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Pan-Amerikos Konfe
rencija Nesusikalba

MAŽIUKAI NEPASITIKI 
“ŠIAURĖS MILŽINU.”
Argentina atkakliausis 

Jungtinių Valstijų priešas.
Pietų Amerikoje dabarti

niu laiku yra susirinkusi 
Pan-Amerikos konferenci
ja. Posėdžiai eina Peruvijos 
respublikos sostinėj Limoj, 
parlamento rūmuose. Daly
vauja beveik visos šio konti
nento valstybės.

Jungtinių Valstijų dele
gacija nusivežė konferenci- 
jon didelių ir plačių planų. 
Jų tikslas buvo sustiprinti 
pan-amerikanizmą, ir įstei
gti vieningą Amerikos res
publikų frontą prieš Euro
pos ir Azijos diktatūras, 
prieš jų vedamą propagan
dą, prieš jų politinius ir eko
nominius tikslus Amerikos 
žemyne.

Valstybės sekretorius 
Hull, Washingtono delega
cijos pirmininkas, supažin
dino delegatus su šitais sa
vo planais da prieš konfe
rencijos atsidarymą. Jis ti
kėjosi gausiąs tuo budu dau
giau pritarimo savo projek
tams. ' Jis siūlė net įsteigti

Argentina, ir ji paėmė vir
šų.

Argentinos opozicija prieš 
Jungtines Valstijas eina ne 
vien tik iš baimės prieš 
“Šiaurės Milžiną,” bet taip 
pat ir iš tos aplinkybės, kad 
ji turi daugiau ryšių su Eu
ropa, negu su Jungtinėmis 
Valstijomis. Argentina yra 
žemės ūkio šalis. Ji parduo
da daugiausia kviečių, mė
sos, vilnų ir bovelnos. Jung
tinės Valstijos šitų daiktų 
iš Argentinos neperka, nes 
jos neturi kur dėti ir savo 
farmerių produktų. Argen
tina parduoda savo gami
nius daugiausia Anglijai, 
Vokietijai ir kitoms Euro
pos šalims. Taigi jai svarbu 
palaikyti su savo “kostume- 
riais” gerus santikius. Dėl 
to Pan-Amerikos konferen
cija Limoje ir negali susi
kalbėti. Perdaug skirtingi 
suvažiavusių valstybių eko
nominiai ir politiniai intere
sai.

Šią sąvaitę konferencija 
jau baigsis.

Žiaurios Bausmes Siūlo Prapiesti Se
natvės Pensiją. 

Naujas planas apdraustų 
da 14,000,000 žmonių. 
Socialės apdraudos pata

rėjų taryba siūlo praplėsti 
dabartinį senatvės apdrau
dos įstatymą taip, kad jis 
apimtų da 14,000,000. Da
bar jis apima apie 42,000,- 
000 gyventojų, bet jis nelie
čia tų, kurie dirba nepro- 
duktyvį darbą, kaip, pavyz- 

’, namų tarnautojai,

Suvalkų Ūkinin
kams.

Suvalkijos ūkininkai buvo 
subruzdę prieš Smetonos 
diktatūra da 1935 metais, 
bet kai kurie jų patekę į 
tautininkų žvalgybos nagus 
buvo laikomi kalėjime be 
teismo iki šiol. Lietuvos lai
kraščiai praneša, kad pa
skutinė byla dėl “Suvalkų 
krašto neramumų” buvo na- •- 
grinėjama tik šiomis dieno- ■ džiui, _
mis ir du ūkininkai buvo la- bankų darbininkai, jurinin- 
bai žiauriai nubausti. Me- kai, bažnytinių ir labdarin- 
čislovas Gelažius nuteistas organizacijų samdiniai, 
katorgon visam amžiui, o Dabartinis įstatymas nelie- 
Viktoras Šidlauskas gavo čiajr farmerių. 
10 metų sunkiųjų darbų ka- N...... .
Įėjimo.

Naujas planas apimtų ne- 
vien tik šitas šakas, bet taip 
pat ir šeimynų motinas ir

Pasmerkė Fordą ir 
Lindberghą.

Jiedu priėmė iš Hitlerio 
po medalį.

Jungtinių Valstijų vidaus 
reikalų departamento sekre
torius (ministeris) Ickes la
bai pasmerkė Fordą ir 
Lindberghą, kam jiedu pri
ėmė iš Hitlerio po medalį.1 
“Kiekvienas amerikietis, ] 
kuris priima diktatoriaus 
medalį, automatiškai atsi-j 
žada nuo prigimtų teisių ir 
Amerikos pilietybės,” pa
reiškė jisai pereitą nedėldie
nį sakydamas Clevelande 
prakalbą. Tokios “dekora
cijos” yra vertos didžiausios 
paniekos, sako Ickes.

Klaipėdos įvykius Seka 
Visos Europos Valstybes

HITLERIS NORI SU KAU
NU TAIKYTIS.

tam tikrą..ta lybą,.. 4 A 1
tų susidėti iš užsienio reika
lų ministerių. Ji saugotų A- 
merikos respublikų reikalus 
ir palaikytų “gero kaimy
no” santikius.

Bet konferencijai atsida
rius, tuojau pasirodė šitiems 
planams opozicija. Visų 
pirma Washingtono suma
nymams pasipriešino Ar
gentina, kuri visuomet šito
kiose konferencijose kovoja 
prieš Jungtines Valstijas. 
Paskui prie Argentinos pri
sidėjo Brazilija, Čilė ir kitos 
Pietų Amerikos respublikos.

Reikia pasakyti, kad Pie
tų Amerikos gyventojai vi
suomet buvo ir tebėra nusi
statę prieš “El Coloso del 
Norte,” tai yra, prieš “Šiau
rės Milžiną,” kuriuo jie va
dina Jungtines Valstijas. Jie 
bijosi, kad tas “milžinas” 
neįsivyrautų perdaug Pie
tuose ir neuždėtų jiems sa
vo kapitalo jungo. Todėl jie 
bijosi dėtis su tuo “milžinu” 
ir į “bendrą frontą” prieš 
Europos bei Azijos diktatū
ras.

Kaip praneša Associated 
Press, Argentina, visuomet 
atsimindama Jungtinių Val
stijų didumą ir galybę, at
kakliai šitoj konferencijoj 
kovojo kad paveržti iš Wa
shingtono delegacijos vado
vaujamą rolę, ir daugelis 
delegatų pripažįsta, kad jai 
pavyko tas padaryti. Ji 
griežtai pasipriešino daryti 
bendrą sutartį Amerikos 
apsaugai, kurią siūlė Wash
ingtono delegacijos galva 
Hull, ir šitas sumanymas 
buvo atmestas. Hull norėjo, 
kad visos. respublikos pasi
žadėtų ginti bet kurią iš sa
vo kaimynių, jeigu ji butų 
užpulta.

Toliau jis siūlė pasmerk
ti Europos ir Azijos diktato
rius, lygiai komunistus kaip 
ir fašistus, kurie platina sa
vo propagandą Amerikos 
respublikose. Šitas jo pasiu- ; 
lymas irgi atmestas. Dau- 1 
giausia priešinga jam buvo .

Klaipėdos Seimely 
Tik 4 Lietuviai.

Vokietininkai laimėjo 25 
vietas.

Telegrama iš Kauno pra
neša, kad Klaipėdos seime
lio rinkimų daviniai jau ofi
cialiai paskelbti ir jie esą 
beveik tokie, kokių vokie
čiai tikėjosi. Iš 29 seimelio 
vietų, vokiečiai laimėjo 25, 
o lietuviai vos tik 4. (Perei
tam seimely buvo 24 vokie
čiai ir 5 lietuviai.)

Kadangi kiekvienas bal
suotojas turėjo teisę įmesti 
urnon 29 balsus, kitaip pa
sakius, balsuoti už 29 kan
didatus, tai balsų iš viso bu
vo paduota 2,077,037, iš ku
rių vokiečių kandidatams 
teko 1,808,968 balsai, o lie
tuviams—268,069.

Gyventojų Klaipėdos kra
šte yra apie 150,000.

PRANAŠAUJA HITLE
RIUI GALĄ.

New Yorko astrologų lai
kraštis, “Everyday Astrolo
gy,” išskaitė iš žvaigždžių, 
kad Hitleriui galas jau ne
betoli. Aukščiausios savo 
galios jis pasieksiąs 1939 
metų sausio mėnesy, o pas
kui jo žvaigždė pradės tem
ti. Gi 1940 metų pabaigoje 
jis jau turėsiąs bėgti iš Vo
kietijos. Kaip greitai jo 
žvaigždė pakilo, taip greit ji 
nusileisianti.

KANADOS ŽVEJAI TAR
NAUS KARO TIKSLAMS.

Kanados žvejai Pacifiko 
pakrašty bus mokinami žie
mos laiku karo tarnybos. 
Jų laivai bus įtraukti į Ka
nados karo laivyną ir veiks 
Pacifiko vandenyne kaip 
laivyno pagalba. Sakoma, 
kad panaši rezervą busianti 
organizuota ir Atlanto pa
krašty.

ŽYDAI NUŽUDĖ ARABŲ 
“TAUTOS VADĄ.”

Pereitą sąvaitę Jeruzalėj 
žydai užmušė arabu dvasiš
ką vadą, šeiką Mamudą ei 
A užari.

pat ir šeimynų motinas 
SUČIUPO DAR 4 VOKIE- našlaičius.

ČIŲ ŠNIPUS. —-----z------
Šiomis dienomis Panamoj Susilliovė Audėjų

buvo suimti 4 Vokietijos Unijos Vadai.
šnipai fotografuojant Jung- . ‘
tinių Valstijų fortus, kurie Audėjų unijoj prasidėjo 
saugoja jnėjimą į Panamos nesutikimai tarp vadų. Visų 
Kanalą iš Atlanto vandeny-i P.11 ma kapitalistų spauda pa- 
no. Vienas jų jau atiduotas sigyre, kad United Textile 
teismui ir pripažintas kaltu, Workers unijos prezidentas 
tik bausmė da nepritaikyta. Gormanas su visa audėjų 
Jis vadinasi Hans Heinrich u™ja atsimetęs nuo CIO ir 
Schackow, 26 metų amžiaus gŲztąs prie reakcinės Ame- 
Vokietijos laivo jurininkas, likos Darbo Federacijos. Iš 
Kiti tris bus teisiami vėliau. TWOC komiteto, kuris or-

Tiys naciu šnipai, kurie gamzuoja audėjus po CIO 
buvo andai teisiami New seliava, jis rezignavęs. Bet 
Yorke, Jau nuteisti kalėji- $o komiteto' pirmininkas 

Iman nuo 2 iki 6 metu. Jo- Sidney Hilman tuoj prane- 
hanna Hofman, 26 ‘ metų per tą pačią spaudą, kad 
amžiaus mergina, gavo 6 I Gormanas ne “rezignavo’ iš 
metus. Ji nešiodavo žinias1 *° komiteto, bet buvo išmes- 

-tarp Vokietijos agentų A- ta® J rJi’ Hilmanas pridūrė 
merikoj.

kad United Textile

kad Gormanas visai neturi 
audėjų pritarimo. Audėjai 

» nenori dėtis prie Amerikos 
LAIMĖJIMaY^LENKIJOJ. j Darbo Federacijos; jie nori 

, ,,. . T , . I but prie CIO.
Pereitą nedeldienį Lenki-, get nežiurij
• 1   » — f- 

ICKES NENORI BUT 
CHICAGOS MAJORU.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad iš Chicagos atvyko 
Washingtonan piliečių de
legacija prašyti, kad vidaus 
reikalų departamento sek
retorius Ickes apsiimtų kan- 
didatuot į Chicagos majo
rus ir apvalytų miestą nuo 
politiškų gengsterių. Dabar 
Ickes paskelbė savo atsaky
mą. Jis atsisako Chicagon 
važiuoti, nes jis esąs karštas 
“New Deal” šalininkas, o 
būdamas Roosevelto kabi
nete jis galįs padalyti daug 
daugiau naudos kraštui, ne
gu būdamas Chicagos ma
joru.

Ickes da sykį pakartojo 
Savo nuomonę, kad 1940 
metais Rooseveltas galėsiąs 
lengvai but išrinktas prezi
dentu trečiam terminui.

gi iš tų ukrainiečių Hitleris 
ir planuoja steigti naują 
valstybę. Bet einant prie 
to tikslo, reikia suskai
dyt Lenkiją ir Sovietų Są
jungą. Šituo išskaičiavimu 
Hitleris ir nori patraukti 
Lietuvą savo pusėn. Jo įši- 

to E)7Toi’išchus? Jis kalba iš'galėjimas Lietuvoje reikštų 
Berlyno, todėl išrodo, kad didelį pavojų Lenkijai. Len- 
jis turi gerai žinoti Hitlerio kija tik dabar ~ šitą pavojų 
tikslus.

Visų pirma jis praneša 
apie Klaipėdos Krašto sei
melio rinkimus. T„ 
mai Vokietijoj esą supran-1 
tami kaip klaipėdiečių nu
tarimą grįžti atgal prie Vo
kietijos, todėl Hitleriui ke
lias į Klaipėdą dabar esąs 
jau atviras. Bet kol kas jis 
tenai da nesiskubina. Ir cla-

Lietuva naciams esanti rei
kalinga Lenkijai apsupti.

I Įdomiu dalykų apie Lie
tuvą praneša “New York 
Times” korespondentas Ot- j 
tn IT TVilicnL i .Tie ImlKa i e '

pamatė ir jau šoko jieškoti 
sau draugų. Ji jau atnauji
no sutartį su Sovietais ir 

Tie''rinki- v’e^ai paskelbė, kad jos su
tartis su Francuzija tebėra 
galioje.

Pavojus Lenkijai ištikm- 
jų didelis. Nes jeigu Vokie
tijos militaristams pavyks 
įsigalėti Lietuvoje ir atskel- 

_ _ ___ti Galiciją, kuri be abejo 
gi neišrodo, kad jis ruoštųsi taip pat patektų Berlyno įta- 
tokiam žygiui. Kodėl? Gal kon, tai Lenkija atsidurtų 
jis pabūgo Anglijos ir Fran- Vokietijos maiše.
euzijos notų, kuriomis jis Todėl mažutis Klaipėdos

DIDELI SOCIALISTŲ

joj buvo'savivaldybių rinki
mai, kuriuose nepaprastai 
didelių laimėjimų turėjo so
cialistai ir kitos demokrati
nės partijos. Tautininkų val
džios šalininkai buvo skau
džiai sumušti. Pavyzdžiui, 
Varšuvoje iš 100 vietų mies
to taryboj valdžiai teko vos 
tik 39. Kitas vietas paėmė 
demokratijos šalininkai, iš 
kurių 27 yra socialistai.

Da didesni demokratijos 
laimėjimai buvo Lodzėj, kur 
iš 80 vietų miesto valdyboj 
tautininkų “vienybės” par
tijai teko vos tik 12, o 68 
opozicijai.

Krokuvoje socialistai pra
vedė į miesto tarybą 24 sa
vo atstovus, o valdžios par
tijos tik 22.

Iš kitų vietų rinkimų da
viniai da nežinomi, nes iš 
viso rinkimai buvo 52-juose 
miestuose.

Bet nežiūrint to, Germa
nas audėjų uniją skaldo. 
Pasiremdamas unijos kon
stitucija, kuri duoda prezi
dentui galią pašalinti kitus 
unijos viršininkus, pereitą 
sąvaitę jis pašalino 4 unijos 
vice-prezidentus, kurie bu
vo priešingi jo reakcinei po
litikai.

SOVIETUOSE PAKEL
TAS VAJUS PRIEŠ 

ARTISTUS.
Maskvoje leidžiamas laik

raštis “Sovietų Menas” 
smarkiai puolė teatrų vado
vybę, kad ji labai ištyžusi ir 
perdaug duoda aktoriams 
laisvės. Aktoriai nepaisą jo
kios disciplinos, vaidint at
einą girti, dažnai dizorgani- 
zuodami visą vaidinimą, o 
algų reikalauja vis didesriių 
ir didesnių. Kuomet darbi
ninkai priversti gyventi su- 
sikimšę po kelias šeimynas 
į vietą butą, tai artistai gy
vena dideliuose apartamen
tuose, kaip caro laikų valdi
ninkai. “Suvaldyt juos ir at
imt iš ių poniškus butus!” 
sušunka “Sovietu Menas.”

POPIEŽIAUS ATSTOVAS 
RAMINA GALICIJOS 

RUSINUS.
Pereitą sąvaitę Galicijon 

atvyko arkivyskupas Corte- 
si, popiežiaus agentas Len
kijai, ir pradėjo agituoti ru
sinus, kad jie liautųsi reika
lavę nepriklausomybės. Ru
sinu propagandą prieš len
kus popiežiaus atstovas va
dina “neapykanta,” kuri ne
sutinkanti su katalikų baž
nyčia. Bet kuomet lenkai 
smaugia Galicijos rusinus, 
tai tas su popiežiaus bažny
čia visiškai sutinka.

REIKALAUJA NUVER
TINTI DOLERĮ.

Senatorius Elmer Tho
mas sako, kad Amerikos do
leris turi but daugiau da nu
vertintas, negu dabar yra. 
Jis sako: “Aš reikalauju, 
kad dolerio vertė butų nu
mušta nuo 130 centų iki 100 
centų.” Kokiu budu jis iš
veda, kad doleris dabar yra 
vertas 130 centų, mums ne
aišku.

FRANCUZIJA PASIŽADA 
GINTI ANGLIJĄ.

Francuzijos valdžios va
dai pareiškė, kad Francuzi- 
ja eisianti ginti Anglijos, 
jeigu ja kas užpuls.

AMERIKIEČIAI GRĮŽTA 
IŠ ISPANIJOS.

Barcelonos žiniomis, pe
reitą sąvaitę iš tenai išleista 
30 sužeistų amerikiečių, ku
rie tarnavo Lincolno Briga
doj. Jie grįžta Amerikon. 
Pereitą nedėldienį iš Barce
lonos išvyko ir 30 sveikų 
amerikiečių. Jie taipgi grįž
ta Amerikon atgal. Bet apie 
200 kitų amerikiečių dar 
laukia leidimo sugrįžti, nes 
jų pilietybės klausimas esąs 
neaiškus.

REZIGNAVO SIJAMO 
VYRIAUSYBĖ.

Susirinkus Sijamo parla
mentui, pereitą sąvaitę re
zignavo ministerių kabine
tas su Phya Baholu prieša
ky. Buvęs karo ministeris 
Songram paskirtas naujai 
vyriausybei sudaryti. Siamo 
karalystė randasi Indo-Ki- 
nijoj ; jos plotas yra apie 10 
kartų didesnis už Lietuvą ir 
;uri apie 11,700,000 gyven
tojų, kurie susideda iš kinie
čių ir kitų mongolų.

ARGENTINA ATSIUNTĖ 
DAUG AUKSO.

Laikraščiai praneša, kad 
šiomis dienomis Argentinos 
valdžia prisiuntusi į Jungti
nių Valstijų fedėralį rezer- 
vos banką $30,000,000 ver
tės aukso. Dalis jo skiriama 
skoloms apmokėti, o kita 
dalis Argentinos valiutai 
laremti.
AMERIKOS PROTESTAS 

LIETUVAI.
Iš Kauno pranešama, kad 

enai gautas Amerikos val
džios protestas dėl sumuši
mo Amerikos laikraštininko 
Klaipėdoj. Jį sumušė naciai, 
užtai kad atsisakė sušukti 
“Heil Hitler.”

euzijos notų, kuriomis jis Todėl mažutis Klaipėdos 
buvo įspėtas Klaipėdos kra- kraštas šiandien yra virtęs 
što neliesti? tarptautinės politikos cent-

Ne, sako šitas korespon- ru> i*‘ todėl visos Europos 
dentas. Į tas notas Berlyne valstybes seka didžiausiu 
niekas ir dėmesio nekreipia, susidomėjimu, kas dabar 
Nes vokietys šiandien įiega- tenai darosi.
Ii suprasti, kaip Anglija ga
lėtų paremti Lietuvą, kuo
met ji negalėjo paremti Če
koslovakijos.

Taigi Hitleris nebijo nei 
Anglijos, nei Francuzijos, 
nes jis gerai žino, kad dėl 
Klaipėdos krašto jos į karą 
prieš Vokietiją neis. Ir juo 
labiau jis nesibijo pačios

Plėšikai Paliko 90 
Vyrų Be Kelinių.

Pittsburghe apiplėštas nak
tinis turtuolių kiiubas.

Anksti pereito nedėldie- 
nio rytą trys ginkluoti ban
ditai Pittsburghe užpuolė 
Beacon Club’ą, kur apie

Lietuvos. Ji yia mažiukė ir jqq turtuolių lėbavo da nuo 
silpna, o Dievas eina visuo- SŲbatos vakaro. Atkišę gin- nt mi /lirlnlimn Ivni n I i r. <v i r-’ ..... . . . . .met su dideliais bataljonais. 
Vienu žodžiu, Hitleris gali 
pasiimti . Klaipėdos kraštą 
kada tik jam patinka. Tie
sa, jis pasižadėjo Chamber- 
lainui daugiau žemių Euro
poj nereikalauti. Bet tas ga
lima lengvai apeiti. Juk ji
sai Klaipėdos krašto ir ne
reikalauja, bet patys to kra
što gyventojai prašosi atgal 
prie Vokietijos. Na, tai kaip 
gi jis galėtų jų nepriimti? 
Gal užpulti ir pagrobti butų 
negražu, bet priimti tuos, 
kurie patys ateina, negali 
but joks prasižengimas ar 
prižadų laužymas. Kaip ma
tote, Klaipėdą prie Vokieti
jos prisijungti nėra jokių 
kliūčių. O vis dėl to Hitle
ris to nedaro. Kodėl?

Todėl, kad jis nori su Lie
tuva geruoju susitaikyti, sa
ko “New York Times” Ber
lyno korespondentas, šio
mis dienomis Vokietijos 
spaudoje buvo uždrausta ir 
agitacija prieš Lietuvą. Tai 
vis dėl to, kad Hitleris siūlo 
Kaunui taikos sutartį. Jis 
sutinka palikti Lietuvai at
virą kelia Į Klaipėdos uostą, 
bet reikalauja, kad Lietuva 
užtai pripažintų Klaipėdos 
naciams pilną laisvę ir ne- 
prigulmybę. Vienu žodžiu, 
Klaipėdos naciai turi klau
syt Berlyno, o ne Kauno.

Hitlerio tikslas yra paim
ti savo Įtakon ir visą Lietu
vą. Mat, jis pradėjo dabar 
vystyt naują planą, būtent, 
Įsteigti nepriklausomą Uk
rainą. Lenkija turi savo ri
bose 5,000,000 ukrainiečių 
(rusinu), o Sovietuose yra 
apie 32,000,000 ukrainiečių. 
Ir apie 1,000,000 ukrainie
čių yra Čekoslovakijoj. Tai-

klus plėšikai liepė visiems 
vyrams nusimauti kelines ir 
sustoti veidais i sieną. Kuo
met du banditai sustatytus 
prie sienos ponus dabojo, 
trečias krėtė jų kelines, iš
imdamas visas pinigines ir 
pinigus. Paskui plėšikai pa
bėgo, palikdami 90 vyrų be 
kelinių ir be pinigu. Apskai
toma, kad jie surinko tarp 
$10,000 ir $30,000.

Chicago j Užmušti ' 
2 Lietuviai.

“Naujienos” praneša, kad 
pereita sąvaitę nelaimingai 
žuvo du lietuviai, Bernardas 
Rašimas ir Jonas J. Žilius. 
Rašimą užmušė automobi
lius, o Žilius buvo rastas su
važinėtas ant geležinkelio 
bėgiu. Jis mėgdavęs pusėti
nai išsigerti. Buvo vedęs, to
dėl žmona liko našlė. Raši
mas taipgi buvo vedęs, pali
ko žmoną ir 3 dukteris.

SUMIŠIMAS EKVADORE.
Ekvadoro respublikoj par

lamentas susikirto su prezi
dentu. Prezidentas Narva- 
rez liepė armijai parlamen
tą išvaikyt ir vadus areš
tuok Įvyko susišaudymas, 
bet kariuomenė paėmė vir
šų ir parlamentas uždary
tas. Prezidentas' paskelbė 
naujus rinkimus.

ANGLIJA ĮSPĖJO ITA
LIJĄ.

Chamberlainas pasakė 
Anglijos parlamente, kad 
Angiija nesėdėsianti rankas 
susidėjus, jeigu Italija užsi
manytų pasigrobti franeuzų 
Tunisiją Afrikoj.
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KATALIKŲ LAIKRAŠTIS 
PARODO, KAIP KATALI

KIŠKI POLITIKIERIAI
VAGIA.

Katalikiškos sodaliečių 
organizacijos organas, “The 
Queen’s Work,” išspausdi
no labai įdomų straipsni 
apie tai, kaip katalikai poli
tikieriai vagia pinigus ir da
ro visokias šulerystes. Tą 
straipsnį perspausdino Chi- 
cagos “Naujienos,” ir štai 
kaip jis skamba:

“Jus, žinoma, pastebėjote, 
kad pastaraisiais metais visa 
eilė katalikų politikierių buvo 
patraukta atsakomybėn teis
muose arba prieš viešąją opi
niją. Perdaug didelis jų skai
čius buvo pasiųstas Į kalėjimą 
už visuomenės, pinigų vogimą. 
Mes matėme, kai viename did
miestyje stambi politinė parti
ja, kurios priešakyje stovėjo 
katalikas, buvo išmesta iš val
džios po tikros korupcijos or
gijos. Vienas gerai žinomas 
Šv. Jurgio Vytis, išbuvęs du 
terminu valdinėje vietoje, su
sikrovė beveik pusę miliono 
dolerių, nežiūrint to, kad jisai 
gaudavo tiktai apie $8,000 al
gos per metus. Kitas katali
kas valdininkas, miesto meras, 
pateko į milionierių klasę (pa
žiūrėkite Į merų algas) ir 
mums, katalikams, buvo kok
tu matyt, kai jisai staiga pasi
darė čempionas kovoje prieš 
komunizmą. Vienas katalikiš
kas bosas, kuris neturėjo poli
tinės vietos, bet diktuodavo 
parinkimą tų, kurie turėjo po
litines vietas, pralobo, gauda
mas dalį iš grafto nuo gemble- 
riavimo. Kitas žymus katali
kas pasirodė esąs artimas bi
čiulis paskilbusių miesto rake- 
tierių ir sėbras žinomo balto
sios vergijos pirklio ir vieno ar 
dviejų žmogžudžių.“

Tai ve, kokią “diplomą” 
katalikiškiems politikie
riams duoda tikrųjų katali
kų (ne klerikalų) laikraš
tis!

Kunigai visuomet šneka, 
jog valdžios esančios nege
ros dėl to, kad jos atsitoli
nusios nuo bažnyčios ir Die
vo. Gyvenimas, girdi, butų 
visai kitoks, jeigu tos val
džios butų katalikų rankose.

Ką gi jie pasakys dabar, 
perskaitę šitą sodaliečių or
ganą?

KAIP ŽIURI I LIETUVĄ 
“NAUJIENOS.”

“Naujienos” mano, kad 
Lietuvos ateitis šiandien yra 
tamsi. Tamsi ji netik dėl to, 
kad jai grūmoja lenkai ir 
vokiečiai, bet ir dėl to, kad 
prie Lietuvos valstybės vai
ro stovi netinkami žmonės.

Faktai čia aiškus:
“Štai dabar, kai Lietuva akis 

į akį susidūrė su tais baisiais 
pavojais, tai aukštosiose Lie
tuvos mokyklose studentai ke
lia riaušes prieš Smetoną ir 
reikalauja, kad butų grąžintas 
premjero vieton Voldemaras! 
Tautininkų valdžia tų studen
tų demonstracijų taip nusi
gando, kad paskelbė Kaune ir 
apielinkėse apgulos stovį.

“O kas yra tasai Voldema
ras? Nu-gi tautininkas, kuris 
1926 m. padėjo Smetonai su
naikinti demokratinę krašto 
konstituciją ir kartu su Sme
tona per keliatą metų despo
tiškai valdė ir terorizavo Lie
tuvos žmones. Taigi ir tie stu
dentai Kauno, Dotnavos ir 
Klaipėdos mokyklose yra tau
tininkai.

“Atstūmę Lietuvos liaudį 
nuo valdžios ir įsteigę savo 
diktatūrą, patys tautininkai 
dabar tarp savęs kovoja ir vie
ni kitų bijo. Ar gali šitokia 
valdžia palaikyti valstsybės 
autoritetą Klaipėdos krašte? 
Ar ji gali apginti Lietuvą nuo 
išorinių priešų?...

“Smetoną drąsiai kovojo

tiktai su Lietuvos darbinin
kais ir valstiečiais. Ir dabar 
jam rupi tiktai apsaugoti savo 
sostą. O kas bus su Lietuva ? 
Kas bus su Klaipėda ? Klaipėdą 
ir visą Lietuvą jisai sutiks ati
duoti tam. kas leis Smetonai ir 
toliau sėdėti ‘prezidento’ so
ste.” ,K

Panašią nuomonę ir mes 
išreiškėm pereitos savaitės 
“Keleivy.”

Toliaus “Naujienos” ma
no, kad prieš išgverusią 

1 Smetonos kompaniją, ne
mokančią orientuotis išlau
kinio pavojaus valandoje, 
šiandien bus pakėlusi balsą 
plačioji Lietuvos visuome
nė, o ne vien tik universite
to jaunuoliai ir voldemari- 
ninkai, kaip valdžios agen
tai informuoja užsienio 
i spaudos korespondentus.

Mes nesistebėtume, jei 
išito krizio valandoje Sme
tonos valdžia butų visai nu
versta. Dabar mes jau ži
nom, kad ją labai lengvai 
buvo galima nuversti ir pe
reitą pavasarį, kuomet ji bu
vo labai nusigandusi lenkų 
ultimatumo. Ji tada pasili
ko vietoje tik ačiū tam, kad 
jos opozicija nebuvo tokiam 
momentui pasiruošusi. Šian
dien, rodos, demokratijos 
šalininkai turėtų but jau ge
riau organizuoti.

—
VIS APIE TĄ $100,000!

Brooklyno “Vienybė” 
kaip įsikando, tai kasdiena 
ir mala tą pačią pasaką, kad 
kelti SLA. centrą ir “Tėvy
nės” redakciją iš New Yor- 
ko i Pittsburgha kainuosią 
$100,000.

Tuo tarpu faktas yra toks, 
kad “Vienybei” rupi ne tos 
išlaidos, kurių gali Susivie
nijimui pasidaryti centrą 
perkeliant, bet tas pelnas, 
kokio ji gauna iš “Tėvynės” 
spausdinimo. Mat, dabar 
SLA organas yra spausdi
namas “Vienybės” spaustu
vėj, o iškėlus “Tėvynę” 
Pittsburghan, “Vienybė” to 
“džiabo” neteks.

Jeigu “Vienybei” ištikru- 
jų rūpėtų Susivienijimo la
bas, tai ji visų pinna pasi
stengtų atiduoti nors be 
procentų tuos $25,000, ku
riuos ji gavo iš SLA. iždo, 
kuomet jį valdė tautininkai. 
Bet apie tą nuostolį, kokį ji 
pati padarė Susivienijimui, 
ji nei užsimint neužsimena. 
Taigi aišku, kad jai rupi tik 
savas pelnas, o ne SLA. nuo
stoliai.

Keltis iš dabartinio SLA. 
namo New Yorke būtinai 
reikia, nes miestas jau nebe
leidžia tenai ilgiau būti. Na
mas labai senas ir pavojin
gas žmonių gyvybei. O jei
gu jau tenka iš tenai keltis, 
tai išlaidų vistiek bus. Taigi, 
sykį baldai bus jau iškelti ir 
sukrauti į trekus, tai didelio 
skirtumo nebus, ar jie bus 
vežami kiek arčiau ar to
liau. Ir todėl geriausia jau 
vežti juos Pennsylvanijon, 
kur pagal įstatymą SLA. 
centras turi būti. Juk SLA. 
turtas, pinigai ir bonai, ir 
dabar yra laikomi Pittsbur- 
gho bankuose, kaip reika
lauja įstatymai.

Ir todėl, kai dabar SLA. 
, kuopos šitą klausimą bal
suos, mes patariam balsuo
ti už Pittsburgha.

Goodyearo dirbtuvė Akrone šiomis dienomis užbaigė šitą baliuną Amerikos karo laivynui. 
Jis turi 246 pėdas ilgio ir yra didžiausis tos rūšies padaras visame pasauly, čia jis paro
dytas laike pirmutinio bandymo.

KLAIKIŲ VIDURAMŽIŲ DVASIA 
VILIOJA VOKIETIJOS NACIUS.

Vokiečių naciai, kitų par
tijų pavyzdžiu, laiks nuo 
laiko šaukia savo kongre
su?. Bet pažymėtina, kad 
Vokietijos nacių kongresai 
įvyksta ne šalies centre, ne 
sostinėj, Berlyne, bet pro
vincijoj ir nuolat vis tame 
pačiame mieste — Niuren- 
berge.

Kodėl naciai šį miestą 
taip pamėgę, kas juos vilio
ja ten? Niurenbergas nėra 
nei įžymiausias, nei gra
žiausias Vokietijos miestas.

duria kojas, po to—rankas, 
paskui — kūną, gerklę ir 
galiausia — abidvi akis. Tai 
būdavo bausmė už nusikal
timus prieš tikėjimą. Tuo 
budu kunigai padėdavo 
“paklydėliams” patekti į 
dangų.

Inkvizicijos Bokšte gali
ma matyti įvairius įrengi
mus, su kurių pagalba bū
davo išgaunamas prisipaži
nimas. Viduriniais amžiais 
patekti į teismo nagus ne
buvo juokai. Jei nesi kaltas,

KAS SKAITO, RAŠ

TAS DUONOS NEI

AR TIKRAI VOLDEMA- 
RININKAI?

V. Andriulis rašo “Vil
ny,” kad Amerikos lietu
viai turėtų subrusti rengti 
mitingus ir protestuoti prieš 
voldemarininkus, kurie Lie
tuvoje kelia riaušes ir reika
lauja, kad Smetona pasi
trauktų.

Na, nejaugi “Vilnies” re
daktorius ištikrujų norėtų

ginti Smetoną nuo voldema- 
rininkų?

Iš kitos pusės, ar tas riau
šes rengia tikrai voldemari- 
ninkai? Telegramose iš 
Kauno buvo pasakyta aiš
kiai kad demonstrantai rei
kalauja demokratinės tvar
kos atsteigimo. Voldemari- 
ninkai to juk nereikalautų. 
Pagaliau, kai kurių areštuo
tų žmonių ir pavardės nuro
dytos, būtent Bistras ir Die- 
lininkaitis, kurių nei vienas 
nėra voldemarininkas.

Smetonos valdžia, matyt, 
tyčia demonstrantus skelbia 
“voldemarininkais,” kad 
diskredituoti savo oponen
tus. Kai anais metais prieš 
ją buvo pakilę Suvalkijos 
ūkininkai, tai ji skelbė, kad 
tai buvęs “svetimos valsty
bės agentų” darbas. O vė
liau pasirodė, kad tai gry
nas melas, sugalvotas tuo 
tikslu, kad apšmeižus strei
kuojančius valstiečius.

Taigi, ką valdžia apie sa
vo opoziciją skelbia, negali
ma tikėti.

Nors virtęs komunistu jis, 
mums gero žodžio neturėjo,1 
visgi dėl to butų gaila žmo-į 
gaus, jeigu jis ištikrujų da
bar sėdėtų kalėjime. Bet 
gali but, kad tai da ne tiesa. 
Juk buvo paskalų, kad ir 
Angarietis kalėjime, o bet gi 
dabar išrodo, kad jis lais
vas.

Garsiu Žmonių Iš- I 

sireiškimai.
Jei mes padarysime plačią ir 

aukštą didžiųjų filozolų apžval
gą, tai prieisime galų gale išva
dą, kad visiems jiems vyrauja 
tik du. Senajame pasauly buvo 
Platonas, o musų laikais stovi 
Spinoza. Ir Spinoza daugiausia 
mums rupi. Havelock Ellis.

REZOLIUCIJA DĖL 
SPAUDOS SANTIKIŲ.

Buvusioj Massachusetts 
apskričio lietuvių draugijų 
atstovų konferencijoj buvo 
pasiūlyta rezoliucija, kurioj 
buvo reiškiamas pageidavi
mas, kad pažangioji musų 
spauda gerintų savo tai'pe 
santinius. Konferencija tą 
rezoliuciją priėmė tik su ta 
pastaba, kad iš jos butų iš
brauktas vienas žodis.

Dabar ši rezoliucija pasi
rodė kai kuliuose laikraš
čiuose, bet jau visai kito
kios prasmės. Vietoj pagei
davimo, kad pažangioji 
spauda švelnintų savo santi- 
kius, išėjo pamokslas tiems 
laikraščiams, kurie daro 
“neapgalvotus puolimus ant 
Sovietų Sąjungos.”

Tai jau visai kitas rėzo- 
liucijos tikslas—tikslas gin
ti Sovietų Sąjungą. Apie to
kią rezoliuciją konferenci
joje nebuvo kalbos.

JUOZAS ŠUKYS KA
LĖJIME?

“Naujoji Gadynė” prane
ša gavusi iš vieno užsienie-! 
čio žinių, kad Juozas Šukys 
esąs uždarytas kalėjimam

Juozą Šukį, be abejo, 
daug kas atsimena. Kitąsyk 
jis labai daug veikdavo A- 
merikos Lietuvių Socialistų 
Sąjung-oj ir vienu tarpu bu
vo jos organo “Kovos” ad
ministratorium.

Kai LSS. skilo, Šukys nū- 
ėjo su komunistais. Už savo 
nusistatyihą prieš karą jis ir 
kalėjime sėdėjo. Vėliau ap
sigyveno Grand Rapids mie
ste. Kadangi jis buvo jau 
nebejaunas žmogus ir dirb
tuvėj dirbti jam buvo ne
lengva (jis buVo dailydė), 
tai išvyko su žmona Sovietų 
Rusijon, kur jis tikėjosi ga
lėsiąs lengviau užbaigti sen
stantį savo amžių.

KAS SVARBIAUSIA, TO 
NELEIDŽIA RAŠYT.
Vienas “Lietuvos Žinių” 

korespondentas iš Radviliš
kio rašo:

“Prasidėjus javų kūlimui 
geriame šarmalaką. Rudenį 
turime laiko, o kitokio darbo 
nėra. Organizuotis negalime, 
laikraščiai labai suvienodinti, 
ir negali parašyt to, kas dabar 
svarbiausia, tai juos nuobodu 
skaityti.”

Taigi, kai žmonės laisvės 
neturi, tai jie jieško susira
minimo “šarmalaką” gerda
mi, o pasigėrę, žinoma, mu
šasi. Tai taip tautininkų val
džia “kelia”, tautos kultūrą.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta | visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, Ill. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta.......................................... $2 50

Kapitalisto veikla susideda 
iš 3 fazių, būtent: (1) Jis atei
na rinkon kaip žaliavos ir dar
bo pirkėjas. (2) Sudėtą žalia-1 
von ir darban kapitalą jisai pa
verčia didesnės vertės preke. 
(3) Jis grįžta rinkon kaip par
davėjas ir paverčia savo prekę 
vėl į kapitalą, tik įau su geru 
pelnu. Karolius Marksas.

Gyvenimas šiandien yra daug 
sunkesnis, negu jis buvo 30 me- į 
tų atgal, bet šiandien jis yra 
daug įdomesnis. W. L. Phelps.

Amerika vis da tebėra dviejų 
partijų valdoma šalis, ir ji pasi
liks tokia iki mes busim gyvi.

James A. Farley.

Mes amerikiečiai neturim jo
kio tautinio sąjūdžio.

Douglas Fairbanks.

Tai kodėl gi nacių kongre
sai įvyksta būtent šiame, o 
ne kuriame kitame mieste?

Paprastos enciklopedijos 
žinios Niurenbergą nepasa
ko nieko ypatingo. Miestas 
Bavarijoj, apie 135 kilomet
rus nuo Miuncheno, gyven
tojų—393,202.

Toliau enciklopedija sa
ko, kad Niurenbergas ypa
tingai pagarsėjo vaikų žais
lų gamyba. Tačiau ne išra
dimai ir ne vaikų žaislai 
mus domina, ne tie dalykai 
Niurenbergą ir išgarsino. 
Niurenbergas buvo garsus 
savo inkvizicijos bokštu, ku
rį ir šiandien už keliatą vo
kiškų fenigių galima apžiū
rėti.

Inkvizicijos bokšte galima 
matyti garsią Niurenbergo 
geležinę mergą. Tai yra di
delė geležinė mašina, pri
menanti egiptietiškos mu
mijos karstą. Į tą geležinį 
karstą įdėdavo kalinį ir po 
to iš lėto verždavo karsto 
duris. Karsto viduje buvo il
gos vinys. Uždarant duris, 
tos vinys, viena po kitos, pa
mažu durdavo kankinamo

tai kankina tave ligi numir
si kankinamas arba prisipa
žinsi padaręs tai, ko nesi pa
daręs. Jei esi kaltas, tai po 
iškankinimo ir prisipažini
mo, teismas vis tiek nubaus 
—nukirs rankas, išraus lie
žuvį, ar nukirs galvą, pa
kars, sudegins... Tų laikų 
žmogaus žiaurumui galo ne
buvo. Žmonės ir dabar žiau
rus, bet tuomet jie gėrėda
vosi savo žiaurumu.

Yra užsilikę nykščių varž
tai, kuriais būdavo vėi’žiami 
kankinamųjų pirštai, ligi 
iš panagių tiykšdavo krau
jas. Buvo Varžtų Batai, ku
riuose kankinamo žmogaus 
kojos būdavo sutriuškina
mos kaip košė. Kartais pa
kardavo žmogų už pažastų, 
pririšdavo prie kojų svars
čius ir išnarindavo visus są
narius; kitur taip pakartam 
žmogui po kojų sukurdavo 
ugnį, o po pažastų kaišioda
vo degančias žvakes...

Niurenbergo nusikaltėlius 
bausdavo miesto taryba, ku
ri susidėdavo iš atkaklių 
bažnytininkų. Ji taikydavo 
įvairių rūšių mirtį. Atskalu-

IKAI KAS NAUJA!

ĮsigyKii u-A-b-i sias ftaieaasi 
Išnyks Skalbimo Rūpesčiai!

šis žvilgantis EASY Skalbtuvas panaikina seną 
skalbimo dienos nuovargį. Jis turi daug gerumų: 
tylus, drapanas taupinantis Turbolatoriškai vei
kiantis greitas, tobulai skalbiantis, automatiška
pumpa, saugus grę
žtuvas, tykus gu
mos ratukai, ir ki
tos ypatybės. Jus 
turėtumėt užeiti 
tuojaus apžiūrėti.

TIK $59 95
su PL'MPA

Nieko nereik dapirkt!

NEREIKIA (MOKĖT

LENGVAI IŠMOKĖT 
Edisono Kostnmerinm

MOKĖKIT TIK PO

14c Į DIENĄ 
(Mokama mėnesiais)

KALĖDOS ARTI! PIRK ANKSTI...SIUSK ANKSTI

-■ Edison Shop \

žmogaus kūną: pirma per-

Nebus daupiau supainiuotų 
elektrikos proso vielų! šis 
vėliausias G E New Yorker 
Prosas turi 8 pėdų ilpio Re- 
tracto Vielų, kuris laiko vie
lą vis lygia ne po kojų. Au
tomatiška thermo kontrolė.

$5-95 su viskuo
(Viela neparodyta)

Toji laiminga moteris, kuri 
gaus šį patogų GE Maišytoji 
niekad nereiks daugiau sun
kiai dirbti prie plakimo ar 
maišymo. Ji perduos tą dar
bą tiems trims plaktukams... 
ir dėkos jums vėl už jūsų 
dovaną!

$16-95
LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
(Edisono Kostumeriams)

I nai-eretikai ir raganos bū
davo deginami, smaugiami, 
nukertami arba prigirdomi. 
1392 metais vienas nusikal- 
lis prieš tikėjimą buvo gy- 

, vas išvirtas taukuose.
Vienas Niurenbergo bu

delis gyrėsi vienu kardo už- 
firpojimu nukirtęs dviem 

, nusikaltėliam galvas. Mies
to budelis Franz Schmidt, 
budeliavęs Niurenberge nuo 
1573 ligi 1617 metų, taip di
džiuodavosi savo “nuopel
nais” Dievui ir tėvynei, kad 
turėjo dienoraštį, kuriame 
smulkiai užrašinėdavo savo 
žygius prie kartuvių ir prie 
baudžiamųjų kaladės, ant 
kurios jis kirsdavo žmonių 
galvas.

Galimas daiktas, kad 
tiems, kuriuos budeliai nu
kirsdavo ar kitaip. išvydavo 
iš šios ašarų pakalnės, buvo 
geriau, ne kaip tiems,'-ku
riems tekdavo 'atsidurti ir 
per ištisus metus puti taįp 
vadinamam Niurenbergo 
Urve. Tai buvo pilies kalėji
mas. Čia kaliniai 1 būdavo 
prikalami prie muro sienos 
tamsiuose ir drėgnuose po
žemio narvuose, kur buvo 
visada pilna purvo, mėšlo, 
kirmėlių ir vabalų. Niuren
bergo Urvas buvo žinomas 
visoje Europoje net ligi pat 

i 18-tojo amžiaus pabaigos. 
I Miesto galvos buvo pagarsė
ję pasaulyje, kaipo žiaurus 
ir gobštųs valdytojai, nesi
gailėję tų, kurie patekdavo 
jiems į nagus.

Štai kuo garsus yra Niu
renbergo miestas, kuriame 
taip mėgsta posėdžiauti Vo
kietijos naciai.

“Musų Jaunimas.”

CLEVELAND'
Pirmyn choras jsig 

daug draugi

Nors jau praėjo s 
kita nuo to laiko, k 
cagos choras Pirrr 
mus koncertavo, be 
žus pasirodymas vi: 
kusuojamas tarp ■ 
diečių. Choras įsų 
gybę naujų draugų 
lonijoj. Stebėtinas ; 
tas, kad čia augęs . 
gali but tiek drau; 
ateiviais ir daug už 
nesniais žmonėmis 
gaila, kad Clevela 
rimas mažai dėmė 
atkreipė, nedaug 
lankė į koncertą.

Pirmyn choras 
vien tik iš jaunuoli 
inteligentiškų j 
taigi Clevelando 
butų galėjęs datų 
pasimokinti.

Į Pirmyn konet 
ne vien musų eilini 
bet ir profesijos 
Matėsi daktarų, 
muzikų ir daug 
žodžiu sakant, d 
tokių, kurie mažai 
silanko. Ir, kiek te 
visi jie džiaugėsi

Iš tiesų, retai 1 
taiko proga išgirsti 
certą, ir tai dar už 
mą įžangą, 50c. 
Nuėjus pas svetini 
tokią programą 
mokėti apie porą

. Nors pas mus j 
sta įžangos biliet 
tik po 25c., bet s 
sakė, kad pusė dc 
gana pigu pagal 
gramą.

Aš esu tikras, 
Pirmyn choras 
pas mus apsilank 
ki, tai pasekmės 
dvigubos. Tų, ku 
v o koncerte, tai 
nesulaikytum, o 
girdėjo apie jį, ta 
siliks.

Šio koncerto 
daugiausia rupini 
kelis ir Dr. J. T. 
kurių prisidėjo 
kitų. Darbo buvę 
viskas išėjo tvari 
skelbimo gal m 
galėjo būti. Kit 
giant tokį vakar 
giau butų sudar 
kenitetąi kad p] 
galima išgarsinti 
bilietų iš kalne 
.Tuomet geriau 
choristams kelioi

Iš Amerika

NESULAUKIU.
1 Toli nubėgo vasara 

Su varsomis vainikų... 
Ir man tik vienos ašaros 
šermukšniu bepaliko...

Tik viens bejausmis vėjas čia 
Aplinkui tebekaukia
O aš tyliai, jausmais slapčia. 
Pavasario dar laukiu...

Kažkur pradingo vasara 
Skliautuose vosilkiniuos... 
Paliko man tik ašaros 
Ir jo pasiilgimas...

G. MeškeleviČiutė.

Šiomis dienomi: 
Amerikos valst 
goti Ameriką r 
rodytas Jungtir 
Peru, valdininki



KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS" LIETUVIU GYVENIM AS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
Pirmyn choras Įsigijo čia 

daug draugų.

Nors jau praėjo sąvaitė ir 
kita nuo to laiko, kaip Chi- 
cagos choras Pirmyn pas 
mus koncertavo, bet jo gra
žus pasirodymas vis da dis- 
kusuojamas tarp clevelan- 
diečių. Choras Įsigijo dau
gybę naujų draugų šioj ko
lonijoj. Stebėtinas yra daik
tas, kad čia augęs jaunimas 
gali but tiek draugiškas su 
ateiviais ir daug už save se
nesniais žmonėmis! Labai 
gaila, kad Cleveland© jau
nimas mažai dėmesio i tai 
atkreipė, nedaug jo teatsi- 
lankė i koncertą.

Pirmyn choras susideda 
vien tik iš jaunuolių, ir tai 
inteligentiškų jaunuolių, 
taigi Cleveland© jaunimas 
butų galėjęs daug ko iš jų 
pasimokinti.

Į Pirmyn koncertą atėjo 
ne vien musų eilinė publika, 
bet ir profesijos žmonės. 
Matėsi daktarų, advokatų, 
muzikų ir daug biznierių, 
žodžiu sakant, daug atėjo 
tokių, kurie mažai kur teat- 
silanko. Ir, kiek teko patirti, 
visi jie džiaugėsi atsilankę.

Ginklų fondas ir Vilniaus 
“vadavimas.”

Tūli musų žmonės buvo 
suskatę rinkti aukas Ginklų 
fondan ginti Lietuvą nuo 
lenkų. Kas tam nepritarė, 
tą jie apšaukė Lietuvos prie
šu. Bet ką jie dabar sakys, 
kada pati Lietuvos valdžia 
Vilniaus išsižadėjo ir užda
rė V. V. Sąjungą? Gal jie 
dabar reikalaus, kad Sme
tona sugrąžintų tuos pini
gus, kurie buvo surinkti 
V. V. Sąjungai ir Ginklų 
fondui. Fašistų lyderiai sa
ko, kad nors Lietuvos val
džia Vilniaus išsižadėjo, bet 
mes vistiek Vilniaus norim. 
Bet kas iš to noro? Jeigu 
jau pati Lietuva Vilniaus 
grąžinimo nebereikalauja, 
tai bergždžias butų darbas 
užsienio lietuviams to reika
lauti. Pirmiau ir tie patįs fa
šistai visu balsu rėkė, kad 
Amerikos lietuviai neturi 
teisės kištis i Lietuvos reika
lus, o dabar jau jie vieni ža
da Vilnių “atgauti.”

Fašistų džiaugsmas.
Mūsiškiai fašistai labai 

nudžiugo, kad Smetona vėl 
likos “išrinktas” Lietuvos

Bus Gar neris Prezidentu?

Dabartinio viceprezidento Garnerio šalininkai pradėjo agi
tuoti, kad demokratų partija statytų ji ateinantiems rin
kimams savo kandidatu į prezidentus.

57 kuopos ir Lietuvių Pilie- \BR00KLYN0 LIETUVIŲ NAUJIENOS. 
cių Kliubo narys. Liko jau- __________
na žmona, 
dvi seserys.

tėvas, brolis Šv. Jurgio Draugijos susi
rinkimas.

galiu patarėju išrinktas ad
vokatas Briedis.

prezidentu. Jų supratimu, 
Smetona gavęs “didžiumą 
balsų.” Bet jie bijosi pasa
kyti, kaip jis gavo tą “di
džiumą.” Jeigu mes Ameri
koj pastatytume Hooverį 
atgal, o priešingo kandidato 
nevalia butų statyti, tai ži
noma, kad Hooveris laimė
tų, nors šalis jam ir butų 
priešinga. . .----

Tas pats atsitiko ir Lietu- artistė.
voje. Kito kandidato neva
lia buvo statyti, ir rinkikai 

kad, •’V-?11 Virėjo balsuoti kaip jiems

pas mus apsilankyti kitą sy'- ‘‘"laimėjo.”"Bet jei butų bu- 
‘ j' j ‘ y ___ ‘.......L..i rinkimai,

lų, kurie jau bu- Smetonai butu buvę gud- 
‘ nulaikyti bai.

Iš .tiesų, retai kada pasi
taiko proga išgirsti tokį kon
certą, ir tai dar už tokią že
mą įžangą, 50c. asmeniui. 
Suėjus pas svetimtaučius už 
tokią programą reikia už
mokėti apie porą dolerių.

. Nors pas mus yra pripra
sta įžangos bilietus daryti 
tik "po 25c., bet šį sykį visi 
sakė, kad pusė dolerio buvo 
gana pigu pagal tokią pro
gramą.

Aš esu tikras, 1
Pirmyn choras pasižadėtų nurodyta. Todėl Smetona ir 
r;'" *: ” ~; ■ ■
kį, tai pasekmės galėtų būti ve demokratiški 
dvigubos.
vo koncerte, tai ir si 
nesulaikytum, o kurie tik 
girdėjo apie jį, tai irgi neat
siliks.

Šio koncerto surengimu 
daugiausia rūpinosi N. Wil- 
kelis ir Dr. J. T. Vitkus, prie 
kurių prisidėjo da keliatas 
kitų. Darbo buvo daug, bet 
viskas išėjo tvarkingai. Tik

kaip atlyginimą per visą 
amžių du trečdaliu algos, 
kiek ji uždirbdavo. Ji gaus 
po $62.00 kas mėnesį r' 
pražudytą akį. Administra
cija pripažino, kad žvėrys 
turi būti aptverti, kad nega- 

Automobilių nelaimės. lėtų žmogaus pasiekti. 
Nuo šių metų pradžios iki . . ------~

dabar automobilių nelaimė- Nnujas ir naudingas kursas, 
se žuvo 115 žmonių. Perei
tais metais per tą patį laiką norima įvesti naują skyrių, 
buvo užmušta net 226 žmo- kur studentai butų mokina- 
nės. Taigi šiais metais 111 mi atsargiai automobiliais 

------ ............o„.. .... žmonių “suseivino” savo gy- važiuoti. Aplikantų atsiran- 
skelbimo gal nebuvo kiek vastis. da daugybė, visi jaunuoliai
galėjo būti. \ '
giant tokį vakarą naudin-

Kitą syki ren-Į 
kara riaiulin-

Lietuvių Piliečių Kliubas iš
sirinko naują valdybą.
10 gruodžio buvo prieš- 

metinis Lietuvių Piliečių 
Kliubo susirinkimas, kuria
me buvo lenkama ir nauja 
valdyba 1939 metams. Pir
mininku išrinktas Jonas 
Dirvelis, vice-pirmininkų Jo
nas ČimL, užrašų raštininku 
Jonas Emkvs, finansų rašti
ninku Jonas Burokas, jo pa
gelbininku Juozas Pūpka, 
iždininku Jonas Rainikaitis, 
o iždo globėjais — Antanas 
Gaidi? ir Juozas Kučinskas. 
Maršalka hus Kazys Pupka.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos valdyba.

Didelė ir progresvvė or
ganizacija, Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija, taipgi iš
sirinko sekantiems metams 
\ aldybą. Pirmininku bus J. 
Norvaiša, vice-pirmininku 
J. Gerdauskas, užrašų rašti
ninku J. Šalaviejus, finansų 
raštininku J. Kėžis, iždinin
ku D. Žemeikis, iždo globė
jais V. Jančius ir M. Tamo
šiūnas, maršalka K. Lapins
kas. Vargo Sūnūs.

NORWOOD, MASS.
Gerai pavyko socialistų 

vakaras.
Vietinės LSS. 133 kuo

pos pastangomis 11 gruo
džio čia buvo surengtos kon
certas ir vakarienė. Progra
mą pildė Sabaliauskas ir 
Tumonis iš Worcesterio. Tai 
geri dainininkai. Ypač man 
patiko pirmasis, nes turi 
stiprų ir lengvai valdomą 
tenorą. Antrojo balsas bari
tono rūšies, bet ir šis pirma
eilis dainininkas. Publikos 
buvo dikčiai. Retai čia ant 
koncertų tiek susirenka. Tai 
geras reiškinys, nes persi
skirstymas laisvųjų tarpe 
niekam naudos neneša. Pa
žymėtina, kad šį kartą akty- 
viškai dalyvavo ir komunis
tinė srovė. Turėtume neuž
miršti ir jų parengimų. Prin
cipai principais, o pasilinks
minti bendrai visgi galima 
kaipo laisvos idėjos ir de
mokratijos šalininkams.

Po vakarienės susiorgani
zavo kaimiečių kvartetai ir 
mišiųs chorai, kurie tęsėsi 
iki vėlumos. Turėjome ir 
svečių iš Mohtellos, Cam
bridge ir iš kitur. Ačiū jiems 
už aplankymą musų kaime
lio. Žinnešis.

Gruodžio 7, buvo Ameri
kos Lietuvių Piliečiu Kliubo 
name šv. Jurgio draugijos 
susirinkimas. Paprastai prieš 
metiniuose susirinkimuose 
renkama organizacijos val
dyba, todėl ir čia tas buvo 
padaryta.

Į šv. Jurgio draugijos pir
mininkus apsiėmė senasis 
pirmininkas J. Kairys ir J. 
Ambrazaitis, naujas kandi
datas. Bet balsavime laimė
jo J. Kairys, nors ir Ambra
zaitis nevisai mažai balsų1 
gavo. Finansų sekretorium 
P. Vilčinskas išrinktas akla
macijos keliu. Kasininku iš
rinktas aklamacijos budu 
Černiauckas.

Ch. Kundrotą pakėlė 
klausimą apie K. Jankaitį, 
kuris būdamas kasininku 
dar su draugija neatsiskaitė 
ir išdavė jai raštą, kad po- 
valiai tuos organizacijos pi
nigus atiduos. Kundrotas 
norėtų žinoti, ar daug jau 
Jankaitis tų pinigų organi
zacijai sugrąžino. Pirminin
kas atsakė, kad penkis dole
rius. Nariai norėjo kalbėti, 

-bet šis klausimas kažin kaip 
susimaišė ir taip viskas pali
ko. Nariai mano, kad nors 
sekančiam susirinkime val
dyba turėtų paaiškinti, ko
dėl taip mažai tų pinigų or
ganizacijai sugrąžinta?

Iš sekr. P. Vilčinsko ra
porto paaiškėjo, kad orga
nizacija turi 21 sergantį sa
vo narį. Nutarta 18 vasario 
surengti Grand Paradise 
svetainėje balių ir tam dar
bui išrinkta komisija, ku
rios phmininku yra J. Vasi
liauskas, o sekretorium—J. 
Ambrazaitis.

Perskaityta laiškas nuo 
Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno skyriaus ko
miteto, bet nieko šiuo reika
lu nenutarta, nes šv. Jurgio 
organizacija yra nusistačiu
si j politiką nesikišti, tai ir 
nesikiša.

Amerikos Darbo Partijos 
Lietuvių 14 distrikto prieš- 

metinis susirinkimas.
į Gruodžio 9 buvo gana 
skaitlingas Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubo name A- 
merikos Darbo Partijos 14 
distrikto susirinkimas. Prisi
rašė da keli nauji nariai į 
A. D. Partiją.

Buvo renkama nauja val
dyba. Pirmininku išrinktas 

įjau einąs šias pareigas A. 
i Bubnvs. Pirmu pirmininko 
pagelbininku išrinktas jau 
ėjęs tas pareigas Kajetonas 
Joneliunas. Antru pirminin
ko pagelbininku išrinktas 
visiems gerai žinomas Vin
cas Bielsku-.

| Protokolų ir susirašinėji
mų raštininku išrinktas A. 

, Linkus, kuris ir iki šiol rašti
ninkavo. Finansų raštininku 
išrinktas vienbalsiai J. Kai
rys, gi organizatorium ir ka
sininku — J. Buivydas.

Po rinkimii nutarta Ame
rikos Darbo Partijos susi
rinkimuose turėti paskaitas 
ar prakalbas ateityje. Pir
muoju prakalbininku mums 
pasižadėjo būti advokatas 
Briedis. Jis sekamam susi
rinkime aiškins, kas reikia 
darbininkams dalyti ištikus 
nelaimei, susižeidus fabri
ke? Kur reikia tuo jaus krei
ptis ir kas reikia daryti, kad 
gavus privalomą atlygini
mą už nelaimę.

Musų pirmininkas A. Bu
bnys pranešė, kad jam ra
dio kompanija duoda žema 
kaina radio aparatą ant iš- 
laimėjimo leisti. Susirinku
sieji pranešimą priėmė ir'į- 
galiojo A. Bubnį ir J. Bui
vydą, kad jie priruoštų bi
lietėlius sekamam susirinki
mui ir surengtų apie balan
džio pabaigą to radijo išlai- 
mėjimo vakarą.

Iškilo klausimas, ar A. D. 
Partijos 14 lietuvių distrik- 
tui nevertėtų pasiimti pa
talpą savo kliubui? Klausi
mą apsvarsčius, prieita prie 
išvados, kad tai butų netik 
bereikalinga, bet ir žalinga. 
Nes čia yra lietuvių centras 
ir Amerikos Lietuvių Kliu
bas duoda svetainę gana 
prieinamai, o mes jieškotu- 
me kur kokiam užkampyje, 
mokėtume didelius pinigus, 
ir neturėtume nei pusės to 
parankamo, kokį dabar tu
rime A. L. P. Kliube. Nu
tarta vienbalsiai, kad nau
jos vietos jieškojimą visiš
kai pamiršti.

M“ka iaun’ ; Worcesterio Žinios.
Tūlas laikas atgal jauna Permainos Lietuvos Sunu ir 

artiste PieseJa, Miss Judy i Dukterų D-jos valdyboje.
WPA^neno darbnGruodžio 6 d. įvyko Lie- 
žvėrvn-i ir noram nUej°J tuvos Sunu ir Dukterų Drau- zveryna n norėjo numesti ~ .. . , .
meškos paveiksią bet meš- gl-10S Plie?metmis susirinki- 
L-a nncinriohii .gGU; • ma?, kuriame buvo renka- 
U OiJLlė n i " SU'i' ina nall1a valdyba 1939 me- 
kiai suae.de, net vieną aki tams Taigi Valdyboj pasi- 

Dabai'WPA adminislia.i!l-a!'\!,<‘'maTi""- Pi™ini'?!IU 
-a ■ ■ išrinktas Juozas Norvaiša,

vieton buvusio Jono Žalimo. 
Užrašų sekretorium Juozui 
Bakšiui atsisakius, išrinktas 

? Juozas Šalaviejus. Maršal- 
uz kos pareigoms išrinktas Ka

zys Lapinskas, vietoj buvu
sio A. Rutkausko. Be to, be
veik visi board-direktoriai 
nauji ir beveik visi čia augę 
jaunuoliai.

Gaila, kad iš valdybos 
pasitraukė J. Bakšys, kuris 
teisingai dirbo draugijai per 
dešimts metų su viršum.

Darbai eina neblogai.
Darbai Worcesteiyje tuo 

tarpu’ eina gerai, bet kai ku- 
lios kompanijos mažina al
gas. Štai, Ball’s Co. audiny- 
čia nukapojo 15 nuošimčių 
atlyginimo. Neatsilieka ir 
kitos kompanijos, tik varto
ja kitokį būdą: jos nekerta 
visiems darbininkams iš 
karto, bet dalimis. Pirma į- 
veda neva kokį pagerinimą

Aukštesnėse mokyklose

: da daugybė, visi jaunuoliai 
nori mokintis važiuot. Mo
kiniai užbaigę tokį kursąivni van.cną nauiiiii-| Clevelandez šiais metais kiniai uz.uaigę totų Kuisą 

giau butii sudalyti platesnį įsisteigė 57 naujos pramo- mokykloj, turės dar ir poli- 
k< f lite.tą, kad plačiau butų nės įstaigos. Vienos iš jų di- 
^ąlima išgarsinti ir daugiau desnės, kitos mažesnės, bet 
bilietų iš kalno parduoti, abelnai imant, duos darbo 
Tuomet geriau apsimokėtų keliatui tūkstančių darbi- 
choristams kelionė. įninku.

cijos ekzaminą pereiti. Mo
kyklų taryba sako, kad šis 
kuisąs esąs nemažiau svar
bus kaip ir kiti. Jeigu visi, 
kurie tik važinėjasi, butų 

c gerai išmokinti, tai tiek ne-
Is Amerikos Valstybių Konferencijos. laimių nebūtų.

Šiomis dienomis Peru respublikoj, Limos mieste, susirinko 
Amerikos valstybių konferencija pasitarimui kaip apsau
goti Ameriką nuo fašistiškos Įtakos, šiame vaizdelyje pa
rodytas Jungtinių Valstijų delegacijos pirmininkas Hull, 
Peru valdininkų lydimas.

Medžiai ir medžiai.
I Clevelandas yra žinomas 
kaip medžių miestas. Be
veik visos miesto gatvės yra 
prisodintos medžių ir mede
lių. Vasaros laiku kaip ku
rios gatvės panašios j pal

ikus. Pereitais metais priso
dino dar virš 20,000 naujų 
medžių. Vasaros laiku su
daro gražų vaizdą.

Ristikas Komaras rašo iš 
Berlyno.

Šiomis dienomis aš gavau 
laišką nuo ristiįco Juozo Ko
maro, kuris yra daugeliui 
lietuvių žinomas. Komaras 
dabar randasi Berlyne, bet 
greitu laiku jau žada grįžti 
Amerikon. Jis siunčia gerų 
dienų visiems savo pažįsta
miems.

Menininkai grupė rengia 
pramogą 15 sausio Lietuvių 
salėj. Programa susidės iš 
vaidinimo, dainų ir šokių.

Jonas Jarus.

prie darbo, kad žmogus ga
lėtų greičiau dirbti, o pas
kui sumažina algą. Darbi
ninkas ir nepasijunta, kaip 
jį apgauna: rodos, jo darbo 
sąlygos pagerintos, bet kaip 
apsižiūri, tai jis padaro dau
giau darbo, o mažiau gauna 
užmokėti. Vargo Sūnūs.

Medžiodamas nusišovė 
Jonas Stankūnas.

Jonas Stankūnas, 19 me
tų amžiaus lietuvis jaunuo
lis, išėjo 10 gruodžio me
džioti ir įvyko nelaimė—ka
žin kaip persišovė ir tuoj 
mirė.,Jis gyveno prie 69 Pro
vidence st. Gruodžio 13 Fo
rest Hills krematorijoj (Bo
stone) buvo sudegintas. Ve
lionis prigulėjo prie Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo jaunuolių kuopos.

Susižeidęs Arenta taipgi 
mirė.

Savo laiku buvau “Kelei
vy” rašęs, kad 23 liepos iš
kritęs per langą sunkiai su
sižeidė Juozas A. Arenta.

Mirė kun. V. Matulaitis
Iš Reading, Pa., mums 

praneša, kad šiomis dieno
mis tenai mirė lietuvių pa
rapijos klebonas kun. V. 
Matulaitis. Velionis buvo ži- 
nimo daktaro F. Matulaičio 
brolis.

Dr. Valinčius gavo vietą 
ligoninėj.

Iš Coaldale, Pa., mus in
formuoja, kad lietuvis gy
dytojas, Dr. Albinas Valin-

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubas yra netik politi
nė, bet ir pašelpinė Brook
lyno organizacija. Per metų 
metus Kliubo lyderiai pa
gelbsti lietuviams patapti 
Jungtinių Valstijų piliečiais. 
Pirmiau tas pareigas ėjo J. 
Draugelis, o dabar advoka
tas Briedis. Kas turite pilie
tybės reikalų, arba ir šiaip 
kokiu reikalu, tai visuomet 
galite šeštadienio vakarais 
matyti Kliube advokatą 
Briedį ir pašitarti visokiais 
reikalais.

Kliubas rengia Naujų Me
tų pasitikimo vakarienę, ti- 
kietas $1.50 asmeniui. Ko
misija tikrina, kad vakarie
nė bus gera. Kurie manote 
dalyvauti, tai vakarienės ti- 
kietus įsigykite iš anksto, 
nes paskutinėse dienose jie 
nebus pardavinėjami.

Vytautas Katilius.

Tikėjimų Istorija. Parašė P. U. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
sventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais Chicago, 1914, pus). 1086. 
Kaina ................................................47 00

Gulivero Kelionės Į Nežino
mas Šalis.

-------------------- --  Taigi dabar tenka pranešti,
Krikščionybė davė Meilės Die- kad po ilgos ligos - ir kančių 

Vaičiui nuodų atsigerti; tiesa, jis taipgi atsisveikino su šiuo 
jis nemirė nuo jų, bet išsigimė pasauliu. Palaidotas gruo- 
ištvirkėliu. Nietzsche, džio 14. Velionis buvo SLA.

čius, tapo paskirtas į Coal- Į veikiantįjį komitetą iš- 
dale ligoninės daktarų šta- rinkti: P. Kyrius, S. Griška, 
bą. J. Galiauck-as ir Luzinas. Le-
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m Visierfis gerai žinoma kaip Viena iš geriausiu Pirmų, ku- *
* ri išdirba s

Pasižymėjusius Minkštus Gėrimus |
f Taipgi pristato visokių bravorb

ALŲ IR DEGTINES
a Degtinių turime apie 35 skirtingų Rusių. Alaus 24 ban- w 
J kų Dėžėmis ir Statinėmis, kas kaip nori. Pristatymas vėl- g 
f tui i visas miesto dalis.

Gerbiamieji Lietuviai:— Mes visada ir visuomet aukojame Pik- 
S nikams ir Baliams, nes atjaučiame lietuvius. Tad, kam reikia ska- 
įj naus alaus, degtines, ar sodės, prašom kreiptis pas:

WORCESTER SODA COMPANY
| 41 PERRY AVE., Tel. 5-8794, WORCESTER. MASS. | 
s Savininkas S. Jiadziavičius.

Labai giaži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Ka'-o .................................. 50ė.

KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai Išguldyti pilietybės- įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra uef žiūrėta Ir pagerinta 
laida. Kaina .................................. 2fic.-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI ISSlGftRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirby’sčių ALŪS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi (jaunamas ir "KELEIVIS" 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS.

suae.de


i

Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 51. Gruodžio 21 d., 1938 m.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Kaip Rumunijos 
Valdžia Kovoja 

su Fašistais.

KAIP 1860 METAIS POPIEŽIUS KEIKE
ITALIJOS REVOLIUCIONIERIUS I

—Meri Kristinus, Maike! 
—Taip nekalbėk, tėve.

.•—Tai kaip kalbėt?
-—Sakyk, Linksmų Kalė

dų!
—Et, Maike, • kokios čia 

linksmybės, kad svietas jau 
baigia kreizavoti. Visur mau
dosi, visur vainos, net baisu 
ant stryto išeit, kad bomba 
nenukristų ant galvos. Kibą 
jau sudna diena nebetoli, ar 
kas...

—Nusiramink, tėve; aš 
prižiūrėsiu, kad tau ant se
natvės vargo nebūtų.

—Kad ir tu, Maike, vel
nių priėdęs.

—Kaip tai?
—Argi tu nebalamutinai 

man .galvos savo mokslu? 
Stateisi didelių mokslin
čium, net iš kunigų juokus 
darei, o kaip dabar musų 
švento Juozapo gazieta 
“Darbininkas” parodo, tai 
tokie mandragalviai. ką ku
nigus ir tikėjimą kritikuoja, 
nėra jokie mokslinčiai, o 
vien tik bedievukai. Regli 
mokslinčiai, Maike, tikėji
mo nekritikuoja, ba ir patys 
tiki į Dievą.

—Tokiu budu, tėve, ir tu 
su zakristijonu turėtumėt 
būti “regli mokslinčiai,” 
nes karštai tikit į Dievą ir 
kunigų nekritikuojat.

—Tu, Maike, juokų iš 
mudviejų nedalyk, ba tas 
užgauna mano panaberiją,

—O kas tai yra, tėve, toji 
“panaberija?” Ar kokia 
šunvotė?

—Šerap!
—Matyt, prastai miegojai, 

tėve.
—Kodėl?
—Kad toks piktas esi.
—Butum ir tu, Maike, 

piktas, jeigu tau tokią kiau
lystę kas padarytų.

—Ar tave kas nuskriau
dė?

—Šiur, kad nuskriaudė. 
Turėjau prisipylęs savo 
džiogą ruginės ant Kalėdų 
ir jau mislinau balių iškelti, 
ale šįryt atsikėliau ir Snap
so jau nebėra. Mat, su ma
nim nakvojo tas nezgadnas 
sutvėrimas Čalis Špunka, 
kad jam liežuvis kuolu ger
klėj atsistotų. Jis matė, kur 
aš ant nakties savo Snapsą 
padėjau, ir atsikėlęs išlakė. 
Ale jam tas ant gero neiš
eis. Užpirksiu mišias, kad 
Dievas jį nukorotų, kad jam 
rankos nudžiūtų, kad jam 
akys per pakaušį išlystų.

—Tėve, negražu taip
keikti!

—Ai don kėr.
—Ir pavojinga tavo am

žiuje tiek jaudintis. Apo
pleksija gali užmušti.

—Ar tu šiur, Maike, kad 

nuo piktumo galima smertį 
gaut?

—Žinoma!
—Na, tai aš jau nepyks

tu. Ale pasakyk, vaike, kaip 
šitokiam erkei atsilygint už 
tai? Juk jis man už pusant
ro dolerio iškados padarė.

—O aš sakysiu, tėve, kad 
jis tau daug gera padarė.

—Nu?
—Dabar tu po Kalėdų bu

si sveikas, tėve; o jeigu jis 
tavo degtinės nebūtų išgė
ręs, tau, be abejonės, skau
dėtų galvą.

—O gal ir tavo teisybė, 
Maike.

—Dabar, tėve, aš tau lin
kiu linksmų švenčių ir lai
mingų naujų metų.

—Denkiu, Maike už gerą 
žodį, ale prezentas butų ge
riau, negu linkėjimai.

—Gerai, tėve, naujiems 
metams aš tau užrašysiu 
“Keleivį.”

—Ale kad tas “Keleivis” 
ant kunigų rašo.

—Ne, tėve, jis ant popie- 
ros rašo.

—Olrait, Maike, tegul bus 
pagarbinti nauji metai! Gal 
pigesnis bus šnapsas.

NUSIŠOVĖ ŠMUGEL- 
NINKAS COSTER.

Pereitą savaitę Connecti
cut valstijoj nusišovė F. 
Donald Coster, kurio tikroji 
pavardė buvo Philip Musi- 
ca. Tai buvo didžiausis šmu- 
gelninkas ir žulikas, koks 
tik buvo kada žinomas. Pro- 
hibicijos laikais jisai šmu- 
geliavo degtinę, pasidarė 
milionus, paskui prisiplakė 
prie vienos vaistų kompani
jos, tapo išrinktas jos prezi
dentu ir čia pradėjo daryti 
visokį šmugelį. Jis pakėlė 
tos kompanijos “vertę” 
$18,000,000, prirašydamas j 
knygas visai nebūtų sandė
lių su vaistais. Tuo “turtu” 
pasiremdamas jisai gavo iš 
valdžios leidimą išleist dau
giau tos kompanijos Šerų ir 
išpardavė jų už milionus 
doleriu. Kai dabar tos suk
tybės išėjo į aikštę, jis nusi
šovė. Laikraščiai mano, kad 
tos kompanijos šėrininkai 
neteks apie $20,000,000. 
Nukentėsią apie 13,000 
žmonių.

Prie tos vaistų kompani
jos buvo prisiplakę ir du ki
ti jo broliai, bet vis kitokio
mis pavardėmis. Visi jie ita
lai. Jie šmugeliavo ir gink
lus.

Nikaragoj vėl pradėjo 
siausti skėriai. Jie sunaikino 
visą pupelių derlių, o perei
tą subatą užpuolė ir Ameri
kos atstovybės sodą Mana- 
goje.

Rumunija yra rami ir tur
tinga ūkininkų šalis. Derlin
gi jos kviečių laukai ir gau
sus žibalo šaltiniai senai jau 
vilioja Vokietijos imperiali
stų akį. Todėl Rumunijos 
valdžia stengiasi laikytis 
nuo Vokietijos atokiai ir 
mėgina jieškoti sau draugią 
Francuzijoj ir Anglijoj. Pa
saulinio karo metu ji irgi 
prisidėjo, prie aliantų, kad 
Vokietija butų sumušta.

Bet paskutiniais laikais, 
kai Europoj pradėjo smar
kiau siausti fašistinis tero
ras, atsirado fašistinė orga
nizacija ir Rumunijoj. Ji pa
sivadino “Geležinės Sargy
bos” vardu. Jo veikla visų 
pirma pasireiškė užpuoli
mais ant žydų. Jos priešaky 
atsistojo kažin koks Gome
liu Zelea Codreanu, kuris 
kitąsyk buvo įsteigęs “šven
to Mykolo Arkaniuolo Są
jungą” ir jodinėjo ant balto 
žirgo po Rumuniją kviesda
mas žmones rašytis prie tos 
organizacijos. Rankoj jis 

‘visuomet nešiodavosi kry
žių, o kišeniuje—revolverį.

Pereitą pavasarį Rumuni
jos valdžia sužinojo, kad to 

1 Codreanu vadovaujamoji 
“Geležinė Sargyba” ruošia
si daiyt perversmą. Jos tiks
las buvo išžudyti dabarti
nius valdininkus, pašalinti 
karalių ir apskelbti nacišką 
diktatūrą.

Policijai buvo įsakyta 
tuojaus visus žinomus “Ge
ležinės Sargybos” vadus su
imti ir uždaryti kalėjimam 
kas ir buvo padaryta. Pas
kui jiems buvo iškelta byla 
už v. ’stybės išdavimą ir vi
si bv .' .pasmerkti ilgiems 
metams kalėjimam Jų “Ge
ležinė Sargyba” buvo užda- 
lyta.

Bet fašistų teroras nesu
stojo. šiomis dienomis Tran
silvanijoj buvo užpultas 
Klujo universiteto profeso
rius Stefanescu-Goanga, 
stiprus nacių priešas, ir sun
kiai fašistų šūviais sužeis
tas, gi lydėjęs jį detektivas 
buvo visai nušautas. Ir šiaip 
retai praeidavo diena, kad 
fašistai ko nors neužpultų ar 
nepakištų kam nors bom
bos.

Valdžia nužiūrėjo, kad vi
sas instrukcijas teroristams 
duoda kokiu nors budu 
Codreanu iš kalėjimo. Taigi 
buvo nutarta užkirsti šitam 
kelią. Vieną naktį Codrea
nu buvo išimtas kartu su ki
tais nuteistais “geležiniais 
sargais” iš Bucharesto kalė
jimo — iš viso 14 žmonių— 
visi buvo susodinti j troką ir 
išvežti į kitą kalėjimą. Taip 
bent oficialiai skelbiama. 
Bet vieton kalėjimo, visi bu
vo nuvežti miškan, o tenai 
iš kulkasvaidžių sušaudyti 
ir užkasti į žemę. Žinoma, 
valdžia paskelbė, kad jie 
buvo sušaudyti dėl to, kad 
kėsinosi “pabėgti.”

Taigi Rumunijoj buvo ap
sidirbta su fašistų vadais ly
giai tokiu pat budu, kokį 
vartoja patys fašistai.

Bet tas labai nepatiko Vo
kietijos ir Italijos “tautos 
vadams.” Italų spauda pa
reiškė, kad Rumunijos žan
darai “barbariškai išskerdė 
‘Geležinės Gvardijos’ va
dus,” o Vokietijos nacių lai
kraščiai pakėlė sušaudytąjį 
Codreanu į “didvyrius.” Ir 
kur gi nekels, juk jis norėjo 
tapti Rumunijos Hitleriu!

Nepraslinko nei sąvaitė 
laiko, kaip policija sugavo 
ir tuos teroristus, kurie kėsi
nosi nušauti minėtąjį Klujo 
universiteto rektorių. Tai 
buvo 3 “geležininiai sargy- 

jbininkai.” Jie irgi buvo tuo-

1860 metais popiežius Pi
jus IX paskelbė Italijos re
voliucionieriams sekamą 
prakeikimą:
“Vardan Visagalinčio Die

vo Tėvo, Sunaus ir Dvasios 
Šventos, ir nesuteptos Ne
kaltos Marės, musų Išgany- 
tojaus motinos ir visų dan
giškų doiybių globėjos, A- 
niuolų, Arkaniolų, Sostų, 
Viešpačių, Valdonų, Cheru
binų ir Serafinų, ir vardan 
visų šventųjų patriarchų, 
pranašų, vardan visų apaš
talų ir evangelistų, vandan 
visų Šventųjų” Kankintinių 
ir Šventų Išpažintojų, ir vi
sų šventų nekaltų mergelių, 
ir visų šventųjų sykiu su 
Šventu išrinktų Dievu—te
būnie jie prakeikti! Mes at- 
skiriam nuo bažnyčios ir 
prakeikiame jį (suprask: 
revoliucionierių vadą Gari- 
bald.—Red.) nuo slenksčio 
Šventos Bažnyčios visaga
linčio Dievo; Mes reikalau
jam, kad jisai butų kankina
mas sykiu su Dathanu ir 
Abiramu, ir su tais, kurie 
sako Dievui: ‘Atsitraukit 
nuo musų, mes negeidžiam 
tavo palikimų.’ Kaip ugnis 
yra užgesinama vandeniu, 
taip šviesa turi būti atimta 
jam ant visados, jeigu jisai 
nepasitaisys ir nepadarys 
apgailestavimo. Amen!

“Lai Tėvas, kuris jį sutvė
rė, prakeikia jį 1 Lai Sūnūs, 
kuris kentėjo dėl musų pra
keikia jį! Lai šventa Dva
sia, kuri yra išliejama krikš
tijant, prakeikia jį! Lai šv. 
kryžius, ant kurio Kristus 
dėl musų išganymo sumynė 
savo priešus nužengdamas į 
dangų, prakeikia jį!

“Lai Šventoji Marė, am
žinai nekąlta Dievo Motina, 
prakeikia jį !■ Lai šventas. 
Mykolas, šventų dūšių užta
rėjas, prakeikia jį! Lai visi 
aniuolai, didžiūnai, galiūnai 
ir visos dangiškos armijos 
prakeikia jį! Lai garbingi 
patriarchai ir pranašai pra
keikia jį!

“Lai šventas Jonas, Kris
taus krikštytojas ir aprūpin
tojas, ir šv. Petras, ir šv. Po
vilas, ir šv. Andrius, ir visi

Užpirkdamas Mišias 
Apgavo Kunigą.
Fitchburg, Mass. — Čia 

atsirado ’ apsukrus biznie
rius, kuris ir nebūdamas ku
nigu pasidaro pinigo iš mi
šių. Pavyzdžiui, jis nuėjo 
pas vieną katalikų dvasiškį 
ir klausia: ar galėtum išves
ti mano giminių dūšias iš 
peklos? zGaliu, sako dūšių 
ganytojas. O kokiu budu?— 
klausia toliau šitas biznie- 
ris. Reikia atlaikyti mišias, 
aiškina jam kunigas.

Susiderėjo už giedotines 
mišias $11.00 ir padavė ku
nigui čekį ant $22.00. Kuni
gas išdavė grąžos $11 pini
gais, ir nepažįstamas vyras 
išėjo. Kai kunigas vėliau nu
nešė tą čekį į banką, tai pa
sirodė, kad jis nieko never
tas. Vadinasi, apmovė Die
vo tarną ant $11.00.

jaus sušaudyti, nes “norėjo 
pabėgti.”

Fašistai kol kas da n.pa
siduoda. Po visų įvykių jie 
šovė ir lengvai sužeidė pul
kininką Cristesku, kariuo
menės teismo pirmininką, 
kuris nuteisė 72 fašistu ka
lėjimam Vieną šovikų poli
cija sučiupo. Paaiškėjo, kad 
jis yra Leonite Lututovic, 18 
metų amžiaus Studentas ir 
buvęs “Geležinės Sargybos” 
narys.

Ar pavyks Rumunijai fa
šistus visai išnaikinti, tai, ži
noma, daug prigulės ir nuo 
to, kaip seksis toliau Hitle
riui ir Mussoliniui. 

kiti Kristaus apaštalai sykiu 
prakeikia jį! Ir lai visi kiti 
mokintojai ir evangelistai, 
kurie per savo skelbimą at
vertė svietą, ir ta šventa ir 
garbinga kankintinių ir iš
pažintojų draugija, kuri už 
savo darbus rado užmokes
tį pas Visagalintį Dievą,—ir 
lai tos visos šventos nekal
tos mergelės, kurios dėl gar
bės Kristaus atmetė viską 
šiame pasauly, prakeikia jį!

“Lai visi šventieji nuo pa
saulio pradžios iki nepa
baigtų amžių, kurie turi 
meilę nuo Dievo, prakeikia 
jį!

Lai jisai buna prakeik
tas kur jisai nebūtų, ar tai 
namie ar gatvėje, miške ar 
vandenyje, ar bažnyčioje! 
Lai jisai buna prakeiktas 
gyvas ir mirštantis!

“Lai jisai buna prakeik
tas valgant ir geriant, būda
mas alkanas ir ištroškęs. 
Prakeikimas jam pasnin
kaujant, miegant, snau
džiant ir sėdint, gyvenant, 
dirbant, ilsinties ir... (čia se
ka tokie popiežiaus žodžiai, 
kurių laikrašty negalima 
vartoti), ir tekant kraujui! 
Lai jisai buna prakeiktas vi
sose kūno dalyse.

“Lai jisai buna prakeik
tas iš lauko ir iš vidaus! Lai 
buna prakeikti jo plaukai; 
lai buna prakeikti jo smege
nys ir viršugalvis; jo smilki
nys, antakiai, veidai, žandi
kauliai, šnervės, dantys ir 
kramtymas, jo lupos, jo pe
čiai, jo rankos ir jo pirštai!

“Lai buna prakeikta jo 
burna, jo krūtinė, jo širdis, 
jaknos, gilyn iki pačių vidu
rių !

“Lai buna prakeikti jo 
inkstai ir... (čia vėl spaudoj 
nevartotini žodžiai), jo šlau
nys, jo keliai., jo kojos ir le
tenos, ir kojų pii'štų 'nagai!

“Lai buna prakeikti visi 
jo nariai ir judinančiuose 
sąnariuose; nuo viršaus gal
vos iki jo kojų padų lai ne
būna jokio pajautimo!

“Lai Sūnūs gyvojo Dievo 
su visa garbinga savo Dide
nybe prakeikia jį! Ir lai 
dangus su visom judančiom 
galybėm sukįla prieš jį, pa
smerkia ir prakeikia jį, jei
gu jisai nepasitaisys ir nesi
gailės už savo darbus! 
Amen! Lai buna taip ! Taip 
lai buna—Amen.”

Šisai popiežiaus prakeiki
mas yra tilpęs 1860 metų 16 
gegužės Chicagos “The 
Press and Tribune” laikraš
tyje, 4 puslapyje, lotynų kal
ba. Taipgi “Independent” 
laikraštyje New Yorke ir ki
tuose tų laikų Amerikos lai
kraščiuose.

Kodėl popiežius tokį pra
keikimą metė?

Mrs. Stowe. New Yorko 
laikraštyje “Independent,” 

i balandžio 26, 1860, rašo:
—“Nedorybės Romoje.”
Autorė nurodo baisų Romos 
valdininkų ištvirkimą popie
žiaus globoje. Popiežius ta
da bijojo laikyti italų polici
ją ir kariuomenę, todėl sam
dė vokiečius, franeuzus ir 
šveicarus. Popiežius mokėjo 
po penkias lyras į dieną ka
reiviams, kurie užsiėmė vien 
tik vogimu, mušimu ir mote- 
lų doros plėšimu. Žmonių 
burnos buvo uždarytos, jun
gai ant kaklų užkabinti, ir 
jie vežė popiežiaus kareivių 
ir kunigų vežimus. Pakinky
tais žmonėmis tada vežiojo 
viską. Popiežiaus ir kunigų 
dvaruose pakinkytais žmo
nėmis arė, akėjo ir kitus 
ūkio darbus dirbo.

Romoje žmonės gyveno 
urvuose, skiepuose, gulėjo 
Sąšlavynuose, nudriskę, vai
kščiojo miesto gatvėse al
kani. Kad užlaikyti savo gy
vybę, tėvai siuntė savo duk
teris į gatvę pardavinėti sa-

vo kunus, parsivesti vyrus į 
namus! Tai tokis buvo žmo
nių padėjimas Romoje, ka
da ją valdė popiežius.

Neapolio mieste buvo 
450,000 gyventojų, iš kurių 
buvo 18,000 kunigų, 40,000 
miniškų ir davatkų, kurios 
gatvėse kabinėdavosi prie 
vyrų. Jos atimdavo nuo vy
rų drapanas, nurengdavo 
juos nuogai. O jeigu api
plėštas vyras pasiskundė po
licijai, jisai buvo tuoj įka
lintas už pasipriešinimą 
bažnyčiai. Žmonės pamatę 
jėzuitą turėdavo klauptis 
ant kelių, ar purvynas ar 
sausa, ir iškėlę rankas turė
jo melstis. Neretai jėzuitai 
pamatę su geresnėm drapa
nom žmogų, jį nurengdavo 
—atimdavo drapanas.

Prieš tokį popiežiaus te
rorą žmonės sukilo šiaurės 
Italijoje ir Sicilijoje. Sukili
mui vadovavo Garibaldi.

Kad nugąsdinti prislėg
tus ir išbadėjusius žmones, 
popiežius paskelbė minėtą 
prakeikimą, kad sulaikyti 
žmones nuo revoliucijos, 
kad jie nepasektu Garibal
dį.

Baisus kankinimai popie
žiaus kalėjimuose.

“London Times” kores
pondentas, liepos 6, 1860 
metų, apie popiežiaus kalė
jimą rašo taip:

“Keturiasdešimts popie
žiaus policijantų buvo revo
liucionierių suimti, kai re
voliucionieriai sumušė po
piežiaus kariuomenę ties 
Messina. Su belaisviais re- 
voliucionie r i a i apsiėjo 
mandagiai. Dabojo, kad įtū
žusi minia jų neužmuštų. 
Tuo tarpu minia įsilaužė į 
popiežiaus policijos stotį, 
knygas ir rakandus išmetė 
per langus. Išrodė, kad į na
mo skiepą nėra įėjimo, nors 
langai ir skylės rodė, kad tai 
lyg iš skiepo. Kada atstūmė 
didelę knygų šėpą, pamatė 
naujai užmūrytą skylę. Tuoj 
siena buvo išmušta; iš tos 
skylės pradėjo eiti baisus 
dvokimas. Įėję randam sep- 
tynius didelius, tamsius 
kambarius. Tuoj pamatėm 
sulaužytus žmonių kunus, 
sugriuvusius ant vienas ki
to ; vieni kūnai visai supuvę, 
kiti apipuvę, kiti pradėję 
puti, kiti da sveiki, bet ne
gyvi; kiti da truputį gyvi. 
Žmogaus išmatų buvo pilni 
kampai. Prie sienų retėžiuo- 
.se surakinti žmonės: vieni 
jų jau visai supuvę; supuvę 
kūnai buvo sudribę ant 
grindų, tik retežių kilpose 
da laikėsi kaulai, bei supuvę 
kūno gabalai. Kitoj vietoj 

Ikrūva kaulų, visai be mėsų; 
kiti supuvę kūnai ant lentų- 

, lovų; vėl suvirtusių ant vie- 
'nas kito krūva lavonų, pa
juodusių ir pamėlynavusių, 
kas rodė, jog jie da nesenai 
yra mirę. Da baisiau: du kū
nai nukryžiavoti, jau mirę, 
ant jų veidų matyti baisi 
mirties agonijos išraiška. Jie 
buvo nukryžiavoti gyvi, pa
likti numirti baisioj kanki
nėj. Kitoj vietoj kūnai už
mesti ant smailių virbalų, 
kurie susmigę į kunus, ir 
taip žmonės palikti numirti. 
Kiti žmonės gulėjo su iš
skėstom rankom, išverstom 
akim ir iškištais liežuviais 
nuo baisių kančių.

“Kuomet minia pamatė 
tokias baisybes, kiekvienas 
ėmėsi jieškoti tarp lavonų 
savo tėvų, brolių ir draugu, 
kurie buvo prapuolę be ži
nios. Pamačiusi tokį baisų 
reginį, minia labai įtūžo ir 
suimtuosius popiežiaus poli- 
cijantus tuoj sušaudė. Vieną 
policijantą norėjau išgelbė
ti. Jisai man aiškino, kad 
kiyžiavojami buvo tik ne
gyvi žmonės, kad pagąsdin
ti gyvuosius. Bet tai buvo 

melas, nes aiškiai matėsi, 
kad jie buvo gyvi nukryžia- 
voti. Ant galo ir jis buvo su-, 
šaudytas. Visa tai buvo Mes- 
sinos miesto kalėjime.”
Garibaldi įeina į Messiną. i

“London Times,” liepos 
27, 1860, rašo: “Kai 2,000^ 
jaunų ir gražių Garibaldi 
kareivių įmaršavo į Messi
ną, tai sunku buvo aprašyti' 
žmonių džiaugsmą, kaip jie 
pasitiko kareivius, kurie iš
laisvino juos iš popiežiaus1 
baisaus despotizmo ir te-’ 
foro. j

“Trečią valandą po pietų 
įvažiavo į Messiną pats Ga
ribaldi. Žmonės pasitiko jį 
su negirdėtu istorijoj entu-į 
ziazmu. Mėtė gėles po Gari
baldi kojų, iš džiaugsmo 
verkė, šokinėjo, dainavo ir 
mėtė į Garibaldi vežimą ką 
tik jie turėjo: pinigus, mo
terys metė žiedus, auskarius 
ir tt. Tačiau Garibaldi veido 
išraiška buvo kaip titnagas;, 
išrodė, kad jisai nieko ne-' 
girdėjo ir nematė. Kada jis 
apsistojo name, minia šaukė 
kad išeitų pasirodyti. Išėjo; 
du kartu. Jeigu nebūtų iš-’ 
ėjęs, minia butų sugriovusi 
namą, kuriame Garibaldi 
apsistojo. Bet neilgai jis čia 
buvo — tuoj išvažiavo per-' 
organizuoti savo armiją į 
naują mūšį su popiežiaus 
kariuomene.”
Toliau korespondentas jąii> 

aprašo Garibaldi kovą z su, 
popiežiaus armija, kuomet 
Garibaldi susirėmė baisioj 
dvikovoj su popiežiaus ge
nerolu. Garibaldi arklys po 
juomi buvo nušautas. Iš Ga
ribaldi rankos kardas iš-i 
muštas; bet jisai greitai at
ėmė kardą iŠ savo priešo ir 
po sunkios kovos užmušė du 
popięžiaus karininku įr ge- 
nerolą, kurie būvi! jį užpuo
lę. Ir Garibaldi popiežiaus’ 
kariuomenę sutriuškino, at
ėmė daug karo medžiagos, 
ir tt. 7

1,000 airių kareivių pas 
popiežių.

1,000 airių kareivių nuva
žiavo pas popiežių kariauti 
už katalikų tikybą prieš be-' 
dievį Garibaldi.

Airiai kareiviai atvyko su; 
didžiausiu pasišventimu gel-' 
bėt popiežių. Tačiau atvykę 
Romon tie airiai pamatė 
baisų žmonių pavergimą po 
popiežiaus despo t i z m u. 
Žmonės buvo laikomi už' 
nieką; popiežiaus policija 
juos spardė ant kiekvieno 
žingsnio. Bė to, matėsi bai
sus kunigų ir miniškų ištvir-1 
kimas. Airiai tuoj ir patys 
sukilo prieš popiežių. Kad 
airių sukilimą sustabdyti, 
tuoj juos grąžino atgal į An
gliją. Sugrįžę Anglijon, ai-t 
riai nuėjo į “London Times” 
laikraščio redakciją ir pa
reiškė, kad jie buvo kunigų 
apgauti. Jiems buvę sakyta; 
buk jau keliasdešimts tūks
tančių airių katalikų iš A- 
merikos kariaują Romoje 
su bedieviais, kurie griaują 
bažnyčias ir klioštorius.. 
Taigi ir jie, kaip geri katali
kai, skubiai nuvyko į popie
žiaus kariuomenę ginti tikė
jimo. Tačiaus pribuvę į Ro
mą, jie neradę nei Ameri
kos airių, nei bažnyčių grio
vimo, o radę tik baisų kuni
gų ištvirkimą, dėl to ir pa
kėlę revoliuciją. f

Iš Italijos sugrįžę airiai 
nrisiekė Anglijos valdžiai, 
kad jeigu popiežius paskelbę 
tų Anglijai karą, tai jie (ai-’ 
riai) kovotų už Anglijos de-į 
mokratiją, kuri esanti ge
riausia ir laisviausia visam 
pasauly.

Šitą priesaiką airiai pada
rė Anglijoj 1860 metų 30’; 
liepos dieną.

T. J. Kučinskas,
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KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO — CH. PUŠYNAS. —

Iš Europos ateina nelabai Į susipratę darbininkai stovi- 
palankios mums žinios. Vo-Įme už nuėmimą drausmės 
kiečių naciai (tautininkai) Ispanijos ginėjų ginklams, 
jau grasina musu Klaipė ’ 
dai; jie nori, kacl ji grįžtų 
prie Vokietijos. Tieša, 1923 
metais Klaipėdos kraštas 
buvo Anglijos, Italijos, Ja
ponijos ir Francuzijos nusi
statymu atskirtas nuo Vo 
kietijos ir prijungtas prie 
Lietuvos, paliekant klaipė
diečiams plačią autonomiją. 
Musų “patriotai” šukavo, 
kad narsingi Klaipėdos lie 
tuviai sukilo prieš “Didž 
Britaniją, Italiją^ Japoniją 
ir Francuzija ’ 
lys savo 
“Naujoji Romuva.”) ir atsi problemų neišrišo ir neišriš, 
ėmė Klaipėdą. Nors mes Ar karai buvo apsigynimo, 
amerikiečiai žinojome, kad ar užpuolimo, jie visuomet 
tai yra be jokios prasmės ir buvo pražūtis darbo žmo- 
vertės pasigyrimas, bet tiek nėms. Jokia išlaukinė vais
to,..

Klaipėdos kraštas užima 2 .. , x .
850 keturkampiu myliu plo- t*kjos Jkicios valstybės pi
ta ir turi apie ‘150,000 gy- ------ m............ .
ventojų. Apie 40,000 gyven
tojų dalyvauja balsavimuo
se. Šių metų 11 gruodžio į- 
vyko Klaipėdos seimelio 
rinkimai. Jau iš kaino buvo 
aišku, kad rinkimus laimės 
Neumanno vadovaujami 
hitlerininkai. Ir jie laimėjo.! 
O jų laimėjimas, tai jau aiš
kus Klaipėdos krašto, kaip 
Lietuvos teritorijos, prara-, 
dimas. Nes jau rinkimų iš-. 
vakarėse Klaipėdos naciai 
pasakė, kad Klaipėda turi 
grįžt prie trečiojo Reicho. 
Žydai jau nelaukdami rin
kimų pabaigos pradėjo bėg
ti į Ljetuvą. Lietuviai 
kas laikosi Klaipėdoje, 
padėtis prasta, panaši į 
koslovakijos 'padėtį.

bet Washingtono valdžia 
negirdi. Tuo tarpu Japonija 
gauna ginklus Amerikoj. Ir 
tais ginklais ji veda Kinijoj 
karą. Tai kaip gi galima sa
kyt, kad apsiginklavimas 
palaiko taiką? Išrodo, kad 
didelis komunistų kairumas 
jau visiškai susisiekė su kra
štutiniu dešinumu. Buvo lai
kai, kada komunistai siūlė 
karo biudžetus paversti bė
dai bių pašalpai, o dabar jau 
kartu fu kapitalistais, stoja

” (P. J. Gab- už ginklavimąsi. Ginkluotos 
atsiminimuose spėkos nekuomet pasaulio

tybė nesunaikys kitos.vals
tybės formos; tą gali atlikti

siųsti “gydytis” į Solovecko 
salas.

“Izviestijos” praneša, kad 
labai apsileidęs ir restoranų 
komisariatas. Ten keli me
tai atgal buvęs kontrevoliu- 
cijonierių lizdas, o tą lizdą 
likvidavus, valdžia uždarė 
2,264 restoranus. Per du me
tu nuo to laiko tų “kontre- 
voliucijonieriškų’ 
atsidarė vos 561.
jos” mano, kad čia yra sa- 
bptažas ir kad 
tvarkytojai gaus užtai savo 
“atlyginimą.” Jeigu teisybė, 
jie to ir verti.

Anthony Eden New Yorke
Penktas Puslapis į

restoranų 
“Izviesti-

restoranų

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI į

Šiomis dienomis Amerikon buvo atvykęs buvęs Anglijos už
sienio reikalų minister!? Anthony Eden. Čia jis parodytas 
New Yorke dviejose vietose. Pereitą sąvaitę jis jau išvyko 
Anglijon atgal. Jis yra tvirtas demokratijos rėmėjas ir 
fašizmo priešas.______________________________

A. Morkūnui. — Ačiū UŽ . 
iškarpas iš Chicagos “Daily Į 
Times,” bet tų paveikslų 
mes sunaudot negalim. Elek- ' 
tros kėdėj nužudytos Mrs. į 
Hahn atvaizdas tilpo perei
tos savaitės “Keleivy” musų ■ 
pačių pagamintas.

I VBA.—Apie brolių Mo- į 
tūzų “mūvės” įdėsime vė-; 
liau, nes į šį numerį jau ne- į 
spėjom. Prašome pabrėžti į 
dažniau iš savo garsaus mie- į 
sto.

Detroito Kliubo Nariui.— 
Ačiū už korespondenciją, ■ 
bet į šį numerį nespėjome ■’ 
įdėti. Tilps sekančioj laidoj.;

Juozui B. Agliui.—“Pa
klausima Laisvamaniams” 
gavome, bet da nespėjome į 
peržiūrėti. ;

' P. Žemaičiui. — Iškarpą i 
iš Sydney Mines laikraščio j 
gavom ir svarbesnes vietas ■ 
sunaudojom. Ačiū, kad pri- į 
siuntėt.

Petrui Spurgiui. — Pami- i 
nėsim vėliau. , '

M. Vaitkunui. — Pinigus Į 
gavome, ačiū. Adresą admi- į 
nistracija sutvarkys. .

Kūjų Vincui. — Už pri
siųstus rašinėlius ačiū, bus ’ 
geri. :■!I  ♦

Ar Buvo Kristus? ;
Išėjo iš spaudos nauja kny^a, >

MYTAI APIE KRISTŲ } 
' Knygoje rasite legendas apie Kristų, ( 
Vnin iieni hiivn iriinvinfn-; iv Vnin 4

Apie Naują Klaipė
dos Gubernatoriiį

Gailių.
Associated Press kores

pondentas iš Kauno prane
šė, kad nauju Klaipėdos 
krašto gubernatorium esąs 
paskirtas Viktoras Gailius, 
klaipėdiškis lietuvis, todėl 
paduodame apie jį žiupsne
lį žinių. I

Viktoras Gailius gimė 
Beretininku ūky, Pagėgių 
apskrity, Klaipėdos krašte, 
šitas ūkis jau virš 200 metų 
yra Gailių šeimos nuosavy-

Lotynų Amerikoje, Perui'bė. Jo tėvas, Martynas Gai- 
respublikoje, Limos mieste, | liūs, ir motina Gretė, buvo 
susirinko 21 Amerikos res- susipratę lietuviai, todėl ir 

vaikus išaugino lietubybės 
dvasioj.

Vyriausis jų sūnūs, Valen
tinas, baigė teologijos mok
slus ir buvo lietuvių evange
likų kunigas Tilžėje, o vė
liau Klaipėdos krašte. Jis 
mirė 1935 metais. '

Viktoras baigė Tilžės 
gimnaziją ir studijavo teisę. 
Pasaulinis karas užtiko jį 
universitete ir sutrukdė mok
slą. Jis buvo pašauktas į vo-1 
kiečių kariuomenę. Vokie- 

Todėl ir kalbamasi! čių pulkas, kuriame jis tar- 
Limos konferencijoj, kaip navo, buvo pasiųstas paimti 

I fašizmo verži- į Kauną. Mūšio metu rusų ar- 
niąsi Amerikon. tilerijos sviedinys sprogo

griovyje, kur gulėjo Vikto
ras Gailius. Ir dabartinis 
Klaipėdos gubernatorius 
buvo išneštas iš mūšio lauko 
su išplėštu šonu, netekęs 
kelių šonkaulių.

1918 metais Viktoras Gai
lius kartu su keliais kitais 
lietuviais sudarė Prūsų Lie
tuvių Tarybos vykdomąjį 
komitetą. Čia besidarbuo
damas, susipažino su Di
džiosios Lietuvos veikėjais 
ir buvo pakviestas į Lietu
vos diplomatinę tarnybą. 
Nuo 1920 iki 1922 metų tar
navo Lietuvos Pasiuntiny
bėj Berlyne, o 1922 metais 
buvo paskirtas pasiuntiniu 
Estijoj. Išgirdęs, kad lietu
viai paėmėįi Klaipėdą, jis 
tuoj atsisakė r nuo vietos ir 
atvyko į Klaipėdą. Čia jis 
dalyvavo Klaipėdos delega- 

■ cijoj derybose su alijantų 
i atstovais ir vėliau buvo

publikų delegacijos. Konfe
rencijos tikslas — užmegsti 
tarp Šiaurės ir Pietų Ameri
kos draugiškesnius ryšius. 
Europa šiandien lyg parako 
bačka ir bet kada gali 
sprogti. Vokiečiai, italai ir 
japonai jau senai skverbiasi 
į Centralinę ir Pietų Ameri
ką su savo idėjomis ir pre
kėmis. Nacių svastika paste-

liečiai. Taip mus mokino beta jau tarpe indijonų gen- 
I Marksas, taip mokino ir Le- čių. —
ninas. Bet Earl Browder tur- i
but jau “mokytesnis” negu likose. 
anie?

Fašizmo diegų randa
ma visose Amerikos respub-

atremti šita
“London Daily Express’ , • ■

i praneša, kad Leipcige, Diu- - _
seldorfe ir Vienoje eina vo- į " ‘

■ kiečių armijoje areštai. Are-j(|eiių mušiu. Gen. Franco 
štuota įžymių karininkų ir |suti-a‘ukęs nauju italijonišku 
generolų. Tarpe armijos ■ £pėku pirenėju‘kalnuose, iš 

i aukštų viršininkų esą daugiu manoma, viena armija
■ nepasitenkinimo dėl vietų.1 ejs ant Valencijds, o kita ant
Daugiausia t - - - -- - - -- ■ • -

Inimo esą Austrijos nacių 
'tarpe, todėl ir areštų dau
giausia buvo Vienoje.

Sovietų Rusijoje “apsir
go” Nikolai Ivanovič Ježov, 
kuris po Henriko Jagodos 
ėjo slaptos policijos virši
ninko pareigas. Tai svar
biausioji komisaro vieta So
vietų Rusijoj. Jo žvaigždė 
jau pradėjo gesti apie gegu- 

Nors Daladier gavo parla- 'žės mėnesį, nes apvaikščio- 
niente 315 balsų jirieš 241 jaut darbininkų šventę Je- 
bąlšą;, pritarimo sav(> pla-’žovo nesimatė stovint šalia 
nam, bet 74 atstovai sušilai- Stalino, o pastebėtas Beria, 
kė nuo balsavimo. Tai jau-smarkus kaukazietis. O lap- 
nelabai aiškus jo laimėji- kričio 7, revoliucijos šven- 
mas. Jis raminasi, kad di- tėję jau visiškai nesimatė, 
džiuma susilaikiusiųjų yra “sirgo.” Dabar jo vietą už- 
dešiniausi elementai, kad ėmė Beria. Kaip ilgai bus ši- 
rakalui esant jie prisidės tas sveikas, tai ateities klau- 
prie jo. Bet tai klausimas..simas, nes Sovietų Rusijoje 
Komunistai ir socialistai komisarai labai greitai “ap- 
mano, kad jiems pavyks Da- 
ladiero valdžią nuversti kai 
ateis šalies biudžeto klausi
mas. Bet ar neatsitiks tas 

’pats su Francuzija, kaip 
1923-24 buvo su Vokietija, 
kuomet valdžia ritosi po 
valdžios, iki galutinai įsiga
lėjo Hitleris? Juk Weimaro 
konstitucija 
Frau c u z ų

Ispanijoje laukiama di- 
’’..........x:” Gen. Franco

kol 
Bet 
Če-

.Francuzijoje reikalai 
na taip sklandžiai, kaip jos 
valdančioji klasė norėtų.

nei-

to jiepasitenki- Madrido. Lojalistai apie fa
šistų planus puikiai žino ir 
stiprina savo pozicijas visu 
frontu. Fašistai sako, kad 
dabar tai jau bus lojalis- 
tams gyvenimo pabaiga. 
Bet Amerikos koresponden
tai numato ką kita. Jie ma
no, kad generolas Franco 
lojalistų nenugalės, nes fa
šistų kariuomenėj nupuolęs 
upas.

NELAIMĖ ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Enterprise, W. Va.—Pe
reitą sąvaitę anglių kasyk
loj netoli nuo čia įvyko 
sprogimas ir užbėrė du ang
liakasiu. Kai po 24 valandų 
jie buvo atkasti, abudu bu
vo jau nebegyvi.

C1O REIKALAUJA GRĄ
ŽINTI AUDĖJAMS 

$15,000,000.
Audėiu CIO unija prade- kaiP j>.sai buvo Įdievintas, ir kaip;

. v x • i i i- tapo Dievo sunumi.1 t rr Tnl l.’O/T •lll/'lA ‘___ __________ _ ______________ . •

PAJIEŠKOJIMAI

jo vajų už tai, kad audė
jams butu pakelta $15,000,-

v 1 . d • re. žinosite Kaip KriKscionys pasisa- ;000 algos per metus. Perei- vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, , 
ta pavasari audinyčios tiek Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar-; 
savo darbininkams alg-ų nu
kapojo.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime ' 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida- i 
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa- !

serga,” o dar greičiau “mir
šta”...

Sovietų Rusijos oro laivy
no organizacijos viršininkai 
irgi pradėjo smarkiai “sirg
ti.” Oro ir cheminės krašto' 
apsaugos organiza c i j o s 
(O - oviachim) organizaci
jos viršininkas Antonov ir 

labai panaši įijo pagelbininkas Rodenkov 
konstituciją, jau kaltinami globoję toj 

Francuzijos konstitucija ir- organizacijoj visokius ken- 
gi duoda teisę premjerui pa- kėjus ir a 
leisti parlamentą neribo- kad jiedu 
tam laikui ir valdyti šalį ----- -------
kaip jam patinka. Visi ke
liai rodo, kad Francuzijoj 
einama Vokietijos keliu, 
kad ten ilgi gali išaugti 
koks nors į Hitlerį panašus 
diktatorius.

ardytojus. Išrodo, 
i irgi turės but iš-

ŠARKAUSKAS PĖKŠČIAS 
NUĖJO Į LOS ANGELES.

Iš Los Angeles praneša
ma, kad praėjusi utarninką, 
13 gruodžio, tenai atvyko 
Jonas Šatkauskas, 25 metų 
amžiau? lietuvis laikrašti- Klaipėdos Direktorijos pir- 
ninkas, kuris atliko visą sa- mininku. 
vo kelionę iš New Yorko 

lias jam ėmė 228 dienas lai
ko. Valgis ir nakvynės jam 
kainavo $350. Bet jis nesi
gaili, nes ši kelionė jam da
vusi daugiau žinojimo, negu 
kolegijos mokslas.

Pajieškau brolio Juozapo Stanaičio, 
kilęs iš Lukšių kaimo, Jurbarko pa
rapijos, Raseinių apskričio. Pirmiau 
gyveno Chicago, III., .909 W. Culler- 
ton street. 1934 metais išvažiavo į gi
rias dirbt Antonogon, Mich R. 1, 
Box 33, ir negaunu nei jokios žinios 
nuo jo. Kas žinot kur jis gyvena, pra
šau pranešti man jo adresą, busiu 
dėkingas. Tony Stanaitis

R. 2, Box 35, Branch, Mich.

Reikalingas Darbininkas
Dirbt ant Ūkės; darbas nuolatinis 

—žiemą ir vasarų. Su alga susitaiky
sime per laišką. Kreipkitės laišku ar
ba ypatiškai. Adresas: (1)

J Pasternak
241 Fisher st., Walpole, Mass.

krikščionys vadina pagonis bedie- Į 
viais. Atrasite kad net Biblija neži-; 
no kada Kristus gimė, mirė ir kada ! 
jisai buvo nukrvžiavotas. i 1

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

ar«
pas

T. J. KUČINSKAS, 
3501 So. Union Avė.

CHICAGO, ILL.

' Jeigu porą-trejatą m-‘tų 1 
atgal kas butų pasakęs, kad . 
Komunistų partija Ameri-1 
kbjė stos už šalies ginklavi
mąsi, tai butų iššaukęs čielą 
kačių koncertą. Visuose 
kampuose butų buvę šau
kiama, kad komunistai įžei-' 
sti, bjauriai apšmeižti ir jų . 
principai išniekinti. Bet štai 
šių metų 6 gruodžio “Daily 
Workeryje” Amerikos ko-į 
munistų vadas Browderis 
rašo: “Ameriką gali apsau
goti nuo Romos, Berlyno ir 
Tokio susivienijimo vien tik 
Amerikos ginklai.” Toliau: 
“Po Miunicho Pakto pasi-,j 
rašymo, mes pareiškiame, 
jog teisinga yra Jungtinių 
Valstijų taktika, kad tik ap-, 
siginklavimas gali apsaugo
ti pasaulio taiką.” Bet musų 
Jungtinės Valstijos gamina
si ginklus netik sau, bet par
duoda juos Vokietijai, Itali
jai ir Japonijai. Senai visi

Parduodu Ūkį Lietuvoje
Žvigų kaime, 5 kilometrai nuo Šiau

lių, žemė antros rūšies, 30 hektarų. 
Platesnių žinių suteiksiu per laišką. 
Kreipkitės: A. Stanislovaitis (1 

8181 Chamberlain, Detroit, Mich.

SIENINIAI 

KALENDORIAI , 
1939 METAMS.

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

Z. GILEVIčlUS (- 
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN. ■

Veronika Radavičienė pajieškau 
mano draugų Juozo ir Petro Vait
kaus, iš Lietuvos paeina nuo Šiaulių 
iš Gitarų dvaro. Kas žino kur jie ran
dasi, prašau pranešt jų adresą, arba 
pats lai atsjsaukia. (2

Mrs. Veronika Radavičienė
3020 Richmond st., Philadelphia, Pa.

DIVORSAI:
Abiem sutinkant, gaunami per vie

ną dieną. Kitaip, per 30 dienų. Kreip
tis: Box 1736, El Paso, Texas.

t Kare įgytos žaizdos atsi- 
pėkščias. ‘Nueiti 3,762 my- naujino, ir jis buvo priverst 

’ ' ‘ tas 1925 metais iš tos vietos
pasitraukti. Po ilgo gydy
mosi ir operacijų užsienyje 
kiek pataisęs sveikatą, jis 
vėl grįžo valstybės tarny
bon. Buvo Klaipėdos Gu- 
bernaturos patarėju, o 1934- 
1937 m. Klaipėdos Uosto 
Direktorijos nariu. Dabarti
niu laiku, naujasis guberna
torius gali būti apie 46—47 
metų amžiaus.
UŽTAI, KAD GYNĖ SAVO 
TURTĄ ŪKININKAS NU

TEISTAS KALĖJIMAN.
I Rokiškio teismas 18 lap- 
I kričio nuteisė V. Tarvydį 
i mėnesiui kalėjimo užtai, 
' kad jis neleido savo karvių 
; antstoliui aprašyti.

Šiomis dienomis Ukmer
gės mieste sudegė Pagirio 
virvių dirbtuvė ir buvęs prie 
jos baldų sandėlis.

PALEIDŽIA KALĖDOMS 
600 KALINIŲ-

Alabamos valstijoj šįmet 
paleista namo 600 kalinių 
Kalėdų šventėms. Po dviejų 
savaičių visi jie vėl turės 
grįžti kalėjiman. Bet ar su
grįš, da nežinia.

New Yorko Virškelis Eis Požemiu.

į!31!

britui * i ?Tf D pTnntM 
*m-?: a'pft u

Čia matosi New Yorko Sixth avenue dalis ir aukštutinis 
geležinkelis (elevated), kuris buvo pastatytas 40 metų at
gal. Dabar nutarta jį nugriauti, o jo vieton iškasti tunelį. 
Darbas prasidės 1940 metais.
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APSIVED1MAI.
Noriu susipažint su dora mergina 

ąr našle, tarp 35 ir 45 metų amžiaus. 
Esu jau pabuvęs vaikinas. Turiu ne
blogą darbą. V. S. (1)

117 Reid avė , Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui pasiturin
čios merginos arba našlės be vaik-, 
nesenesnės 45 metų. Su pirmu laišku 
prašau prisiųsti savo paveikslą, kurį 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu. Aš 
esu našlys be vaikų, nerūkau ir svai
ginančių gėrimų nevartoju, turiu sa
vo nuosavybę. M. S., (1)

118 Danforth avė., Pittsfield, Mass.

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių lipų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokia- 
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

Parsiduoda Farma.
18% akerių ant King street, West 

Hanover. 4 ruimų stuba, barnė 50x60, 
pašiūrė, obelų, vištininkai ir įran
kiams daržinė. Turi but parduota su
tvarkyt palikimą. Kaina $2.500.

JOHN F. NELSON (1) 
West Hanover. Masš.

Pajieškau gyvenimui draugo, tei
singo ir ne girtuoklio, nuo 35 iki 45 
metų amžiaus; aš esu 36 moty. Su 
laišku nraįau prisiųst savo paveiks
lų, kurį pareikalavus sugražinsiu.

Mrs. A. Samuolienė (1) 
G60 Richmond st.,

Toronto, Ont., Canada.

Pajieškau 
našlės a 
tų; esu 
pasituriptis. 
Su pirmu 
paveikslų, 
tinsiu.

Empire

rimtos merginos arba 
np įvedimui nuo 20 iki 40 me- 
i nevedes-vaikinas, 35 metų, 

Dirbu aukso kasyklose, 
laišku prašau prisiųst ir 
kurį pareikalavus sugrą- 
.1. J. Kalvyn (2) 

Gold Mine,
Empire, Ont., Canada.

Užrašyk Jiems /

A NAUJIENAS
--bus geriausia

Kalėdų Dovana!
JJS ■

TEGUL KALĖDŲ DIEDUKAS užrašo jūsų šeiniai ai- jūsų drau
gams NAUJIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana 

iš visų dovanų. Šia dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasiųsime ;_ 
Gražią Kalėdų Pasveikinimo Kortelę.

NAUJIENOS metams Chicagojc .................................... S8.00
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje ................................. $5.00

JŠPILDYKJT_ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN._
NAUJIENOS.
1739 So. Halstcd St.
Chicago, III.
Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems metams. Pra
dėki! siuntinėti nuo ________________________  dienos šiuo adresu:
VARDAS ........................................................................................ ..........................
ADRESAS ............................. J............................. ................................... ...........
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KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčia

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.—$1.26. Pinigus galima siųsti popierių; dolerį 
arba "Money Orderį". Adresuoki! sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 51. Gruodžio 21 d., 1938 m.Moterims Pasiskaityt
X ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
 M. MICHFI^SONIENĖ. 

NEPYKIME DĖL MENK
NIEKIŲ.

Piktumas ir kerštavimas 
rra didele, nors kartais ne- 
švengiama yda musų gyve
nine. Jis netik atima iš mu
lų linksmumą, pasitenkini- 
ną ir ramumą, bet didelis 
liktumas ir susikrimtimas 
iar labai kenkia ir musų 
sveikatai. Jis suardo musų 
įervus, o susinervavęs žmo- 
sus netik netenka proto lyg
svaros, bet visa sujudinta 
sistema nukenčia. Susiner
vavęs jis negali kaip reikia 
maisto suvirškinti, gauna vi
durių suirimą ir dažnai nuo 
:o suserga. Žmonės, kurie 
dažnai pyksta, daug grei
čiau ir pasensta, nes ta ne
maloni, žiauri ir neužganė
dinta išvaizda palieka jų 
veide raukšles.

O mes pykstame dažniau
sia be jokio reikalo, visai 
dėl kokio nors menkniekio, 
dėl pletkų ar ištarto kokio 
žodžio. Ir kuo daugiau pyk
stame, kuo daugiau apie tai 
mąstome, tuo didesnis “bau
bas” atrodo, tuo skaudesnę 
skriaudą jaučiame.

Už kokius menkniekius I 
žmonės pykstasi, gali but 
pavyzdžiu atsitikimas tarp 
dviejų man gerai pažįstamų 
seserų. Per ilgus metus jos į 
labai gražiai ir pavyzdingai 
sugyveno. Bet šiandien jų 
santikiai jau visai kitokie. 
Jau viena kitos nelanko ir 
nekalba. Piktumas prasidė
jo iš nesusipratimo. Vienos 
sesers vaikas pradėjo lan-

nieko bloga nemanydami, 
todėl ir kitiems turim už to
kius menkniekius atleisti ir 
daug dėmesio į tai nekreip
ti.

Tegul bus ir ne menknie
kis. Sakykim, jus turite pa
grindo pykti, nes ištiesi] esa
te apšmeižti ar nuskriausti. 
Ką gi čia piktumas pagel-1 
bes? Nieko. Daug geriau do- 
\ anoti ir stengtis pamiršti, Į 
negu kad širdyj nešioti pa-; 
giežą. Gyvenimas yra per 
t: umpas ir šiaip visokių ne
malonumų pilnas. Stengki- 
n.ės padaryti ji biskį laimin
gesnių ir linksmesniu, gy
vendami geresnėj santaikoj.

Dabar, laukdami Kalėdų 
i Naujų Metų, visi turime 
pasižadėti dėl bile menknie- 
1 lų nepykti. Visi stengki- 
i ės geriau sugyventi su sa- 
i i giminėmis ir draugais. 
Jei buvome su jais susipykę, 
i usiųskime jiems švenčių 
1 asveikinimą ir vėl užmegs- 
kime draugiškus ryšius. Tas 
] alengvins musų sąžinę ir 
pralinksmins musų buvusius 
draugus. Lai visi nemalonu
mai žūsta su senais metais!

Kapse.

Kai ateina Kalėdos, moterys Amerikoje negali ramiai užmig ti. Iš vienos pusės reikia rū
pintis, ką nupirkti draugams ir giminėms dovanų, o iš kit os pusės norisi žinot, ką jos 
pačios gaus iš savo draugų. Biznieriams Kalėdos pelningiau sis metų laikas.

Humoristika

kyti aukštesnę mokyklą, o s 
antroji sesuo nieko apie tai 
nežinojo, ir kai ji buvo kai
mynų paklausta, ar tiesa, 
kad jos seserėnas pradėjo 
mokytis, ši atsakė, kad ji 
nieko apie tai nežinanti. Iš
girdo apie tai vaiko motina 
ir to užteko, kad nutrauktų 
santikius su savo seserimi.

Ir yra tūkstančiai žmonių, 
kurie pykstasi

KOKIOS SPECIALYBĖS 
MOKINTI VAIKUS.

Žmogus pradeda rūpintis 
apie savo ateiti jau iš pat 
mažens. Musų vaikai nori 
žinoti, kokį darbą jie užau
gę dirbs, kaip jie tą darbą 
gaus ir kaip prie jo pasiruo
ši. Čia jiems stengiasi pa
dėti šiek tiek ir valstybė

daug pramokti, jeigu tėvas specialistų ir žino, 
yra gabus žmogus ir moka reikia išsilavinimo.
“meistrauti." Tėvo padeda- jos turėtų rūpintis jaunų kalboje atsikirsti. Gal but ji 
mas, vaikas gali netik gero-' darbininkų ateitimi. Turėtų nutylės, bet tokia moteris 
kai pramokti, bet pas jį išsi-' jiems vadovauti ir padėti, ' bus be liežuvio.
dirba ir palinkimas prie to- j Unijos turėtų turėti tam tik- 
kio darbo. Toliau vaikas jau slui bendrus komitetus arba

kokio. Jus niekados nesutiksi! 
Taigi moteries, kuri nesugebėtų

Garsusis graikų galvočius 
Aristotelis paklaustas, kodėl

iteigdama amatų mokyklas. 
Pet tai labai siaura ir nepa
kankama pagalba. Nes jo
kia mokykla negali vaiko 
išmokinti pilno amato. Kiek 
ji nesistengtų, vistiek ji ne
gali įsitaisyti nei tokių maši
nų, nei tokių darbų dirbti 
kokius matome dideliuose 
fabrikuose dirbant. Mokyk
la gali duoti vaikui šiek tiek 

ir kerštauja teorijos ir truputį praktikos, 
vieni kitiems be jokio reika- bet visa tai bus labai ele- 
lo, arba dėl tokių menknie- mentariška, palyginus su 
kių, Į kuriuos visai nereikė- tuo, ką amatninkas turi ži- 
tų kreipti dėmesio.

Mes turime stengtis ge
riau ir šalčiau dalykus svar
styti. Turim apgalvoti, ko
kia bus nauda iš to, jei mes

noti ir mokėti tikroj pramo
nėj.

Tikriausis ir geriausis bū
das išmokti specialybės, tai 
eiti mokiniu į tikrą dirbtu-

už kiekvieną menkniekį ar vę, kur dirba išlavinti ir pri- 
neprielankų žodį pykšime, tyrę specialistai. Tokiu bu- 
Turim atminti, jog visi'esą- du yra išmokę visi garsus 
me “griešni” žmonės ir kar- amatninkai ir menininkai, 
tas nuo karto visai nejučio- Visų pirma vaikas pasiūlo
mis galim . prasitarti, visai kiną namie. Ypač jis gali

Čia yra parodytas Fleming Tacket, 34 metų amžiaus mai- 
nerys iš Kentucky valstijos, ir jo 10 metų amžiaus žmona 
Rosie, kurią jis šiomis dienomis vedė. Iki šiol mergaitė su 
savo tėvais gyveno urve, nes pastogės neturėjo; dabar jos 
tėvai atėjo gyventi pas žentą, nes jis turi būdą pasistatęs. 
Ir šitokie dalykai dedasi ne Kinijoje, bet “laimingoje” 
Amerikoje.

gali pasilavinti mokykloj, o tarybas, kurios rūpintųsi Aristotelis paklaustas, kodėl 
ant galo turi būtinai susiras- jaunuolių lavinimu. Jos tu-1J1S mo*erU
ti mokinio vietą tikroj dirb- retų kooperuoti su amatų £l0Zl> į“sake. Del to, kad 
tuvėj. ■ mokyklomis ir su dirbtuvė- nesu a^*as- .

;>• Jin,™ mis šituo reikalu. Dpia. kol Vincas.mis šituo reikalu. Deja, kolKur ir ko mokintis, šitam 
straipsny negalima nurodyt, P<as jos t° nedaro, 
nes t’ai priklauso nuo aplin- p - 1 SRIUBA.

Kadangi sriuba yra kiek
vienų pietų pagrindas, tai ji 
turi but pagaminta gerai ir 

‘ nvit-i iL-irto nviij volrrill

KĄ ŽMONĖS KALBA 
LAISVĖS ALĖJOJE.

—Didelio čia daikto 
Šitas viršininkas!
Ar senai jis basas 
Baravykus rinko!
—Nieko jis nematė, 
Nič nieko nežino.
Tik per didį vargą 
šičia Įsitrynė.
—Pažintys, ponuli, 
O ne atestatas! 
Liurbesni praslysta, 
O gabių nemato.

—šitas, va, kur eina 
Skrybėlėtas, aukštas, 
Įžūlaus likimo 
Buvo jau palaužtas.
—Bet, žiūrėk, pauost 
Fakulteto kvapo, 
Ir po poros metų 
Referentu tapo.
—Va, anas storulis, 
Kur paleido durną, 
Turi erdvų butą 
Ir su patogumais.
—Kvailas, atsiprašant, 
O padarė biznį.
štai kur musų krašto 
Ateities tragizmas!

“APSIŠVIETĖ.”
Vienas Kauno inteligentas, 

mėgstąs vartoti kalboje aukštus 
ir mandrius, tarptautiškus žo
džius, nors ne visada jų prasmę 
teisingai pats suprasdavo, pano
ro sužinoti, kas tai yra subjek
tas.

—Subjektas? Bet kuris žmo
gus yra subjektas. — buvo at
sakyta jam.

—O kas yra objektas?
—Bet kuris daiktas.
—O idėja?
—Kiekvienas naujas dalykas, 

kilęs galvoj, yra idėja.
Taip apsišvietęs Kauno ponas 

nuėjo į krautuvę pirkti šukų.
—Ei, subjekte,—tarė jis par

davėjui, — duok man objektą, 
man reikia idėjas iš galvos iš
šukuoti “Musų Jaunimas.”

_________ ____ _______ Reikia pripažinti, kad tė- 
kybių, kuriose vaikas auga, yams. kartais sunku patiems 
ir nuo jo palinkimo į vieną, šitokiuose reikaluose susi- 
ar kitą šaką.. Čia tik nuro- orientuoti. Ypač sunku ateL _
dėm, kokiu keliu reikia spe- vmms, kurie nemoka gerai. P1 Raikyta pue kitų valgių, 
cialybės mokintis. šios šalies kalbos ir da ne-I Kad sriuba butų skonin-

Pačiam vaikui činnina pažįsta gerai šios šalies so- S'a tyra> reikia ją virinti 
ciniku misinriipntnnti cialio gyvenimo. Vieni ju ant silpnos ugnies. Smalkus
a u..su.s °. Jentuotl- ,a^a man0 ka(] amato mokintis virimas neleidžia suvirti po
liau, jis ir drąsos neturi da- mdn?’. Kdn dmd.t? mOKinus neo-alima in nn- - - - ■ • neuzsimoka, o kitiems ama-J°!lls .11 negalima jų nu-

tas išrodo da perprastas da- griebti.
ivVac* iio cfono-iaai ciimi ič-1 Mėsą reikia nuplauti kar

štam vandeny, užpilti šaltu 
ir lėtai virinti graibant pu
tas. Kiek pavirinus, kai jau 
nebus daugiau putų, pridėti 
svogūnų, morkų, petruškų, 
salierų, žalių pipirų ir kitų 
prieskonių. Kaip viskas gė
lai suvirs, mėsą galima išim
ti ir sriubą perkošti. Bulioną 
tada galima pastatyt šaltai 
ir kitai dienai. Iš jo galima 
padaryt visokių sriubų.

ryti kokius nors žingsnius 1 
savistoviai. Čia jam būtinai 1 
turi padėti tėvai. Jeigu tėvai : 
nežino kur kreiptis ir ko 
jieškoti, jie turėtų pasiklau- : 
sti kitų žmonių, kurie dau
giau už juos išmano. Gali
ma kreiptis į mokyklų tary
bą. Galima kreiptis į savo 
profesionalus patarimo pra
šant.

Jei vaikas ir tėvai yra jau 
nusistatę, kokios specialy
bės imtis, tuomet patartina 

. kreiptis tiesiai į tos specia- 
! lybės įstaigas ir klausti, ar 
nepriimtų vaiko mokytis. 
Padėkim, vaikas nori but 
>adio mechanikas; tuomet 
įeikia kreiptis į tokias fir
mas, kurios gamina radio' 
aparatus. C j / 
but laikrodininku, kreiptis į 
laikrodžių dirbtuvę. Norint 
mokintis automobilių me-' 
chanikos, reikia kreiptis į 
gerą automobiliu dirbtuvę. 
Ir taip toliaus.

Bet einant mokintis, rei
kia taip ir susiderėti, kad 
jaunuolis butų mokinamas. 
Nes nuėjus į dirbtuvę vien 
Lik darbo prašyti, nedaug 
teišmoksi. Amerikoj darbas 
yra labai paskirstytas ir 
specializuotas. Siuvėjas kar
tais siuva per ilgus metus ir 
vistiek negali nieko pasiūti, 
nes jis siuva tik knypkius, 
aiba vien tik skyles knyp- 
kiams. Kitas vėl vien tiktai 
prosina ir net knypkio ne
moka įsiūti. Be to, kai dar
bas pasibaigia, jis yra atlei
džiamas ir gal daugiau toj 
dirbtuvėj jam jau neteks 
dirbti. Su mokiniu turi but 
kitaip. Jis turi mokintis 3 ar 
4 metus, turi išmokti visą 
darbą dirbti ir jo iš darbo I 
nepaleidžia.

Šituo turėtų susirūpinti ir 
darbininkų unijos. Unijos 
žino geriau negu kas kitas, 
kiek kurioj pramonėj reikia :

lykas; jie stengiasi sūnų iš
leisti į daktarus, advokatus 
ar kitokius profesionalus. 
Kas turi tam tikslui pinigų, 
gali leisti vaikus į profesio
nalus; bet kas daryti tiems, 
kurie pinigų neturi? Geras 
amatas yra tinkamiausis 
daiktas.

ITALIJA VERKIA.
Italijoje viena moteriškė 

pagimdė tris vaikus, ku
liuos, patrijotizmo vedama, 
pavadino Benito (Mussoli- 
nio vardas), Umberto (ka- 
j aliaus vardas) ir Italija 
(šalies pavadinimas).

Mussolinis nuėjęs aplan- 70 1111LCI. 1UV.11U ... . 1 .
O jeigu jis nori W1 ir pagerbti tą trynuku ■ - - ■ • ■ -jmotiną. Susitikęs ją užklau

sė, ką veikia jos vaikai? Mo- ■ 
tina atsakiusi: “Benito žin
da, Umberto miega, o Itali
ja verkia.” Kūjų Vincas.

REIKŠMINGOS PA
STABOS.

Jeigu moteris teka antrą 
kartą, tad visados reiškia, 
jog ji buvo nelaiminga su 
pirmuoju vyru. O Jeigu vy- 
las veda antrą kartą— tai 
rodo, jog jis mylėjo savo 
pirmąją žmoną. Moteris 
jieško laimės, vyras mėgsta 
> izikuoti savaja.

Moteris, tai angelas visais 
savo vyro atžvilgiais. Ji gro-, 
žio atstovė, meilės nešėja, 
gyvenimo varguose ramin
toja ir didžiausis vyro pa- 
ididžiavimas.

Sveikatą, kaip ir laimę, 
mes imame branginti tik ta- Į 
Ca,’kai jos netenkame.

Nušluostykime vaikams 
Į ašaras. Ilgas lietus ir gė
lėms kenkia.

Moteiys giria padorų vy
riškį, bet nemyli jo. i

KAS ČIA NEGERAI?

Mergaitė graži, bet negerai 
stovi — perdaug išlenkti į 
vieną pusę keliai. Traukiant 
fotografijas, tokie dalykai 
reikia turėti galvoj.

IŠPAŽINTYS.
Esu geras šeimos tėvas, 
myliu žmoną ir vaikus, 
kas, jei kartais pavedžioju 
draugo žmoną po laukus!

*

Esu rimtas blaivininkas, 
tautai ateitį kuriu,
Visos smuklės man patinka, 
nes po truputį geriu.

*

Esu didis literatas, 
storas knygas prirašau, 
ir už šituos plagijatus 
honorarų daug gavau.

*

Esu nuoširdus klebonas, 
laimėn griešninkus vedu, 
užu litų pilną saują 
dirbu Viešpaties vardu.

Zigmantas Vingierka.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 193S METAMS.
A. Bilvinskas — pirmininkas, 

711 — 8-th st,, Waukegan, Ill.
Jos Mačiulis — pirm, pagelbininkas, 

906 l'rescott Si. Waukegan, III.
Suzana Gabris—nutarimų rast.

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

720 Vine Place, Waukegan, 111
K Vaitiekūnas — kasierius.

726 — Sth St., Waukegan, UI 
Kases Globėjai:

J. Petraitis, D. Lauraitis.
K nygiai:

D. Lauraitis, K. Ambrazunas.
Maršalkos:

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

dienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybes Svetainėje, kamp. Sth ir 
Adams Sts., Waukegan, III.

MENĄ REIKIA SUPRASTI.
Paveikslų parodon užėjo far- 

merys ir pareiškė, kad jis norė
tų nusipirkti bent vieną tikrojo 
meno kurinį. Artistas parodė 
jam vieną nutepliotą drobės lo
pą ir sako:

—Aš manau, kad šitas ge
riausia tamstai patiks.

—O ką jis reiškia?—klausia 
farmery s.

—čia karvė ėda dobilus.
—Kad aš dobilų nematau?
—Tamsta jų nematai dėl to, 

kad karvė juos jau suėdė.
—Na, tai kur toji karvė?
—Karvė jau nuėjo. Meną, 

matai, reikia suprasti! — pridū
rė artistas.

Farmerys žiurėjo j tą meną, 
žiurėjo, pagaliau nusispiovė ir 
nuėjo.

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95.............. 35c.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS;

(1) NeUŽsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giriu; (,'!) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jo«e nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ........................ 15c.DR. MARGERIS

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p’, 

ir nuo (iikiJšrtJO vakaro, 
šventadieniais: 10 iki 12 dienų. 

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
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Į SVEIKATA f
' TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 1 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
I

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygienes.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mau.



KELEIVIS,_ SO. BOSTON Septintas Puslapis

* KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
| (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos LttikraVčlų.)

Kauno Ponių Bylos 
Su Tarnaitėmis.

Žaliajame kalne, Kauno 
priemiesty, pas ponią tarna
vo nesenai iš kaimo atvyku
si mergaitė. Kurį laiką pa
tarnavusi, mergaitė atsakė 
vietą ir norėjo išeiti, bet po
nia jos neleido, vertė ir to
liau pas ją tarnauti.

Kad tarnaitė nepabėgtų, 
ponia laikė ją virtuvėje už
rakinus. Bet tarnaitė vieną 
dieną iššoko pro langą ir 
nubėgo į policiją. Policijai 
ji nusiskundė, kad ponia ne
grąžinanti jos paso.

Kai tarnaitė iš policijos 
sugryžo, tai ponia ją sumu
šė. Sumušta mergaitė nubė
go pas vieną advokatą, ku
rio patarta iš miesto gydyto
jo paėmė pažymėjimą, liu
dijantį, kad ji sumušta.

Kitą dieną policininkas 
nuėjo pas tą ponią ir iš jos 
atėmė tarnaitės pasą.

Tarnaitė poniai iškėlė dvi 
bylas: civilinę bylą jieško- 
dama 35 litų mėnesinės al
gos ir baudžiamają bylą už 
sumušimą. Abiejose bylose 
tarnaitė laimėjo. Kauno 
apylinkės teismas civil, by
loj tarnaitei iš ponios atitei- 
sė 35 litus, o baudž. byloj 
ponia pripažinta kalta ir nu
bausta trijomis paromis na
minio arešto.

Baudžiamoji byla buvo 
sprendžiama dusyk, nes pir
mą sykį ponia prašė teismą 
kad bylą atidėtų, ji pristaty
sianti liudytojus.

Ponia liudytoju pristatė 
savo vyrą, kuris teisme liu
dijo, kad tarnaitė jo žmoną 
užpuolus mušti ir paskui nu
bėgus į policiją skųstis.

Bet teismas tuo liudytoju 
nepatikėjo.

Antroj byloj buvo kaltina
ma tarnaitė pavogus ponios 
drabužių.

Ponia tvirtina, kad tar
naitė išeidama ją apvogus. 
Tarnaitė teisme į 
kad ji pas tą turtingą ponią 
tarnavus ir išeinant ponia 
nesumokėjus algos. Kai ve

TRIJŲ ŽMOGŽUDYSČIŲ 
BYLOS APELIACIJOS ‘ 

RŪMUOSE.
Lapkričio 16 d. Rūmai 

sprendė tris baudžiamąsias 
bylas dėl žmogžudysčių?

Praėjusių metų gruodžio 
20 dieną Alytuje plėšimo j 
tikslais buvo nužudyta I. 
Gronienė, 60 metų amžiaus 
krautuvninkė. Už Gronie- 
nės nužudymą tieson buvo 
patrauktas Aleksas Šimele- 
vičius ir apygardos teismo 
nubaustas visą amžių kalėti. 
Šimelevičius padavė apelia
cinį skundą Rūmams, bet 
Rūmai dabar jo skundą at
metė.

Antras nužudymas buvo 
Dusetose, šįmet gegužės 3 d. 
Leopoldas Šutas dėl žemės 
turėjo ginčų su savo pusbro
liu Jonu Petroku. Išgėrę 
pusbonkį, Petrokas su šutu 
dar labiau vienas prieš ant
rą įniršo ir Petrokas Šutą 
nužudė; nužudęs tvarte, mė
šluose paslėpė. Apygardos 
^eismas Petroką nubaudė vi
są amžių kalėti. Rūmai apy
gardos teismo sprendimą 
patvirtino.

Trečias įvykis buvo Ma
žeikių apskr., Lapių valse. 
Vaidai kilo irgi dėl žemės. 
Zenonas Kakštys susitarė su 
Pranu Paulausku ir jo žmo
na nužudyti J. Girulskį ir J. 
Lindę. Susitarė ir nužudė. 
Apygardos teismas Kakštį 
ir Paulauską nubaudė visą 
amžių kalėti, o Paulauskie
nę 10 metų kalėjimo. Rūmai 
Kakščiui ir Paulauskui bau
smes patvirtino, o Paulaus
kienei bausmę sumažino ligi 
šešerių metų sunkiųjų darbų 
kalėjimą.

NEPILNAMETIS PADE
GĖ DU UKIUS.

Šiomis dienomis Gelgau- 
idiškio nuovados ribose bu
vo padegti du ūkiai: vienas 
—Vlado Išganaičio, gyv. 
Gelgaudiškio miestelyje, su- 

jrnrHniyr degė lentinis kluonas su U UCllUtJ Id., i v. . *. . , . .
u . i rimirlnic’ w žirnio Iai nmc’i o i ošiaudais ir kitais buvusiais 

jame daiktais. Nuostolių pa
daryta apie L300 litų. Ant- 

.gyv.liau ji nueidavus prašyti ai- į?s. Reinio,
gos, tai ponia vis žadėda- Pakalniškių kaime Gel- 
vus atsiskaityti, o viena syk gaudiskio valse., sudege gy- 
išeinant, davus sena sukne- ^anąmąs namas, tvartas, 
]ę, kojines ir dar koki ten daržine pašaras ir kiti smul-

’ ’ ' ’ Kai ji dar syki k\s daikĮai- Nuostolių pada- 
nrašvti. tai noPLVta apie 6,000 litų. . Nuo

menkniekį. ] .... __
nuėjus algos prašyti, tai po
nia ėmus sakyti, kad ji atly
dinus natūra (drabužiais). 
Bet kai kaltinamoji natūra 
atlyginimo nepripažinus, tai 
ponia ją pradėjus vaginti.

Žinoma, ar kaltintoja ar 
kaltinamoji sako teisybę iš 
šalies sunku pasakyti, bet 
Kauno apylinkės teismas 
priėjo išvadą, kad tarnaitės 
įtvirtinimai teisingi, kad ap- 
Vaginimas nepatikimas ir 
'tarnaitę išteisino.

Ponia apylinkės teismo 
sprendimą apskundė Kauno 
apygardos teismui ir kalti
nimui prieš tarnaitę palai
kyti pasamdė advokatą, pa
ti ponia į teismą atvažiavo 
nuosavu automobiliu.

Bet nežiūrint kaltintojos 
pastangų ir apygardos teis
mas tarnaitę išteisino, apy
linkės teismo sprendimą pa
tvirtino, o ponios apeliaciją 
atmetė.

Treinio trobesių užsidegė 
Jono Tirliko trobesiai ir su
degė daržinė, tvartas ir pa
šaras. Nuostolių padaryta 
apie 2,000 litų. Sudegęs tur
tas nebuvo apdraustas. Gai
sro metu sulaikytas Įtartinas 
pilietis, kuris pasirodė esąs

Nauji Čekoslovakijos Vadai

Iš kairės parodytas Emilis Hacha, išrinktas naujas Čeko
slovakijos prezidentas, o dešinėj stovi armijos vadas gen. 
Syrovy.

I KAUNO ĮSTAIGA. KUR SUNEŠA
MOS ŽMONIŲ AŠAROS.

ŽMONĖS JAU NESIDOMI 
RINKIMAIS.

Žmonės nuo l inkimų ir | 
domėjimosi viešais reika
lais jau tiek atpratinti, kad 
Selynos seniūnija Rokiškio 
apskrity visi metai kaip ne
įstengė išrinkti valsčiaus ta
rybos narių. Vargais nega
lais išrinktas lapkričio 20 d. 
ūkininkas Lašas.

Žmonės sako: “Ką ma- 
čys, kad mes balsuosim? 
Jeigu išbalsuosim ne fašis
tą, tai apskrities viršininkas 
vistiek jį atmes.”

19 metų Jonas 1______ , ...
lęs iš Kaimelio kaimo, Ki
dulių vai. Jis kvočiamas pri
sipažino Išganaičio ūki pa
degęs iš keršto kitų Įprašy
tas, o Treinio — padegęs 
dėl to, kad gaisro metu ga
lėtų ką nors pasivogti. Įta
riamasis Mildžius yra teis
mo baustas už vagystes du 
kartus. Iš kalėjimo buvo pa
leistas prieš porą savaičių, 
lapkričio 4 d.

Mildžius, ki-i JI ĖJO PRIE PANELĖS 
> kaimo, Ki- ŠVENČIAUSIOS KELIA-

UŽ TĖVO NUNUODIJI- 
MĄ DUKTĖ NUBAUSTA 

15 METŲ KALĖJIMO.
Sasnavos vals., Smaliny- 

čios kaime 1937 m. balan
džio 10 d., mirė R. Čėsna, 
nunuodytas aršeniku.

Čėsnos nunuodijimu bu
vo apkaltinta velionies žmo
na ir trys dukterys.

Apygardos teismas žmoną 
ir vieną dukterį išteisino, o 
dvi dukteris nubaudė: Oną 
Čėsnaitę visą amžių kalėti, 
Elzę—15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.
Nubaustosios padavė skun

dus Apeliaciniams rūmams, 
kurie dabar tą bylą sprendė 
ir apygardos teismo spren
dimą pakeitė: Onai bausmę 
sumažino ligi 15 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo, o El
zę visai išteisino.

Paskelbus teismo spren
dimą Ona linksmai šypso
jos, o Elzė pradėjo smarkiai 
verkti.

KLUPŠČIA, O DABAR 
IR SŪNŪS MUŠA.

Šiomis dienomis Kauno 
teismas svarstė Jono Keruc- 
ko bylą už motinos mušimą. 
Abudu iš Vilkenų kaimo, 
Babtų valsčiaus.

Keruckai vaidijosi dėl 
žemės.

Kadangi šioje byloje ga
lima taikintis, tai teismas 
pasiūlė motinai, kad ji do
vanotų, o sūnūs atsiprašytų 
ir byla butų nutraukta. Į šį 
teismo pasiūlymą Keruckie- 
nė atsakė: “Ponai teisėjai, 
aš jį mažą taip mylėjau, 
pasninkavau, keliais ėjau 
prie panelės švenčiausios, 
kad tik užaugęs geras butų, 
o kai užaugo jis mane mu
ša. Ponai teisėjai, nubauski- 
te jį nors maža bausme, kad 
jis žinotų, jog aš esu motina 
ir negalima manęs mušti...”

Apygardos teismas Ku- 
recką nubaudė dviem savai
tėm paprasto kalėjimo.

ŽMOGAUS SVEIKATA 
IR LINKSMYBĖ

Yra pagal (Supratimų ir išpildymų 
gyvenimo tik lo. Nesveikata, nelinks- 
■nybė, neramybė, rūpestis ir taip 
kiekvienas nenormališkas padėji- 
nas, tai yra klaidingas pildymas tve- 
imo galybės pirmu įstatymų. Rašy

kit DABAR dėl išdėstymo ir išaiški
nimo jus padėjimo. Kaip suprasit sa- 
o gyvenimo klaidas, bus lengva iš

dildyti jus aukščiausj geidavimų ir 
gyti sveikatų ir linksmybę. (52)

JOS. MATUKAITIS, P,P. D„
.177 South St.. BRISTOL. CONN.

Derybos Dėl Konfiskuotu Dvaru

Meksikos valdžia nesenai konfiskavo didelius ameiikiečių 
dvarus, kurie jų buvo įsigyti diktatūros laikais. Washing- 
tono valdžia reikalauja, kad Meksika už tuos dvarus Ame
rikos kapitalistams atlygintų. Tuo tikslu prasidėjo dery
bos, kurias veda Amerikos atstovas Lawson (iš kairės) ir 
Meksikos valdžios įgaliotinis Gustavo Serrano (iš dešinės).

TELŠIŲ APYLINKĖJ PA
SIRODĖ ATKAKLUS 

PLĖŠIKAS.
Lapkričio 17 d. Buožėnų 

miške, ant Telšių-Luokės 
kelio vėl pasiiodė ginkluo-|Įia rago apįe Kauno lombar-' 
tas plėšikas ir apipiešė tą'člą. Lombardas, tai tokia langelio priėjo 45 

biznio įstaiga, kur nelaimiu- žilti pradėjęs 
gi žmonės užsistato savo kos išvaizdos ponas. Iš vidu- 
daiktus ir gauna už juos pa- jinės švarko kišenės jis sun- 
siskolinti kiek pinigų. Ame
rikoje tokios vietos yra va
dinamos “panšapėmis.”

Kauno “panšapę” p. Rip
ka piešia taip:

Lombardan patekau, kai 
pirmoje operacijų salėje 
žmonių buvo prisikimšę iki 
durų. Ir kokia ta minia? Tai’! 
daugiausia moterys su pliu- 
šiniais, aksominiais ir kaili-1 
niais paltais. Paltai apdilę,1 
bet vis dėlto jie rodė, kad 
didelė dalis buvusios turtin
gos ponios, ne prastų vyrų 
žmonos. Jų tarpe maišėsi 
vienas kitas studentas, žilas 
inteligentas, kelios panelės 
ir dar daugiau neįspėjamos 
profesijos atstovų. Prie dai
ktų įvertinimo langelio sto
vėjo jauna čigonė. Iš didelės 
skaros kampo ji išrišo vestu
vinį žiedą ir čia iš ausų išvė- 
rė didelius, visaip išraižy
tus, auskarus. Daiktų įver- 
tintojas šias čigonės brange
nybes susibėrė ant rašomo
jo stalo, patikrino ar jie tik
rai auksiniai ir pasiūlė jai 
15 litų.

—Tamstele, už tokią kai
ną aš jų niekad neatiduosiu, 
nors iš bado ir mirt reiktų!..

—Iš tamstos mes šių dai
ktų neperkame, — turėsit 
pinigų, galėsit už tą pačią 
sumą, žinoma, sumokėjusi 
procentus, savo brangeny
bes atsiimti. — Čigonė ne- 
bepridurė nei žodžio ir nu
ėjo prie kito langelio, kur iš
mokami pinigai.

Prie langelio stovėjusių 
eilėje studentas 
rankos pakoręs 
šviesų kostiumą.
nės sumos jis už tą kostiumą 
gauti negalėjo, nes kelniii 
galai buvo nubrizgę. Už stu
dento nugaros stovėjo žydų 
tautybės pilietis su šabasine 
žvakide. Sena buvo ta žva
kidė, kraštai nulankstyti, 
bet dar žibėjo, matyt, buvo 
sidabruota. Savininkas ją 
laikė drebančioje rankoje. 
Salės gale moteriškė, pasi
dėjusi ant suolo, mankė di
delį, popieriuose suvyniotą 

I ryšulį. Tai buvo visoki išei
giniai drabužiai. Gal tai bu
vo paskutiniai šventadienio 
parėdai, bet gyvenimas į vi
sa tai nežiūri: nešk ką tik 
turi, kad sugraibytum bent 
keliolika litų. Pastebiu, kad 
keliolika litų, nes daikto, 
kuris įvertinamas mažiau 
negu dešimt litų, lombardas 
nepriima. Esą, dėl centų 
lombardui neapsimokančios 
operacijos, kurioms reikia

dieną iš Luokės jomarko 
grįžtančius 7 žydus ir 2 lie
tuvius, atimdamas apie 700 
litų.

Spėjama, kad tai vis to 
paties plėšiko darbeliai, nes 
plėšimo metodai, jo apsi

rengimas ir kitkas, tie pa
ltys. Plėšikas labai drąsiai ir 
staiga puola (nors visi sako, 

: kad jam rankos ir pats vi
sad dreba), iš krūmo ar iš 

. už kokio medžio ir labai 
i griežtai įsako nejudėti, nes 
Į už mažiausi pajudėjimą ar 
I mėginimą bėgti — tuojau 
šausiąs. Seniau vis būdavo 
fu dviem revolveriais, o da
bar kaip patamsėjo, tai 
viena ranka laiko elektros 
lemputę, o kita revolvėrį ir 
šviesdamas į akis reikalauja 

I pinigų arba gyvybės. Kas 
geruoju neduoda, tai padaro 
ir kratą ir radęs apibara, 
kad jei kitą kartą taip pada- 

, rys, tai nušausiąs. Kas ge
ruoju atiduoda ir įrodo, kad 
daugiau neturi ir pradeda 
verkti arba labai prašyti, tai 
dalį pinigų grąžina ir pri
mena, kad tik jis vienas 
toks geras vagis esąs.

DA NEGIMĘ, O JAU “ŠE
ŠIŲ METŲ.”

Kaune kartkartėmis pasi
rodydavo laikraštukas “Va
karų Vėtra” ir mėgindavo 
pirštis į savanorių organus, 
bet tas “organaš” neradęs 
visuomenėj skaitytojų, ban
krutavo. Dabar tie patys lei
dėjai sumanė pameškerioti 
skaitytųjų viliojančiu laik
raščio pavadinimu “Vėlia
va” ir, laikraštukui dar ne
pasirodžius jau rotatoriumi 
spausdintame lapely sakosi, 
kad laikraštis “Vėliava” ei
na šeštus metus ir “iki šiol 
buvo savanorių—kūrėjų są
jungos organu.”

Tuo tarpu savanorių są
junga paskelbė, kad ji tokio 
laikraščio visai nežinanti ir 
jis negalįs but jos organas.
Moteris ir Socializmas. Parašė Autrust

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
laiboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429. P"' m....................  $2.00

Šitokiu antgalviu “Lietu- daug kvitų. Taip aiškino pa- 
tuvos Žinių” reporteris Rip- reigunai.

Prie daiktų įvertinimo 
50 metų 

inteligentiš-

UKMERGĖJ ĮSIKŪRĖ 
LAISVAMANIŲ SKYRIUS

Lapkričio 20 dieną Uk
mergėje įvyko Laisvamanių 
E. K. Draugijos Ukmergės 
skyriaus steigiamasis susi
rinkimas. Be jokių skelbi
mų, o tik su pakvietimais į 
susirinkimą atvyko apie 100 
prijaučiančiųjų. Susirinku
sieji buvo inteligentai, dar
bininkai ir iš aplinkinių kai
mų ūkininkai. Nariais prisi
rašė 46. Į valdybą išrinkti: 
Deviatnikovas Jok., Biliū
nienė, Kulvietis E., Lazaus
kas ir Alseika. I revizijos 

1 komisiją — Dambrauskas, 
jBabušis ir Petrikas.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY9

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE- 
Siunčiant per paS-

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admlnistracijon 
LlO VAKARO,
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. 'Vėliau gauti garsinimai i tos 
savaitės numer| nespėjama patal- 
plnt.

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

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

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, 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.

PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!
L1ETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES- 
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

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

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

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

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

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

laikė ant 
vasarinį 

Stambes-

idai iškrapštė storoką port
sigarą ir triukšmingai jį pa
dėjo įkainuotojui ant stalo. 
Šis portsigarą apžiurėjo, 
rankoje pasvarstė, spustelė
jo raudonai žėrinčią akutę, 
atsidarė viršelis, kuriame 
buvo rusiškas įrašas: ‘‘Caro 

| Mikalojaus I dovana p. P. Š. 
|i:ž pasižymėjimus aktingoje 
i vidaus tarnyboje.” Portsi- 
Igaro savininkas pridūrė:

—Tai mano, amžina at
ilsį, tėvelio palikimas. Mir
damas jis pasakė: “Vaikai, 
aš jums palieku nejudomą 
turtą, su juo galit daryti ką 
norite, bet noriu, kad ši ma
no gauta dovana, portsiga
ras, butų atmintis netik 
jums, bet ir jūsų vaikų vai
kams.” Aš jį visuomet išsi- 
pirksiu, — galit ir mažiau į- 
kainuoti...

Už šio pono stovėjusi mo
teriškė pro dekolte panėrė 
ranką pakaklėn, ištraukė 
ant retežėlio kabančią Kris
taus “muką,” ją iš abiejų 
pusių išbučiavo, nukabino 
nuo kaklo ir padėjo ant lan
gelio. Įkainuotojas brange
nybę pavartė, grąžino savi
ninkei nuvalyti ir pasakė, 
kad gausianti 15 litų. Mote
riškė sutiko.

Dienos viduryje lombar
do operacijų salėje klijentų 
eilės nemažėjo, bet vis didė
jo. Tarp menkų ir suvargu
sių moterėlių, išdžiuvusių 
jaunų vyrų, plikti pradėju
sių darbininkų eilė stovėjo 
ir storas ponas, kuris ranko
je laikė juodą, ilgais skver
nais fraką. Ateina balių se
zonas, frakai bus labai rei- 

. kalingi, bet, matyt, tas po
nas su baliais reikalus nu- 
traukė, jo gyvenimas bus 

i pakrypęs perdaug jau pro- 
■ zaiška kryptimi.

Į operacijų salė, kuri yra 
trečiame namų aukšte, už
dususi moteriškė atsikraus
tė su vaiko vežimėliu. Ar ji 
tą savo prekę užstatė, nebe
mačiau. Gyvenimas žmones 
verčia netik išeiginius dra
bužius, darbo įrankius, bet 
ir tikinčio brangiausi tūrtą, 
—rąžančius ir škaplerius 

1 lombarde užstatyti, bile tik 
gali litų gauti.

PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

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

“A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires. Argentina.'GRAŽIOS EILES, DAINOS IR BALADOS
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 rųšnj eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog 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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Vietines Žinios
Franas Kėžis, retų antikų j didelis nuostolis namų savi- 

kolektorius.
Franą Kėzį žino turbut 

visi South Bostono lietuviai, 
nes jis senai jau čia gyvena 
ir kitąsyk daug veikdavo 
pažangiųjų organizacijų! la
bui. Bet mažai kas žino, kad 
mušti kaimynas drg. Kėžis 
yra didelis meno mėgėjas, 
retų antikų kolektorius. Šių 
žodžių rašytojui teko aną
dien būti draugo Kėžio na
muose ir pamatyti tokių da
lykų, kokiti joks kitas lietu
vis Amerikoje turbut neturi 
ir gal nėra nei matęs.

Drg. Kėžis turi puikų 
apartmentų namą prie 
Emerson gatvės, kuriam su
modernizuoti jis nesenai iš
leido $12,000. Jis pats uži
ma didelį apartmentą, ir vi
si jo kambariai pristatyti 
puikiausiais franeuzų skulp
torių kuriniais, retais me
džio raižiniais, kiniečių ii 
japonų artistų dirbiniais. Y- 
ra taipgi labai įdomių gam
tos retenybių, geologinių ii 
mineraloginių radinių.

Visa tai drg. Kėžis yra su
pirkęs iš likviduojamų Ame
rikos turtuolių “estatų.” Yra 
pas jį nedidelių staliukų, už 
kuriuos jis yra mokėjęs po 
$100'ir daugiau. Mėgsta jis 
tuos daiktus dėl to, kad pats 
yra menininkas, Rygoje iš
mokęs dailiojo medžio dar
bo, todėl kiekvienas piuvis 
jam yra suprantamas, ver
tingas ir malonus.

Gyvena drg. Kėžis labai 
gražiai ir mėgsta svečius ge
rai pavaišinti. Tik vieną jis 
turi nesmagumą—tai 
turingus kaimynus, 
kiemo gyvena airiai, 
turi įsitaisę kieme 
ching bag,” ir susirinkę pra
tina savo kumštis. Prieš tuos 
triukšmadarius yra net byla 
užvesta ir daug apie tai bu
vo jau rašyta vietos dienraš
čiuose. Bet gatvinė spauda 
visuomet meluoja. Ji rašo, 
buk tą “bėgį” “punčiuojan- 
ti” tūla moteris daktaro pa
tarimu, nes tokia mankšta 
esanti reikalinga jos sveika
tai. Kėžis iš to juokiasi. Jei
gu tai butų šita moteris, jis 
sako, niekas nekreiptų į tai 
dėmesio. Bet dalykas yra 
toks, kad tos moteries sūnūs 
treiniruojasi į kumštininkus 
ir susiveda po 20 ir 30 bomų 
į tą kiemą. Kai visi jie pra
deda tą krepšį kumščiuoti ir 
triukšmauti, tai namų gy
ventojai negauna ramybės 
ir vienas po kitam pradeda 
kraustytis laukan. Tai yra

ninkams. Todėl drg. Kėžis 
kviečia visus savo apylinkės 
lietuvius kovoti prieš tą lau
kinį “sportą.”

Automobilis sužeidė A. 
Kupsčio dukterį.

Pereitoj subatoj po piet 
Broadway ir Dorchester st. 
skersgatvy automobilis par
mušė ir gana skaudžiai už
gavo p-lę Franę Kupstytę, 
žinomo South Bostono lietu
vių biznieriaus ir veikėjo 
drg. A. Kupsčio 16 metų 
amžiaus dukterį. Ji gryžo iš 
mokyklos, kaip automobilis 
ją parbloškė ir išmetė visas 
knygas. Automobilistas ne
sustojęs nuvažiavo, bet žmo
nės pastebėjo jo numerį ir 
pranešė policijai. Ši tuoj su
sekė, kam tokiu numeriu 
automobilius priklauso ir sa
vininką suėmė. Pasirodė, 
kad tai gerai southbostonie- 
čiams žinomas lietuvis. Kaip 
lietuviui, drg. Kupstis dova
nojo ir kartu su adv. Bago- 
čium įprašė policijos, kad 
baudžiamos bylos automo
biliais savininkui nekeltų. 
Žinoma, už mergaitės sužei
dimą turės but atlyginta.

nekul
tiž jo 
kurie 
“pun-

Lietuvių Piliečių Draugija 
išsirinko naują valdybą.
Pereitą savaitę South Bo

stono Lietuvių Piliečių D-ja 
rinkosi naują, valdybą 1939 
metams. Išrinkti buvo be
veik visi tie, kuriuos perei
tame “Keleivio” numery re
komendavo vienas piliečių 
kliubo narys, būtent: 
Prezidentu—Titus Grevis, 
Vicepr.—P. Zasimavičius, 
Prot. rast.—R. židžiunas, 
Fin. rašt.—S. Minkus, 
Iždininku—A. Macejunas, 
Maršalka—V. Paplauskas.
Direktoriais išrinkti šie:
Dr. A. Kapočius, A. Ivaš

ka, adv. F. J. Bagočius, Jo
nas Petrauskąs, adv. Juozas 
Ciunis, Stasys Stankus ir VI. 
Jakštas.

Jonas Krukonis sunkiai 
sužeistas.

Pereitą savaitę automobi
lis parbloškė ir sunkiai su
žeidė Joną Krukonį, gerai 
South Bostone žinomą lietu
vį. Apie šitą nelaimę dabar 
jis pasakoja taip:

Pereitą ketvirtadienį, 15 
gruodžio rytą, nuvažiavau į 
darbą. Einant man skersai 
Old Colony bulvaro į Te- 
neane Beach, kur dabarti
niu laiku aš dirbau, užlėkė 
ant manęs mašina. Tėškė į 
kojas ir kiek ten voliojo ma
ne—nežinau: sąmonę atga
vau tik City Hospitaly. At
simenu, kaip mane įvilko į ___  r___
mašiną, į tą pačią, ką šuva- vo suruoštas bankietas Žiny- 
žinėjo, ir atvežė į ligoninę, čios salėj. Svečiu buvo daug 
Ten išgulėjau 5 dienas ir šį jr vjsi buvo patenkinti, nes 
vakarą tik grįžau su „apgip- vakaras buvo tikrai gražus.

gražių pinigų pavargė
liams sušelpti.

Pereitą nedėldienį South 
Bostono lietuvių salėj Ame
rikos Legijono Dariaus pos
tas 317 turėjo surengęs ban- 
kietą, kad sukėlus kiek pini
gų Kalėdų “beskėms.” Ban- 
kietas pavyko nepaprastai 
gerai, nes žmonių prisirinko 
tiek, kad nesutilpo į salę. 
Buvo daroma ir rinkliava. 
Kai adv. Bagočius pasakė 
prakalbą apie tas nelaimin
gas musų šeimynas, kurios 
neturi už ką nusipirkti šven
tėms žmoniškesnio maisto, 
tai susirinkusieji pradėjo 
kloti pinigus kaip šieną. Bu
vo sudėta keli šimtai. Iš tų 
pinigų lietuvių legijonas da
bar perka “beskes” ir dalija 
suvargusioms šeimynoms.

Taigi kas žino suvargusią 
šeimyną, ypač našlę su vai
kais, kuriai reikalinga pa
galba, tegul praneša apie ją 
vienam iš šitų trijų legijono 
viršininkų: D-rui Landžiui- 
Seymourui, adv. Bagočiui, 
arba Vincui Rimkui, kurio 
adresas randasi pas A. Kup
stį.

Valdžiai reikalingi elektro
technikai.

Mus prašo pranešti, kad 
Watertowno arsenalui, ne
toli nuo Bostono, reikalingi 
Via elektrotechnikai, ypač 
tie, kurie turi patyrimo elek
trinių motortų armatūras vy
nioti. Mokestis nuo $6.64 iki; 
$7.92 per dieną. Reikia 
kreiptis ne vėliau kaip 28 
gruodžio. Platesniii infor
macijų galima gauti šituo 
adresu: Manager of First 
U. S. Civil Service District, 
Post Office Building, Room 
1040, Boston, Mass.

Žinyčia sveikina savo drau
gus Kalėdomis.

South Bostono Lietuvių 
M. Žinyčia ir jos Ministeris 
sveikina visus savo narius ir 
rėmėjus Kalėdų šventėmis 
ir linki visiems laimingų at
einančių metų. Visi nariai ir 
rėmėjai prašomi dalyvauti 
Kalėdų dienos ceremonijo-1. 
se, kurios įvyks nedėlioję, 
25 gruodžio, 11 valandą ry-| 
to ir 7 vai. vakaro. Visi jau 
žino, kad Žinyčia duoda 
gražią muziką ir giesmes 
specialiai pritaikytas Kalė
dų šventėms. Nesivėluokite, 
nes negausite sėdynių.

| Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman it. arti Central ikr.

CAMBRIDGE. MASS.

Jieškau Darbo
Lietuvių šeimynoj; esu 24 metų, A- 

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

Elena N-tė. % Mis. K. StravinK, 
7 Florence Terr., Watertown, Mass.

Roxburyje du banditai 
užpuolė ir apiplėšė žydės 
Rosės Solomon smulkmenų 
krautuvėlę. Jie pabėgo su 
50 doleriu.

Telefonas 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J» MIK0LAIT1S
Valandos.* nuo 2 iki 4 po pietų, 

n ao 7 iki 8 vakare.
117 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

KELI
DARBO ŽMON

Prenutnen
Amerikoje ..........
Pietų Amerikos

Kanadoje ir kiti 
Prenumerati 
Amerikoje ........

Kanadoje ir kitu
Valstijų ........

Apskelbimų kaii 
Kreipiantis su ki 
adresuokite:

K E L
253 Broadway,

NO. 52

suota kairiaja koja. Kaulas 
laužtas žemiau kelio. Kita 
koja tik taip sumušta. Kaip 
ilgai reikės ant kriukių vaik
ščioti—nežinau.

Jei ką rašvsit “Keleivy,” 
tai turėkit žinių iš pirmų 
šaltinių.

Lietuvių Radio Programa.
Gruodžio 24 radio pro

grama per stotį W0RL, 
8:00 vai. ryte bus sekanti: 
(1) Dainininkė Emilija Ru- 
dokiutė iš So. Bostono; (2) 
kalbės adv. S. Šalnienė, apie 
Kalėdas; (3) Radio kontes- 
tas.

Gruodžio 25, Kalėdų pro
grama per tą pačią stotį nuo 
9:30 lyte bus sekanti: 
Longin Buinio, Jr. Cavaliers ( 
orkestrą iš Cambridge; (2) | Policmanas M. J. Wha- 
šešios Birutės iš Bostono len, kuris buvo užpuolęs 
vadovaujant p. Valentinai svetimą moterį ir revolveriu 
Minkienei. Step. Minkus. grąsindamas norėjo ją išgė- 

---- . i dint, gavo 10 metų kalėji-
Žinyčia turėjo gražų ' ;mo.

Pereitą nedėldienį Bosto
ne kalbėjo Norman Tho
mas, socialistų partijos va
das. Jisai aiškino, kad kapi
talizmas jau baigia savo 
dienas ir niekas jo neišgel- 

(1) bės.

South Bostono Lietuvių 
Žinyčiai sukako jau 13 me
tų. Šitom sukaktuvėm pažy
mėti pereitą nedėldienį bu-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

114 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
R ES. 251 CHESTNUT AVE.,

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

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

371 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street.

Tel. KENmorc 5807

Dr. Wm. D. Wheeler
SPECIALISTAS

ODOS LIGŲ
Valandos: 2 iki 5 po pietą.

452 BEACON STREET,
BOSTON, MASS.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslu.'.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

12
u.
12

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 9711

BROADWAY 
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir 

Šermenų Bukietais.
Veltui pristatėm iki 20 mylių.

Savininkai:
A. Zardeskas, W. Zaniauskas.

323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr .Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 
nuo 2 iki 

t, nuo 7 iki 
, Seredom 9 iki 

ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS

Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Visiems Kostumeriams ir Vi
siems Draugams Lietuviams 
Linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

Vincas Balukonis
249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIšINT 

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.

rungtynes.
Cambridge’aus Lietuvių 

Piliečių Kliubo krepšininkų 
jauktas, kuris lošia krepšinį 
kas ketvergas Roberts 
School gimnazijoj, šį ket- 
vergą turės savo oponentais 
Newburyport Merchants A. 
C. jauktą.

Praėjusio ketvergo vakarą| 
Cambridge’aus krepšininkai 
nugalėjo Hudsono Lietuvių 
Piliečių Kliubo krepšinin
kus, padarydami 63 punktus 
prieš hudsoniečių 44.

Cambridge’aus krepšinin
kai sutinka lošti su bet ko
kiu lietuvių krepšininkų

Jaunasis Longinas Buinis, 
vienas iš geriausių mušti 
smuikininkų, puikiai pagrie- 
žė, o Helena Tralsas žavin
gai sudainavo keliatą dainų. 
Abiem publika gausiai plo
jo. Taip pat patiko svečiams 
J. Niauros-Audicko ir Vla
do Balčiaus duetas, ir D-ro 
Basanavičiaus Kliubo vyrų 
kvartetas.

Prie vakarienės nestingo 
ir geni kalbų. Kalbėjo Dr. 
D. Pilka, V. Aniesta, Rey. 
B. F. Kubilius, Kireilis (iš 
Brocktono), Čižauskas, Ja- 
nušas ir visa eilė kitų, kūnų 
pavardžių nenugirdau.

Kiek vėliau atvyko ir Dr. 
Repšys su adv. Bagočium. 
Jiedu pavėlavo truputį dėl 
to, kad turėjo kalbėti Wor- 
cesteryje.

Svečias.

Trys jauni banditai, Ca
hill, Lyons ir Edge, kurie 
apiplėšė East Miltono ban-

jauktu ir sutinka važiuoti ir padarė visą eilę kitų 
bet -‘.„r. Susižinoti su jais plėšimų, buvo nuteisti kalė-
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Visiems musų Draugams Kostumeriams linki

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

GEORGE MASILIONIS
Švenčių proga visokie valgiai bus specialiai pa 

gaminti. Prašome užeiti.

BROADWAY CAFETERIA
377 Broadway, South Bostone.

Po Nau 
Kilsi;

DIKTATORIŲ 
DEMOKRATI 

STYB

Italai griebsią I 
nisiją, o japon;

Indo-Kiniją 
Hongkc 

Visi jau yra pa 
paskutiniais k 
kos valdžia p 
prastai rūpint 
niais įvykiais, 
nas siunčia aš 
notas netikta 
bet ir Vokieti 
aiškiai pasidal 
rihgu abazu: 
stovi demokn 
diktatūra. Ir 
tų dviejų sto 
tempti, kad vii 
jasi ir ruošia 
mui,” kuris { 
kia užpuolimą

Kada visi 
tai be karo ši 
■kiausia ir neaj 
rie. dalykų ži 
jog kitas pas 
galės uždegt 
vasario ar kov 

_ -^iuoihikių’ 
y gabfnVkuiil

1. Diktatori 
pulti demok 
bes pakol šio: 
pasiruošusios 
Šitą užpuolio 
dėt tuojau po

2. Vokieti j 
štabas prade 
“Nepriklauso 
per kurią jis 
Lenkiją, So' 
Rumuniją.

3. Italija 
franeuzų Tui 
kos salą.

4. Sovietų 
nutarusi pr; 
kurstyt kon 
kratinėse šal 
no, kad bend 
Įima su jomū

5. Žydų pe 
imsiąs visą E

6. Popieži 
kuosiąs ir iš 
linį ir Hitler

7. Vokieti 
tu laiku užd 
kėjimus ir 1 
sus bažnytin

8. Japona 
gios progos 
Hongkongą 
pakrašty ir 
Kiniją.

9. Hitleris 
stengiasi įsi 
merikos pre 
turiniais ke 
daryti sau t 
resijai prie: 
stijas.

Nėra abe. 
toriai šitoki 
kurie jų yra 
biami. Pay 
jos naciai 
už “Nepril 
ną,” 6 Italij 
lauja franci 
rikoj. Tači: 
toriai turės 
karą prie 
valstybes, r 
galybė nė 
kaip jie ją 
treti metai 
ko» valstyb 
nijos darbi 
da nenuvti 
mėti reikia

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

GREITU SUSISIEKIMU
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I kiek laiko nuvažiuosit:
Harvard iki Park ......... ,. 8
Ashmont iki Washington 16
Forest Hills iki Summer 16
Everett iki Winter ,'.... 14

Puikiausia DOVANA Kalėdų Proga- 
Nes paliks atmintyje ant visados.

Tuojąus užsisakykit ir po Dolerį išmokėsit.
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CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Kalėdų 
Susipirkimams

Naudokit ELEVA1T0RĮbet kur. Susižinoti su jais i
galima šiuo adresu: Joseph. jįman nuo 12 iki 20 metų.
Plausky, 27 Plymouth st.,, . v

•<j • įsi 10I Mj
1 51 S

M

Cambridge, Mass.
Automobilis apgriovė 

namą.
Pereitą savaitę South Bo- 

stone nežinia kas važiuoda-1« 
mas automobilium išvertė ' « 
tvorą prie 464 Seventh st. ir 
atsimušęs į namo sieną su
varė ją į vidų, padarydamas 
apie $3,000 nuostolių. Na
mo viduje buvo sulaužyti 
rakandai, sudaužytos lem
pos ir nuo sukrėtimo nukri- j gj 
td lubų tinkas. Automobilis f 
tačiau pabėgo.
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ—LINKIME

BLINSTRUB'S

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.

BULOVĄ LAIKRODŽIAI
YRA VIENI GRAŽIAUSIŲ ir PASIŽYMĖJĘ

^GIT A xwBULOVir
„GODDESS OF TIME AMERICAN CLIPPER 

- -Uf.’U-?/'. .»•»» ••xrv •! jf. -

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

17 Jewels 

2975 
BULOVĄ

17 Jewels

BULOVĄ
Vį ..V

. ,. 4^EWILLGIVE YOU?A .

■LeRAL ALLOWANCE
ON YOUR OLD WATCH WHEN YOU '

TRADE IT IN FOR A now BULOVĄ
■ ■■ ■ • - -■ ••

PRE S.r t) E N T, MARTHA WASHINGTON
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Village & Grill

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perk raustom 
čia pat ir i to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubų.

VA1D0VĮLĮS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS,

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI 
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO

Telephony 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brokais.

ŠOKIAI!
ORKESTROS BE PER 
IKI UŽDAROMA.

LINKSMŲ KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linki visiems musų draugams Kostumeriams

Albert Halgerman Charles Budreckas

STRAND CAFE
Šventėms Pietus bus Specialiai prirengti.

374 W. Broadway, South Bostone.

TAISOM, PERDIRBAMI
Iš Senų Laikrodžių ir Žiedų j Vėliausios 
mados. Pilnas užtikrinimas.

Pašaukit telefonu, pristatysime už 25 mylių 
nuo Bostono.

ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4649

8
8 Taipgi taisome Automobilini Ir 

Trokus visokių išdirbančių.
Peter Trečiokai Ir
Jo« Kapočiumi! — lavininkat

Taisymo ir demonstravimo vilta:
1 HAMLIN STREET

Lamp. East Eighth St.
SO. BOSTON, MASS.

KALĖDŲ NEDĖLDIENYJE ir PIRMADIENI MUZIKALIS KON
CERTAS NUO I VAKARO.
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KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
ČIUOT j BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.
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