kad dabar pripil- 
dysiąs savo džiogą tikra ru
gine ir sandariečiams nei 
pauostyt daugiau neduosiąs.

J. Markūnui. — Ačiū UŽ 
prisiųstą iškarpą.

F. Digliui. — Ačiū už iš
karpą.

A. C. S. — Prisiųstą žinu
tę sunaudojom. Ačiū.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

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

koreipon
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įėmė juos ir palaikė artimus 
ryšius su jais. Metai po me
tų tačiau musų sandariečiai 
susitaikė su tautininkų reži
mu, ėmė jam* pataikauti ir iš 
jo malonių laukti. Šioj šaly 
ėmė jie burtis su reakcin
giausiais nacionalistais, ėmė 
kovoti ne tik prieš socialis
tus, o ir tikruosius liberalus 
ir ddmokratus. Seniau gi 
sandariečiai menkai kuomi 
skyrėsi nuo socialistų. Ką gi 
tuiėjo daryti nariai, tokie 
nariai, kurių buvo atėję į 
Sandarą su šventu įsitikini
mu, kad ji atstovauja jų ide
ologiją? Kada organizacija 
pakeičia savo kailį taip, kad 
senojo ir panašumo nelieka, 
aišku, nusistovėjusių ir su
brendusiu įsitikinimų nariai 
ią apleidžia. Nieko keisto, 
jeigu jie ir kovoti prieš ją 
ima.

Komunistiškų organizaci
jų nariams da didesnis keb
lumas. Jos gana dažnai kei
čia savo principus, Šukius, 
taktiką, orientaciją. Reikia 
miklaus ir taikaus proto, 
kad jis kiekvieną pasisuki
mą užgirtu. Prinokusiai pa
saulėžiūrai, subrendusiam 
nusistatymui. pastovumui 
čia ne vieta. Typai, kurie y- 
ra lankstus staigioms trans
formacijoms, čia tinka. Ki
tokie arba patys pasitrau
kia, arba yra išstumiami.

Todėl negalima kaltinti 
žmonių, kurie yra buvę san- 
dariečiais arba komunistais. 
Ne jie pasikeitė, ne jie keitė 
kailį, o ju organizacijos.

D. K.

Ima laiko, kol kūdikis iš
moksta vaikščioti ir kalbėti. 
Da ilgiau ima, kol jis pra
deda daiktus ir jų vertybę 
suprasti, kol jis išmoksta so- 
cialio elgesio. Keblesnių da
lykų jis eina mokintis į mo
kyklą, ir juo daugiau nori 
išmokti, juo ilgesnius metus 
ją turi lankyti. Kadangi 
žmonijos gyvenimas yra su
dėtingas ir vis keičiasi, apie 
jį ir mokykla nebegali visų 
informacijų suteikti, todėl 
norintieji jį pažinti, jame 
arientuotis, skaito laikraš
čius, žurnalus, knygas, tarp 
savęs diskusuoja, debatuo- 
ja. Viso šito pasėkoj, laikui 
bėgant, kiekvienas įsigyja 
savotišką pasaulėžiūrą, sa
votišką gyvenimo filosofiją 
ir savotiškus palinkimus. 
Jie neatsiranda urnai ir pra
džioj nėra griežtai pastovus. 
Jie laipsniškai formuojasi, 
kristalizuojasi. Todėl jauno 
amžiaus žmonės neturi būti 
įmerkiami už neturėjimą 
griežto nusistatymo, aiškių 
palinkimų ir pastovios filo
sofijos. Bile jie tik mokosi, 
teiraujasi, įieško, tirinėja, Į- 
domauja, iš jų pasidarys su
brendę piliečiai.

Visi žinome, kad religi
jos, politinės partijos, idėji
nės sriovės ir kitokios orga
nizacijos nori gauti sau šali
ninkų, todėl įvairiausiais 
budais masina žmones prie 
ravęs. Vienos geruoju, kitos 
grąsinimais ir smerkimais. 
Ir pasitaiko ne vienam jau
nam arba net ir senesniam 
žmogui susidėti su tokia gru
pe, kurios tikslai ir idealai 
neatatinka nei jo intere
sams, nei jo pasaulėžiūrai, 
nei jo palinkimams. Į kurią 
nors religinę denominaciją 
įmeta jį tėvai,kol vaikas. Jis 
jokio supratimo neturi apie 
nieką.

Milionai suaugusių žmo
nių meta arba keičia savo 
religiją. Jeigu kiekvieno 
žmogaus užkartąją jam re
ligiją vadinsime senu jo kai
liu ir jeigu jam tas kailis iš- 
iodo kvailas, arba neišmin
tingas, arba juokingas, arba 
Žalingas, jis butų bailys ir 
veidmainis, jeigu jis jo ne- 
;:’.c. tų. Jeigu gi jam kuri ki- 
<■ : o'igija išrodo gera ir iš
iri iilga, jis sąžiningai ją
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tautininkai, komunistai ir 
klerikalų darbuotojai yra 
per ją perėję. Laikui bė
gant jie patyrė, kad ji ne- 
atatinka nei jų ideologijai, 
nei jų tikslams, nei jų palin
kimame. Jie rašėsi kitur.

Ar maža tikrų demokra
tų, aiškiai pažangių žmo
nių yra buvę nariais Ameri
kos Lietuvių Tautinės San
daros? Kiek jų ten beliko? 
Buvo ten ir griežtų atžaga
reivių nacionalistų. Ir jų di
džiuma pasitraukė.

Lietuviški komunistai A- 
merikoj pradžioj buvo su- 
verbavę kelis tūkstančius 
lietuvių. — Kur jie dabar? 
Gauna vis naujų narių, bet 
senosios skaitlinės nepajė
gia pasiekti.

Iš viso neišpuola žmogaus 
smerkti už jo praeities susi
dėjimus su ta ar kita grupe, 
nes kiekviena grupė daro 
pastangų gauti šalininkų ir 
narių, ir joms pasiseka į- 
traukti net ir tuos, kurie vė- 
'iau bus nepatenkinti ir pa
sitrauks.

Kada žmogus sąžiningai, 
pagal savo įsitikinimus pa
keičia savo nusistatymą, ta
me nėra nieko blogo. Bėda 
yra su tais šelmiais ir avan
tiūristais, kurie visuomet y- 
ra gatavi savo kailį keisti 
dėl kokių nors išrokavimų. 
Jie iškerta siurpryzus. Jie 
apgauna draugus. Jie yra 
veidmainiai, išdavikai ir 
pardavikai. Jiems negalima 
pasitikėti. Gerai da, kada 
jie jokios svarbios rolės ne
lošia, nėra vadovybės ir at
sakomybės vietoj. Ar maža 
ir mūsiškių buvusių liberalų, 
demokratų, radikalų, pro- 
gresistų nudardėjo i fašiz
mą, nacionalizmą, klerika
lizmą ir kitas pelkes ne dėl 
Įsitikinimų, o dėl tykojimo 
medalių, pensijų, tarnybos 
ir lengvesnės duonos?

Da yra ir kitas dalykas. 
Kartais ne žmogus kailį kei
čia, o ta grupė arba organi
zacija, kuria jis buvo paten
kintas. Tokių pavyzdžių A- 
merikos lietuviai turi bent 
porą. Juk prieš nuvertimą 
teisėtosios valdžios Lietu
voj musų sandariečiai imi
tavo Lietuvos liaudininkus,

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Mačiulis — pirmininkas,Jos

906 I’rescott St. Waukegan. Ill
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 

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

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

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

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

D. Lauraitis, K. Ambrozunas. 
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

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

'hioid od A 00:l 'oisauąui ouzo^ tuaip 
Liuosybčs Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts. Waukegan. Ill.

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

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION R
KAINA $1.00. R

Socialistų Sąjungą? Netoli 8 Dr. d. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass. S 
visi oabartiniai sandariečiai, c>^c>cooc>o0OQO3ooGos<eQooo9<9OQooeocoso9Qocoos>scr*/roGO2c.N
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Linki jums ir jūsų 
šeimai

Linksmų Kalėdų
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Sekantis surašąs pilnas įvairių vertingų 
valgių. Kiekvienas daiktas kainuotas jū
sų maisto ištekliui.
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VAISIŲ KEIKAI 
Sen. Angį.—Rinkti Tamsus 
PENTRĖS SA1ZO 1 sv. 25c 

2 oz.
DOVANOS SAIZO 2 sv.gCJc 

(> oz.
DOVANAI PAK. 4 sv. 99c 

8 oz.

ši SI fe] fel 
M 13J 
151
ĮSI

PREZERVAi
MIRABEL TIKRŲ VAISIŲ 

Žemuogių ar Aviečių

1 sv. 17c 2 sv. 29c
Jaras Jaras

KITŲ SKONIŲ sv. jar. 15c
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'K 

fei ..
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OCEAN SPRAY spanguolių sosas 
NONE SUCH mince mėsa 
BELL’S SEASONING 
SEEDED ROZINKOS 
BE SĖKLŲ ROZINKOS 
EVEREADY Vaisių Cockta ii 2 No. bl. 25c 
VISI 5c SALDAINIAI Dn,ls pasirinkimas e už 
DROMEDARY DATES 
CRAB MEAT geisha ar chatka No. 
MAIŠYTI RIEŠUTAI I9™ Naujo Derliaus 

DIAMOND WALNUTS Did- Branduoliais 

RICHMOND ŽIRNIAI Vidutinio Dydžio 

MAINE KORNAI i inast

X 
81 
I 

g

įsi 
si 
81

-
X ~
X įg KITŲ SKONIŲ sv. jar. 15c (g;
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x

2 17 oz. blčš. 21c
2 pakel. 21c

2 pakel. j 5c
2 15 oz. pak.

3 15 oz. pakel.

2 No. 2‘4 blėš.

2 7'4 oz. pak.

’4 blėš.

svaras

svaras

2 No. 2 blėš.

3 No. 2 blėš.

15c 
19c 
45c 
19c 
23c 
22c 
25c 
25' 
23' 
25'

iZx;xja'x!x.:/xl.-.-;x> x.x* xxi»s x.xixKtxIxlšįj jSgRgRMSIa^KKKElIBKBRKKEKi x 
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RIEKĖS AR PUSĖS 
MAST 2 Did. Blėš. 27c 

. RICHMOND 2 1 
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SWEETHOME ŠOKOLADOS 
PRESTO KEIKO MILTAI 
ITNAST PI'lTED DATES 

ITNAST MINCE MĖSA 
ITNAST KEPTI BINZAI 
SPRY 3 sv. Blėšinė

WHIPPLE’S MINCE MĖSA 
ITNAST ARBŪZAI 
GĖRIMAI MILBROOK tik įpila

CEYLON ARBATA GOLDEN ROSE 
SALDI CIDER Galionas 29c

SURIS ŠVELNAUS GERO PIENO
SMYRNA SUD. FYGOS Importuotos
DOUGHNUTSA1 DID. SĄIZO Be ar su Cukrum 
BRILLO SCOURING PADS 2 maži pak. 15c

a ..... ---- g į;
Did. Blėš 25c ® K

B LAŠIŠAI
GRAŽI ALASKOS RŪŠIES 

“į RAUDONI 2 ilgi keliai 43c 
| RUŽAVI 2 ilgi kenai 27c“ 

v^xrxiKx).ž!xi^į8Sį8]xlxx.x.’xglx.i?~-r'~

23c
19c
27c

19c
23c
27c

1 sv. pakelis 27c 
44 oz. pakelis 23c
2 7’4 oz. pak. 19c

2 9 oz. pak. 19c 
2 28 oz. blčš.

1 sv. Blčš.
32 oz. jaras

2 No. 2’4 blėš. 19c
3 28 oz. bonkos 25c 

'4 sv. pak. 25c
’4 gal.
svaras 

1 sv. pak.

2 tuz. 25c
2 dideli pak. 29c

S)X; a.Sg!8Į8)x’8 X x n. < x)xl 8)8; >08)818)81grass®® Sal®X)X^'g181818)81 Xlxin n„S xJB3gx!g

ŠVIEŽIAI KEPINTOS
RICHMOND 2 1
JOHN ALDEN 2
KYBO 2 1

COPLEY

sv. maiš. 29c
Isv. maiš. 35c 
sv. maiš. 37c

Vacuum 
pak.

1 SV. 25c 
blč.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Nuo ramų korespondentų Ir U Lietuvos Laikraičlų.)

Liūdnai Baigėsi Kaimietės Pastangos 
Ištekėti Už Miestiečio.

Viena pasiturinti Alytaus 
apskrities gyventoja asme
niškais reikalais atvyko 
Kaunan.

Kauno geležinkelio stoty 
prie dzūkes priėjo vienas 
frantas ir, pataikęs progą, 
ją užkalbino. Tuojau ir susi
pažino. Žodis po žodžio ir 
frantas su naivia dzūke bu
vo kaip seni pažįstami, nors 
jis užsirekomendavo sveti
ma pavarde.

Kai jau plačiau Įsikalbė
jo, frantas pradėjo merginą 
girti ir kalbinti už jo tekėti. 
Sako, ką tu ten kaime kiau
les šėrei, tekėk už manęs, 
bėk iš kaimo ir Kaune šva
riau pagyvensi. Be to, fran
tas gyrėsi Kaune perkąs 
sklypą ir statydinsiąs mūri
nius namus. Aišku, jo žmo
na busianti namų savininkė.

Savo naujo pažįstamo 
kalba mergina susidomėjo 
ir nesibaidė už jo tekėti, tik, 
sako, meldžiu pirma pas 
mus atvažiuoti, susipažinti 
su mano tėveliais, broliais 
ir tt.

Vakaro sulaukus frantas 
merginą pakvietė į kino te
atrą, o po to į Konrado kavi
nę. Vis kalbėjo apie šviesią 
ateitį, apie patogų ir links
mą gyvenimą mieste.

Reikalus atlikus,mergina 
išvažiavo namo, o naują pa
žįstamą užkvietė pas ją į na
mus atvažiuoti.

Po kelių dienų frantas 
nuvyko duotu adresu pas 
merginą. Ten buvo nuošir
džiai priimtas, vaišinamas, 
nes visi namiškiai į jį žiurė
jo, kaip į jaunikį.

Kauniškis frantas visai 
merginos šeimai labai pati
ko. Jie tarpusavyje kalbėjo, 
kad tokį žentą ne kiekviena 
šeima gali gauti, kad už to
kio vyro ištekėjus mergina 
visą amžių bus ponia.

Merginos namuose fran
tas irgi daug kalbėjo apie 
sutuoktuvių reikalus ir apie 
ruošimąsi vestuvėms.

Išvykdamas frantas kvie
tė Kaunan ir merginą va
žiuoti, sako, reik žiedus nu
sipirkti, reikia drabužių, 
baldų paderėti, nes namus 
dabar Kaune statą ameriko
nišku tempu—per 2-3 sąvai- 
tės namas gatavas.

Mergina nesitvėrė'džiaug
smu, svajodama apie tai, 
kokia ji bus laiminga po 
vestuvių: gyvens mieste, 
puikiame bute, samdys tar
naitę, kambarinę, dažnai eis 
į kibo teatrą, į kavinę, bus 
gražiai pasipuošus ir tt. Kau
niškis frantas taip mokėjo 
visus namiškius įtikinti, kad I  

JO LAIVAS UŽĖJO ANT 
MINOS.

čia yra parodytas olandų lai
vo “Spaarndam” kapitonas Fol- 
kert H. Dobbinga, kurio laivas 
užėjo ant vokiečių minos Angli
jos pakrašty ir nuskendo.

nei vienas neabejojo, jog 
čia galėtų būti kas nors pra
manyta ar perdėta.

Tariamasis jaunikis ir 
banknotus sklaidė, sakės 
banke dar turįs einamąją 
sąskaitą, bet nuotaką vis 
dėlto įspėjo, kad važiuoda
ma Kaunan pasiimtų kelis 
'imtus litų, nes galį pinigų 
jrireikti.

Pasiturį merginos tėvai 
okiam svarbiam reikalui, 
iinoma, kelių šimtų negal
ėjo įdėti, nes toks įvykis 
jauno žmogaus gyvenime 
yra didžiai svarbus.

Merginą Kaunan išlydėjo 
:r brolis, nes motina tarė, 
jog vieną dukterį leisti į 
miestą su svetimu žmogumi, 
kol dar “nesusivinčiavoję,” 
vis dėl to neatsargu esą.

Jaunosios brolis atlydėjo 
ešerį į Kauną. Atvykus 

Kaunan, jaunikis vėl iškėlė 
naujų sumanymų, naujų 
Manų.

Jis sugalvojo eilę pinigi
nių reikalų. Pirmiausia, ta- 
•iamają savo sužadėtinę su 
broliu pradėjo tampyti po 
bankus. Sako, čia trūksta 
rijų šimtų litų kažkokiems 

mokesčiams įmokėti. Prašo, 
kad mergina laikinai už jį 
oadėtų. Sako, lyt ar poiyt 
jums bus grąžinta.

Mergina sumoka.
Nueina į kažkokį urmo 

-randelį, ten derasi statybi
nę medžiagą, armatūros da
is. Už statybinę medžiagą 
neva duoda vekselius, prašo, 
kad mergina su broliu paži- 
ruotų, nes bankuose tokia 
mada esanti įvesta, jog 
kiekvienas vekselis turįs bū
ti mažiausia su dviem žirais.

Mergina su broliu paži- 
uoja kelių šimtų litų vek

selius.
“Švogerį” frantas pasiun

tė į paštą ženklų nupirkti, o 
pats su mergina įeina į vie
ną Kauno bažnyčią, neva 
apžiūrėti, kur patogiau ir iš
kilmingiau busią galima su- 
•ituokti.

Bažnyčioje buvo popieti
nės pamaldos, pilna tarnai
čių ir pensininkų,* altorius 
iliuminuotas, litaniją gieda 
moterų choras.

Jaunai dzūkei visa tai da
rė gilų įspūdį, ji žvalgės gal
vodama, kad kai Kaune gy
vensiu, tai kiekvieną dieną 
ateis į šią bažnyčią pasi
melsti.

Dėl skaisčių ateities per
spektyvai jos siela buvo pil
na dėkingumo jausmų ir ji 
atsiklaupė, norėdama padė
koti dangui už teikiamas jai 
malones.

Mergina meldės susikau
pus, o jos draugas ta proga 
dingo tarp žmonių. Dingo 
ir daugiau nesirodė.

Mergina, pasimeldus, il
gai dairės bažnyčioje, pas
kui išėjus į šventorių dar il
gai lukuriavo savo draugo, 
bet tas buvo kaip į vandenį 
įkritęs — niekur nei balso.

Mergina susitiko su bro
liu, nerimavo abu, krito nuo
taika, kilo abejojimų, bet 
juodu nieko daugiau nesu
galvojo, kaip tik pirmu au
tobusu grįžti namo ir pasi
tarti su tėvais, kas toliau 
daryti.

O gudins apgavikas sku
biai darė savo. Kadangi 
banke pinigai buvo įmokėti 
jo vardu neaiškiems tiks
lams, tai jis padavė pareiš
kimą, kad pinigai įmokėti 
per klaidą ir tą pačią dieną 
jam pinigus grąžino.

Vekseliai buvo su patiki
mais žirais, — tai jis vekse
lius tuojaus diskontavo, čia 
irgi kelis šimtus litų gavo.

Naivi dzūkų šeima pralei 
do dar kelias neramias są- 
vaites, laukdama, kada ta-

riamasis jaunikis sugrįš ar
ba laišką parašys, bet tas 
neatsiliepė. Netekę jokios 
vilties jaunikio sulaukti, j 
dzūkai nusiskundė policijai, 
pasakė jo pavardę, bet ir 
polijai nelengva buvo tokį 
gudrų apgaviką sugauti.

Po kurio laiko apgavikas 
buvo sugautas, padaryta 
kvota ir už apgaudinėjimą 
ir sukčiavimą patrauktai 
tieson.

Nusikaltimą nelengva bu
vo įrodyti.

Mergina verkdama teis
me pasakoja, kaip ji buvus 
apgauta ir suviliota apgavi
ko, bet nebuvo jokių įrody
mų, kad bankan buvo įmo
kėjus mergina ar jos brolis, 
o ne kaltinamasis. Teismas 
vien nukentėjusios nusi
skundimu negali remtis ir 
teisiamąjį apkaltinti, taigi, 
trūkstant įrodymų, už šį da
lyką kaltinamasis ištei
sintas.

Kai dėl vedybinių reika
lų, tai kaltinamasis nesigi- 
na, kad tuo reikalu mergi
nai sukęs galvą, o, be to, ir 
jam galva buvusi apsisukus, 
nes jis buvęs sumanęs “su 
tokia tamsia kaimiete surišti 
savo gyvenimą,” bet laiku 
susipratęs ir nuo vedybų at
sisakęs.

Už tokius dalykus teis
mas negali bausti, nes Lie
tuvoje pažado netesėjimas 
nebaustinas.

Liko vekseliai, kuriems 
kaltinamasis per apgaulę iš
gavo žirus.

Dėl vekselių jis sako, atsi
prašau, gerbiamieji! Vekse
liams išpirkti dar neatėjo 
laikas, o kai ateis terminas, 
gal aš juos ir išpirksiu, ką 
jus žinote?!

O ir bendrai, niekas ne
baudžia žmogaus, jeigu jis 
vekselių neišperka ir ta pa
reiga tenka žirantams.

Ir šis apkaltinimas at
puolė.

Automobilis Vežasi Savo Kurą.

Londono gatvėse,pasirodė automobiliai su šitokiais mai
šais, kaip matome šiame vaizdely. Tai ne apsauga nuo oro 
bombų, o kuras mašinai varyti. Anglijoj dabar gazolinas 
parsiduoda nustatytomis “porcijomis,” kaip maistas. To
dėl žmonės, kuriems reikia daug važinėt. Įsitaisė didelius 
maišus ant savo automobilių; į tuos maišus pripučiama 
anglinių dujų, kurios tam tikromis tūbomis yra čiulpiamos 
i motorą ir veikia kaip gazolinas.

BOLŠEVIKAI NEPALIKO VILNIAUS 
KRAŠTE NIEKO.

PREKINIO TRAUKINIO , NUBAUSTI IR IŠTREMTI. 
KATASTROFA.

Spalių men. 24 naktį Vil
kaviškio geležinkelio stoty 
manevravo prekinis trauki
nys. Prie garvežio buvo pri
kabinta apie 30 vagonų 
Traukinys iš vienų bėgių tu
rėjo pervažiuoti į jiems ly-

Kaip pavojingi viešajai 
tvarkai ir valstybės saugu
mui, Kauno apskr. viršinin
ko yra nubausti po 12 mėne
sių į priverčiamojo darbo į- 
staigą šie asmens: (1) Jo- 
chelis Brainesas, (2) Šimo- 

giagrečius bėgius. Žibintai nas-Leiba Perecas, (3) Cho- 
nebuvę uždegti, todėl gatve- ' 1 ’’ /J' *-
žys visu smarkumu atsitren
kė į geležinę atsparą. Garve
žys nuriedėjo nuo bėgių, o 
pryšakiniai vagonai iš iner
cijos smarkiai susitrenkė. S 
vagonai nuriedėjo nuo bė
gių, iš jų 2 labai apsidaužė, 
buferiai sulankstyti.

KAUNO BURMISTRU 
PASKIRTAS RUSTEIKA.

1U1C. . Iki šiol buvęs Kauno bur-
Taigi, gudrus apgavikas austru Merkys buvo pa- 

pasirinko tokius sukčiavimo skirtas Lietuvos valdžios į- 
budus, kad jis porą tukstan- galiotiniu Vilniui, todėl jo 
čių pagrobė. vieton Kaune paskirtas pul-

Ši byla, aną dieną Kauno’ kininkas Rusteika. Tai yra 
apygardos teisme spręsta,' tas pats Rusteika, kurį Vol- 
rodo, kaip brangiai žmo- demaro “vilkai” anais me
nėms kaštuoja apgavikai, tais kėsinosi karčemoj pa- 
kurie nesusipratusi pilietį piauti ir buvo sunkiai suža- 
pasiima į savo rankas. Joję.

“L. Ž.” i ---------------

GAUDO BOLŠEVIKŲ PA
LEISTUS PLĖŠIKUS.
Kaip žinia, r--  ’

dirbtuvių mašinas, maistą, 
drapanas ir da paleido iš 
kalėjimų visus plėšikus. 
“Lietuvos Žinios” praneša, 
kad paleisti vagys ir bandi
tai buvo jau pradėję užpul
dinėti gyventojus. Valdžios 
organai dabar kriminalistus 
gaudo, be to, įsakyta namų 
savininkams ir kiemsar
giams apie pastebėtus jų 
namuose gyvenančius ar be
sislapstančius asmenis pra
nešti policijai.

AMERIKOS RAUDONO
JO KRYŽIAUS ATSTO

VAS VILNIUJE.
Vilniun jau atvyko Ame-

v . išeidami iš Hkos Raudonojo Kryžiaus 
Vilniaus bolševikai išsivežė ' atstovas, kuris nori susipa

žinti su pabėgėlių būkle. 
Vilniuje esą labai daug pa
bėgėlių netik iš Lenkijos, 
bet ir iš bolševikų Rusijos.

Dabar ką tik liejo it. po spaudos

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

mierw Dib'.ijoa 5ĮĄx8 coiiun. tari 382 
puslapiui ir 379 paveikslėlius. Labai 
Jdomi ir naudinca kiekvienai y patai. 
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tė- 
roydamas j paveikslėlius, (kurie per
stoto kas buvo pirm sutvėrime svieto 1 
ir iki užgimimui Kristaus), urmirš vi* | 
sus savo vargua ir džiaugs]* jogisi to- į 
kir> Lnįgą iciJo. Jam brs trumo, žie
mos vakarai

KAINA 'rIK Sl.UO
Norinti gnut ii* Bibliją, pioluct j 

siuskit Lxpreso ar Pačio Mnncy Or*Jc- I 
riu srb" registruotame laiike adresu: ji

“KELEIVIS”
255 Broadway.

So. Boston. Mass

Uruguay'aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai 

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

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

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

nė Palunskis, (4) Mikas Aš- 
menskas, (5) Antanas Mi- 
leška, (6) Antanas Gapševi- 
čius.

Be to, už gandų skleidimą 
ir nerimo kėlimą Kauno ap- 
skr. viršininko yra nubausti 
šie asmens: (1) Mina Gleze- 
rienė-Ginsburgaitė, 250 Lt. 
bauda arba 10 parų arešto, 
(2) Pranas Zelba, 100 litų 
bauda arba 5 parom arešto.

MARIAMPOLĖJ NUSIŠO
VĖ KALĖJIMO CEN

ZORIUS.
Spalių 26 dieną savo bu

te nusišovė Mariampolės 
kalėjimo cenzorius A. Ro- 
zentalis. Nusižudymo prie
žastys viešai neskelbiamos.

SIENINIAI 

KALENDORIAI 
1910 METAMS.

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

Z. GILEVIČIUS
7.1 Hartford Avc„

NEW BRITAIN. CONN.

(-

PAŽANGUS SĄVAITRASTrS

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

J 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 Aires, 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.

PAĖMĖ GYVULIUS, IŠ- ti traukinius mėsos, bulviu ir
KŪLĖ JAVUS IR NET 
BULVES NUKASĖ.

“Žmones sustoję verkė, kad 
nei duonos neliko,” rašo 

vienas ūkininkas.
Pasirodo, kad žinios apie 

Vilniaus krašto apiplėšimą 
nebuvo perdėtos. Amerikon 
jau pradeda ateiti laiškų iš . 
pačių nukentėjusių ir jie pa- pasako

Vill?iąus_ kraštą Maskvą, JUO 
bolševikai apiplėšė daug kad Vilniaus kraštas baisiai 
daugiau, negu buvo galima 
patirti iš “oficialių” žinių.

Štai, vienas “Keleivio” 
skaitytojas Bostone pereitą 
sąvaitę gavo nuo savo na
miškių iš Vilniaus pasienio 
laišką, kur tarp kitko rašo
ma :

“Lenkijos pas mus jau 
nėra. Užėjo rusai bolševi
kai, užėmė Švendubrius, 
Pervalką, atėmė iš ūkinin
kų visus gyvulius, kiek tik 
rado, iškūlė su mašinom vi
sus javus ir viską pasiėmė. 
Žmonės sustoję verkė, kad 
bolševikai nei duonos jiems 
nepaliko. Už Nemuno bol
ševikai nepaliko žmonėms 
nieko; išarė net bulves lau
kuose ir nukasę pasiėmė...”

Laiškas rašytas iš Liepliu- 
nų kaimo, Leipalingio vals
čiaus, kurį tik Nemunas at
skiria nuo Vilniaus krašto. 
Autoriaus vardo ir pavardės 
į laikraštį nededam, nes to 
prašė asmuo, kuriam jis bu
vo rašytas. Bet laiško kopi
ja randasi “Keleivio” re
dakcijoj.

Mes manom, kad šis laiš
kas turi didelės istorinės

duonos. Jis taip pat parodo, 
kodėl perYlvi savaites bolše
vikų armija neįsileido Į Vil
niaus kraštą lietuvių kariuo
menės. Per tas dvi sąvaites 
bolševikai gaude Vilnijos 
ūkininkų gyvulius, kūlė jų 
javus ir kasė bulves.

Lietuvos “oficialės” ži
nios aiškiai šitų dalykų ne

nes nenori užgauti 
jos tik aimanuoja,

nualintas, gyventojai neturi 
ko valgyt, nors prieš' bolše
vikų atėjimą niekas apie ba
dą Vilniaus krašte negirdė
jo. Bet ką nutyli Lietuvos 
valdžia ir spauda, tą mums 
aiškiai pasako patys žmo
nės. Ir todėl šitokie žmonių 
laiškai yra be galo svarbus. 
Ūkininkas ne politikiens; 
politika ir diplomatija jam 
nerupi — jis pasako mums 
nuogą teisybę, nieko neslėp
damas ir nieko nedailinda- 
'mas.

SUDEGĖ PALIKTA VIE
NA MERGAITĖ.

Mariampolėj nesenai su
diegė darbini nkės Kerdo- 
'kienės 2 metų amžiaus mer
gaitė, kurią motina išeida
ma į darbą buvo palikus 
vieną.

SKIRSNEMUNĖJ STATYS 
CEMENTO FABRIKĄ.
Į Skirsnemunės miestelį, 

Raseinių apskričio, jau pra
dėta vežti medžiaga cemen
to fabrikui statyti. Statyba 
prasidėjo vasario mėnesį.

svarbos, nes jis parodo tik
rąją priežastį, kodėl “išlais
vintame” Vilniaus krašte 
staiga pasidarė toks baisus 
skurdas ir badas, kad Lietu
va dabar kas diena turi siųs-

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilpti} 
GREIT, reikia priduoti garsinimų 
admlnlstracl jon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai 1 tos 
sąvaltčs numer| nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 

I reikia siųsti Ir mokestį.

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

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žod|. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodj. Mažiausio oajleško- 
Jlmo kaina 50c.

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

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

GENGSTERIŲ KARALIUS.

Čia matome Al Caponę, pa-' 
garsėjusį Chicagos gengsterių ’ 
karalių, kuris nesenai buvo pa
leistas iš Alcatraz kalėjimo. Da
bar jis randasi Baltimorės pa- 

I mišėlių ligoninėj, nes jo protas 
susimaišė.

j SIELOS
BALSAI

| GRAŽIOS EILES, DAINOS
8 / P R J LAMU

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RŪŠIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money. Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietines Žinios
POLITIKA MUSŲ OR

GANIZACIJOSE.
Varžytinės už vietas Lietu

vių Piliečių Draugijoj.
Tose organizacijose, kui 

dalyvauja Įvairių pažiūrų 
bei Įsitikinimų žmonės, poli
tiką varinėti labai nesveika 
Vienos ar kitos grupės narių 
užsispyrimas užkarti drau
gijai ką nors savo, visados 
sukelia opoziciją, iššaukia 
vaidus ir demoralizuoja na
rius. Organizacija nieko ge
resnio nenuveikia, tik laiką 
eikvoja bergždiems gin
čams.

Amerikos Liet. Pil. Drau
gija (seniau vadinosi tik 
kliubu), yra viena iš di
džiausių ir turtingiausių or
ganizacijų So. Bostone. Ji 
turi apie 600 narių ir didelį 
nuosavą namą. Čia yra di
delė salė pramogoms ii 
šiaip susirinkimams. Rūsy1 
(skiepe) yra baras, kuris 
daro gerą biznį; yra pora 
laikraščių pasiskaityti h 
vietos pakortuoti. Dar yra 
erdvi “bolinė,” biliardas.

Šis namas, tai viso So. Bo
stono lietuvių judėjimo cen
tras (išskyrus katalikų-pa- 
rapijonų visuomenę), čia 
prakalbos, koncertai, vaidi
nimai, žodžiu, viskas įvyks
ta čia, t y. Lietuvių svetai
nėj, kaip visiem Įprasta ją 
vadinti.

Pereito mėnesio pabaigoj 
ši draugija nominavo kan
didatus i naująją valdybą 
1940 metams. Šio mėnesio 
pabaigoj ta valdyba bus 
renkama. Kandidatų į kiek
vieną urėdą labai daug. 
Daugelis jų kandidatuoja 
net į dvi vietas, pavyzdžiui, 
Į pirmininkus’, sekretorius ir 
panašiai. Prieš valdybos 
rinkimus buna skleidžiami 
net spausdinti agitaciniai 
lapeliai ir kitais budais va
roma agitacija, lygiai kaip 
amerikonų politikierių rin
kimuose Į majorus ar kitus 
valdžios viršininkus.

Iš praktikos mes gerai ži
nome, kad kitose lietuvių 
organizacijose labai sunku 
yra sulipdyti valdybą—nie
kas neapsiima ir gana. To
dėl savaime veržiasi klausi
mas, kodėl šitoj draugijoj Į 
valdybą visi puolasi, kaip 
musės i medų?

Atsakymas į šį klausimą 
gali būti tik vienas: musų 
visuomenės “veikėjai” eina 
“veikti” ten, kur yra išroka- 
vimas, kur yra žvangučių. 
Bet tokių “veikėjų” reikėtų 
venirtį’. Jeigu jie leidžia pi
nigus agitacinių lapelių 
spausdinimui; jeigu jie gir
do (faktas) narius, kad tie 
už juos balsuotų; jeigu jie 
samdo agitatorius ir moka 
pinigus radijo vedėjams,

kad už juos agituotų — tai 
jau čia turi but kur nors šuo 
pakastas. Nes nejaugi jie 
mestų gatavą pinigą ir verž
tųsi valdybon vien dėl to, 
kad padarius nariams ar or
ganizacijai gero? Nemanau.

Aš labai nustebau išgir
dęs per pp. M inkų raclijo 
valandą agituojant už poną 
Bernotą. Juk vartojant ra
diją reikia mokėti apie 15 
centų už žodį. Tai kokiais 
tikslais toks “investmentas” 
daroma?

Bet be reikalo, ponai, sa
vo pinigus eikvojate. Mes 
gerai pažystam kas ko ver
tas ir išsirinksim tuos, kurių 
didžiuma narių norės. Agi
tacijų mums nereikia.

Girių Jonas.

B. F. Kubiliaus, dalyvavo 
keliatas profesionalų, inteli
gentų, Žinyčios nariai bei 
pritarėjai.

Po užkandžių buvo meno 
ir kalbų. Meno programoj 
dalyvavo geras pijanistas, 
amerikietis (sakoma, suo
mių kilmės); gera daininin
kė, taipgi amerikone, dain. 
Juozas ir jo žmona Niaurai 
ir Žinyčios jaunuoliai. 
Šis ir kiti. Rep.

Kubiliuno radio programa.
Gruodžio 24, nedėlioj, 

prasidės kaip 8:30 ryto iš 
stoties WCOP 1120 k. Pro
gramą pildys Ignas Kubiliū
nas, Lillian Masteikaitė ir 
Art Masson and His Sere
nades Orchestra.

Amerikos Legijono, Stepo
no Dariaus Posto vakarienė.

Šis lietuvių postas kasmet 
oer Kalėdas sušelpia netur
tingas šeimas maisto pro
duktais. Tam tikslui legijo-' 
nieriai su savo moterų pa- 
gelba rengia labdaringas 
pramogas ir iš likusio pelno 
perka maisto “beskes.”

Pereitą sekmadienį, tam 
tikslui buvo surengta puiki 
vakarienė Lietuvių salėje. 
Musų legijonierius lietuviš
koji publika visuomet re
mia, o čia dar labdaringas 
darbas, tai į šią vakarienę 
susirinko labai daug publi
kos. Vakarienė buvo gera ir 
liks pelno geram tikslui.

Tik pernai daugelis pačių 
legijonierių buvo nepaten
kinti “beskių” padalinimu, 
nes, sakoma, dalinta tik 
toms šeimynoms, kurios lan
ko bažnyčią. Kitos visai ne
gavo; Tuo tarpu bažnyčia 
gauna tokių ‘‘beskių” ir iš 
kitų fondų ir, žinoma, išda
lina tikisavo parapijonams. 
Taigi, kai kas gavo po dvi 
“beskes,” o kai kas nei vie
nos. Be to, legijono poste 
priklauso didžiuma laisvųjų 
žmonių, net bolševikų. Rei
kia da nepamiršti ir to, kad 
parapijiečiai mažai legijo
nierių parengimus lanko. 
Kad ir pereitą sekmadienį, 
parapijiečiai turėjo savo 
prakalbas pobažnytlnėj sa
lėj ir retas kuris ant Šios va
karienės buvo. Pilypas.

Žinyčia šventė savo 15 me
tu sukaktį.

Laikas eina greitai. Ro
dos, tik vakar įsikūrė South 
Bostone Lietuvių Metodistų 
Žinyčia, o ištikrujų praslin
ko jau 15 metų.

Pereitą sekmadienį, ši
toms sukaktuvėms atžymėti, 
Žinyčioje buvo surengtas 
gražus banketas. Prie stalų 
visos vietos buvo užimtos. 
Vakarienėje, be paties min.

| A.LNAMAKSY
Real Estate & Insurance

1
414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams

Strand Cafe
Albert Halgerman, Charles Budreckis.

Specialiai prirengti Valgiai Švenčių proga.
Taipgi Visokių Degtinių, Vyno ir Alaus.

374 W. Broadway, South Boston.
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SULLIVAN’S LIQUOR STORE
295 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Specialus Pasiūlymai Šventėm
u 

l«l

CASCADE BLEND $1.35
DEGTINĖ paintė
4 MET V SENUMO

GOLD MEDAL
Paintė 70c Kvorta $1.29 

Pusė Gal. 2.20 Galionas $4.20

H
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K

VILNA BRAND
DEGTINĖ 2l/z metų senumo.
Paintė 80c Kvorta $1.50

CALIFORNI.JOS VYNAS Pante 25c., K
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POLAR BEAR GIN $1.25 f 
PILNA KVORTA. fe

X 
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ALUS — 3 kenai už 25c.
Puošniausia Krautuvė jūsų pasirinkimui

DEGTINIŲ, KONJAKO, VYNO ir ALAUS.

IK1

K 
A 
rt 
d

fM

PRAŠYMAS. I $13L500 už šiukšlynu.
Visų organizacijų ir drau-j 

gijų šiuomi prašome neren- , - * ■ _____ • puc n. u vv esu rusi gatvių,
9« i° ;glnlT 'A bus statomas pašto trekams28 d., 1940 metų. Tą dieną žas Tam‘tikslui buvo 
Stepono Dariaus Posto Be- j jrkti 6 |otai j užmokėta 
nas rengia koncertą Lietu- $iį1 600 , 0 k nusiman0 
vių svetainėje. Vist žinote, I įe rea, estate Wzni kažin 
kad Benas daug sykių pa-Įa|. duolų už tuos penkis linksmina ir patarnauja he- šiu,kšl 3 Sloo 
tuviams, o Beno užlaikymas i J ~

South Bostono dumpuose, 
prie A ir West First gatvių

brangiai kainuoja. Apskai-i . . . „čiavus visokias išlaidas, su-' Lietuvių Radio 
sidaro nuo $800 iki $900. 
Tokią sumą pinigų neleng
va surinkti. Todėl prašome 
paremti Beną ateidami Į jo 
rengiamą koncertą, kuris 
bus sausio 28 d., 1940 m. 
Biznierius ir profesionalus 
prašome paremti Beną pasi
garsindami programuose, 
kuliuos Benas renka savo 
koncertui. Visiems, kurie 
bent kuomi parems Beno 
koncertą ir tuom pačiu kar
tu parems jį užlaikyti.

Beno komisijos narys,
S. Janeliunas.

| “KELEIVIO” DRAUGAI!
Pasiūlykite “Keleivį” kiek

vienam savo drauvui. Tik $2

BOSTONO LIETUVIŲ VERSLO DR-JA
SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ .METŲ PROGA Širdingai 
visus savo draugus, kostumerius ir rėmėjus, ir linki 
Švenčiu ir Laimingų ateinančių 1940 Metų.

Verslo Draugija širdingai prašo visų lietuvių remti
nierius, kurie priklauso prie šios draugijos, nes jos nariai pilnai 
užsitarnauja paramos. Jie kiekviena proga remia visus tautos 
reikalus ir atskirus žmones bei organizacijas.

programa.
Gruodžio 23, programa 

per stotį WORL, 920 k. nuo 
8:30 ryto: (1) Saulutės mer
gaičių choras iš So. Bostono, 
vadovaujant Valentinai 
Minkienei; (2) Olga Ja- 
ruth, pianistė iš S. Bostono; 
(3) Barbora Lazackienė pa
aiškins kaip Spinach virti
niai ir kapota silkė paga- 
mint.

Kalėdų programas, nedė
lioj, gruodžio 24 per tą pa
čią stotį, nuo 9:30 ryto: (1) 
smuikų radio kvartetas iš 
Bostono; (2) šešios Birutės, 
vad. Valentinai Minkienei; 
(3) Keistučio vyrų grupė 
vadi V. Minkienei.

Steponas Minkus.

East Bostone Dus orlaivių 
dirbtuvė.

Keliatas Bostono biznie
rių Įkūrė naują kompaniją 
ir statys East Bostone orlai
vių fabriką. Darbas prasidė
siąs po Naujų Metų. Numa
toma statyti orlaivius preky
bos ir karo tikslams. Sako
ma, kad tame bizny esąs in
teresuotas ir Bostono majo
ras Tobinas. Kompanijos 
prezidentu yra Allan H. 
Lockheed. Jo vardu ir kom
panija pavadinta.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

’ ’ Tel. SOU 4645

sveikina 
Linksmu

tuos biz-

DRAUGIJOS NARIAI — BIZNIERIAI
APDRAUDOS IR NUOSAVY- 
BlŲ ĮSIGIJIMO ĮSTAIGOS.

A. J. Kupstis,
332 W. Broadway, So. Boston.

A. J. Namaksy,
412 W. Broadway, So. Boston.

Boston Realty Trust, 
315 Ė st.. So. Boston,

Adv. J. B. Gailius, sav.
SIUVĖJAI.

J. P. Aidukas,
322 W. Brotjdwdy, So. Bostbn.
VALGOMŲ DAIKTŲ KRAIL

TUVĖS.

L St. Market, 181 L street, 
So. Boston. Sav. W. Beniulis.

Čižauskas Market, 248 E st., 
So, Boston. A. Čižauskas, sav.

W. J. Jakštas Co., 308 W. 4 st., 
So. Boston. W. Jakštas, sav.

Bay View Market, 502 E. 8-th.
So. Boston. J. Glineckis, sav.

John Jakštas Market,
257 W. 5-th st.. So. Boston.

Jonas Jakštas, sav.
Walter’s Market, 481 E. 6-th st.

So. Boston. VI. Marcinkus, sav.
Valiackas Market, 75 G street, 

So. Boston. J. Valiackas, sav.
Lincoln Market, 135 Emerson st 
S. Boston. Pet. Jokubėnas, sav.

Kvictkauskas Market,
828 E. 8-th st., So. Boston, 

Pr. Kvietkauskas, sav.
Boris Beverage Co., 220 E st., 
So. Boston. K. Borysas, sav.

Lithuanian Furniture Co.,
326 W. Broadway, So. Boston.

A. Ašmenskas, vedėjas.
Automobilių Dalių Krautuvė, 
701 Columbia Rd., Dorchester, 
Mass. Vladas Gurskis, sav.

Alexander Shampoo & Tonic, 
414 W. Broadway, So. Boston.

Aleksandras Mizara, sav.
GELEŽINIŲ DAIKTŲ 

KRAUTUVĖS.

Flood Square Hardware,
628 E. Broadway, So. Boston..

J. Alekna, savin.
John’s Hardware,

412 W. Broadway, So. Boston.
J. Stonis, sav.

RADIO VEDĖJAI.

ALAUS BRAVORAI.
Brockerts Brewing Co.,

60 Ellsworth st., Worcester.
A. Pinkevičius, prez.

LAIKRAŠTININKAI.

R. M. Sidney Printing Service.
315 E st., So. Boston.

R. M. židžiunas, sav.
Laikraštis “Darbininkas,”
366 W. Broadway, So. Boston 

A. Peldžius, vedėjas.
“Keleivis” 253 W. Broadway
S. Boston. S. Michelsonas, red

Bay VieW Motor Service,
1 Hamlin st., So. Boston.

P. Trečiokas, ved.
FOTOGRAFAI.

-iinS PAN*1'1'

'' "k TEv" , ,EV grelėlad“10
Vaii“**«*«■*’

Boston Elevated Railway

• • i
A Al. Dambrauskas

Karpenteris, Pentorius
Ablenai taisau viską prie Namo 

Iš Lauku ir Viduje.
Turint bile darbą prie Namo 

pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

31 RICHFIELD ROAD, 
ARLINGTON, MASS.

Tel. ARL 1926
OFISAS: 315 E Street.

SOUTH BOSTONE.

^LEDINES DOVANOS
b
R Nesuskaitomą daugybę Kalėdinių Dovanų visai 
S šeimynai galit įsigyt Roland Ketvirčio Krautuvėj.
R Lietuviai iš arti ir iš toli atvažiuoja pas Ketvirtį ir 
R visi buna patenkinti. Pabandykite ir jus.

Stukas Photo, 150 W.Broadway, IR
So. Boston. Jurgis Stukas, sav. j g

Broadway Garage,
541 E. Broadway. So. Boston.

Strakauskai, sav.
ALINĖS—VALGYKLOS.

South Bostone:

Strand Cafe, 374 W. Broadway
K. Budreckis ir Helgerman, sav
Diamond Cafe, 305 Broadway 
Neviera ir Razvadauskas, sav

----------------------------------------i O
International Cafe, 317 Broatl-R 

way. B. Petruškevičius, sav. g
Broadway Cafe, 377 Broadway, R
J. Masilionis, sav. R

C. Sabet Tavern, 117 A street, R
So. Boston. K. Sabeckis, sav. |h

Third St. Cafe, Inc.
58 Dorchester st., So. Boston
Razvadauskas ir Neviera, sav

Bill’s Cafe, 510 Dorchester ave.
So. Boston Cafe,
So. Booston Cafe,
249 Broadway. Balukonis, sav

L St. Tavern ir Package Store,
195 L st., J. Strigunas, sav

TONIKO IŠDIRBĖJAI.

Myopia Club Beverage Co., 
Grafton ave., Islington, Mass.

Pr. Gerulskis, sav.
W. Yanush Package Store,

134 W. 6-th st,, So. Boston.
W. Janusas, sav.

Kontraktorius — Pentorius.

J. Yanus, 3 Evandale Terrace, 
Dorchester. Mass.

____  J. Vyšniauskas, 310 E st. S. B
A. F. Kneižys, Į Taiso batus, dirba raktus etc.
366 W. Broadway, So. Boston.1

I. Kubiliūnas, 124 G street, 
South Booston.

AUKSORIAI.
Roland Ketvirtis & Co., 
312 Broadway, So. Boston.

Steponas Minkus, • Frank Whitkens, Jeweler,
73 Farragut Rd., So. Boston. | 321 Broadway, So. Boston.

8

70 cent* ■ 
week 
(mėli 

down payment

Dovana Motinoms: Skalbia-g 
nia Mašina, šaldytuvas, ar-g 
ba Sidabrinių Peilių, šaukš-R 
tų ir šakučių. g

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.

BULOVĄ

'Ihe fleil
oi ALL Zd, the

BEST
WASHER

OF ALL

1 v...

CUANER--

* lower c0ST

CURVE ’"Ura,, 
fwL«V$. ’'"'■syOLOOK INSIDE-^

SEE THE PROOF

EASY
'M

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

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

ROLAND KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY. SOUTH BOSTON, MASS

Tel. TRObridge 6830

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotai, ir šventadieniai! 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. inman «t. arti Central »kv.

CAMBRIDGE. MASS.

Talafonu 11,14
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LA1TIS
Valandom: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
t»1 SUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS,

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoi.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4(70.

Tel. SOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Scredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

417 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

jTel. 28624 Gyv. 31132

i Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

J Valandos: 9 iki
J ri&WKsfofefc nuo 2 >ki 
1 nuo 7
Į ‘Seredom 9 iki
t ir susitaru*.

AKIŲ DAKTARAS

12
5,
9.
12

i Ištaiso defektuotas akis ir tinks- 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
I zaminuoju ir priskiriu akiniu*.
j 114 Summer Street, 

LAWRENCE, MASS.

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. katdiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

lietuviška

APTIEKA
SO. BOSTONE 
HENRY CABIT 

Reg. Pharm.
100 Dorchester Strset

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.

(Insured 
Movers)

Perk raustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephone

south
Boston

1058
ST U DEB A KER A UTOMOBIL1Ų 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

8
TAIPGI TAISOME AUTOMOBI

LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 
1ŠDIRBYSČ1Ų.

Peter Trečiokas ir »■
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


