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500,000 Kareivių Ispanijoje 
Sprendžia Europos Likimą

KOVA VERDA 100 MY
LIŲ FRONTU.

Italų bataljonai beveik visai 
sunaikinti. Didelis smūgis 

Mussoliniui.
Dabartiniu laiku Šiaurės 

Rytų Ispanijoj siaučia di
džiausia batalija, kokia tik 
yra buvus tenai per du ir pu
sę metų. Ji prasidėjo f' 
gruodžio rytą, kuomet fašis
tų artilerija ėmė smarkiai 
boinbarduoti lojalistų pozi
cijas Katalonijoj. Paleista 
kovon 500,000 kareivių, ku
riems padeda sukoncentruo
ta aviacija, tankai ir kito
kios karo mašinos. Priešaki
nes fašistų eiles sudarė švie
ži italų bataljonai, vos tik 
atvežti iš Italijos ir ugnies 
krikšto da neturėję. Jie me
tėsi atakomis labai drąsiai, 
bet labai brangiai už tą nar
sumą užmokėjo. Lojalistų 
kulkasvaidžiai nuskynė juos 
kaip žolę. Einant “Kelei
viui” į spaudą, iš Barcelonos 
pranešama, kad šiaurės 
fronte buvo sunaikinta be
veik visa italų Littorio divi
zija. tai via apie 10,000 ka-

baigtas ir fašistai laimėtų, 
tai Mussolinis galėtų statyti 
Chamberlainui didesnių 
reikalavimų. Tuomet jis ir 
prieš Francuziją galėtų savo 
kiauterę aukščiau pakelti. 
Bet jeigui šitas fašistų ofen
syvas susmuks, tai Italijos 
pozicija bus daug silpnesnė, 
o Francuzijos ir

23 ■ stipresnė.
Anglijos

Taigi nuo to, kaip pasi
baigs dabartinės kovos Is
panijoj, labai daug prigulės 
Europos valstybių reikalai 
trumpoj ateity.

Fašistai buvo pasigyrę, 
kad per Naujus Metus, po 
atkaklių atakų, jie užėmę j 
Cubellso miestelį, kuris yra ! 
skaitomas “raktu’* į Katalo- 
niją. Bet lojalistų valdžia 
sako, kad tai melas, nes lo- 
jalistai ir dabar to miestelio 
fortuose laikosi.

Generolo Franco štabas 
jau skelbia, kad per 10 die
nų fašistai užėmę kelis šim
tus keturkampių mylių že
mes ir paėmę 8,000 belais
vių.

Lojalistai 
kad fašistai 
stumę pirmyn, bet tie laimė
jimai jiems baisiai brangiai 
kainavę, nes atakuodami jie 
turėjo eiti atviromis vieto
mis ir todėl buvo išstatyti 
lojalistų kulkasvaidžiams. 
Jų eilės* tirpo kulkasvaidžių 
ugny viena po kitos.

Lojalistų taktika visuo
met buvo ta pati: priešui 
smarkiai atakuojant, trauk
tis i)O valiai atgal ir kuo 
daugiausia jo išnaikinti; o 
kai jis visai nusilpnėja, tada 
pulti jį kontratakomis ir ga
lutinai jį suardyti.

Taip buvo 1936 metų va
sarą ir paskui vėl rudenį, 
kuomet generolai Franco ir 
Molą mėgino paimti Madri
dą, atakuodami jį iš dviejų 
pusių. Lojalistai pasitraukė 
iki Madrido ir čia priešą at
rėmė.

1937 metų pavasarį fašis
tai buvo pradėję kitą didelį 
žygį prieš Madridą. Ir šitam 
žygiui Mussolinis buvo pri
siuntęs 30,000 italų. Bet lo
jalistai tuojaus juos sunaiki
no ir paėmė visus jų gink
lus.

Išrodo, kad gali ir dabar 
taip būti, nes žinios sako, 
kad fašistų ofensyvas jau 
silpnėja. Jeigu jis susmuks, 
tai Mussoliniui bus didelis 
smūgis, nes jis dėjo didžiau
siu pastangų užbaigti Ispa
nijos karą pirma, negu jis 
pradės su Cham berisimi de
rybas šio mėnesio pabaigoj. 
Toign karas butu tuoj už-

prisipažįsta, 
vietomis pasi-

Anglija Nusigando 
Vokietijos Subma- 

rinų.
Šiomis dienomis Hitleris 

pranešė savo “frentui” 
Chamberlainui, kad Vokie
tija ruošiasi padvigubinti 
savo nardomųjų laivų skai
čių, taip kad susilyginti su 
Anglija. Šita žinia įvarė An
glijoj daug baimės. Anglų 
laivyno komisija tuoj nu
skrido orlaiviu į Berlyną pa
sitarti su Vokietijos laivyno 
komisiją. Anglai stengėsi 
Įtikinu vokiečius, "kad dau
giau submarinų jiems nerei
kia, bet vokiečiai atsakė, 
kad jiems reikia apsisaugo t 
nuo “Sovietų pavojaus.”

Dabartiniu laiku Anglija 
turi 69 submarinus, o Vo
kietija turi 43 ir da 28 sta
tomi. Be to, vokiečiai dabar 
stato du nauju skraiduoliu 
po 10,000 tonų ir ruošia sta
tyt daugybę mažų, bet labai 
greitų povandeninių laivių.

Chamberlaino kompanija 
šitomis žiniomis labai susi
rūpino, nes Anglija turi im
portuoti savo maistą, o jei 
kiltų su Vokietija karas, vo
kiečių submarinai galėtų 
sunaikinti jos prekybos lai
vyną ir atkirsti maistą.

LDTHUANDAN WEEKLY

Pataria Jaunimui Lietuva Atšaukė Po- 
Neiti Bažnyčion.
Bezbožnikų sąjungos va

das Jaroslavskis Rusijoj iš
leido Sovietų jaunimui pa
tarimą 1939 metais neklau
syti senų savo tėvų, jeigu jie 
lieptų eiti bažnyčion. “Tarp 
tėvų ir vaikų turi but meilė 
ir susiklausymas,” jis sako. 
“Bet yra kontrevoliucinių ir 
kriminalinių tėvų. Ar vaikai 
privalo klausyti ir tokių tė
vų? Žinoma, kad ne. Ir jei
gu tėvai nori palaikyti atgy
ventas išnaudojimo laikų 
tradicijas ir varo savo vai
kus i bažnyčias, tai vaikai 
neprivalo jų klausyti,” sako 
Jaroslavskis.

Išgelbėjo 10 Maine- 
rių, Bet 20-tas Žuvo.

Clinton, Ind. — Už ketu
rių mylių nu6 šio miestelio 
pereitą subatą kilo gaisras 
anglių kasykloj, kurioj dir
bo arti 150 mainerių. Di
džiuma jų spėjo pabėgti, bet 
20 pasiliko ir ugnis užtvėrė 
jiems išėjimą. Ėmė 14 va
landų laiko, iki ugniagesiai 
juos pasiekė. Devyniolika 
jų išgelbėjo, o dvidešimtas 

kabinetas jau įsakęs visai buvo jau užtroškęs, tai Jesse 
Lietuvos valstybės policijai Hayes, trijų vaikų tėvas, 
iš Klaipėdos žemės pasi- “Jeigu pagalba nebūtų at- 
traukti. Tai reiškia, kad Lie-.ėjus da porą valandų, tai 
tuvos valdžia iš Klaipėdos'jau mes visi butume nebegy- 
krašto jau pasitraukia. Bet vi,” pasakė vienas išgelbė- 
kelias į Klaipėdos uostą kol tujų. Visi jie buvo durnais ir 
kas pasilieka atdaras.

liciją iš Klaipėdos.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad Klaipėdos krašto di
rektorija pastatė reikalavi
mą, kad Lietuva atšauktų 
visą savo policiją iš Klaipė
dos krašto. Dabar iš Kauno 
pranešama, kad . Lietuvos 
valdžia nutarė šitą Klaipė
dos vokietininkų reikalavi
mą išpildyti ir kun. Mirono 
vadovaujamas ministerių

Vokietijoj Laikraš
čių Šermenys.

Užsidaro “Berliner Tage- 
blatt,” “Kreuzzeitung,” 
“Volkszeitung” ir kiti.
Prie nacių valdžios Vo

kietija šįmet pradeda Nau
jus Metus spaudos šermeni
mis. Iš Berlyno pranešama, 
kad 31 gruodžio užsidarė 
didelis katalikų laikraštis 
“Catholic Germania,” o 31 
sausio užsidarys visam pa
sauly žinomas “Berliner Ta- 
geblatt,” “Berliner Volk
szeitung” ir “Kreuzzeitung.”

nKAZiLIJA UŽDARO 
VOKIEČIŲ MOKYKLAS.

Porto Alegre įhieste, Bra
zilijoj, pereitą sąvaitę val
džia uždarė vokiečių katali
kų mokyklą. Novo Hambur
go mieste iš vokiečių pro- 
testonų mokyklos tapo paša
linti visi mokytojai ir vedė
jai, nes toj mokykloj nebu
vo gerbiama Brazilijos vė
liava. Valdžia paėmė tą mo
kyklą į savo rankas, 
džia išleido įsakymą, 
visose mokyklose butų 
tomą portugalų kalba, 
yra oficialė Brazilijos 
ba, ir kad kartu butų dėsto
ma Brazilijos pilietybė, is
torija ir geografija.

Val- 
kad 
dės- 
kuri 
kal-
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Šią Savaitę Susirinko 
76-tojo Kongreso Sesija

KRAŠTO APSAUGA BU- partamente yra vaidininkas
SIĄS SVARBIAUSIS 

KLAUSIMAS.

dujomis tiek pritroškę, kad 
jie reikėjo vežti ligoninėn.

Fašistai Areštavo . . . _ ~ 
Anglijos Atstovą, ^akąmnkm Siunta 
Iš Burgos pranešama, kad IllCS MUl phy.

San Sebastiano mieste Ispa-Į Kaip ir buvo tikėtasi, pre- 
nijos fašistai suėmė ir uždą- j zidentas Rooseveltas pa
re kalėjimai! Anglijos pro- skyrė buvusį Michigan© val- 
konsulą Goldingą ir jo žmo- stijos gubernatorių Franką 
na. Jiedu esą kaltinami per- Murphy justicijos departa- 
davimu karinių paslapčių (niento galva — attorney ge- 
lojalistams. Tūlas laikas at- , neral. Tai buvo politinis 
gal fašistai lado Anglijos Į prezidento antausis reakci- 
vice-konsulo Goodman© va- ninkams, kurie šlykščiai 
lyzoj ruošiamo fašistų ofen- šmeižė buvusį Michigan© 
šyvo planus. Jis vežėsi juos gubernatorių, kam jis atsi- 
iš fašistų Ispanijos Francu- sakė vartoti kariuomenę 
zijon. Bet jis išsiteisino, kad prieš streikuojančius auto- 
tuos planus ju’ valyzon įdė- mobilių darbininkus.- Jau 

tuomet jie jį koliojo “šalies 
išdaviku” ir “Maskvos agen
tu,” o dabar, kaip p. Mur
phy tapo valstybės gynėju, 
jie stačiai siunta prieš jį. 
Vienas Michigan© valstijos 
senatorius republikonas iš
dergė jį tokiais žodžiais, 
kurių mes nedrįstam “Kelei
vyje” nei kartoti.

tuos planus ju 
jęs kas nors be jo žinios. 
Talpi ryšium su tais planais 
dabar buvo suimtas pro-kon- 
sulas Goldingas su žmona. 
Išrodo, kad turi karininkai 
gen- Franco armijoj teikda
vo žinių lojalistams per An
glijos konsulatą. Iš konsula
to tos paslaptys buvo siun
čiamos per Francuziją j lo- 
jalistų Ispaniją.

MIRĖ EMILIUS VAN- 
DERVELDĖ.

Pereitą sąvaitę Belgijoj 
mirė Emilius Vanderveldė, 
visam pasauly žinomas so
cialistų vadas ir valstybės 
vyras. Jis buvo Socialistų 
Internacionalo sekretorius, 
ir politikas, žurnalistas, ra
šytojas, filosofas ir garsus 
kalbėtojas. Jis yra pasirašęs

LENKAI VĖL SUSIKIRTO 
SU VOKIEČIAIS.

Paskutinėmis dienomis
Dancigo valdžia pradėjo ir Versaliaus taikos sutartį.

praneša- tremti iš savo ribų visus žy-1__ 

Kinijoj Areštuota
200 “Vadų.”

Iš Šanchajaus j 
ma, kad Kinijos karo vadas dus, kurie yra atvykę iš Len- FRANCUZŲ “ORO ARMI- 
Čiang Kai-šekas Įsakęs are- kijos ir turi lenkiškus pasus. ........  *
štuoti 200 visokių valdžios Nors Dancigas skaitosi ne- 
partijos ir armijos “vadų,” priklausomas kraštas, ta- 
kurie nerėmė vieningo Kini- čiau tenai šeimininkauja 
jos fronto prieš Japoniją ir vokiški nacidi, todėl jie el- 
reikalavo taikytis japonų giasi su žydais taip, kaip 
pasiūlytomis išlygomis. Kai pats Hitleris. Todėl Lenki- 
kurie ministerial taipgi esą jos valdžia nusiuntė Danci- 
areštuoti.

DRĄSUS PLĖŠIMAS 
YOUNGSTOWNE.

Youngstown, Ohio.—Trys 
ginkluoti banditai pereitą 
savaitę čia užpuolė Railway 
Express’© agentūrą, nugąs
dino 20 tarnautojų ir pagro
bę $35,000 pinigų pabėgo. 
Pinigai buvo siunčiami iš 
Youngstowno bankų į Cle- 
velando banką.

PAŠOVĖ KINIEČIŲ 
VADĄ.

Tientsin© mieste, Kinijoj, 
pereitą sąvaitę banditas per
šovė kiniečių Prekybos Rū
mų pirmininką Uang Ču- 
liną. Jis buvo užpultas išei
nant jam iš restorano fran- 
euzų kvartale.

MANDAGUS PLĖŠIKAS.
Fall River, Mass.—Naujų 

Metų naktį čia įsilaužė į vie
ną krautuvę plėšikas ir mė
gino atidaryt seifą. Jis nu
mušė seifo rankeną, sugadi
no spyną, . bet durų vistiek 
neatidarė. Išeidamas jis pa
liko šitokį raščiuką: “Atsi
prašau, kad nemokėjau tin
kamai seifą atidalyti. Kitą 
sykj gčil geriau pasiseks. 
Laimingų Naujų Metu!”

go valdžiai aštru protestą ir 
kartu Įspėjo, kad ji išvysian
ti iš Lenkijos visus Dancigo 
piliečius, jeigu Dancigas ne
sustos trėmęs lenkišku žy
dų.

JOJ” YRA 82,000 VYRŲ.
Svarstant Paryžiuje karo 

biudžetą paaiškėjo, kad da
bartiniu laiku Francuzijos 
“oro armijoj” yra 82,000 
vyrų. Valdžia reikalauja 
daugiau lakūnų ir orlaivių. 
Francuzijos orlaivių gamy
ba ’einanti labai lėtai, kai 
duo tarpu Vokietija ir Itali-
ja statančios po 5,000 nau-|gus. 
jausies konstrukcijos skrai-, 
domų mašinų.

STIRNA UŽPUOLĖ ME- 
MEDŽIOTOJĄ.

Brandon, Vt.—Pereitą są
vaitę Franas Malinovskis 
pašovė didelį ožį. Sužeistas 
gyvulys puolė Malinovski ir 
prispaudė ragais prie me
džio. Prispaustas medžioto
jas tačiau išlaisvino vieną 
ranką, išsitraukė medžiokli
nį peilį ir perplovė ožiui 
gerklę. Ožys svėrė arti 200 
svarų ir turėjo 14 šakų ra-

KINIJOJ ŽUVO AMERI
KIETIS LAKŪNAS.

Pereitą sąvaitę Kinijoj 
užsimušė Jack Johnson, jau
nas amerikietis lakūnas, ku
ris buvo įstojęs kiniečių ar- 
mijon japonų mušti. Nelai
mė įvyko jam skrendant už- 
frontėn aplankyti savo jau
ną žmoną.
WORCESTERY UŽSIMU

ŠĖ MOTERIS.
Worcester, Mass. — Pa- 

slidusi ant apšalusios pia- 
zos, pereitą nedėldienį Ma
rė Rauka nukrito nuo trečio 
aukšto ir ant vietos užsi
mušė.

TEISĖJO PATI GALI 
GAUT 8 METUS KA

LĖJIMO.

PRANAŠAUJA ŠVELNIĄ 
ŽIEMĄ.

Seni žvejai Delaware val
stijos pajūry pranašauja -šį
met švelnią žiemą, nes De-

New Yorko vyriausiojo, laware juros įlankoj šįmet 
teismo teisėjo Lauero mote- sustojo žiemoti tūkstančiai 
ris buvo areštuota už šmu- laukinių ančių. P‘ :— 
geliavimą brangmenų iš Pa- žiemą antys skrenda toliau 
lyžiaus į New Yorką ir prisi- Į pietus, sako žvejai, 
pažino kalta. Dabar ji pa
leista iki teismo po $1,000 
kaucija. Didžiausia bausmė 
už tokį prasikaltimą yra 8 
metai kalėjimo ir $25,000 
pabaudos.

laukinių ančių. Prieš šaltą

Korėjoj pereitą sąvaitę 
užgriuvo kasamas geležin
keliui tunelis po kalnu ir pa
laidojo 39 darbininkus.

su didele alga, kurio parei
ga yra “rūpintis baltomis 
meškomis,” kai tuo tarpu 

Detroito lenkų kongresma- (baltųjų meškų Jungtinėse 
nas nebusiąs priimtas. | Valstijose visai nėra. Kitas 

Šį antradienį Washingto- valdininkas yra pastatytas 
ne susirinko naujas Kongre-1 “globoti juodas meškas,” 
sas, kuriame republikonai trečias “globoja rudąsias 
bus jau truputį stipresni, (meškas.” Visi jie sėdi Wash- 
vienok didžiumos jie vistiek ingtone, ima algas ir jokių 
neturės. Atstovų bute jie iš- meškų nemato. Tai yra sta- 
sirinko savo lyderiu Massa- čiai kriminališkas valstybės 
chusetts valstijos kongres- iždo eikvojimas, ir Roose- 
maną Treadway’ą, kuris pa- veltas žada iš naujo reika- 
reiškė, kad republikonai lauti, kad ši Kongreso sesija 
remsią kiekvieną naudingą šitą parazitizmą iš,valdžios 
demokratų sumanymą; bet pašalintų.
jie priešinsis kiekvienam į- 
nešimui, kuris jų manymu 
bus kraštui kenksmingas. 
Republikonai remsią kiek
vieną sveiką valdžios planą, 
kad aprūpinti darbu 10,- 
000,000 bedarbių.

Šitoj 
valdžia 
senatvės pensijos įstatymą, 
taip kad jis apimtų visų sri
čių darbininkus ir tarnauto
jus. Californijos kongres- 
manai žada siūlyt Kongre
sui pagarsėjusį Californijos

nas nebusiąs priimtas.

Darbai Eisią Gerai.
Darbo Departamento sek

retorė Miss Perkins sako, 
kad visi daviniai rodą, jog 
1939 metais darbai turės 
eiti daug geriau, negu da
bar. Ji mano, kad vien tik 
namų statyba paimsianti 
800,00(J darbininkų, o kitos 
pramonės šakos, kurios ga
mina reikalingus statybai 
daiktus ir pristato juos kur 
reikia, paimsiančius apie 
1.250.()()() darbininkų.

žmonėms kas ketvirtadienis- __1“. J. _ _  .
butų mokama po $30 pensi
jos. Apie 90 kongresmanų ir 
apie tuzinas senatorių rem- 
sią D-ro Townsendo planą, 
kuriuo siūloma seniams mo
kėti po $200 kas mėnesį. 
Bet valdžia busianti priešin
ga abiem šitiem planam.

Kongresmanams suvažia
vus pasigirdo kalbų, kad 
Detroito lenkų išrinktas 
kongresmanas Rudolf Te-, 
neroviez turbut nebusiąs

Kongreso sesijoj 
stengsis praplėsti

ICKES ESĄS “GENERA- 
LIS ŽYDŲ AGENTAS.”
Taip Vokietijos nacių 

spauda dabar vadina Jung
tinių Valstijų vidaus reika
lų Departamento sekretorių 
Ickes’ą. Fašistai įsiuto prieš 
jį dėl jo 18 gruodžio kalbos 
Cleveland©.

ANGLAI ĮVEDA ORO PA
ŠTĄ PER ATLANTĄ.

...-------- ?......... -£- iš Londono pranešama,
Kongresai! priimtas, nes bu- ateinančia vasara tarp 
damas Detroito priemiesčio Į Southampton© ir Montreal© 
Hamtramck© majoru 1932 [busiąs atidarytas oro paštas, 
metais jis buvo nuteistas už Orlaiviai lakios su laiškais 
nedorybės namų palaikymą. ]<as savaitė. '__ 1__

Svarbiausis klausimas šioj Įį įsteigta oro linija tarp An- 
Kongreso sesijoj žada būti glijos L 27... *_*1 . 1 _ 1 
krašto apsauga. Kaip jau nėms vežioti. Per 20 valan- 
buvo “Keleivy” rašyta, Roo- f]u busią galima nuskristi iš: 
sevelto administracija keti- New Yorko į Angliją.

Vėliau busian

ir New Yorko žmo-

MOTERIS NUŠOKO NUO 
39-TO AUKŠTO.

New Yorke pereitą sąvai- 
tę tula Mrs. Rieber iššoko 
iš viešbučio lango nuo 39-to 
aukšto ir ant vietos užsimu
šė. Jos vyras tuo tarpu gry- 
žo laivu iš Europos, kur jis 
buvo išvykęs biznio reika
lais

na reikalauti 13,000 karo 
orlaivių, 100,000 lakūnų ir 
125,000 aviacijos mechani
kų. Be to, ji reikalausianti 
dviejų karo laivynų, vieno 
Pacifikui, antro Atlantui. 
Šitiems dalykams reikės 
milžiniškų sumų.

Kitas klausimas, kuris ža
da iššaukti didelių ir ilgų 
ginču, bus Wagnerio aktas, 
prieš kurį organizuojasi 
stambaus kapitalo atstovai 
ir kitokie reakcininkai. Jie 
būtinai nori panaikinti arba 
pakeisti tą įstatymą taip, 
kad Darbo Santikių Taryba 
negalėtų ginti darbininkų 
reikalų ginčuose su fabri
kantais.

Pagaliau, svarbus klausi
mas bus federates valdžios 
departamentų reorganiza
cija. Rooseveltas norėjo re
organizuoti vykdomosios 
valdžios skyrių jau perei
tais metais, bet Kongresas 
pasipriešino. Republikonai 
ir atžagareiviški demokra
tai tuomet sakė, kad Roose
veltas norįs “diktatoriškos 
galios.” Ištiktųjų gi jis no
rėjo tik apvalyti departa
mentus nuo visokių dyka
duonių. kurių tenai prisodi
no buvę republikonai. Pa
vyzdžiui, vidaus reikalų De-

PATARIA JAUNIMUI > 
SEKTI HITLERĮ.

Vokietijos naciška spau
da pataria savo šalies jauni
mui po Naujų Metų pradėti 
toki gyvenimą, kaip Hitleris 
veda. Jis negelia ir nerūko.'. 
Vietoj silpninti savo orga
nizmą alkoholium ir nikoti
nu, jaunimas turis stiprinti 
savo raumenis ir ruoštis ka
rui.

REPUBLIKONAI IŠLEIDO 
AGITACIJAI $1,578,295, 
Republikonų partijos cen

tro komitetas raportavo 
Washington© valdžiai, kad 
1938 metų rinkimams jų 
partija išleidusi $1,578,295. 
Demokratų partija 
patiems rinkimams išleido 
$1,039,834. . %

tiems

MOTINA UŽMUŠĖ SA
VO DUKTERĮ.

Waterbury, Vt. — Tula 
Mildred Bowers, 38 metų 
amžiaus našlė, pereitą są
vaitę čia plaktuku užmušė 
savo 6 metų amžiaus mer
gaitę. Tuomet ji nubėgo pas 
kaimynę ir pradėjo šaukti: 
“O, Viola, eik šen greitai, aš 
užmušiau savo Karolina...”
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MINĖJO “SPAUDOS

PLĖTOTĘ.”
Iš Kauno praneš a m a, 

kad—
“Gruodžio 22 d. jubilėjinia- 

me spaudos akte, dalyvaujant 
ministrui pirmininkui kun. Mi
ronui, vyriausybės nariams, 
gausiems visuomenės atsto
vams, laikraštininkams ir ra
šytojams, paminėta spaudos 
plėtotė Lietuvoje.”

Dabar kas nors turėtų pa
minėti ir spaudos slopini
mą Lietuvoje, nes nuo to 
laiko, kaip įsigalėjo tauti
ninkų diktatūra, spaudai 
prasidėjo Golgotos keliai. 
Caro valdžia nebuvo tiek 
lietuviškų laikraščių nuslo
pinus ir redaktorių nubau- 
dus, kiek nuslopino ir nu
baudė musų “tautiškoji val
džia.”

Prie caro valdžios Lietu
von ėjo “Keleivis,” “Kova,” 
“Laisvoji Mintis” ir visi kiti 
pažangiosios dvasios musų 
laikraščiai. Galima buvo 
siųsti visas Amerikoje išlei
stas lietuvių knygas.

Dabar gi net “Keleivio” 
Kalendoriaus tautininkų 
cenzūra neįleidžia. Apie pa
žangiuosius musų laikraš
čius jau nėra nei kalbos. 
Jiems durys į Lietuvą užda
rytos jau nuo 1926 metų.

Lietuvoje dabar konfis
kuojami ir uždarinėjami net 
katalikų laikraščiai. Nuslo
pinti net grynai kultūriniai 
leidiniai, kaip “Jaunimas,” 
“žiežirba,” “Literatūra” ir 
kiti. O šiomis dienomis buvo 
uždarytas net ir “Musų Vil
nius,” kurį leido Vilniui Va
duoti Sąjunga.

Nelabai senai D-ras J. 
Šliupas buvo nubaustas už 
knygutę “Tikrieji ir Netik
rieji- Šventieji,” nors Ameri
koje ji buvo senai jau at
spausdinta ir prie caro val
džios laisvai buvo į Lietuvą 
siuntinėjama.

Dabar gi tautininkų cen
zūra nuslopino da ir kitą 
D-ro Šliupo knygelę—“Nuo 
Maldų Prie Higienos.” Prie
taringiems ir tamsiems Lie
tuvos žmonėms ši knygelė 
butų buvus be galo naudin
ga. Ji aiškina, kaip palaikyti 
tautos sveikatingumą ir 
kaip kovoti su ligomis—ne 
maldomis ir’ “stebuklais” 
nuo jų gintis, bet mokslinės 
higienos priemonėmis. Iš
mintinga valdžia pati turėtų 
šitokio turinio raštus visuo
menėj platinti, bet musų 
“tautiškoji valdžia” juos 
slopina.

Ir visa to akivaizdoje ji 
da nesigėdi minėti “spau
dos .plėtotę” Lietuvoje!

ŠALIN IŠ KELIO KULTŪ
RĄ! MALDAKNYGE

EINA.
Pranciškonų org anas 

“Sursum Corda” 45-tame 
numery aiškina, koks tai 
malonus butų gyvenimas, 
jeigu pasauly užviešpatautų 
“Dievo įsakymai.” Tik pasi- 
klausykit:

“Sakysim, visas pasaulis 
šventai nutaria pildyti visus 
Dievo Įsakymus. Koks tuomet 
butų vaizdas? štai, ateina ryt
metiniai laikraščiai. Bet kiek 
daug juose baltų spragų! Mat, 
išbraukti visi tie straipsniai, 
kuriuose atsiduoda melas. Lai
kraščiai tokie trumpučiai pasi
darė, pakanka net poros pusla
pių. Iš knygynų lentynų sku
biai pašalinamos visos knygos, 
kurios gali būti pavojingos do
rovei ir religijai. Keistas reiš
kinys: lentynose beliko tik 
koks ketvirtadalis knygų. Mu
ziejuose pusė sienų pasidarė 
tuščios: dingo visi nepadorus 
paveikslai. Nepadorios skulp
tūros kuriniai išnešti lauk ir 
sudąužytij muziejų kiemuose

dideliausios skeveldrų krūvos, 
kurias suvartos kelių duobėms 
užpilti.”

Tai matot, kaip šv. Pran
ciškaus brostvininkai aiški
na “Dievo įsakymus.” Visos 
knygos, kurios tik nepatin
ka kunigams, turi but sude
gintos! Visi brangus pa-i 
veikslai, skulptūra, vienu žo
džiu sakant — visa meno 
kūryba turi but sunaikinta, 
sudaužyta duobėms užly
ginti. Jos vietą muziejine 
turi užimti tik šv. Pranciš
kaus abrozdai ir stovylos. O 
knygynuose, kur dabar su
krauti mokslo ir dailiosios 
literatūros veikalai, turi but 
sudėti “šventųjų živatai.”

Visa tai skamba idijotiš- 
kai. Bet šv. Pranciškaus 
“broliai” šitokių dalykų iš- 
tikrujų trokšta, nes kitaip 
jie savo organe to nerašytų. 
Ir jeigu kas duotų jiems ga
lios, jie tikrai nustumtų gy
venimą atgal į tuos laikus, 
kuomet mokslininkus kuni
gai degindavo ant laužų.

NE TUO ADRESU...
Vienas fašistas “Vieny

bėj” (Nr. 291) išgiria komu
nistus, kad jie “sulietuvėjo,” 
o socialistus kolioja “niek
šais” ir “didžiausiais Lietu
vos priešais,” kam šie pra
nešė žinią, kad Smetona iš
sižadėjo Vilniaus ir uždarė 
Vilniui Vaduoti Sąjungą.

Ypač nepatiko “Vieny
bės” fašistams ta teisinga 
“Keleivio” pastaba, kad 
Vilniui Vaduoti Sąjunga iš- 
tikrujų Vilniaus ir neva
davo, tik dūmė žmonėms 
akis ir rinko pinigus, o ga
vusi iš Amerikos aukų—

“...dažnai surengdavo Met
ropolio viešbuty linksmą rau
tą.-kur ‘krupniku’ savo drąsą 
sustiprinę Vilniaus vaduotojai 
sušukdavo: ‘Ei, pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim’!”

Dėl šitos musų pastabos 
“vienybininkai” piktai mus 
išplūsta ir sako:

“Net didžiausis Lietuvos 
priešas, turintis bet kokius ry
šius su lietuviais, nedrįstų ši
taip niekint ir įžeisti visai tau
tai švento darbo—Vilniaus va
davimo.”

Bet kuo čia kalti mes, so
cialistai? Juk mes ne iš pirš
to išlaužėm tą linksmą rautą 
'Kauno viešbuty, kur “Vil
niaus vaduotojai” savo 
“drąsą krupniku stiprino.” 
Apie tai rašė “Lietuvos Ži
nios.” Kauno dienrašty bu
vo net pasakyta, kad tūli 
“vaduotojų” po to baliaus 
rytojaus dieną negalėjo nei 
tarnybon pribūti, nes nak
vojo po stalais ir išryto atsi
kėlė nevisai švarus... Na, o 
jeigu Kauno laikraštis drįso 
taip rašyti ir nebuvo užtai 
atsakomybėn patrauktas, 
tai toji žinia, turbūt, nebuvo 
prasimanyta.

Tai viena. •'*- *
Antra, jeigu Vilniaus va

davimas “Vienybės” fašis
tams ištikrujų yra toks 
“šventas darbas,” kaip jie 
čia sako, o jų “tautos va
das” Smetona šitą darbą 
dabar sustabdė ir Vilniui 
Vaduoti Sąjungą uždarė, tai 
kodėl jie pravardžiuoja 
“niekšais” ir “didžiausiais 
Lietuvos priešais” socialis
tus? Juk tuos “komplimen
tus” jie turėtų nusiųsti Sme
tonos adresu.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nuteisto Šnipo Tėvai Verkia Teisme.

Musų laikrašty buvo jau rašyta, kad Los Angeles mieste teisinas nuteisė kalėjimai! Karlą 
Drummondą, kuris būdamas orlaivių dirbtuvėj inspektorium pavogė naujausio bombane- 
šio planus ir norėjo parduoti juos japonams už $2,000. čia parodyta scena teismo salėj ttio- 
jaus po to, kai teismas paskelbė, kad Drummondas yra kaltas. Jo motina verkia, o kolie- 
kas tėvas stovi su kriukiais galvą nuleidęs. Tėvams gaila jauno sunaus.

|Kas Yra Kultūros Istorija
I Jei perskaityti knygynuo- vėsi sau milžiniškus turtus, 
se pardavinėjamus oficia-Betvėlatsiradožmonių,ku- 
liuosius istorijos vadovėlius, rie pradėjo kovą su bau- 
tai nieko daugiau beveik ne- 'džiava. Bėgo metai, dešim- 
rasi, kaip tik tai, kad anais!lys, šimtai, o žmogus, nuolat 
ir anais metais toks ir toks kovodamas su neteisybe ir 
karalius paskelbė tokiam ir priespauda, išplėšdavo iš 
tokiam karaliui karą, karą I žiaurių pavergėjų vis po 
laimėjo, pralaimėjo’, užka-įnaują laimės ir laisvės kris- 
riavo nauja šąli n- t. p. Žo- lleli.
džiu, be karų if karalių ap- Į Vers(lami kara|i naikin. 
rašymo beveik meko tuose d j ivairia? kunįajksčiu 
istorijos vadovėliuose nėra. ■ privilegijas žmonės pasiekė 

t Bet žmonijos istorija tai dabartinio kultūros lygio, 
nėra vien tik karų istorija. ]r jau šiandien, pav., Lietu- 
Svarbus išradimai, kurie su- voj'e, mes nebeturime bajo- 
gebėjo žmogų padaryti ga-Tų* ir kunigaikščių ir visi

“DRAUGAS” SARMATI
NA “DIRVĄ.”

Fašistuojanti Clevelando 
“Dirva” iškoliojo katalikų 
spaudą, kam ši pasisakė už 
koalicinę valdžią Lietuvoje 
—tai yra už tokią, kuri turė
tų tautos pasitikėjimą ir ži
notų kaip Lietuvą apginti. 
“Dirva” tam priešinga. Tai-

gi “Drangas” ją sarmatina kani ir nuogi, bet visuomet 
ir sako: 'nori but gražiai apsirengę ir

“Mes tik galime stebėtis, gerai nusipenėję?
kad ‘Dirvos’ redaktorius gina 
tokią vyriausybę, kuri Lietuvą 
privedė prie Lenkijos ultima
tumo priėmimo, prie lenkų įsi
galėjimo Lietuvoje, prie užda
rymo Vilniui Vaduoti Sąjun
gos, prie vokietininkų įsistip- 
rinimo Klaipėdos krašte. Tik-
rai nusikalstume prieš tautą, 
jei, matydami dideles klaidas, 
suprasdami jos nevykusią poli
tiką, kuria Lietuva vis giliau 
įklampinama, ją girtume ir, 
nieko nedarydami, lauktume, 
kada ji valstybę visai prives 
prie liepto galo.”

Visa tai yra tiesa, bet ar 
verta kreipti dėmesį į tokius 
berniokus, kaip tie, kurie 
“Dirvoj” skerėčiojasi?

ŠĖTONO IŠRADIMAI PO
PIEŽIAUS KARALYSTĖJ.

Lietuvoj leidžiamas “Lai
kas” Įdėjo šitokią žinią:

“Popiežiaus žandarai atkrei
pė dėmesį į labai linksmą Vati
kano bibliotekos kasininko Po- 
ličio gyvenimą ir jį areštavo. 
Kasininkas kaltinamas pinigų 
išeikvojimu ir nepadoriu gyve
nimu. Išeikvotojas pasodintas 
į nesenai pastatytą Vatikano 
kalėjimą. Tai antras Vatikano 
kalėjimo klijentas. Pirmasis 
sėdėjo už bažnytinių aukų dė
žučių apiplėšimą.”

“Laisvoji Mintis” daro iš 
to juokus. Girdi:

“Ir ‘dangaus atstovų’ vals
tybėje yra žandarai, kalėjimas, 
išeikvotojai, nepadoraus gyve
nimo mėgėjai, plėšikai ir visa 
kita, kas ‘šėtono sugalvota’.”

Ištikro juokinga, kad 
“švento tėvo” karalystėj pri
viso tiek daug “šėtono išra
dimų.” Gali but, kad dėl to 
prieš Kalėdas ir perkūnas 
trenkė į popiežiaus dvarą...

PATARIMAS KATALI
KAMS.

Pranciškonų leidžiamas 
laikraštukas “Sursum Cor
da” duoda katalikams šito
kį patarimą:

“Nebūkite bailiai susirūpinę 
savo gyvybe, ką valgysite, nei 
savo kunu, kuo vilkėsite. Ir ne
sakykite : Ką valgysime, ar ką 
gersime, ar kuo apsirengsime? 
Nes visų tų dalykų labai jieško 
pagonys. Taigi, jieškokite vi- 
supirma Dievo karalystės ir 
jos teisybės, o visa tai bus 
jums pridėta.”

Bet katalikai čia galėtų 
paklausti gudriųjų pranciš
konų ir kitų “vadovų į Die
vo karalystę,” kodėl jie pa
tys jieško tų “pagoniškų” 
dalykų, kaip valgis, gėri
mas ir kūno apdangalas? 
Kodėl jie neina j dangų ai-

tų paklausti, kur ta “Dievo 
karalystė” randasi? Jeigu 
jos turi jieškoti patys para- 
pijonys, tai kokiems galams 
yra reikalingi kunigai?

Kiek Buvo Sukrėti
mų Tautininkų 

Valdžioj.
Nuvertę 1926 metais tei

sėtą Lietuvos vyriausybę, 
smurtininkai pradėjo aiš
kinti, kad buvusi demokra
tinė valdžia Lietuvai netiko, 
nes lietuvių tauta da nesanti 
pribrendusi pati valdytis. 
Demokratinėj, tvarkoj vy- 
riausybė turi but atsakomin- 
ga seimui, todėl ji negalinti 
but pastovi, nuolatos įvyks
ta sukrėtimai (kryzės), nes 
kada tik seimo didžiuma pa
reiškia vyriausybei nepasi
tikėjimą, ministerių kabine
tas turi rezignuoti ir turi but 
renkami nauji ministerial. 
Kas kita esą prie diktatū
ros. Čia ministerių kabine
tas yra atsakomingas tik 
vienam “tautos vadui,” to
dėl vyriausybė buna pasto
vi ir tvirta.

Bet “Lietuvos Žinios” da
bar parodo, kad prie “tau
tos vado” taip pat vyksta 
vyriausybės sukrėtimai, ir 
jų buvo gal daugiau, negu 
demokratijos laikais.

Štai :
1. Po 1926 metų 17 gruo

džio perversmo Voldema
ro kabinete įvyko sukrėti
mas susipešus tautininkams 
su klerikalais. Iš kabineto 
tuomet iškrito klerikalų mi
nisterial Bistras ir Karvelis.

2. Kilus susisiekimo mini
sterijos bylai, Įvyko kabine
to sukrėtimas, per kurį turė
jo pasitraukti iš ministerių 
inž. Čiurlionis.

3. Vėliau įvyko triukš
mas krašto apsaugos minis
terijoj, iš kurios turėjo pasi
traukti pulk. Daukantas ir 
pulk. Plechavičius.

4. 1929 metais sugriuvo 
visas Voldemaro ministerių 
kabinetas. Tuomet vyriau
sybės priešaky Smetona pa
statė savo švogerį Tubeli. 
(Tubeliui šeimininkaujant 
buvo daug mažesnių ir di
desnių kryžių valdžioje.)

5. Kai 1934 metų 7 birže
lio naktį Voldemaras su sa
vo “geležiniais vilkais” pa
kėlė maištą prieš Smetonos- 
Tubelio švogėrišką diktatu-
ą, ministerių. kabinete/ vėl 

įvyko sukrėtimas. Iš ka
bineto buvo pašalinti karo 
ministeris Giedraitis, teisin
gumo ministeris Žilinskas, 
užsienio reikalų ministeris

Zaunius, švietimo ministeris 
Šakenis ir susisiekimo mini
steris Vileišis.

riai vėl susiniovė. Karo mi
nisteris gen. Šniukšta buvo 
pašalintas, o jo vieton pa
skirtas Dirmantas,

7. Sukilus 1935 metais 
prieš tautininkų diktatūrą 
Suvalkijos ūkininkams, mi
nisterių kabinete vėl įvyko 
kryzė. Iš kabineto pasitrau- 

jkė žemės ūkio ministeris 
Aleksa ir vidaus reikalų mi
nisteris Rusteika.

8. 1938 metų 19 kovo vėl 
įvyko smarkus tautininkų 
valdžioje sukrėtimas: subi
rėjo visas Tūbelio kabine
tas. Naują valdžią sudarė 
klerikalas kun. Mironas.

9. Bet neilgai trukus su
braškėjo ir kun. Mii*wft> ka
binetas. Iš jo išvirto keli 
stambus šulai; Smetonos 
švogeris Tūbelis, kuris buvo 
užėmęs žemės ūkio ministe
riją, ir teisingumo ministe
ris Masiulis.

10. Dabar, prieš pat Kalė
das, ministerių kabinetas su 
kun. Mironu priešaky vėl 
pergyveno didelę kryzę.

Paprasčiausia dalykas musu 
elgesy yra nenuosakumas.

Lawrence Dennis.

“KELEIVIO” 
KALENDORIUS
1939 METAMS JAU 

GATAVAS.
Šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų 
patarimų, nurodymų ir in
formacijų visiems: amat- 
ninkams, ūkininkams, šei
mininkėms ir tt..
Yra dalykų, kurių da nieks 

lietuvių kalboje nebuvo gir
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru
sai jieškojo Amerikos ir at
rado Alaska. Arba, kaip be 
žemes auginamos gėlės, dar
žovės ir kiti augalai.

Visi šitie dalykai išaiškin
ti labai lengva ir kiekvie
nam suprantama kalba.

Daržovių auginimas be 
žemės yra visai naujas mok
slas, tik šiomis dienomis ati
dengta gamtos paslaptis, 
plačiai visuomenei da neži
nomas dalykas. Mes tačiau 
pasistengėm savo skaityto
jus su tuo mokslu supažin
dinti. Taigi, kas da nėra 
“Keleivio” Kalendoriaus 
1939 metams užsisakęs, pra
šome pasiskubinti, nes vė
liau galėsite jau nebegauti.

Kalendoriaus kaina tokia 
pat, kaip visuomet: “Kelei
vio” skaitytojams 25 centai, 
3 ne skaitytojams—50 cen
tų.

Adresuoti reikia taip: 
‘Keleivis,” 253 Broadway, 

South Boston, Mass.

lingu, visa tai priklauso kul- skaitomės lygus. Bet reikia 
turos istorijai. Šioje srity nepamiršti,'kad tie laimėji- 
dirbo armijos pasiaukojusių mai brangiai kaštavo. Kiek 

žuvo žmonių, kad ir už Lie
tuvos laisvę kovojusių! Kiek 
jų supūdyta Sibire, kalėji
muose ir vien tik už tai, kad 
jie platino ir mokė lietuviš
kas knygas skaityti. Rusų 
carai, vieni tų, apie kuriuos 
istorijos vadovėliai plačiau 
rašo, buvo tokie pat paver
gėjai. Jiems nerūpėjo Lietu
vos žmonių geresnė ateitis 
ir ne todėl Rusija dalyvavo 
didžiajame kare, kad butų 
geriau žmonėms gyventi. 
Valdžios išlaikymas, dinas
tijos garbė, neleido pamaty
ti, kad beginant tą garbė žus 
milijonai žmonių, kuriems 
toji garbė yra tuščias žodis. 
Ir tokiais atsitikimais kultū
riniai reikalai yra antroje 
vietoje, jie slopinami ir nie
kinami. Sunkus žmonijos 
kultūrinis kelias, daug dar
bo ir energijos kaštavo, bet 
užtai šios dienos žmogus 
yra laisvas. Tokiam žmo
gaus išlaisvinimo darbui 
daug padėjo žmoniškumo 
idealų plėtimasis ir demo
kratiškų pažiūrų atsiradi
mas. Demokratiškų pažiūrų 
laimėjimai bus taip pat įra
šyti kultūros istorijon. Lais
vė žmogui būtina ir šian-

žmonių, kurių vardai turėtų 
būti su didžiausia pagarba 
minimi, bet, deja, jie pamir
šti ir platesnioji visuomenė 
jų nežino. Gi karo vadai, 
žiaurus teriotojai, pralieję 
ašarų ir kraujo upelius, ge- 
iiausiai žinomi. Šiandieną 
mes esame laisvi piliečiai, 
nevergaujame ir nebėra 
baudžiavos. Kodėl? Kam 
turime dėkoti, kad mes pla
čiausiai naudojamės radio, 
geležinkeliais ir kitokiais 
mokslo laimėjimais? Tik
riausiai ne Napoleonui I, už
kariavusiam pusę pasaulio, 
ar Didžiajam karui, pražu
džiusiam milijonus žmonių. 
Mokslo ir technikos pažan
ga yra darbas pilkų, nema
tomų žmonių, mokslo kan
kinių, dirbusių žmonijos ge
rovei. Tų nematomų ir daž
nai nežinomų, dažnai skur
de ir paniekoj gyvenusių, 
nepripažintų, kuklių darbi
ninkų minios, sukurė pa
grindą visam dabartipiam 
žmonijos kultūros rumui.

Pasaulio kultūros istorija 
tiria visos žmonijos (nežiū
rint kokios spalvos žmogus 
bebūtų, geltonas, juodas ar 
baltas) laimėjimus mokslo, __ ~ ~........ ..............
meno, muzikos, tapybos, įi- . tuo. neabejoja.
teraturos, architektūros sri- ■ Tik ]aįSVas žmogus daro iš- 
tyse, JŲ tarpusavio santykia- i radimus, kuria vertingą li- 
vimo formų tobulėjimą ir teraturą, plėtoja meną, 
daugelį kitų panašių daly- Vargstančių vergių ir bau- 
kų. Kad butų aiškiau, gali- džiauninku minios to pada- 
ma paimti pavyzdį, kaip ryti neįstengia. Tiesa, ir 
keitėsi žmonių sugyvenimo anaįs laikais buvo moksli- 
formos. 'ninku ir didžiųjų žmonių,

Seniau vergija buvo lai- bet jie buvo negausus ir rei- 
Ikoma paprastu reiškiniu ir kėjo ypatingų genijų, ypa- 
I labai reikalingu dalyku, tingų proto gabumų, kad 
; Žmonės buvo pardavinėji-1tokiomis sąlygomis kurti. Ir 
mi, grobiami jėga ir verčia-, tik dėka suprasto laisvės 
mi vergais, kuriuos ponas būtinumo, paskutinieji am- 
galėjo mušti ir užmušti, ne- žiai, o ypač XX amžius, da
tuodamas jokios atsakomy-)Vė tokius milžiniškus kultu- 
|bės. Bet mokslininkai, rašy- ros laimėjimus, kurių pris
tojai pradėjo skelbti, kad spaudos laikais tik'’maža 
žmogus žmogui negali ver- dalelė tebuvo, kai mokslas 

įgauti, kiekvienas turi lais- merdėjo ir plėtojosi labai 
| vės teisę. Tie balsai nepasili- lėtai. Žinoma, ir tais tam- 
ko be pasekmių. Vengrija siais laikais buvo šviesių lai- 
buvo panaikinta, tačiau ją kotarpių, kuriu blykstelėji- 
pakeitė baudžiava, kuri nuo mai paliko pėdsakus.

j vergijos tik tuo skyrėsi, kadi J. Vaišnoras.

vimo

ponas ne taip laisvai galėjo 
žmogų užmušti. Bet išnau
dojimas liko tas pats ir iŠ 1 Būti prezidento sūnumi reiš- 
milijonų baudžiauninkų sun- kia daugiau keblumo negu pa
kaus darbo kelias-dešimts rankumo.
bajorų ar kunigaikščių kro-1 Reosevelto sunns Elliot.

Hopkinsas Roperio Vietoje.

Prieš Kalėdas rezignavo Jungtinių Valstijų komercijos de
partamento sekretorius Roper (dešinėj). Jo vieton Roose- 
veltas paskyrė buvusį WPA administratorių Hopkinsą, 
kuris čia parodytas su cigaretu.
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kas skaito, rašo
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS kas nieko neveikia

TO NIEKAS NEPEIKIA

I!
BROOKLYN© LIETUVIU NAUJIENOS' Areštuoti Trys Broliai Musicos.

Kriaučių padėtis.
Prieš Kalėdas musų kriau

čių lokalas pradėjo dalyti 
pašalpą prasčiausia dirbu
siems kriaučiams. Šelpiamų 
darbaviečių sąraše pirmuti
nė buvo Manelio dirbtuvė. 
Ji mažiausia dirbo ir lokalo 
Pildomoji Taryba jos dar
bininkams pirmiausiai su
teikė iš apdraudos fondo po 
penkius dolerius kiekvie
nam. Antra dirbtuvė buvo 
Zalevskio. Jos darbininkai 
irgi no tiek pat gavo. Trečia 
dirbtuvė buvo Šimėno. Ket
virta dirbtuvė buvo Mičiu- 
lio, penkta Augu.no, šešta 
Šimaičio, o septinta bus tur
būt Šalavėjaus. Kitoms dirb
tuvėms pašalpa nebus dali
nama, nes šįmet apdraudos 
fonde tebuvo vos virš poros 
tūkstančių dolerių. Bet ge
rai, kad ir tiek musų kriau
čiai gavo.

Tiesa, ateina kriaučių į 
Pildomosios Tarybos posėdį 
pašalpos prašyti ir iš tų 
dirbtuvių, kurios kiek “ge
riau” dirbo. Nusiskundžia 
jie savo bėdoms ir vargais, 
bet Pildomoji Taryba neturi 
visiems kriaučiams pinigų. 
Ji dalina pašalpą pagal lo
kalo nutarimą ir gerinusį sa
vo supratimą. Bet visiems 
visgi neįtinka. Yra daug to
kių narių, kurie keikia tary
bą, lyg taryba butų kalta, 
kad pinigų maža. Jeigu jų 
buto daugiau, tai ir Pildo
mąją! Tarybai butų daug 
smagiau, kad ji galėtų sutei
kti visiems kriaučiams ne tik 
po penkinę, bet po kelias 
penkines.

geriau jį myli negu V. Mi-1 
chelsoną.

F. Milašauskas su ta Kai
lio nuomone nesutiko. Jis 
mano, kad jeigu A. Bubniui 
butu reikėję šįmet kriaučius 
blofais papenėti, tai klausi
mas, kas butų išėję. Ch. Na- 
ciunskui atrodo, kad dabar 
musų lokale eina dalvkai 
neblogai. Jis prisipažino, 
kad kaip kada kriaučiai my
li blofus, bet nevisuomet. Jo 
nuomone, kada J. Buivydas 
buvo komunistas, tai jis 
“nenorėjęs” bendradarbiau
ti su kitomis sriovėmis, o da
bar jis visuomet stojas už 
lokalo taiką.

Vienu žodžiu, buvo tai 
nuoširdus susirinkusių drau
gų išsireiškimas, ką kuris 
apie kurį mano ir kas reiktų 
pakeisti pas vieną ar kitą. 
Kada kalbėjo J. Stankevi
čius, V. Lapšys, A. Beniulis, 
J. Buivydas ir kiti, visi pa
stebėjo, kad tokio būrio 
draugų pasikalbėjimas yra 
vertingas, draugus suartina, 
subendrina. O ypatingai V. 
Michelsonas didžiavosi tuo 
draugišku pasikalbėjimu ir 
tomis nuoširdžiomis kalbo
mis. Tik nesutiko kriaučius 
blofinti. Jis nori but teisin
gas ir visuomet • tik teisybę 
išakyti. Vytautas Katilius.

“Ke.ei
ris trim kitais savo broliai; 
didžiausiu suktybių. Taigi čia 
prasimanyta pavarde. Dabar

' buvo jau rašyta, kad šiomis dienomis nusišovė didelis šmugelninkas Musica, ku
li u vo prisiplakę prie vienos vaistu kompanijos ir pridarė tenai 

tie trys jo broliai ir yra parodyti. Kiekvienas jų vadinasi 
jie areštuoti.

CLEVELAND© ir APIELINKĖS ŽINIOS
, Palydint Senuosius Metus.

Senuosius metus jau už
baigėme ir žengiam j Nau
juosius. Kokį skirtumą pa
darys gyvenime naujijnetai. 
iš anksto spręsti sunku. Ge

resnį ir žmoniškesnį pragy
venimą, už pasaulio demo
kratiją.

Ar organizacijai reikalinga 
drausmė?

myna negyveno irgi jau mi
rus, rodos, pereitą vasarą. 
Gyvųjų tarpe pasiliko senas 
tėvas, sūnūs ir duktė. Ad. 
Bulotai, netekusiam sūnaus, 
reiškiu gilios užuojautos.

Z. G.

SYDNEY MINES, NOVA į LAWRENCE, MASS.
SCOTIA. Lietuvos Šelpimo Fondo

Kasyklos nelaimėje buvo su- komiteto susirinkimas.
žeistas Kazys Pališkis. : Gruodžio 17 d. buvo susi- 
.... . . . „ . , į rinkę Lawrence’o Fondo

Keleivyje jau buvo ia- ijetUVai šelpti delegatai.

DETROIT, MICH.
Dar-1. _____

' leidžianties iš ryto

. „. ijieiuvai ocipLi ueiegdLdi.
syta, kad 6 gruodžio rytą si- Susirinkimą vedė vice-pir- 

j tame Kanados užkampy, ne- mininkas S. Penkauskas. 
/•I oncrlio L-oain Irai- T'ni’oui Knf rl

Kriaučių Pildomosios Tary
bos narių pokiliukas.

Kaip paprastai, kriaučių 
Pildomos Tarybos nariUr, 
užbaigę savo metinius posė
džius paskutinę savaitę 
prieš Kalėdas sumeta po do
leri ir suruošia sau mažą po- 
kiliuką, taip, buvo ir šįmet. 
Jie užbaigė 1938 metų po
sėdžius gruodžio 23 ir suėjo 
į Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubą trunutį nabalevoti.

Užkandžiams įpusėjus, 
prasidėjo kalbos apie atlik
tus darbus ir apie musų atei
ties prospektus. Lokalo pir- 
miniųkas V. Zaveckas ačia- 
vp nariams už kooperaciją, nenusižemino, 
Jo nuomone, esamasis kriau
šiu’ lokalo komitetas yra ge
tas.

Jo pagelbininkas J. Kai
rys nurodinėjo, kad delega
tas V. Michelsonas yra per
daug teisingas. Jo nuomone, 
Michelsonas turėtų daugiau 
kriaučius pablofinti, nes 
kriaučiai “myli” blofus. Jis 
nurodė į A. Bubnį, kad tas 
mokėjęs kriaučius blofinti, 
todėl net ir dabar kriaučiai

BALTIMORE, MD.
Tragingai mirė Antanas 

Bulotukas.
Antanas Bulotukas iš pat 

mažų dienų matė daug var
gų. Jį kamavo visokios ligos 
ir, kaip jo tėvas pasakoja, 
velionis buvo net tris kartus 
operacijoms pasidavęs. Nu
kamuotas ligų. Antanas bu
vo silpnos sveikatos ir labai 
sublogęs, bet buvo labai 
švelnaus budo ir mandagus 
vaikinas. 1938 metų pra- . . ...
džioj ji pradėjo kamuoti ga- . 
lutinai nervų suirimas ir 14 | 
gruodžio dieną jis revolve
rio šuviu užbaigė savo gy
venimą, 
domas Bulota, yra senas 
Baltimorės gyventojas ir jau 
turi virš 70 metų, vienok da 
drūtas vyras ir dirba dirbtu
vėje. o jau du sunu palaido
jo. Tai tvirto budo žmogus, 
jį žmona paliko su keturiais 
mažais vaikučiais, jis užsi-I 
augino vaikelius ir niekam Darbai Detroite paskuti- 

, neišsižadėjo niu laiku truputį pagerėjo, 
savo įsitikinimų, kaip dau-' bet vįs dar apie 35,000 šei- 
gęlis tokiose aplinkybėse mynų gyvena iš pašalpos, 
tuoj bėga pas kunigus “ro- neskaitant tų, kuriuos užlai
dos” gauti; bet Bulota to ne-, ko WPA.
darė; jis kentė, liūdėjo, bet] Fordo darbininkai skun- 
savo vargais niekam nesi-į džiasi, kad jie labai spau- 
skundė. ■ , džiami greitai dirbti. Be to,

Dabar jo vaikai visi už-' geresnius darbus Fordas 
auginti. Velionis Antanas' atiduoda juodveidžiams, 
tragingai mirė išgyvenęs 40 nes tie jam ištikimesni ir 
metų. Kitas sūnūs, sirgęs vė- prie unijos nesirašo. Fordas 
žio liga, irgi mirė užaugęs labai priešingas darbininkų 
vyras. Bulotienė, kuri su šei-

dideliame angliakasių kai- 
Perdaug organizacijų. Dar- mėly, įvyko baisi nelaimė: 

bai pagerėjo, bet... į leidžianties iš ryto darbi- 
Naujų organizacijų pas'pinkams i požemį, 24 vago

jus pridygo kaip rudenį1 nėliu traukinys 
grybų. Senos žmonėms jau i ]<ont*j-olės 
nusibodo, tai kuriasi nau- . OAn .
jos. Atsirado keli vyru kliu- ze,?^n . su 30° angliakasiu 
bai ir keli moterų kliubai, ir l)ase US1U ^eitumu. Nusi- 
visi nori pinigų pasidaryti, i?3.11/?®.. niaineriat pradėjo _ _ - I ° “ * • e t»Iz r i ic airi u ni*nn t ptin k imn

Turėjo but duotas raportas 
iš buvusio 
parengimo, 
neturėjo visų atskaitų, todėl 

i tas reikalas palikta kitam 
, kuris bus 14

rai žinom, kad senieji metai 
ne visiems buvo geri; dau
gelis nukentėjo dėl bedar
bės, kuri mus kankina jau 
per keliatą metų. Milijonai 
darbo žmonių turėjo kentėti 
skurdą dėl negalėjimo gau- 

iti darbo. Pereitų metų kry- 
zė neaplenkė nei vieno žmo- 

'gaus. Darbininkai negalėjo 
įgauti darbų, o biznieriai ne- 
! pardavė užtektinai prekių, 
kad galėtų sau tinkamą pra- 

' gyvenimą pasidaryti. Ne- 
, darbo krizė atsiliepė ir ant 
moksleivių. Didele jų di
džiuma nebegalėjo tęsti ar 
baigti pradėtų studijų, nes 

. pereitą vasarą negalėjo 
gauti darbų ir užsidirbti pi
nigų. O tie, kurie norėjo 

I jiems padėti baigtį mokslus, 
taipgi negalėjo gauti darbų 
ir negalėjo jokios pagelbos 
suteikti.

I Pereitų metų krizė palie
tė visą pasaulį. Vienur siau
tė nedarbas, o kitur karai.

Fašizmas bando vis dau
giau prasiplėšti ir panaikin
ti pasauly demokratiją. Fa
šizmui pasisekė pavergti

Daugelis iš musų dažnai 
nusiskundžiame, kad vienoj 
ar kitoj organizacijoj esanti 
perstipri drausmė; nevalia 
kaip norim, arba nevalia da
lyti, kaip kam patinka. Bet 
ar pagalvojam kada nors, 
kas yra stipriausis organi
zacijos pagrindas ir be ko ji 
negalėtų išsilaikyti?

Stipriausis pagrindas yra 
drausmė. Be drausmės orga
nizacija negalėtų gyvuoti, 
nežiūrint kokia ji bebūtų ir 
iš kokių asmenų besusidėtų, 
nes nevisi yra gerų norų 
žmonės. Vieni priklauso or
ganizacijai dėl to, kad tikisi 
gauti pagelbos nelaimei išti
kus, o kiti priklauso tik dėl 
to, kad nori politikuoti. Čia 
jau reikalinga drausmė. 
Drausmę prašalinus, tuoj 
kiltų ginčai, barniai ir viso
kie nesusipratimai, dėl ku
rių organizacija turėtų griū
ti. Niekas organizacijai taip 
nekenkia, kaip barniai, gin
čai ir neapykanta vienų 
prieš kitus. Šitai blogybei 
prašalinti reikalinga draus
mė.

nusibodo, tai kuriasi nau-

“bulvių ir silkių 
bet vedėjai da

ištruko iš susirinkimui, ____
ir pradėjo bėgti sausio 4 vai. popiet.

Buvo padaryta fondo ko- 
■ miteto darbuotės apžvalga 

rnaineriai pradėjo i ir nutarta su ja supažindinti 
K.>; vuncriamJV šokti'iš lekiančio traukinio platesnę Lawrence’o lietu-
pprtjK hirnipriu ir nrn laukan, tikėdamiesi tuo|vių visuomenę, kad daugiau 
fesionalų renkami ‘skelbi- I b>Jdu, Jsven^.-??lrt/es^?LSU; ibu.tų_?abma J?3(Ja7?_ L1 
mai į programas, šitie skun- 

) džiasi, h*d laikai, prasti, pi-i 
nigų nėra, o čia vis duok ant 

i. Tai yra 
'stačiai ubagavimas. O kai 
vasaros laiku prasideda pik- 

Velionio tėvas, A- du-tris tą pačią
-dieną. Keikia užmokėti uz 
daržą, muzikantams, per vi
są dieną reikia sunkiai pik
nike komitetui dirbti, ir kar
tais prie to visko reikia da iš 
kišeniaus primokėti. Ar ne
geriau butų visus tuos kliu- 
bus sujungti*į vieną?

Darbai Detroite

įsižeidimo. Kiti gi atsidavė vai naudos šitais neramiais 
likimo malonei ir pasiliko laikais. Tuo tikslu nutarta 
traukiny—kas bus, tai bus. j surengti prakalbas ir pa- 
Tie, kurie šoko laukan, atsi- j kviesti kalbėtojus iš toli- 
mušė į tunelio sieną ir buvo mesnių vietų. Prakalbinin- 
arba ant vietos užmušti, ar-j kais pasirūpinti išrinkta ko- 
ba sunkiai sužeisti. Tik ne-į misija, kurion įnėjo A. Sna- 
daugeliui pavyko iššokti pauskas, A. Markevičiūtė ir 
laimingai. Iš viso šitoj ka- j S. Penkauskas.
tastrofoj 17 darbininkų žų- A. Markevičiūtė,
vo ir 31 paguldytas ligoni-1 ---------------
nėn. Iš 17 užmuštų, 12 buvo! SIMCOE, ONT.
iš tų, kurie iššoko iš ti auki- Užsimušė Juozas Siriunas. 
n10- j Kūčių vakare nuo laiptų

Buvo traukiny ir lietuvių,Į virsdamas į rūsį mirtinai už- 
bet mūsiškiams pavyko lai-įsimušė lietuvis Juozas Siriu- 
mingai iššokti. Tik Kazys'nas. Greitai buvo pašauktas 
Pališkis, kuris nespėjo 
neturėjo progos iššokti, bu
vo priverstas tęsti tą baisią 
kelionę iki galo ir tapo sun
kiai sužeistas. Jis senyvas 
žmogus, bet yra vilties, kad 
pasveiks. Kadangi šio kai
melio ligoninė nedidelė ir 
visiems sužeistiems vietos 
nebuvo, tai Pališkis gydosi 
savo

ar

namuose.
Petras Žemaitis.

New Yorke Apsemtas Automobilis.
unijai ir todėl iki šiol da jo 
dirbtuvėj unijos nėra.

Kliubo Narys.

štai, kas atsitiko anądien vienoj New Yorko gatvėj, kuo
met automobilis numušė hydrantą. Kilęs iš to potvinis ap
sėmė automobilį beveik iki pat viršaus.

| MIRĖ VLADISLAVA BAGU- 
ŽIENĖ.

, Pcabcdy. Mass. — Gruodžio 
18 d., mirė vietinė musų gera 
veikėja ir “Keleivio" skaityto
ja Vladislava (Blanch) Bagu- 
žis, 39 metų amžiaus. Velionė 
Luvo laisvų pažiūrų, progresyvė 
moteris, bet sesers pastangomis 
palaidota su bažnytinėm apei
gom ir net trims kunigams da
lyvaujant laidotuvėse.

i Vladislava paliko liūdesy sa
vo vyrą, kuris apgailėtinai per
daug myli alkoholinius gėrimus. 
Paskutiniu patarnavimu rūpino
si tik vietinė Liet. Pašelpinė 
Dr-ja ir draugai, su kuriais ji 
veikė. Buvo pavyzdinga ir veikli 
moteris ir visuose musų paren
gimuose imdavo vadovaujančią 
vietą. Dėl to liūdi ir gaili jos vi
si vietiniai draugai.

Palaidota ant St. Mary kapi
nių, Salem, Mass. Lai buna jai 
amžina ramybė šios šalies že- 
meje. Draugas.

GERA NAUJIENA MAI- 
KIO TĖVUI.

šita gromata rašyta Maikio 
tėvui nuo Miehigano farmerių. t 
Mes, Miehigano farmeriai, su- ’ 
ėję j skodą padarėm sklatką ir 
sumetėm staršam vyčių genero
lui $6.50 ant rai viskės, kad už
merktum tą gyvatę, ką per šv. 
Kazimiero atpuskus sugavai ant ; 
liekarstvų. Pripilk pilną džiogą, 
kad nereikėtu tuščią nešioti.

O dabar norėčiau paklausti I 
tavęs vieno daikto. Kaip tu ma
tęs daug svieto ir ant turkų vai- Į 
uos buvęs, tai gal galėtum iš- 
l-.lumočyt, ko trūksta musų naš
liuke! M. Zurbai, kad bernų ne-' 
gali gauti, o moterei vienai far- 
meriauti, žinai, ne lengva. Buvo į 
pas ją koks ten nudėvėtas Jo-1 
nas, ąle ir tas prapuolė kaip At
statymo Bendrovės pinigai. Tai
gi gal prie tavo vaisko yra koks 
atliekamas patpeibelis, tai at
siųsk ji čionai, o jis čia labai su- 
sigadys.

Už visus gramotnus ir negra- 
motnus pasirašo vienas:

Peter Spurgis.

daktaras, bet rado Juozą 
jau nebegyvą. Šita nelaimė 
atsitiko J. Liutkevičiaus ta
bako ūky, Eden, Ont. Velio
nis prigulėjo prie SDKLS 
pašalpinės draugijos vieti
nės kuopos, bet buvo neve
dęs. Lietuvoj buvo kilęs iš 
Šiaulių apskričio, Klovainių 
valsčiaus, Laipiškių kaimo.

Ilsėkis, Juozai, šios šalies 
žemelėj, o mes Budėsime ta
vęs. 6-tos kuopos narys.

LIETUVĖ PAGIMDĖ DVY
NUS SKIRTINGAIS 

METAIS.
Chicagoje prieš pat Nau

jus Metus lietuvė Stapans- 
kienė susilaukė vieno sūne
lio; už kokios valandos, bet 
jau Naujais Metais, garnys 
atnešė jai antrą vaikutį. 
Nors abudu dvynai, bet mie
sto rekarduose užrašyta, 
kad vienas jų gimęs 1938 
metais, o antras—1939-tais.

WORCESTER, MASSCHESTNEY’S CANTEEN
GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirby'sėių ALUS 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS" 
l pavieniais numeriais
I 90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS.

vieną-kitą demokratišką ša
lį, o kur dar nepavyko, tai 
daro bandymus. Per tai 
žmonijos šeimynoj kilo 
daug įvairių nesusipratimų, 
vienas kito neapkentimo, 
nepasitikėjimo ir pavydo. 
Artimo meilė tapo visai už
miršta. Niekas nesirūpina, 
kad jo kaimynas yra alka
nas ir jam visko tiuksta. Ta
čiau paskutiniai 1938 metų 
įvykiai rodo, kad dalykai 
pradeda krypti j geresnę 
pusę. Iš Rooeevelto ucbwifH— 
stracijos pusės yra dedamos 
didelės pastangos, viską su
tvarkyti. Galima pasitikėti, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas yra žmogus, kuriam rupi 
šalies gerovė ir jis nori iš
vesti kraštą iš krizio. Reikia 
tik pasitikėti juo ir padėti 
jam.

Butų gerai, kad darbo

Todėl mes negalime pyk
ti ir protestuoti, jeigu vienoj 
ar kitoj organizacijoj yra 
įvesta drausmė, nes tai yra 
vienintelė priemonė tvarkai 
palaikyti.

Lietuviškos kūčios.
J. Brazauskų namuose 

buvo surengtos lietuviškos 
kūčios, kuriose dalyvavo 

■ gražus būrelis draugų. Buvo 
svečių ir iš Pittsburgho, tai 

Petraitis su dukrele. Visi 
svečiai buvo patenkinti žu
vies ir silkių vakariene. Bu
vo ir plotkelių. Po vakarie
nės visi šnekučiavo ir links
minosi iki vėlumos. ' Bra
zauskai yra linksmo budo 
žmonės ir moka svečius gra
žiai priimti.

Bus daugiau darbo.
žmonės susiprastų ir stotų i Nekurios dirbtuvės pra- 
į vieną didelę organizaciją neša gavusios didelių užsa- 
kovoti prieš savo išnaudo-. kymų iš valdžios. Mat, fede- 
tojus, o nedarytų taip kaip ralė valdžia rengiasi statyti 
daro, kada dvi unijos kovo- daug orlaivių ir vandeninių 
ja viena prieš kitą. Toksi laivų, todėl daugelis kompa- 
darbas tik skaldo ir silpnina panijų ir gauna užsakymų į- 
darbininkų spėkas. Darbo vairiems daiktams gaminti, 
žmonės negalės nieko lai- Sako, kad Clevelando dirb
inėti tol, kol visi nesueis vie- tuvės gaus virš šešių milio- 
nybėn ir vienu balsu nepa-įnų dolerių vertės užsakymų, 
reikalaus žmoniškesnio pra- taigi clevelandiečiams bus 
gyvenimo. ’ * ’ ’

Taigi, pradėdami naujus 
metus, pradėkime juos nau
ja energija, nauju upu ir į paparčio žiedas ir keturios 

i m iri p i*i lc*i(l VPllctl i KITOS APYSAKOS znauja idėja, Kaa veiku dio (]) Ncužsitikintis Vyras. (2) žy. 
liskai, draugiškai ir Vienin- I dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
gai. Paduokime vienas ki- ‘a-. nurodoma kaip žmonės pai- a . , . v | kai tiki i visokius prietarus,tam ranka ir stokime uz ge- burtus ir tt. Kaina ....................... 15c.

daugiau darbų.
Jonas Jarus.

Žmogžudys Iš Meilės.

čia yra parodytas meksikietis Frank Salazar ir jo mylimoji 
Wilma Kennedy. Jis ją labai mylėjo, bet kadangi jis buvo 
bedarbis ir gyveno iš pašalpos, tai merginos šeimyna buyo 
priešinga jiedviejų meilei. Negalėdamas kitaip merginos 
pasiimti. Salazar nušovė abudu jos tėvu, paskui sukapojo 
kirviu dvi jos seseris ir pagrobęs ją pabėgo. Policija betgi 
sugavo ji. Visa tai atsitiko Austino mieste, Texų valstijoj.

Augu.no
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Pasikalbėjimas
KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 

IŠRODO — CH. PUŠYNAS. —

Maikio su Tėvu

ft, l.-SlMO 

SVOMUoj 
TUA IR u

Suomijos i 
nimas paskui 
vaiėių laike P 
dideles sensari 
netikėtai Pas’ 
nių reikalų i 
Holstis i' taip 
suomiu vyria 
fašisi? partiją 
šie abu svarbi 
bar plačiai

l Skandinavijos 
suomenėse.

j Užsienių r< 
f ris Holstis, 1 
I Suomijos užs 

nuo 1936 m 
pasitraukė d 
katos ir m a: 
bet Helsink 

1 sluoksniai iš 
tinių sužinoj 
jų oficialių į 

I čio pasitrauk 
J išvengiamu 
' lomatijos v 

esą, Ženevc 
Sąjungos sef 

. spalių 20 d. 
i tus, kuriuos 
i lera, labai aš 
niai išsitarė 
Adolfą Hitle 
mą sužinojo 
nių reikalų n 
pareiškė prol 

] vyriausybei i
Holstis nebe; 

] Vokietijos ] 
pasitikėjimu.

Nors pati 
j apie šį įvykį 
i bet jį patvirl 
j gerai inforr 

J dienraštis “1 
I užsienių reik 

tą žinią atšai 
kad atšaukiu 

į nai formalus 
užginčijama, 

Į čio silpnos 
anksčiau bui 
jo galimą. 
Sveikatos’me 

I ir dabar pag 
' dėmisiją, k: 
j nežiūrint į 2 
! butų dar užsi

Holstis bu 
vo simpatijoj

Į ropos demok 
tybėm ir nie 
mėgiamas v 
matinių sferi 
pasitraukimai

I butų įvykęs 
sveikatos, j c 
keičia suomit

Į tikos Vokie 
į Holsčio vieto 
1 progresistų ] 
] dabar stojo 
j Voionma, lig 
1 bos ir pramoi 
I sociaklemokr; 
I narys. Dar ne 
I pasiliks tose 
i kol kas jis tva 
j terijas. Bet k< 
1 vis dėlto, pn 

čib laikinas 
cialdemokrati 
kiai liudija, 
rihiisybėje i 

j sienių: politil 
I ir iki šiol, ji 
j naviškos *or 
Į kurios, prisid 
j patingu parl 
I ihu. 1

Suomijos 
J kurso tęsimą 

brėžė 5 dien 
i pasitraukimo 
į fašistų parti.i 
I Pereitų metu 
I vidaus rėikali 
■; konenas. ūki 
I narys, išleidę 
] fašistų partij 
1 tinius 5 met 
1 dengusi ',fT 

gos” pavadir 
mą. Drauge si 
k 18 laikrašč 
He’sinikio “ 

1 jr uždaryti iš 
jos skyriai v

S je-.
Tą pačią dii 

kalų ministers 
aiškino parlar 
radiją apie tąI n

i JAPONŲ IR RUSŲ ŠNIPAI INDIJOJE.'Įgresyvėje spaudoje savikri- 
tikos laisvę.

Redakcijos pastaba: Toji 
rezoliucija, kuri buvo pasiū
lyta ir priimta ALK Massa
chusetts skyriaus konferen
cijoje, kalbėjo ne apie spau
dos suvienodinimą, bet pa
geidavo tik švelnesnių san- 
tikių tarp pažangiųjų laik
raščių. Švelnumo reikalauja 
ir pats kulturingumas. Tik 
gaila, kad rezoliucijų komi
sija vėliau tą rezoliuciją iš-. 
kraipė ir sudarkė.

-----  - * ! 
dia Steam Navigation bend- 
rėvei, tai yra tokiai bendro
vei, kurios laivais joks ang
las, rasinės garbės sumeti
mais, niekad nevažiuodavo 
Majoras Bragdon Besivada
vo tais išdidžiais jausmais, 

... , nes jautė, kad laive turi kas' 
klauso seniausiai japonų di- tai įvykti. ‘ ,

| Keleivių tarpe buvo dau-' 

graži mahometone iš Tur
kestano. Antrą kelionėj 
naktį tarp gražios mahome- 
tonės ir vieno japonų kuli,' 
įsibrovusio į jos kabiną, įvy
ko susišaudymas. Moteris 
jau buvo negyva, kada ma-i 
joras Bragdon atėjo kabi-į 
non suimti japono. ,

Mandaley mieste japoną' 
perdavė nubausti, o spaudos, 
atstovams inajoras Bragdon' 
paaiškiho, kad nežinomas 
japonų kuli stengėsi apvog-' 
ti vieną moterį, o jai pabu
dus nušovė. Bet jisai pasakė 
labai mažai, palyginti su tuo 
ką žinojo. Sekančią dieną 
japoną teisė. Japonas atsi
sakė nuo parodymų ir nesi- 
sakė savo pavardės. Jį nu
teisė mirti ir tuoj pakorė. 
Japonų konsului nebuvo a- 
pie tai pranešta, kaip papra
stai yra priimta. Tik už są-; 
vaitės sužinojo apie tai kon
sulas ir painformavo Tokio.<| 
Šiuo kart Tokio priėmė nau
jieną tylėdami ir be protes
to. j

Nušauta moteris buvo ge
riausia rusu agentė Tašken
te, kurios žinioje buvo visa 
eilė rusų šnipų. Nežinomasis 
vargšas kuli buvo ne kas ki
tas, kaip pulkininkas Sasa- 
gava, japonų Indijos šnipų 
šefas. 1925 ir 1926 m. pulk. 
Sasagava dirba drauge su 
japonų šnipų karaliumi ge
nerolu Doihara Mongolijoj,'i 
nuo 1927—1932 m. keliauja 
kaip kiniečių šilko pirklys 
per Rytų Turkestaną.du. 
metus nežinia kur pražuvęs 
r935 m. pasirodo Singapūre., 
Jo domėjimasis uosto įren
gimais atkreipė anglų dė
mesį, bet jisai spėjo išva
žiuoti Japonijon, kad asme
niškai pačiam mikadui par 
dalytų pranešimą.

Pasinaud o d a m i laivo 
“Torthy” tragedija anglai 
iš karto atsikratė dviem la
bai pavojingais priešais pa
tys neprikišdami nei piršto.

Nesenai Kalkutoje karo 
lauko teismas nuteisė sušau
dyti keturis japonus, kurie 
buvo suimti vagiant kari
nius ii“ uosto planus. Nors jie 
buvo apsirengę kaip papra
sti kuli, bet anglų žvalgyba 
nustatė, kad du iš ju pri- 
] ’ • ■ •; _ y '
duomenei, tai vikontas Ta-1 ______ ________ ___ _
kajama ir markyzas Šimą- 'gybė japonų kuli ir viena 

j saki, abudu Japonijos sau
gumo policijos karininkai. 
Nežiūrint, kad japonų gene-

Telegrama iš Kaulio, ralinis konsulas stengėsi tar- 
Įpininkauti, bausmę pakeisti, 

'sprendimo sušaudyti. Sąry
šy su tuo japonų pasiuntinys 
^Londone įteikė britų vy- 

podraug atsiprašymą už ne
malonų įvykį. Indijos Lau- 
rensas — britų žvalgybos 
Indijoje viršininkas majo
ras Bragdon — galėjo būti 
patenkintas,, nes jam pavy
ko suduoti didelį smūgį ja
ponų šnipams Indijoj.

Viešas paskelbimas apie 
nuteistus šnipus yra priešin
gas anglų taktikai, bet tuo 
kart majoras Bragdon turė
jo tam tikrus sumetimus. 
Prasidėjus kinų-japonų ka
rui Indijoje visur knibžda 
šnipai, labiausia japonų ir 
rusų. Visuose didesniuose 
miestuose: Kalkutoje, Bom
bėjuje, Simloje, Benarese ir 
Travankore sutiksi nekaltai 
atrodančius, maloniai besi
šypsančius japonų kuli. Ši
tie kuli paprastai buna apsi
rengę skarmalais, patarnau
ja visiškai pigiai, o jeigu ir 
keliatą mėnesių buna visai 
be darbo, tai visvien pragy
venti turi iš ko. Mažiausiai 
dešimts iš šimto šitų kuli yra 
japonų generalinio štabo 
karininkai, japonų aristo
kratai.

Lygiagrečiai dirba rusų 
agentai, kurie gauna nuro
dymus iš Taškento. Jie dir
ba ne tiek prieš britus, kiek 
seka konkurentus japonus. 
Afganistane ir Indijoje daž
nai jų tarpe suvedamos 
trumpos sąskaitos.

Praėjus dviem dienom per 
keturių japonų sušaudymo 
majoras Bragdon sėdo ma- 
žan pakraščių laivan “Tor
thy,” kuris važiavo į Man
daley.

“Torthy” priklauso Scin-

Pabaltės valstybės—Fin- 
Latvija ir 

Šiuo momentu 
labai sūsirupinusios klausi
mu: kas atsitiktų, jeigu Hit
leris pradėtų žygiuoti į ry
tus? Tos keturios valstybės 
gana draugingai sugyvena 
ir turi sutartį ginti viena ki
tą reikalui .atėjus. Lietuva 
22 gruodžio pasirašė su Len
kija ekonominę sutartį vie
niems metams. Sutartyje nu
rodoma, kad per metus abi
dvi šalys turi nupirkti daik
tų iš viena kitos nemažiau 
kaip už 2 milionus dolerių. 
Lenkam pavedama išnaudo
ti Klaipėdos prieplauką. 
Lietuviai pirksią iš Lenkijos 
druskos, audeklų ir ūkio 
mašinų. O lenkai iš Lietuvos 
imsią žuvies, miško medžia
gos, sėklų ir kitokių smulk
menų. Suomija užmezgė 
ekonominius ryšius su So
vietų Rusija ir nustatė sie
nas. Lenkija taip pat pada
rė su Sovietų Rusija sutartį. 
Atrodo, kad mažosios vals
tybėlės, kurioms gresia vo
kiečių pavojus, glaudžiasi 
prie Sovietų Rusijos. Toks 
pabaltės valstybių nusistaty
mas gali Hitlerį suturėti nuo 
tų žygių, kuriuos jis pla
nuoja.

New Yorko Socialistų 
partija paskutiniais rinki- landija, Lietuva, 
mais nesurinko 50 tukstan- Estonija — 
čių balsų už savo kandida- ' 

i tus, todėl valstijos rinkimų 
komisija išbraukė ją iš poli
tinių partijų sąrašo, nes šios 
valstijos įstatymai nepripa
žįsta partijos, jeigu ji nesu
renka 50,000 balsų. 1917 m. 
socialistų kandidatas Morris 
Hillquitt į New Yorko mies
to majorus surinko 142,178 
balsus. Gi Norman Thomas, 
socialistų kandidatas j New 
Yorko miesto majorus 1929 
metais, surinko 174,931 bal
są. Bet 1937 metais Socialis
tų Partijos dalis, žinoma 
kaip “Old Guard,” kuri at
skilo nuo Norman Thomo 
kairiųjų grupės' ir įsteigė 
“Social Democratic Federa
tion,” šitą federaciją likvi
davo ir prisidėjo prie Ame
rikos Darbo Partijos. Dabar 
jau ir Thomo vadovaujami 
socialistai nutarė nebesta- 
tyti 1940 metais savo parti
jos kandidatų, bet prisidėti 

j prie Amerikos Darbo Parti
jos. Norman Thomo grupei 
reikėjo jau ir pereituose rin
kimuose tą padaryti, bet ji 
bandė persitikrinti, ar galės 

sirodys. Tada nusiimk savo Amerikos Darbo Partija gy- 
akintas ir per vieną stiklą Y“'!D“b“r matyk Jau 
sukoncentruok jos spindu- ^‘tikino, kad ji gali išaugti j 
Ims į savo pypkę. Ji bema
tant pradės rūkti.

—Ale kas daryt, 
saulės nėra?

—Tada ugnį galima įskel
ti, tėve. Pasiimk gabalą 
plieno ir suduok į aštrų ak- 
Ųienį lyg ir nubraukiant. 
Pamatysi, kiek kibirkščių 
pasipils. Jei palaikysi iš 
apačios gabaliuką vatos ar

—Apy niu jyr, Maike !
—Tu, tėve, ir naujų metų 

negali pradėt gryna lietuvių 
kalba.

—O tu, Maike, negali 
naujų metų pradėt nejieško- 
jęs prie manęs pričynių. Ale 
nekalbėkim apie tai. Geriau 
pasakyk man, ai- bus šįmet 
svieto pabaiga, ar ne?

—Kai kam, tėve, kas die
na buna svieto pabaiga. Gil
tinė šimtais neša žmones į 
kapus.

—Jes, Maike, nuo smer- 
ties nėra liekarstvų. Nei gy
vatinė nieko nemačija. Ale 
kam čia kalbėt apie tokius 
daiktus! Goriau tu man 
sakyk, kaip gyvenimą pra
ilgint.

—Na, pasakyk teisybę, 
tėve, ar tau da nenusibodo 
vargti?

—Kai kada, Maike, ir nu
sibosta, ale mirti aš vistiek 
bijau. Nors bedieviai sako, 
kad velnio nėra, ale ką gali 
žmogus žinoti? Gal jis tik ir 
laukia“, kad aš Dievui dūšią 
atiduočiau...

—Bet tu, tėve, dievobai
mingas žmogus, nuolatos ei
ni bažnyčion, kas diena kal
bi rąžančių, taigi tu neturė
tum velnio bijotis.

- Bet šventas raštas sako, 
Maike, kad kožna dūšia turi 
pereiti per ugnį, pakol bus į- 
leista į dangaus karalystę. 
Jeigu ne už savo griekus, tai 
už Adomo ir J ievos, kam 
uždraustą obuolį suvalgė. O 
aš, Maike, kartais ii- pats 
biskį sugriešij 
nemiega. Jis kiekvieną tavo' 
misteiką su vuodega ant 
vandens užrašo. Kai numir
si, ir pakiš tau po nosia. O 
ką tada darysi, a?

—Tokiu budu, tėve, man 
daug geriau negu tau. Aš. 
esu laisvas ir jokių velnių 
nebijau. Jeigu man reikėtų1 
šiandien numirti, a" 
linksmas, nes žinau, kad su tuvių " Varpo Choras,

I didelę partiją. Jau dabar ją 
remia gausios progresyvės 

įei u spėkos, o 1940 metais, be 
' abejonės, ji bus visai rimta 

jėga. Lietuviams socialis
tams taipgi reikėtų daugiau 
susidomėti Amerikos Darbo 
Partija, kiekvienam reikėtų 
istoti ir veikti.

Naujas patvarkymas išlei
stas Sovietų Rusijos darbi
ninkams. Elei šiol Sovietuose 
kiekvienas darbininkas tu
rėjo tam tikrą pasą. Ret jis 
pasirodė nevisai praktiškas. 
Todėl nuo 1939 metų sausio 
15 dienos, kiekvienas dar- 

Įbininkas turės knygelę, kur
Antro Internacionalo va-1 bus pilnas vardas, pavardė 

dai vienas po kito miršta, o n’ atvaizdas; be to, bus aiš-
plonutės popieros, tai ji nuo naujų, kurie galėtų jų vietas kiai pažymėta, is Kur jis li
tu kibirkščių užsidegs ir tu- užimti, kol kas nesimato. ; kas, ir kokį darbą moka 
i ėsi ugnies. * " Nepersenai mirė vokiečių | dirbti, iš ko gyvena.

—Na, tai denkiu, Maike, —---- ' „ ‘ V *
n>_ t.iVj paaiškinimą. O da-( Kan l s Kautskis sulaukęs Irike, 
bar einu į saliuną, tai tenai 84 n i amžiaus. O dabar, 
gausiu mečių už dyką. 27 giuodžio, numirė belgų 
* ‘ —Laimingų naujų metų, Emile Vandėrvalde pasie- 
tėve. kęs 72 metų amžiaus. Tai

-- --------------- ----------- vis pasaulinio maštabo vy
rai, kurie stovėjo II Interna
cionalo priešaky! Jie buvo 
griežti diktatūros priešai, 
net ir proletariato diktatū
ros. Jie aiškino, kad prole
tariatas tik per demokratija

Užmuštasis vadinosi I1''16'?., J’™ galiamo o ne 
per diktatūrą, kaip mokė Le
ninas ir kaip dabar skelbia 
kiti komunistų vadai. Kauts
kis ir Vandervalde nurodi
nėjo, kad diktatūra, kokia ji 
bebūtų, darbo masėms yra 
priespauda. O būdamos prie
spaudoje masės nesitenkins, 
jos bruzdės slaptu ar viešu 
budu, kad diktatūros jungą 
nusikratyti. Jiedu sakė, kad 
komunistai aiškindami pro
letariato diktatūrą išdarko 
Karolio Markso mokslą. Nes 

> savo raštuose

SPROGIMAS KASYKLOJ 
UŽMUŠĖ ANGLIAKASĮ.

McKeesport, Pa.—Šį pa- 
nedėli Tube City anglinėj 
įvyko sprogimas, kuris 6 
angliakasius sužeidė ir 1 už
mušė. Už__ ž-__L —------
Norman Williams.

ŠVEICARIJOJ KELIAMA 
BYLA PRIEŠ NACIUS.
Šveicarijos valdžia Įsakė 

valstybės gynėjui patraukti 
atsakomybėn nacių organi
zacijas už priešvalstybinę 
veiklą.

KUNIGAS NUSIŠOVĖ.
Secretary miestely, Mary- 

, pereitą ne-

Gavai 
'socialdemokratų ideologas į darbą kur kolektyve ar fab- 

T- tai tĄją knygelę pasi
ima į savo rankas fabriko ai' 
kolchozo vedėjas. Ir dirbant 
fabrike ar ant ūkio, kiekvie
nas netikslumas ar atsižy- 
mėjimas užrašomas į tą kny
gutę. Jeigu darbininkas no
ri vykti į kitą provinciją, ar 
pereiti į kitą fabriką, toje 
knygutėje bus parašyta, ko
dėl ir dėl ko jis vyksta. Be 
tokios knygutės po 16 sau
sio jau niekur darbo negau
si, o jeigu ją prarasi, tai tu
rėsi nesmagumų. Nieko sau 
“demokratija !”...

priešai,

veli Udio H pcllOi —....
iu. O zlydukas lando valstijoj, _ . ____________
i-- 1 L—,’deldieni nusišovė kun. Char-jpa(s Marksas

les G. Cannon. Motivas ne-|Stojo už kuo plačiausią de- 
žinomas. mokratiją ir tvirtino, kad tik

. . . ---- -- ---- ~~ per ją einama prie socialisti-
ZmiOS IS LictuVOS. nes visuomenės.

Be to, II Internacionalo 
vadai 1914 metais stojo už 
savo tėvynės gynimą. Karui 
kilus, Belgijos karalius Emi
le Vanderveldę pakvietė su
daryti ministerių kabinetą, 

tuo pasibaigia visi vargai. O ('guoiamas p. Siniaus. Choras Jis apsiėmė ir nuo to laiko jį 
tau, tėve, kaip tik priešių- nuoširdžiai sutiktas. Choras komunistai vadino “karališ- 
gai. Išvargęs visą gyvenimą, koncertuos Kaune ir provin- kuoju” socialistu. 1922 me- 
po mirties tu tikiesi da įpra- cijos miestuose. tais Vandervelde vyko j So-

---------  vietų Rusiją ginti 40 social- 
Steigs naują Mokslo Drau- Į revoliucionierių ir socialde- 

gija Vilniuje. mokratų, kurie tuo metu bu- 
Vilnius, gruodžio 30 d.— vo komunistų teisiami. Ko- 

tuvių visuomenė posėdyje I suomenė prieš aserus, pasiti- 
nutarė steigti naują Mokslo ko Vanderveldę šauksmais: 
Draugiją.----------------------------“Šalin karališkajį minister}

---------  ir buržujų advokatą!” Vieš- 
Lenkai statys kelias lietu- pataujant tokiai nuotaikai, 

viskas dramas. Vandervelde nestojo teis- 
Vilnius, gruodžio 30 d.— man ginti areštuotųjų, o 

i savo ra-

Į Kauną atvyko Vilniaus lie
tuvių Varpo Choras.

Kaunas, gruodžio 26 d. į 
aš mirčiau Kauną atvyko Vilniaus lie- 

, diri-

garą patekti. Nestebėtina, 
kad tu taip bijaisi mirties.

—Tai ką tu nori tuo pasa
kyti, Maike?

—Aš noriu pasakyt, tėve, Organizuotoji Vilniaus lie- munistų sukurstyta rusų vi- 
kad tu esi nelaimingas žmo- tuvių visuomenė ] ' — -----~ -------- —-i:

—Kodėl nelaimingas?
—Todėl, kad tu tiki į vel

nią ir kitokius nebūtus daly
kus.

—Olrait, Maike, _
kim apie velnią. Ot, mano Vilniaus lenkų teatras ren- pargryžęs patiekė 
pypke užgeso, o mečių netu- giasi statyti kelias lietuvis- portą apie Sovietų Rusijos 

teismus. Jo pranešimą ko
munistai visur smerkė ir 

26 d. šmeižė jį patį, sakydami, 
mokytoja kad Vandervelde “parsida- 

G. L. Kon. Įvęs” kapitalistams.

užbai-

riu. Jeigu tu taip daug žinai, kas dramas.
tai pasakyk, kaip pasidaryt 
ugnies, kada sierčikų nėra?

— fas labai lengva, tėve, lenkai 
Tik palauk, pakol saulė pa- Čibirą.

Vilnius, gruodžio 
areštavo

labaiMusų komunistai 
susirūpino progresyvės spau
dos suvienodinimu, suben- 
drinimu progresyviais Ame
rikos lietuvių klausimais, 
kad visi laikraščiai muštų į 
vieną tašką. Rodos, geras 
daiktas. Tuo klausimu Mass, 
valstijos Amerikos Lietuvių 
Kongresas patiekė net ir re
zoliuciją. Tačiau kada toji 
rezoliuja pasirodė spaudoje 
tai ji kalbėjo visai nauju 
klausimu, būtent, kad laik
raščiai nekritikuotų Sovietų 
Rusijos ir nerašytų nieko 
prieš komunistus čia Ameri
koje. Ot. ir vėl jums “de
mokratai !” Atrodo, kad 
mes gyvename viduramžių 
gadynėje, kur krikščionių 
kunigai eretikus ant laužų 
kepė ir savo tikėjimą prie
varta netikėliams bruko. 
Mes bjaurimės ta gadyne ! 
Mes ją vadiname tamsybės 
amžiais. Tai kodėl musu ko
munistai mano, kad visi turi 
likti komunistinės religijos 
išpažintojai?

Bet koks spaudos suvie
nodinimas yra priešingas 
netik žmogaus laisvei, bet 
žalingas ii’ kultūrai, todėl 
prieš tokius “vienodinimus” 
Idekvienas susipratęs darbi
ninkas, kiekvienas demo
kratinis redaktorius, kiek
vienas lietuvis profesionalas 
privalo kovoti, o ne remtis 
tokį komunistų sumanymą!

Toks sumanymas yra ne
demokratinis, bet reakcinis. 
Jis turi tikslo suvaržyti pro-

Lietuvos valdžia padarė di-|Visi keturi buvo, greitu po 
dėlių nusileimimų Vo

kietijai.
Lietuvos f

Wash i n g t o n e prisiuntė 
mums šitokią “Eltos” tele
gramą iš Kauno:

Ministras pirmininkas ku
nigas Mironas gruodžio 23 
dieną padarė pranešimą 
seime, išdėstydamas vyriau
sybės programą. Kalbėda
mas apie Lietuvos užsienio 
politiką jisai pirmiausia 
kreipėsi j tautą, ilginda
mas ją susitelkti apie vy
riausybę dabartiniu metu, 
kada nepalaužiamas visos 
tautos pasiryžimas likti lais
viems sudaro tikriausią ne
priklausomybės garantiją.

Paskui ministeris pirmi
ninkas pasisakė prieš globą 
iš kitų valstybių pusės ir pa
brėžė Lietuvos pastangas 
gerinti savo santikius su kai
mynais, tačiau pridėdamas, 
kad šitos pastangos nereiš
kia neribotų nuolaidų poli
tikos.

Pereidamas prie atskirų 
klausimų jisai pranešė, kad 
netrukus bus priimtas neit- 
ralumo įstatymas ir kad da
bar jau yra pasirašytas 
prekybos susitarimas su 
Lenkija.

Jis taipgi išdėstė kontak
tą su Vokietija dėl klausimų 
liečiančių Klaipėdą. Iš šito 
pranešimo matyti, kad Vo
kietijos pageidavimu spau
džiama, Lietuvos vyriausy
bė jau yra padariusi daug 
didelių nuolaidų ir yra Vo
kietijai pasiūliusi bendrai 
susitarti dėl skubios proce-* 
duros Klaipėdos statutui iš
aiškinti. Vienas Lieutuvos 
vyriausybės narys yra jau 
pasirengęs vykti į Berlyną, 
jeigu vokiečių vyriausybė 
rastų šitą keliorfę esant nau
dinga galutinam lietuvių- 
vokiečių santikių išaiškini
mui.

Pasiuntinybė riausybeį protesto nota ir 
i nvioiiinrc - v ~ -

Berlyne Prasidėjo Di
delė “išdavimo” Byla
“New York Times” ko

respondentas praneša iš 
Berlyno, kad šią sąvaitę te
nai prasidėjo didelė politinė 
byla, kurioje 3 asmenys esą 
kaltinami “valstybės išdavi
mu.” Šitokiu kaltinimu pa
smerktiems žmonėms naciai 
paprastai kapoja - galvas. 
Vienas kaltinamųjų esąs 
Einst Niekisch, žymus na
cis. Jisai kaltinęs Hitlerį ap
žavus Vokietijos žmones. 
Hitleris pasivadinęs “tauti
niu socialistu” ir žadėjęs pa- 
gei inti darbininkams gyve
nimą, o dabar jis tarnaująs 
tik buržuazijai ir militaris- 
tams. Niekisch todėl reika
lavęs, kad buržuazinė Hitle
rio diktatūra butų nuversta, 
o jos vieton įsteigtas “Ket
virtas Reichaą,” kur buržua
zija butų visai panaikinta ir 
padaryta sąjunga su Sovie
tų Rusija.

Šitas savo mintis Niekisch 
ilgai skelbęs savo laikrašty 
ir Hitleris nieko jam nesa
kęs; bet kuomet jis parašė 
knygą, kurioj išdėstė savo 
pažiūras ir pavadino Hitlerį 
“Vokietijos nelaime,” tada 
jį policija sučiupo kaip “val
stybės išdaviką.” Ir gali but, 
kad dabar jam bus nukirsta 
galva. .

RAŠTAI APIE KLAIPĖDOS KRAŠTĄ.
Lietuvą, 20 puslapių skaity
mo, parašė Pov. Pakarklis, 
išleido Soc. ir Polit. Mokslų. 
Institutas Kaune. Čia paro
dyta, kaip pasikeitė vokie
čių mokslas apie Klaipėdos 
krašto gyventojus: seniau“ 
jų istorikai aiškindavo, kad 
Klaipėdos lietuviai yra ži-. 
liausies senovės gyventojai, 
o dabar jau skelbia, kad 
lietuviai, tai svetimi atėjū
nai Klaipėdos krašte.

ją ii- geografiją, norėdami1 Savo Juros Sargyboje, V. 
įrodyt, kad Klaipėdos kraš- Sidzikausko parašyta ir 
tas yra nuo pat savo pra- Šaulių Sąjungos išleista 36 
džios vokiečių kraštas, o lie- puslapių brošiūra. Čia nu-: 
tuviai tenai atėję tik vėliau, 
ii- gavęs žemės iš vokiečių 
malonės kolonizavosi. Ši
tam vokiečių mokslui daug 
padėjęs ir lietuvių kalbinin
kas prof. Buga, kuris para
šė knygutę “Aisčių Praei
tis” ir įdėjo net žemėlapį, kunigaikščių padarė. Lietu- 
kad vietų pavadinimais įro-.vos bernai.

Iš Generalinio Lietuvos 
Konsulato New Yorke mums 
prisiųsta paminėti keturios 
brošiūros Klaipėdos Krašto 
klausimais, būtent:

Mažoji Lietuva Vokiečių 
Mokslo Šviesoje, parašė 
Pov. Pakarklis, išleido So
cialinių ii- Politinių Mokslų 
Institutas Kaune. Šitoj kny
gutėj autorius parodo, kaip 
vokiečių mokslininkai tem
pia ant savo kurpalio istori-

šviesta, kaip Klaipėdos Kra
štas buvo išvaduotas iš vo
kiečių rankų ir prijungtas 
prie Lietuvos. Ko negalėjo 
padaryti nei Vytautas, nei 
kiti Lietuvos kunigaikščiai 
praeity, tą dabar be jokių

džius, jog tose vietose, kur 
dabar gyvena lietuviai, se
niau buvo gyventa tai prū
sų, tai kuršių, tai aisčių, tik 
ne lietuvių. Šitą musų pa-

GRIEŽTESNĖ DISCIPLI
NA SOVIETŲ DARBI

NINKAMS.
Maskvos žiniomis, Sovie-

trioto Būgos knygelę vokie-Į tų valdžia paskelbė naują; 
čiai dabai- net mokyklose patvarkymą, kuriuo įveda- 
vartoja, kad įrodžius, jog n]a griežta disciplina darbi,-, 
lietuviai Klaipėdos krašte ninkams, ypač tiems, kurie

"tingi dirbti.” Tokius val
džia vadina “gamybos ąrdy- 
1 j ’--,” ir įsako dirbtuvių 

(vedėjams elgtis su tokiais
• i * t t,d“be pasigailėjimo.” Ir val-
ir Polit. Mokslų Institutas Lj-įos iaįięraščiai tuoj išgyrą 
Kaune. Knygelės turini pa- šitą valdžios patvarkymąJ 

kaip “tikrą žingsnį į 
apie Mažają stinę ekonomiją.”

yra atėjūnai.
Klaipėdos Krašto Ūkis, . ■ — 

20 puslapių knygelė, parašė j - - 
V. Sidzikauskas, išleido Soc.

sako antgal-vis.
Vokiečiai

sociali-
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SUOMIJOJ UŽDARYTA FAŠISTŲ PAR- •diktatūrą, 
TU A IR UŽDRAUSTI JŲ LAIKRAŠČIAI "

Rašo Bruno Kalninš.

teris Kekonenas nurodė, 
kad svarbiausias uždarymo 
motyvas yra fašistų partijos 
ir jos spaudos sistematiškas 
valstybės tvarkos ardymas. 
Be to, dažnai kalbose ir ra
šiniuose, raginama prie pa
vartojimo prievartos prie
monių prieš valstybinę san
tvarką. Dabartinė “Tėvynės 
sąjunga’’ iš tikrųjų esanti 
jau 1932 m. sulaikytos ir 
1935 m. visai uždarytos la
pujiečių sąjungos tęsinys, 
kuri buvo uždaiyta sąryšy 
su tos sąjungos ruoštu Ment- 
seles puču 1932 m. Uždary
tos organizacijos atnaujini
mas kitu pavadinimu, esąs 
šiurkštus įstatymo apėjimas 
ir todėl nepakenčiamas. Be 
to, šioji partija tęsusi ir už
draustos fašistinės jaunuo
menės organizacijos ‘ 
mustat,” darbą, nes parti
joje buvusios įsteigtos ypa
tingos jaunuomenės sekci
jos, kur dirbtas priešįstaty- 
miškas darbas.

“Sinimustat” organizaci
ja sulaikyta 1936 m. už da
lyvavimą 1935 m. gruodžio 
8 d. Estijoje ruoštame vap- 
sių fašistiniame puče. Fašis
tų partijos spauda ir kalbė
tojai puolė Suomijos valsty
bės santvarką, įstatymus ir 
gerus papročius, o taip pat, 
nuolat skleidė melus, ką įro
do dažni jų laikraščių nu
baudimai teismuose.

Lapkričio 4 d. Kuopio 
mieste, šiaurinėje Suomijo
je fašistų partijos nariai 
bandė suruošti tenykščių 
liaudies namų susprogdini
mą. Pasirodė, kad kaltinin
kai yra buvę gimnazijos mo
kiniai. Apskritai, fašistų 
partija, pasinaudodama į- 
vairių reakcingų mokyklų 
direktorių leidimais, sten
gėsi neteisėtu budu įtraukti 
į savo neteisėtus darbus ne
pilnamečius mokinius. Savo 
kalbos pabaigoje ministeris 
Kekonenas pagrįstai nuro
dė, kad fašistų partija, siste- 
matingai ir atvirai varė 
priešįstatyminį darbą. “Tie, 
kurie tikėjosi, kad suomių 
valstybė neįstengs apsaugo
ti savo teisinės ir valstybės 
santvarkų, — suklydo,” pa
baigė savo kalbą vidaus rei
kalų ministeris.

Per debatus socialdemo
kratų, progresistų, ūkininkų 
sąjungos ir švedų liaudies 
partijos kalbėtojai parėmė 
vyriausybės elgesį ir pareiš
kė, kad demokratiškoje val
stybėje esanti tautos laisvė 
negali būti panaudojama 
tai laisvei sunaikinti. Fašis
tų atstovai gynėsi ir labai 
šilimai kažką pasakė apie 
besiartinančią “raudonųjų

KELEIVIS, - SO.BOSTON Penktas Puslapis i

Suomijos politinis gyve
nimas paskutinių kelių sa
vaičių laike pergyveno dvi 
dideles sensacijas: visiškai 
netikėtai pasitraukė užsie
nių reikalų ministeris R. 
Holstis ir taip pat netikėtai 
suomiv vyriausybė uždarė 
fašistu partiją ir jos spaudą. 
Šie abu svarbus įvykiai da
bar plačiai komentuojami 

• Skandinavijos valstybių vi
suomenėse.

Užsienių reikalų ministe
ris Holstis, kuris vadovavo 
Suomijos užsienių politikai 
nuo 1936 metų, oficialiai 
pasitraukė dėl blogos svei
katos ir mažo atlyginimo 
bet Helsinkio diplomatų 
sluoksniai iš labai tikrų šal
tinių sužinojo, kad be abie
jų oficialių priežasčių Hols- 
čio pasitraukimą padarė ne
išvengiamu Vokietijos dip
lomatijos veikla. Holstis, 
esą, Ženevoje, per Tautų 
Sąjungos sesiją 1938 metų 
spalių 20 d. per vienus pie
tus, kuriuos suruošė de Va
lerą, labai aštriai ir nemalo
niai išsitarė apie fiurerį 
Adolfą Hitlerį, šį pareiški
mą sužinojo vokiečių užsie
nių reikalų ministerija, kuri 
pareiškė protestą Suomijos 
vyriausybei ir nurodė, kad 
Holstis nebegalįs naudotis 
Vokietijos prielankumu ir 
pasitikėjimu.

Nors pati suomių spauda 
apie šį įvykį nieko nerašė, 
bet jį patvirtino didysis ii 
gerai informuotas anglų 
dienraštis “Times.’’ Suomių 
užsienių reikalų ministerija 
tą žinią atšaukė, bet, atrodo, 
kad atšaukimas tebuvo gry
nai formalus. Vis dėlto ne
užginčijama, kad dėl Hols- 
čio silpnos sveikatos jau 
anksčiau buvo kalbama apie 
jo galimą pasitraukimą. 
Sveikatos motyvai, 
ir dabar pagreitino Holsčio 
demisiją, kas kitu atveju, 
nežiūrint į Ženevos nuotikį, 
butų dar užsitęsę.

Holstis buvo žinomas sa
vo simpatijomis Vakarų Eu
ropos demokratiškom vals
tybėm ir niekad jis nebuvo 
mėgiamas vokiečių diplo
matinių sferų. Bet Holsčio 
pasitraukimas, kuris ir taip 
butų įvykęs dėl jo blogos 

‘sveikatos, jokiu budu ne
keičia suomių užsienių poli
tikas Vokietijos naudai. 
Holsčio vieton, kuris buvo 
progresistų partijos narys, 
dabar stojo profesorius V. 
Voionma, ligšiolinis preky
bos ir pramonės ministeris, 
socialdemokratų partijos 
narys. Dar nežinoma, ar jis 
pasiliks tose pareigose, nes 
kol kas jis tvarko abi minis
terijas. liet kai}) ten bebūtų, 
vis dėlto, progresistų Hols- 
<*io laikinas pakeitimas so
cialdemokratu Voionma, aiš
kiai liudija, kad suomių vy
riausybėje nepasikeitė Už
sienių, politikos linija. Kaip 
ir iki šiol* ji laikosi skandi
naviškos ’orientacijos, prie 
kurios prisidėjo 1935 m. y- 
patingu parlamento nutai i- - 
mu. /

Suomijos demokratiško 
kurso tesimą dar geriau pa
brėžė 5 dienom po Holsčio 
pasitraukimo įvykęs suomių 
fašistų partijos uždarymas. 
Pereitų metu lapkričio 22 d. 
vidaus reikalų ministeris Ke
konenas. ūkininkų sąjungos 
narys, išleido įsakymą anie 
fašistų partijos, kuri pasku
tinius 5 metus buvo prisi
dengusi '“Tėvynės sąjun
gos’’ pavadinimu,- uždary
mą. Drauge su tuo. uždaryta 
ir 18 laikraščių, pradedant 
Helsinikio “Ajan Stumta” 
ir uždaryti iš viso 373 parti
jos skyriai visoje Suomijo
je- .

Tą pačią dieną vidaus rei
kalų ministeris išsamiai pa
aiškino parlamentui ir per 
radiją apie tą įvykį. Minis-

atPbdu,

ir paliko parla
mentą dar prieš balsavimą.

Manoma, kad fašistai 
daugiau i parlamentą nebe
grįš. Dešiniojo sparno kal
bėtojai kritikavo vyriausy
bės elgesį, bet daugiausia 
dėl pačios opozicijos, nes 
jie patys aiškiai pareiškė, 
kad dėl fašistų uždarymo 
jokio blogumo neįvyko. Pa
galiau, parlamentas 121 bal
su už ir 42 balsais prieš pri
ėmė pereinamąją formulę, 
kuria pripažinta 
vyriausybės žygis 
ma ateityje neleisti jokios 
veiklos, kuri butų nukreipta 
prieš demokratinę valstybės 
santvarką. Fašistų partijos 
uždarymas turės žymią po
litinę reikšmę. Nors ši parti
ja buvo pergyvenusi savo 
žimėjimo laikus drauge su 
pasaulinio ūkiško krizio pa
baiga, ir po jo prasidėjęs 
Suomijos atkutimas beleido 

LIU1UU-; fašistams surinkti 7 procen- 
“Sini- 'tus balsų ir gauti tik 14 at

stovų parlamente iš esančių 
200, vis dėl to tas judėjimas 
darė didelę įtaką į jaunąją 
karininkiją, studentiją, da
lį valdininkų ir net teisėjų. 
Pažymėtina ir tai, kad fašis
tų eilėse yra nemažas skai
čius pastorių ir profesorių. 
Užsienių politikos atžvilgiu 
suomių fašistai kovojo su 
skandinaviška orientacija 
ir nuolat ragino artintis su 
Vokietija ir Italija. Karo at
veju, fašistai galėjo pasida
ryti pavojingi Suomijos de
mokratijai, nes buvo gali
ma, kad jie bandys įtraukti 
savo kraštą karan drauge su 
Vokietija prieš Sovietų Ru
siją. Suomių fašistai visuo
met atvirai broliavosi su vo
kiečių fašistais ir kairiųjų 
spauda, rašė, kad jie savo 
veiklai gauną nemažas pini
gų sumas iš užsienių. Jų 
spauda amžinai ir labai ne
gražiu budu kurstė prieš So
vietų Sąjungą, kas nuolat 
kenkė geriems Suomijos Virginia ir Georgiana, 
santykiams su savo didžiuo- degė taipgi Russell Rogers,' 
ju kaimynu, žodžiu, fašistų 
partija didžia dalimi buvo 
vokiečių politikos įrankis 
Suomijoje. Todėl fašistų 
partijos likvidacija yra ne
mažas nuostolis ir vokiečių 
politikai šioje valstybėje ir 
vokiečių sluoksniai apie tą 
faktą labai mažai atsiliepia.

Iš tikrųjų fašistų uždary
mas jau galėjo įvykti senai. 
Ištisus 5 metus po lapujiečių 
uždarymo jie netrukdomi 
galėjo tęsti savo darbą pri
sidengę kitu vardu. Ir 2 me
tu iš 5 praslinko kaip tik kai-' 
liesiems vadovaujant vals
tybės vairui. Reikia pripa
žinti, kad suomių demokra
tinė vyriausybė jų atžvilgiu 
buvo labai kantri ir nuolai
di. Represijos ruoštos ilgai 
ir palengva. Bet pagaliau 
tas sąjūdis likviduotas. Jei

suomių vyriausybė ir toliau 
griežtai laikysis, tai suomių • 
fašistams ištikrujų greit at
eis galas. “L. 2.” j

Kunigas Prigirdė 
Davatkas.3

Areštuoti Sovietu Agentai,

La Guardia ir Jo Užpuolikas PAJIEŠKOJIMAI

teisingu 
ir siulo-

Tūlas 
nusivežė 
davatkas 
jie norėjo tenai linksmai pa
sitikti Naujus Metus, tik ne 
linksmai šita ekskursija 
jiems pasibaigė. Naujų Me
tų naktį, notoli nuo Mel
bourne miestelio, kunigas 
su savo “seserimis” nuva
žiavo nuo kelio, automobi
lis apsivertė kelis kartus ir 
nusirito į vandenį. Trys da
vatkos prigėrė, o ketvirta 
buvo sunkiai sužeista. Pats 
“dūšių ganytojas” taipgi 
esąs pavojingai sužeistas ir 
vargiai pasveiksiąs.

Buržuaziniai Bostono laik
raščiai įdėjo šitą žinią labai 
smulkiomis raidėmis, kai 
kurie net antgalvio neuždė
jo, kad nelabai matytųsi. 
Prigėrusių davatkų ir susi- 
žeiuusio kunigo pavardės 
slepiamos. Mat, nenorima 
diskredituoti Romos katali
kų bažnytininkų. Bet jeigu 
šitoks įvykis pasitaikytų ko
kiam socialistų ar laisvama
nių vadui su mergomis, tai 
žinia butų išpleškinta pir
mutiniuose puslapiuose ir 
didžiausiomis raidėmis.

katalikų kunigas 
automobilium 4 

i Floridą. Matyt,

Rumforde Sudegė
5 Žmonės.

Ls. Kaires čia parodytas James Hagan, kuris anądien už
puolė New Yorko majorą La Guardią (dešinėj) ir pradėjo 
ji kumščiuot į veidą. Majoras gynėsi, bet buvo parmuštas. 
Jis tačiau nusitvėrė savo užpuoliką už kojų ir nepaleido. 
Tuo tarpu subėgo žmonės ir užpuoliką labai sumušė. Net 
ir šiame vaizdely matosi jo perkirsta viršutinė lupa ir ap
draskyta burna. Užpuolikas nusiųstas į pamišėlių namus.

Kiniečiai Sužeidė 
Japonų Generolą.

Šanchajaus žiniomis, pe
reitą subatą kiniečių orlai
viai smarkiai kulkasvai- 
džiais apšaudė japonų trau
kinį ties Yočau, sunkiai su- 
žeisdami generolą Šunroku 
Hatą, vyriausį japonų armi
jos vadą vidurinėj Kinijoj. 
Sužeistas generolas buvo 
nuvežtas Į Nankino ligoni
nę. Paskui tie patys kiniečių 
orlaiviai nulėkė į Sujuano

_. ir bombardavo | 
orlaivių bazę tiesį

ir užmušda-

Rumford, Me. —»- Naujų 
Metų naktį čia sudegė Falls 
View Hotelis ant Congress 
streeto ir ugny žuvo 5 žmo
nės. Tarp sudegusių yra Vir
ginia Malelis, 36 metų am- . .. 
žiaus savininko žmona, ir provinciją 
ios tiys mergaitės: Mildred, JaPonU ' -- - - - gu_ Paotau, sunaikindami 6 ja-

į •ponų orlaivius i. „2__
’imi 26 žmones.50 metų amžiaus įnamis.

Beje, sudegusios savinin
ko šeimynos pavardę Bosto
no laikraščiai paduoda ne
vienodai: vieni rašo Male- 
lis, kas išrodo lietuviškai, o' 
kiti rašo Malalais. Pastaroji 
forma yra franeuziška.

Rumfordas yra nedidelis 
miestelis, žmonės prie nelai
mių nepripratę, todėl šitas i- 
vykis labai juos prislėgė.

Pirmu j
Kartu Į

Lietuvių
Kalboje

su Pa
veikslais ,

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Katrie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane; duosiu gera patarimą 
ir busit patenkinti. (4)

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

į PQQTQ v*RO

Bloga* reumatški
STACAI 

ARSf TURI TE 
U VAISTŲ.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 meti/

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
- Juodgalviai, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai Prisiun 
čiu į visas dalu 
Suvienytų Valsti 
jų ir į Kanada__

GEO.
BĘNDORAITlf- 

520 Wilson St., 
Waterbury, Conn.

GARSI MOSTIS NUO 
NARIŲ GĖLIMO.

John’s Remedy mostis, stebėtinai 
greit prašalina kaltuninius, nervų ir 
visų kitų sąnarių skaudėjimus. Tūks
tančiai pasiliuosavę nuo Romatinių 
Skaudėjimų, pataria ir kitiems var
toti tik JOHN’S REMEDY MOST}. 
Jeigu kitos mostys jumis nepatenki
no, kodėl nebandote šią mostį, kuri 

nuo

ANTANAS BRA2ONIS ii Lietu- • 
\os pae nu iš Stakliškių parapijos, I 
,n >’4 njm'i snŽĮi .t ;sdu fiiuiosejį < 

Amerikoj, gyvenau Scranton, Pa., da- ■ 
ar au daug metų gy ervi St. Char- • 

!<■;. 11. Turiu daug g miniu ir draugų į 
Amer.kojo. Kurie ras šį mano prane- • 
Šimą, p aša'i atrašyt man laišką. ; 
Taipgi visiems linkių linksmų Kalėdų ‘ 
■r Laimingi Naujų Metų. (1) j

ANTANAS BRAŽONIS
910 Second st.. So. St. Charles, Ill. ,

C UMBRIDGE LIETUVIŲ KO-Į 
PERACI.IA, p-iileško s-e’ nnėiii šeri- ’ 
inkų: KAZIMIERO RUGINIO, prieš > 
ar-> ji« gyveno Brightone: nekuria j 
ara' oja buk jis buvo nukautas prie • 
el’sikos rubežiails; I
TR 'BUŠĄ ITĖS KAZĮ M TEROS, a- • 

i ioi4 n, jj gyveno Cambridge ar', 
I nielinkėje;

PAUGIO ”TKO. LIB VVICIAUS i 
■’ ter Jo“ . CHES Qhas.. P ALŠAIČIO , 
’•>seph. Jie visi ,-enja i gvvcno Cam- ‘ 
■rid-o. Mass, ir iie turi Csimbridge’- i 
• oš Kooncrncijos šorus. Dabar jie ga- | 
ii gaut iš Kooperacijos pinigu. Tegul 
ic tuojans alsiša'kia. leien kurie iš! 

b> yra "lirų, teinrl atsišaukia jų vai- į 
' ai. broliai ar seservs arba artimi ■ 
giminės. Ju draugai, kurie žinote kas ‘ 
su jais atsitiko, arba kurie žinote kur ■. 
ie randasi, malonėkite pranešti Ko- 1 
operacijos sekretoriui. (1) į

Karol F. Ernest
257 Upland Road, Cambridge, Mass. ’

Jieškomas JUSTINAS A^ASAITIS’ ’ 
:r io duktė Juzė Vasaitytč, gyvenę ’ 
’’hieagoje.. Kurie suteiks apie juos ’ 
tikras žinias bus atlyginta. Praneši- • 
mus siųsti į Keleivio Redukciją, arba 
man. J. A. Vasaitiš, (2)1'
Linų 12-1, Kaunas-šančiai, Lithuania1

Veronika Radavičienė pajieškau 1 
mano draugų Juozo ir Petro A'ait-1 
' aus. iš Lietuvos paeina nuo Šiaulių į 
iš Gitarų dvaro. Kas žino kur jie ran- ; 
dasi, prašau pranešt jų adresą, arba j 
pats lai atsišaukia. ? (2,

Mrs. Veronika Radavičienė 1
3026 Richmond st., Philadelphia, Pa. ■

Domicėlė Malinauskaitė najieškaub 
brolio Juozo MALINAUSKO, kilusio j 
iš Traku apskričio, Kalvių miestelio; . 
atvyko į Amerika prieš didyjj karą. ‘ 
Prašau atsišaukti arba kurie žinote, i 
kur jis randasi, malonėkit pranešt jo j 
adresą. E. Z. ?'
957 E. Noble st.,

E. Ž.—Malinauskas (2> '
Alliance, Ohio, i

APSIVED1MAI. f

Pajieškau apsivedimui draugo, gali j 
i but singelis, našlys ar gyvanašlis, bi 

1c butų gražaus sudėjimo, linkąpiaus > 
| budo, nemažesnis 5 p. 7 col., nejau- I 
nesnis 45 metų. Aš esu pasjturinti 
našlė be vaikų, linksma, sveika, gera; 

| gaspadinė, pamokyta, laisvų pažval-J 
1 gų, užlaikau biznį irrturiu pinigu. į 
' Daugiau žinių apie save pranešiu lai -1 
j šku. Mrs. S. Lukas, '•

Gen. Del. Springfield, III.

Pajieškau , rimtos merginos arba! 
našlės apsivedimui nuo 20 iki 40 me- , 

1 tų; esu nevedes-vaikinaš, 35 metu,, 
3. Orrtny- ntth?n 

laišku prašau prisiųst ir 
kurį pareikalavus s ugrų- 
J. J. Kalvy n (Ž)

Gold Mine,
Empire, Ont., Canada. į.

Su pirmu 
, paveikslų, 
žinsiu.

Empire

Pajieškau rimtos merginos apsive- 
dimui nuo 20 iki 35 metu; esu neve-t 
des-vaikinas 30 metų, biznierius. Su 
laišku prašau prisiųst savo paveiksią, 
kurį pareikalavus sugrąžinsiu. (I)- 

J. Milnius
423 Queen st., W. Box 437, 

Toronto, Ont., Canada;

Michail Gorin (kairėj) ir Halis Salich (su skrybėlė) buvo 
šiomis dienomis areštuoti Los Angeles mieste kaip slapti 
Sovietų Rusijos agentai ir pastatyti po $25,000 kaucijos 
kiekvienas. Jie yra kaltinami pavogę slaptas informacijas, 
kurių šios šalies agentai buvo gavę apie japonų karines pa
slaptis. Michail Gorin yra Sovietų agentūros “Instituto” 
vedėjas; jis tikras rusas; o Hafis Salich yra Rusijoj gi
męs, bet Amerikoj augęs ir tarpavęs Amerikos šnipų tarny
boj ; jis jau profesionališkas šnipas.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo ii spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo (dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabai 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrnsite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen 
tai. Galima gauti “Keleivio” afise 
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3501 So. Union Avė., 

CHICAGO. ILL.

Dabar ka tik išėjo iš po apaudoa

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
mien Biblijos SVziR colius, turi 382 
punlapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi Ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šio Bibliją ir tė- 
mydamas j paveikslėlius, (kurie per-

yra viena iš geriausių vaistų 
Romato. Kaina $1.00 ir 50c.

Išbandymui pakelis 15c.
NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIŲ 

VENTROLA: Sugydo vidaus orga
nus, išvalo gasus. Panaikina skaudė
jimų po krutinę. Paskatina prie ape
tito, atgaivina mažakraujus ir suke
lia energiją prie vyriškumo—mote
rims reguliuoja laiką. Kaina $1.00, 
išbandymui 25c. Agentams duodame 
nuolaidą. (o)

WESTERN CHEMICAL CO.
P. 0. Box 117, PLAINSVJLLE, PA.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis.' 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

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

trumpi žie-

ar-

HAIXA T IK S 1.00
Norinti cnut iii) Bibliją. pijvRui 

•iushit Kxpreao nr Purto Money Orde
riu ai bm regiatruotnipe laiške ad-*«u:

“KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston. Mass

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

TUOJ SUKAKS

25-ki JI ET AI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausį ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienrašti.
SU V. VALST. (už Chicagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00.
Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime VELTUI.

Graži dovana tiems, kurie 
iškalno užsimoka už metus. Ra
šykit ir savo čekį ar money or- 

------------------ derj siųskit.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Senovea Lietuvių žinyčia
i

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adreauokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Moterims Pasiskaityt
A T ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
== M. MICHEI50NIENĖ. 

VĖŽYS KASMET PA- .
P1AUNA PO 2,000.009

ŽMONIŲ.
Ginklą prieš tą pavojų iš 

rado moteris.
Turbut nėra

žmonijai priešo, kaip vėžio

Lietuvos kovai su vėžio li- 
{ga draugija išleido atsišau- 
;kimą ir buvo surengusi rink
liavą. Ukmergėj surengta 
'paskaita, o Kauno universi- 

(iidesnio tete buvo draugijos iškil- 
‘ j; j mingas posėdis. Posėdi ati- 

li?a. Statistika parodo,'kad ''arė draugijos pirm.' prof, 
vėžys kasmet nuvaro Į ka- i / niteleris. Jis pažymėjo, 
pus po 2,000,000 žmonių. J ad pries 40 metų Kiuri 

Kovai su ta šmėkla'kol (Curie) atrado radiumą su 
kas yra tik 
priemonės - 
kienės-Curie atrastas radiu- 
mas ir Roentgeno atrasti va
dinamieji X-gpinduliai.

Šiomis dienomis Tarptau
tinė Kovai su Vėžiu Są]un- portamento direktorius, na
ga buvo paskelbusi net 
“tarptautinę savaitę” ši
tiems atradimams paminėti.

Marijona Skladauskienė 
(M ar ja Skladovvska) buvo 
lenkų tautos moteris. Ji gi
mė Varšuvoj 1867 metais ir 
studijavo Varšuvos univer
sitete, kur jos tėvas buvo fi
zikos profesorium. Paskui ji 
išvyko Paryžiun mokyti"'. 
Čia ji susipažino su Pierre’u 
Curie, fizikos profesorium 
Sorbonos universitete, ir vė
liau su juo susituokė. Todėl 
pasauliui ji yra geriau žino
ma jau sufrancuzintu savo 
vardu ir vyro pavarde—Ma
rie Curie (ištark: Mari Kiu-

No. 1. — Sausio 4 d.,' 1939 m.

Smetonos “Kavalieriai” Susiniove.
No. 1. -
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dėl Įvairių nuolatinių jaudi
nimų, erzinimų: pypko- 
riams lupų vėžys dėl pypkės 
i lupą trynimosi, skrandžio 
vėžys dėl aštrių valgių, nuo
latinio alkoholio gėrimo ir 
t.t. Esąs ir paveldimas pa
linkimas sirgti vėžiu; pav., 
esą šeimų, kur moterims vis 
persiduodąs palinkimas sir
gti kiutų vėžiu. Norint vėžio 
išvengti, reikia normaliai 
gyventi, nesituokti su žmo
nėmis, kilusiais iš šeimos, 
kurioj sergama vėžiu. Susir
gus vėžiu, tuoj kreiptis pas 
gydytojus, nes vėžys pagy
domas tik pačioj ligos pra
džioj, kol jis tebėra viena
me organe, kol nepateko Į 
kitus, z

Prof. Mažylis kalbėjo a- 
pie kovos su vėžiu organiza
ciją. Pagal oficialinę statis
tiką, Lietuvoje nuo vėžio 
miršta 1190 žmonių, tačiau 
tai netiesa, nes mirimų re
gistracija Lietuvoje yra la
bai netiksli. Jeigu tiek te
rn irtų, tai Lietuvoj nuo vė
žio mirimų skaičius butų 
mažiausias Europoj. Pagal 
Vokietijos ir kt. kraštų sta
tistiką skaičiuojant, Lietu
voj nuo vėžio miršta kasmet 
apie 3,500 žmonių.

Dabar paplitusi nuomonė, 
kad vėžiu žmonės dažniau 
serga, atsirado dėl to, kad 

ropnto-p- žmones pradėjo anksčiau j 
gydytojus kreiptis. Iš tikru- 

I jų dažniau žmonės vėžiu ne
serga. Labiausiai paplitęs 
yra virškinamųjų takų vė
žys (pusė visu susirgimų), 

ir įdomiai papasakojo PaskuJ m?te?V O1'£a- 
------- 1 - nu vėžys ir kt.

I kovoti profilaktiškai su 
vėžiu neįmanoma, nes neži
nomos jį sukeliančios prie
žastys. Kovoti reikia su jau 
pasireiškusią liga. Reikia 
plačiai žmonės supažindinti 
su vėžio ligos pasireiški
mais, kuriuos pastebėję, tu
ri kuo greičiau kreiptis pas 
gydytojus.

Žmonės kalba, kad vėžys 
nepagydomas. Tai ne tiesa, 

del medžiagos spontaniško Pačioj pradžioj jis pagydo-

j k;t.; V intcleris.
_______ !kad prieš

su ta šmėkla kol (Curie) atrado ......
dvi geresnės -lo stebuklingais spinduliais, 

— tai Skladaus-|laiP Pat Roentgenas savo X- 
’• 'spindulius. Tie jų atradimai 

padeda nugalėti baisią žmo- 
j i ų rykštę—vėžio ligą.

Dr. Mickus, Sveikatos de-

Savu vyro padedama, ji 
surado iškasamoj iš žemės 
suakmenėjusioj smaloj ir iš
skyrė iš jos smarkiai spin
duliuojanti metalini ele
mentą, kuri pavadino radiu- 
mo vardu.

Eksperimentai vėliau pa
rodė, kad radiumo spindu
liai naikina vėžio ligą. Bet 
kadangi radiumo kol kas 
gamtoje randama labai ma
žai ir jj sunku iš kitų mine
ralų išskirti, tai jis neapsa
komai brangus ir todėl jis 
da mažai knr, vartojamas. 
Kol kas naudojamasi Koent-

i . tikino Kovai su vėžio liga
< iaugiją ir pažadėjo jai mo- 
i.ilę ir materiale pagalbą.

įminėjo eilę mokslininkų, 
urie susirgo ir mirė betir-

< ami radiumą, nes jis pavo- 
ngas sveikiems žmonėms.

JI. Kiuri, radiumo atradėja, 
t lip pat mirė nuo kraujo li
gos, kuri kilo betyrinėjant 
ladiumą.

Su vėžio liga sunkiau esą 
kovoti, kaip su džiova, nes 
ji mažai ištirta, nežinoma 
apsisaugojimo priemonių. ... ..
Kol kas jau pasireiškusi liga patobulėjo diagnostika i 
gydoma radiumu, i 
nu ir chirurginėmis operaci
jomis.

Doc. Matulis kalbėjo apie 
Roentgeno spindulius ir ra
diumo aktingumą. Vaiz
džiai ir 
apie X-spindulių ir radio 
aktingų medžiagų atradimą, 
apie Kiuri milžinišką darbą, 
1 urį ji su.savo vyru padėjo 
betirdami radio aktingas 
medžiagas. Dabar gryno ra
diumo pasauly yra tik 193 
gramai. (Tai reiškia tik apie 
trečdali svaro.—Red.) O 
vienas jo gramas kaštuoja 
pusę miliono litų. Radiumo 
spinduliai, kurie taikomi vė-l 
žio lira evdvti, atsiranda

Čia Rasta Nužudyta Nuoga Mergina.

Margaretos Martinaitės lavonas buvo Įkištas Į maišą ir 
Įmestas girioje į pelkę.

geno atrastais X-spinduliais, 
kurie pagaminami tam tik
rais elektriniais aparatais.

Kadangi vėžio liga yra 
paplitusi ir Lietuvoje, kur 
kasmet nuo jos numiršta 
apie 3,500 žmonių, tai šita 
“tarptautinė vėžio savaitė” 
buvo plačiai minima ir musų 
tėvynėj. “Lietuvos Žinios” 
paduoda apie tai šitokių 
smulkmenų:

skilimo. Toliau docentas da mas. Bet bėda, kad žmonės 
] apasakojo apie kitas nepa- leidžia ligai užsisenėti. Da- 
prastas radiumo ypatybes, bar 70 nuoš. žmonių krei- 

Prof. Vinteleris papasa- piasi pas gydytojus tuomet, 
kojo apie pačią vėžio ligą, kai vėžys labai išbujojęs ir 
Vėžio ligos įvairios formos jo nebegalima pagydyti. To- 
yra gerai ištirtos ir žino- kie žmonės paskui kituose 
mos, bet priežastys, kurios skleidžia paniką, kad vėžys 
tą ligą sukelia, dar tebėra visai nepagydomas.
nežinomos, nors jos atsira-1 Vėžys skaitomas nugalė- 
dimą aiškinančių teorijų y- tas, jeigu po 5 metų nuo gy
la kelios. Vėžys atsirandąs dymo nebepasikartoja.

SCRANTON, PA.
Rado nuogą merginą nu

žudytą.
Prieš Kalėdas netoli nuo 

Scrantono buvo rasta miške 
nuoga mergina nužudyta. 
Jos lavonas buvo įkištas į 
maišą, maišas užrištas ir į- 
mestas į vandenį. Tuoj pa
aiškėjo, kad tai p-lė Marga
ret Martin, 19 metų amžiaus 
mergina iš Kingstono. Pe
reitą pavasarį ji buvo pabai
gus Wilkes-Barriu biznio 
mokyklą ir iki šiol negalė
jo gauti darbo. Bet prieš pat 
Kalėdas nežinia kas pašau
kė ją telefonu ir pasakė no
rįs pasisamdyti ją kaip ste- 
nografistę. Jis liepė jai atei
ti ir susitikti jj vienoj gatvių 
kertėj. Jo pavardė esanti 
“Mr. Williams.”

Mergina išbėgo šokinėda
ma džiaugsmu ir prižadėjo 
motinai tuojaus sugrįžti. 
Tas “Mr. Williams” sakėsi 
atvešiąs ją automobilium at
gal į jos namus ir čia pasi

kalbėsią apie darbą.
Bet išėjo valanda ir kita, 

o mergina negryžo. Lyg ir 
nujausdama kokią nelaimę, 
motina pranešė apie tai po
licijai. Prasidėjo merginos 
jieškojimas. Bet nebuvo jo
kių pėdsakų. Tik po kelių 
dienų vaikai statydami gi
rioje sląstus muskvebriams 
gaudyt pastebėjo vandeny 
kažin kokį maišą ištraukę jį 
pamatė, kad maiše nuoga 
mergina. Tai buvo netoli 
nuo Tunkhannocko, bet 30 
mylių nuo Kingstono, iš kur 
mergina buvo išvežta.

Jos drapanų niekur arti 
nebuvo. Kūnas buvo visas 
apdraskytas, kas liudija, 
jog mergina sunkiai kovojo 
ir gynėsi. Ant galo ji buvo 
pasmaugta. Ant jos kaklo 
likę aiškus žmogžudžio pirš
tų ženklai. Apatinė pilvo 
dalis buvo peiliu perplauta. 
Policija mano, kad tai bus 
lytinio pasiutėlio darbas.

Pranas Shuklis.

Musų skaitytojai bus jau 
girdėję apie p. Visuomį-Šid- 
lauską, kuris skelbia naują 
tautininkų tikėjimą—“Vi- 
suomybę.” Šitas lietuviškų
jų fašistų “Kristus” (kiti jį 
vadina “tautiškuoju Mai- 
žium”) yra jau pasižymėjęs 
kaip atkaklus demokratijos 
priešas ir karštas smetoniš
kos diktatūros gynėjas. Da
bartiniu laiku jisai gyvena 
Californijoj, Los Angeles 
mieste, kur taip pat gyvena 
ir kitas Smetonos “kavalie
rius,” tūlas Julius Bielskis. 
Nors abudu garbina Smeto
nos diktatūrą ir abudu me- 
daliuoti, bet tikybos klausi
mu nesusitaiko; Visuomis 
skelbia lietuviams savo “Vi- 
suomą” ar “Visuomybę,” o 
Bielskis yra Romos katalikų 
klerikalas. Dėl to tarp šitų 
dviejų “asabų” Los Angeles 
mieste pasidarė aštrus kon
fliktas — tiek aštrus, kad p. 
Visuomis kreipėsi net j “Ke
leivį,” prašydamas, kad mes 
duotume jam vietos atsi
kirsti prieš savo oponentą.

Manydami, kad musų 
skaitytojams gali but įdo
mu apie jų ginčą pasiskai
tyti, mes paduodam čia p. 
Visuomio-Šidlausko raštą 
žodis-žodin. Štai jis:
Protestuoju prieš šmeižiką 

Dr. J. Bielskį.
Vietos (Suprask: Los An

geles, Cal.—Red.) inteli
gentas, lietuvis p. Antanas 
Nykimas (Niek), paskolino 
ir po mėnesio, 10 rugpiučio 
dienas laišku, dovanojo 
man savo rašomąją mašinė
lę. Po to aš 5 savaitėms bu
vau kelionėje ir grįžęs likau 
kai kurių lietuvių užsipul-

ĮSPŪDŽIAI IŠ BUVUSIO 
MOTERŲ SUVAŽIAVI
MO SOUTH BOSTONE.

Gruodžio 11 d. man teko 
dalyvauti Naujosios Angli
jos lietuvių moterų suvažia
vime South Bostone, todėl 
noriu pasakyti, kaip jis man 
išrodė.

Visų pirma reikia atsi
minti, kad panašaus suva
žiavimo ir jokio kito savys- 
tovaus veikimo tarp lietuvių 
moterų senai jau nebuvo. 
Nors kai kuriose kolonijose 
yra įvairių moterų draugijų 
ir kliubų, bet apie žymesnę 
jų darbuotę spaudoje ne
daug matosi žinių. Kai pa
žiūri į anglų spaudą, tai mo
terų veikla pas juos išvysty
ta labai plačiai ir apima vi
sokias gyvenimo sritis. Pas 
juos matom dideles moterų 
organizacijas, federacijas, 
kurios rūpinas sveikatos rei
kalais, mokyklų klausimais, 
(konomijos bei politikos 
veiksniais ii- kitais dalykais. 
Ačiū šitokiam savo veiklu
mui, amerikiečių moterys 
yra jau užėmusios svarbias 
pozicijas valstybės ir visuo
menės gyvenime.

Musų lietuvių moterys iki 
šiol buvo nuo šitokio judėji- 

Įmo atsilikusios. Tačiau tė- 
mydama šį pirmutinį Nau
josios Anglijos lietuvių mo
terų sąryšio suvažiavimą 
galėjau pastebėti, kad jau ir 
musų seserys mėgina eiti 
tinkama kiyptimi. Delega- 

i čių tarpe čia galima buvo 
pastebėti įvairių pažiūrų at

stovių, tačiau visos sutarti
nai svarstė bendrus savo 

Reikalus ir nustatė planus 
tolimesnei veiklai. Žiūrint iš 
šalies, visa tai darė jaukų ir 
džiuginantį įspūdį.

Suvažiavimui pasibaigus, 
4 vai. popiet buvo koncer
tas, kuris pavyko labai ge
rai ii- Bostono publika gavo

progos susipažinti su nau
jomis musų artistėmis Lat- 
viutės ir Ramanauskiutės 
asmenyse. Pirmoji jau gana 
toli pažengus dainavime ir 
publikos neapvylė. Rama- 
nauskiutė čia yra da jauna 
dainininkė, bet ir ji turi gra
žų ir stiprų balsą, ir iš jos 
galės išeiti pirmaeilė daini
ninkė. Gražiai taipgi pasi
rodė ir Bostono artistės, kaip 
Rudokiutė, šokikė švedaitė 
ir Harmonijos grupė.

Po koncerto buvo bankie- 
tas, kuris taipgi gražiai pa
vyko. Buvo kalbų ir p-lė 
Latviutė sudainavo porą 
dainų. Ispanijos lojalistams 
surinkta $27 aukų. Brookly- 
nietė K. Petrikienė pasakė 
atatinkamą kalbą. Ji kalbė
jo ir suvažiavime.

Bendrai imant, šitas musų 
moterų sąskridis padarė į 
mane labai malonų įspūdį. 
Reikia palinkėti joms ir to- 
liaus darbuotis šita krypti
mi. Jų sąryšis galėtų taipgi 
veikti ir su Amerikos Lietu
vių Kongreso Mass, valsti
jos apskričio skyrium.

Taigi, geriausios joms 
kloties!

“Keleivio” Skaitytoja.

iždo globėjos, R. Fitzgerald 
ir H. Navadauskaitė; mar
šalka, O. Molienė; ligonių 
komitetas, M. Petrukevičie- 
nė ir E. Morkevičienė. .

Sergančioms kliubo na
rėms nutarta išreikšti užuo
jautą piniginėmis paramo
mis. Mirusiai narei nutarta 
skirti $5 ir jos šeimynai $3; 
sergančiai narei nutarta 
duoti $1.50.

Buvo išklausytas raportas 
iš buvusių vakaruškų. Pa
aiškėjo, kad tos vakaruškos 
gerai pavyko; nors vakaras 
buvo lietingas, žmonių prisi- 

I rinko daug ir Kliubui liko 
pelno. Prie pelno padidini
mo prisidėjo darbininkės, 
kurios netik darbavosi, bet 
ir savo pagamintų valgių at- 

i sinešė.
Susirinkimui pasibaigus, 

buvo bankietas. Bankieto 
'metu dainavo moterų Glee 
Club. Be to, buvo ir kalbų. 
Narės gėrėjosi bankietu ir 
reiškė pageidavimo, kad 

j Kliubas visuomet taip veik
tų.

Sekantis susirinkimas į- 
1 vyks 5 sausio.

A. Markevičiūtė.

----------  vt; ą
tas: Kam aš pasisavęs pasi
skolintą rašomąją mašinė
lę?! Taip tvirtinęs, remda
masis neva p. Nykuno žo
džiais, Julius Bielskis tauti
ninkų piknike San Pedro. 

[Tą biaurų prasimanymą aš 
pats išgirdau sklindant ki
tam piknike. Kreipiaus į ad
vokatą Joseph Lewis (403 

iVv. 8th st., suite 321'). šis 
laišku pareikalavo iš Biels
kio pasiaiškinimo. Tojo ad
vokatas H. Duque atsakė, 

j kad kaltinamasis neprisipa- 
| žįsta? kaltėj. Mano advoka
tas mielu noru vestų bylą, 
bet, einant Californijos įsta
tymais, aš turėčiau duoti 
teismui $500.00 užstato. Jų 
neturėdamas, užvesti bylos 
negaliu. Lankiusis čia ke
liauninkas Vincas Uždavi
nys sakėsi minėjęs Bielskiui 
reikalą likviduoti; tas nuty
lėjęs.

Pastaruoju laiku man te
ko patirti, kad Bielskis jau 
senai stengiasi nustatyti 
prieš made vietos lietuvius. 
Tuoj tik man atvažiavus į 
Los Angeles (V. 22 d.) jis 
tautininkų susirinkimą, per
spėjęs neturėti su manim, 
kaipo religiniu atskalūnu, 
jokių reikalų. Vėliau palei
do glindą, buk aš chicagie- 
čių piknike nuogas priėjęs 
prie svečių stalo!...

Blogo nusistatymo prieš 
mane Bielskis bus pasiėmęs 
iš mano seno “bičiulio” Ši
mučio, kuniginio “Draugo” 
redaktoriaus, ar ir kun. Kru- 
šo, su kuriais jis matėsi Chi- 
cagoj gaudamas iš Lietuvos 
konsulo Gedimino ordiną 
tuo laiku, kai aš rengiaus 
keliauti šičion. Bielskio pik
to link manęs nusistatymo 
nežinodamas, rašiau jam 
laišką, apturėjau mandagų 
atsaką, dalyvavau jo pager
bimo ordino gavimo proga, 
šnekėjausi tuomet ir pikni
ke prie Ventura bulvaro. O 
butą veidmainio ! Vieni lai
ko jį klerikalu, kiti laisva
maniu, treti tautininku. 
Žmogus nešioja daktaro 
(bene juris?) laipsnį, turi 
neblogą tarnybą ir pasirodo, 
ilgą liežuvį...

Apgynimui savo garbes 
nebeturėdamas kitokio ke
lio, kreipiuos į spaudą, ma
loniai prašydamas visų re
dakcijų persispausdinti šį 
mano protestą. Liudininkų 
turiu apsčiai ir už turinį imu 
atsakomybę.

Visuomis—D. Šidlauskaųs.
450 W.'84th st.,

Los Angėles, Cal.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p, p 
ir nuo C> iki S:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Ji Apiplėšė Chicagos Banka.

IŠ LAWRENCE’O MOTE
RŲ KLIUBO VEIKLOS.

Lawrence, Mass.—Gruo
džio 4 dieną įvyko vietos 
Lietuvių Moterų Piliečių 
Kliubo metinis susirinki
mas, kur buvo renkama ir 
valdyba 1939 metams. Ka
dangi visos buvusios virši
ninkės apsiėmė dirbti Kliu- 
bui ir toliau, tai visa senoji 
valdyba ir buvo užgirta. Ji 
susisėda iš šių veikėjų: pir
mininkė, V. Kazlauskienė; 
vicepirmininkė, B. Žiuriau- 
lienė; protokolų raštininkė, 
A. Markevičiūtė; finansų 
raštininkė, B. McDermott; 
iždininkė, R. Černiauskaitė;

čia parodyta Mrs. Mary Schuch, 36 metų amžiaus moteris, 
kuri atėjo į vieną Chicagos banką ir, rodydama dvi ma
žutes konkutes, pasakė: “štai, nitroglicerinas. Jeigu pasi- 
priešinsit, susprogdinsiu visą banką ir pati žusiu. Dabar 
dliokit greitai $5,000!“ Ir ji tuos pinigus gavo. Bet juodas 
policmanas prie durų ją sulaikė. Pasirodė, kad tose bonku- 
tėse buvo ne nitroglicerinas, bet vanduo, čia parodytos ir 
tos bonkutės. Jos buvo tik apie 3 colių aukščio.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičlų.)

Raiši Šeimos Trage
dija Panevėžy.

Agronomas K. Kubilius, 
pralošęs 22,000 litų valdžios 
pinigų, nunuodijo savo sū
nų, nušovė žmoną ir pats 

nusišovė.
Panevėžy įvyko baisi Pa

nevėžio apskr. apgonomo K. 
Kubiliaus šeimos tragedija. 
Pralošęs apie 22,000 litų Že
mės ūkio rūmų pinigų, la
bilius išžudė "savo šeimą ii 
pats nusižudė.

Penkerių metų amžiaus 
savo šuneliui Kubilius į koją 
įšvirškęs kažkokių nuodų ii 
sūnūs mirė. Po to jis vietoje 
nušovė savo žmoną ir ant 
jos lavono pats nusišovė. 
Kubilius su žmona rasti jau 
negyvi, o apnuodytas sūne
lis mirė vėliau.

Agronomas Kubilius,savo 
laiku tarnavo Lietuvos at
stovybėje Berlyne.

Po to jis kuri laiką tarna
vo Klaipėdos gubernaturoj 
agronomijos referentu. Iš 
Klaipėdos perkeltas į Pane
vėžį apskrities agronomu.

Prieš keliatą metų buvo 
irgi kilę nesusipratimų dėl 
pinigų trukumo, bet tie tru
kumai, nekeliant jų viešu
mon, buvo likviduoti.' Ta
čiau Kubilius ir po to savo 
asmeniško gyvenimo nesu
tvarkė—azartiškai lošė kor
tomis iš pinigų. Kortos pri
vedė ir prie tragiško visos 
šeimos galo.

NEPATENKINTAS 3 PA
ROMIS AREŠTO, GAVO 

3 MĖN. KALĖJIMO.
Šiomis dienomis Kauno 

apygardos teismas sprendė 
charakteringą dviejų mėsi- 
linkų bylą.

1932 m. Kaune, Kapinių 
>at., pil. P. Bankauskas vėž
iu sumušė P. Mudrovą.

Mudrovas Bankauską ap- 
kundė Kauno apylinkės tei- 
mui, kuris Bankauską pri
pažino kaltu ir nubaudė 3 
paromis arešto.

Bankauskas apylinkės tei- 
mo sprendimą apskundė 
apygardos teismui. Apygar- 
los teisme sprendžiant Ban- 
ausko apeliaciją paaiškė- 
o, kad Bankauskas Mudro- 
/ą sunkiai sužalojo ir ši by
li spręstina apygardos teis- 
no, todėl apygardos teis- 
nas apylinkės teismo spren- 
limą panaikino ii- bylą per- 
lavė prokurorui. Prokuro- 
as pavedė tardytojui pada- 
yti tardymą.

Bankauskas buvo patrau
ktas tieson už sunkų kūno 
.užalojimą ir suimtas. Ligi 
eismo jis išsėdėjo kalėjime.

Apygardos teismas ji pri
pažino kaltu ir nubaudė 3 ir 
pusė mėnesiais kalėjimo, 
bet įskaitė Į bausmę ligi tei
smo atkalėta laiką ir iš kalė
jimo paleido.

1 VAGIS KASĖ DRAUGAM i 
DUOBĘ, BET PATS 

Į JĄ ĮKRITO.
Jurgis Kalvelis, atlikda

mas už vagystę 4 metų kalė
jimo bausmę, vieną syk išsi
šaukė i Kauno kalėjimą kri
minalinę policiją ir jai pasa
kojo. kad 1936 m. su savo 
draugais Jonu Kulvicu ii 

' Vladu Draugeliu (vienas 
baustas už žmogžudystę, 
antras už vagystes) Dotnu
vos akademijoj pavogę kelis 
kastuvus, paltus ir kitokių 
daiktų ir pėsti ėję per Kė
dainius, Jonavą ligi Kauno, 
pakelėse vogtus daiktus par
davinėdami. Kadangi Dot
nuvoje tokia vagystė tikrai 
buvo, tai pradėta tardyti.

Kulvicas ir Draugelis gy
nės, sako, kad Karvelis juos 
skundžias iš keršto ir piktu
mo.

Dėl stokos Įrodymų prieš 
Draugelį ir Kulvicą byla nu
traukta, o Karvelis, remian
tis jo prisipažinimu, pa
trauktas kaltinamuoju ir da
bar Kauno apygardos teis
mas jį nubaudė 5 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Ispanijoj Skraido Mirtis.

DĖL NELAIMINGOS MEI
LĖS VISOKIE NEMA

LONUMAI.
Kaunietė Adelė Bodaš- 

kaitė praėjusiais metais Bal
bieriškio miestelyje vaikš
čiojančiam su draugais St. 
Kapčinskui iš užpakalio py
lė kažkokiomis rugštimjs ir 
vos neišplikino akių; drabu
žius taip pat apdegino; sau 
ant veido Bodaškaitė tos 
rūgšties taip pat užsiteškė ii 
apsidegino.

Kapčinskas nusiskundė 
policijai, prasidėjo kvota, 
tardymai ir Bodaškaitė pa
traukta tieson.

Kaltinamoji tvirtina, kad 
ji su Kapčinsku draugau
jantį nuo 1933 metų, jis bu
vęs prižadėjęs ją vesti, bu
vusios jau surengtos ir ves
tuvės,.bet Kapčinskas pabė- j 
g;ęs.‘ Tai dar nieko, bet blo-l 
giausia, kad jis iš jos išvilio
jęs pinigus: išviliojęs apie 
7,000 litų, o paskui pradė
jęs šmeižti.

Kapčinskas aiškinus, kad 
jis pinigų iš Bodaškaitės ne
viliojęs, o ji pati jam davusi, 
vienąsyk nematant į kišenę 
$0 litų įkišus.

Kauno apygardos teismas 
Bodaškaitę pripažino kalta 
ir nubaudė vienu mėnesiu 
kalėjimo lygtinai, bet nu
baustoji prašo Rumus ir nuo 
tos bausmės atleisti.

KAM KLEBONAS PAR
DAVĖ SAVO DVARĄ?
Švėkšna. — Vietos klebo

nas prelatas Mac-kas jau pa
garsėjo dėl Švėkšnos gim
nazijos, kurią valsčiaus ko
mitetas dabar iš paskutinių
jų gina nuo likvidavimo. 
Dabar jau visi sužinojo, kad 
prelatas savo įsigytą Klai
pėdos krašte Kulių dvarą 
pardavė magistratui. Dėl ši
to įvykio labai pasipiktino 
klaipėdiškiai lietuviai. Juk 
visiems žinoma, kad vokie
tininkai visai j) trukdė lietu
viams darbininkams įsigyti 
žemės Jakų dvare, o magist
ratas neleido jiems ten na
melių statyti. Tie patys po
nai kėlė didžiausią triukš
mą dėl to, kad valdžios bu
vo nusavintas (nors ir didelį 
atlyginimą sumokėjo) ga
balas žemės aerodromo rei-

■ ■

Ši nuotrauka parodo Ispanijoo fašistų orlaivius mėtant 
bombas į Valencijos miestą.

Kaip Kunigui Kan
kina Žmones.

Baisogaloj gyvenąs amat- 
n in kas Urbonas Antanas su 
savo sužieduotine nuvyko į 
kleboniją užsakų. Klebonas 
Bitė ilgai egzaminavo jau
nuosius iš tikybos. Egzami
nai išlaikyti. Kadangi Urbo
nas prenumeruoja pažan
giuosius laikraščius, be to, 
yra Laisvamanių etinės kul
tūros dr-jos Baisogalos sky
riaus narys, tai klebonas pa- 
i eikalavo nutraukti ryšius
u “bedieviškais” laikraš

KAUNE NEGALIMA
GAUTI NAKVYNIŲ, j

Nesenai į Kauną atvyko 
iš provincijos didesnis skai
čius ugniagesių, kurie čia 
lanko specialius ugniagesy- 
bos kursus. Šie ugniagesiai 
nei pensijonuose, nei viešbu
čiuose kambarių jokiu budu 
negalėjo gauti. Kauno mies
to savivaldybei juos teko 
patalpinti ekskursijų stoty
se. Todėl dabar ekskursijų i kalams. O kai reikia gauti 
aprūpinimas butais bei nak- žemės sklypelį lietuviškai 
vynėmis Kaune beveik visai | mokyklai, tai vokietininkai 
neįmanomas. į visokias pinkles stato. O štai

----- prelatas Mac-kas, kuri kuni- 
VAGIA VAISINIUS ME- skelbia “lietuvybės apa- 

DŽIUS IŠ SODŲ. jštalu” savo žemės i
LTkininkas A. Bubelė už-j pardavė magistratui. Tai 

sodino naują sodą, bet jam [tikrai “pavyzdingas” pasiel- 
pradėjo vogti obelaites. Ji-'girnas, kurio lietuviai netu- 
cai pradėjo pats sekti ir pa-betų pamiršti.tai pradėjo pats sekti ir pa
matė netoli jo medelyno mo
teriškę. Priėjus arčiau mote
riškė pradėjo graudžiai ai
manuoti, kad labai skauda 
pilvą ir todėl atsisėdusi pa
silsėti. Ūkininkui pasišali
nus ji pradėjo labai greitai 
bėgti ir sutiko seniūną, ku
ris ją sulaikė. Moteriškė at
eidavo vogti net iš kito vals
čiaus.

6 METAI KALĖJIMO UŽ 
KAZARMIU FOTOGRA

FAVIMĄ.
Prieš kurį laiką Lietuvoje 

lankėsi vienas keliautojas 
aplink pasauli. Jis turėjo al
bumą, kuriame padarė įra
šus ir kai kurie Lietuvos ofi
cialus asmenys, jų tarpe bur
mistrai. Tas keliautojas Jo
navoj pradėjo fotografuoti 
kareivines, kur ir suimtas. 
Tai Hansas Russ. Dabar ka
riuomenės teismas jį nubau
dė šešeriais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimų.

berkuliozė. Jos bacilomis, y- 
pač miestuose, yra beveik 
visi apkrėsti. Kokie 5 nuo
šimčiai gyventojų aiškiai 
serga ta liga. Skaičiais tas 
Inocentas išneš apie 125,000 
sergančių džiovininkų. Ko
kie piramidiniai nuostoliai 
dėl jų nedarbingumo arba 
sumažėjusio darbingumo! 
Jie kasmet bus ne mažesni 
kaip 50,000,000 litų. Dėl tos 
ligos gresia pavojus išnykti 
visai tautai.

APIE LAZDIJUS TRŪKS
TA VANDENS.

Nors ruduo Lazdijų apy
linkėj buvo šlapias, vis dėl 
to ūkininkų šuliniuose nuo 
'sausos vasaros trūksta van-

AR DŽIOVA NEIŠNAI
KINS LIETUVIŲ?

“Lietuvos Žinios” rašo:
Kai pradėjome atydžiau1 dens. Netik gyvuliams pa

plotus po savo šalį dairytis, tai pa- girdyti, bet ir patiems atsi- 
~ ’ matėme, kad mums ne tik , gerti tenka vandenį gaben- 

’ ” , gero derliaus,1 tis iš tolimų upelių, ežerų __________ 1

MARIAMPOLĖJ MOKO
SI 3,000 MOKINIŲ.

šiuo metu Mariampolėje 
veikia 4 gimnazijos, moky
tojų seminarija, 2 amatų 
mokyklos, žemės ūkio mo
kykla ir kelios pradžios mo
kyklos. Visose šitose mokslo 
įstaigose mokosi apie 3,000 
mokiniu.

Reikalauja Francuzijos Žemių.

ARKLIU NEVALIA KA
MUOTI. BET DARBI

NINKUS GALIMA.
Šiomis dienomis giupė 

Mariampolės darbininkų 
kreipėsi į atitinkamą įstaigą, 
prašydami daryti žygių, kad 
butų sumažintas nustatyta
sis miltų maišų svoris. Anks
čiau maišas miltą svėrė 4 
pudus, o dabar pakeltas iki 
5 pūdų, ir aišku ne kiekvie
nas darbininkas toki miltų 
maišą pajėgia kilnoti. Daž
nai tenka matyti, kad poli
cija rašo protokolus ark
liams, kad jie per daug ap
krauti, tačiau nėra atsitiki
mų, kad protokolas butų ra
šomas darbininkams už pei 
sunkių maišų kilnojimą. 
Darbininkai pageidauja, 
kad miltų ir cukraus maišų 
svoris neperviršytų bent 80 
kilogramų (4 pūdų), nors 
jis galėtų būti žymiai ma-' 
žesnis. * l

Čia matome Italijos fašistišku studentu demonstraciją Mi
lane. Jie reikalauja, kad Francuzija atiduotų italams Tuni- 
siją, Korsiką, Nicčją ir Savoją, kurios kitąsyk prigulėjo 
Italijai.

gerų kelių, g 
geros pramonės nepritenka, 
bet ir žmonių sveikatos. Ge
rai apsitvarkiusiose šalyse, 
kaip Olandija, Danija, Nau
joji Zelandija, kasmet iš 
10,000 gyventojų džiova 
miršta 6—4, o Lietuvoje 30 
—20. Kitur 100-tui gimusių 
kasmet miršta iki 1 metų 
amžiaus kūdikių 4—5, o 
Lietuvoje 12—14.

Nėgali lietuvis be baimės 
gyventi, žinodamas toki 
Lietuvos atsilikimą sveika
tos reikalais.

Vjena svarbiausių ligų, 
kuri daug gyventojų nelai- 
ku numarina, kitus daro pa
liegėliais, invalidais, dege-

ir tt.

čiais ir išstoti iš laisvamanių 
draugijos narių tarpo; išsto
jimą įrodyti turėjo pristaty
ti jam raštą, be tų sąlygų ne
sutinka duoti šliubą, nors vi
si jungtuvėms reikalingi do
kumentai buvo tvarkoj ir 
dėl honoraro susitarta. Pa
liukus reikalaujamą raštą, 
klebonas rado jį netinka
mą: nebuvo pridėtas ant
spaudas. Baisogalos laisva
manių skyrius tik nesenai 
Įsikūrė, antspaudo dar nesu
skubo įsigyti. Teko mesti vi
sus darbus, važiuoti Į Kauną 

i “rašto su antspaudu.” Mies
te ilgai vaikščiota klausinė
ta, kol buvo surasta LEKD. 
centro valdybos patalpa. 
Nelaimei centro valdybos 
sekretorius išvažiavo Į pro

vinciją su paskaita; jo grįži
mo teko laukti ištisą parą. 

, Gavusi “dokumentą,” pane
lė išėjusi susirupinusi, ar tik 
neatsiras naujų kliūčių. Va
žiuoti į Klaipėdos kraštą ci
viliai susituokti, reikia turė
ti to krašto gyventojų požy
mius (o tam reikalinga ten 
pragyventi 6 mėn.), reikia 
lėšų, laiko; gyventi “susidė
jus” nenori. Šis faktas ko
mentarų nereikalingas.

“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
! ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti................................................ 25c.

Fanatikai Užvedė 
Bylą Prieš Lais

vamanį.
Nevarėnai. — Musų apy

linkės klerikalai ir jų klap
čiukai baisiai nekenčia pa
žangių žmonių ir griebiasi 
šlykšči ausiu priemonių 
jiems pakenkti ir nuskriaus
ti. 1937 m. žaibas sudegino 
vieno pažangaus ir kultūrin
go ūkininko'klojimą su pa
dargais. Klerikalai tuojau 
pradėjo šaukti, kad tai esan
ti Dievo bausmė tam žmo
gui už “bedievybę.” Pereitą 
žiemą tas ūkininkas dalyva
vo miško varžytinėse. Čia 
kunigų tarnai tuojau apspi
to padegėlį ir pradėjo jam 
prikaišioti, kad Dievas jį nu
baudęs už bažnyčios nelan- 
kymą ir tt. Žmogus sąmo
ningai atkirto, kad čia nėra 
jokia Dievo bausmė, bet 
gamtos nelaimė, kuri gali 
kiekvieną ištikti. Jis fanati
kams nurodė, kad ir jie ne
labai tiki Dievu, jei perka 
trąšas žemei tręšti, kurios 
yra “bedievių” išradimas. 
Sako, jei trąšų nevartočiau, 
o pasitikėčiau tik Dievu, tai 
senai bučiau likęs be duo
nos. Sako, aš tai išbandžiau: 
viename lauko sklype šven
tą stovylą pastačiau ir trąšų 
nebarsčiau, o kitame sklype 
trąšas sėjau. Dievo globoje 
paliktame plote man nei sė
kla negrįžo, o kur trąšų da
viau, tai tryliktą grūdą ga
vau. Fanatikams tik to ir 
reikėjo. Jie tuojau iškėlė 
žmogui bylą už tikybos 
šmeižimą ir trina rankas iš 
džiaugsmo, kad dabar tai ti
krai pavyks sunaikinti “be
dievio” ūkį ir jį pamokyti. 
Koks šlykštus jėzuitų sekė
jų elgesys, kurie keršto tiks
lais nesivaržo jokiomis prie
monėmis. Tačiau ir tokiais 
metodais jiems nepavyks su
stabdyti laisvosios minties 
plitimo musų apylinkėje.

TARP NAUMIESČIO IR 
DEGUČIŲ BAIGIAMAS 

NAUJAS PLENTAS.
Plento grindimo darbai 

tarp T. Naumiesčio ir Degu
čių, Laugalių baigti. Liko 
sutvarkyti apie 7 kl. vasar- 
kelių, šlaitu ir kit. Visiems 
nuostabu, kad telefono stul
pai daugely vietų atsidūrė 
grioviuose.

lllgClldlo, 111 V <111 Helio, ULĖC" .. .J . 1v. ’ , 7 2 moterys. Abneratais, yra džiova arba tu- knygutėje. Kai

Piršlys Suvadžiotoias, Vieno veiksme 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja i 
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyr-i ir 

Abu veikalėliai vienoje 
ina . 25e

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnistracijon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip paned^- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaltės numerj nespėjama patal- 
pint.

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

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

Už pajleSkojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žodi- Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 50c.

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

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

Meilė, Ženatvč ir Sutikimas 
Ženatvės Gyvenime.

Psychologijos mokslas ištyrinėjęs, 
l ad linksmas ir meilus, arba nelinks
mas ir nemeilus ženatvės gyvenimas, 
neįvyksta pagal laimę ar nelaimė, ale 
pagal žinojimų ir supratimų, papra
stų ir saviškų ženatvės ir meiles vei
klų. Rašykit DABAR dėl išdėstinėji- 
ino ir pamokinimo.

JOS. F. MATUKAITIS BP. D.
377 South Street.

BRISTOL, CONNECTICUT.

PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsų.” Adresas:

"A. L. BALSAS” i.’
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.'

, Tikėjimų Istorija. Paraše P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijos prO- 

' fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau- 
| kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi, 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų

I dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčią, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina................... -............................. $7 00

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 žurnalu “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 vertingu 
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.

GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS

$

Hl

§

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų. 
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tic’iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Aštuntas Puslapis s < KELEIVIS, SO. BOSTON No. 1. — Sausio <1 d., 1939 m.

ANGLV-FRANCDZŲ FRONTAS 
PRIEŠ DIKTATORIUS

Anglija ir Francuzija ža
da būti 1939 metais daug 
stipresnės ir drąsesnės prieš 
diktatorius. Kaip Londone, 
taij) ir Paryžiuje per Nau
juosius Metus skambėjo tas 
pats obalsis: “Taika, bet ne 
už bet kokią kainą.” Pran
cūzų ministeris pirmininkas 
Daladier pasakė savo parti
jos žmonėms, kad jis neuž- 
leisiąs niekam nei colio 
franeuzų teritorijos. Tai bu
vo pasakyta Italijos adresu. 
Tuo pačiu laiku Francuzijos 
ambasadorius Francois-Pon- 
Cet Romoje irgi pareiškė, 
kad Francuzija gins kiek
vieną sprindi savo žemių vi
somis savo jėgomis ir nie
kam jų neužleis.

Gi Anglijos premjeras 
Chamberlainas, sakydamas 
Naujiems Metams prakal
bą, padarė panašų įspėji
mą Vokietijos militaristams. 
“Didžioji Britanija nenusi
lenks jokiam smurtui,” sako 
jisai.

VAGIS PATAIKĖ I VER
DANČIĄ SRIUBĄ.

Oakland, Cal. —Prieš pat 
Kalėdas jaunas vagis nak
ties laiku norėjo apvogti 
restoraną. Išėmęs užpakali
nį langą jisai prisirišo virvę 
ir nušliaužė ja žemyn, ma
nydamas atsistosiąs ant 
grindų. Bet pataikė tiesiai į 
didelį katilą, kuriame virė 
sriuba sekančiai dienai. Jis 
tiek susišutino, kad ir pa
bėgti negalėjo. Dabar jis 
policijos rankose.

DEPRESIJA KAINAVO 
132 BILIONU DOLERIŲ.
Washingtone surinktomis 

žiniomis, prasidėjusi 1929 
metais depresija kainavo 
Jungtinėms Valstijoms apie 
$132,000,000,000.

GAISRAS JUDOMIEMS PAVEIKSLAMS.

ra

štai kaip padaromi gaisrai, kurie buna rodomi judomuose 
paveiksluose. Viename Hollywoodo kieme pleška iš popie- 
ros padaryti namai, kad atvaizdavus didijį Atlantos miesto 
gaisrą 1864 metais. Tą miestą tuomet padegė pietinių val
stijų armija, kad šiauriečiams netektų sukrauta tenai 
amunicija.

Vietines Žinios

Trokų vežikai pasirengę i 
streikuot.

Pirmą sausio dieną pasi
baigė trokų vežikų unijos 
kontraktas su trokų savinin
kais, todėl dabar eina dery
bos dėl naujos sutarties. Bu
vo jau kelios bendros konfe
rencijos, kuriose ir valsty- 
jos taikymo taryba dalyva
vo, bet kol kas da negalėta 
susitarti. Vežikai nori geres
nio atlyginimo už savo sun
kų ir atsakomingą darbą, 
bet savininkai nenori dau
giau mokėti. Vežikai pareiš
kė, kad jie pasirengę skelbti 
streiką, jeigu jų reikalavi
mai nebus išpildyti. Šią se- 
'■edą bus da viena konferen
cija. |

PAS MUS GALIT GAUT 
VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmenų
Pa.- mus gausite: Geriausios Rū
šies l’ENTŲ. ALIEJŲ. STIKLŲ, 
I’LUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležie*. SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc. •

Geriausią Ta voras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui. 

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. .J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOU 4148

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliumi* ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

ČEKOSLOVAKIJOJ UŽ
DARYTAS ANTI-H1TLE- 

RIN1S LAIKRAŠTIS.
Šiomis dienomis Pragoj 

tapo uždarytas “Pragaer 
Presse,” vokiečių kalba laik
raštis, kurį buvo įsteigęs 
1920 metais buvęs prezi
dentas Beneš. Uždarytas 
jis dėl to, kad jo redaktorius 
Wolfgang Brettholz paskel
bė slaptus dokumentus, pa
rodančius, jog Ziudetų vo
kiečių vadas Henlein buvo 
apmokamas Hitlerio šnipas 
ir už Vokietijos pinigus kėlė 
Čekoslovakijoj triukšmą. 
Dabar Wolfgang Brettolz 
nori atvykti Amerikon.

FANATIKAS MIRĖ BE- 
PASNINKAUDAMAS.
šį panedėlį Tennessee 

valstijoj mirė Jackson Whit
low, 46 metų amžiaus religi
nis fanatikas, kuris sunaiki
no savo sveikatą per ilgą 
laiką pasninkaudamas. 1937 
metais jisai atsisakė valgyt, 
pareikšdamas, kad “ponas 
Dievas liepė man pasnin
kauti.” Ir per 52 dienas jisai 
nieko nevalgė. Jis butų jau 
tuomet numiręs, jeigu dak
tarai nebūtų jam prievarta 
maisto įleidę. Per tą laiką 
jisai neteko 47 svarų svorio. 
Po 52 dienų jis pareiškė, kad 
“ponas Dievas” vėl leidęs 
jam “pilvą patenkinti” ir jis 
pradėjo gerti naminį vyną. 
Vėliau kai kada nušaudavo 
ir išsivirdavo voverę. Gyve
no kalnuose pastatytoj bū
doj, kaip tikras “pustelnin- 
kas.” Ir dažnai vis marinda
vo save badu. Pagaliau tiek 
nusilpo, kad kaimynai rado 
jį nebegyvą.

AUTOMOBILIŲ PRAMO
NEI REIKĖSIĄ 250.000 

DARBININKŲ.
Automobilių fabrikantai 

pranašauja, kad 1939 me
tais jų gamyba tiek pakil
sianti, jog reikės samdyti da 
90,000 darbininkų, o kitos 
pramonės, kurios gamina 
automobiliams reikalingus 
daiktus, kain plieno, gumos, 
stiklo, dažų ir daug kitų, tu
rėsiančios samdyti da apie 
150,000 žmonių, taip kad iš 
viso automobilių gamybai 
1939 metais reikėsią apie 
250,000 naujų darbininkų.

KANADOJ SUDEGĖ MO
TINA SU 4 VAIKAIS.
Apie Naujus Metus Ka

nadoj buvo dideli šalčiai. 
Winnipego mieste tempera
tūra nukrito 25 laipsnius že
miau zero. Besišildant žmo
nėms visokiais budais, Rob- 
Sonų namuose kilu gaisras. 
Namai užsidegė jau visiems 
sumigus, todėl Robson’ienė 
. u keturiais vaikais žuvo 
Ugny, o tėvas su dviem ki
tais vaikais išsigelbėjo.

Marė Juodaityte pateko | Policija uždarė “nudistų 
bėdon. ; teatrą.”

Marė Juodaityte (Youdi- Šį panedėlį Newsreel Tė
tės), kuri gyvena South Bo-latre prie Huntington avenue 
stone ant Third streeto, ir!turėjo but rodoma roman- 
tula Rita Hamiltonaitė iš Tiška filmą iš nudistų gyve- 
Dorchesterio buvo nuteistos' nimo. Sakoma, kad nufil- 
Chelsea teisme po 6 mene-1 muotos joje scenos yra pa
sius kalėjimo ir užsimokėti'imtos iš tikros nudistų kolo- 
po $20 už svetimo automo-' nijos, kur vyrai, moterys ir 
biliaus sugadinimą. Bet merginos gyvena ir žaidžia 
mergaičių advokatui pra-' visai nuogi, taip kaip Dievas 
šant, teisėjas nusileido ir j sutvėrė. Todėl prie teatro 
kalėjimo bausmę padėjo susirinko daugybė publikos, 
Ton probation,” o vietoj at-'kuri tikėjosi pamatyti įdo- 
•Jyginimo po $20 už mašinos • - ■ ■ -
sudaužymą, liepė užmokėti 
tik po $10 pabaudos.

! Policija liudijo, kad Juo
daityte su Hamiltonaitė su
sitiko Revere saliune tūlą 
Horganą ir paprašė, kad jis 
atvežtų jas savo automobi- 
lium į South Bostoną. Tas 
sutiko. Pakelėj jos paprašė, 
kad jis sustotų prie vienos 
kepyklos ir nupirktų joms 
pyragaičių. Kai tas įnėjo 
kepyklon, merginos jį pali
ko ir nuvažiavo jo automo- 
bilium vienos pačios. Auto- 
bobilis buvo sudaužytas.

Merginos teisme aiškino
si kitaip. Girdi, joms sėdint 
automobiliuje ir laukiant 
savo “frento” su pyragai
čiais, atėję du vyrai ir atve
žę jas tuo automobilium į 
naktinį kliubą Bostone, o 
paskui atvežę jas į South 
Bostoną.

Kas naktimis su nepažįs
tamais daužosi, tas visuo
met gali tikėtis nesmagumų.
Išeinant iš bažnyčios pra
mušė moteriškei galvą. 
Išeinant iš Romos katali

kų šv. Bernardo bažnyčios, 
kuri randasi prie Gallivan 
bulvaro, Dorchestery, šio 
panedėlio vakarą buvo už
pulta ir skaudžiai sužeista 
Helena Porter’ienė, 30 metų 
amžiaus moteriškė. Žmonės, 
kurie matė šitą įvykį, sako, 
kad prie bažnyčios durų sto
vėjo prisiglaudęs kažin koks 
vyras. Kaip tik moteris išėjo 
iš bažnyčios, jisai išsitrau
kė iš po skverno didelį 
“renčių” (raktą muterkoms 
sukti) ir kirto jai galvon. 
Moteris apsipylė kraujais ir 
susmuko, o tas vyras nubė
go. Moteris buvo nuvežta 
pas daktarą, kur pasirodė, 
kad jai perskelta galva. Jos 
vyras tuo tarpu buvo namie.
Hurley’o “prezentai” ne

legalus.
Išeidamas iš tarnybos, bu

vęs Massachusetts guberna
torius Hurley pakėlė savo 
sėbrams įvairiuose valstijos 
departamentuose algas. Bet 
valstijos prokuroras Dever 
patvarkė, kad šitie Hurley’o 
“prezentai” yra nelegalus ir 
todėl jo sėbrai padidintų al
gų negali gauti.

LDS. VAKARIENĖ.
Sausio-Jan. 8, 1939, LDS. 

jaunuolių 225 kp. ir LDS. 62 
kuopa rengia skanią vaka
rienę Liet. Pil. Kliubo sve
tainėje, 376 Broadway, So. 
Bostone, nuo 7 vakare. Visi 
jaunuoliai ir augusieji atei
kit nasilinksminti.

Bus užtektinai gardžių 
valgių ir išsigert; bus gera 
muzika. Galite but užtikrin
ti, kad jaunuoliai su suaugu
siais padalys tokią skanią 
vakarienę, kad visi turėsite 
tikrai smagų laiką! Nepa-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

Jamaica Plain, Mais.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Talafonu 21114
MEDICINOS DAKTARAS

c. J. MIK0LA1TIS
Valandos.- nuc 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*.
1*7 BUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Lapelių įstatymas nevaržo 
spaudos laisves.

Pereitą pavasarį tūli žmo
nės buvo areštuoti Worces- 
teryje užtai, kad dalijo la
pelius, kuriuose buvo prote
stuojama prieš algų kapoji- vmiaj liepi

mą, reikalaujama nedarbo mirškit, sausio 8 ateikit pa- 
apdraudos padidinimo ir ki- silinksmint!
tų dalykų. Jie buvo nubaus
ti užmokėti po $5 pabaudos,

miu dalykų. Bet policija vis
ką sugadino. Prieš pat teat
rui atsidarant atvažiavo ke
li policijos automobiliai ir 
viršininkai pranešė teatro | 
vedėjui, kad tos filmus ne- Stepono Dariaus Postas 
valia rodyt, nes cenzorių ta- Lietuviai Am. Legionieriai, 
ryba da nėra jos mačiusi ir Aukavo į Kalėdų Basket 
todėl nėra užgyrusi. p-1-111- - - -
labai nusiminė.

Vėliau filmų cenzorius 
paaiškino, kad jis apie tą 
filmą girdėjęs, bet nesitikė
jęs, kad ji čia butų rodoma. 
Joje esą labai “nelemtų” 
vaizdų ir jis nekuomet ne
leistų tokių dalykų Bostono 
publikai rodyt. Bet tula new 
yorkiečių grupė atsivežusi 
tą filmą be jo žinios ir norė
jusi “vogčiomis” ją žmo
nėms parodyti. Tas esąs 
priešinga Bostono teatrų re
guliacijoms. Čia kiekviena 
filmą pirma turi but paro
dyta cenzorių tarybai. Bet 
šita nebuvo parodyta. Už tai 
cenzorių taryba ir liepusi 
policijai neleisti jos rodyt.

ti užmokėti po $5 pabaudos, Per 1938 metus Massa- 
bet apeliavo į vyriausį vals- chusetts valstijoj išmokėta 
tijos teismą, argumentuoda- $1,116,682 senojo amžiaus 
mi, kad įstatymas, kuris pensijų.
draudžia dalinti gatvėse la
pelius, yra nekonstitucinis, 
nes jis varžo spaudos lais
vę. Vyriausis teismas dabar 
išaiškino, kad įstatymas 
spaudos laisvės nevaržo, nes 
jis nedraudžia niekam 
spausdinti ir pardavinėti ką 
kas nori, tik draudžia gat
vėse mėtyt lapelius, nes už
teršia gatves.

Bostono priemiesty Brook
line anądien nusižudė to 
priemiesčio inžinierius Ed-; 
ger R. Gould.

PARSIDUODA
Vienas didelis laikrodis tinkamas 

prie biznio; dvi medinės deskos po 7 
stalčius—ir sliding couch. Galima 
matyt bile laiku. 2-nd floor

67 Thomas Parke, So. Bostone.

Publika fondą, sekančios ypatos: po

Gaisras Mattapano ligo
ninėj.

Šio utarninko naktį Mat
tapano ligoninėj, kur yra 
apie 2,400 silpnapročių ir 
300 slaugių, daktarų ir tar
nų, kilo gaisras. Ugnis pra
sidėjo moterų skyriuje, kur 
jau visos miegojo, bet visos 
buvo iš lovų prikeltos ir sau
giai pervestos į kitą skyrių. 
Tuo tarpu pašaukti ugniage
siai gaisrą užgesino.

Lietuvių radio programa.
Sausio 7, radio programa 

per stotį WOPcL, S:00 vai. 
ryto. (1) Ona Baltrus iš So. 
Bostono; (2) kalbės Emilija 
Rudokiutė iš So. Bostono; 
(3) Radio kontesto laimėto
jai.

Sausio 8. radio programa 
per stotį W0RL 9:30 vai. 
ryto, bus sekanti: (1) Lie
tuvių Radio Trio iš So. Bos-

J ieškau Darbo
Lietuvių šeimynoj; esu 24 metų. A- 

merikoje gimus, Lietuvoje augus. Ge
ra, darbšti ir prielanki. ' (1)

Elena N-tė. % Mrs. K, Stravink, 
7 Florence Terr., Watertown, Mass.

$5.00: Anthony Šautas, S. 
Baracevičius, D. Zaletskas, 
d-ras J. Landžius-Seymour; 
po $10: Mr. Pinkevich, prez. 
Brockert Co., Liet. Piliečių 
Dr-stė; po $2: Ivan ir Ro
bert Niaura, George Stukas, 
Katrė Matėjunienė; po $1: 
Mr. Vaishvila, Juozas Ble- 
zis, Kazys Plevokas, Bronė 
Trušienė, Petras Kamiras, 
Jos. Kapočiunas, Henry 
Wagner, Mr. Jaulakis, Mrs. 
Jonushas, M. Majora, Wil
liam Tarushka, Felix Gali
nis, Antanas Kupstis, M. 
Valinchus, Dr. J. Repshis, 
Dr. A. Kalian, A. Bernotą, [ 
J. Geležinis, Mr. Gedvilas, ‘ 
M. Strigimas,. Paul Likas.
$1.10 M. Tamulionis.

Visiems aukavusiems ir 
kurie tam reikalui dirbo, 
Stepono Dariaus posto ko
mitetas taria širdingą ačiū.

Bankietas nuteistiems CIO 
organizatoriams.

reikia išpildyt INCOME 
duokit išpildyt prityru- 
Akauntantui,

Jeigu jums 
TAKSUS, 
šiam Taksų

A. J YOUNG
(JANKAUSKAS)

Jis tame darbe prityręs ir turėsite 
sutaupų. Adresas:

101 BAXTER ST., SO. BOSTON.
Tel. SOU 4673.

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY 
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Įstaiga.
Darom rakandus ant užsakymų. 

Senus Sutaisom, Užtraukiant Naują 
Viršų, Naujai Perdirbant. Perdirbti 
Rakandai geresni už naujus. Visą 
darbą gvarantuojam. Kaina pigi- 
Duodam numokėjintais. Rakandus 
paimam ir pristatom į bile vietą Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO, MASS.
Tel. Brockton 7718

6

Tcl. CAPitol 6154

A. J. YOUNG
(JANKAUSKAS) 

ADVOKATAS
BEACON STREET, Room 627

BOSTON. MASS.
Res. SOUth Boston 1673

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Tcl. KENmorc .5807

Dr. Wm. D. Wheeler
SPECIALISTAS

ODOS LIGŲ 
Valandos: 2 iki 5 po pietų.

452 BEACON STREET,
BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki ’12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarei.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

:1

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY
FLORIST
Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių.

Savininkai:
A. ZARDESKAS.

323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

Vincas Balukonis
249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA 1’ASIVAIŠINT 

Visokių Stiprių ir Minkštų
Gėrimų ir Užkandžių.
Vakarais, specialiai paruošia
mi užkandžiai. Gera miera.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

LIETUVYS
OPTOMETR1STAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTS 
VALANDOS: 9-6 ir 1-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir i to

limas vietai.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

Lynno batsiuvių unija šį'i^ 
panedėlį iškėlė atsisveikini- « 
mo bankietą aštuoniems «. 
CIO organizatoriams, kurie « 
yra nuteisti 5 mėnesiams ka- ? 
Įėjimo už sėkmingą batsiu-|g 
vių streiko vedimą Lewisto- 
ne ir Auburne, Maine’o vai- Į 
stijoj. Jie vadinasi: William hl 
E. Thornton, William B. « 
Mahan, William J. Macke- ” 
sy, Mary Dauphine ir Mar- g 
tin Lawless, visi lynniečiai; g 
trys kiti, George Kandat, f 
Paul Salvaggio ir John D. g 
Nolan, iš Bostono. Visi jie 1 g 
dalyvavo bankiete ir dabar g 
išvažiavo į Maine’o valstiją, g 

..... .. ---- - ------ kur reakcinis kapitalistųĮg 
tono; (2) dam. Ona Baltrus tejsmas yra nuteisęs juos|g 
iš So. Bostono; (3) dam. Ig-1kalėjimam IBI
nas Kubiliūnas iš So. Bosto- Į ------------
no. Step. Minkus. d

7———— (šovė Elmstroiną,
Somervillej užpereito ket- amžiaus vyrą, kuris nuo
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VISIEMS MUSU KOSTUMERIAMS IR DRAU
GAMS LINKIME LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

BLINSTRUB'S
Village & Grill
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VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubų.

VAIDOVILIS-FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS,

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI 
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO

ŠOKIAI!
ORKESTROS BE PER- 
IKI UŽDAROMA.

M

NEDĖLDIENIAIS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE- 
__ PA NUO £ PO PIETŲ IR TUSIAS IKI UŽDAROKĄ.
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vergo naktį užsidegė iš apa- žaizdos mirė. Kiek laiko at- '« 
čios mūrinis namas. Apie 50 gal tenai buvo peršautas ku- :« 
'/ruMiiiii iin'iiiuo'nei'i i i'oamū Z~ A/T *■. .4. ...išėmė dikis vežimėly. Matyt, koks «

■3,

žmonių ugniagesiai 1____
per langus ir nuleido kopė- nors beprotis šaudo į žmo- 

jčiomis, bet vienas sudegė, nes per langą.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
ČIUOT Į BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
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LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CAB1T

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

south
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TRUKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočių na.s — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kam p. East Eighth St.,

l


