
1W| i

'""na HOr. J
Wflla^ I

I
J ’-r

Dr.ta.p* | 
SI«*Kkliltu tgį, Į. . 

n Uipp hij 
hMocwlli.. 
•2 ikikwliiij
• Bitt* 

BOSIO\11S
__X Comnįį ą

'W2S«

DAKT.Uh

J.Wii
OFOO

Ofis^
^■hVntire 

Sertd»

447 BMB,
SO. B0SMU&.

el. W4

)r Joseph Į
OPTOMEmI

/<rx Vitali 1Bfhd
AKIU DAKTAJUi 1 

liso dtfektiiptis skis a Pj 
hiku isgrjimB iriaįi *į 

inuojo ir priskiria it* J

M Summer IM 
LAWHXCE, M .

f.AMLOM 
llUrSJDARE, Uotral 
)S. Tikt Lala^etĄ* K 
rt» &merset "2.044-J 
JSTAS KRMJ10 Ml 
B NERVŲ LIGŲ. 
OrjtiViTjtM* 
a, nuo 10 Hto i.

CH\Ek\
SO. BOSTONE 
HENRY CkST

Reg. tau 

TOO DorcYiesVer $i 

SO. BOSTON, Ml!

■

U soil!

o, Plurv

LIT HUM
VURNITW

MASS.

krodžių 5 
kurie] 

i, ir dau- 
galit išš-

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje .................................. y .JO
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur .................. J3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ...................  $1.50
Apskelbimų kainų kluaskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

NO. 52 Keleivio Telefonas
SOUth Boaton 3071

THE TRAVELER LITHUANIAN WEEKLY
SO. BOSTON, DECEMBER-GRUODŽIO 27, 1939.

“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

Finai Grūda Užpuolikus 
Laukan iš Savo Žemes

IŠ SALMAJARVI BOLŠE
VIKAI JAU IŠMUŠTI.

Per 4 dienas suomiai numu
šė 55 priešo orlaivių, paėmė 

600 belaisvių ir sudegino 
Kronštatą.

Amerikos žinių agentūra, 
Associated Press, praneša iš 
Rusijos-Suomijos karo fron
to šitokių žinių:

Suomijos pakraščio arti
lerija smarkiai bombardavo 
rusų tvirtovę Kronštatą ir 
uždegė ją. Kronštatas degė 
4 paras. Ugnis taip išsiplė
tojo, kad kovot su ja nebu
vo galima. Tai buvo suomių 
atsilyginimas insams už 
bombardavimą Suomijos 
miestų.

Vyliausioji Suomijos ar
mijos vadovybė išleido per 
Kalėdas pranešimą, kad ru
sų orlaiviai bombardavo 
Suomijos miestus Abo, Kot- 
ką ir Tammersalmi. Nusi
leisdami žemai, rusai šaudė 
į žmones iš kulkasvaidžių. 
Suomių priešlėktuvinė arti
lerija nušovė žemėn 18 ar 19 
užpuolikų orlaivių.

Iš viso per 4 paskutines 
dienas prieš Kalėdas suo
miai numušė žemėn apie 55 
rusų orlaivius.

Paskutinėmis dienomis 
Suomijoj prasidėjo dideli 
šalčiai, kurie šiaurėje siekia 
26 laipsnių pagal Celzijų. 
Suomiai tais šalčiais džiau
giasi, nes tai paralyžiuoja 
priešo veikimą. Pasinaudo
dami tais šalčiais ir didelė
mis sniego pūgomis, suomiai 
sudavė smarkų smūgį už
puolikams tolimoj šiaurėj. 
Apie Salmajarvi rusai buvo 
taip sumušti, kad turėjo 
bėgti, palikdami savo tan
kas, anuotas, kulkasvai- 
džius ir amuniciją. Norvegi
jos korespondentų praneši
mu, šitas rusų bėgimas virto 
tikra katastrofa.

Suomijos armija dabar 
pradėjo grūsti rusus iš savo 
žemės trimis kryptimis. Ir 
suomių vadovybė praneša, 
kad rusu nuostoliai karei
viais ir ginklais esą baisiai 
dideli. Nors užmuštų rusų 
skaičius tikrai nustatyti esą 
sunku, bet jis esąs nepapras
tai aukštas.

Rusų spėkos Suomijos 
fronte esančios 60 kartų di
desnės kaip suomių, kitaip 
pasakius, prieš 1 suomį eina 
60 nišų. Bet suomiai daug 
geresni kareiviai ir todėl 
kur krinta 1 suomis, tenai 
krinta 25 rusai.

Štai, Associated Press ko- 
resDondento Edwardo W. 
Beattie pranešimas žodis- 
žodin:

“Rusų pozicijos Salma
jarvi apylinkėj buvo nepa
prastai stiprios, nes prieš 
2,000 suomių rusai turėjo 
12,OOo savo kareivių. Nežiū
rint to, rusai turėjo bėgti, 
palikdami savo tankus ir 
ginklus. Bet ir pabėgti ne vi
si galėjo. Suomiai paėmė 
600 rusų nelaisvėn.”

Maskva vienam trumpam 
pranešime prisipažino, kad 
Suomijoj teko “susidurti su 
nepaprastai didelėmis kliū
timis.” Tačiau - kokios tos 
kliūtys, Maskva savo žmo
nėms aiškiai nepasako.

Suomija Gaus Afri
kos Orlaivių.

Visas pasaulis remia už
pultą respubliką.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Tautų Lyga išmetė 
iš savo tarpo Sovietų Rusi
ją kaip užpuolikę ir pasiun
tė visoms savo narėms pa- 
laginimą 
Suomijai visokiariopos pa
galbos.

Pereitą sąvaitę 8 valsty
bės jau atsakė Tautų Lygai 
į tą paraginimą. Pietų Afri
kos Sąjunga savo atsakyme 
praneša atiduodanti Suomi
jai visus savo karo .orlai
vius, kurie jai buvo Angli
joj padalyti, bet dar nepri
statyti. Iš Anglijos į Suomi
ją tuos orlaivius pristatyti 
imsią anie dvi sąvaites lai
ko.

Pietų Amerikos respubli
kos taipgi žada remti Suo
miją visokiais budais. Ve
nezuela sakosi teiksianti už
pultiems suomiams pagalbą 
per tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių, ir nedalysianti jo
kio žingsnio, kuris galėtų 
but Suomijai nenaudingas.

Argentina, Meksika, Pe- 
invija ir kitos pietų respub
likos taipgi davė labai pa
lankius atsakymus.

Rusijoj Žmonės Pra- Welles Užtepė Mo-
deda Nerimauti.
“New York Times” ko

respondentas praneša iš

lotovui.
Sovietų premjeras Molo

tovas anądien išsišoko vie- 
Maskvos, kad tarp Rusijos šai pareikšdamas, kad Jung- 
žmonių jau galima esą pa- tinės Valstijos turinčios 
stebėti labai aiškaus nepasi- “pavergusios” Kubą. Taigi 
tenkinimo dėl valdžios skel- Summer Welles, Jungtinių 
biamų, teisingiau pasakius, Valstijų valstybės departa- 
—----- Rusijos mento sekretoriaus padėjė-

kaip ir kitų šalių jas, pereitą sąvaitę šitą Mo- 
gyventojai, labai įdomauja lotovo pareiškimą sumušė ir 
karo žiniomiš, ypač jie nori išjuokė. Jisai nurodė, kad 
žinių apie karą Suomijos Kuba yra visiškai laisva ir 
fronte. O tų žįinių kaip tyčia ” 1 ‘ 
nėra, arba yVa labai mažai 
ir neteisingos. Tuo tarpu 
apie “didį vadą” Staliną ir 
apie jo 60 metų amžiaus su
kaktį dabar rašoma per
daug. “Izviestijų” ir “Prav- 
dos” puslapiai esą užpildyti 
Stalino atvaizdais ir jį gar
binančiais straipsniais. Jo
kio caro rusų spauda tiek 
negarbindavo, kiek ji dabar 
garbina Staliną. Žmonės, 
girdi, varto laikraščius jieš- 
kodami žinių iš plataus pa
saulio, o mato tik Stalino 
veidą su nuduota, klastin
ga šypsena. Tos šypsenos 
Stalinas ilgai mokinosi iki 
išmoko iš fašistiškų vadų. 
Todėl žmonės pradeda mur
mėti, sako “N. Y. Times” 
korespondentas. Jie labai 
nerimauja dėl tų neaiškių 
pranešimų iš Suomijos, ku- 
lie paduodami dviem trim 
eilutėm, pažymint, kad Suo
mijoj “nieko nauja,” arba 
kad buvo “keli susirėmi
mai.”

“Mes manėm, kad Fin- 
landijos baltagvardiečių 
valdžia jau nuversta ir mu
sų raudonąją armiją suo
miai sveikina, o dabar pasi
rodo, kad Suomijoj mums 
reikia kariauti. Kame daly
kas? Kodėl mums neprane
šama teisybė?”

Panašių nusiskundimų 
Rusijoj dabar esą galima 
išgirsti ant kiekvieno žings
nio.

Bet žmonių pasipiktini
mas butų tūkstantį kartų di
desnis, jeigu jie žinotų, kad 
Suomijoj jokių “baltagvar
diečių” nebuvo ir nėra, o y- 
ra tiktai demokratinė val
džia ir žmonių renkamas 
parlamentas, kur daugiau
sia balsų turi socialdemo- 

_ kratai. Ypač didelis butų j
Kalėdas švente jau ant So- Kaip žinia, Sovietų vai- Rusijos žmonių pas...........
vietų žemės. Dabar jie sten- džia labai mažai savo žmo- 
giasi perkirsti Murmansko nėms aiškina apie karą Suo- 
geležinkelį, kuriuo rusai pri- i mijoj, bet vis dėl to kartas 
stato savo armijąj reikme- nuo karto' šį-tą paskelbia, 
nu Suomijos šiaurėj. Jeigu Per Kalėdas' Maskvoj buvo 
suomiams pavyks tas gele- išleistas šitoks pranešimas:

Suomijos vadovybė pa
skelbė, kad iki Kalėdų suo
miai sunaikino jau apie 350 
rusų tankų.

Prieš pat Kalėdas rusai 
buvo pradėję masinį puoli
mą. Raudonarmiečių bangos 
ėjo viena po kitos. Bolševi
kų vadovybė tikėjosi, kad 
suomiai nespės visų rusų iš- 
šaudyt. Šita ofensyva tęsėsi 
4 paras. Tačiau kiekviena 
bolševikų banga sutirpo suo
mių ugny. Pagaliau rusai 
liovėsi atakavę. Tuomet 
suomiai puolė juos kontr
atakomis ir dviejose vietose 
nugrūdo atgal per sieną ir 
patys perėjo Sovietų pusėn. 
O Maskva nesenai gyrėsi, 
kad raudonoji armija nu
ėjusi Suomijos gilumon jau 
apie 80 mylių.

Gavę šitokių smūgių, ru
sai pareikalavo per radiją, 
kad suomiai atiduotų jiems 
savo sostinę Helsinkį. O jei
gu neatiduosit geruoju, gir
di, tai Sovietų orlaiviai per 
Kalėdas nušluos jūsų sosti
nę nuo žemės paviršiaus. 
Suomiai atsakė: atsiųskit 
savo orlaivius; musų artile
rija laukia jų.

Tiesa, rusų orlaiviai tiuo- 
latos daro užpuolimų ir mė
to bombas, ' kurios pridaro 
nemaža nuostolių. Jos su
griovė tris ligonines Helsin
kio pakraščiuose ir kulka
svaidžiais apšaudė du trau
kiniu su civiliais žmonėmis. 
Kelios moterys ir keli vaikai l 
bolševikų kulkomis buvo už
mušti. Tačiau Helsinkio jie 
da nenušlavė ‘---- 2------
paviršiaus.” ' r . . . -, -

Suomulsalmi ir Raappe baisiai daug bledies. Vibor- 
apylinkej suomiai sakosi pa-1 S° ugniagesiai visą naktį 
ėmę 2 tanku, 100 arkliu su lakstė 1S vieno Presto galo i 
vežimais ir karo reikmeni- k^ą, gesindami tų bombų ni 
mis,kelis tuzinus kanuolių ir sukeltus gaisrus.
kelis šimtus kulkasvaidžių. r iki šiol rusai šitokių m.

savo narėms pa
teikti užpultajai neskelbiamų žinių, 

žmonės,

nepriklausoma respublika, 
kaip ir kiekviena savystovi 
valstybė. Molotovas, turbut, 
perdaug užimtas Suomijos 
“liuosavimu,” pridūrė Wel
les, jeigu jis neturi laiko pa
simokinti Kubos istorijos.

Ištikrujų, kokią teisę Mo
lotovas turi kalbėti apie 
Kubos “pavergimą,” kuri 
nėra pavergta, kuomet jis 
pats stengiasi pavergti Suo
miją?
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Del Suomijos Karo Gali
Nukentet Amerikos Unijos
Suomi jo j 500,000 
Žmonių Be Pastogės

Bolševikai sunaikino jų 
namus.

Suomijai Šelpti Komite
tas New Yorke gavo žinių, 
kad dabartiniu laiku Suomi
joj esą be pastogės apie 
500,000 žmonių, daugiausia 
moteių ir vaikų. Daugumas 
jų buvo iškraustyta iš pajū
rio miestų, kuriuos nuola
tos bombarduoja bolševikų 
laivynas ii- orlaiviai. Kiti gi 
namų visai jau nebeturi, nes 
juos sudegino uždegamo
sios bolševikų bombos.

KAPITALISTAI NORI 
PANAIKINTI WAGNE- 

RIO AKTĄ.
Sako, Algų ir Valandų Įsta

tymas esąs komunizmo

RUSŲ “BERTA” BOM- 
B$?PUOJA VIBORGĄ.

Kalėdų vakarą rusai pra
dėjo bombarduoti suomių 
miestą Viborgą iš už 25 my
lių. Jų armota primena vo
kiečių “Bertą,” iš kurios per 
pereitą karą vokiečiai bom
bardavo Paryžių per 75 my
lias.

Rusų šoviniai pradėjo kri- 
lelsinkio jie i Viborgą šio panedėlio 
“nuo žemės vakarą ir jiems nesimatė 

galo. Sprogdami jie pridaro

Aliantai Nutarę
Remti Suomiją.

Žinių agentūros praneša, 
kad pereitą sąvaitę Paryžiu
je Įvykusi aliantų aukščiau
sios karo tarybos konferen
cija, kurioj dalyvavę Fran- 
cuzijos premjeras Daladier, 
Anglijos premjeras Cham- 
berlainas ir abiejų valsty
bių armijų vadai ir diplo
matai. Šita konferencija 
svarsčiusi Suomijos klausi
mą ir nutarusi duoti užpul
tąją! respublikai visokios 
galimos paramos, nesusilp
ninant savo pozicijų vakarų 
fronte. Kokia toji pagalba 
bus, aiškiai nepasakyta, tik 
pabrėžta, kad Suomija bu
sianti remiama “moraliai ir 
materialiai.”

TIES SALLA KRITO 
7,500 RUSŲ.

United Press žinių agen
tūra praneša, kad Salios 
fronte suomiai mušėsi su ru
sais 14 parų, tik su trumpo
mis pertraukomis. Rusų čia 
buvo apie 15,000. Kiek buvo 
suomių, nepasakyta. Po 
dviejų savaičių, 7,500 rusų 
buvo užmušta, o kiti sužeis
ti. Suomiai paėmė keliasde- 
šimts kulkasvaidžių, kurie 
esą moderniškos konstruk
cijos, ir kelis šimtus ranki
nių granatų. Maisto rusai 
beveik neturėjo. Suomiai 
rado tik kelis maišus suša
lusios juodos duonos.

Oro mūšiuose 23 gruodžio 
suomiai numušė 16 bolševi
kų orlaivių, o patys neteko 
tik 2 lėktuvų.

“New York Times” ko
respondentas, Harold B. 
Denby, praneša, kad Lado
gos ežero šiaurėj suomiai

žmogžudystės pabūklų da 
neturėjo. Kai kas spėja, kad 
Hitleris bus jų atsiuntęs Sta
linui dovanų jo 60 metų su
kakties proga.

VOKIEČIAI SUNAIKINO 
PUIKIAUSI SAVO 

LAIVĄ.
Pereitą sąvaitę, kai “Ke

leivis” buvo jau išėjęs, ne
toli nuo Amerikos pakraščio 
vokiečiai nuskandino vieną 
puikiasių ir didžiausių savo 
keleivinių laivų — “Colum- 
busą.” Jis mėgino iš Meksi
kos sugryžti namo, bet jį 
tuoj užklupo anglų karo lai
vas “Orion.” Matydami, 
kad anglai jį paims, vokie
čiai greitai susėdo i valtis ir 
savo laivą uždegė.

Tikėsit ar ne, bet Ameri
kos reakcininkai nori pa
naudoti Sovietų užpuolimą 
ant Suomijos kaip įrankį 
Wagnerio aktui sunaikinti.

Wagnerio Aktas yra tas iš
statymas, kuris draudžia 
fabrikantams trukdyti dar
bininkams organizuoti uni
jas dirbtuvėse ir nustato al
gų ir valandų normas. Už ši
to įstatymo 
kantai yra 
m i.

Stambus 
bar organizuojasi 
tymą žymiai pakeisti, o gal 
ir visai panaikinti. Jau yra 
paskirta specialė Kongreso 
komisija, panaši į Dieso ko
mitetą, kuri tyrinėja Darbo 
Santikių Tarybą, prižiūrin
čią Wagnerio Akto - vykini- 
mą. Tos komisijos tikslas y- 
ra surinkti “faktus” ir “pa
rodyt” ateinančiai Kongre
so sesijai, kad Wagnerio 
Aktas esąs “komunistų pla
nas.”

Vienas Bostono finansis- 
tų organas rašo: ’

“Nėra abejonės, kad So
vietų Rusijos įsiveržimas 
Suomijon suloš labai svarbų 
vaidmenį Wagnerio Aktui 
panaikinti. Daugelis žmonių 
jau įsitikino, kad Darbo 
Santikių Taryba yra palan
ki konjunistiškų idėjų įta
kai. Metai atgal Kongresas 
gal ir nenorėtų 
Bet dabar, kai 
puolė Suomiją, 
kas tik panašu 
mą, apskritam .

laužymą fabri- 
aštriai baudžia-

kapitalistai da- 
šitą ista-

SOVIETŲ VALDŽIOS 
PRANEŠIMAI.

žinkelis užimti, tai visi bol
ševikai apie Murmanską 
bus atkirsti nuo savo bazės.

Kalėdų dieną bolševikai 
iš oro bombardavo Vibor- 
go miestą. Trys darbininkai 
buto užmušti ir vienai senai 
moteriškei bomba nutraukė 
ranką. Suomių artilerija 3 vo nuskridę apžiūrėti prie- 
užpuolikų bombanešius nu- j šo pozicijų ir, susidūrę su 
mušė žemėn. I priešo orlaiviais, šešis jų nu

mušė žemėn. Musų tik vie
nas lėktuvas nesugiyžo.

Kitose fronto vietose

Leningrado kariuomenės 
vadovybė praneša, kad mu
sų žvalgų skyriai nugalėjo 
du suomių bataljonu ir už
ėmė geras pozicijas Suo- 
mulsalmi ir Jalomatsi apie- 
linkėj.

Sovietu karo orlaiviai bu-

VOKIEČIAI SIMPATI
ZUOJA SUOMIJAI.

Amerikos laikraščių ko- vo nežymių susirėmimų, 
resdondentas, Lofhrop w
Stoddard, praneša iš Berly-j^OO ^qrj^Ti'nAMO

Hitleris įsakė visiems Vo
kietijos laivams, kurių apie 
500 dabar randasi įvairiuo
se neitraliuose uostuose, 
kuogreičiausia grįžti namo.

bu-

no, kad Vokietijos žmonės 
labai simpatizuoja užpultą
ją! Suomijai ir smarkia už
puolikus, nors Hitlerio val
džia stengiasi šitą sentimen
tą slopinti. Kaip Stalinas 
teisina Hitlerio karą, taip Anglijos ir Francuzijos lai- 
Hitleris stengiasi teisinti vai dabar turės darbd juos

___________J gaudyt.| Stalino žygį.
1

tam tikėti. 
Rusija už

tai viskas, 
Į komuniz- 
amerikonui 

yra prakeikimas. Taigi iš
rodo, kad daabar Kongrese 
bus jau lengva gauti balsų 
prieš toki įstatymą, kaip 
Wagnerio Aktas, kuris atsi
duoda komunizmu.”

Toliau šitas kapitalistų 
orgartas aiškina, kad Kon
gresas priėmė Wagnerio Ak
tą norėdamas prisigerinti 
darbininkų unijoms. Bet . 
kai Amerikos visuomenė 
dabar taip pasibiaurėjo Ru
sijos užpuolimu ant mažutės 
ir darbščios Suomijos, tai 
kiekvienas kongresmanas 
norėsiąs įtikti tai visuome
nei ir balsuosiąs prieš visa, 
kas turi “komunizmo at
spalvį.”

Vokietijoj 1,500,000
Politiniu Kaliniu.c- t-

Bostone anądien kalbėjo 
Gerhat H. Seger, buvęs 
Reichstago atstovas, o da
bar politinis emigrantas. 
Jis buvęs vienas iš tų 117 
Reichstago atstovų, kurie 
1933 metais atsisakė duoti
Hitleriui pasitikėjimo bal- M1Rg ORLAIVIŲ STATY- 
są. kai Hitleris vėliau įsiga- TOJAS
Įėjo, visi tie 117 atstovu bu- „ . , ' xz..J ..-x... - ..-j___ : Pereitą subatą New Yor

ke mirė Anthony H. G. Fok
ker, pagarsėjęs orlaivių in
žinierius ir statytojas. Jis 
buvo tik 49 metų amžiaus, 
bet už savo išradimus susi
dėjo jau milionus. Kiti avia
cijos specialistai dalydavo 
iš jo juokus, kad jis visą sa
vo raštinę nešiojasi skrybė
lėj, tai yra, nesisamdo ištai
gingų ofisų, o savo planus 
braižo ant vyniojamos po- 
pieros ir nuplėštų kalendo
riaus lapų.

Į vę areštuoti ir uždaiyti kon- 
■iniVtini' cent,‘acij°s Stovykloj. Buvo 

jeigu jie žinoto, kad ^Išrytos ir br?‘
in i krito imi nnL 40 J ■’alin PaVVk° P^pruktl J1S 

sako, kad nuo to laiko, kaip 
Hitleris įsigalėjo, iki šiol 
Vokietijoj buvo uždaiyta 
ir tebelaikoma koncentraci
jos stovyklose daugiau 
kaip 1,500,000 politinių ka
liniu. 

v /

mas, 
Suomijoj ki ito jau apie 40,- 
000 raudonarmiečių, kad 
tūkstančiai jų paimta nelais
vėn, kad kiti tūkstančiai su
šalo ir kad Suomijos fronte 
žlugo jau apie 350 Rusijos 
tankų.

Bet Sovietų piliečiai to 
nežino.

9 SUOMIAI PAKLOJO
700 RUSŲ.

Kopenhagos 
korespondentai 
kad Suomijos šiaurėj perei- Kronštato.

NUSKANDINTAS RUSU 
KARO LAIVAS.

Žinios sako, kad Rusijos 
laikraščių karo laivas “Kirovas” buvo 
praneša, nuskandintas netoli nuo 
tu tz..—Maskva tą ūž

tą sąvaitę 9 suomiai išmušė ginčija, bet užsienio kores- 
700 rusų. Tai įvykę tarp mi- pondentai sako, kad tai 
ško, ant lygaus ir tiesaus ke- tiesa.
lio. Suomiai buvo pasislėpę 
miške su kulkasvaidžiais ir, PEREITĄ SĄVAITĘ NU- 
prisileidę rusus netoli, atida- SKANDINTA 21 LAIVAS, 
rė ugnį. * ’ ’

BŪRYS RUSŲ INTER- 
NUOTAS NORVEGIJOJ.

United Press praneša, 
kad Suomijos šiaurėj būrys 
išalkusių rusų perėjo per 
Suomijos sieną į Norvegiją 
maisto jieškoti. Norvegų ka
riuomenė tuojaus rusus nu-

| ginklavo ir internavo.

i Londono žiniomis, perei
tą sąvaitę ant jūrių buvo nu
skandinta 21 laivas, trylika 
Anglijos ir aštuoni neitra- 
lių šalių.

Alaskos sostinėj, Juneau, 
šįmet per Kalėdas visai ne
buvo sniego ir Kalėdos bu
vo “žalios.” Tai labai retas 
atsitikimas.

SLA Kuopos Už
Pittsburghą.

Šiomis dienomis SLA 
kuopos Pennsylvanijos val
stijoj balsavo klausimą, ar 
kelti SLA Centrą į Pitts
burghą, ar “palikti” jį 
Wilkes-Barriuose. Tautinin
kai ir sandariečiai agitavo 
prieš Pittsburghą. Bet jų 
agitacija nieko negelbėjo. 
Kiek mums teko sužinoti, 
už Pittsburghą balsavo jau 
apie 60 kuopų, o už Wilkes- 
Barrius tik apie 40 kuopų, 
ir apie 10 kuopų da nėra 
balsavusios. Taigi aišku,

__ j kad Pittsburghas laimėjo.

KRUVINAS ĮVYKIS 
SCRANTONE.

Scranton, Pa. — Albeit 
! Johnson, 27 metų amžiaus 
vyras, įsimylėjo čia į Mrs. 
May Royce, 50 metų am
žiaus gyvanašlę. Bet ji atsi
sakė jį priimti. Todėl Kalė
dų naktį jis įsiveržė į jos 
butą, peršovė jos 16 metų 
sūnų, nušovė ją pačią ir pa
skui pats nusižudė.

MIRĖ KONGRESMANAS 
MARTIN.

Pereitą subatą Washing
tone mirė Colorados valsti
jos kongresmanas John A. 
Martin, demokratas. Jis bu
vo jau 70 metų amžiaus 
žmogus.



Antras Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 52. Gruodžio 27 d;, 1939 m.

4 APŽVALGA l
RUSIJOJ SUŠAUDYTI 
VOKIETIJOS KOMU

NISTAI.
“Naujoji Gadynė” per

spausdino žinią apie sušau
dytus Vokietijos komunis
tų vadus, kurie buvo pabėgę 
nuo Hitlerio kirvio pas Sta
liną prieglaudos jieškoti.

Štai tų nelaimingų vardai 
ir pavardės:

“Herman Raeniele, steigėjas 
vokiečių komunistų partijos; 
Schubert, narys partijos cen- 
tralinio komiteto; Hans Nai- 
man—Stalino ‘personalis ko
misaras’ nelegalėje Vokietijos 
komunistų partijoje. Neįmano 
likimas tragiškas dar tuo, kad 
jis buvo sušaudytas tuoj po to, 
kai pasirašyta Stalino-Hitlerio 
paktas!

“Kiti sulikviduoti vokiečiai 
komunistai esą šie: žurnalis
tas ir artimas Thaelmanno 
draugas Bernard Hirsch. pabė
gęs iš nacių koncentracijos sto
vyklos; Vokietijos raudonųjų 
veteranų vadas Herman Cup- 
ferstein; kompartijos milita- 
rio skyriaus vadas Rudolf 
Hans; komunistų internacio
nalo ir vokiečių komunistų 
partijos centralinių komitetų 
narys Wolfe.”
Visi jie buvę sušaudyti.
Be to, dingo be jokios ži

nios šie laikraštininkai: Dr. 
Haber, Ernst Ostwald, Fe
lix Hall. Jie dirbę prie Ko- 
minterno leidžiamo organo.

O musų komunistai vis 
dar tiki, kad Stalino Rusija 
tebėra da ta pati revoliuci
nio komunizmo šalis, kuri 
buvo prie Lenino ir Trockio.

“BALTAGVARDIEČIAI.”
Sekdami Maskvos “auk

saburnius,” mūsiškiai ko
munistai Suomijos gynėjus 
kolioja “baltagvardiečiais.” 
Pavyzdžiui, L. Pruseika 20 
gruodžio “Vilnies” laidoj 
rašo:

“Vakar, po pietų, per Švedi
ją ir Daniją gauta žinių, kad 
šiaurinėj Finlandijoj Raudo
noji Armija veja baltuosius 
visu frontu.

“Centraliniam fronte Rau
donoji Armija privertė finus 
trauktis, ties Kuolajarvi.

“Ir tėmykit, tos žinios ne iA 
Maskvos, bet iš Stockholmo ir 
Kopenhageno, kurie pritaria 
baltagvardiečiams!”
“Baltagvardiečiais” Rusi

joj buvo vadinami tie ele
mentai, kurie po 1917 metų 
revoliucijos stengėsi atsta
tyti caro valdžią. Šita “bal
tagvardiečio” sąvoka nėra 
pasikeitusi ir iki šiai dienai. 
Tas pavadinimas ir šiandien 
reiškia kontrevoliucininką, 
laisvės priešą, mažų tautų 
pavergėją.

Tai kodėl gi mūsiškiai 
bolševikai svaido šitokiais 
pravardžiavimais Į Suomi
jos žmones? Juk suomiai 
nėra nei carizmo gynėjai, 
nei laisvės priešai, nei kitų 
tautų pavergėjai. Net ir Į 
prieš revoliuciją, kuomet 
caras buvo dar gyvas, jie 
niekados nesidavė jam vi
siškai pavergti.

Tai kodėl jie “baltagvar
diečiai?”

Ar todėl, kad narsiai gi
nasi nuo užpuolikų?

Bet L. Pruseika plojo 
rankomis etiopams, kuomet 
jie gynėsi nuo Italijos fašis
tų.

Komunistų spauda gyrė 
ir albanus, kuomet jie mėgi
no gintis nuo užpuolikų.

Ir dabar komunistai 
džiaugiasi kiekvienu smū
giu, kokį kiniečiai suduoda 
jsiveržusiems japonams.

Tai kodėl jie nesidžiaugia, 
kuomet suomių liaudis duo
da j kailį savo užpuolikams?

Ogi todėl, kad Suomijos 
užpuolikai yra mūsiškių 
bolševikų vienminčiai.

Negalėdami suomių nu
veikti, Maskvos keikūnai ko
lioja juos “baltagvardie
čiais” ir “banditais,” o “Lai
svės” ir “Vilnies” rašytojai 
Maskvai “turavoja.”

Tai yra daugiau negu šly
kštu !

KOMUNIZMAS SOVIETŲ 
RUSIJOJ ESĄS JAU 

LIKVIDUOTAS.
“Harper’s Magazine” iš

spausdino Įdomų prof. Pef- 
ferio staipsni apie komuniz
mo pakasinas Rusijoj.

Nathaniel Peffer yra 
tarptautinių santikių moks- 
'o profesorius Columbijos 
Universitete ir labai gerai 
pažįsta ne tiktai tarptauti
nius valstybių santikius, bet 
ir vidujinę valstybių poli
tiką.

Savo straipsny jisai nu
šviečia visą komunistų judė
jimą ir kaip Sovietų Sąjun
gos valdžia vartojo jį savo 
politikos Įrankiu užsieny. 
Norėdama įsigyti kitų šalių 
darbininkuose įtakos, ji vi- 

■ sų pirma pradėjo atakuoti 
; socialistus, kurie vadovavo 
1 darbininkų organizacijoms. 
Tuo tikslu socialistai buvo 

. koliojami “socialfašistais,” 
; “darbininkų išdavikais” ir 
i kitaip.

Kai pasirodė, kad šitokio
mis priemonėmis negalima 
nieko laimėti, Maskva įsakė 
savo agentūroms (komunis
tų partijoms) užsieniuose iš
mesti socialistams ranką ir 
'teigti “bendrus frontus.” 
Pradėta agituoti net ir už 
demokratiją, kuri pirma bu
vo vadinama “apgavyste.” 
Komunistai pasidarė visai 
karšti patriotai. Amerikos 
“Declaration of Indepen
dence” jie pradėjo garbinti 
kaip savo šventraštį.

Bet niekas netikėjo, kad 
komunistai butų tai darę 
nuoširdžiai. Visi buvo įsiti
kinę, kad tai yra niekas 
daugiau, kaip apsimetimas, 
veidmainystė. •

Ir nereikėjo ilgai laukti, 
kad pamatvti, jog ištikrujų 
taip buvo. Susidėjus su Vo
kietijos naciais, Maskva vėl 
išmetė demokratijos garbi- 

i nimą už tvoros. Bet šį sykį 
ji nuėjo da ir toliau. Ji at- 

' metė netik demokratiją, o 
likvidavo ir patį komuniz
mą, sako prof. Peffer.

Jeigu Amerikos ir kitų ša
lių komunistai vis dar tiki, 
kad Sovietų Sąjunga tebesi
laiko komunizmo, tai jie ap
gaudinėja patys save.

“Gal išeis da keliatas metų,” 
sako šitas autoritetas, “iki 
Sovietų Rusijos fronto pakei
timo pasekmės pasidarys vi
siems aiškios, bet kai 1939 
metų rugpiučio 23 dieną Rib- 
bentropas ir Molotovas pasira
šė taip vadinamą nepuolimo 
sutartį, komunizmas Rusijoj 
tapo jau likviduotas.”
Pasirašius su Vokietijos 

militaristais sutartį, Maskva 
priėmė ir jų politiką. Šita 
politika tuojaus pasireiškė 
Lenkijos padalinimu ir So
vietų Rusijos žygiais į Pa
baltijo valstybes. Pirma ji 
šitokiems žygiams netik ne
siruošė, bet griežtai juos 
smerkdavo.

Taigi, Sovietų Rusija eina 
jau visai nauju keliu. Tas 
kelias, tai ne taikos, ne ko
munizmo kelias, bet užgro
bimų ir nacionalistinio im
perializmo kelias.

NUMATO SOVIETU RU
SIJAI PAVOJŲ.

Rusų socialdemokratų 
vadas Dan mano, kad tas 
karo gaisras, kurį Stalinas 
užkure Suomijoj, gali sunai
kinti visą Sovietų Rusijos 
rūmą.

Apie šitokią Dano baimę 

rašo “Naujienos.” Esą—
“Senas Rusijos socialdemo-1 

kratų vadas, F. Dan, rašo laik
raštyje *Soc. Vcstnik,’ kad 
žiaurus sovietų armijos įsiver
žimas į Suomiją gali privesti 
ne tiktai prie Stalino diktatū
ros žlugimo, bet ir prie1 Sovie
tų Sąjungos suskaldymo į visą 
eilę nepriklausomų valstybių. 
Rašytojas bijo, kad toks so
vietų imperijos sugriovimas 
gali atiduoti visą dabartinį I 
SSRS plotą į ‘socialinės ir poli
tinės reakcijos’ glėbį.

“Rusijos socialdemokratų ly
deriai (kurie jau beveik 20 me
tų gyvena ištrėmime) dar vis I 
nenustoja vilties, kad Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai savo 
jėgomis nuvers Stalino jungą 
ir įsteigs demokratinę tvarką. 
Todėl jiems butų gaila, jeigu 
didžioji Maskvos imperija su
irtų. Bet pagrindo tokiai vil
čiai yra nedaug. Nuo to laiko, 
kai bolševikai pagrobė į savo 
rankas valdžią. Rusijoje vis 
labiau ir labiau stiprėjo despo-x 
tizmas. O šiandien tenai vieš
patauja aršesnė autokratija,
negu buvusioji Romanovų mo
narchija. Tai kokiu budu gali 
tenai artimoje ateityje paimti 
viršų demokratija?”

Bet Romanovų monarchi
ja juk ir parodė, kad juo 
despotizmas darosi žiaures
nis, tuo jis darosi ir silp
nesnis.

Bolševikų tankus finai leng
vai sudaužo.

Apie valstybes mes esame 
įpratę manyti, kad juo kuri 
valstybė yra didesnė, juo 
daugiau ji turi kariuomenės, 
daugiau tankų, lėktuvų, tuo 
ji yra galingesnė.

Tai klaidinga nuomonė.
Valstybės galybė gludi 

geroje valstybės santvarko
je, gerame, sočiame jos pi
liečių, jos darbo žmonių gy
venime, tvirtame ir laisva
me valstybės reikalų supra
time.

Senoji caristinė Rusija 
buvo didelė valstybė, turėjo 
labai daug kariuomenės, pa
trankų, šautuvų, tvirtovių. 
Bet kai atėjo didysis bandy
mas (Didysis karas)—ji su
griuvo.

Sugriuvo, nes valstybės 
sutvarkymas buvo persenęs, 
sustingęs, toli atsilikęs nuo 
naujoviškai sutvarkytų vals
tybių.

Sugriuvo, nes valstybė 
buvo valdoma labai netoli 
matančio caro ir labai įsiga
lėjusių, savanaudžių valdi
ninkų. Valdininkus skiriant 
buvo žiūrima į pažintis, gi
minystę, bet ne į žmogaus 
sąžiniškumą.

Šviesesnioji visuomenės 
dalis reikalavo, kad tauta 
per savo išrinktuosius at
stovus butų prileista prie 
valstybės valdymo bei val
džios darbų kontrolės. Ca
ras su savo pataikūnais šio 
visuomenės balso nei klau
syti nenorėjo. Buvo šioks 
toks parlamentas, vadina
moji durna, tačiau jos tei
sės buvo labai aprubežiuo- 
tos — valdžia su ja beveik 
visai nesiskaitė ir dažnai iš 
jos tik pasityčiodavo.

Plačios žmonių minios 
buvo labai tamsios, valsty
biniai visai nesusipratusios. 
Pačioje Rusijoje valstiečiai 
kiaurai buvo mažažemiai, 
skurdžiai, paprastai vos vie
ną kuinapalaikį beturį. Mie
stų darbininkai gyveno la
bai vargingai, valstybiniai 
taip pat buvo nesusipratę, 
arba, revoliucijonierių su
agituoti, nuolatos reiškė di
delį nepasitenkinimą vals
tybės santvarka ir, kiekvie
nai progai pasitaikius, kėlė 
riaušes.

Spaudoje ar gyvu žodžiu 
buvo draudžiama kritikuoti 
valdžią, smerkti netikusią 
jos politiką. Buvo draudžia
ma kalbėti ar rašyti, kad 
skursta plačios žmonių mi
nios, kad reikalinga žemės 
reforma, nes dideliausi že
mės plotai yra ^nedidelės 
dvarininkų saujalės ranko
se, o milijonai valstiečių be 
paliovos pusbadžiai gyvena.

Ir priešingai — buvo la
bai įsigalėjęs aklas caro 
garbinimas, jo begalinis ta
riamųjų nuopelnų kėlimas 
“Musų caras yra išmintin
gas, nusipelnęs valdovas.

Teroras ir Valdovų 
Žudymas.

Visais laikais pasaulyje 
buvę labai nuožmių valdo
vų. Tas nuožmumas dažnai 
pereidavo žmoniškumo ri
bas ir išvesdavo visuomenę 
bei paskirus žmones iš kan
trybės. Tokiems valdovams 
liaudis keršindavo, juos žu
dydavo. Juk ir prieš Hitlerį 
nesenai buvo padarytas 
atentatas, nors ir nenusi
sekęs.

Musų jaunutė Amerika 
savo trumpoj istorijoj irgi 
turi užrašytų pasikėsinimų, 
kaip prieš prezidentus, taip 
ir prieš žemesnius valdinin
kus. Pavyzdžiui, 1835 me
tais kesintasi užmušti prezi
dentą Andrew Jacksoną, 
1865 m. nušautas prez. Ab
raham Lincoln; 1881 me
tais pašautas (po dviejų mė
nesių mirė) James A. Gar- 
fieldas; 1901 ipetais nušau
tas prez. William McKin
ley; 1912 metais kesintasi 
nužudyti buvusį prezidentą 
Tadą Rooseveltą; 1893 me
tais nušautas Chicagos mie
sto majoras C. H. Harrison; 
1900 metais nušautas Ken
tucky gubernatorius Wil- 
'iam Goebel; 1881 metais 
nužudytas Rusijos caras 
Aleksandras II. Caras Ni- 
kalojus II (ir paskutinis) su 
šeimyna krito nuo bolševi
kų rankų 1918 metais. Po
ra metų prieš jį, caro gimi
nių tapo nudėtas ir po ledu 
Nevoj pakištas šarlatanas 
šventikas Rasputinas.

Francuzijos karalius Hen
ry III kiito nuo žudiko ran
kos 1589 metais.

Žudomi netik vyrai val
dovai; žudomos ir moterys 
(moterys karalienės, kar
tais, savo žiaurumu toli pra
nešdavo vyrus). Taip buvo 
Ispaniioj, Anglijoj, Rusijoj, 
Austrijoj ir kitur. Austri
jos imperatorė Elzbieta ta
po nužudyta 1898 metais.

Italijos karalius Humber
ts nudėtas 1900 metais. 
Meksikos prezidentas Fran
cisco Madero nužudytas 
1913 metais. Graikijos ka
ralius Jurgis nužudytas 
1913 metais.

O dėl Austro-Vengrijos 
sosto įpėdinio Frano-Ferdi- 
nando ir jo žmonos nužudy
mo 1914 metais kilo net pa
saulinis karas. Tai buvo, ži
noma,tik priežastis. Tam ka
rui buvo jau prisirengta ir 
laukta tik progos jį pradėti.

Old Timer.

Žiemos Rezidencija Rooseveltui?

Laikraščiai rašo, kad šią žiemą prezidentas Rcoseveltas 
gyvensiąs šitoj vasarvietėj, kuri randasi ties Miami, Flo
ridoj. Tenai nėra žiemos.

Kodėl Ne Visi Karo Tankai Galingi.
Jis viską geriausiai tvarko ir 

i tvarkys — tik klausykime 
j jo” — nuolatos buvo skel- 
■ biama. Paprastai taip saky- 
I davo valdžios remiami žmo- 
I nės. Nieku budu negalima 
buvo sakyti, kad caras men
kas, nenusimanąs valdovas 
ir kad jo nuopelnai taip pat 
labai menki, arba ir visai jų 
nėra. (Lygiai taip šiandien 
Rusijoj garbinamas Stali
nas.)

Ar galėjo iš tamsoje lai
komų, skurde gyvenančių 
valstiečių ir tokių pat darbi- 

Į ninku išeiti geri, susipratę, 
‘savo kraštą mylį kareiviai? 
1 Ar galėjo taip tvarkoma 
valstybė sukurti tvirtą, tvar
kingą kariuomenę? Negalė
jo taip būti ir nebuvo. Vos 
karui prasidėjus, kariuome
nėje pasirodė dideliausia 
netvarka, o kariai labai silp
nos dvasios, menki valsty
bės gynėjai. Jie nežinojo 
dėl ko kariauja. Jų Šildys 
buvo kupinos pagiežos dėl 
to skurdo^ kurį jie namie pa
liko ir prieš viršininkus, iš 

' kurių jie nemaža skriaudos 
Į buvo patyrę.

Šiandien sėkmingai gali 
j kariauti tik tos kariuome- 
( nes, kurių kariai aiškiai ir 
laisvai supranta savo vals
tybės ir savo pačių reikalus, 
kurių kariai yra ne tik gerai 
ginkluoti, turi galingus tan
kus, lėktuvus, bet yra tvirtos 
dvasios. Aišku, jog ir jų va
dovybė turi būti gerai pa
rinkta ir taip pat aukštos 
bei tvirtos dvasios, labai ge
ro paruošimo.

Savo dvasioje tvirti karei
viai gali išeiti tik iš laisvai 
susipratusių, laisvai galvo
jančių, dvasiniai nespau
džiamų piliečių. Iš gyvento
jų, kuriems draudžiama, 
neleidžiama laisvai galvoti, 
kuriems liepiama galvoti tik 
taip, kaip jiems įsako valdo
vai ir kur nėra nei mažiau
sios, nei truputėlio spaudos, 
žodžio, minties laisvės—ga
li būti tik silpni kariai. O iš 
silpnos dvasios karių gali 
būti tik silpna ir kariuome
nė, nors ir kaip galingus, 
milžiniškus turėtų tankus, 
lėktuvus ar kitokius, kad ir 
moderniškiausius ginklus.

Ir išeina štai kas—ne 
svarbu tankas, nors jis butų 
milžiniškas, išrodytų galin
gas, patrankėlėmis bei kul
kosvaidžiais pasišiaušęs, bet 
svarbu, kas jame sėdi ir kas 
jį lydi. Todėl nesižavėkime 
milžiniškais tankais, nebuk- 
štaukime prieš juos, nes jų 
galybė gali būti labai abejo
tina ir stipresnio bandymo 
nepakels.

“Spinduliai.”

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius, 

ši nauja knypa užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
a šitą knygą įsigyti visiems, nes Na

mų Dakta'as yra vienas iš reikalin
giausiu k.iygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykit t«oj. Didelė knyga, apie 
100 puslapių. Kaina .............. SI.50
Audeklo ’iršeliais ................... $2.50

Iš Mikolo Sleževi
čiaus Laiku 

6 
Jonas Krukonis.

(Pabaiga iš num. 51.)

Matydami kas darosi pro
vincijoje, pažangusis ele
mentas siųsdavo Kaunan de- 
legecijas. Nuvykę Kaunan 
(man teko veik kiekvienoj 
delegacijoj dalyvauti), mes 
netik nurodydavom kas de
dasi (perversmo nieks nesi
tikėjo), bet primygtinai rei- 
kalaudavom pakeisti blogus 
valdininkus, gražinant tuos, 
kuriuos krikdemai buvo pa- 
liuosavę kad jie ne krikščio
nys demokratai.

Bet musų delegatų valdžia 
neklausydavo. “O, jus tik į- 
sivaizduojate!” atsakydavo 
mums tiek velionis Sleževi
čius, tiek kiti ministerial. 
Mes, girdi, taip nesielgsime, 
kaip krikščionys demokra
tai elgėsi.

Atsakyti nebuvo kas, ir 
mes gryždavom nieko nepa
šę. Bet užtai krikščionys val
dininkai, sušnipinėję kad 
tokia delegacija nieko nelai
mėjo, dar daugiau drąsos į- 
gaudavo. Tik per atkaklų 
užsispyrimą teko vienas-ki- 
tas valdininkas išstumti ir1 
toje vietoje padėti savo žmo
gų. Bet to neužteko ir tas, 
neva, “valymas” per vėlai 
buvo pradėtas. Demokrati
jos priešai jau spėjo'užsiau-j 
ginti ragus ir susiuostyti tarp 
savęs. Valstybės lėšų taupy
mo tikslais, demokratinė vy- j 
riausybė buvo numačiusi su
mažinti karininkų kadrą. 
Karininkai pabūgo. O ponai' 
Voldemarai, Smetonos ir 
krikdemai tą panaudojo, 
karininkus patraukė savo 
pusėn ir įvykdė perversmą. 
Vienas iš mano draugų kari
ninkų (pavardės negaliu sa-į 
kyti), man pasakojo, kad; 
Smetona-Voldemaras iškal-Į 
no pažadėjo karininkų etatų, 
nemažinti ir dar geriau juos; 
aprūpinti. Tas pats draugas’ 
papasakojo, kaip tarp vieno 
pulko karininkų ir kito ei
davo susižinojimai, slapti I 
pasitarimai ir tt. Demokra
tinė vyriausybė visa to neži
nojo. Ir ištikrujų: jei žmo
gus nemanai nieko blogo ki-
tam, tai manai, kad ir tau 
niekas nieko blogo neruošia.

Dar vieną charekteringą 
dalykėlį noriu paminėti. 
Kartą mane seiniškiai stačiai 
išvarė važiuoti į Kauną pas 
Sleževičių “reformų” reika
lu. Girdi, tu dirbai, agitavai 
už laudininkus, o dabar mes 
nieko geresnio nematom: 
tie patys valdininkai, kurie 
mus terorizavo prieš Seimo 
rinkimus, tebesėdi, kaip sė
dėję, ir tt.

Ką gi darysi — nuvažia
vau. Kaip žinote, Sleževi
čius buvo ministeris pirmi
ninkas ir užsienių ministeris. 
Nuvykau ųiinisterio pirmi
ninko raštinėn, ministerio 
nėr. Nuvykstu užsienio rei
kalų ministerijom Ten pa
klausia, kokiu reikalu noriu
minister} matyti? Pasikal
bėti — sakau. Sugrįžta val
dininkas ir sako, kad minis
terio “nėr.” Sugrįžiau į vieš
butį ir ėmiau atakuoti mini
sterijas telefonu. Galų gale 
gavau penkių minučių “au
dienciją.”

Aišku, velionis Šleževi
čius turėjo daug darbo ir 
kiekvienas trukdymas ne
malonus, bet... matomai ir 
vengė, nenorėjo tų delega-1 
cijų priimti. O jų, žinoma, 
būdavo iš įvairių apskričių.

Prisimenu 1917 metus Ru- 
sijoe, buvusį Petrapilį (da
bar Leningradą) ir Kerens-' 
kio valdžią. Tarnavau mili
cijoj. Visi moksleiviai-stu-! 
dentai tarnavom, nes moky
klas uždarė, pašalpas atėmė, 
Kerenskio valdžia irgi davė 
visiems perdaug laisvės, į 

i viską žiurėjo su pasitikėji
mu ir nei nejuto, kaip išau
go raudonoji gvardija ir j- 
vykdė perversmą. Velionis 
Šleževičius ėjo Kerenskio 
pėdomis ir susilaukė beveik 
uO paties likimo.♦ ♦ ♦

Po perversmo Lietuvoje, 
1926 metais, dar teko maty
tis su Sleževičium. Jautėsi 

1 labai prislėgtas. Bet jis vis 
dar vylėsi bergždžių pasiti- 
kėjjimu. Girdi, mes gavom 
raštišką Voldemaro pasiža
dėjimą, kad jie gerbs kon
stituciją ir kad nieko ypatin- 

, go nebusią.
Bet jau tada galima buvo 

pastebėti, kąd politika ve
lionį labai apvylė ir vargu 
po šios tragedijos jis grįšiąs 
į politiką. Tik pamanykite: 
tiek vargo, tiek darbo bei 
energijos padėjo! Suorgani
zavo kariuomenę ir dabar 
ta kariuomenė taip negar
bingai, taip nedėkingai pa
sielgė ! Šis neapgalvotas ir 
visiškai nenaudingas Lietu
vai perversmas paveikė ne
tik Sleževičių: jis skaudžiai 
paveikė dr. K. Grinių ir ki
tus Sleževičiaus kabineto 
bendrus. “Vilnis” rašydama 
apie Sleževičiaus mirtį sako, 
kad po perversmo Sleževi
čius tapo neaktingas politi
koj ir sustojo vietoje. Girdi, 
į dabartinį koalicinį kabine- 
ą įėjo visai nežymus liaudi

ninkai, o Sleževičius likęs 
nuošaliai. Tiesa. Bet mes ne
matom jokios akcijos ir iš 
kitų buvusių ministerių prieš 
perversmą. Matomai, jie 
daugiau politikon nesivels. 
Aš tikiu, kad politika ir mir
tį Sleževičiui priartino.

AR ŽINOTE, KAD-
Duiys į Stalino butą yra 

geležinės ir neturi jokių 
rankenų iš lauko. Jos atida
romos ir uždaromos elektri
šku mechanizmu iš vidaus. 
Bet jos niekad neatsidaro 
pakol sargas iš vidaus nepa
žiūri per slaptą skylutę ir 
nepamato kas ateina.

Stalinas, sakoma/ turįs 
du ar tris vyrus, kurie išrodą 
lygiai -taip kaip jis. Kuomet 
jis pasikviečia daktarą, tai 
dakataras turįs egzaminuotu 
ir gydyti keliatą “Stalinų,” 
nežinodamas kuris jų yra 
tikrasis Rusijos diktatorius. 
Tikrasis Staliną^ duodasi 
gydyt tik tada, jeigu pirmie
ji nebūna nunuodyti'.

Maskvoje kalbama, kacf 
ant Stalino stalo dabar stovi 
ne Markso ir Lenino atvaiz
dai, bet Petro Didžiojo, ku
ris užkariavo Baltijos pa
jūrį. Stalinas labai trokštąs 
garbės ir norįs, kad Rusijos 
istorijoj, šalia “Petrą Vėli-' 
kavo.” iis butu įrašytas kaip’ 
“Iosif Veliki j.”'
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Istorija sako, kad Angli
jos karaliaus Henry’o VIII 
rūmų moterims kasdien bu
vo duodama po 8 galionus 
alaus, kad jos butų gražiai 
nutukusios ir karaliui malo
nesnės.

Jeigu ant langų slenksčių 
pridėsit veidrodžių stiklų ir 
neužtrauksit uždangų, tai 
kambarys bus daug švieses
nis ir netaip greit sutems va
kare.

Švedų mokslininkas, 
Svante Errhenius, kuris bu
vo gimęs 1859 metais, išvys
tė teoriją, kad gyvybės mi
kroorganizmai laksto tarp 
planetų ir žvaigždžių po vi
sas dausas ir, patekę į tinka
mas sąlygas, tuojaus prade
da augti ir plėtotis.

fe; 
j

I
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNIEČIAI PRAŠO AUKŲ 
DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLUI.

Vaizdelis iš Vakarų Fronto.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

tikėji- 
išau-

a iri- 
ilionis 
mskio 
jeveik

mas ir vertė priklausys 
nuo to, kokis bus jūsų, ger
biamieji, duosnumas ir geri 
norai. Numatoma, kad ir už 
$5,000 butų galima neblo

gas paminklas pastatyti, 
i Koks tas paminklas turės

iivoje, 
maty- 
fautėsi 
jis vis 
pasiti- 
gavom 
pasižžP- 
)s kon- ’ 
ypatin-

a buvo 
ka ve- 
vargu 

grįšiąs 
lykite: 
io bei 
organi- 
r dabar 
• negar- 
agai pa
botas ir 
is Lietu- 
eikė ne
skaudžiai 
niųirki- 
kabineto 
•ašydama 
lirtį sako, 
i Sleževi- 
as polfa'- 
je. Girti, 
į kabine- 
ųs liaudi
nius likęs 
it mes ne- 
ijos ir iš 
erių prieš 
mai, jie 
nesivels.

ka ir mir
tino.

Komitetas norėtų sukelti 
tam reikalui apie $5,000.

“Keleiviui” prisiųsta iš
Brooklyno šitoks atsišauki
mas:

Gerbiamieji lietuviai:
Nuolankiai kreipiamės į būti, tą išspręs visų organi- 

jus pasitikėdami, kad JųSjzacijų atstovų sušaukta 
Įvertinsite šio reikalo svar- konferencija. Visi klausi- 
bą ir su atida išklausysite mai bus apkalbami spau
musų prašymą.

Pirmame laiške Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo iš 
Brooklyn, N. Y., Įgaliotas 
komitetas kreipėsi į jus su 
prašymu išrinkti atstovus į 
Dariaus-Girėno konferenci
ją. Ir neapsivylė. Jūsų prita
rimo dėka, sėkminga konfe
rencija Įvyko 1939 m. spa
lių 29 d. Amer. Liet. Pilie
čių Kliube. 280 Union avė., 
Brooklyn, N. Y., kurioje da
lyvavo vietinės ir iš apylin-
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butą yra 
1 joidų 
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elektri- 
vidaus.
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doje.
Aukas prašome siųsti če

kiais, ar money orderiais, iš
tašytais vardu Darius- Girė
nas Monument Fund, adre
suojant iždininkui: Mr. 
John Spurga, Port Jeffer
son Station, L. L, N. Y. Už 
priimtas stambesnes aukas 
pavieniams ir draugijoms 
iždininkas duos paliudiji
mus, o už smulkias ( aukas 
duos paliudijimus tik tų au- 

i kų siuntėjams. Visos aukos 
kės 38 organizacijos, drau-lbus apsaugotos, nes iždinin- 
gijos ir kliubai—viso at-; kas yra sudėjęs užstatą 
siųsdami 79 delegatus, šis į (kauciją), o pinigai bus de- 
pavyzdingas lietuvių susi- darni Į banką iždininko ir 
rinkimas vienu balsu užgy-i dviejų globėjų vardu. Visos 
rė pastatyti paminklą musų'aukos bus skelbiamos spau- 
didvyriams lakūnams, Ste- doje.
ponui Dariui ir Stanislovui i Reiškiame visiems aukš- 
Girėnui, Brooklyno mieste, tos pagarbos žodį:
Gi balsų dauguma užgirta Dariaus-Girėno Paminklo 
paminklui vieta Lituanikos i Statymo Fondo Komitetas: 
Aikštėj (Lituanica Square).! Jonas Šaltis, pirm., Anta- 
Paminklo statymo paruoši- nas Gudonis, sekr., Walter 
mui išrinktas komitetas iš 7 Sabonis, vice-pirm., Jonas 
asmenų. Spurga, iždin., Jurgis Kar-

Dabar, brangus lietuviai,! pus ir Juozas Kairys, iždo 
prieš mus stovi svarbiausias globėjai, adv. Stephen Brie- 
klausimas, be kurio mes ne- dis, fin. sekretorius, 
galime pradėti to svarbaus 
ir garbingo darbo. Tai pini
gų klausimas, kaip ir kokiu 
budu sukelti reikalingą su
mą šiam kilniam sumany
mui? Klausimas svarbus, 
bet nėra jau taip labai sun
kus, jei tik visi stosime petys 
į petį kaip vienas ir parody
sime savo lietuvišką pasi
šventimą, be pažvalgų ir įsi- galima, užsisakant Komisi- 
tikinimu skirtumų. jos rekomenduojamą knygą.

Dėl to ir kreipiamės, ger- Pavyzdžiui: pora mėnesių 
biamieji, į jus, o kartu ir vi- atgal, daugelis Įsigijo Puti- 
sus geros valios lietuvius, no “Krizę.” Tuo pačiu jie 
brolius ir sesutes, pasitikę- skaitosi nariais šio skaityto- 
dami, kad sulauksime nuo- jų ratelio, 
širdaus pritarimo šio kil- ____  ___ ____
naus tikslo vykdymui. Or- rekomenduoja Petro 
ganizacijos, kliubai, draugi- secko knygą, 
jos, grupės ir biznieriai, Vėliavos.” 
profesionalai ir pavieniai “Išniekintos Vėliavos” y- 
nuolankiai prašomi prisidė- ra rinkinys trumpų apysa- 
ti pinįgiškai sulig savo išga- kų iš spaudos draudimo lai- 
lės- aukomis, rinkliavomis, kų. Ne vienas iš senesnių 
pelnu iš pramogų, bankietų, musų tarpe, dar dabar gali 
dalimis nuo uždarbio ir kt. papasakoti šiurpulingų Įvy- 
Paminklo didumas, puiku- kių iš tų juodų musų tautos

Ši nuotrauka buvo padaryta vienam miestely, tarp francuzų ir vokiečių frontų bom
bardavimo metu.

dienų. Bet taip vaizdžiai ir sutiko prisidėti, nežinia ko- 
tiek Įvairių nuotikių tegali 
mums paberti iš begalo ga
bios plunksnos tik toks rašy
tojas, kaip Petras Ruseckas. 
Jis pilnai persiėmęs tais 
“Kryžiaus Keliais,” kuriuos 
lietuviai buvo priversti eiti; 
ir nors visos smulkmenos 
šiose apysakose yra sukur
tos autoriaus vaizduotėje, 
visi įvykiai, be abejo, turi 
istorinio pamato. Kad ne 
vieno knygnešio namus ru
sai kerštingai sudegino, nė-

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO — CH. PUŠYNAS. —

pasais važinėti? Bet jie to 
nedarė. Kiek kartų E. Brow- 
deris buvo Europoje, tiek 
kaitų apie jo keliones rašė 
Amerikos ir Europos laik
raščiai. Tai kokia čia slap
tybė, kad visi žino? Ant 
galo, pats Browderis pirmu-

Atrodo, kad sovietams 
po J. Stalino vadovybe ne
kaip sekasi kariauti su fi
nais. Nors iškarto musų ko
munistai tikrino, kad finai 
“išskėstomis” rankomis pa
sitinka raudonarmiečius, 
dabar pasirodo, kad ir jie 
patys šitai pasakai netiki.1 tinis prisipažino Dies komi- 

žmonės kovoja tetui, kad jis naudojosi kla- 
' ‘ stuotais pasais. Dabar ko-

Ūžtai ko- munistai šaukia, kad jų va- 
pradėjodus terorizuoja, “duokite 

Kada iš A-' aukų!” Kodėl? Ar todėl,

Suomijos 
dantimis ir nagais prieš įsi
veržėlius rusus, 
munistai dabar 
suomius plūsti.
merikos išvyko apie du šim
tai finų liuosnorių savo šalį 
ginti, tai Rokas matė juos 
“girtus.” Brooklyniečiai ma
no, kad Rokas kuo mažiau
siai turėtų apie girtavimus 
kalbėti. Brooklyniečiai stato

kad jie, lyg vaikai, nežinojo 
ką daro? Jie žinojo. Juk 
jeigu Sovietų valdžia tokius 
pasų klastuotojus sugautų, 
tai juos bematant “likviduo
tų.” Amerikos demokratija, 
žinoma, to nedalys. Bet ko-

ni slenksčių 
iių stikly i\ 
dangų, bai 
aug švies
it sutems va-

lokslininkas, 
is, kuris bu- 
netais, išvys- 
gyvybės mi- 
laksto tarp 

igždžių po vi- 
patekę į tinka- 
rojaus prade 
etotis.

NEW YORK, N. Y.
Lithuanian Book-of-the- 

Month Club.
Šis kliubas, tai lietuviškų 

knygų skaitytojų ratelis, ku
lis parsitraukia iš Lietuvos 
pačias įdomiausias knygas. 
Prisirašyti prie šio ratelio

užkviesti ir tas draugijas, 
kurios iki šiol da nebuvo 
kviestos, kad prisidėtų prie 
šio taip svarbaus darbo— 
pagelbėti 
vilniečiams.

- Nutarta pagaminti blan
kus ir išrinkta komisija pa
rinkti aukų tarp Waterbu- 
rio lietuvių. Taigi, gerbia
mieji Waterburio lietuviai, 
kada ateis pas jus kolekto
riai su blankomis, neatsisa
kykit jiems paaukoti pagal 
savo išgalę. Jūsų centai su
šelps nukentėjusius nuo ka- 

Sekantis komiteto susi- ro brolius vilniečius. Komi- 
1 rinkimas nutarta laikyti 2 d.1 tetas vra nusistatęs sukelti 

$1,000 Water- 
J. Strižauskas.

klausimą: kas tuo metu bu-! dėl žmonės turėtų duot au- 
vo girtas: suomiai savano-Įkų tokiems vadams, kurie 
riai, ar Rokas? nežino ir neišmano ką daro

--------  ir kodėl tai daro?

dėk
Šis komitetas susideda iš 

3 srovių: tautininkų, socia
listų ir bolševikų, taigi ir tų 
srovių kalbėtojai kviečiami.

Masinis susirinkimas Į- 
vyks 21 d. sausio, prie 48 
Green st., Waterbury, Conn. 
8 valandą vakaro. Apart 
kalbėtojų, bus muzikos ir 
dainų; dainuos Radijo cho
ras ir Vilijos choras; bus 
pakviestas ir parapijos

tai Kerštingai suucginu, 
ra tai netiesa: Kad lietuviai c

i turėjo but atsargus visur ir j 
visuomet, tai irgi neperdėji- 
mas. Skaityto Komisija, sausio, 48 Green st. svetai-Į vilniečiams 

„ . . .. n i n. • I nėj, 8 vai. vakaro. Nutarta būry. Redakcijos Pastaba: Skai- 
lyti knygas yra pagirtinas' 
dalykas. Bet mes abejojam, 
kad čia augusiam musų jau
nimui Lietuvos *knygos ga-j 
lėtų but Įdomios. Tenai vi
siškai kitokios gyvenimo 
sąlygos, kitokie žmonių pa
pročiai, kitokie tikslai ir ki- Nors jau kelios sąvaitės 
tokiom temom rašomos kny- praėjo nuo rinkimų, vistiek 
gos. Daugeliui amerikiečių noiiu parašyti apie didelius 
tos temos netik neįdomios^ socialistų laimėjimus Bridge 
bet ir nesuprantamos. Lie- porto mieste, nes iki šiol lie
tuviškų knygų yra ir Ameri- tuvių laikraščiuose jokių ži-

BRIDGEPORTO MIESTAS VĖL IŠ
RINKO SOCIALISTĄ MAJORĄ.

‘ ‘ Dabar šio kliubo komisija ^Yeik ,k!ekvi?no mu^. ni£ aPie tai nesimatė’ v 
Zcvro Ru- laikraščio isleistuve turi pil- Bndgeportas yra svarbus 
“Išniekintos nus skiepus savo knygų. Ga- pramonės centras Connecti- 

li but, kad jų kalba ne tokia cut valstijoj ir čia daug yra 
gera, bet jos geresnės tuo,1 darbininkų, todėl jau ket- 
kad pritaikytos Amerikos virtu kartu iš eilės yra išren- 
lietuviams. 
neskaityti?

Dega Vokiečių “Columbus.

Pereitą sąvaitę Amerikos pakrašty vokiečiai sudegino sa
vo puikiausi keleivinį laivą “Columbusą,” kuomet pama
tė atplaukiant anglų karo laivą. Iki šiol “Columbus” sto
vėjo Meksikoj, bet pereitą sąvaitę pasiryžo plaukti namo; 
bet vos nuplaukus apie 400 mylių nuo Amerikos pakraščio, 
jj pasitiko anglų karo laivas “Orion.”.šis vaizdelis parodo, 
kaip “Columbus” degė. Jo žmones išgelbėjo Amerikos karo 
laivas ir atvežė New Yorkan. Jų buvo apie 600.

Amerikos visos darbo li
nijos pasmerkė Sovietų Ru
siją už Įsiveržimą i Suomi
jos žemę. Europos darbo 

musų broliams unijos jau pirmiau tai pada
rė. Vadinasi, visas susipra
tęs darbininkiškas pasaulis 
pasmerkia barbarišką So
vietų Rusijos užpuolimą ant 
mažutės Finijos. Bet musų vykdydama savo darbų pro- 
komunistai nesiliauja taus-! gramą, nori tampriau susi- 
kę, kad Finlandiją reikia: rišti su lietuvių vaizbos bu- 
UŽkariauti, on-psias T.P-lfoic iv nrn^ncinnolii aaiini-
ningradui 
Finlandijoš 
vojus, mat, 
Bolševikai 
duoti ir naikinti, ir tai viskas 
“tvarkoj.”

Tai ot, ką reiškia bolševi
kų pareiškimai: “Mums ne
reikia svetimų žemių ir ma
žų tautu mes nepulsimi” Jie 
grobia ir žemes ir puola ma
žas tautas. Tik bloga, kad 
jų “nenugalima” raudonoji 
armija pasirodė tokia lepšė 
prieš saujalę suomių.

Na, o kas butų jei šitai ar
mijai reikėtų susiremti su 
japonais ar su vokiečiais?

Suomiai gina netik savo 
namus, netik savo laisvę, 
bet ir duoną. Jie žino, kad 
išalkę rusai jų šalį tuojaus 
ištuštintų. Jeigu jie viską iš
plėšė iš nuskurusio Vilniaus 
krašto, tai pasiturinčią ir ge
rai tvarkomą Suomiją jie da 
geriau “apvalytų.” Užtai

Ką Veikia Lietuvių 
Vaizbos Butai?

Dirbkime visuotiną susiarti
nimo darbą.

Amerikos Lietuvių Eko
nominio Centro valdyba,

nes gresiąs Le- tais ir profesionalų sąjun- 
‘pavojum." O 1 gomis, kurios ir kurie gy- 
respublikai pa- vuoja daugelyje kolonijų

nieko nereiškia, 
gali ją bombar-

jau eilė metų, bet dar ne vi
si žino, kad Ekonominis 
Centras yra jų centraiinė or
ganizacija.

Kiek Ekonominio Centro 
valdybai iš spaudos žinoma, 
veiklus vaizbos butai yra 
šiose kolonijose: Chicagoje, 
■Clevelande, Pittsburghe, 
Philadelphijoje, Brookly- 
ne, New Jersey, Waterbury.

Ar visose didesnėse kolo
nijose vra tokių organizaci
jų? Jeigu ne, tai raginame 
porą biznierių ir profesiona
lų sueiti, pasikalbėti ir pra
dėti organizuotis.

Apie savo veikimą senieji 
ir nauji vaizbos butai tuojau 
raportuokite Ekonominio 
Centro valdybai.

Būtinai reikia vaizbos bu
tams susirišti su Ekonomi
niu Centru.

„ Ekonominis Centras, kurį 
žmones ir ginasi nuo uzpuo-1 suc|aro “gyvųjų” vaizbos 
hkų Visorius savo jėgomis. ^uįu delegatai,, pradėjo sa
li užtai rusams Suomijoj j v0 cįal-ba obalsiu “susiarti- 
baisiai nesiseka. Vokiečiai( njmas.>>‘ 
užkariavo 35-kių milionų i. Lietuviai biznieriai ir 
Lenkiją į porą savaičių, o pyofesionalai visose koloni- 
tusai jau menesi kariauja jose priėjo susiartinti tarp 
pries 3-mihonų tautelę ir da saves’ 
visai nedaug telaimėjo. g. Jie turi stengtis susiar- 

i tinti su lietuvių visuomene;
3. Jie turi susiartinti vieni

Drg. Jasper McLevy gavo 1 kėdavo mokesčiais, bet jie 
23,106 balsus. ' dar užtraukdavo ant miesto 

milionus dolerių paskolų. 
Pinigų išeidavo milionai, o 
miesto pagerinimui niekas 
nebuvo daroma, gatvės bū
davo pilnos duobių, šiukš
lės neišvežamos, mokyklos 
būdavo apleistos, parkai 
apleisti ir tt.

Kai republikonai prasi- 
vogdavo, tai žmonės rink
davo demokratus; o kai ši
tie apsiskandalindavo, tai 
vėl būdavo renkami repub
likonai. Ir vagystėms vis ne
būdavo galo.

Pagaliau žmonės susipra
to ir išrinko socialistus mie
sto valdžion. Socialistai tuo
jaus pradėjo šluoti graftą 
laukan. Bematant miesto 
skolos buvo atmokėtos, 
mieste padaryta visokių pa
gerinimų ir mokesčiai nu
mažinti. i Aš nesuprantu, kodėl A-

Todėl jau ketvirtas ter- merikos komunistai sveti- ... . .
minas, kaip Bridgeporto pi- mais pasais važinėjo po Eu- su. Kitais, Įstodami į Ekono-

Juk jie yra šalies pi- minJ Centrą;

Amerikos virtu kartu iš eilės yra išren- 
Tai kodėl šitų karnas šio miesto majoru so- 

į cialistas Jasper McLevy. 
Šiais metais rinkimai buvo 
7 lapkričio. McLevy kandi
datavo jau ketvirtai tarny
bai. Prieš jį ėjo demokratų 
partijos remiamas kandida
tas Boucher, republikonų 
partijos kandidatas John
son ir “piliečių partijos”

WATERBURIO LIETU
VIAI NEUŽMIRŠO VIL
NIAUS IR VILNIEČIŲ.

Susidarė trijų srovių komi
tetas aukoms rinkti.

SLA. 11-tos kuopos susi- Fitzgerald', 
rinkime anądien tapo pa- " -- -
keltas klausimas, kaip butų šė juos visus ir tapo vėl iš
galima pagelbėti nuo karo rinktas miesto burmistru.

Balsavimo daviniai buvo

Socialistas McLevy sumu-

nukentėjusiems Vilnie- __ U. .1..L1
čiams. Tapo išrinkta komi- tokie:

McLevy gavo 23,106 bal. 
Boucher — 10,639. 
Johnson — 5,868. 
Fitzgerald — 439.
Taigi visų buržuazinių 

partijų kandidatai sudėti 
krūvon gavo vos 16,946, kai 
tuo tarpu socialistas vienas 
gavo 23,106 balsus.

Bridgeporto miesto tary
ba susideda iš 16 narių, iš 
kurių 15 yra socialistai, o 
lik vienas demokratas.

Mokyklų taryba susideda 
iš 7 nar ių, kurių keturi yra 
socialistai, o trys demo
kratai.

Žmonės mėgsta socialis
tus už jų teisingumą ir pa
vyzdingą miesto tvarkymą. 
Pakol Bridgeportą valdė re
publikonų ir demokratų po
litikieriai, tai būdavo di
džiausios vagystės. Mokes
čiai buvo nuolatos keliami 
ir miestas nuolatos skęsda- 
vo vis giliau į skolas. Nes 
tiems vagims neužtekdavo 
tų pinigų, ką žmonės sumo-

sija, kad kreiptųsi į kitas 
draugijas. Komisija taip ir 
padarė.

1 Gruodžio 6 d. Įvyko šiuo 
klausimu 7 draugijų atstovų 
pasitarimas, kuriame daly
vavo 23 delegatai, atstovau
dami daugiau kaip 2,000 
narių. Po pasitarimo Įsikūrė 
komitetas, pavadintas “Wa- 

i terburio Lietuvių Komitetas 
j Vilniaus Kraštui šelpti.” Iš
rinkta komiteto valdyba iš 7 
žmonių: vienas pirminin
kas, 2 vice-pirmininkai, vie
nas sekretorius, vienas iž
dininkas, 2 iždo globėjai ir 
3 korespondentai. Valdy
bos narių vardų neminėsiu, 
nes užimtų laikrašty per
daug vietos.

Nutarta surengti masinis 
mitingas ir pakviesti 3 kal
bėtojus ir Lietuvos atstovą. 
Kalbėtojais bus adv. F. J. 
Bagočius, D-ras Vencius ir 
D. M. Šolomskas. Nuo kata-; 
likų srovės kalbėtojo nebus, 
nes katalikų Federacija ne

liečiai balsuoja už socialis- ropą.
tus. Vietinis, liečiai ir lengvai galėjo savo

Aliantų Karo Vadai.

čia parodyti du vyrai, kurie dabar vadovauja aliantų ka
rui prieš vokiečius. Iš kairės matosi francuzų ai’mijos va
das Maurice Gamelin, o iš de šipės—anglų gen. John Gort.

4. Artintis su lietuviška 
į spauda, talpinant joje savo
pasveikinimus savo kostu- 
meriams ir klijentams Kalė
dų, Naujų Metų, Velykų ir 
kitų švenčių proga; jie turi 
rašyt apie savo veikimą lie
tuviškuose laikraščiuose;

5. Per Ekonominį Centrą 
visi vaizbos butai ir profe
sionalų Sąjungos atliks sa
vo didžiausį susiartinimo 
tikslą—susiartins 
vos ekonominėmis 
nio firmomis, kad 
Lietuvos produktų 
ma Amerikoje.

Vaizbos butai 
tuojau išrinkti į Ekonominį 
Centrą savo veiklų atstovą 
ir prisiųsti jo vardą ir antra
šą Ekonominio Centro val
dybai.

Netrukus Ekonominio 
Centro valdyba turės svar
besnių pranešimų vaizbos 
butams ir visuomenei.

A. L. Ekonominio Centro 
valdyba:

Chas. K. Pikiel, pirm. 
■ $29 54th st., Pittsburgh, Pa.

su Lietu- 
bei biz- 

praplėsti 
pardavi-

prašomi
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

AL. MARGERIS KALĖDŲ DOVANA
- —■ -T- - _____ į 

—Zdravstvui, Maik! Smįr- 
no!...

—Kaip išrodo, tai tu, tė
ve, po Kalėdų da neišsipa
giriojai.
' —O iš kur tu žinai, kad aš 
girtas buvau?

—Kad ir dabar, tėve, ne 
visai blaivas išrodai.

—Šarap, ba gausi per 
marmuzą!
; —Matai, koks tu piktas! 
Gal policija buvo belangėn 
Įkišus?

—Nosąry!
—Tai kur per Kalėdas 

buvai?
—Kanadoj.

, —Netikiu.
—Šiur, Maike;! Galiu |>a- 

sibažyt!
—O ar žinai, tėve, kurioj 

pusėj Kanada?
—Maike, aš giinorium 

būdamas Ameriką atradau, 
o dabar, mat, imsiu ir neat- 
rasiu Kanados! Atsisėdau 
ant trefno ir inžinas nuvežė 
tiesiai i Winnipega.

—Net i Winnipeg^?
—Jessa!
—O kokiais gi tikslais?
—Jeigu prisieksi, Maike, 

kad niekam šito sekreto ne- 
išpkpėsi, tai pasakysiu.

—Ar tik neužuodė! tenai 
kokią gyvanašlę?

—Ne, Maike. Bolševikai 
nori pasisamdyti mane už 
savo komandyrą.

—Nesuprantu, tėve.
—Na, tai klausyk geriau. 

Winnipego bolševikai rik
iuojas f važiuoti ant vainos 
su Finlandija ir prisiuntė 
man pąviestką, kad nuva
žiuočiau Juos muštro išmo
kyt. Jie nori, kad aš su jais 
ir i Sovietus važiuočiau, ba 
kaip Stalinas savo genero
lus iššaudė, tai dabar nėra 
kam vainos vesti. Taigi prieš 
Kalėdas aš ir nuvažiavau 
apžiūrėti Winnipego nova- 
brancų. Muškietų jie da ne
turi. ale su šluotkočiais jau 
moka apsisukti “krugom da 
na abarot!’’ Ir cibuliarną 
maršą .jau išmoko.

—Aš sakiau, tėve, kad tu 
da neišsipagiriojęs.

—O kodėl tu taip mislini, 
Maike?

—Todėl, kad nesąmones 
kalbi. Juk bolševikai tavęs 
nekvies, nes tu ne jų parti
jos žmogus. Tu esi vyčių ge
nerolas.

—Tai tu, Maike, bolševi
kų palitykės nepažįsti. Jei
gu jie padarė sojuzą su Hit
leriu, tai kodėl jie bijos vy
čių generolo?

—Bet tu jiems nereikalin
gas, tėve.

—Vot, Maike, ir vėl nesu
pranti rokundos. Aš .tail ga

liu parodyt net bolševikų 
knygą, kur jie gvoltu siūlė 
katalikams savo ranką. O 
dabar jiems da didesnis rei
kalas talkos jieškoti, ba jų 
Rasėjas negali finų nuvaja- 
vot. Juk tai sarmata prieš 
visą svietą, vaike. Ir išrodo,' 
Maike, kad tie finai škarad- 
ni žmonės. Kaip Bimba sa
vo “Laisvės” gazietoj rašo, 
tai jie regli barbarai. Sako, 
kai bolševikų .vaiskas užei
na, tai jie pasitraukdami ne
tik valgyt nieko nepalieka, 
ale da tručyznos Į šulinius 
pripila. • ' | i/v

»—O kaip tu, teve, dary
tum, jeigu priešas tavo na
mus 1 tfzpultų?

—Aš, Maike, iš kalno ne
galiu tau pasakyt, ką aš da
lyčiau; ale kaip “Laisvės” 
pisorius rokuoja, tai finai 
negerai daro, kad ruskių ne
myli. Jie turėtų svečius pa
vaišinti, pastatyt smožytų 
kilbasų su raugintais ko
pūstais ir užfundyt geros 
očiščenos, o poiziną patys 
galėtų išgerti. Tada,1 Maike, 
ir Bimba juos 'pagirtų, kad 
nais vyrai.

—Na, pasakyk teisybę, 
tėve, kiek tu išgėrei per Ka
lėdas?

—O kodėl tu toks ceka- 
vas, Maike?

—Aš noriu žinoti, ar tu 
neklajoji, tėve.

—Pasakysiu teisybę, Mai
ke, kad Winnipege biskį 
išsigėrėm kanadeiskos su 
česnakais.

—Su česnakais?
—Jes, Maike. Užėjom 

pas tokią raudoną butleger- 
ką, tai ji tuoj mums pastatė 
su česnakais. Ale čia, Mai
ke, bus ilga istorija, tai aš 
nenoriu tau jos nei pradėti 
šį vakarą. Geriau palikim 
ant kitų metų.

—Gerai, tėve, nes ir aš šį 
vakarą neturiu laiko.

—Na, tai ir gud-bai, Mai
ke ! Apyniujyr!

SUOMIAI KOVOSIĄ IKI 
PASKUTINIO VYRO.
Suomijos respublikos mi- 

nisteris pirmininkas Risto 
Ryti pareiškė, kad vieninga 
suomių tauta ginsis nuo už
puolikų iki pat galo. Kol 
bus nors vienas gyvas suo
mis, ji nepasiduos. “Suo

mių liaudis stovi kaip plie
nas,” jis sako, “ir ji nieka
dos nesutiks, kad Stalinas 
užkrautų jai tokį diktatorių, 

j kai]) Kuusinen. Tą žmogų 
suomių liaudis yra išmetus 
iš savo tarpo jau apie 20 me
tų atgal, kaip savo tėvynės 
išdaviką ” —i ---------------- - ----

Tokia šykšti saulė! Vos 
keliatą spindulių teįspau- 
džia pro Mantigailių langą. 
O čia jų taip reikia!

Mantigailių Poviliukas 
jau kelintą mėnesį serga. 
Visas nusopėjęs, net ir pasi
judinti vaikelis bijo. Sėdi ir 
sėdi vietoje, kaip pereklė 
ant kiaušinių. Tik neramus, 
piktas, nei miega, nei valgo 
kaip neikia. Naktį labai pra
kaituoja. Ryto metą jo pa- 
duška kaip iš vandens iš
traukta, tai]) prakaituoja jo 
galvutė. Ir raumenys jo 
minkšti, silpni. Jau turėtų 
vaikščioti, bet ir atsistoti 
dar nepajėgia. Kojukės 
kreivos, blauzdikauliai iš
lenkti, nelyginant bačkos 
šulai. Keista jo ir krutinukė, 
—išsikišusi, tarytumei, kad 
krūtinkaulio vietoje butų 
koks paukščių ožiakaulis į- 
kištas. O krūtinkaulio pa
kraščiais, kur įsijungia šoni- 
kauliai, tarsi pupelių priso
dinta. kai žiuri, tai atrodo, 
lyg P® J° oda rąžančius ka
botų. Nepaprasta ir jo gal
vutė. Maumoniai neužsipil- 
dę, atrodo keturkampė,— 
ot, tiesiog caput quadratum. 
Visas menkutis ir silpnutis, 
išskiriant tik jo pilvą, kuris 
atsikišęs, kaip puodas.

Gydytojas sakė, kad Po- 
vyliukas rachitu sergąs. Tai, 
girdi, “anglų liga,” kuri pa
reina nuo prasto maisto, 
tvankaus oro, o labiausiai, 

.sako, tai nuo stokos saulės 
spindulių.

Bet kad ir kitus saulė, 
oras ir maistas čia skriau
džia, ne vieną Povyliuką.

Štai, Povyliuko vyriausia 
seselė Julė, 21 metų mergai
tė, jau trečias mėnuo kai iš 
lovos nebesikelia. Gaudo ji 
orą ir kiekvieną čia patękusį 
-aulės spindulėlį. Tik mąža 
jų bepagatitri. Ir' jėgų ji ne
beturi. Vos tik vienu plaučiu 
bekvėpuoja, ir tai labai pra
stu. O antras jau visai bai
giamas džiovos naikinti.

Bet ji vis dar tariasi pa
sveiksianti. Net ir nusišyp
soti bando savo gydytojui. 
Bet... kai]) skaudžiai mir
ties replių sužnybta jos šyp
sena ! Vos-ne-vos beužsi
mezga jos blyškių lupų ker
telėse šypsnio bumburėlis, 
pasiskleidžia šiek tiek lupo
se, veide ir išnyksta, net 
akiu nepasiekęs. O jeigu ir 
pasiektų, — kas iš to? Jos 
akyse jau senai mirtis su vi
sais savo šiurpulingais ženk
lais įsigyveno ir nebemano 
iš čia trauktis...

Julytė, gal but, nejaučia 
mirties — kaip ir visi kiti 
gyvi daiktai*

Ji vis tikisi gyventi.
Tokia, mat, jau gyvo dai

kto viltis.
Įprastas, veikiausiai. j- 

gimtas noras save sužiniai 
apgaudinėti!

Tik gydytojo jos šypsena 
jau nebeapgaudinėja. Jis at
virai pasakė jos motinai, 
kad Julytė jau nebe ilgai 
gyvensianti...

Tik mirtis nesiskubina 
Patinka, matyti, jai žaisti 
jaunuoliškomis Ju'ytės vil
timis...

O Julytė tai labai nori, 
kad jos akys gyvu šypsniu 
pražydėtų! Kiek galėdama 
stengiasi jas ašaromis suvil
gyti, kaii) giedri naktis su
vilgo laukų gėles sidabrine 
rasa. Tik dėl to ji ir išspau
džia iš savo akių didelius 
tarytum mėnulis pilnatyje, 
ašarų lašus ir raičioja juos 
giltinės nubučiuotais vei
dais, lupomis...

O gal ji gyvenimo gailisi? 
Bet ar vertėtų? Juk jis nie
ko jai nedavė, tik džiovos 
bacilas užpludė!

Koks menkas ir naivus, y- 
ra žmogus šitoje begalinėje 
erdvėje, tarp nesuskaitomos 
,daugybės savo neprieteliu!

Bet. vis tiek jis dideliu 
dedasi. <

O bacilai tik pro mikros
kopą teįmatomi,—tokie jie 
mažilyčiai.

Tačiau jie kerta žmones 
milijonais, kaip aštrus dal
gis minkštą atolą.

Ir patsai Mantigaila — 
Povyliuko ir Julės tėvas— 
senai negaluoja. Žmogus, 
rodos, dar ne per seniau
sias, bet su sveikata jau se
nai persiskyręs. Persiskyręs, 
žinoma, ne savo laisvu noru 
ir valia. Sunkus, pavojingas 
darbas ir labai skurdus gy
venimas privertė jį su svei
kata skirtis. Dabar jis tik 
kosti, su dusuliu kasdien 
riejasi.

O vis tiek jis dar dirbtų, 
jeigu tik darbo gautų.

Bet darbas nūdien toks 
brangus ir retas daiktas ta
po, kad ne tokiam vargdie
niui, kaip Mantigaila, jį pa
siekti !

Ir kažin, ar Mantigaila, 
kaip ir daugelis kitų nesusi
pratusių darbininkų, žino, 
jog baisiai išgverusi kapita
listinė santvarka šitą pasau
lį taip negailestingai nugy
veno, taip toli nuo sveiko 
proto ir žmoniškumo nuva
rė, kad milijonai žmonių 
kenčia šaltį ir alkį, netenka 
sveikatos ir gyvybės tik dėl 
to, kad jau visko perdaug 
yra, tik nebėra—

DARBO!
O jo nėra vien dėl to, kad 

kapitalistams jis neneša di
deliu—

PELNŲ! —
Iš kurių jie galėtų kuo 

puikiausiai gyventi, naujas 
bažnyčias statyti, religines 
bei patrijotines organizaci
jas remti ir kurti sau žemėje 
ir danguje, garbę.

Mąntgailą yra tamsus 
žmogus, dievobaimingas pa- 
rapi jonas, ir vargiai jis ka
da nors rimtai pagalvojo, 
jog tokia jau kapitalistų ir 
visų šio pasaulio valdovų 
moralė, religija ir dievas, 
kad milijonus žmonių prie 
šiurpulingiausio skurdo kry
žiais prikaltų tik dėl to, 
kad visko yra perdaug ir 
nėra kam visa tai parduoti 
su pelnu.

O visa kuo pertekusiems 
ponams reikia pelno. Tiesą 
pasakius, pelnas jiems ne
reikalingas, bet jie vistiek 
jo nori.

$ * *
Mantigailienė irgi labai 

myli darbą. Ir ji aistringai 
religinga; ji tiki į dievą ir 
visus šventuosius, kai]) jos 
vyras. Ret dabar ji jau gi
liau tiki ir nuoširdžiau gar
bina darbą, negu dievą. Ji 
dabar bile darbą karščiau 
prie savo krutinės spaustų, 
negu savo mylimą Povyliu
ką, jeigu tik gautų, bet—

Nebegauna!
Dalbas, tarytum, pasakų 

dangus virto. Minios nuply
šusių, išalkusių, visokių ligų 
nasruose sukiužusių bedar
bių tik svajoti apie darbą 
tegali, tik trokšti darbo 
jiems leista, — bet

Ne gauti!
Piimiau Mantigailienė 

dangoraižiuose diibdavo. 
Kapitalistams grindis plau
davo. Bst dabar dangorai
žiai beveik ištuštėjo. Kapi
talistai išvažinėjo į Floridą. 
Nebėra kam priteršti. Ne
bereikia ir tokių, kaip Man
tigailienė, kad juos ap
valytų. 

♦ ♦ ♦
Niekas dabar iš Mantigai- 

!ų šeimos nebedirba.
Gyvena pašalpos trupi

niais.
Ir trupinių labai retai ir 

mažai tegauna.
Pašalpą, mat, kontroliuo

ja politikieriai ir kunigai.
O Mantigailiai nesugeba, 

o gal neįstengia padaryti 

teigiamos įtakos nei vie
niems nei kitiems. O tuo tar
pu jų kaimynas O’Brien, ir 
mažesnę ir sveiką šeimą tu
rėdamas, vis dėlto visko 
gauna.. Jis, mat, žino kelius 
į politikierių ir kunigų krikš
čionišką širdį., Tai jį ir ap
rūpina žemiŠKomis gėrybė
mis. O Mantigailams jau be
veik nieko nebeduoda ir ne
bežada,—net ir klebonas, 
kurio parapijai daug metų 
Mantigailai priklausė. Pir
miau, kada jie dirbo ir dole
rių turėjo, ir neskupėdami 
jam aukavo, jis kuone visą 
dangų jiems garantavo; o 
dabar ir iš krikščionių tarpo 
juos išbraukė, kam velyki
nės nebeužsimoka!

O klebonas yra lobingas 
žmogus. Ne per seniausiai 
jis paskolino vienam biznie
riui keliasdešimtis tūkstan
čių dolerių; vasarą jis važi
nėjo po Europą, “šventas 
vietas” aplankė, prieš “ne
kaltai pradėtą” atsiklaupęs 
karštai meldėsi, parvažiavęs 
naują ir brangų automobilį 
nusipirko...

Bet, —
Jis nebūtų pavyzdingas 

kunigas —
Jis nebūtų uolus Kristaus 

agentas dvidešimtame šimt
metyje —

Jis nebūtų šventai ištiki
mas Romos bažnyčiai —

Jeigu jis nesėdėtų ant 
aukso maišo ir neremtų ši
tos pelno ir išnaudojimo ka- 
pitalistinės santvarkos, kur 
milionai žmonių turi badau
ti, kad dykaduoniai galėtų 
lėbauti.

Jis lobingas, religingas ir 
dievobaimingas žmogus — 
kunigas!

Kas jam galvoj ar širdyj 
tokie bado ir ligų nukan
kinti bedarbiai, kaip jo seni 
parapijonai — Mantigai
liai?!

Kol pelno jis iš jų turėjo, 
tol ir jo širdis jiems krikš
čioniškai plakė. Sustojo pel
nas iš jų plaukęs, sustojo ir 
jo širdis krikščioniškai jiems 
plakus.

tt * \ *

Mat, tokia jau šiandien 
krikščionybė...

O Mantigailams jau tie
siog verkiant pagalbos rei
kia.

Kol dar buvo lengvi ru
dens atšoliai, tai ir be šili
mos šiaip taip apsieidavo. 
Gaudavo kada-ne-kada an
glių, prisivirdavo puodą 
kaulų su kopūstais ir bulvė
mis, skuduruose įsivynioję 
apsišildydavo, na, ir gyve
no, rodos, tik tam, kad gy
vybė brangi: tik vieną kartą 
ją tegauni ir tik vieną kartą 
jos netenki.

Bet užgulus Chicagos did
miestį sunkiam šalčiui, Man- 
tigailų vargai tiek paaštrė
jo, kad —

Povyliukas skuduruose 
vos bekvėpavo.

Julytė, tik vienu plaučiu 
ir mirties išbadytomis aki
mis, jieškojo tyro oro ir nors 
menkų saulės spindulėlių, 
ko dabar čia jau visai ne
bebuvo.

Mantigaila — apart ne
darbo, bado ir šalčio — 
dabar ir influenza nusitvė
rė. Jis karščiu degė, labai 

i prakaitavo, aštrus skausmai 
jį laižė, o kosulys su dusu
liu, tarytum budelio kilpa, 

| smaugte jį smaugė.
I Tik Mantigailienė, arklio 
sveikatą vis dar tebeturėda-

I ma, visus slaugė ir, kantry
bės jau nebetekusi, garsiai 
keikė kunigus ir ponus.

Ir Tomukas, jau dvylik
tus metus baigiąs liguistas 
Mantigailiukas, lovai ir sku
durams nepasidavė, kaip ir 
jo mama. Jis suveržė kiaurų 
savo pusbačių apyvaras, ap
sivilko lopuotą, pelėsiais 
dvokiantį tėvo svederį, užsi
movė suplyšusias pirštines,

pasigriebė maišelį ir išbėgo 
anglių pabirų pasirinkti.

Stiprus žiemos šaltis, su
rakinęs žemę storu, kietu 
lukštu ir apklojęs ją baltu 
sniegu, pyškėjo šūvio' gar
sais tvorose ir medinėse va
gonų sienose. Toniukas daž
nai krūptelėjo. Mat, jau ne
kartą bėgo nuo uolaus sar
go šūvių. Ilgos vagonų eilės 
—visi kupini blizgančios 
saulės spinduliuose anglies 
—išdidžiai stovėjo ant spei
go sugnybtų plieno bėgių ir 
laukė tų, kurie pinigų turi 
jas nupirkti. Vienas anglies 
šmotelis, atsitiktinai iškritęs 
iš kaupuoto vagono, gulėjo 
minkštame sniege, iškišęs 
kurį nors savo kampą, tary
tum norėdamas, kad koks 
bedarbio vargdienio vaikas 
jį pamatytų ir. parsinešęs 
namo, visą šeimą juo apšil
dytų...

Toniukas apsidairė. Sar
go niekur nesimatė. Ir pra
dėjo vikriai graibyti iš snie
go anglies šmotelius ir dėti 
į maišelį. Sekėsi. Jau turėjo 
beveik pusę maišelio, kai 
pradėjo tirpti jo rankų ir 
kojų pirštai. Jis trepsėjo, 
sniegą spardė, lyg ir nubau
sti jį norėdamas, kam ap
klojo anglies pabiras, kaip 
patalais kokiais, kad jis ne- 
besurastų. Rankų pirštus čia 
čiulpė, čia trynė, čia daužė į 
savo šlaunis.

Jau galėjo bėgti jis namo, 
nes maišelis buvo kuone pil
nas. Tik kažkaip dingtelėjo 
jo galvoje mintis, kad prieš 
kelias dienas kokia tai mo
terų draugija žadėjo prisių
sti Mantigailams pilną kašę 
maisto. Kalėdų šventėms... 
Sakė, kad ten busią visko: 
duonos, sviesto, mėsos, ska
nėsių ir, gal but, višta, antis, 
žąsis arba kalakutas. Užsi
degė Toniuko širdis šiltu 
jausmu, saldžia viltimi ir 
griežtu noru pilną maišelį 
anglių prisirinkti, nes juk 
reikės labai daug ir virti ir 
kepti... Ir taip entuziastiš
kai dabar graibė Toniukas 
sniege anglies šmotelius ir 
kišo juos į maišelį, kad ir 
apie žiaurų sargą visai pa
miršo. O sargas buvo aklas 
ne tiktai nūdieninės santvar
kos garbintojas, bet po
draug ir labai griežtas nuo
savybės principo gynėjas. 
Buvo jis dar ir munšaino įta
kos sugniaužtas.

Taigi—
Toniuko net nesubaręs ir 

neįspėjęs pasišalinti, palei
do šūvį...

Toniukas tačiau sargo vi
sai nepastebėjo ir manė, 
kaęl kokia peršalusi lenta 
plyšo ir pokštelėjo.

Tik kai pajuto krutinėję 
šilimą, suprato... bėgti pra
dėjo...

Bet veltui, nes—
Šventais nuosavybės prin

cipo aliejais ištepta kulka 
kiaurai perėjo per jo širdį, 
kuri taip karštai laukė Ka
lėdų.

Saulė jau leidosi. Raudo
nus savo spindulius klojo 
ant sniego ir dažė jį krau
juotomis varsomis. Dabar 
jos spinduliai susiliejo su 
Toniuko ‘krauju ir varsos 
virto daug raudonesnės, ryš
kesnės...

Toniukas gulėjo kniupš- 
čias, lyg bučiuodamas že
mę, kuri taip trumpai leido 
jam gyvam joje gyventi...

Pro kiaurus pusbačius ky
šojo jo snieguoti pirštai.

Kyšojo ir rankų pirštai iš 
kiaurų pirštinių. Jie buvo 
pabalę.

Viena jo rankutė stipriai 
suspaudusi laikė anglių 
maišelį, kuris gulėjo šalia 
jo ir buvo jau pusiau išbi
rę j ęs...

«
Ryto metą —
Kada aukštuose bažnyčių 

bokštuose skambino var

I pais, o erdvėse ir puošniose 
bažnyčiose grojo vargonais 
ir giedojo šventas giesmes, 

'gi kunigai laimino turtin
giausio krašto valdovus — 

Kada turtingųjų rūmuose 
stalai buvo apkrauti viso
kiais valgiais ir gėrimais, 
kada dykaduoniai džiaugė
si tomis gerybėmis ir dėkojo 
Dievui už begalinį jo duos- 
numą —

Kada puošniuose viešbu
čiuose tūkstančiai ponų val
gė gardžiausius valgius ir 
gėrė importuoto likerio ai- 
bolius bei kokteilius, o pri
sivalgę, prisigėrę iki sočjai, 
mankštinosi džazo ban
gose —

Tada —
Į Mantigailių lūšną atne

šė Toniuką...
Mantigailienė suklykė ir 

pasigriebus Toniuką apipy
lė jo veidą savo motiniškom 
ašarom...

Julytė su tėvu nieko nesa
kė. Negalėjo. Vieną kanki
no džiova, antrą į—influen
za. Jiedu jau nebejuto, kas 
dedasi aplinkui.

O Mantigailienė, belauk
dama iš labdaringų turČitį 
Kalėdų dovanos, susilaukė 
savo sūnelio lavono. Jį nu
žudė kapitalistų sistemos 
sargas. •

Karo Kalendorius.
------- L •

Rugsėjo 1.—Vokiečiai užpuo
la Lenkiją.

Rugsėjo 3.—Anglija ir Fran- 
euzija skelbia karą Vokietijai.

Rugsėjo 17.—Rusai užpuola 
Lenkiją. j

Rugsėjo 27.—Varšuva pasi
duoda.

Rugsėjo 29.—Vokiečiai ir ru
sai dalijasi Lenkiją.

Spalių 10.—Lietuva pago
da spaudimui, leisdama raudo
najai armijai okupuoti šttąte- 
ginius punktus. Latvija ir Šuli
ja kapituliavo pirmiau.

Spalių 18. — Skandinavijos 
karaliai tariasi su Suomijos 
prezidentu Kailio dėl Rusijos 
pretensijų Į Suomiją.

Spalių 19.—Nutraukus dery- 
bas su Sovietais, Turkija pasi
rašo sutartį su Anglija ir Fritii- 
euzijap . '-į'-’

Lapkričio 7.—Belgijos ;kMFą- 
lius Leopoldas ir Olandijoj ka
ralienė Wilhelmina siūlosi įfa- 
tarpininkauti kariaujančioms 
vakarų Europos valstybėms 
baigti karą.

Lapkričio 8.—Miunchene po 
Hitlerio prakalbos sprogo bom
ba fašistų mitinge, 7 nacius ųž- 
mušdama ir 63 jų sužeisdama.

Lapkričio 12. — Angliją ir 
Francuzija atsako Belgijos ir 
Olandijos valdovams, kad ka
ras negali sustot iki nebus su
naikintas hitlerizmas.

Lapkričio 13.—Suomija nu
traukia derybas su Sovietais, 
pareikšdama negalinti išpildyt 
Maskvos reikalavimų.

Lapkričio 26.—Rusija kaltina 
Suomijos kareivius šaudžius per 
sieną į rusus; reikalauja kad 
suomiai pasitrauktų nuo siends 
12V4 mylių.

Lapkričio 27.—Suomija 1 už
ginčija šaudymą, tačiau siūlo 
paskirti mišrią komisiją ir, su
sitarus. atitraukti, ginkluotas 
spėkas iš abiejų sienos pusių.

Lapkričio 28.—Rusija atšau
kia nepuolimo sutartį, kuri b u J- 
vo padaryta su Suomija 7 metai 
atgal.

Lapkričio 30.—Sovietų orlai
viai ir laivynas pradėjo bom
barduoti Suomijos miestus, ka
ro nepaskelbus.

Gruodžio L—Visas civilizuo
tas pasaulis smerkia Rusijos 
agresiją ir reiškia užuojautos 
užpultai suomių tautai.

Gruodžio 7.—Karelijos fron
te saujalė suomių sumuša 200,- 
000 rusų armiją ir nugrūda ją 
8 mylias atgal. Rusai bėgdami 
palieka 100 savo tankų, kurių 
dauguma buvo suomių ugnimi 
'sudaužyta.
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MEKSIKA. nebuvo pasiruošus su tokiu
Negali parsigabenti maši

nų iš Vokietijos. — Meksika 
yra pardavus Vokietijai 

savo aliejaus, už kurį 
Vokiečiai turėjo jai atsily
ginti mašinomis ir kitokiais 
fabrikatais. Bet dabai- alian- 
tai paskelbė Vokietijos pre
kėms blokadą ir neleidžia 
nieko išvežti. Taigi ir Mek
sika negali parsigabenti sa
vo mašinų, kurių Vokietija 
skolinga jai už 32,000,000

priešu kovoti. Prieš vieną 
japoną krisdavo 7 kiniečiai. 
Vėliau krito 5 prieš 1, da vė
liau 3 prieš 1, o dabar jau 
nuostoliai esą lygus: kur 
krinta 1 kinietis, ten krinta
ir 1 japonas. Pereitą sąvaitę 
Kinijos atstovas Washing
tone pranešė prezidentui 
Rooseveltui, kad kiniečių 
armija dabar pradeda didįjį 
savo ofensyvą prieš japonus 
ir tikisi, kad priešas bus su
muštas.

APIE VISKĄ TRUMPAI.
Tabako pramonė ir jos su

Vėliausios Mados iš Paryžiaus.

pesų. Vokiečiai mėgino tas 
mašinas siųsti Meksikai per 
Italiją, bet aliantai pajuto ir 
tenai jas užblokavo. Genu-. 
jos uoste, Italijoj, dabar esą 
sukrauta 6,000 tonų vokiš
kų mašinų Meksikai. Perei
tą sąvaitę Meksikos valdžia 
kreipėsi Į Londoną ir Pary
žių prašydama specialaus 
leidimo tas mašinas parsi
gabenti. Ar gaus, da neži-

ITALIJA.
$50,000,000 laivynui. — 

Italijos fašistų taryba perei
tą sąvaitę paskyrė 1,000,- 
000,000 lirų (apie 50 milio- 
nų dolerių) karo laivynui. 
Tai buvo tik priedas prie 
pusketvirto biliono lirų jau 
pirmiau paskirtų karo tiks
lams.

ma.-
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> • J JUGOSLAVIJA)
Provokacijos. — Pasku

tiniais. laikais Jugoslavijoj 
prasidėjo komunistų sumi
šimai. Tas nepatiko Italijai 
Ir ji “draugiškai” patarė Ju
goslavijos valdžiai komuni
stų išsišokimus suvaldyti. Į 
Italija negalinti ramiai žiu- Į 
rėti/ kuomet jos pasieny | 
siaučia “Maskvos agentai.” i 
Ir matyt, kad šitas Mussoli- ’ 
nio demaršas paveikė, nes 
šiomis dienomis Jugoslav!-į 
jos valdžia griebėsi labai 
griežtų priemonių prieš ko- 
mtinistus. Jau 16 riaušinin
kų nušauta ir daug sužeista. 
Dabar gi pranešama, kad 
tas komunistų riaušes Jugo
slavai išprovokavo Italijos 
ągentai. Italiją pristačiusi 
net ginklų maištams kelti. 
Matyt, šitokiu budy Musso- 
linis.įnori sukelti Jugoslavi
ją prieš komunistinę Rusiją 
it patraukti ją (Jugoslavi
ją) savo pusėn.

RUMUNIJA.
Nusileido vokiečiams. —i 

to . ilgų ir sunkių derybų,- 
Rumunija pagaliau pasirašė i 
šn^okietija prekybos sutar- Į 

-sutikdama kas mėnesį 
įif^htyti Vokietijai 190,00g1 
totių;alliejaus. Pirma vokie-. 
eiki. gaudavo tik 80,000 to- 
rlfra iejauą per mėnesį. Dėl 
{ų derybų buvo net kelis. 
kartus rezignavęs Rumuni
jos ministerių kabinetas. | 
Aliejus Vokietijai reikalin- ■ 
gas armijos motorams ir fa
brikų mašinoms.

PIETŲ AFRIKA.
Anglai krečia vokiečius. 

■—Pietų Afrikos miestuose 
anglai pradėjo krėsti vokie
čių organizacijų raštines ir 
jų viršininkų namus. Daug 
vokiečių areštuojama dėl 
šnipinėjimo. Pietų Afriką 
valdo anglai. •

FINAI ATMUŠĖ BOLŠE
VIKŲ ORLAIVIUS.

Helsinkis. — Šį utamin- 
ką bolševikų orlaiviai pra
dėjo veikti iš naujo. Dide
liais skaičiais jie atakavo vi
są Suomijos pajūrį. Turku 
(Abo) miestą jie atakavo 
net tris kartus, bet buvo at
mušti. Tik vienas orlaivis 
pasiekė miestą ir numetė 
kelias bombas į darbininkų 
distriktą, uždegdamas ke- 
liatą namų. Bet jis buvo nu
šautas žemėn. Kiti bolševi
kų orlaiviai stengėsi pasiek
ti Helsinkį, bet priešlėktuvi
nė finų artilerija užpuoli
kus nuvijo. Jie numetė 32 
bombas, kurios nukrito lau
kuose, už kelių mylių nuo 
miesto.

IŠ KLAIPĖDOS GRĮŽTA 
DARBININKAI.

Iš Klaipėdos krašto dar
bininkai ir samdiniai jau 
baigia sugrįžti. Visų samdi
nių sutartys pasibaigia per 
Martyną. Daugumai algų 
neišmoka, bet siūlo natūra. 
Darbininkai pasakoja, kad 
maistas pablogėjo.

Lietuvoje dabartiniu lai
ku yra penki tabako fabri
kai. Dar du fabrikai buvo 
Klaipėdos krašte, bet jį pa
ėmus Vokietijai ir jų pra
monė tenka Vokietijai. Vie
nok, Lietuvai, esą, užtenka 
ir šių penkių; ir šitie dirba 
po tris dienas sąvaitėj.

Lietuvos tabako fabrikai 
išdirba tabaką pypkei, daro 
paperosus bei ci^aretus (pa- 
perosai yra rusiškos, prieš
karinės mados — su tuščia 
tūtele dantyse laikyti. Ciga- 
retai — amerikoniškos ma
dos, tabakas perdėm. Lie
tuvoj cigaretai neįprasta rū
kyti—jų išeina tik apie 2 
milijonai).

Lietuvoj tabakas gerai 
auga ir kaimo rūkoriai be
veik kiekvienas savo reika
lams tabako prisisodina, 
nes apdirbtas tabakas, ciga
retai ir paperosai Lietuvoje 
gana brangus: trečios rū
šies dešimts paperosų kai
nuoja 25 lietuviškus centus, 
o II ir I rūšies da brangiau 
kainuoja.

Lietuvoje galima butų au
ginti daug tabako ir aprū
pinti Lietuvos rūkorius sa
vu tabaku. Tabako auginto
jai turėtų geresnį pelną iš 
tabako, negu iš kviečių. Ir 
visai Lietuvai butų naudin
giau, nes nereikėtų pinigų 
išmesti į užsienį.

Dabar Lietuvos tabako 
fabrikantai tabaką perka 
daugiausiai iš Rusijos ir net 
iš musų Amerikos, iš Virgi
nijos valstijos. Geras esąs 
tabakas ir Graikijos, bet jis 
brangesnis.

Lietuvos fabrikantai sa
ko, kad jie negalį pirkti ta
bako iš Lietuvos ūkininkų, 
nes šie esą, nemokės jo pa
ruošti. Bet ar nepigiau butų 
išmokinti juos tabaką pa

komediją. Tiesa, jis temos 
nedavė, paliko rašytojai pa
čiai pasirinkti. Bet rašytoja 
nebuvo nusiteikusi rašyti, 
taip sakant, “neturėjo tuo 
laiku įkvėpimo.” Ir todėl 
Žemaitė Višinskiu! štai ką 
atsakė: “Mat, Poviliuk, jei 
kas.atsitinka tokio, kas man 
širdį užgauna, sugriaudina 
arba supykdo, tai man tada 
nei galvoti nereikia.”

LENKIŠKU ZLOTU VIL
NIAUS KRAŠTE LIKIMAS

Tas įstatymas yra išleis
tas Vilniaus miesto. Kaip 
žinoma, šiandien zlotas jau 
beveik nesudaro jokios ver
tybės. Tačiau Lietuvos vy
riausybė ryžosi vietos gy
ventojams padėti ir dėl to 
nustatė aukštą kursą zlotui 
keisti. Atsižvelgiant į nenor- 
males paskutinio laiko ap
linkybes, Vilniaus srityje 
buvo toks didelis zlotų ant
plūdis, kad nustatytos keiti
mo normos negalės visų zlo
tų apimti. Taigi, Lietuvos 
vyriausybė, Suėjusi į kon
taktą su vietos finansinėmis 
įstaigomis ir bankais, nusi
statė išaiškinti, kiek krašte 
ištikrujų yra zlotų.

Todėl buvo paskelbtas į- 
sakymas, kad iki 14 lapkri
čio dienos visi Vilniaus kra
što gyventojai sudėtų savo 
turimus zlotus į Lietuvos 
banko skyrių Vilniuje. Pas
kui valdžia nustatys zlo
tams kainą 
juos litais.
savo zlotų už valdžios nu
statytą kainą atiduoti, tas 
galės juos atsiimti.

O kas iki 14 lapkričio die
nos savo zlotų į banką ne
piešė, tas jau negalės jų į 
Lietuvos pinigus iškeisti.

Kiek Lietuvos valdžia už 
lenkiškus zlotus žmonėms 
mokės, tai priklausys nuo 
to, kaip daug zlotų bus Į

ir išmokės už 
O kas nenorės

ruošti, negu mesti milijonus banką sudėta. Jeigu jų pasi- 
litų į užsienį!

Apdirbto tabako, Lietuva
rūdys labai daug, tai aukš
tos kainos valdžia negalės 
mokėti.

MAŠINA NUPIOVĖ DAR
BININKUI RANKĄ.

Salem, Mass. — Hunt- 
j Rankin garbarnėj šį utar- 

Pradėjo mušti japonus.— ninku mašina nupiovė dar- 
Kinija tikisi japonus nuga- bininkui Ernestui Cote’ui 
lėti. Is pradžių jos armija kairiąją ranką iki peties.

KINIJA.

Nežinomon Kelionėn...

Anglijos kareiviai sėda į traukinius ir atsisveikina su gi 
minėmiš, nes jų kelionė niekam nežinoma.

, užsienius, matoma! ne- Ra kui Lietuvos val. 
eksportuoja nei kiek Pačioj su 2iotais dalyti,
gi Lietuvoj suvartojama tai da nežinia.apie 50 milijonų paperosų ,_______
ir cigaretų per mėnesį, ku- NAUJO LENKŲ PREZI- 
nų pagaminimui reikia a- DENTO ŽMONA KAUNE, 
pie 100 tukstąnčių svaru ta- TZ ........... .
bako, o per metus suvarto- Kaune viešėjusi kelias 
iaina 600 milijonų paperosų Lenas dabartinio naujo 
cigaretų, kuriu padirbimui Lenkijos prezidento Rackie- 
reikia 1,200,000 svaru, arba viciaus žmona jau išvyko su 
600 tonų tabako. Cigarai Pį/^vais 1 •?.hal?
Lietuvoje visiškai ne ma- p ^1.a!lcl1zl-ia' Rackieviciene 
doj ir jie ten nedaromi. Jei-1 hgsiol gyvenusi Vilniuje.
gu aukšta ponija retkarčiais. s ,ni.aus
juos ruko, tai jie buna im- -v!a.kelintai dienų 
portuoti iš užsienio. Iš užsie- vmseti V ilniaus advokatų 
nio importuojamas ir kram- ^a!^L°s pumininkas Bion. 
tomas tabakas (chew tobac- ^?.\zan.oyskis, Kur. Wilen- 
co). Esą, jį kramto daugiau- ?^i Įeit ėjas ir buv. lenkų 
šia Lietuvos žvejai. zemes ministens Vyt.

Už tabako gaminius, Lie- Stanevičius, žymusis lenkų 
tuvos valdžia gauna 12 mili- Į110^8'0 atstovas prof. Eren- 
jonų litų pajamų per me
tus; t. y. banderolių akcy- 
zas (taksai).

Rašytojai ir jų raštų temos.
Daugelis mano, kad, kar

tą jau tu rašytojas, rašai 
straipsnius ir apysakas, tai 
ir gali parašyti, ko tik tavęs 
kitas paprašys. Tikrumoj 
taip retai kada buna. Rašy
tojas savo temas ima daž
niausia iš gyvenimo. Retas 
lašytojas gali rašyti sulig 
užsakymo. Paprastai, tai, 
apie ką rašytojas imasi ra
šyti. pats turi tatai pergy
venti, ar matyti kitus pergy
venant. Temos iš piršto ne
išlauši.

Da lietuvių spaudos drau
dimo laikais, žymus veikė
jas, Povilas Višinskis, pa
prašė rašytoją Žemaitę, kad 
ji parašytų scenai vaizdelį,
LIGONIAMS SVEIKATA

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

doma kurie geriausiai veikia žmo
gų’ s sveikatai.

Priedu prie to yra spalvuotas E ■- 
ropos žemlapis, kuris parodo šių die
nų mušius ore ir ant vandenio, taipgi 
didžiausi susikirtimai iš,oro ir ant 
sausž.emio. Kaina 35c. 3 setai už. SI.

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

SS

štai kokios skrybėlės ir kokie kostiumai dabar labai mado
je Paryžiuje. Jie nelabai gražus ir nelabai parankus, bet 
gera apsauga nuo nuodingų dujų. Nors iki šiol nuodingų 
dujų nei viena pusė da nevartojo, bet kas gali žinoti, kad 
jos nebus vartojamos ryt ar po ryt ?

, PER 10 METŲ RINKO 
' ALIEJAUS SKARDINES.

Kendallville, Ind. — Ga- 
! ražo savininkas, Robert 
I Shanovver, per 10 metų čia 
rinko ir krovė tuščias Plėši
nes nuo aliejaus. Jis surinko 

1 jų 45,000. Dabar jis jas par
davė ir gavo tik $5. Jas nu
pirko biznierius, kuris augi
na sliekus meškeriotojams.

PAJIEŠKOJIMAI
ALENUTĖ PONELI ŪKĖ pajieš- 

kau mano tėvo, jis paliko mano su 
sergančia motinėle Oktpberio 30 d., 
1939. Jis mažo ūgio, menko sudėjimo, 
turi sužeistą žandą ir pagadintą aki.

1 -19 metų.

(Čia jo paveikslas.)
Paskutinį kartų girdėjom kad Lie

pos mėnesy jis buvo pas jo seserį 
Ru<lzit>nienę, 1429 Sheffield st., Pitts
burgh, Pa. Bet dabar kur jis yra ne
žinom. Aš maža, motinėlė serga, ne
turiu kas mus užlaiko, kenčiam dide
lį vargų. Brangus tėveli, pasigailęk 
mus, atsišauk. Kas pirmas praneš, 
busim labai dėkingi ir stengsimės at- 
lyg'nt. Miss Helen Ponalis

139 Morris st., Philadelphia, Pip

TAUTŲ VADAI IR VADUKAI.
Yra vadų ir vadukų. Vie- nimas, ir da “su pridėčku,” 

buvo siuntinėjimas į Len
kiją.

Yra litų kunigų algoms; 
yra jų lenkiškiems grafams 
ir kitokiems Lietuvos žmo
nių ėdikams, bet užmokėti 
Amerikai nors procentus už 
skolą—pinigų nėra!

Už kunigų algas ir už tas 
dovanas visokiems grafams 
Lietuva negauna nei ačiū. 
O jeigu tie pinigai butų su
vartoti Amerikos skolai mo
kėti, tai Lietuvos ir lietuvių 
vardas Amerikoj šiandien 
stovėtų šimtą kartų aukš
čiau.

Iš to jau matome, kad 
musų tėvynės priešaky sto
vi ne vadai, bet vadukai.

P. Lunksna.

ni vyrai, kiti nykštukai. 
Štai, Lincolnas. Jis panaiki
no juodveidžių vergiją. 
Juodveidžiai pietinėse val
stijose dirbdavo savo po
nams už dyką ir buvo laiko
mi gyvulio vietoj. Užtai ver
gų laikytojai prieš Lincolną 
sukilo ir nutarė atsimesti 
nuo šiaurinių valstijų. Kad 
išlaikyti valstybę čielybėj, 
Lincolnas pradėjo karą 
prieš vergijos palaikytojus. 
Tai buvo Civilis Karas, pa
ėmęs daug aukų, bet apsi
vainikavęs žmoniškumo lai
mėjimu. Vergija buvo pa
naikinta ir valstybės čielybė 
išlaikyta.

Lincolnas buvo tikras va
das.

Dabar paimkime Suomi
ją. Visos Europos šalys atsi
sakė Amerikai skolas mokė
ti, o mažiukė Suomija mo
kėjo. Kai kam tas gal išro
dė paika politika. Bet dabar 
matom; kad šita politika bu
vo labai išmintinga. Šian
dien Suomija gauna iš Ame
rikos netik daug užuojau
tos, bet ir paramos. Prezi
dentas Rooseveltas davė jai 
$10,000,000 kredito, o Ame
rikos visuomenė renka au
kas ir* tūkstančiais siunčia 
Suomijon.

Išmintingi Suomijos va
dai !

O kaip su musų Lietuva? 
Ji irgi skolinga Amerikai. 
Ar ji moka nors procentus? 
Ne, nemoka. Sako, pinigų 
nėra. Žinoma, kas pinigų 
neturi, tas negali mokėti. 
Bet kodėl Lietuva turi pini
gų kunigų algoms? Kodėl ji 
turi pinigų lenkų dvarinin
kams už dvarų žemes, ku
rias Steigiamas Seimas bu
vo nutaręs nusavinti be at
lyginimo? Štai, Lietuvos 
laikraščiai praneša: “grafui 
Tyškevičiui ministerių ka- 

i binetas nutarė už nusavin
tas žemes išmokėti 1,500,- 
000 litų. Dėl krizės, bus iš- 
__ rirmas iš
mokėjimas, 150,000 litų, 

____  jau išsiųstas į Paryžių...”
Kitiems pabėgusiems Lie

tuvos dvarininkams atlygi-

PANAIKINKIT
PLEISKANAS ir TO 
Sustiprinkit yįA 
PLAUKUS

Vartokite Alexander's Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinantį Toąik*. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

AMŽINOS DAINOS.
šioje knygutėje telpa 14 geriausių 

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui. Kaina .... 15c.

2 Sampalu.
ALEXANDER’S CO.

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

NAUJA VAISTŲ KNYGA

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

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

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

! LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Širdingai Linkime Višiems:
Idėjos Draugams ir Priešams ir

VISIEMS MUSŲ BIZNIO RĖMĖ.)AMS .

CHARLES BANUSH
(Kazys Beniušis)

Pirma Lietuvių Naujų ir Vartotų Rūbų ir Kitokių 
Daiktų Krautuvė.

332 Notre Dame Ave., Winnipeg, Man., Canada.

kreucas, lenkų didikas Hu- 
ten-Čapskis ir kiti. Į Kauną 
taipgi yra atvykę šiuo metu 
Vilniuje gyveną kaip pabė
gėliai labai žymus lenkų ra
šytojai, žurnalistai ir tt.
KLAIPĖDIEČIAI ATEINA

LIETUVON MAISTO 
PIRKTI.

Paskutiniuoju laiku Klai
pėdos krašto gyventojų atsi
lankymas į musų pusę padi
dėjo. Atėję daugiausia per
ka žąsis, antis ir kiaulių ly
dytus taukus. Už perkamus 
mairto produktus moka ge- dahnds.1 Pk
ras kainas ir džiaugiasi, kad 
ga’i gauti

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

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

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

Karas Europoje

REIKALINGAS
Senyva^, Vyrrts, ^ris moka kar- 

penderiaut*, tai yra ' frenii t ir firiišiuot 
vienos šeimynos nadids. Geram vy
rui darbas ant visados. Taipgi reika
lingi 2 darbininkai prie kirtimo mal
ku, $2.50 už kordą. Darbas ant visos 
žiemos, atsišaukite: (2)

1519 Washington street.
WALPOLE, MASS.

NAUJAUSI IR GRAŽIAUSI 
D A R1A U S - GIK Ė N O SIE N1NIAI

KALENDORIAI
1940 METAMS

JIE ATVAIZDUOJA abudu 1

Parsiduoda Farma.
100 akelių žemes, viskas gerai au

ga. upė teka per farma, sala, stubos. 
Pric.astis pardavimo—esu labai se- 
i us. n vedęs ir nesveikuoju Oras 
čia jaukus, žiemos visai trumpos, 
nešaltos. Platesnių žinių klauskite 
laišku. Parduosiu pigiai. Dabar ge
riausias laikas pirkt. (2)

R. Mitih.ll
.Aladdin Star Route,

Colville, AVash.

kunus, jų tikrų orlaivį Lituanicų ir 
Soldino miškų, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15x23 didumo, labai pui
kus artisto J. Arlausko piešinys. 
<11 až ausia Kalėdine dovana nusiųsti 
Lietuvon. Kaina 25c. u: vienų. Už
šąlant pa vine'it kokiais norit me
nes ais. lietuviškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, ar
ba biznieriai kreipkitės dėl informa
cijų šiuo adresu:

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

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite "Naujienas.”

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje,

Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų 
jjrenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.

Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 5

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.
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X T ŠI SKYRIŲ TVARKO
 M. MICHET JONIENĖ.

12 TAISYKLIŲ SVEIKA
TAI PALAIKYT.

D-ras George D. Wolf, 
žymus gerklės ir nosies ligų 
specialistas New Yorke, pa
taria laikytis šitų 12-kos tai
syklių sveikatai palaikyti:

1. Maudynė: Maudytis 
geriausia iš vakaro, prieš 
einant gulti. Iš ryto maudy
tis pavojinga, nes nuo šilto 
vandens atsidaro odos sky
lutės ir išėjus Į šaltą orą 
greitai galima peršalti.

2. Šlapi plaukai: Dabo
kis, kad su šaipiais plaukais 
neišeitum iš namų, nežiūrint 
ar oras lauke šiltas ar šaltas.

3. Atšalimas: Labai pavo
jinga sušilus staigiai atšalti. 
Todėl po sunkaus* darbo, 
greito ėjimo, bėgimo, šokių 
ar mankštos niekados ne
gerk šaltų gėrimų ir neik Į 
šaltą kambarį ar šaltą orą 
lengvai apsirengus. Be to, 
visados venk skersvėjo 
(ciongo).

4. Šlapios kojos: Dabokis, 
kad kojos neperšaltų ir ne
sušlaptų. Išlipus iš lovos ne
stok basa koia ant pliku ir 
šaltų grindų. Visuomet lai
kyk nrie lovos šliures, šla
piomis dienomis visados už
sidėk kaliošus (robus) ir 
reinkota, arba turėk lietsar
gi-

5. Maudymas ir nardy
mas: Jauni žmonės mėgsta 
“pasirodyt” visokiomis kvai
lystėmis. bet didžiausia 
kvailystė iš visų, tai nardy
mas i vandeni. Vasaros lai
ku šiltomis dienomis protin
gai pasimaudyt nieko ne
kenkia. bet niekados nerei
kia nardyt. Taipgi nereikia 
būti vandeny iki lupos pasi- 
darvs mėlvnos ir pradėsi 
drebėt. Vėsiomis dienomis 
maudytis visai nepatartina, o 
ypač pavoiinga sėdėti prie 
vandens šlapiu kostiumu.

6. Persidirbimas: Nedirbk 
perdaug sunkiai, nes persi
dirbimas sumažina atsparu
mą visokioms ligoms. Ypač 
pavojinga sunkiai dirbti at
sikėlus po ligos.

7. Apranga: Neik i šaltą 
orą be kepurės. Nenešiok 
vasarinių baltinių žiemos 
laiku. Įsitaisyk žieminius, 
šiltus.

8. Bandra higijena: Sten
kis nesirūpinti. Laikyk tvar
koj savo odą. dantis ir skil
vį. Sveikatai sumenkėjus,

Studentų Išrinkta Gražuolė.

Kentucky universiteto studentai išrinko šitą mergaitę kaip 
gražiausią visam universitete ir įdėjo jos atvaizdą savo 
knygon 1940 metams. Ji vadinasi Jeanne Barker.

žmogų visuomet užpuola 
gerklės ir nosies ligos.

9. Rūkymas ir gėrimas: 
Niekados perdaug negerk 
ir nerūkyk. Po truputį gali
ma, paimti ir vieno ir kito, 
bet sveikatai bus daug ge-
iau, jeigu alkoholio ir taba

ko visai nevartosi.
10. Nosies pūtimas: Nie

kados nepūsk smarkiai no
sies, nes gali sugadinti sau 
ausis.

11. Nosies plovimas: No- 
ies kanalai yra sujungti su

ausies kanalais, todėl traukt 
nosį vandenį ar kito*kį sky- 
iiiną yra pavojinga, nes ga
ma užkrėsti ausies kanalus.

12. Maistas ir jo pašalini
us; žmogui reikia netik 

algyt, bet ir “laukan išeiti.” 
a.d viduriai lengviau valy-

iųsi, reikia kuo daugiausia 
algyt daržovių ir vaisių. 
Juona geriausia rupi. Maiš
as visados turi but šviežias 

ir sveikas. Bet niekados ne- 
persivalgyk. Sveikiau yra 
luputį nedavalgyt, negu 

persivalgyt. Jeigu viduriai 
užkietėja, tai reiškia, kad 
netinkamas maistas valgo
mas. Reikia daugiau valgyt 
laržovių: gručkų, kopūstų, 

burokų, morkų, bulvių ir ki
tų. Viduriai turi išsivalyt 
kasdien.

KAIP GAMINTI VAL
GIUS.

Kepta aviena.
Ką tik paplautos avies 

mėsa netinka valgiams ga
minti, reikia kad ji pastovė
ti bent 2-3 dienas. Kepant 
ivies kulšį, pirma reikia 

nutrinti actu ir palaikyti 
bent vieną valandą. Po to, 
nutrinti su druska. Padėjus į 
keptuvę, riebią pusę į viršų, 
kepti karštoj,? krosnyje. 
Kaip apgeltonuoja, užpilti 
kelius šaukštus karšto van
dens, sudėti prieskonius, 
kaip tai: pipirų, lauro la- 

i pelių, svogūną, jei kas mėg
sta, česnaką. Mėsą nuolat 
laistyti keptuvėje susidariu- 
iu padažu. Baigiant kepti, 

uždėti grietinės su trupučiu 
miltų. Padažui leisti užvirti. 
( stalą paduodama su buro
kėliais ir. bulvėmis.

Troškinta aviena su kmy
nais.

Šiuo atveju gali būti pa
naudota ir priešakinė avies 
dalis. Mėsą kartu su kauliu-

kais sukapoti į porcijas. Su
kapotą mėsą pasūdyti, pa
barstyti kmynais ir pipirais, 
norint, galima pridėti čes
nakų ir leisti pastovėti pusę 
valandos. Taip paruoštą, 
kiekvieną gabalėlį \ pabars
tyti miltais ir apčirškinti 
keptuvėje su riebalais. Ap- 
čirškintą mėsą sudėti į indą, 
o į keptuvėje pasilikusius 
riebalus įpilti karšto van
dens, užvirinti ir visą tai su
pilti ant mėsos, sudėti prie
skonius, uždengti ir troškin
ti. Pradėjus mėsai minkštė- 
ti, uždėti grietinės. Į stalą 
duoti su apkepintomis bul
vėmis ir salotėmis.

NAMINIS SIRUPAS NUO 
KOSULIO.

Sakoma, kad šitas sirupas 
esąs daug geresnis negu 
koks nors pirktinis, o pada
ryt jį visai lengva ir pigu.

Reikia supiaustyt š^ps 
svogūnus ir sudėt į dubelta- 
vą puodą (double boilerį). 
Vandens reikia įpilti tiktai 
į apatinį puodą, bet ant svo
gūnų nereikia. (Ant svogūnų 
užpilama pusė puoduko me
daus ir ant lengvos ugnelės 
šutinama porą valandų. 
Tuomet išvirinti su medum 
svogūnai perkošiami — ir 
vaistas gatavas. Jį galima 
imti kada tik kosulys atsi
randa. Bet jis geriausia vei
kia šiltas, todėl kiekvieną 
sykį patartina pašildyt.

Sakoma, kad šaukštukas 
ar du šito sirupo visados su
laikys kosulį. Pamėginkit.

MORKŲ IR BUROKŲ 
SUNKA.

Morkos ir burokai turi 
daug musų kunui reikalin
gų mineralų. Juose yra 
daug kalio, natro, kalkių, 
geležies, magnezijos ir kitų. 
Tie dalykai reikalingi mu
sų odai, kaulams, nariams, 
raumenims, kraujui. Be jų 
dažnai sustingsta nariai, 
oda pasidaro sausa ir skau
dama, plaukai pradeda 
slinkti, žaizdos negreit gija, 
reumatizmas kankina ir tt.

Taigi patartina dažnai 
pasidaryti iš žalių morkų ir 
burokėlių sunkos ir išgerti. 
Kas antrą ar trečią dieną 
galima visiems šeimynos 
nariams padalyti tokios sun
kos po stikliuką. Krautuvė
se yra tokių įrankių, kuriais 
iš šakniavaisių išspaudžia 
sunką; bet kas tokio įrankio 
neturi ar nenori pirkti, gali 
kelias morkas ir burokėlius 
ant tarkos sutarkuoti. Iš tos 
košės sunką išspausti bus 
jau nesunku. Galima tą košę

šaukštuku su-ir nespaudus 
valgyti.

LEMONO SUNKA.
Lemonas turi daug vita

minų A, B ir C. Visi jie rei
kalingi musų sveikatos pa
laikymui. Todėl patartina 
kasdien, iš ryto ar vakare, 
išspausti pusę lemono ir iš
gerti su vandeniu. Iš pra
džių bus rukštu, bet greitai 
prie to priprasit ir paskui 
jau norėsit tos rukšties.

SPALGENOS KAIP 
VYŠNIOS.

Spalgenas (spanguoles) 
galima taip išvirint, kad iš- 
rodys kaip vyšnių uogienė. 
Štai receptas:

1 svaras spalgenų.
2 puodukai cukraus.
1 puodukas vandens.
Diskelis baking sodės.
Sumaišyk viską dideliam 

: u. ;de, nes iš sodės kils pu- 
ir užvirink neuždengtą, 

žvirs, tada gerai už- 
<’c: ' virink 15 minutų la- 

mgva, nes nuo smar- 
•irimo uogos sutruks.

i ‘us, nuimk nuo ug- 
.i ■ nenudengus padėk 

; ■ ’ • šitaip išvirtos
spalg nes • trodvs kaip rau
donos vyšnios ir bus labai 
skanios. Jos labai tinka kaip 
priedas prie paukštienos.

Gimė Su Dviem Galvom.

Čia parodyta Mrs. Lee Herro n iš Bristolio, Tenn., su savo 
mažute dukrele, kuriai daktarai nupiovė vieną galvą. Mer
gaitė buvo gimus su dviem galvom. Viena galva buvo nor
malė, su vienu kaklu, o kita, mažesnė, buvo priaugus prie 
pirmosios šono ir kaklo neturėjo. Daktarai ją pašalino ir 
mergaitė taisosi.

NEGUS.
Šįmet yra labai madoj 

gerti karštą vyną, kurį su
taisius vadina negumi. Tai
gi, žiemos laiku susilaukę 
sušalusių svečių, sumanios 
šeimininkės lai juos pavai
šina karštu vynu.

NEGUS IŠ PORTVAINO.
1 pt. portvaino.
y2 lemono.
■A* puoduko verdančio 

vandens.
3 šmotukai cukraus.
Biskelis trinto muskatinio 

riešuto (nutmeg).
Sušildžius vyną, supilk jį 

į karštą uzboną, įdėk lemo
no sunką ir žievę, supilk ver
dantį vandenį ir įdėk cukrų. 
Tegul karštai pastovi kelias 
minutes, arba tol, kol rei
kės vartot. Pilant į stiklus 
perkošk ir Į kiekvieną stik
lą užberk ant viršaus biske- 
lį sutrinto muškatinio riešu
to. Muškatinį riešutą galima 
visai išleisti, jeigu jo skonis 
kam nepatinka.

DANGAUS SUTEMOS.
Žiuri liūdnos akys 
Iš liūdno dangaus 
Ir pavydi žemei 
Bundančio žmogaus.
O nuo žemės kyla 
Maldos ir keiksmai, 
Žemėj žydi kraujas, 
Vargas ir skausmai.
Kažkas jieško Dievo, 
Laimės amžinos, 
Bet skriauda užgniaužia 
žodžius aimanos.

/ Ak, dangus negirdi 
Merdinčio skausmuos, 
Rodyk karštą širdį, 
Sako, tai — akmuo...
Mielas vargo broli, 
Sese mylima, 
Mus visus gaivina 
Žemės šiluma.
Žemei pasiguosti 
Tu visad gali, 
O dangaus svajonė 
Taip toli, toli!..
Jis liūdnai aptemęs, 
Rustus ir baugus, 
Nes prie žemės veido 
Glaudžiasi žmogus.
Tad nelauk stebuklo — 
Jis tau nepadės;
Čia jieško sau laimės, 
Meilės ir širdies.
Žemė — tai paguoda 
Ir viltis žmogaus.
Tik pirmyn pro juodas 
Sutemas dangaus!..

M. Tamašauskas.
MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para

šė August Bebel, vertė V. K. R. 
Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
ga lietuvių kalboje tame svarbiame 
klausime. Pusi. 4?9, 1915 m. . . $2.00

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

V. Ramanauskui. — Ačiū J 
už dainušką apie Lietuvos, 
poniutes, bet laikraštin ne
dėsime, nes Amerikos lietu-1 
viams ji nelabai supranta
ma. Prašom parašyti žinu
čių iš Lowellio lietuvių gy
venimo bei jų veikimo; ži- 

! nios laikraščiui visuomet pa
geidaujamos.

New Yorko Poetui. — At
siprašom, bet tokių raštų 
“Keleivis” netalpina. Bol
ševikus galit girti, bet nerei
kia kolioti tų, kurie su jais 
nesutinka. Ypač neleistina 
“kiaulėmis” ir “Washingto- 
no skalikais” pravardžiuoti 
šalies valdžią. Jeigu ši vai- 
džia tamstai tokia bloga, tai, 
kodėl gi nenuvažiuoji So
vietų Rusijon?

Ar Buvo Visuotinau Tvanai.:—Kaii j 
Nojus galėjo surinkti į kelias die 

nas visų veislių gyvulius, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemts kamuolį ? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto? 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim 
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo idomi. Kas žodis—ta', 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku 
nigų argumentas griūva. Mokslas ii 
n,okg1as nuo pradžios iki galo. Kai
na .....................................  25c

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS IR 

ANGLIŠKAI-LIETUV1ŠKAS. telpa 
18.000 žodžių, labai parankus turėt 

; kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina SI.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuviu kalboje nė:a. Gauna
mas “Keleivy.”

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Jos Mačiulis — pirmininkas, 

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

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

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

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

726 — Sth St., Waukegan, Ill.
KASOS GLOBĖJA!

D. Lauraitis, K. Ambrozunas. 
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

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

•fn.ąd od a up: f ‘oisouąiu ouzo^ luatp 
Liuosybes Svetainėje, kamp. Sth ir 
Adams Sts. Waukegan. Ill.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p 
ir ruo 6 iki R:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

GENERALINIO KONSULATO NEW 
YORKE PRIIMTOS AUKOS.

Pakvitavimas Nr. 20.
Vilniaus reikalams:

A. Apšėgienė, Auburn, Me., 
prisiuntė surinktų aukų $6.80.

Chas W. Wasilius, Hilldale- 
Plainsville, Pa., $11.30.

Kanados Lietuvių Sąjunga, 
per A. Sakalą, $14.00.

V. V. S. Skyrius, New Bri
tain, Conn, (prisiuntė J. Petka- 
vičius) $33.27.

Taurų Kliubas, Scranton, Pa., 
per W. A. Meškuną, $25.00.

John Anumas, Brooklyn, N.Y. 
$20.00.

V. V. S. Montrealo skyrius, 
per A. Sakalą, $51.00.

L. Uk. Gedimino Kliubas, Ha
verhill, Mass., per S. Dzingele- 
vičių, $25.00.

Iš E. White Plains, N. Y., 
gauta per S. Dailidėną, $30.00. 
A. C. W. of America, local 218, 
Baltimore, Md., per Al. Zablas- 
ką, $50.00.

Ignas Budreckis, Elizabeth, 
N. J., $2.00.

Šv. Izidoriaus D-jos, Bronx, 
N. Y., prisiuntė Kazimieras 
Kavaliauskas, $33.45.

Bayonne, N. J., masinėse pra
kalbose lapkričio 19 d. surinkta, 
prisiuntė Vincas Brunza, $82.00

Sandaros 33 kuopos, Nor
wood, Mass., (prisiuntė J. M. 
Tumavičienė) $36.00.

V. V. S. Skyrius, Baltimore, 
Md., prisiuntė adv. Nadas Ras
tenis, $134.88.

Am. Lietuvių Tautininkų Kl., 
Brooklyn, N. Y., per J. Narvy
dą, $50.00.

Juozas Kripaitis, Ann Arbor,
Mich. $5.00.

Vilniaus Fondas, Hartford, 
Conn., per A. J. Mašiotą, 
$160.00.

Monika Witkus, Richmond 
Hill, N. Y., $2.00.

Adv. William F. Laukaitis, 
Baltimore, Md., $100.00.

Liet. Piliečių Kliubas, Hud
son, Mass., per J. Jackevičių, 
$25.00.

SLA 2 apskr. Mass valstijoj, 
per J. Dvarecką, Worcester, 
•Mass., $100.00.

Lietuvių Lyros Choro, Balti
more, Md., prisiuntė P. Peterai- 
tis, $6.00.

K. Kavaliauskas, Bronx, 
N. Y., per A. Stankevičių $5.00.

J. Ramanauskas, Minersville, 
Pa., per “Laisvę” $13.00.

Operetės choro, Brooklyn, N. 
Y., parengime lapkričio 18 d. 
surinkta, prisiuntė P. Bajoras, 
$53.00.

D. Antanaitis, Philadelphia, 
Pa., prisiuntė surinktų aukų, 
S6.00.

Bronius ■ Sriubas, Brooklyn, 
N. Y., $2.00.

Andrius Kaminskas, Newark, 
N. J., per A. S. Trečioką, $1.00.

So. Boston Lithuanian Citi
zen’s Association, pen konsulą 
A. O. Shallną $121.00.

Mass. Vai. Lietuviškų Drau
gijų Komitetas, per St. Michel- 
soną, $93.23.

Liet. Kriaučių skyr. 149, per

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis1 Kalbą

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie S
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION $

KAINA $1.00. O

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

i SVEIKATAJ TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS
! KIEKVIENAM ŽMOGUI.I '
! Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Auatomi-
i jos. Fiziologijos ir Hygienes.i ' Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 

kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

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

Knyga .140 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

WJMJlWJnilBnTiMlUllillll'illlUrilDMlEllllUIllIIMlllfliEiniW 

J. Palaimą, Dorchester, Mass., 
$50.00.

Lietuvos šelpimo Fondas, 
Lawrence, Mass., per Antaną 
Snapauską, $100.00.

Hoosick Falls, N. Y. lietuviai 
per A. Žilinską, $38.00.

M. Byronas. Lewiston, Me., 
per “Laisvę,“ $5.30.

Chas. W. Wasilius, Hilldale- 
Plainsville, Pa., $15.00.

Vincas Ambrozevičiufe, Ne
wark, N. J., aukojo $1.00 ir pri
siuntė spalių 9 d. minėjime su
rinktus $10.36, iš viso $11.36.

SLA 7 apskr., Pittston, Pa., 
per A. Gaiinską, $10.00.

Lietuvių Salės b-vės Kalėdų 
Egi. Fondas, Baltimore, Md., su
rinko ir prisiuntė per Oną Lu
kas, $17.10.

Antanas Kupris, Wilkes Bar
re, Pa. prisiuntė $4.00.

Martynas Veiveris, North 
Grafton, Mass., $2.00.

Liet. Politikos Kliubas, Kear
ny, N. J., per J. V. Baltrukonį, 
$5.00.

Cliffside, N. J., liet, visuome
nė, per J. Grabauską ir J. Ba- 
kuną, $71.50.

Iš viso Vilniaus reikalams su
aukota — $1,626.69. Anksčiau 
paskelbta $1,084.15. Bendrai— 
$2,710.84.
Klaipėdos tremtiniams:

Lietuvių Kongreso skyrius, 
Haverhill, Mass., per A. J. Na
vicką, $115.07.
Įvairiems reikalams:

Kastantas Stuikis, Baltimore, 
Md’., per'V. V. S. skyrių, pri
siuntė adv. Nadas Rastenis, 
šventosios Uosto stat., Laisvės 
Paskolos bonų $25.00.

M. Aukštaitė, Montreal, Ka
nada, už išplatintus VGF ženk
lelius, $10.00.

Martynas Veiveris, North 
Grafton, Mass., Prisikėlimo 
bažn. Kaune, $3.00.

Iš viso skelbiama $1,779.76.
Pastaba: Kabeliais išsiųsta 

Vilniaus reikalams: lapkričio 14 
•d.—$1.000.00, lapkričio 29 d.— 
$1,000.00; čekiais išsiųsta: lap
kričio 15 d.—$267.45 (jų tarpe 
$84.15 Vilniaus reikalams) 'ir 
gruodžio 13 d.—$779.76 (jų tar
pe Vilniaus reikalams $626.69).

Gen. Konsulatas visiems ge
ros širdies aukotojams ir rinkė
jams nuoširdžiai dėkoja.

1939, gruodžio 14,
New Yorkas.

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Rnnkius reikalingiausių žodžių ir 
laaikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvie- 
i.as gali greitai išmokt kalbėt anglija 
<ai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
aet čieli sakiniiį, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir 11. Su fone- 
išI.tj išturimu ir gramatika. Antra 
>adidinta ir pagerintu laįda. Sutaisė 
Rt Michelsonas Pusi. 95............... 35c.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) žy- 
Jinti Giria; (3) KJada; (4) KofeK- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki i visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kama .................... Ific.
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KAS UKDEM LIETUVOJE
Nuo musų koicipondentq ir ii Lietuvos Laikraičlą.;

Kurlink Eina Lie 
tuva?

Didelė Čigonų Ark
liavagių Byla.

Jų Laivas Buvo Susprogdintas
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Į blaivybę, ar i clidssnj 
girtuokliavimą?

Prieš karą girtavimaą Lie
tuvoje buvo labai paplitęs. 
Mažai kas tuomet su šia ne
gerove kovojo, šiandien ra
šoma ir kalbama, kad girta
vimas labai sumi žėjo ir me
tai iš metų einarr a į blaives
nį gyvenimą. Per įvairias 
paskaitas, ypač moterų 
draugijose, kalbama, kad 
girtavimas žymiai sumažė
jęs. ^Tačiau objektyviai tei
gimui nesinori tikėti.

Atrodo, kad užuot ėję 
prie visokių smuklių ar res
toranų mažinimo, jų skai
čius vis didėja. Jeigu prieš 
porą metų degtinė buvo par
davinėjama tik i alstybinėse 
parduotuvėse ir restoranuo
se, tai šiandien mes jos ga
lim nusipirkti beveik kiek
vienoje krautuvėje. Pirmie
ji degtinę pradėjo pardavi
nėti “Paramos” krautuvėse 
o ją pasekė kitos krautuvės. 
Keistai atrodo, kad šiandien 
dažnoj nedidelėj maisto 
produktų krautuvėj, langų 
vitrinos papuoštos degtinės, 
krupnikų ir vynų bonkomis 
Tai vargu tas rodo blaivėji- 
mo žymes.

Prieš karą, maisto krau
tuvėse degtinė nebuvo par
davinėjama. Savaime per
šasi išvada, jeigu degtinės 
mažiau gertum?, mažose 
krautuvėse jos niekas nelai
kytų, nes ji tikrai neišsimo
kėtų. Dabar viriems labai 
patogu, kad čia pat pašo
nėj krautuvėlėj yra degti
nės. Pirkdami krautuvėlėj 
kasdienines prekss, dažnai 
nepamirštam “apetitui” pa
imti ir šio skystimėlio. O 
šiuo gripo metu, tai esą ge
riausi “vaistai.”

Prie girtuokliarimo dar
giausia žmones įpratino ku
nigų “Blaivybė,” kuri pra
dėjo steigti po visą Lietuvą 
savo “traktierius” su svai
galais.

odžių ir 
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BERNAS PRAGĖRĖ AR
MIJAI SKIRTĄ ARKLĮ.

Šiomis dienomis Lietu
voj buvo pareikalauta, kad 
ūkininkai pristatytų armijai 
savo arklius. Todėl ir netur
tinga Gedraičių apylinkės 
našlė turėjo savo arklį ati
duoti. Jinai paprašė savo 
kaimyno berną, kad tas nu
vestų jos kuiną į Tauragės 
Įgulą-

Bernas pasiėmė jos arklį 
ir išjojo. Sugryžę 5 jis prane
šė tai ūkininkei, kad jos ark
lį kariuomenei atidavė. Ka
da visų gyventojarkliai iš 
kariuomenės buv ? sugrąžin
ti, ūkininkė pradėjo dėl sa
vojo arklio negrįžimo neri
mauti. Iš kariuomenės parei
gūnų sužinojo, kad jos ark
lio niekas neatvedė. Tada 

•ūkininkė apie įvykį prane
šė policijai. Veriant kvotą 
paaiškėjo, kad samdinys jos 
arklį nuvedęs į Skaudvilės 
miestelį pardavė o pinigus 
pragėrė. Dabar šiam samdi
niui iškelta byla, ir teks 
skaudžiai nukentėti.

Jau nuo 1935 metų Su
valkijoj ir Žemaitijoj siautė 
arkliavagių gauja, kurios 
policija ilgai negalėjo su
sekti.

Suvalkijoj pavogti arkliai 
būdavo gabenami į Žemai
tiją ir tenai išmainomi arba 
parduodami, o pavogti Že
maitijoj rasdavo gerą rinką 
Suvalkijoj.

Tik pereitų metų pradžio
je prieita išvados, kad tų 
vagysčių kaltininkai yra či
gonai, turį tarp savęs gimi
nystės ryšių arba priklausą 
vienai stovyklai. Aiškinant 
įtartų čigonų veikimą, pa
aiškėjo, kad Suvalkijoj ark
lus vogdavo Jurgis Ado
maitis, Matas Kasperavi
čius, Kazys Brižinskas, 
Mykolas Adomaitis, Silves
tras Brižinskas, Magdė Ado
maitytė, Aleksandras Bri
žinskas, Magdė Bieliaus
kienė, Vincas Majauskas ir 
Leonas Majauskas.

Taigi šių metų lapkričio 6 
dieną Marijampolės apy
gardos teismas sprendė šitų 
čigonų bylą. Kaltinamųjų 
uolan buvo pasodinti čigo

nai: Jurgis Adomaitis, Ma
tas Kasperavičius, Kazys 
Brižinskas, Aleksandas Bri
žinskas, Aleksandras Ado
maitis, Vincas Brižinskas, 
Mykolas Adomaitis, Silvest- 
as Brižinskas, Magdė Ado

maitytė, Magdė Bieliauskie
nė, Vincas Majauskas, Leo
nas Majauskas, Stasys Ado
maitis, Liudvikas Brižins
kas, Petras Fišeris ir du ūki
ninkai, J. Ragauskas ir S. 
Aleksandravičius, kurie 
mainę arkliais su čigonais, 
buk žinodami, kad tie ark
liai yra vogti. Byloje daly
vavo net 58 žmonės, iš kurių 
18 kaltinamųjų, 20 nuken
tėjusių. Daug liudininkų iš 
Žemaitijos neatvyko; bet 
teismo salė buvo perpildyta 
ūkininkais iš artimųjų kai
mų.

Bylai nagrinėti buvo skir
ta trys dienos, tačiau spren
dimas buvo paskelbtas tą 
pačią dieną vakare. Visi či
gonai pripažinti kaltais ir 
nuteisti nuo 2 iki 3 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
gaujos vadas, Jurgis Ado
maitis, gavo net 5 metus 
katorgos.

Ūkininkai Ragauskas ir 
Aleksandravičius buvo iš
teisinti.

Visi čigonai buvo nepa
tenkinti teismo sprendimu. 
Ypač įspūdingai ir grasi
nančiai protestavo gaujos 
vadas Jurgis Adomaitis 
prieš tokią smarkią baus
mę,- “už tas skuras,” kai, jo 
nuomone, už žmogaus už
mušimą esančios mažesnės - 
bausmės. Į teismo sa4ę buvo 
susirinkę čigonai net iš vi
sos Lietuvos, kurie palaikė 
savo vado protestą, pakel
dami baisų triukšmą.

AS

ni

UKMERGĖJ BUVO 
KONCERTAS.

Ukmergės gimnazijos pa
talpoj 11 lapkričio vakarą 
buvo koncertas. Dainavo 
Kauno operos dainininkė V. 
Dagelytė - Valadkienė ir 
Kauno universiteto choras.

•V;
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Čia matom išnešant j krantą sužeistus Anglijos jurininkus, 
kuriu laivą “Madgapurą” nu skandino" Anglijos pakrašty 
vokiečių submarina.

BALTGUDIJOJ KONFIS
KUOTI DVARAI.

Kaip praneša Elta, vaka
rų Gudijos tautinė atstovy
bė vienbalsiai nutarė konfi
skuoti visus dvarsu. Dvari-

to 
na

k-
no

ta.

čigonai užplūdo
* KAUNĄ.

Paskutiniu metu vis dau
giau čigonų šeimų su visa 
manta iš kaimų plusta į 
Kauną. Vasarą Ir rudenį 
praleidę kaimuose, žiemą 
nori praleisti Kaune ar prie 
Kauno.

ilk

j Žinios iš Konsulato.
Lenkijos pabėgėliai.

Lietuvos vyriausybė, ap
svarsčiusi padėtį ryšium su 
dideliu pabėgėlių skaičium 
iš Lenkijos, kurie apsunkina 
mažą valstybę, jau ir be to 
kenčiančia Europos karo , , TZ ... .. , .
pasėkas, kreipėsi į Suvietų, baltinamoji yia kai- 
Vokietijos, Švedijos, Danį- 
jos, Norvegijos ir Amerikos! 
vyriausybes, prašydama 
perimti dalį lenkų pabėgė
lių. Sovietai jau davė suti
kimą ; kitų atsakymas tebe
laukiamas. Savaime supran-

NELAIMINGAI PASIBAIGUSI MEILĖ.
Vaikinas gavo 4 kulkas, o 
mergina—4 metus kalė

jimo.
Spalių 30 d. Kauno apy

gardos teismas sprendė Ve
ronikos Trakimaitės baudž.

miete mergina, 25 metų am
žiaus, kilus iš Tilvikų km.,

1 Gelonių vals.
Ji keletą metų draugavo 

su savo kaimynu F. Januš
kevičium iš Mykoliškių km. 
Žaslių vals. Januškevičius

j ei u 11 icio. ua venine oiiuidii- v m i • .. •. ,
lama, kad pabėgėliai nebus uz ,Tiakimaitę buvo penke-^ 
siunčiami i kitas valstybes *Jais ,metąls \viesms, bet ji

. ~ _ Hlzrv mm i rvm*o iv Kmr-z-i i l.-n f

LAIMINGA NELAIMĖ.
Šiomis dienomis Vilka

viškio apskrity, Žaliosios 
valsčiuje, buvo toks atsiti- 
mas. Zanavykų kaimo ūki
ninko bernas vežė Vilkaviš-

ninku, vienuolynų ir aukštų^ kio geležinkelio stotin cuk- 
valstybės valdininkų žemė rinius runkelius. Sukant į 
bus paimama ir atiduodama plentą, reikia pravažiuoti 
naudotis kaimiečiams, kurie geležinkelio bėgius. Vos ūž
tos žemės neturėjo. Žemės važiavęs ant pervažos, pa
bus konfiskuojamos su vi- stebėjo iš Virbalio pusės at
sals gyvuliais, taip pat ir pa- einantį traukinį. Pasigirdo 
statais. »Už paimamą žemę 
nebus duodama jokio atly
ginimo. Pareiškiama, kad 
nuo šiolei visa vakarinės 
Gudijos žemė, taip pat gi
rios ir upės priklauso visai 
tautai, kitaip tarus, valsty
bei.

tiko jam į porą ir buvo įkri
tus į akį...

Juodu dažnai susitikdavo, 
kartu vaikštinėdavo. Januš
kevičius jai pirkdavęs dova
nų, nes mylėjęs ir tikrai ves
ti žadėjęs. Bet laikui bėgant 
Januškevičius nuo Traki
maitės pradėjo atšalti, re
čiau tekdavo pasimatyti, o 
blogiausia — pradėjo žval
gytis į kitas merginas.

Kadangi Trakimaitė mei
lės ir atsidavimo keliu toli 
buvo pažengusi, tai nuo my
limojo atsitraukti jai buvo 
sunku.

j Mylimasis nuo jos tolinas, 
_____ ____ _ ......  _ Į o ji be jo neturi ramybės, 
niaus krašto gerove™ 19 d. j nuolat susigiaužus, apsiver- 
gruodžio Lietuvos ministras į ^us> darbas krinta iš rankų, 
pirmininkas A. Merkys ir. valgyt nenori.

prieš jų (pabėgėlių) norą.

Į Vilnių keliama Univer-
siteto dalis.

Į Vilnių keliami trys uni
versitetų skyriai, būtent, 
teisių, humanitarinių moks
lų ir teologijos skyriai.

Dr. Šliupo pagerbimas.
Kauno Universiteto teisių 

fakultetas suteikė Dr. Šliu
pui teisių garbės daktaro 
diplomą.

Lietuvos Vyriausybe nuvy
ko Vilniaus kraštą apžiūrėt.

Statydami svarbiausiu sa
vo uždaviniu rūpintis Vil
niaus krašto gerove,

Nusivylus mergina išme
tinėja mylimajam, kur susi
tikdama kalba apie duotus 
pažadus apie žalojamą gy
venimą, liūdną ateitį ir tt.

Januškevičius iš pradžios 
svyruoja, retkarčiais su ja 

ir ką dar reikia ir galima susitinka, neaiškiai kartoja 
padalyti tąja kiyptimi.

ministrai: Musteikis, Sku
čas, Galvanauskas, Masiliū
nas ir Tamošaitis atvyko į 
Vilnių, kad vietoje nuodug
niai susipažinti ir patirti, 
kaip atsiliepė visos valdžios 
pastangos atgaivinti kraštą

. kišenės ir paleido į Januš- 
1 kevičių keturis šuvius.

Vienas šūvis buvo mirti
nas.

Januškevičius buvo rastas 
• negyvas.

Policiją, tyrinėdama nu
žudymo aplinkybes, netoli 
tos vietos, kur Januškevičius 
buvo nužudytas, rado laiš
ką, kaltinamosios rašytą. Ji 
rašė tėvui, kad Janauškevi- 
čių nužudžius del to, kad jis 
ją suvedžiojęs, sugriovęs 

, gyvenimą. Ji ir pati nusižu- 
l dysianti.

Buvo manyta, kad Traki
maitė nusižudė kur miške, 
ir nusiskandino, nes namo 

. ji nebegrįžo. Miške ji ir nak- 
■ tį praleido.
I Ryto metą girininkas mi
ške pastebėjo besisilapstan- 
čią moterį, sulaikė ją ir pri
statė policijai, kur jos asme
nybė ir buvo ištirta. Vadina
si, merginai pritruko valios 
sau galą pasidaryti, nors ir 
buvo nusistačiusi.

Teisiama ji prisipažino 
kalta, bet teisinos nužudžius 
todėl, kad Januškevičius ją 
keletą metų apgaudinėjęs, 
žadėjęs vesti, o paskui pa
metęs, atstūmęs, sugriovęs 
jos gyvenimą.

Apygardos teismas Traki- 
maitę pripažino kalta ir nu
baudė ketveriais metais 
sunk, darbų kalėjimo.

traukinio signalas. Sušėrė 
arkliams rimbu, šie stojo 
piestu, ir tuo kart garvežys 
davė į vežimą. Bernas pasi
juto tarp geležinkelio bė-' ________________
gių, matė riedančius vago- Konsulate New Yorke gauta ir jos gyvenimas; kad mirtis 
nus; Traukiniui sustojus, iš- telegrama, kad šiomis die- geriau negu gyvenimas.

Praėjusi pavasarį jį pada-

seniai duotas pažadus, bet 
kitką mano.

Trakimaitė nusprendė, 
kad griūvant jos meilės su

Rygoje mirė pralotas
Jasinskas.

Generaliniame Lietuvos kurtoms svajonėms, griūva

NĖRA KUO KAUSTYT 
ARKLIUS.

Raseinių mieste visai ne
galima gauti pirkti arkliams 
kaustyti medžiagos: pasa
gų, uknolių ir kitų, dėl ko 
gyventojai nemažai susirū
pinę.

* uv »_<*>.*** A IClCgldllia, XYCAV4 01V11UO VA A K- į, J •

,r , ... „ ... . lindo iš po vagono, bet gal nomis Rygoje mirė lietuvių pajūri jį
Vakaimes Gudijos tauti- dėl peigyventos baimes ke- kunigas, pralotas Jasinskas. pg savo teismai neištikima
ntcfmnTlva foin Tint vinn 4-.^ v *nė atstovybė taip pat vien- lioms minutėms., buvo nete- 

balsiai priėmė pareiškimą kęs orientacijos: susirinku- 
apie bankų ir, stambiosios šiųjų klausinėjo, kas jį nuti

kę. Pamatęs toliau besiga-

mylimą ir save pasmerkė

pramonės suvalstybinimą.v . . - r. j-- ; ” ,. “*• ..... Šiomis uienomis iviazei-
Vakannes Gudijos tauti- nancius arklius, kurie išliko kiuose sudegė elektros sto-

nei atstovybei baigus dar
bus, spalių 30 d. Baltstogė
je įvyko manifestacijos, ku-

nesužaloti, ir į šipulius su
daužytą vežimą, pradėjo su
sivokti, kas įvyko. Bernas

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

sayc, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chicago. 1914. Kaina ............... S7.00

MAŽEIKIUOSE SUDEGĖ mjrti 
ELEKTROS STOTIS.
Šiomis dienomis Mažei- ną.

Ji nuėjo pas Januškevičių 
Tamsa pasinaudodami į namus, trumpai, bet ner- 

padarė įsilaužimų, i vingai kalbėjo, Januškevi- 
“Daržas” krautu- Į čius į nusivylusios merginos 

i nereagavo, elgėsi

Tai buvo birželio 20 die- PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

tis.
vagys i
Draugijos

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Slunčiant per paS«

• j i ----- nn knA j’ C“ l, Draugijos uarzas Krautu- cius i nuuose da yvai o 70,000 daibi- keistu budu išliko sveikas, vgs durims nupiovė spynas, skausmą nereagavo, elgėsi
"■ tik truputį pradrėkstas zan- Iškraustė kasų likučius ir šaltai. Išeidama Trakimaitė

o A o r, ANirn kiaiičimi a i , . ir sutrenkta galva. Ne-| mažais kiekiais pasiėmė kai paprašė Januškevičių, kad
PABRANGO KIAUŠINI AI, laimė jyyko todėl, kad ne- kurių rekių. Gabalio mėsos ą palydėtų. ' " -

iKSViEblAb buvo uždaryta pervaža. krautuvės durims nusuko I nenoromis. I

ninku.

Lietuvoje pradėta jausti - rFLIR.T^-------------
valgomųjų daiktų stoką, nes knni^, bepatystės
daug JU išvežama i Vilnių, puolimas, šių knygą turėtų perskai- 
Sviesto svaras dabai- pakili

.  Januškevičius 
krautuvės durims nusuko j nenoromis, bet palydėjo, 
spyną ir paėmė pinigų, mė- Eidamį kaliu juodu Sau
sos ir dešrų. Kitose vietose dėsi žodžiais, vienas antram

Eidamj kaliu juodu šau-

iki pusantro lito ir daugiau. 
Pirma buvo po litą.

Kiaušiniai Lietuvoj parsi
duoda ne tuzinais, bet de
šimtimis. Dabar už dešimtį 
kiaušinių mokama nuo vie
no iki pusantro lito, žiūrint 
pagal jų didumą. Pirma de- 
sėtką kiaušinių buvo galima 
gaut už 60 lietuviškų centų.

kaitis, kurie geidžia, kad jų moterįs. 
dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.............. 25c.

irgi buvo padalyta įsilau
žimų.

SIENINIAI
KALENDORIAI argentinos lietuvių

1940 METAMS. ' BALSAS

išmėtinėjo, o paskui Traki- 
maitė ištraukė revolverį iš

PAŽANGUS SĄVAITRASTTS

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

tulaitis. Antra, peržiūrėta ir page
rinta laidn. Kaina ....................... 25c.

Uruguay’aus Lietuviu Darblninky 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius.
“NAUJOJI BANGA $uv. Valstijo- 

-e ir Kanadoje kainuoja ! doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO URUGUAY.

Užlaikau daug visokių rušiij ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiame į namus kas

i kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.
Z. GILEVIČIUS

73 Hartford Avė., 
NEW BRITAIff. CONN.

rei-

(-

J U. S. A. metams kainuoja $1.50. 
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą.’’ Adresas:

"A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Airei, Argentina.

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admln Istracijon 
LIO VAKARO,
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip paned&- 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
sąvaltės numer| nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsln'mas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokest).

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

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

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

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

••KELEIVIS,” 253 BROADWAY, 
SO. BOSTON^ MASS.
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MEILĖ. VAGYSTĖ, MUŠ-' 
TYNĘS IR VĖL “PA-

KAJUS.”
Klausučių kaime, Biržų 

i valsčiuje, pas ūkininką K. 
ilgai tarnavo pavyzdingas 
bernas G. Jis savo kuklumu 
ir vienatve plačios apylin
kės bernams buvo pavyz
džiu. Samdos metu ūkinin
kai jį gaudė, kaip nepamai
nomą darbininką. Bet ne
laimė, beimąs įsimylėjo. 
Meilė reikalavo pinigų, o

I berno piniginiai resursai 
, beregint pasibaigė. Todėl 
jis prisikrovė vežimą ūki
ninko grudų ir išvažiavo į 
miestą pas mylimąją. Nepa
vyko. Ūkininkas sučiupo. 
Įvyko muštynės, o po muš
tynių paliaubos. Viskas bai
gėsi geruoju.

l!

Pirmu

Kartu

Lietuvių

Kalboje

si: Pa- Į 
veikslais

Dabar kij tik išėjo IE po upaudoa

Nauja Lietuviška

miera Bibtijoa coliui, tnr .*X'f
puslapiui ir 379 pMVcmslvliur. Labai 
įdomi ir naudinga kiclo .vnid ypn«.ni. 
Žmogui ikaitydainan Biblija L tė- 
mydamas į paveikslėliui, (kuiu per-

ki* knįx* icl’». iam lies Ir'.imni

ti?š u-

Uihh) .. •!Norinti 
•imkit 
rin irb«

“KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston. Mass

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 raštu, ku. 
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

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

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

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

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RŪŠIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Aštuntas Puslnpig__________ KELEIVIS, SCI, BOSTON No- 52. Gruodžio 27 3., 1939 m.

Vietinės Žinios
LIEPSNOS SUNAIKINO (snapso neišvogė? — Klati- 

L1ETUVIŲ SALĘ. ( šia apystoris vyras.
Nuostoliai siekia apie $30,- 
000. Apdrausta buvo 20,000 

sumai.
South Bostono lietuviai 

neteko savo salės. Pereitą 
sąvaitę ją sunaikino ugnis. 
Gaisras kilo seredos vakarą, 
antrojo aukštu rūbinėj.

Antrojo aukšto salėje bu
vo šokiai ir apie 200 jaunų 
žmonių smagiai linksmino
si. Staiga iš rūbinės pradėjo 
veržtis durnai į salę. Vaka- 
rušninkai pradėjo bėgti laip
tais žemyn, kosydami ir 
springdami dusinančiomis 
smalkėmis.

Salės trobesys iš lauko 
buvo panašus į bažnyčią 
turėjo 100 pėdų aukščio me
dinį bokštą. Per tą bokštą, 
tuojaus pradėjo šauti lieps
nos, kurios matėsi net iš Bo
stono. Smalsuoliai pradėjo 
važiuoti automobiliais, “ex- 
citementų” jieškodami. Tra- 
fiku užsikimšo visa Broad
way. Pėksčių žmonių irgi 
prisirinko didžiausia minia.

Kadangi arti salės yra 
daug p-vvenamų namų, tai jų 
gyventojams susidarė dide
lio pavojaus, kuomet lieps-! 
nos pradėjo laižyti jų lan
gus ir stogus. Laimė, kad tą 
dieną smarkiai lyjo ir medi
niai namai buvo labai sumir-

—Vadinom visą naktį, — 
atsako vienas kliubietis.

—Juk policija turėjo vak- 
tuot, — įsikiša iš balsas iš 
šalies.

—Reikėjo ir nuo policijos 
vačyt, — atsako tas pats 
kliubietis.

—O kaip mislini, kiek ga
lės but demičių?

—Apie 30 tūkstančių.
—Vajėėė!...
—Ar daug buvo insiury- 

ta?
—Ant 20 tūkstančių.
—O morgičių buvo?
—Buvo five thousand.
—Na, tai už 15 tūkstančių 

galės pastatyt geresnę halę.
—Ale ką čia šneki... Vie

no skiepo už tiek nepadary
si !

Ir taip toliau.
South Bostono lietuvių 

tarpe dabar kitokių kalbų 
beveik ir nėra, kaip tik salė 
ir salė. Nebus vietos draugi
jų mitingams, nebus salės 
prakalboms ir vakaruškoms, 
ir nebus to "“sklepuko,” kur 
geri frentai turėdavo šiltą 
ir linksmią užeigą.

Mirė senas Bostono lietuvis.
Dorchestery, gruodžio 20 

dieną savo namuose numirė 
Jonas Strimaitis sulaukęs 
69 metų amžiaus. Jau per 
šešis suvirš metus velionis 
negalėjo 
paliegęs. Paskutinius šešis 
mėnesius visai rimtai sirgo 
kraujo nusilpimu ir iš tos 
ligos jau nepagijo. Strimai
tis buvo ramaus budo, tai
kus ir pažangių minčių žmo
gus. Visą laiką skaitė “Ke
leivį.” Nuo pat atvažiavimo 
Bostonan dirbo imbų siuvi
mo pramonėje. Padedant 
savo žmonai susitaupė ir 
turto, ir turėjo įsigijęs savo 
gražų namą. Prigulėjo prie 
D. L. K. Vytauto draugys
tės ir buvo vienas iš pirmų
jų jos narių per 45 metus. 
Į Ameriką atvyko būdamas 
da jaunu. Paėjo iš Tupikų 
kaimo, netoli nuo Kudirkos 
Naumiesčio. Paliko žmoną 
ir daugiau giminių, taipgi 
jauną ir gana simpatingą 
dukrelę. P. B.

dirbti, nes buvo

visai rimtai sirgo

Rep.

mer-Kaip jis apvogdavo 
ginas.

Policija sučiupo 
vagiliu, kuris pasisakė esąs 

Mi." b'C Peter Stroll^ iš PittsburghoJ
tų išlikę sveiki. Vis dėl to Jis tuiejo issidnbęs ypatin- 
apie 50 šeimynų, daugiausia būdą merginų rankinu- 
.lietuvių, turėjo laikinai is 
savo namųų bėgti. Gaisro a- 
liarmas buvo skambinamas

jauną

“Džimis” jau milionierius.
Buvusis Bostono majoras 

ir šios valstijos gubernato
rius “Džimis,” “betarnauda
mas visuomenei’’ tiek pini
gų prisižėrė, kad Nevados 
valstijoj nusipirko aukso 
kasyklas. Jo sudaryta kor
poracija, kurioj jis kontro
liuoja 55 nuošimčius akcijų, 
valdo net 6 kasyklas.

Pereitą sąvaitę “Džimis” 
gavo žinią, kad Ashdown 
kasyklose atrasta turtinga 
aukso gysla, kuri duosianti 
jam nemažiau, kaip 7 mili
jonus dolerių pelno.

Batsiuvys laimėjo $22,360.
Ketveri metai atgal New 

Hampshire valstijoj trauki
nys užmušė Ruthą Peterson’- 
ienę ir 7 metų amžiaus jos 
vaiką, o dvi mergaites sužei
dė. Visi jie važiavo automo- 
biliųm skersai geležinkelį, 
kaip užbėgo ant jų Boston 
and Maine gelžkelio trauki
nys. Jų tėvas, Einar Peter
son, patraukė geležinkelio 
kompaniją teisman. Šiomis 
dienomis šita byla buvo 
svarstoma Bostono teisme. Į važiavo pirmyn, vilkdamas | 
Gelžkelio kompanijos advo
katai įrodinėjo kad kompa
nija čia niekuo nekalta, nes 
geležinkelio skęrskelis esąs 
paženklintas tam tikrais 
ženklais, ir traukinys davęs 
reikalingą signalą, priva
žiuodamas prie skerskelio 
švilpęs ir tt. Bet jieškovo 
advokatams pavyko įrodyt, 
kad traukinys ėjęs greičiau 
kaip 25 mylias per valandą, 
o New Hampshire valstijos 
įstatymas draudžia trauki
niams toj vietoj važiuoti 
greičiau kaip 25 mylias. Va
dinasi, traukinys ėjo nelega
liu greitumu, priešingai įsta-1 
tymui, ir todėl teismas nūs-: 
prendė, kad kompanija turi 
užmokėti Petersonui $22,- 
360 atlyginimo. Petersonas 
yra batsiuvys ir dabartiniu 
laiku gyvena Woborne, ne-| 
toli nuo Bostono.

kams vogti. Įneidavo į dide
lius ofisus, kur dirba daug 
merginų, ir nuduodavo kaip

4 kartus ir privažiavo labai ^ad jis tenai prigulėtų: pa- 
daug ugniagesių. Kovojant stumėdavo kėdės is vietos į 
su gaisru, 7 ugniagesiai buvo vietą, sutvarkydavo įsmety- 
sužeisti. Aplink salę buvo , knygas ir tt. Šitaip be- 
užtiestos virvės ir žmonės; šeimininkaudamas jis temy- 
nebuvo artvn prileidžiami, ■ davo, kur yra sudėti mergi-

■ ' a bijotas!, kad (J™ “paketbukai. Kai me-
' esantis bokštas. kas nežiūrėdavo, jis juos su

sirinkdavo ir išeidavo. Kad 
ir nedaug, bet rankinukuo
se jis visuomet rakdavo pi
nigų. Jis buvo suimtas Cus
tom House bildinge.

stumėdavo kėdės iš vietos j

Išmetė moterį iš prakalbų 
—$10 pabaudos.

Dorchesterio politikieris, 
William J. Keenan, pereitą 
sąvaitę buvo nuteistas už
mokėti $ 10:.pabaudos užtai, 
kad pėr politiškas prakalbas 
išmetė iš salės tūlą Anną 
Fosteii

Šiurpulingas įvykis.
Pereitą nedėldienį ant' 

Washington .streeto buvo)

Pavogė ir sudaužė auto- '] Tel TBObridge 6830 
s mobilį.

I

. . ...................................Eu jauni piktadariai, a-Į
šitoks įvykis. Prie šaligatvio, bud u po 14 metų amžiaus, 
sustojo busas. Vieni žmo-| pavogė Dorchesteiyje auto- 
nės išlipo, kiti įlipo. Vienas mo[ jų, prigulintį tūlai Miss 
vyriškis, stovėjęs visą laiką Katherine Winthrop, ir ne-j 
ant šaligatvio, užsimanė, mokėdami pradėjo važiuot, 
pereiti kiton gatvės pusėn, i Automobilis apibrozdė du) 
Ir kaip tik jis žengė į gatvę, medžiu, o i trečia atsimušė 
tuo pačiu laiku pradėjo eiti jr 3Udužo. Piktadariai tada 
busas. Žmogus buvo par- iššoko iš jo ir, nors sužeisti 
muštas po busti, bet motor- pabėgo per kiemus, 
manas to nepastebejo ir nu- ’ 

tą žmogų po savo busu., 
žmonės pradėjo paskui bu-‘ 
są vytis ir rėkti, kad susto-' 
tų, bet motormanas to ne-' 
girdėjo. Kai jis sustojo ant 
kito kampo išleisti pasažie- 
rius, tas vyras po busu buvo 
jau tiek sukočiotas ir ap- 
maltas, kad visas buvo kru
vinas ir ištrauktas jau nebe
galėjo pastovėt. Jį nuvežė 
miesto ligoninėn. Daktarai 
mano, kad jis galėsiąs da 
pasveikti. Jis vadinasi John 
Sliney.

Dr. John Repshis
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Du jauni banditai užpuo
lė Church ir Melrose gatvių 
kertėj tūlą Fairbanksą, su
mušė jį, išplėšė $33 ir pa
bėgo.

Gruodžio 30, programa 
I per stotį WORL, 920 k. nuo 
8:30 ryto: (1) Mykolas 

1 Petrušaitis, kometistas iš 
So. Bostono; (2) Ona Kori- 
tienė iš Roslindale ir Valen
tina Minkienė iš So. Bosto
no paskambins duetus; (3) 
Ona Koritienė iš Roslindale 
paaiškins apie “Lemon 
Chiffon Pie.”

Gruodžio 31 programa 
per stotį W0RL, nuo 9:30 
lyto: (1) Jaun. Longino 
Buinio Cavaliers orkestrą iš 
Cambridge; (2). Aušrelės 
choras iš Worcesterio, va
dovaujant Jonui Dirveliui.

Step. Minkus.

Tehfono* 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: n no 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
147 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

Tel. Univeriity 9466

Pr. Susan
. Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Kubiliuno radio programa.
. Gruodžio 31, nedėlioj, 
prasidės kaip 8:30 iš stoties 
WC0P 1120 k. Programą 
pildys dainininkė Veronika 
ftalkus, pianistė Elena Žu- 

Pereitą sąvaitę Stoughto- kauskaitė ir Ignas Kubiliū
ne įvyko Lietuvių Ūkininkų nas.
Sąjungos susirinkimas, ku-l 
ris nutarė surengti balių, 
tai yra vakarienę ir šokius. 
Visa tai atsibus 13 sausio, 
Bridgewaterio Piliečių Kliu
bo salėj.

Į komitetą išrinkti šie ūki
ninkai: J. Usavičius—gas- 
padorium, J. Girnius—jo 
p.agelbininku; gaspadinė- 
mis išrinkta: Mrs. Girnius, 
Usavičienė ir Žvirblienė.

Ūkininkas.

Lietuvių Ūkininkų Sąjun
ga turės balių.

nes visą laiką 
nęnugriutų degantis bokštas.

Kuomet salės viršus sken
do liepsnose, tai skiepe, prie 
kliubo baro, žmonės traukė 
sau alų ir juokavo, visai ne-| 
žinodami, kad viršuje gais
ras. Bet neužilgo ir jiems 
teko bėgti.

Ugnis prasidėjo apie 11 
valandą naktį ir daug žmo- 
iu aplinkininuose namuose 
buvo jau sumigę, todėl poli
cija juos prikėlė ir liepė bė
gti, nes kai kurie tų namų 
stovi tik už 20 pėdų nuo sa
lės.

Kadangi salės namas bu
vo jau senas, tai iš vidaus 
ugniagesiai bijojo dirbti, 
kad neužgriūtų ant jų bal
kiai ir lubos. Su gaisru kovo
ti reikėjo iš lauko pusės. 
Nuo E štreeto buvo pastaty
tos mašininės kopėčios, iki 
bokšto viršūnės, ir nuo tų 
kopėčių ugniagesiai liejo 
vandenį. Vanduo bėgo viso
mis gatvėmis, net policijos 
viršininkas paslydęs apsi- tojai” išvedė požemio gele-

Pereito nedėldienio naktį 
Brookline sudegė 3 aukštų 
namas, kuriame dvi moteris 
užtroško durnais.

Ištvirkę vaikai Charles- 
towne padegė jau kelintą 
namą valdžios statybos pro
jekte.

EXTRA! — EXTRA!
So. Bostone bus didelis 

parengimas per dvi dienas:
Gruodžio 30, subatoj, bus 

šokiai prie geros orkestros, 
svetainėje 376 Broadway, 
nuo 7 vakare.

Gruodžio 31, bus vaka
rienė ir varys Adomą iš Ro
jaus, taipgi lauktuvės 
Naujų Metų. Pradžia nuo 5 
vakaro, svet. 376 Broadway. I

Vakarienė bus tikrai ge
ra, bus ir gardžių gėrimų, 
įžanga tik $1.00. Visus prašo 
atsilankyti ALDLD M. skyr.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4615

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningradu.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4670.

Tel. SOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTČMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Scredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Majoras nori $27,000,000 
“trafikui palengvinti.”
Nežiūrint kad miestas pa

skendęs į skolas ir piliečiai 
jau nebepakelia mokesčių 
naštos, majoras Tobinas su
galvojo “reikalą’* da $27,- 
000,000 pinigų prakišti. Ei
nant jo planu, reikėtų su
pirkti senus namus, nu
griauti juos ir padalyti kie
mus automobiliams statyti. 
Tuomet, girdi, į miestą galė
tų suvažiuoti automobiliais 
daugiau žmonių ir geriau ei
tų biznis biznieriams.

Buvęs majoras Curley 
“trafikui palengvinti” iška
sė po jura East Bostono tu
nelį, kurio dabar niekas ne
vartoja; kiti miesto “gerin- 
t w ewe « A x-l rr i xx zvl rt
žinkelius į priemiesčius, o 
Tobinas nori namus griauti,

METINE BALIUS
Rengia Cantbridge’aus Lietuvos Dukterų ir Sunu Dr-stė 

Nauju Mėty Dienoje, Panedėly,

SAUSIOJAN. lf 1940, Pirmadieny,
CYPRUS SALĖJE,

40 PROSPECT ST., CAMBRIDGE, MASS.
Prasidės 6 vai. vakare.

Gerbiamieji Lietuviai:— Kviečiame visus dalyvauti ir 
linksmai pradėt Naujus Metus, šauni Lonny Clayton and 
Cavaliers Orchestra grieš angliškus ir lietuviškus šokius. 
Bus gardžių užkandžių ir visokių gėrimų. Įžanga stebė
tinai žema. Vyram: 40c.; Moterim ir Merginom 35c. Tad 
Sausio 1-mą visi bukite su mumis. Kviečia Komitetas.

Per Balių bus priimami j Dr-stę nauji nariai nuo 16 iki 30 metų 
amžiaus už pusę įstojimo. Atvažiavus iš kitur, išlipt ant Central sq.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

A JI. Dambrauskas
Karpentcris, Pentorius

tblenai taisau visk:j prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

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

j Tel 28624 Gyv. 31132

\Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

{ Valandos: 9 iki
• nuo ’ki
1 nuo 7 ’k*
! - Seredom 9 iki
i ir susitaru*.

AKIŲ DAKTARAS
Į Ištaiso defektuotas akis ir tink»- 
[ mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
1 zaminuoju ir priskiriu akiniu*.
[ 114 Summer Street,

LAWRENCE, MASS.

12
6,
9.
12

ir prieinama kaina. 
OFISAS: 315 ,E Street.

SOUTH BOSTONE.
31 RICHFIELD ROAD, 

ARLINGTON, MASS.
Tel. ARL 1926

DR. G. L. K1LLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime visiems musų Draugams Kostumeriams

BROADWAY CAFETERIA
GEORGE MASILIONIS

Visokie valgiai bus specialiai pagaminti. Prašome 
užeit. Alučio, Vynų ir Degtinių visokių.
377 Broadway, South Bostone.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

vertė kojomis aukštyn ir iš
sitiesė purvyne. _________________ ____ r

Apie 2 valandą naktį lie- kad automobiliai turėtų kur 
psnos buvo jau nustelbtos, | sustoti. Kad miestas eina 
bet o’arai ir durnai ruko da bankrutan, jiems ne galvoj, j 
iki pat ketvergo iyto. Apie ---------------
10 valandą iš ryto ugniage- ... .. • . z • i & Miegruimy plėšikas uzpuo-šiai jau prodejo vymot savo u ;auna moteri 1 
“žarnas. ’ Priešais salę iš ly- J 4
to buvo pristojęs didelis bu- Mrs. Etta Britton, 27 me- 
rys lietuvių. Vieni juokauja, tų amžiaus moteris, Kalėdų 
o kiti nusiminę, kad jų ba- ”• co
lius per Naujus Metus nega
lės įvykti. Da kiti teiravosi: 
“kur "dabar mitingus laiky
sim ?”

Žmonės klausinėjo vieni 
kitus visokiausių klausimų.

'—Kažin, ar fajermonai bėgęs.

naktį pabudo ir pamatė sa
vo miegamaje kambary ne
pažįstamą vyrą. Jis tuoj šo
kęs ant jos į lovą ir prikišęs 
revolverį liepęs tylėti. Tada 
jis ją išgėdinęs, paėmus nuo 
kamodos jos pinigus ir pa-

LAIMINGŲ NAUJŲ 1940 METŲ
Linkime Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams.

Albert' Halgerman, Charles Budreckis.
Specialiai prirengti Valgiai Švenčių proga. 
Taipgi Visokių Degtinių, Vyno ir Alaus.

374 W. Broadway, South Boston.

PICK
vPTAtrro

1 ■ iv.'v.

Kalėdų Proga
PICKWICK ALE 

darytojai 
linki savo draugams 

ir rėmėjams 
Sveikatos—Pasisekimo—Laimes

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Mcvers)

Perklaustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežinra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

south
Boston

1058
STUDEBAKER Al TOHOB1UU 

IK TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brokais.

TAIPGI TUSOME AUTOMOBI
LIUS IR TRUKUS VISOKIU 

ISDIRRYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapoėiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


