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DEMOKRATINES VAL

STYBES.

Išplėšė Socialistų
Vado Namą.

Kalėdų naktį, kai Ameri
kos Socialistų Partijos va
das Norman Thomas buvo 
su šeimyna išvažiavęs į sve-
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Italai griebsią franeuzų Tu
nisiją, o japonai—franeuzų 

Indo-Kiniją ir anglų 
Hongkongą.

Visi jau yra pastebėję, kad 
paskutiniais laikais Ameri- 

' kos valdžia pradėjo nepa
prastai rūpintis tarptauti
niais įvykiais. Washingto
nas siunčia aštrias protesto 
notas netiktai Japonijai, 
bet ir Vokietijai. Pasaulis 
aiškiai pasidalino į du ka- 
i ihgu abazu: vienoj pusėj 
stovi demokratija, kitoj— 
diktatūra. Ir santikiai tarp 
tų dviejų stovyklų tiek į- 
tempti, kad visi tik ginkluo
jasi ir ruošiasi “apsigyni
mui,” kuris paprastai reiš
kia užpuolimą.

Kada visi ruošiasi karui, 
tai be karo šita ruoša vei- 

• kiausia ir neapsieis. Kai ku
rie dalykų žinovai tvirtina, 
jog kitas pasaulinis karas 
galės uždegti Europą jau 
vasario ar kovo mėnesy.

šiuo' laiku yta
9 galiffit^oihfliktai, būtent:

1. Diktatoriai yra susitarę
lies U“Urugvajuje Fašis- 
pasiruošusios, apsigynimui, tams Nėra Vietos. 
Šitą užpuolimą jie gali pra
dėt tuojau po Naujų Metų.

2. Vokietijos generalinis 
štabas pradėjo agituoti už 
“Nepriklausomą Ukrainą,” 
per kurią jis planuoja pulti 
Lenkiją, Sovietų Rusiją ir 
Rumuniją.

3. Italija ruošiasi griebti 
Korsi-

šiskumo, bet ir didelių eko- čius, į jo namą New Yorke 
nominių išteklių. O fašisti- isilaugė kol kas da nesusek- 
nės diktatūros ekonominiu įi piktadariai. Bet tai nebu- 
žvilgsniu yra silpnos. ivo paprasti plėšikai, nes jie 

Tuo tarpu gi demokrati- neėmė nei pinigų, nei kito- 
nių valstybių rankose yra kių vertybių. Jie jieškojo 
dideli turtai, ypač jeigu pri- kažin kokių raštų, nes išvar- 
skaitysime prie demokrati- visą jo knygyną, išgrioz- 
nio bloko Ameriką. O gink- c] g rašomąjį stalą, išdraikė 
luotos spėkos čia irgi ne- j0 rankraščius ir korespon- 

......... .... denciją, laiškus. Visi popie
riai išmėtyti po aslą.

Norman Thomas kaip tik 
dabartiniu laiku veda karą 
prieš New Jersey valstijos 
“Hitlerį” — Jersey City ma
jorą Franką Hague’ą ir tu
rėjo prieš jį surinkęs inkri
minuojančios medžiagos. 
Taigi labai galimas daiktas, 
kad čia butą jo agentų.

LAIMINGU NAUJŲ METŲ
VISIEMS “KELEIVIO” SKAITYTOJAMS, KO
RESPONDENTAMS, PLATINTOJAMS ir ŠIAIP 
DRAUGAMS LINKIME LAIMINGŲ 1939 METŲ!

“KELEIVIO” ŠTABAS.

Rooseveltas Reikalausiąs
Milžiniško Karo Laivyno

BE TO. JIS NORI 13,000 
LĖKTUVU IR 100,000 

LAKŪNŲ.

menkos. Ant jūrių nei viena 
diktatūros šalis negali susi
lyginti su Anglijos laivynu.

Fašistai išrodo galingi tik 
dėl to, kad opozicijai jie ne
duoda laisvės pasireikšti. 
Spauda pažabota, žodžio 
laisvė panaikinta, radio ir 
laikraščiai skelbia tiktai 
valdžios propagandą. Dėl to 
iš šalies žiūrint ir išrodo, 
kad pas juos labai didelis 
vieningumas ir didelė ga
lybė. Bet ištiktųjų 
dirbtinis
kaip tik ir yra fašistų silp
nybė, nes po ta “vieningu
mo” skraiste verda didžiau
sia liaudies neapykanta dik-

Neiv Jersey “Hitle
ris” Prieš CIO.

Jersey City majoras Ha
gue, kuris yra pagarsėjęs 
kaip New Jersey valstijos 
“Hitleris,” kreipėsi į fede- 
ralį apeliacijų teismą Phila-1 
delphijoj reikalaudamas pa
naikinti distrikto teismo 
sprendimą, kuriuo CIO uni
jai jo mieste buvo pripažin
ta lygi su kitų organizacijų 
teisė ruošti mitingus ir saky
ti prakalbas. Jis, Hague, 
negalįs CIO žmonių pakęs
ti ; jis norėtų visus juos areš
tuoti ir ištremti, arba į kale

šitas 
“vieningumas”

Susirinko Nepapras
tas Rusinu Kon

gresas.
Londone gauta žinių, kad 

šį utarninką Lvove susirin-. T 1-1 • • ..OX LlLCll J Illi I\a UVVŠU OL4O11 111

tatoriams. Ir todėl jeigu jie nepaprastas rusinu (uk- 
istikrujų Ičaią piadęs, Jai jis rajiniečiu) kongresas, kuris 
t-m 1.- v m 101 o i tod h«j i rrcj nonų u . *• .— ..

nui.

Pereitą sąvaitę Montevi
deo uoste, Urugvajaus res
publikoj, sustojo Italijos ka
ro laivas “Eugenio di Sa
voia,” kuris dabar lanko vi
sas šalis, “keldamas pasau
ly fašizmo vardą.” Bet pasi
rodė, kad Urugvajuje fašis
tams nėra vietos. Kaip tik 
italai jurininkai išlipo kran- 

• tan ir kaip tik pradėjo dai
nuoti savo dainas ir sveikin
ti urugvajiečius fašistišku 
savo rankos pakėlimu, urug
vajiečiai pradėjo šaukti: 
“Šalin fašizmas!” “Lai gy
vuoja Ispanijos respubli
ka !” “Lai gyvuoja Francu- 

niiBiąa visą kiul ūpą. .. uą i: Muilini'”
6. Popiežius ekskomuni- zlJTd/ . .P.11? ^i?.s®°!inL .. 

kuosiąs ir iškeiksiąs Musso- . į?elstl taslSta.‘.
lini ir Hitleri " atsikirsti, urugvajiečiai puo-

7. Vokieti os naciai grei- '? iu0? ,Kil.° didžia“- 
tu laiku uždrausia visus ti- S!oa !',auses> . k” “®,“'- 
kėjimus ir konfiškuosia vi- sAln‘‘ b™ Plaukta policija, 
sus bažnytinius turtus. ’ Apie 50 žmonių buvo ares-

8. Japonai laukia pato- tuota' Daug italų fašistų bų- 
gios progos pagrobti anglų
Hongkongą pietų Kinijos" 
pakrašty ir franeuzų Indo- 
Kiniją.

9. Hitleris su Mussoliniu 
stengiasi įsiveržti Pietų A- 
merikos prekybiniais ir kul
tūriniais keliais, kad pasi
daryti sau bazę politinei ag-

franeuzų Tunisiją ir 
kos salą.

4. Sovietų Rusija 
nutarusi pradėt iš 
kurstyt komunistus 
kratinėse šalyse, nes įsitiki
no, kad bendro fronto nega
lima su jomis sudaryti.

5. Žydų persekiojimas ap- 
imsiąs visą Europą.

esanti 
naujo 
demo-

nebūtų juos apsaugojus, gal 
nei vienas jų sveikais kau
lais nebūtų į savo laivą su- 
gryžęs.

SOVIETAI UŽDARĖ TO- 
KIJOJ KONSULATĄ.
Iš Tokijos pranešama,

svarstysiąs Galicijos auto- 
iiulin?!3> kdausimą. 'Rusinus 
labai jaudinanti Hitlerio va- 

į romą propaganda už nepri
klausomą Ukrainą, kurion 
jis norėtų sujungti 40,000,- 
000 ukrainiečių, kurie da
bar gyvena suskaldyti tarp 
trijų valstsybių, Sovietų Ru
sijos, Lenkijos ir Rumuni
jos.

Tačiau neišrodo, kad ši
ltas nepaprastas rusinu kon
gresas galėtų šitiems daly
kams pritarti, nes Lenkijos 
valdžia su tuo nesutiktų. 
Faktas, kad jis susirinko 
Galicijoj, verčia mus many
ti, kad jo tikslas yra pasmer
kti tuos, kurie agituoja už 
nepriklausomą Ukrainą ar 
bent už autonominę Galici
ją. Tai yra veikiausia Var
šuvos agentų darbas.

resijai prieš Jungtines Vai-1 kad pereitą sąvaitę tenai ta- 
stijas. po uždarytas Sovietų Rusi-

Nėra abejonės, kad dikta- jos konsulatas. Dabar japo- 
toriai šitokių tikslų turi. Kai nų žvejai negalį gauti vizų 
kurie jų yra jau viešai skel- plaukti į Sovietų vandenis 
biami. Pavyzdžiui, Vokieti- žvejoti. Sutartis, kuri iki šiol 
jos naciai atvirai agituoja leisdavo japonams žuvauti 
už “Nepriklausomą Ukrai- Sibiro pakraščiuose, baigia- 
ną,” 6 Italijos fašistai reika- si 31 gruodžio, 6 dėl naujos' 
lauja franeuzų kolonijų Af-į sutarties rusai su japonais j 
rikoj. Tačiau vargiai dikta
toriai turės drąsos pradėti 
karą prieš demokratines 
valstybes, nes jų, diktatorių, 
galybė nėra tokia didelė, 
kaip jie ją pučia. Štai, jau 
treti metai kaip trys fašistiš
kos valstybės atakuoja Ispa
nijos darbininkus ir iki šiol 
da nenuveikė jų. Karui lai
mėti reikia netiktai akyplė-

| OUVU1 UVO 1 
negali susitarti.

žuvauti

FAŠISTAI ISPANIJOJ 
PRADĖJO DIDĮJĮ 

OFENSYVĄ.
Prieš pat Kalėdas fašistai 

Ispanijoj pradėjo senai ža
dėtąjį savo ofensyvą. Loja- 
listų pozicijas atakuoja 3 
italų divizijos. Viena jų e- 
santi atsiųsta iš Italijos tik 
šiomis dienomis ir esanti la
bai baugi. “New York 
Times” korespondentas pra
neša iš lojaistų fronto, kad 
italai visi esą dideli bailiai 
ir lojalistai visuomet juos 
sumuša. Iš viso dabartinėse 
kovose dalyvauja 500,000 
kareivių. Fašistai giriasi 
“dideliais laimėjimais,” bet 
respublikos valdžia sako, 
kad visos priešo atakos iki 
šilo buvo atremtos su dide
liais fašistams nuostoliais. 
Segro paupy lojalistai pa
ėmė nelaisvėn nemaža italų.

ISPANIJOJ AREŠTUOTA 
ŠIMTAI ŠNIPŲ.

Iš franeuzų miesto Han- 
daye pranešama, kad Ispa
nijoj paskutinėmis dienomis 
suimta šimtai šnipų. Lojalis- 
tai areštuoja fašistų šnipus, 
o fašistai suima respublikos 
valdžios šalininkus

ORLAIVIU INSPEKTO
RIUS BUVO ŠNIPAS.

Los Angeles mieste perei
tą savaitę buvo nuteistas ka
lėjimai! tūlas Karl Drum
mond, kuris dirbdamas or
laivių dirbtuvėj kaip inspek
torius pavogė naujausio 
bombanešio planą ir norėjo 
parduot jį Japonijos agen
tams už $2,000.

nims, kad jos išmoktų ir į- 
prastų gaminti tokius daly
kus karo metu.

Sakoma, jog Washingto- 
no valdžia suskato taip 
smarkiai ginkluotis dėl to, 
kad jai pasisekė sužinoti

Baisus Įvykis Dėl
Kalėdų Eglaitės.
Elyria, Ohio. — Čia buvo

toks atsitikimas. Badarbis tone susirinks naujas Kon-'jos planus prieš Ameriką, 
vardu Rousseau norėjo pa- gresas ir 4 sausio preziden- Sakoma, kad Vokietija da- 
statyti savo vaikams Kalėdų tas Rooseveltas pasakys su- baltiniu laiku yra virtusi iš- 
eglaitę, bet neturėjo už ką sirinkusiems atstovams pra- tisą ginklų kalve. Todėl 
ją nusipirkti; todėl jis pasi-, kalbą, kurios turinys jau da- Washingtono valdžia norin- 

1 ’ ’ ’ ’ ” " ’ ’ v atmušti

Jis matąs didelį pavojų 
Amerikai iš diktatorinių 

valstybių.
Po Naujų Metų Washing-j slaptus Japonijos ir Vokieti
ns susirinks naujas Kon-'jos planus prieš Ameriką.

ėmė savo žmoną ir abudu bar yra maž-daug žinomas.'ti but pasiruošus 
nuėjo parsinešt eglaitę iš gi- Prezidentas nurodysiąs ša- kiekvieną užpuolimą, 
rios. Pamatė farmerys, kad į lies atstovams, kad kaip 
iš jo girios kažin kas nešasi Jungtinėms Valstijoms, taip 
eglaitę, pagriebė karabiną ir jų kaimynėms Pietų Ame- 
ir pradėjo šaudyt. Bedarbis j rikoje gręsia didelis pavo- 
Rousseau krito ant vietos į jus iš diktatūrinių valstybių 
negyvas, o jo žmona buvo | pusės, ir todėl Kongre- 
sunkiai sužeista ir vargiai so pareiga yra paskirti pa- 

pinigų karo lai-
lUUll 11 loLl ClllLly čll Ud l įveli C“ Y *- . ** y ‘ | »- V'

jimus sukišti, bet dabar ne- pasveiks. Jai tiek kraujo nu-j kankamai t o t 
galįs to padaryti, nes CIO bėgo, kad ligoninėj jau du vynui ir aviacijai stiprinti, 
turi prieš jį indžionkšina. kartu jai leido svetimo krau- 
Taigi Hitleriukas iš Jersey jo. Namuose liko dvi mažos 
City prašo, kad apeliacijų mergaitės, 
teismas tą indžionkšina pa
naikintų.

Ar jis laimės, pamatysim 
vėliau.

nęs CIO bėgo,

Vokietija Gali Nu
traukti Sanlikius

Su Amerika.
Jungtinių Valstijų vidaus 

departamento sekretorius 
Ickes anądien stipriais žo
džiais pasmerkė Vokietijos 
nacizmą ir pusiau pasvaišu- 
sį Hitlerį. Naciai dėl to pa
siuto. Jie tuojaus atsiuntė 
Washington!!! reikalavimą, 
kad šios šalies valdžia ofi
cialiai Vokietijos atsiprašy
tų. Washingtonas šitą reika
lavimą atmetė ir da aštriau 
nacių diktatūrą pasmerkė. 
Dabar nacių spauda pradė
jo rašyti, kad Vokietijai bu
tų geriausia visai nutraukti 
santikius su Amerika.

ŠIAURĖS AIRIJOJ SU
SEKTA SĄMOKSLAS.

Tai bus paruošimas dir- 
,vos Kongrese ginklavimosi 

viena 11 metų, p]anams.
kita 8. Dėl Kalėdų eglaites Į r- • •• • ■ ■
jos neteko savo tėvo, o gal vaitės ar daugiau, preziden- 
da ir motinos neteKs. Vi ii-1 tas pasakysiąs Kongresui 
ham Case, kuris nušovė jų antrą prakalbą, jau aiškiai 

jau 84 metų am-1 išdėstydamas ginklavimosi
........ 1............. ir J° dienos planus. Jis reikalausiąs mil- 

o vis dėlTo zjniškos aviacijos ir galingo
žiaus farmerys 
jau nebeilgos, 
jam buvo gaila eglaitės be
darbio vaikams!

Kunigas Sudegė 
Lovoje.

Philadelphijoj pereitą su- 
batą šv. Donato parapijos 
klebonijoj sudegė lovoje 
Romos katalikų kunigas 
John Brennan. Gaspadinė 
sako pravėrusi jo miegamo
jo kambario duris ir liepsna 
davusi jai į veidą. Kai pa
šaukti gaisrininkai ugnį už
liejo ir įnėjo kunigo kamba
rin, jis gulėjo lovoj jau ap
degęs ir nebegyvas. Kaip 
jam miegant galėjo kilti 
kambary ugnis, niekas ne
gali aiškiai pasakyti, 
kalbų yra visokių.

nors

DETROITE PASIKORĖ
Šiaurės Airijos sostinėj LIETUVIS BIZNIERIUS.

Belfaste per Kalėdas buvo j 
areštuota 34 žmonės, ku
riuos policija kaltina są- Puišis, 
mokslu prieš valdžią. Mat, i 5893 Reeder st. Velionis bu- 
šiaurės Airija yra apgyyen-jvo religingas žmogus ir jo 
ta nrotestonų ir pasilieka j kūnas buvo palaidotas 21 
prie Anglijos, kai tuo tarpu į gruodžio šv. Kazimiero ka- 
katalikų apgyventa pietinė t pinėse. Kaip savižudžio, pa- 
krašto dalis yra atsimetus j sidariusio sau galą be pasku-

17 gruodžio Detroite pa
sikorė savo bučernej St. 

kuris gyveno prie

nuo protestoniškos Anglijos. 
Katalikai dėl to stengiasi 
protestonų valdžią šiaurėj 
nuversti.

tinio patepimo ir kitų sakra
mentų, kunigas bažnyčion 
neįsileido, bet i kapines vis- 
tiek palydėjo.—K. Š.

DALADIER GAVO PA
SITIKĖJIMĄ.

Pereitą savaitę Prancūzi
jos parlamente buvo du kar
tu svarstomas klausimas, ar 
galima dabartinio premjero 
Daladiero politika pasitikė
ti. Vieną dieną balsuojant 
šis klausimas ponas Dala- 
dier (ištark: Daladje) per 
plauką tik nebuvo nuvers
tas. Jį išgelbėjo tik 7 balsai. 
Bet rytojaus dieną, svars
tant ginklavimosi biudžetą, 
jam pareikšta pasitikėjimas 
366 balsais prieš 229.

ITALŲ ŠOKIKĖ AREŠ
TUOTA KAIP ŠNIPĖ.
Šveicarijoj buvo areštuo

ta Virginia Reta Capt, Itali
joj gimusi šokikė. Kartu su 
ja suimti 8 kiti asmenys. Vi
si jie esą tarptautinės šnipų 
organizacijos nariai. Užda
ryti kalėjiman jie paskelbė 
bado streiką, bet valdžia jų 
vistiek nepaleidžia.

Didelė Traukinių 
Katastrofa.

Per Kalėdas Rumunijoj 
atsitiko baisi traukinių ka
tastrofa. Ties Refi miesteliu 
susikūlė priešakiais du trau
kiniai, kurie vežė apie 1,500 
žmonių ir ėjo pilnu greitu
mu. Žinios sako, kad 125 
keleiviai buvo užmušti ir 

Kiek vėliau, po kokios są- apie 300 sužeista.. Tokios 
baisios katastrofos Rumuni
jos gelžkelių istorijoj da ne
buvę. Per Kalėdas Rumuni
joj siautė didelės sniego pū
gos, gelžkelio. signalų. nesi
matė ir dėl to šitokia nelai
mė įvyko.

I *-****-*-vra a . 

karo laivyno.
Pereito Kongreso .sesija 

yra paskyrusi ginkluotei 
1,000 milionų dolerių, iš ku
rių numatyta pastatyti 3,000 
bombanešių ir žymiai padi
dinti jūrių laivyną.

Dabar Rooseveltas reika
lausiąs da 10,000 lėktuvų, 
taip kad iš viso Amerikos O1U11VC )Cl , 
oro laivynas turėtų 13,000 reikalaudamas, kad neduo- 
skraidomų mašinų priešo tų tam reakcijos agentui 
laivams naikinti. Kadangi1 daugiau per radio kalbėti, 
lėktuvams reikalingi geri ir Rezoliucija pabrėžia, kad 
prityrę lakūnai, tai Roose- šitas demagogas šmeižia per 
veltas _ siūlysiąs kartu pa- radiją darbininkų unijas, 
ruošti ir 100,000 lakūnų. ’varo agitaciją prieš Vokieti-

Roosevelto valdžia yra jos žydus ir platina Ameri- 
jau įsteigusi aparatą šalies koj fašizmą. Narių Kliubo 
jaunimui organizuoti ir ruo- susirinkime dalyvavo apie 

Tas 250. Kliubo Narys.

LIETUVIAI REIKALAU
JA UŽDARYT KUNIGUI 

COUGHLINUI BURNĄ. 
Detroito Lietuvių P. P.

Kliubas priėmė protesto re
zoliuciją prieš kun. Cough- 
lino radio pamokslus ir pa
siuntė ją Į radio stoti WJR.

šti krašto apgynimui, 
aparatas pavadintas Natio
nal Youth Administration, 
o sutrumpinus—NYA. Šita 
NYA organizuos civilę avia
ciją ir mokins jaunuolius ne
tik skraidyt, bet ir orlaivių 
mechanikos. Tokių speciali
stų norima paruošti nema
žiau kaip 125,000.

Kaip šiandien visa Ame
rika ritasi ant ratų (važiuo
ja automobiliais), taip Roo- 
sevelto valdžia nori ateity 
pakelti ją ant sparnų.

Po visą kraštą busiančios 
steigiamos naujos aviacijos 
bazės. Daug orlaivių bus iš
dalyta ir valstijų milicijoms. 
Kiekvienoj valstijoj busian
ti karo aviacijos papėdė.

Tuo pačiu laiku bus didi
nama ir sausžemio armija, 
ypač bus tobulinami jos gin
klai, kaip tankai, priešlėktu
vinė artilerija ir tt.

Ant jūrių bus statomi šar
vuočiai po 45,000 tonų tal-

LIETUVOJ LEISTA PLA
TINTI NACIU LITE

RATŪRA.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad tautininkų valdžia 
jau leido platint Lietuvoje 
hitlerininkų propagandos 
literatūrą, kuri iki šiol buvo 
draudžiama. Tarp kitų fa
šistinių šlamštų, Kaune esą 
pardavinėjami jau Hitlerio 
“Main Kampf” ir Rozenber
go “Dvidešimtojo Amžiaus 
Mitas.” Bet Amerikos lietu
vių laikraščių Smetonos cen
zūra neįsileidžia Lietuvdn. 
Mat, vokiški naciai jai arti
mesni.

PO MIŠIŲ MASIOLKEVI- 
ČIUS NUŽUDĖ SAVO 

ŽMONĄ.
Buffalo, N. Y.—Sugryžus 

iš bažnyčios po naktinių mi
šių per Kalėdas čia buvo nu
žudyta Stepanė Masiolkevi-

X ' *. i . v * « .

pos, tai didžiausi laivai visa- čienė, 33 metų amžiaus mo-
teris, ir jos 22 metų amžiaus 
giminaitė. Abidvi jas nužu
dė Tadas Masiolkevičius, 53 
metų amžiaus vyras, kuris 
paskui ir sau gerklę persi- 
piovė. Jis nuvežtas ligoni
nėn da gyvas, bet jo gyvybe 
pavojuje. Kiek policijai te
ko sužinoti, ši kruvina tra
gedija įvyko dėl šeimyniš
kos nesantaikos.

me pasauly.
Prie to visko Rooseveltas 

reikalausiąs, kad Kongre
sas paskirtų da $25,000,000 
“pamokinantiems užsaky
mams,” kuriais dabar yra 

rius prieš Kalėdas liepė už-j ruošiama krašto pramonė 
kalti lentomis vietinį kalėji- 'karo reikalams. Įvairioms 
mą ant žiemos, nes jis buvo dirbtuvėms yra duodama po 
tuščias ir be reikalo buvo truputį užsakymų ginklams 

ii 3 -r Atokiems karo reikme-

UŽDARĖ KALĖJIMĄ 
ANT ŽIEMOS.

Rehoboth Beach, Del. — 
Šio miestelio komisijonie- 
vinc nrinč liana iiv-

Iš Washingtono praneša
ma, kad jau du mėnesiai, 
kaip ši šalis nepardavė ja
ponams jokiu ginklu. įkūrenamas
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TVOJA $11,000,006,000 METAMS.
Apie Baisiuosius
Sacharos Tyrus. Del Neramumų Lietuvoje

INTRIGOS RUSŲ EMI
GRACIJOJ.

Visa tai yra susijus su 
1917 metų Rusijos revoliu-1

Paryžiuje yra susispietusi 
lidžiausia rusų baltagvar- 
liečių kolonija. Baltagvar- 
liečių tarpe maišosi ir kito
kių spalvų Rusijos emigran- 
ai. Ir tarp šitų elementų ei- 
la tokia žiauri kova, kad 
zieni kitus grobia ir linčiuo
ja. Tokiu budu dingo jau 
<eli baltagvardiečių lydė
jai. Štai pavyzdis, kaip visa 
:ai darosi. Pereitų metų ru
deni Paryžiaus baltagvar
diečiai pradėjo tartis duoti 
Ispanijos fašistams apie 
20,000 rusų. Tuo tikslu rug
sėjo mėnesy buvo sušauktas 
platesnis baltagvardiečių 
susirinkimas. Šitam suma
nymui vadovavo gen. Ev- 
genij Karlovič de Miller. 
Bet kaip tik jis iš šito mitin
go išėjo, daugiau niekas jo 
nebematė. Kas su juo atsiti
ko, tai ir šiandien niekas 
aiškiai nežino.

Vėliau jo bute buvo ras
tas jo paliktas raštelis, kad 
jis einąs pas generolą Sko
bliną pasitarti. Skoblinas 
kai kurių buvo nužiūrimas 
kaip Sovietų agentas. Jis bu- 
,vo net kaltinamas generolo 
Kutiepovo nugalabijimu 
1930 metais, bet aiškių įro
dymų nebuvo ir baltagvar
diečių teismas tuomet jį iš
teisino. Taigi, eidamas šį sy
kį pas jį gen. Milleris savo 
raštelį užbaigė šitokiais žo
džiais: “Peut-etre c’est un 
guet-apens’’ (Gali but kad 
tai yra sląstai).
\ Kaip tik tuo laiku Havro 
uoste stovėjo Sovietų laivas 
“Marją Uljanova.” Iš jo bu
vo iškraunamos odos. Vė
liau atsirado žmonių, kurie 
pradėjo sakyti, kad jie ma
tę, kaip į tą laivą iš Pary
žiaus buvo atvežta didelė 
skrynia. Ir kaip tik ji buvo 
laivan įkelta, laivas tuoj pa
kėlė įkąrą ir išplaukė jūron, 
nebaigęs nei odų krauti, nei 
išplaukimo dokumentus su
tvarkęs.

Ant generolo Skoblino 
vėl krito įtarimas. Balta
gvardiečiai pasišaukė jį sa
vo susirinkiman ir pastatė 
klausimą kampu: Ką tams
ta padarei su generolu Mil- 
leriu?

Skoblinas atkirto,/ nieko 
apie Millerį nežinąs ir, tren
kęs durimis, išėjęs iš mitin
go. Bet kaip išėjo, taip ir 
dingo. Nuo to laiko jau nie
kas daugiau jo nematė. Aiš
ku, kad baltagvardiečiai jį 
nugalabijo kaip Sovietų 
agentą.

Rytojaus dieną Paryžiaus 
policijom atbėgo nusigandu
si jo žmona, Nadia Škobli- 
na, kuri kaip dainininkė va
dindavosi Plevitskos vardu, 
ir pradėjo prašyti, kad poli
ciją ją apsaugotų, nes balta
gvardiečiai nužudę jos vyrą 
ir tyko ją nužudyti.

Policija davė jai nakvy
nę, bet vėliau sulaikė ir pra
dėjo klausinėti, už ką balta
gvardiečiai nori ją nužudyti 
ir už ką jie nužudė jos vyrą, 
generolą Skobliną?

Atsakinėdama į policijos 
paklausimus, moteris pra
dėjo painiotis. Policija jos 
nepaleido.

Šiomis dienomis Nadia 
Skobliną buvo pastatyta 
prieš teismą. Policija kalti
no ją padėjus savo vyrui pa
grobti ir nužudyti generolą 
Millerį. Ir francuzų teismas 
nuteisė ją 20-čiai metų sun
kiųjų darbų kalėjimo, o pa
baigus bausmę, ištremti iš 
Paryžiaus.

“Aš esu vienų viena šia
me pasaulyje, ir visų apleis
ta,” pasakė Nadia Skobliną, 
išklausius teismo sprendi
mą, ir per jos veidą pasipy
lė ašaros.__ ________

cija. Nors Rusijos caras se
nai jau po žeme, bet cariz
mo šalininkai, susispietę už
sieny, nesiliauja dirbę jo 
atgaivinimui. Ir šitose jų 
pastangose yra visokių in
trigų.

PATARIA GERINTI BAN- 
KIETUS.

Paskutiniais laikais pas 
Amerikos lietuvius labai 
inėjo madon visokie bankie- 
tai ir pokiliai. Juos rengia 
netik organizacijos, bet ir 
šeimynos, atskiri žmonės. 
Bet ne visi tie bankietai bu
na tinkamai sutvarkyti, to
dėl “Tėvynė” duoda kelintą 
nurodymų, kaip tokius ba
lius pagerinti. Ji sako:

“Labai daugeliui žmonių 
bankietuose nepatinka peril- 
gas prakalbų sakymas. Viena 
antra prakalba ar prakalbėlė 
bankiete žinoma yra reikalin
ga. Bet musų bankietų rengė
jai niekad nepasitenkina viena 
antra prakalba. Kad pradeda 
perstatinėti kalbėtojus, tai jau 
nebežino galo. Jau pirmieji du 
kalbėtojai pasako viską, kas 
reikia pasakyti, bet tenka dar 
kalbėti ir trečiam ir ketvirtam 
—ir dvidešimtam. Kožnas gal
vą laužo ką čia naujo pasaky
ti, kožnas pradedą savo kalbą 
su žodžiais, kad “pirmieji kal
bėtojai jau viską pasakė,” bet 
visvien kožnas dar turi kalbėti 
ir kalba. Kalbėtojams iš to nė
ra smagumo, bet užvis ma
žiausia smagumo iš to lieka 
klausytojams. Jie jau tikrai 
pradeda kančias kentėti. Jie 
jau nekantrauja ir norėtų nuo 
tų kalbų kaip nors ištrukti, 
kad gavus daugiau progos su 
savo draugais pasikalbėti ir 
pasilinksminti.

“Bankietų kalbas būtinai 
reikia sumažinti. Tuomet mu
sų bankietai bus taip sakant 
daugiau “civilizuoti,” o gal 
daugiau amerikoniški. Ean- 
kiete turi būti vienas ar du 
principaliai kalbėtojai, gal 
svečiai ar viršininkai atvykę iš 
kitos kuopos ar iš kito miesto, 
ir ne daugiau kaip trys vieti
niai. Principaliai kalbėtojai 
gali pasakyti ilgesnes kalbas, 
o vietiniai trumpesnes. Tųę 
kalbos turi ir užsibaigti.

“Kalbos turi prasidėti po 
valgio, bet ne laike valgio. Tik 
muzikos arba dainų tinka tu
rėti svečiams bevalgant. Kal
boms prasidėjus, nebeturi but 
barškinimo lėkštėmis ir pei
liais, ir patarnautojai nebetu
ri vaikščioti. Nei viena kalba 
bankiete neturi tęstis ilgiau 
kaip 15 minučių, bet didžiuma 
kalbų turi but po 5 minutes ar 
mažiau. Visos kalbos turi pasi
baigti i valandą. Taip sutvar
kius kalbėtojus, bankietas bus 
daug sykių malonesnis kiek
vienam jo dalyviui.”
Turbūt visi sutiks, kad 

tai yra geri patarimai.

Tiek išleidžiama naujiems 
ginklams, karo laivams ir 

lėktuvams.
Pasirodo, kad pasaulis la

bai brangiai užmoka už da
bartinę nelaimingą taiką. 
Vienas Amerikos laikraštis 
sudarė apskaičiavimą. Pa
gal tą apskaičiavimą pasau
lis išleidžia metams nema
žiau, kaip $14,000,000.000 
apsiginklavimui. Tai yrą 6 
sykius daugiau, negu pasau
lyje buvo išleista ginklams 
ir šiaip karo reikalams 1913 
metais.

Sovietų Rusija pirmoje 
vietoje.

Didžiausią sumą apsigin
klavimui 1937 metais išlei
do SSSR. Tais metais išlei
do $4,000,000,000. O 1938 
metais Sovietų Rusijos biu
džete jau figūruojanti suma 
apsiginklavimo ir karo rei
kalams sudaro $5,500,000,- 
000. Žymiausia tos sumos 
dalis skiriama Sovietų Rusi
jos aviacijos reikalams, tai 
aviacijai, kuri yra laikoma 
didžiausia visame pasauly
je. Be to, Sovietuose dabar 
labai daug lėšų išleidžia po
vandeniniam laivynui staty
ti. Numatoma, kad Sovietų 
povandeninis laivynas taip 
pat butų didžiausias pasau
lyje. Šiuo metu Sovietų Ru
sijoje tenka po $31.76 apsi
ginklavimui kiekvienam 
žmogui.

Antroje vietoje Vokietija.
Trečiasis reichas jau nuo 

savo atsiradimo pradžios 
karštligiškai ginkluojasi. 
Ten išleidžiama per metus, 
pagal oficialias žinias, 
$2,600,000,000 vien apsi
ginklavimo reikalams, kas 
sudaro $35.26 kiekvienam 
gyventojui. Vokietija lenk- 
tyniupja su Sovietais karo 
laivyno statybos srityje. Vo
kietija jau išauginusi galin
gą sausumos kariuomenę, 
kuri šiuo metu, tur but, ir 
esanti stipriausia visame pa
saulyje. Karo laivyno staty-

JAPONAI JAU SIŪLO 
TAIKĄ.

Šiomis dienomis japonai 
jau oficialiai pareiškė, kad 
jie nori baigti karą ir taiky
tis. Jie sakosi nenorį Kinijos 
žemių nei atlyginimo už ka
ro nuostolius, tik nori, kad 
Kinija pripažintų Mandžiu- 
ko valstybę, kurią japonai 
yra pirmiau įsteigę Man- 
džiurijoj, ir nori, kad Kinija 
prisidėtų prie anti-komunis- 
tinio bloko ir išnaikintų sa
vo ribose visus komunistus. 
Tuo tikslu japonams turi 
but leista laikyti savo armi
jos skyrius Įvairiose Kinijos 
dalyse.

Ir iš Hongkongo praneša
ma, kad tenai jau atvykstąs 
Kinijos atstovas tartis su ja
ponais apie karo paliaubas.

nijoje. Aišku, kad tąi yra b? 
j tų milžiniškųjų nuostolių, 
j kurių Japoni jos ųkis turi pa
kelti dėl karo padarinių 
Skaitoma, kad pradedant 
1933 metais kieky ienas ja
ponas turi mokėti kasmet 
po $24.60 karo biudžeto rei
kalams.

Anglija.
Anglija visa eile metų at

siliko apsiginklavime nuo 
visų kitų didžiųjų valstybių. 
Dabar, kai Anglija taip pat 
griebėsi smarkiau ginkluo
tis, jai tenka daryti milži
niškas išlaidas. Anglijos ka- 
o biudžetas siekia $2,000,- 

000,000.
Anglija numačiusi pasta

tydinti 150 karo laivų. Gy-j 
ventojai šiuo metu plačiau
sia aprūpinami dujokaukė
mis. Amerikoj ji užsakė 400 
karo lėktuvų už 25 milijonus 
dolerių. Be to, anglų aviaci
jos fabrikai dar turi pasta
tyti 1,000 karo lėktuvų. Ir 
Kanadoje statomi karo lėk
tuvai Anglijai.

Kiekvienam Anglijos 
(Europos salyno, ne Britų 
imperijos) gyventojui tenka 
pakelti kasmet po 50 dole
rių našta apsiginklavimo 
reikalams.

Francuzija.
Francuzija ligšiol turėjo 

galingiausią sausumos ka- 
liuomenę, pirmarūšę aviaci
ją ir puikias motorizuotas 
dalis. Francuzijos gynimosi 
biudžetas dabar siekia 25 
milijardų frankų, arba 700 
milijonų dolerių, šis biudže
tas šįmet jau buvo papildy
tas dar 5 milijardais frankų, 
kai valdžios priešaky atsi
stojo Daladje.

Francuzija taip pat Šuma
nuos 12 milijardų frankų, 
nė pravesti 5-mečio apsigin
klavimo ■ planą, kuris kai- 
Kiekvienam Francuzijos gy
ventojui tenka kasmet po 
$16.62 išlaidų už apsigink
lavimą.

Jungtinės Valstijos.

Sacharos vardas, be abejo, 
visiems girdėtas. Sachara 
vądįnamas milžiniškas že
mės plotas Šiaurinei Afri
koj, kuriame kiek tik akis 
aprėpia tematyti vien tik 
smėlys ir smėlvs. Čia amži
nai kepina saulė, lietaus be
veik ištisais metais nėra, c 
jei ir palyja kada, tai tuojau 
susigeria žemėn. Tik vienui 
kitur užtiksi nedidelį žemės 
sklypelį, apaugusį vešliais 
augmenimis. Čia prasiver
žia šaltinis, kuris drėkina 
žemę, todėl gali augti aug
menys, gali prisiglausti ir 
žmogus. O šiaip jau po mil
žiniškus Socharos plotus ba
stosi klajoklių arabų ir kitų 
tautelės.

Čia dažnai pakyla smar
kus vėjai, kurie pagriebia 
smėlį, pakelia jį padangės- 
na ir neša šimtus mylių. Jei 
tokia smėlio audra užtinka 
ką gyvo pakely, tai tas su 
gyvybe dažniausiai turi at
sisveikinti : smėlys viską 
apipila ir po savimi palaido
ja.

Betyrinėjant smėlio aud
ras Sacharoje pastebėtas 
vienas įdomus, bet žmo
nėms pragaištingas dalykas. 
Pasirodo, kad tos smėlio au
dros neapsiriboja vien tik 
Sacharos dykuma, bet įsi
siūbavę smėlio debesys už
plūsta ir derlingąsias, palei 
Sacharą esančiąsias žemes 
ir jas užberia smėliu. Tuo 
budu Sachara nuolat ir nuo
lat plečiasi, smėlio dykumos 
didėja.

Mokslininkų apskaičiavi
mu, per paskutiniuosius ke
liatą metų Sachara pasistū
mėjo į derlingąją žemių sri
tį apie 300 mylių. Ypač 
smarkiai dykuma žygiuoja Į 
pietus, nes ton pusėn daž
niausiai pučia vėjas. Tuo 
budu iškyla rimtas jjpvojus, 
kad daugelis derlingųjų že
mių, kurios yrą prie Sacha
ros dykumos, ilgainiui bus 
užneštos smėliu ir paverstos 
tokia pat mirties karalija, 
kokia šiandien yra Sachara.

ba Vokietijoje taip pat va
roma nepaprastu tempu. 
Nors Vokietija nusileido 
Anglijai ir sutiko turėti tik 
30 anglų karo laivyno dy
džio, vis dėlto iš vokiečių 
užsimojimų šioje srityje vo
kiečiai siekia netrukus išsi
lyginti su anglais.

Italija trečioje vietoje.
Fašistiškoji Italija tegali 

užsiimti apsiginklavimo 
lenktynėse trečią vietą. Ita
lija dėl sąvo finansinių sun
kumu turi būti šioje srityje 
kiek kuklesnė. Tačiau, Itali
ja yra įsigijusi naujų patyri
mų iš savo vedamų karų 
Abisinijoje ir Ispanijoje. 
Italija turi galingą karo lai
vyną; italai teigia, kad jų 
povandeniniai laivai šiuo 
metų yra geriausi ir moder- 
niškiausi visame pasaulyje.

Ir Jungtinės Valstijos iš
leidžia milžiniškas sumas 
apsiginklavimui. Šįmet ap
siginklavimui paskirta per 
$1,1'40,000,000 suma. Vien 
tik karo laivyno biudžetas 
siekia $547,000,000. Tačiau 
Amerika stengiasi skubiai 

(išlavinti ir visas kitas ka
riuomenės rūšis, ir be to dar 
stato ginklus beveik visiems 
pasaulio kraštams. Kiekvie
nam Amerikos gyventojui 
tenka po $8.70 metams iš
laidų už apsiginklavimą.

LIMOJ PASIRAŠYTA 
VIENYBĖS DEKLA

RACIJA.
Pan-Amerikos konferen

cija Limoje galų gale visgi 
susitaikė ir visų 21 respubli
kų delegacijos pasirašė vie
nybės deklaraciją.

Kad tai neįvyktų, francu- 
zai pasiūlė anglams ir ita
lams, kurių kolonijos priei
na prie Sacharos, kovoti su 
dykumos plėtimosi bendro
mis jėgomis. Francuzai pa
siūlė palei Sacharos dyku
mą užsodinti keliolika my
lių pločio medžių juostą, Į 
kurią ir turėtų atsimušti 
smėlio audros. Medeliais 
tektų apsodinti net 1,300 
mylių ilgio juostą. Tai, žino
ma, kainuotų milžiniškas 
sumas pinigo. Ar anglai ir 
italai tą pasiūlymą priims, 
dar nežinoma.

A. L. Kongreso Centro Ko
miteto pareiškimas.

Prieš įvyksiant Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimams, 
šio mėn.41 d., (Tai yra 1938 
metų 11 gruodžio d.—Red.) 
sklido vis daugiau žinių 
spaudoje apie nacių siauti
mą tame krašte ir apie vo
kiečių grasinimus Lietuvai, 
kad tie rinkimai pareikšią 
Klaipėdos krašto pasiryži
mą “sugrįžti” į Vokietijos 
reichą. Šitie grąsinimai ir 
hitlerininkų teroras prieš 
lietuvius Klaipėdos krašte 
nemažai prisidėjo prie to, 
gad rinkimus laimėjo vokie
tininkai, pravesdami į sei
melį 25 savo atstovus prieš 
4 lietuvius.

Tuo budu susidarė kritin- 
ga Lietuvos valstybei padė
tis. Savo pergale padrąsinti, 
vokietininkai gali dabar pa
daryti Klaipėdos krašte per
versmą ir su Hitlerio pagal
ba prijungti jį prie Vokieti
jos. Tai butų baisiai didelis 
smūgis Lietuvai, nes Klai
pėdos krašte įdėta daug Lie
tuvos turto ir Klaipėdos uos
tas yra vienintelė patogi 
išeitis Lietuvai į jurą.

Todėl mes visu griežtumu 
smerkiame nacių smurtą 
Klaipėdos krašte, agresin
gas Hitlerio užmačias prieš 
Lietuvą ir jo agentų intrigas 
Lietuvoje. Mes reikalauja
me, kad Vokietija paliktų 
ramybėje tą Lietuvos terito
riją ir liautųsi kursčiusi jos 
gyventojus prie valstybės 
išdavimo.

Tačiau negalima užtylėti 
ir to fakto, kad dėl susida- 
i iusio Lietuvai pavojaus 
Klaipėdos krašte yra kalta 
ir Lietuvos tautininkų val
džia. Nuo 1926 m. gruodžio 
17 dienos, kai tautininkai 
nuvertė teisėtą Lietuvos val
džią ir sutrempė Lietuvos 
konstituciją, darbo žmonių 
judėjimas visoje Lietuvoje 
buvo žiauriai slopinamas. 
To rezultate lietuviai darbi
ninkai ir valstiečiai Klaipė
dos krašto negalėjo tinka
mai susiorganizuoti ir nega
lėjo ginti savo tesiu prieš 
dvarininkus ir kapitalistus 
vokiečius.

Per 12 metų savo diktato
riško viešpatavimo Lietuvos 
tautininkų valdžia nepada
rė nieko, kad Klaipėdos 
krašto visuomenė artimes
niais ryšiais susijungtų su 
Lietuvos visuomene. Ji dagi 
nutraukė tuos ryšius, kurie

buvo užsimezgę pradžioje. 
Todėl, kai atėjo kritingas 
momentas, Antanas Smeto
na ir jo bendradarbiai pasi
juto esą bejėgiai apginti 
Lietuvos valstybės autorite
tą Klaipėdoje ir leido lietu
vių priešams sauvaliauti.

Užuot sudraudusi hitleri
ninkų šėlimą, tautininkų 
valdžia ėmė areštuoti Lietu
vos Universiteto studentus 
ir opozicinių partijų vadus, 
kurie reikalauja, kad Lietu
voje butų sudaryta koalici
nė vyriausybė. Savo dikta
tūrai apsaugoti, Smetona 
paskelbė Kaune ir apskrity
je sustiprintos apsaugos sto
vį šešiems mėnesiams. Į 
žmonių reikalavimą, kad 
butų at steigta demokratinė 
santvarka Lietuvoje, jisai 
atsako tiktai naujomis re
presijomis.

Šitokia savo politika tau
tininkų “vadas” gali prives
ti Lietuvą prie pražūties. 
Pereitą pavasarį jisai ne
garbingai kapituliavo prieš 
Lenkijos ultimatumą, panei
gęs Lietuvos visuomenės 
veikėjų reikalavimą dėl lai
svės grąžinimo žmonėms; o 
dabar jisai tokiu pat budu 
kapituliuoja prieš hitleri
ninkus. Dar toliau einant ši
tuo kapituliacijų keliu, Lie
tuva gali netekti Klaipėdos 
ir pakliūti po Lenkijos jun
gu. £

Ne “tautos vado” išmin- 
čia ir ne svetimų valstybių 
ginklu Lietuva bus apsaugo
ta nuo šitų gręsiančių jai pa
vojų, bet Lietuvos liaudies 
atsparumu. Todėl kuo grei
čiausiai turi but grąžintos 
pilietinės ir politinės teisės 
Lietuvos žmonėms. Mes rei
kalaujame, kad butų suda
ryta vyriausybė iš demokra
tinių partijų atstovų ir kad 

i buHfpaskelbti nauji rinki
mai į Lietuvos seimą, pasi
remiant tuo įstatymu, kurį 
buvo išleidęs Lietuvos Stei
giamas Seimas.

Visi Amerikos lietuviai, 
kuriems rupi Lietuvos atei
tis, yra kviečiami kelti savo 
balsą ir reikalauti, kad Lie- 
tuvoje butų atsteigta demo
kratija, nes tiktai demokra
tijoje Lietuvos žmonės suge
bės sėkmingai vesti kovą 
prieš Vokietijos hitlerinin
kų ir Lenkijos imperialistų 
užsimojimus pavergti Lie-

vą. . - ,
Gruodžio 16, 1938.

CLEVELAN
Žengiant į Na 

Metus
Žiemos švenč 

sveikinu visus š 
skaitytojus ir linJ 
riaušių ateinat 
Taipgi sveikinu t 
vio” redakcijos i 
sus “Keleivio” c 
rėmėjus. Mes v 
me, kad ateina 
metais visame 
pražydėtų žmoi 
ir meilė. Taipgi 
kad tenai, kur ( 
valdo diktatūra, 
mokratija.

Reikia pripažinti, kad italų
aviacija yra gana stipri ir 
geros kokybės, nors Ispani
joje italų lėktuvai pasirodė 
kiek blogesni negu vokie
čių.

Šiuo metu Italija išleidžia 
per metus 300 milijonų do
lerių apsiginklavimui. Iš tos 
sumos Italiją 200 milijonų 
dolerių skiria naujo karo 
laivyno statybos reikalams. 
Kiekvienam italui tenka po 
7 dolerius kai o biudžeto.

Vis dėlto primintą, kad ši 
suma neliečia Italijos skolų, 
kurių jai susidarė iš jos 
nuostolingų karų. Abisini
joje ir Ispanijoje.

Japoniją.
Japonijos karo išlaidas 

labai sunku apskaičiuoti, 
nes jos karas su Kiniją pra
rijo nesuskaitomus pinigus. 
Manoma, kad Japonijai kai
nuoja a p i e $15,0.00,000 
kiekvienas karo mėnuo Ki-

REZOLIUCIJA KLAIPĖDOS REIKALU.

tikėjimų įstoji)3- Parašė P. D. Chan 
tepie de la Sausaye, Teologijos oro 

.’esorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi 
su daugybe paveikslu visokių tikėjimų 
lievų. dievaičių, relikvijų, bažnyčių 
Svėntįnyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap- 
larais. Chicago, 1914, pusi. 10S6.
Kaina ................................................. S7 0<

Iškilmingas Atidarymas
Ketverge
712 BROADWAY

SO. BOSTONE, prie L STREET kampo.
šią sąvaite bus atdarąs Ketvergo, Petnyčios ir Su- 

batos vakąrais.
Karams pasistatyti veltui užpakaly storo.

PIRKIT SAU—PASITARNAUJANT.
Valgių bilos sumažės—Išmokyt Taupyt, kaip tūk
stančiai kitų daro.

MĖSOS — GROCERIES — PRODUKTAI

Amerikos Lietuvių Kon
greso Chicagos skyriaus 
konferencija 18 gruodžio 
priėmė šitokią rezoliuciją 
dėl Klaipėdos krizės:

Kadangi hitleriškoji Vo
kietija ruošiasi atplėšti nuo 
Lietuvos ir aneksuoti Klai
pėdos kraštą, sulaužydama! 
didžiųjų Europos valstybių 
pasirašytą su Vokietija ii i 
Lietuva sutartį, kuria tas 
kraštas buvo pripažintas au
tonomine Lietuvos valstybės 
dalim;

Kadangi Klaipėdos kraš
to seimelio rinkimų proga 
Hitlerio agentai vedė išda
vikišką agitaciją prieš Lie
tuvą ir terorizavo balsuoto
jus, tuo tarpu kai Lietuvos 
valdžia, pataikaudama na
ciams, nesirūpino apginti 
lietuvių piliečių teises ir val
stybės autoritetą;

Kadangi to hitlerininkų 
smurto ir tautininkų val
džios apsileidimo pasėkoje 
vokietininkai laimėjo sei
melio rinkimus ir dabar grę- 
sia didelis pavojus, kad na
ciai panaudos autonomines 
to krašto įstaigas grobikiš
kiems Vokietijos tikslams 
prieš Lietuvą, tai—

Tebūnie nutarta, kad A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos skyriaus sušaukta

draugijų konferencija griež
čiausiai smerkia Klaipėdos 
nacių smurtą ir protestuoja 
prieš Vokietijos užsimoji
mus prieš Lietuvos teritori
ja; ir

Tebūnie nutarta, kad ši 
draugijų konferencija rei
kalauja, kad Lietuvos val
džia visomis jėgomis gintų 
valstybės suverenumo teises 
Klaipėdos krašte, kaip ir 
kiekvienoje Lietuvos žemės 
dalyje, ir saugotų Lietuvos 
nepriklausomybę nuo vokiš
kų ir lenkiškų imperialistų; 
pagaliau,

Tebūnie nutarta, kad ši 
konferencija ’ reikalauja, 
kad tautininkų valdžia, per 
12 metų neteisėtai valdžiusi 
Lietuvą ir savo nesugebėji
mu privedusi ją prie Vil
niaus atsižadėjimo ir prie 
dabartinės kritingos padė
ties Klaipėdoje, tuojaus pa
sitrauktų, užleisdama savo 
vietą koalicinei vyriausybei, 
sudarytai iš demokratinių 
partijų atstovų ir turinčiai 
plačiosios visuomenės pasi
tikėjimą.

Nežiūrint kiek mes skiriamės 
vidujiniais klausimais, užsienio 
politikoj mes visuomet privalom 
stovėti vieningu frontu.

A. M. Landon.

SLA. reil
Kadangi šį ir 

SLA. nariai bal 
centro perkėlim; 
vienas-kitas žod 
tarti.

Pild. Taryba, 
didelį reikalą, s’ 
dyti Detroito st 
mą, kad SLA. c 
iš New Yorko iš 
Tarybai nebuvt 
narius kreiptis 
mo reikalu, nes 1 
mas yra padaręs 
rimą kelti jį į' 
tačiau Pild. Tan 
kaip geriausiai 
statė šį klausiu 
mui, kad visi ns 
pasakyti savo m

Kad centrą re 
ti į Pennsylvani, 
tai nėra nei kalb 
daug priežasčių, 
centro namas i 
vęs ir jame nebe 
taip kaip jis dab 
ra, tai centras t 
kur jam vieta yr 
paskirta, kad nii 
tų gąsdinti apsk

■ Kada Susivii
♦-------- Dive W\v YoB;

buvo geras išrol 
tuomet per Ne 
važiuodavo daui 
tuvių, ir ne vien 
do naudingų p; 
laivo nulipę. Ir 
tuomet da nebu 
blaškę po plat 
daugelis jų gy 
New Yorko. B 
viskas pasikeiti 
išsiblaškė po tol 
kos kraštus, ir c 
lonijų New Yor 
labai toli, Pitts 
pasidarė daug 
bar jis yra kai; 
musų kolonijų. 
Lietuvos jau n< 
ja ir informacijt 
Yorke nebėra n

Kurie varosi
■ centras butų p 

Yorke, tai jie d; 
tikrais išrokavii 
politišku atžvilg 
niškai savo nau 
rint bešališkai, t 
tras turi but išl

Šiame klausii 
kenčia naujas 
p. Jurgelionis, 
som gerklėm rė 
yra jo sumanyn 
sispyrimas cer 
Kiek man sup 
nei Jurgelioniu 
Pild. Tarybos 
nebus jokios 
naudos. Tas da 
organizacijos 
doma Detroito f 
mas ir taikoma 
valstijos įstaty 
SLA. yra cartel 
gu jau dėti 1 
tūkstančių dol 
supuvusį dabart 
mą, tai kodėl 
naujesni, mod 
mą, ir ne New 
ten, kur SLA. c 
įstatymus priva 
Pittsburghe? T 
tinį namą neuži 
vyzdį galima p< 
nybės” namo. 
Susivienijimui
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etuvoje |
ezgę pradžioje, 
atėjo kritingas 
Antanas Smeto- 
idradarbiai pasi- 
lejčgiai apginti 
Istybės autorite- 
je ir leido lietu- 
s sauvaliauti, 
draudusi hitleri- 
mą, tautininkų 
areštuoti Lietu- 

iteto studentus 
į partijų vadus, 
tuja, kad Lietu- 
udaryta koalici- 
)ė. Savo din
goti, Smetona 
tinę ir apskrity- 
ts apsaugos sto-

mėnesiams, Į 
kalavimą, kad 
a demokratinė 
sietuvoje, jisai 
i naujomis re- 

'o politika tau- 
as” gali prives- 
irie pražūties, 
asarį jisai ne- 
pituliavo prieš 
natumą, panei- 
s visuomenės 
lavinų dėl lai
to žmonėms; o 
tokiu pat budu 
prieš hitleri- 

riiau einant ši
ųjų keliu, Lie- - 
?kti Klaipėdos
Lenkijos jun-

i 
vado” išmin- 
mų valstybių 
i bus apsaugo
siančių jai pa- 
tuvos liaudies 
dėl kuo grei- 
)ut grąžintos 
□litinės teisės 
ėms. Mes rei- 
td butų suda- 
i iš demokra- 
tstovų ir kad 
nauji rinki,_ _

atima, pa
statymu, kurį 
sietuvos Stei-

Į 
os lietuviai, 
detuvos atei- 
mi kelti savo 
,uti, kad Lie- 
teigta demo
tai demokra- 
žmonės suge- 

vesti kovą
5 hitlerinin- 
imperialistų 

tavergti Lie-

1938.

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir AP1ELINKĖS ŽINIOS Nuima Darbininko Lavoną.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Žengiant į Naujuosius 
Metus.

žiemos švenčių proga 
sveikinu visus šio skyriaus 
skaitytojus ir linkiu kuo ge
riausių ateinančių metų. 
Taipgi sveikinu visą “Kelei
vio” redakcijos štabą ir vi
sus “Keleivio” draugus bei 
rėmėjus. Mes visi trokšta
me, kad ateinančiais 1939 
metais visame pasaulyje 
pražydėtų žmonių brolybė 
ir meilė. Taipgi trokštame, 
kad tenai, kur dabar šalis 
valdo diktatūra, grįžtų de
mokratija.

liasdešimts tūkstančių dole- 
i ių, o kokia nauda iš to? Jo- j 
kios. Padaryta tik politiškas I 
fašistų lizdas. Taigi, dabar 
laikas nariams akis atmerk
ti, ir atlikti tinkamą darbą, 
perkelti centrą Į Pittsbur
gh ą.

5/KALH.
encija griež- 
t Klaipėdos 
■ protestuoja 
i užsimoji- 
tvos teuton- 

ii
rta, kad ši 
rencija rei- 
ietuvos val
gomis gintų 
numo teises 
te, kaip ir 
uvos žemės 
tų Lietuvos 
; nuo vokiš- 
nperiaiistų;

ta, kad ši 
reikalauja, 

'aidžia, per 
ai valdžiusi 
nesugebėji- 
prie Vil- 

no ir prie 
igos padė- 
uojaus pa
lama savo 
yriausybei, 
nokratinių 
r turinčiai 
enės pasa

is skiriamės 
lis, užsienio 
let privalom 
ntu.
M. Landon.

SLA. reikalai.
Kadangi ši ir kitą mėnesį 

SLA. nariai balsuoja SLA. 
centro perkėlimą, tai norisi 
vienas-kitas žodis apie tai 
tarti.

Pild. Taryba, matydama 
didelį reikalą, sumanė vyk
dyti Detroito seimo nutari
mą, kad SLA. centras butų 
iš New Yorko iškeltas. Nors 
Tarybai nebuvo reikalo Į 
narius kreiptis centro kėli
mo reikalu, nes Detroito sei
mas yra padaręs aiškų nuta
rimą kelti jį į Pittsburghą, 
tačiau Pild. Taryba pasielgė 
kaip geriausiai galėjo, pa
statė šį klausimą balsavi
mui, kad visi nariai galėtų 
pasakyti savo nuomones.

Kad centrą reikia perkel
ti j Pennsylvanijos valstiją, 
tai nėra nei kalbos. Tam yra 
daug priežasčių. Viena, kad 
centro namas visai sugriu
vęs ir jame nebegalima būti 
taip kaip jis dabar yra. Ant
ra, tai centras turi būti ten, 
kur jam vieta yra Įstatymais 
paskirta, kad niekas negalė
tų gąsdinti apskundimais.

Kada Susivienijimas Įsi
kūrė New Yorke, tar t'atla 
buvo geras išrokavimas, nes 
tuomet per New Yorką at
važiuodavo daug ateivių lie
tuvių, ir ne vienas jų susira
do naudingų patarimų nuo 
laivo nulipę. Ir visi lietuviai 
tuomet da nebuvo taip išsi
blaškę po plačią Ameriką, 
daugelis jų gyveno arčiau 
New Yorko. Bet šiandien 
viskas pasikeitė. Lietuviai 
išsiblaškė po tolimus Ameri
kos kraštus, ir daugeliui ko
lonijų New Yorkas pasiliko 
labai toli, Pittsburghas jau 
pasidarė daug arčiau; da
bar jis yra kaip ir centras 
musų kolonijų. Ateivių iš 
Lietuvos jau nebeatvažiuo- 
ja ir informacijų biuras New 
Yorke nebėra reikalingas.

Kurie varosi už tai, kad 
centras butų paliktas New 
Yorke, tai jie daro tik tam 
tikrais išrokavimais, ar tai 
politišku atžvilgiu, ar asme
niškai savo naudai. Bet žiū
rint bešališkai, tai SLA. cen
tras turi but iškeltas.

Šiame klausime daug nu
kenčia naujas redaktorius 
p. Jurgelionis. Fašistai vi
som gerklėm rėkia, kad tai 
yra jo sumanymas arba už
sispyrimas centrą perkelti. 
Kiek man suprantama, tai 
nei Jurgelioniui, nei kitam 
Pild. Taiybos nariui iš to 
nebus jokios asmeniškos 
naudos. Tas daroma tik dėl 
organizacijos gerovės, pil
doma Detroito seimo nutari
mas ir taikomasi prie Penn. 
valstijos įstatymų, kuriais 
SLA. yra čarteriuotas. Jei
gu jau dėti keliasdešimts 
tūkstančių dolerių Į seną, 
supuvusį dabartinį SLA.- na
mą, tai kodėl nenupirkti 
naujesni, modemišką na
mą, ir ne New Yorke, bet 
ten, kur SLA. centras pagal 
Įstatymus privalo būti, t. y., 
Pittsburghe? Taisyti dabar 
tinį namą neužsimoka. Pa
vyzdį galima paimti iš “Vie
nybės” namo. Jį pataisyti 
Susivienijimui kaštavo ke-

Sausio 15 dieną Įvyks di
delis parengimas Lietuvių 
salėj. Vakaras susidės iš vai
dinimo, dainų ir muzikos. 
Dalyvaus visi geriausi vie
tos talentai. Šio vakaro tiks
las — pagerbti visuomenės 
veikėją adv. P. česnulį. P. 
Česnulis yra daug pasidar
bavęs lietuvių naudai. Jis 
yra katalikų pusės žmogus, 
bet veikia tarpe visų lietu- 
i ių. Pas ji nėra skirtumo, 
kas kokių Įsitikinimų, bile 
tik veikia lietuvių gerovei, 
tai tiems ir jis padeda. P. 
Česnulis yra daugiausia pri
sidėjęs prie .Įrengimo Lietu
vių Kultūros Darželio. Kaip 
advokatas, jis turėjo progos 
visur prieiti, kas kitiems bu
tų buvę sunku padaryti. Dar 
ir po šiai dienai jis yra dar
želio sąjungos pirmininku.1 
Tai jau apie dešimties metų 
laikotarpis. Butų galima la- ; 
bai daug parašyti apie p. 
Česnulio nuveiktus lietu-! 
viams darbus, bet tai užim
tų perdaug vietos laikraš
tyje. Taigi, vietos veikėjų 1 
būrys susitarė surengti pui-1 
kų koncertą ir balių pa
gerbimui p. Česnulio už jo 
nuopelnus musų visuomenei. 
Bilietų šitam parengimui j 
galima gauti iš kalno pas p. 
Šukį, p-nią Glugodienę ir 
pas kitus.

Bazaras davė $1,507.81 
pelno.

Šv. Jurgio parapijos ko-i 
mitetas paskelbė pilną at- ' 
skaitą buvusio bazaro. Gry-, 
no pelno liko $1,507.81. Tai j 
buvo pelningiausis bazaras 
iš visų laikytų bazarų jau 
per ilgą laiką.

Jie “stikina” už Smetoną.
Vienas Smetonos meda

lio “kavalierius” sako, kad 
nežiūrint kaip laikraščiai 
rašo apie Smetoną jis vis- 
tiek yra “good vyras.” Jis 
mums davė medalius ir mes 
už jį “stikinam.” Ir jis bu
siąs bosas ant Lietuvos, iki 
jos nepaims lenkai ar Hitle
ris.

Tai matote, kaip galvoja 
medaliuoti vyrai. Lietuvos 
žmonės jiems nerupi; jie 
mato tik Smetoną ir meda
lius.

Atsilankius čia drg. Ryp- 
kevičiui su “Naujienų” ju
biliejaus reikalais, daugelis 
draugų pradėjo bruzdėti ir 
ruoštis prie didelio darbo 
ateinančiais metais. “Nau
jienos” švęs jubilėjų visus 
metus, t. y., eis vajus nau
jiems skaitytojams gauti 
per ištisus metus. O pabai
goj visi gaus gražių dova
nų. Taigi, kiek matosi, tai 
ir Clevelandas nepasiliks 
nuo kitų kolonijų.

Jonas Jarus.

PITTSBURGH, PA. 
Muzikos mylėtojams!

Pittsburghe susitvėrė Lie
tuvių Jaunimo Dramos Gru
pė, su orkestros skyrium. 
Orkestrai vadovauja žymus 
muzikas Julius Žilionis. To
dėl šiuomi kviečiame visus 
jaunuolius prisidėt prie cho
ro arba orkestros. Kurie tu
rite vartotus muzikalius in
strumentus ir nenaudojai, 
malonėkite paaukaut šiai 
jaunai draugijai. Su bile rei
kalu iki gruodžio 30, malo
nėkit kreiptis adresu: Bron. 
Jakenta, 2123 Tustin street, 
Pittsburgh, Pa.

Sacramento mieste, Californijoj, elektros vielų darbi
ninkas Robert Voughan paliete gyvą vielą ir per jo kū
ną šovė 100,000 voltų elektros, šis vaizdelis parodo, 
kaip kiti darbininkai nuleidžia jo lavoną nuo vielų bok
što. Jo kūnas buvo taip sudegintas, kad pažinti nebu
vo galima.

MANO PASTABOS brooklyno lietuvių naujienos.
Kriaučių susirinkimas.
Gruodžio 14 buvo kriau

čių 54 skyriaus susirinki
mas, kuriame buvo perren
kama skyriaus valdyba. Pir
mininku vienbalsiai išrink
tas ant ketvirtų metų tarny
bos V. Zaveckas. Lokalo se
kretorium ir kasininku vien
balsiai išrinktas ant antrų 
metų tarnybos F. Milašaus- 
kas. Pildomosios Taiybos 
raštininku, į A. Baniulio vie
tą, vienbalsiai išrinktas V. 
Packevičius.

Į Joint Boardą išrinkti jau

' Sirvydo pamoka tauti
ninkams.

14 gruodžio “Vienybės” 
laidoj Vyt. Sirvydas duoda 
tautininkams lekciją apie 
tai, kaip reikia viens kitam 
kąsti. Sako, "kada ruošia
mės savo brolį tautininką i- 
kąsti, atsiminkime šitą klau
simą.” O ta- klausimas yra 
maždau'" toks: ar tautinin
kui tautininką įkandus bus 
tautai geriau, ar blogiau?

B«t man rodos, kad tai 
perdaug siaura pamoka, nes 
tautininkai susipykę ne vi- einą šias pareigas A. Bub- 
: uome' vienas kitam kanda, nys ir A. Linkus. Į direkto- 
Pavyzdžiui, Smetona uždą- rių tarybą išrinktas jau ei
lė Voldemarą dvylikai me- nąs šias pareigas Ch. Kun- 
tų belangėn, o paskui liepė drotas. Į Joint Trade Boar- 
išvažiuot iš Lietuvos ir pa- dą išrinkti: J. Buivydas, J. 
skyrė po 1.000 litų algos kas Yesaitis ir J. Nalivaika. 
mėnesį. O kaip dabar at rily- Pakelta klausimas apie 

korespondento rinkimą. Pir- 
....... kada ėjo siuvėjų orga

nas “Darbas,” tai buvo rei
kalas lokalams laikyti ir ko- 

Bet dabar, 
kaip unija neleidžia lietu
viams laikraščio, tai kįla

jeigu jis užims premjero vie
ta, tai da nežinia. Bet var
giai ir jis jam lupą nukąs.

Taigi aišku, kad Sirvydo respondentai, 
lekcija visų tautiškų reika- ’ 
Jų neišaiškina.

Unemployment Insurance 
fondo paimti musų lokalui 
priklausomus pinigus ir iš
dalinti toms dirbtuvėms, ku- 
?ios mažiausiai šįmet dirbo. 
Manoma, kad Pildomoji Ta
ryba duos po penkius dole
rius tiems, kuriems toji pa- 
šelpa bus teikiama.

CHICAGO, ILL.
Brolių Motuzų filmos iš 

Lietuvos.
Paskutinėmis 

Chicagon 
broliai Motuzai, 
tos lietuviams rodė iš Lietu
vos atvežtas “mūvės.” Tai 
yra Lietuvoje trauktos spal
vuotos filmos, labiausiai iš 
Lietuvos ūkininkų gyveni
mo. Visai be jokio perdėji
mo reikia pripažinti, kad 
broliai Motuzai atvežė mum 
tikrai vertų pamatyti vaizdų 
iš Lietuvos žmonių gyveni
mo. Ir todėl visur, kur jų 
filmos buvo rodomos, žmo
nės netilpo į svetainę ir bro
liai Motuzai buvo priversti 
rodyti jas antru kartu.

Kiek man teko matyti iš 
pirmesnių filmistų Lietuvos 
žmonių gyvenimą, 
liai Motuzai visus juos toli 
pralenkė. Nevien 
mos yra spalvuotos, bet ir jų 
turinys yra tiek įvairus, kad 
žiuri ir nori, kad tik rodytų 
daugiau.

Beje, broliai Motuzai 
du setu filmų.
duoja Lietuvą vasaros me
tu, antri—-žiemos. Prie to, 
pertraukomis jie turi rank
darbių, kuriuos pardavinė
ja gana žemomis kainomis. 
Tiesą pasakius, kas nėra ma
tęs Lietuvos per keliatą me
tų, tas nesigailės pamatęs 
broliu Motuzu filmas.

V. B. A.

d ienom is 
buvo atsilankę 

kurie vie-

tai bro-

kad fil-

turi
Vieni vaiz-

BALTIMORE, MD.
Del rankų žmonėms lau

žymo.
“Keleivio” 50-tame nu

mery tilpo iš Baltimorės ko
respondencija, kurioje ko
respondentas sako, kad tū
las M. Petrulionis nulaužęs 
senam žmogui ranką. Bet 
aš pasakysiu, kad tai nebu
vo toks jau senas žmogus, 
bet drūtas vyras ir da kalvis.

Nulaužti jam ranką aš vi
sai nenorėjau, tik norėjau 
pakratyt. Juk aš turiu gintis, 
jeigu mane puola. Na, ir at
sitiko nelaimė.

Z. G. rašo, buk teismas 
uždėjęs man piniginę pa
baudą, o kadangi aš pinigų 
neturįs, tai turėsiąs atsėdėti 
kalėjime ir tenai galėsiąs 
štangas lankstyti, vietoj lau
žyt rankas.

Bet aš. Petiulionis, ne ka
lėjime sėdžiu, o pas kriau
šius siuvu kolitus.

M. Petrulionis.

jus ir MES.
jus—mažomis raidėmis, o 

MES—stambiomis. Taip da
ro Brooklyno tautininkų 
“Vienybė.” Kai ji rašo savo 
vardą, tai visą parašo di
džiosiomis raidėmis. Bet kai 
rašo kitų laikraščių vardus 
—paprastomis.

Kodėl toks nevienodu
mas? Kuo toks skirtumas 
remiama ir kuo jis galima 
pateisinti?

Gramatikos dėsniais šito
kio dalyko nei paremsi, nei 
pateisinsi. Jį galima išaiš
kinti tiktai katės psichologi
ja. Katė žino, kad ji nedide
lis gyvūnas, todėl, susitikus 
už save didesnį, ji tuojaus 
užriečia uodegą, iškelia sa
vo kuprą ir visa pasišiaušia, 
kad išrodytų didesnė ir ga
lingesnė. Tai yra “inferiori
ty complex.”

Tas pats yra ir su “Vie-

“KELEIVIO” 
KALENDORIUS
1939 METAMS JAU 

GATAVAS.
šįmet “Keleivis” pagami

no puikų Kalendorių. Jame 
yra labai daug naudingų 
patarimų, nurodymų ir in
formacijų visiems; amat- 
ninkams, ūkininkams, šei
mininkėms ir tt. .

Yra dalykų, kurių da nieks nybe.” Žinodama, kad ji 
lietuvių kalboje nebuvo gir- menkas laikraštis, ji sten- 
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru- giasi pasirodyt kaip galima 
sai jieškojo Amerikos ir at- didesne. Kadangi uodegos 
rado Alaską. Arba, kaip be ji neturi ir užriesti jos nega- 
žemės auginamos gėles, dar- Ii, tai nors savo vardą^deda 
žovės ir kiti augalai.

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

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

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

Adresuoti reikia taip: 
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass.

didesnėmis raidėmis. Tai ir- 
inferiority complex!”

Raudonas Pipiras.

KLAIDOS PATAISYMAS.
H

Nesenai “Keleivy” buvo 
paduota iš Waterburio ži
nutė apie lietuvių kalbos 
mokyklą ir pasakyta, kad 
toj mokykloj mokytojauja 
p-lė K. Radauskaitė. Noriu 
pastebėti, kad tai neatatin- 
ka teisybei. Tenai mokyto- griovių.

1._„ jauja ne p-lė Radauskaitė, 
nes* vė-) bet p-lė Frances Mažiulai-

tytė. P. M.

KAREIVIS PAVOGĖ AU
TOMOBILĮ.

■ 1

Burlington, Vt. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo nuteistas 8 
mėnesiais kalėjimo kareivis 
Leroy Darbley, kuris buvo 
pavogęs automobilį.

Iš Lietuvių socialistų 19 kp. 
susirinkimo.

Gruodžio 16 d. buvo A- 
merikos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 19 kuopos susirin
kimas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo Name. Susi- 
linkime buvo pranešta, kad 
Grand Paradise svetainė pa
imta ant kovo 4, 1939 metų, 
“Naujienų” laikraščio 25 
metų jubilėjui paminėti. Bus 
vakarienė. Tikietus jau pla
tina kuopiečiai. Taigi, kurie 
manote dalyvauti, įsigykite 
tikietus iš kalno. Kaina 
$1.25 asmeniui.

Antras pranešimas, tai 
kad Lietuvių Socialistų Są
jungos Centro Komitetas 
paskyrė musų kuopos veikė- 

klausimas, kam reikalingas jus J. Stilsoną ir J. Glavec- 
musu lokalui koresponden- ką atstovauti Lietuvių Se
tas, ' kuris tarnautų tik vie- cialistų Sąjungą, visapasau- 
nam laikraščiui? Juk tas lai
kraštis nėra koks kriaučių 
organas, kad musų lokalas 
turėtų jam rinkti oficialį ko- 
renpondentą. Buvo siūlyta 
oficiali korespondentą pa
naikinti ir atimti tą mono
polį, kurį komunistai musų 
lokale dar turi.

Tuo klausimu iškilo dis
kusijos. Korespondento pa
laikymo šalininkai nurodi- 
dėjo, kad negalima lokalui 
būti be korespondento. Visi 
imsią rašinėti iš lokalo ži
nias, tos žinios neatitiksian
čios lokalo nuotaikai, tai vėl 
busią barniai, nesutikimai 
ir tt. Treti siūlė kiekvienai 
sriovei išrinkti po korespon
dentą ir tegul jie sau rašo. 
Bet einant balsavimui, 108 nario įstojančio į musų kuo- 
balsai buvo už tai, kad ko- pą. Aplikacija priimta ir pa- 
respondentas butų, o 60 likta kitam susirinkimui, ga- 
balsų, kad jo nereikia. To- lutinai priimti, nes aplikan- 
kiu budu, korespondentas ‘ ’
paliktas ant toliau ir J. Nali- 
vaika išrinktas korespon
dento pareigas eiti.

Dabar komunistai džiau
giasi, kad jie supliekė J. j 
Buivydą, kuris tą korespon
dento klausimą iškėlė, kad 
lokalas panaikintų jį. J. Bui
vydas mano, kad po bendro 
fronto firma jau neturėtų 
nei viena sriovė musų lokale 
vyrauti, daugiau privilegijų 
už kitą sriovę turėti. Bet iki 
šiol taip buvo. Lokalas iš
renka korespondentą, o tas

Lai?v^i jukBalvočius ir kasierius P. Tiš
kus pranešė, kad kuopoje y- 
ra 187 doleriai gryno pini- 

;! R0-F. Vaitukaitis išrinktas 19 
kuopos organizatorium. Fi
nansų raštininku išrinktas 
V. Balvočius. Protokolų ir 
susirašinėjimų raštininku iš
rinktas F. Lavinskas. Kasi
ninku išrinktas P. Tiškus.

Vytautas Katilius.

linėje parodoje, kuri atsida
rys New Yorke, rodos, ba
landžio mėnesy, 1939 me
tais. Tuo reikalu jau buvo 
Brooklyne pas Dr. Šliupaitę 
pasitarimas, kuriame daly
vavo ir Lietuvos konsulas p. 
Budrys. Tiesa, tame pasita
rime p. Strimaitis, p. Strum- 
skis ir kiti kieto kraujo tau
tininkai šnairavo į Lietuvių 
Socialistų Sąjungos atstovy
bę. Bet katalikiški veikėjai 
ir šiaip sau liberališkesni vi
suomenininkai, su džiaugs
mu sveikino Lietuvių Socia
listų Sąjungos atstovybę, 
kad ir jie ateina pridėti prie 
lietuviškų reikalų savo petį.

Tapo perskaityta J. Bui
vydo aplikacija, kaip naujo

tas nebuvo šiame susirinki
me atsilankęs.

Išrinkti delegatai į Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno skyriaus konfe- 

| renciją musų kuopą atsto
vauti; St. Strazdas, V. Bal- 
vočius ir Spudienė.

Susirinkimui pranešta, 
kad vienas musų nenuils
tantis kuopietis, d. Viznis, 
sunkiai 
Kuopa 
Viznis 
sveiktų.

Finansų raštininkas V.

susižeidė ir serga, 
linki, kad draugas 
ko greičiausia pa-
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Su Kalėdų Linkėjimais Savo Rėmėjams ir Draugams

WORCESTER SODA CO.
Visiems gerai žinoma kaip viena iš geriausiu Firmų, ku

ri išdirba
Pasižymėjusius Minkštus Gėrimus

Taipgi pristato visokių bravorų
ALŲ IR DEGTINES

Degtinių turime apie 35 skirtingų Rūšių. Alaus 24 bon- 
kų Dėžėmis ir Statinėmis, kas kaip nori. Pristatymas 
tui j visas miesto dalis.

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

WORCESTER SODA COMPANY
41 PERRY AVE., Tel. 5-8794, WORCESTER, MASS. i|

Savininkas S. Jiadziavičius. R

vel-

Pik- 
ska-

čiame lokale yra visokių i 
Yra ir visokių srio- 

vių laikraščių tarpe Amen-1 
kos lietuvių. Visiems rašyti 
gal jau nepatogu butų. Jei-! 
gu taip, tai kam reikalingas 
tas korespondentas lokalui, 
kuris rašo tik į vienos srio- 
vės laikraštį? Ar to laikraš
čio šalininkai turi jau turėti 
daugiau privilegijų musų lo
kale už kitų laikraščių šali
ninkus? Aš manau, kad ne! 
Man atrodo, kad lokale nei 
viena sriovė, nei vienas laik
raštis neturėtų turėti mono
polio. Jeigu komunistai ma
no, kad jie yra lygus ki
tiems, tai turėtų nesibriauti 
ir nedžiūgauti, kad jie “lai
mėjo,” nes toks laimėjimas 
neina į sveikatą nei patiems 
komunistams, nes tai paro
do, kad jie paprastoje eko
nominėje organizacijoje no
ri turėt daugiau teisių už ki
tus. O kas jie? Ar jie kuo 
prisidėjo prie kriaučių bū
vio pagerinimo? Anaiptol 
ne! Jie dar daug ir labai 
daug savo tomis “revoliuci- 
jinėmis” teorijomis ir takti
komis kriaučiams nuostolių 
pridarė.

Nutarta kriaučiams iš

Port Clinton, O.—Perei
tos subatos naktį greitasis 
traukinys čia sudaužė auto
mobilį ii- užmušė 5 žmones, 
kurie važiavo skersai gele
žinkelį.

i WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Vūiokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir ‘‘KELEIVIS’’ 
pavieniais numeriaia.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS.



Ketvirtas Puslapis

—Aiou, Maike! Tegul 
bus pagarbinti Nauji Metai!

—O kodėl jie turėtų but 
garbinami, tėve.

—Jau aš matau, vaike, 
kad tu nori užvesti sporą su 
manim. Ale aš, Maike, šian
dien ginčytis neturiu ukva- 
tos. Dabar lyg ir šventas lai
kas, tai verčiau pakalbėkim 
apie tai, iš ko butų daugiau 
ponui Dievui garbės. Ot, pa
pasakok tu man, kaip buvo 
svietas sutvertas. Kas pirma 
atsirado: višta, ar kiauši
nis?

—O kokia iš to bus Die
vui garbė, tėve?

—Tai kaip tu rokuoji, 
Maike, kas musų sutvertojui 
geriausia patinka?

—Aš nežinau, tėve, ką tu 
vadini musų sutverto jūmi. 
Jų yra daug.

—Kaip tai daug? Juk 
Dievas tik vienas ant viso 
svieto. Taip ir musų klebo
nas pamokslą sakydamas 
per Kalėdas aiškino.

—Tai jis jums aiškino 
apie krikščioniškąjį Dievą. 
Bet kitų tikėjimų kunigai 
kitaip aiškina.

—O kaip?
—Tu, tėve, gal girdėjai 

kada nors apie Indiją?
—Šiur, Maike; aš ir indi- 

jonus mačiau.
—Bet aš kalbu ne apie 

Amerikos indijonus, o apie 
tą kraštą, iš kurio yra kilę 
baltieji žmonės. Ta šalis yra 
Azijoj. Seniau ji buvo vadi
nama Arija, o jos gyvento
jai buvo vadinami arijo- 
nimis.

—Na, tai kas iš to, Mai
ke'?

—Toj Indijoj, tėve, yra 
likusių iš gilios senovės 
šventųjų knygų. Pati se
niausia jų vadinasi “Rig- 
Veda.” Sakoma, kad ji buvo 
parašyta apie šeši tūkstan
čiai metų prieš Kristų. Tai 
yra seniausis šventraštis vi
same pasauly, tėve. O ar ži
nai, kaip “Rig-Veda” aiški
na pasaulio atsiradimą?

—Na, o kaip?
—Jį sutvėręs dievas Pra- 

japati. Jis pats pavirtęs pa
sauliu. O pas egiptėnus pa
saulį sukūręs dievas Pta, 
kas reiškia saulė. Pas chal- 
dus pasaulis atsirado da ki
taip. Jį sutvėręs dievas. Jis 
sukapojęs moterį į kelias 
dalis ir išmėtęs jas į visas 
ruses. Iš vieno jos kūno ga
balo pasidarė žemė, iš kito 
saulė, iš trečios mėnulis ir 
taip toliau. Senovės graikai 
da kitaip aiškino. Pas juos 
buvo taip: Chaosas vede 
Naktį ir pagimdė Dangų ir 
Žemę. Toliau pas juos atsi
rado Laikas ir kiti dalykai.

Taigi matai, tėve, kad se
niau pasaulio atsiradimas 
buvo visai kitaip aiškina- 

| mas, negu dabar krikščio
nių kunigai aiškina. Bet kuo 
jie savo aiškinimą remia? 
Maižiaus raštais. O ką Mai

gius galėjo žinoti, kaip pa- 
' saulis atsirado?

—Jam, vaike, pats Die
vas pasakė.

—Bet Dievas kalbėt ne- 
' gali, tėve. Maižius buvo me
lagis.

I —Na, tai kaip dabar bus, 
vaike? Tai kur čia teisybė?

—Dabar tu, tėve, pagal
vok, kur čia teisybė. Aš dau
giau tau neaiškinsiu, nes tau 
per sunku bus viskas atsi
minti.

—Olrait, Maike, dabar tu 
gali sau eiti, o aš vienas pa
darysiu rokundą sumenės.

GUB. MURPHY BUSIĄS 
JUSTICIJOS MINISTERIS

Washingtone spėjama, 
kad po Naujų Metų prezi
dentas Rooseveltas paskir
siąs dabartinį Michigano 
gubernatorių Murphy Justi
cijos Departamento galva. 
Būdamas Michigano guber
natorium, Murphy atsisakė 
vartoti kariuomenę prieš 
streikuojančius automobilių 
darbininkus ir ignoravo net 
teismo įsakymą, kad “sit- 
down” streikieriai butų gin
klo spėka iš dirbtuvių šali
nami. Dėl to kapitalistų 
spauda šmeižė Murphy šlyk
ščiausiais budais ir tiek su
kurstė prieš jį neprotaujan
čius piliečius, kad paskuti
niais rinkimais jis jau nebu
vo gubernatorium sekančiai 
tarnybai išrinktas. Bet jeigu 
jis dabar bus paskirtas ša
lies prokuroru, tai reakci
ninkams bus da daugiau 
piktumo.

SIŪLO PARDUOT NEPRI
KLAUSOMYBĖS SALĘ.
Philadelphijos miesto val

dyboj kilo sumanymas par- 
1 duoti “Independence Hall,” 
i kad sukėlus daugiau pinigų 
politikierių išlaidoms. Bet 
prieš’tą sumanymą kilo di
delis protest as.\1 n dependen
ce Hali yra ta salė, kur buvo 
pasirašyta Jungtinių Valsti
jų nepriklausomybė. Tai is
torinė vieta, kur gimė ši ša
lis. Tenai kabo da ir tas var
pas, kurio skambinimu buvo 
paskelbta nepriklausoma 
šios šalies respublika.

' Winmingtone, į šiaurę nuo 
Bostono, šį panedėlį trauki
nys užmušė tūlą Thisselį, 

I kuris buvo nunešęs kaimy
nams dovanų ir gryžo per 

'geležinkeli namo.

KELEIVIS, SO. BOSTON

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO — CH. PUŠYNAS. —

Po Klaipėdos seimelio rin- 
jkimų, Kaune pradėjo kelti 
voldemarininkai Šurną, kad 
Augustas Voldemaras grįž
tų atgalios prie valdžios vai- 

. ro. Dabartinis prezidentas 
A. Smetona žino ką daryti ir 
be Voldemaro. Jis tuojaus 
Praną Dielinikaitį ant šešių 
mėnesių pasiuntė į koncent
racijos stovyklą, o poną 
Bistrą, kadaise buvusį Lie
tuvos valdžios premjerą, iš
trėmė į Alytaus apskritį ant 
trijų mėnesių. Ir aprimo 
Kauno triukšmadariai. (Bet 
Dielininkaitis ir Bistras nė
ra voldemarininkai, o krikš
čionys demokratai.—Red.) 
O Smetona derasi su Hitle
riu, kaip abiem santaikoj 
gyventi, nes principe tarp 
Hitlerio ir Smetonos skirtu
mo nėra. Kaip vienas dikta
torius, taip ir kitas. Kaip 
vienas savo oponentus grū
da į koncentracijos stovyk
las, taip ir kitas. Tik klausi
mas, ką dabar darys Lenki
ja, kuri prieš Klaipėdos rin
kimus buvo padariusi su 
Lietuva sutartį. Lenkija ne 
juokais šiandien jieško tal
kininkų, nes jai gręsia nete- 

ikimas Galicijos. Sovietų Ru
sija ir-gi skeptiškai žiuri į 
Lietuvos santikiavimus su 
Vokietija, kuris atvirai grą- 

įsina Sovietams karu, tik lau
kia progos jį pradėti.

LSS. Centro Komitetas į- 
pareigojo J. Stilsoną ir j. 
Glavecką atstovauti Lietu
vių Socialistų Sąjungą New 
Yorko pasaulinėje parodo
je, kurioje dalyvaus Lietu
vos valdžia ir šiaip lietuvių 
organizacijos. Tokių orga
nizacijų komitetas jau turė
jo savo posėdį, kuriame da
lyvavo ir Lietuvos konsulas, 
p. Budrys. Senojo raugo tau
tininkai užsimanė, kad rei
kią atstovybės ir nuo Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos. O 
tos draugijos senai jau nėra. 
Tiesa, Strimaitis aiškina, 
kad likusiame tos draugijos 
ižde esą keli desėtkai dole
rių ir juos tam reikalui rei
kia sunaudoti. Bet niekas to 
neparėmė. Ponas Strimaitis 
labai prastai jautėsi. Bet ką 
padarysi, kad ir prieš Lietu- 

ivos atstovo akis pasirodė, 
jog tautininkai Amerikos

Garsusis maršalas Bliu- 
cheris, kuris buvo paskirtas
Sovietai Rusijos raudonosios | Valstijų valdžia 
Tolimųjų Rytų armijos va- ^onew. pasiūlė Raudonajam 
du, po susikirtimo su Japo-i Kryžiui 3,000,000 bušelių 
nais ties Čangkufengu,dingo kviečių, kad nugabentų Is- 
kaip kamparas ore. Kaip panijon ir išdalintų badau- 
kas mano, kad jis yra areš- jautiems žmonėms.
tuotas. Bet “New Yorko Į T...
Post” praneša, kad Bliuche- Sekretoriaus 
i'is d’vba Sovietų Rusijos ■,ir 1
armi. s generaliniame šta
be. Tors “New Yorko Pos
tas” talpindamas tą žinią 
abejoja, bet ir duoda supra
sti, kad Bliucheris dar gy
vas, tik esąs pažemintas, 
kai tuo tarpu kiti Čengku- 
fango kovotojai buvo labai 
pagerbti ir paaukštinti.

“Naujoji Gadynė” prane
ša, kad senas lietuvių socia
listų, o vėliau komunistų 
veikėjas, Juozas Šukys, esąs ,................ - . ..
areštuotas Sovietų Sąjun-1 kviecnl is atlikusio peieitų 
goję. Aš nesistebėčiau, nes ,nie^y Per^kkays- 
jo artimi draugai jau senai P° 100,000 bačkų miltų kas 
dejavo, kad Šukį kai kas į- 1 
skundęs neteisingai vedant Welles, 
namu kooperatyvą, kurio,1 . _ „ - ..
perdėtiniu jis buvo. Kad n]ok®1® u.z.sumahrną, n ga a- y 
skundiku sviete netrūksta, iv! .miltai bus siunčiami Ispa-1 I ne 
tai ginčytis nereikės. 1 
reikia žinoti irtai, k„« -
Šukiu sunku sugyventi. Jis,miIW- 
labai temperamenti n g a s I Amerikos Raudonas Kry- 
žmogus. Jei jam kas nepa- žjus yra jau ir anksčiau nu
tiks, tai jis nenusileis. Jis im- siuntęs Ispanijon (>0,000

t ,paaukoti 3,000,000 bušelių
Oi . v . • W . i • . • • 1

į sis už krutu. O kas tokių 
šiandien nori? Niekas! Ir 
jeigu jis areštuotas, tai nie
ko nauja, nes Sovietų Rusi
joj, kiek yra žinių, už grotų 
jau tupi: St. Matulaitis, Vi
lkinąs, Bučinskas, Žalpis, 
Daubara, Krasauskas ir kiti 
seni socializmo ir komuniz
mo veteranai. Tai kodėl Šu
kys negalėtų atsisėsti? La
bai lengva “darbininkų tė
vynėje” patekti už grotų...

Atrodo, kad Japonijos ir 
Kinijos karas dar greitai ne
pasibaigs. Kiek dabar gali
ma numatyti, tai Amerikos 
valdžia pradėjo teikti Chiag 
Kai-šekui paskolų. Anglijos 
valdžia irgi planuoja tą patį 
daryti. O Japonijai jau trūk
sta vario, nikelio ir kitokių 
karui reikalingų medžiagų. 
Kiniečių armija, kuri iki šiol 
vis traukėsi atgal, dabar 
Kantono srityje jau pradėjo 
japonus atakuoti. Japonija 
grūmoja Amerikai ir Angli
jai, kad jos sustabdytų savo 
paramą Kinijai. Iš to gali
ma spręsti, kad toji parama 

^Japonijai pavojinga. Jei A- 

lietuviuose reiškia tik zero.
“Gaila” man jų...

Lenkijoje buvo savival- 
Pasirodo, 

laimėjo 
ir šiaip

dybių rinkimai.
kad 52 miestuose 
socialdemokratai
pažangus žmonės. Pačioje 
Varšuvoje, Lenkijos sosta- 
miestyje, iš šimto atstovų,

merika ir Anglija gerai Ki
niją parems, tai Japonija 
suklups. O jeigu Japonija 
susmuks, tai Hitlerio ir Mus- 
solinio klausimas butų ant
raeilis dalykas. Hitlerio sva- valdžios opozicija pravedė į 

seimą 61 atstovą. Vien tik 
socialistų partija į Varšuvos 
miesto valdybą' išrinko 27 
savo atstovus. Lodzėje, in
dustriniame Lenkijos cent
re, valdžios partija tegavo 
12 atstovų. Krokuvoje so
cialistų partija laimėjo net 
24 vietas. Kituose miestuo
se ir apskričiuose socialistai 
ir demokratijos šalininkai 
taip pat daug laimėjo, o val
džios šalininkai pralaimėjo.

Lenkijos savivaldybių rin
kimai parodo, kad visuome
nės opinija tenai krypsta de
mokratijos pusėn. Neperse- 
nai buvo tenai seimo rinki
mai, tai laimėjo valdžia, nes 
tik ji statė kandidatus, o pi
liečiai turėjo už juos balsuo
ti. Tokius rinkimus griež
čiausia pasmerkė socialis
tai. Ii- kada patys piliečiai 
pasirinko savo kandidatus, 
išrinkta 70 nuošimčių pa
žangių žmonių. Jau tas vie
nas faktas rodo, kad žmo
nės nenori diktatūros.

jonės apie Ukrainą dingtų 
kaip durnas ore.

Amerikos Valdžia Paaukavo Ispanijai 
3,000,000 Bušelių Kviečių.

Washingtonas ragina ir ki- Į ta, tačiau iš bendro praneši- 
tas šalis paremti badau

jančius žmones.

Pereita savaitę Jungtiniu , ... - .. . -
.......... ‘ Washing- demokratijos^gynejais,

_ . n i o 11 t vi m o ta L-nrl ini

mėnuo per 6 menesius, sako

bačkų miltų.
Ar dabar paaukoti kvie- y — .

čiai bus padalyti lygiai tarp Mano sąžinę 
lojalistų ir fašistu valdomų komas.... . . , rašiau.teritorijų, aiškiai nepasaky-

Irgi Rooseveltų Šeimyna.

čia yra parodytas Kermitas Rooseveltas, buvusio pieziden- 
to Tado Roosevel'fo proanūkas. su savo žmona ir šuneliu.

I ino galima suprasti, kad 
iWashingtono valdžia jau 
pradeda daugiau rūpintis

, nes 
ji jau pamatė, kad jei Ispa
nijoj įsigalės fašizmas, tai 
jis pradėtų iš tenai veržtis ir 
Pietų Amerikon.

i Kalbant apie Ispanijos 
Tuo pačiu laiku Valstybės ^badaujančių šelpimą, Wash- 
• • ; pavaduotojas ,in^one. ,aisklai . Pasakyta,

Sumner Welles atsišaukė į l<afl pasilipa yia daug i mka- 
kitas šalis, .kad ir jos neatsi- i hngesne lojalistų‘‘pusėj, y- 
sakytų -sušelpti civilius Įs-'Pac J^arcelonos apylinkėj, 
panijos gyventojus, kurie ikur zeil]e nedeilinga n kui 
jau nebeturi ko valgyti. į-Įaa tret? meta\ vokiečių ir 
J . TT ... .... italų orlaiviai bombarduoja

Jungtinių Valstijų valdžią miestus ir naikina visokį 
jau nup kurio laiko pradėjo žmoniu turtą.
rimtai galvoti apie teikimai „ W .
Inelaimingiėms žmonėms pa-1 abaitimu laiku _ meu- 
Igalbos, nes žinios sako, kad |kos. *auį°nasn *7^.3™ 
badas yra kenčiamas visoj ™ait’na 6 ’-000 vall?wJal?

Istu Barcelonoj, bet Wash- 
"L. >>-■ , - ingtone sakoma, kad lojali

uos sahes valdžia nutarei^ Ispanijoj esa dar 3>715>.
()()() vaikų nesukakusių 11 
metų amžiaus, kuriems nėra 
pakankamai maisto. ,

~ _______ ,___  | Išvada iš to jau siūlosi pa-
. Kviečiai bus mala- , ii, kad pagalba reikalinga 

mi Amerikoje, valdžia už-, Ispanijos lojalistams, o ne 
.fašistams.

_ _____ _ ,..................... to da priduriama, 
s Bet nBon’ Sausio mėnesy busią kad lojalistų Ispanijai regu- 
7 i suUau išsiųsta 7,150 bačkų bariai nusiunčia ir kai ku

li ios lotinų Amerikos respu- 
s Kry- blikos, būtent Argentina, 
.......... . Meksika, Kuba, Dominiko- 
60,000 nų Respublika ir kitos, bet 

tos pašalpos da neužtenka.

' i baisus sun- 
Aš perdaug knygų pri- 

Lcrd Tweedsmuir.

SVEIKATOS KAMPELIS.
KĄ KIEKVIENAS TURI 

ŽINOTI APIE VĖŽĮ.
Vėžys priklauso prie na- 

vikiškų susirgimų grupės. 
Navikai pasitaiko ne tik pas 
žmones, bet ir pas gyvulius, 
o taip pat ir pas augalus.

Pats baisiausias, vadina
masis blogybinis navikas, 
yra vėžys (cancer). t

Vėžio kilmė nėra pilnai 
išaiškinta. Yra tačiau įrody
ta mokslo, kad nuolatinis 
audinių erzinimas ar tai 
cheminėm ar fizinėm prie
monėm, gali sukelti netai
syklingą audinių augimą, 
kurį ir sustabdyti sunku. 
Pavyzdžiui, pas vyrus vėžys 
dažnai atsiranda ant lupų, 
ir spėjama, kad tarp kitų 
priežasčių nusveria dažnas, 
nuolatinis rūkymas, vadina
si, erzinimas lupos ar tai 
pypke ar papirosu su tabako 
dervom. Dažnas rūkymas, 
ypačiai naminio tabako, ga
li sukelti ir plaučiuose vė
žį, todėl ir plaučių vėžiu vy
rai dažniau serga, kaip mo
terys. Užtat pas moteris la
bai dažnas yra krūties ir 
gimdos vėžys.

Jei vėžio visai negydoma, 
tai po kurio laiko gaunamas 
labai sunkaus pobūdžio vai
zdas. Žmogus pasidaro pa
našus į gyvą lavoną, net dar 
baisesnis, nes pradeda griū
ti įvairus audiniai, organai, 
atsiveria žaizdos, atsiden
gia nuogi kaulai, pradeda 
net dvokti. Yra atsitikimų, 
kur senesnius (o vėžiu ir 
serga dažniau seni), užpuo
la musės, padeda žaizdose 
savo kiaušinėlius, ir po ku
rio laiko išsirutulioja kirmė
lės, padėdamos vėžiui nai
kinti organizmą.

Vėžiui gydyti tikrų, radi
kalių priemonių, kurios už
tikrintų pilną pagijimą, nė
ra. Didžiausios reikšmės vė
žiui gydyti dabar turi chi

KAIP INKVIZICIJOS LAIKAIS BUVO
KANKINAMI ŽMONĖS.

Valdonai visur ir visados Į 
žiauriai bausdavo žmones, 
už nepaklusnumą ar kito
kius nusidėjimus. Bet tur
būt žiauriausia žmonės bu-' 
vo baudžiami Romos popie
žiaus galybės laikais, t. y. 
—šventosios inkvizicijos 
laikais.

Kaip tuomet žmonės bu
vo kankinami, dabar pagal
vojus plaukai ant galvos 
stojasi. Rodos, tuomet ne 
žmonės, o kokie pikčiausi 
žvėrys gyveno... Bet ypač 
žiaurių bausmių buvo var
tojama inkvizicijos laikais. 
Joki laukiniai nemokėjo ir 
nemoka taip kankinti, kaip 
mokėjo kankinti nelabai 
tolimos senovės neva kultū
ringi europiečiai. Keliatą 
tokių bausmių čia paminė
sime.

Virinimas aliejuje arba 
vandeny. Aliejus būdavo 
vartojamas dėl to, kad jis 
prie didesnės temperatūros 
verda, negu vanduo, ir to
dėl virinamasis ypač skau
džiai turėdavo kentėti.

Ketvirčiavimas. Žmogų 
paguldydavo ant tam tikro 
padėklo, ir neaštriu pinklu 
pamažu piaudavo į keturias 
dalis: pirma išilgai, piaskui 
skersai. Piaustomasis turė
davo kentėti baisiausias 
kančias, kol piuklas per- 

. piaudavo krutinę. O kūno 
dalys būdavo viešai išstato
mos ir ilgiau laikomos, kad 
visi matytų.

Išviduriavimas. Žmogui 
perskrosdavo vidurius ir 

' palengva ištraukdavo žar
nas laukan ir toks labai il
gai kankindavosi, kol mir
davo.

Ratavimas. Ant tvirto į- 
kalto stulpelio, būdavo už
maunamas ratas, prie .kurio, 
žmogų pririšdavo už kojų iri 
ranku ir nukštelninką taip!
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rurgija. Daroma taip pat 
rentgenizacija — švitinimas 
Rentgeno spinduliais vėžio 
apimtų audinių.

Pats svarbiausias dalykas 
yra kuo anksčiau pažinti vė
žį. Pastebėjus kokį nors pa
tinimą, gūželį minėtuose or
ganuose, ar šiaip kilus įtari
mui, pavyzdžiui, pas moterį 
be pastojimo pasibaigus mė
nesinėms, reikia nedelsiant 
kreiptis į artimiausią gydy-' 
toją, kuris išaiškins ir, jei 
bus reikalas, pasiųs chiinr- 
gams, padaryti operaciją, i 
Tik ankstyva operacija iš- 
gelbsti žmogų nuo baisių 
pasėkų ir mirties. Vėlyva 
operacija jau yra dažniau
siai be vaisių, nes vėžys pa
spėja apimti plačiai visą or
ganizmą. Čia svarbu įsisą
moninti, kad jokie burtinin
kai, jokie šundaktariai vė
žio neišgydys.

I Pravartu atsiminti, kad 
prie vėžio susirgimų patins
ta artimiausios limfinės liau
kos, pavyzdžiui, pažasties,

I kaklo, kirkšnio ir kt. Ta- 
; čiau, daug geriau, kada vė
žys susekamas dar prieš šių 
liaukų patinimą. Tada ope
racija gali būti visai sėkmin- 
£a- »Vėžio atsitikimai dažnė
ja. Tas aiškinama įvairiai.1 
Patirta, kad vėžiui mažiau 
atsparus yra senesni žmo
nės, darbas dulkėse, dirbtu
vėse, kur yra nuolatinis er
zinimas audinių įvairiomis 
medžiagomis, vėžio atsitiki
mus ir padažnino. Kai ku
rių mokslininkų nuomone, 
galimas daiktas, kad vėžys, 
kaip ir kitos ligos, turi kokį 
nors dar nesurastą užkrėtą 
—mikrobą, kuris plečiąsi 
epidemiškai.

Kaip ten bebūtų, mums 
svarbu dabar tiktai tas, kad 
nepražiopsotume ankstyvo 

operątyvinio vėžio gydymo.
S. Mikelionis.

■ . I

jį mušdavo geležimis, lau
žydavo kojas ir rankas, kol 
po keliolikos valandų kan
kinamasis mirdavo.

Užmurijimas. Žmogų už
mūrydavo tam tyčia pada- 
rytoj duobėj, arba net gyvą 
užkasdavo žemėn.

Sodinimas ant kuolo. 
Smailiai nutašytą kuolą 
gulsčią stipriai pritvirtinda
vo, paskui žmogų apžargy- 
davo ant jo, prie kiekvie
nos kojos pakinkydavo po 
arklį ir taip jį užmaudavo 
ant kuolo per tarpkojį. 
Kuolas giliai įlįsdavo į vi-' 
dų. Po to, jį su kuolu pasta
tydavo, kuolą įkasdavo ir 
taip žmogus mirdavo.

Sudeginimas. Žmogų UŽ- 
keldavo ant tam tyčia sudė
to laužo ir uždegdavo. Arba 
spirgindavo dideliuose puo
duose.

Odos gyvam nulupimas 
irgi plačiai buvo vartoja
mas. Taip pat dar būdavo 
išduriamos akys, liežuvio, 
nosies, ausų ir kit. nupiovi- 
mas ir tt. Pakorimas, nudū
rimas, galvos nukirtimas 
buvo pačios lengviausios 
bausmės.

Visos šios bausmės būda
vo atliekamos viešai miesto 
aikštėse, ant didelių paauk
štinimų, kad susirinkusiems 
butų geriau matyti.

Šios visos šlykščios baus
mės, būdavo daugiausia tai
komos mokslininkams, “ere
tikams,” kurie nenorėjo pri
pažinti jų durnų “tiesų.”

Mikas Tamašauskas.

56,000 ŽYDU PRAŠOSI 
AMERIKON.

Žydų pabėgėlių komite
tas Paryžiuje padavė prašy
mą, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia kaip galima grėb
čiau įsileistų 56,000 žydų.
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Adonis.

'RAUDONA AR BALTA, MUSŲ TĖVYNĖ]Sukilimas Generolo
LIEKA MUSŲ TĖVYNE! Franco Armijoj.
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Taip sako gen. Denikinas, 
smerkdamas baltagvar
diečius, kurie dedasi su 

Hitleriu.
Rusai baltagvardiečiai Pa

ryžiuje nesenai išsirinko di
dįjį kunigaikštį Vladimirą 
naujuoju savo vadu ir “ca
ru” nesamam Rusijos sos
tui. Pereitą savaitę jisai iš-. 
vyko iš Paryžiaus į Berlyną. 
Nors jis sakėsi važiuojąs te
nai savo giminiu pamatyti, 
bet Paryžiuje tuo jaus pra
dėta kalbėti, kad jis nuva
žiavęs pas Hitlerį tartis apie 
nenriklausomą Ukrainą. |

Šito akyvaizdoje prašne-' 
ko gen. Denikinas, kuris 
1918 metais pats vedė bal
tagvardiečių armiją prieš 
Sovietų valdžią. Ir prašneko 
prieš tuos, kurie su Hitlerio 
pagalba norėtų pradėti karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
pasmerkė “visus taip vadi
namus baltuosius rusus, ku
rie .įieško svetimos pagalbos 
prieš savo tėvynę.

“Raudona ar balta, musų 
tėvynė vistiek lieka musų 
tėvynė,” pasakė buvęs bal
tagvardiečių lyderis Deniki
nas, kuris dabar gyvena Pa
ryžiuje ir jau pabalęs kaip 
sniegas.

Jis kalbėjo Paryžiaus ru
sų susirinkime. Jo klausėsi 
daugiausia baltagvardiečių 
ir bendrai tų, kurie priešingi 
Sovietų valdžiai.

“Tie, kurie padeda Rusi
jos priešams, neturi teisės 
vadinti save Rusijos patrio
tais,” šaukė Denikinas tame 
susirinkime. “Kas už sveti
mus pinigus eis kariauti 
prieš savo žmones, tas neiš
siteisins jokiomis ideologi
jomis.”

Jisai pavardėmis įvardijo 
visą eilę buvusių caro kari
ninkų, kurie už nacių pini
gus sutiko padėti Hitleriui 
išdirbti planą nepriklauso
mai Ukrainai steigti.

“Bet ne vieni tik naciai 
naudojasi baltagvardiečių 
patarnavimu,” sako Deniki
nas. “Musų gėdai, japonams 
taipgi sekasi nusipirkti taip 
vadinamų baltagvardiečių 
pagalbos prieš musų tėvy
nę.”

Kiekvieną savo kaltinimą 
Denikinas rėmė dokumen
tais, kurių jis buvo atsine
šęs pilną portfelį. Jis rodė ir 
skaitė tuos dokumentus vi
sam susirinkimui. Tie doku
mentai esą surinkti balta
gvardiečių žvalgybos, kuri 
veikia visose šalyse.

Denikinas parodė vokie
čių generalio štabo planą 
Ukrainai užimti. Šitą planą 
jam ir kitiems baltagvardie
čių generolams įteikęs pats 
Hitleris keliata metų atgal. 
Taigi apie Ukrainą vokie
čių militaristai galvoja jau 
senai. Bet vokiečiams rupi

ne vien tik derlingi Ukrai
nos laukai, sako Denikinas. 
Jiems daug daugiau rupi 
gausus žibalo šaltiniai Gru
zijoj, Azerbaidžane ir Kau
kazo kalnuose. Jie nori už
imti Ukrainą, kad galėtų 
prieiti prie tų žibalo šaltinių 
ir atkirsti Rusiją nuo. Juo
dosios Juros:

Šitie Denikino pareiški
mai sukėlė Paryžiuje di
džiausią sensaciją.

Lenkija Su Sovietais
Kovos išvien prieš ukrainie

čių nepriklausomybę.
Kadangi vokiečiai pradė

jo agituoti už nepriklauso
mą Ukrainą, ir kadangi uk
rainiečiai šitai agitacijai 
pradėjo pritarti, tai Lenki
jos parlamente pereitą sa
vaitę buvo paskelbtas klau
simas, ar nevertėtų duoti 
Galicijos ukrainiečiams (ru- 
sinams) autonomiją ir tuo 
budu “atimti vėją iš vokie
čių agitacijos malūno?”

Šitą klausimą parlamen
te buvo pakėlę Galicijos at
stovai, kurie sakosi atsto
vaują 6,000,000 ukrainiečių 
Lenkijos ribose.

, Bet Lenkijos valdžia šitą 
klausimą atmetė, paaiškin
dama, kad ii negalinti remti 
tokio sumanymo, kuris rei
kalautų konstitucijos pakei- 

jtimo. Antra, šitokio suma- 
jnymo negalima esą parla
mente svarstyti, jeigu jis ne
turi ketvirtadalio parlamen
to atstovų parašų.

Bet ištikrujų Lenkijos 
valdžia nenori girdėti apie 
ukrainiečių autonomiją dėl 
to, kad šiomis dienomis ji 

i pasirašė su Sovietais sutartį, 
kuria abidvi valdžios pasi
žadėjusios kovoti prieš ne
priklausomą Ukrainą ar 

'bent kokią ukrainiečių auto- 
Įnomiją.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Savannah, Ga. — Pereitą 

sąvaitę čia buvo padaryta 
baisi žmogžudystė. Į Till- 
mansu namus nakties laiku 
Įsilaužė galvažudys su gele- 

jžine paipa, užmušė miegan
tį Tillmansą, jo žmoną, dvi 
mergaites ir vieną pašalinį 

j žmogų, kuris pas juos nak- 
vojo. Manoma, kad žmog
žudystė buvo padaryta ple

kšimo tikslu. Bet vėliaus gal
važudys nusigando ir parė
jęs namo pats nusišovė. Jis 

j vadinosi Tom Chester.
I ---------------

DA $129,770.000 ITALI
JOS GINKLAMS.

Italijos fašistų valdžia 
nutarė paskirti oro ir jūrių 
laivynams da $129,770,000, 

j kurie bus suvartoti 1939— 
1940 metais. Anksčiau buvo 
paskirta $301,554,000.

CIO Vadas Informuoja Spaudą.

Čia parodytas CIO vadas John Lewis (su skrybėlė), kuris 
duoda laikraščių reporteriams žinių apie savo organizaci
jos veiklą. Jisai pasakė, kad ateinančiais prezidento rinki
mais CIO nesidės prie jokios “trečios partijos,” bet eis tie
siai i demokratų partiją ir stengsis paimti ja i savo rankas.

I
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Areštuota daugiau kaip 
1,000 karininkų.

Iš tikrų šaltinių Paryžiuje 
gauta žinių, kad pereitą są
vaitę fašistų Ispanijoj prieš 
generolą Franco prasidėjo 
sukilimas. Svarbiausiuose 
miestuose, kaip Saragossa, 
Segovia, Pamplona, Soria ir 
kiti, sukilę kariuomenės gar
nizonai. Daugiau kaip 1,000 
karininkų ir daug sukilėlių 
jau sušaudyta, tačiau sukili
mas nenumalšintas. Jis ple
čiasi po visą fašistų užimtą 
Ispanijos dalį.

Fašisto Franco agentai 
Londone tas žinias užginči
ja. Bet truputį pirmiau ir tie 
patys jo agentai skelbė, kad 
“išdavikai” jo armijoj išda
vę lojalistų valdžiai visus jo 
planuoto ofensyvo planus, 
dėl to ir tas “didis ofensy- 
vas” negalėjęs įvykti. Vadi
nasi, patys Franco agentai 
pripažįsta, kad jo armija 
jam neištikima. Jis remiasi 
tik italais ir vokiečiais.

Perkūnas Trenkė- 
Popiežiaus Rūmus.
Pereitą sąvaitę, prieš pat 

Kalėdas, į popiežiaus palo- 
cių trenkė perkūnas. Smūgis 
buvo toks smarkus, kad Va
tikano rūmuose išbirę jo Jan-l 
gų stiklai. Bet kadangi po
piežiaus dvaras yra labai di
delis ir jo palociuje, sako
ma, esą apie 3,000 kamba
rių, tai visų jų perkūnas ne
galėjo vienu šuviu suardyti 
ir popiežius išliko nepalies
tas, tik labai nusigandęs.

Limos Konferencija 
Ir Ispanijos Karas.

Pereitą sąvaitę Pan-Ame- 
rikos konferencijoj Limoje 
norėta padalyti žingsnis Is
panijos karui sustabdyti. 
Kubos delegacija padarė 
įnešimą, kad ši konferenci-' 
ja pasiūlytų kariaujančiom 
pusėm tuojaus sustabdyti 
mušius. o paskui Amerikos' 
respublikos, o ypač ispaniš- į 
kai kalbančios, turėtu pa
siūlyti planą taikos dery
boms.

Šitas sumanymas tačiau 
buvo didele balsų dauguma 
vadovaujamam konferenci
jos komitete atmestas. Čia 
buvo nurodyta, kad šitoks 
žingsnis daryti butų labai 
nenuosaku, nes tai reikštų 
Amerikos kišimąsi į Euro
pos reikalus, kai tuo tarpu 
pati konferencija protestuo
ja prieš Europą, kam ji kiša 
savo nagus Amerikon.

PO ILGOS SAUSROS. CA- 
LIFORNIJOJ DIDELĖS 

LIŪTYS.
Pietų Californijoj per 227 

dienas nebuvo lietaus. Saus
ra pridarė labai daug nuos
tolių ūkininkams ir sodinin
kams. Bet užtai pereitą są
vaitę užėjo tokios liūtys ir 
audros, kad kalnų viršūnės 
pradėjo slinkti ir griūti Į 
tarpkelius. Roosevelto var
do automobilių vieškelis, 
kuris eina pajūriu iš Los An
geles į San Francisco, tapo 
užverstas kalnų griūtimis.

UŽPULDAVO MEILU- . 
ŽIUS AUTOMOBI

LIUOSE.
1 Fall River mieste, Mass, 
valstijoj, tapo suimtas tūlas 
Ferdinandas Raposa, kuris > 
vakarais užpuldavo besimy
luojančias poreles automo
biliuose. Vieną naktį jisai 
užpuolė prie ežero stovin

čiam automobiliuje tūlą 
Walsha su p-le Jozefina Do- 
ziok. Vaikiną iš automobi- 
liaus išvarė, o prie jo mergi
nos pats pradėjo “meilin
tis.” Policijos suimtas jisai 
prisipažino padaręs tokių 
užpuolimų ne vieną. Polici
ja kaltina jį vieną 20 metų 
amžiaus merginą prievarta 
išgėdinus. Dabar jis pasta
tytas po $30,000 kaucijos.

ŠVEICARIJOS PREZI
DENTAS PATVIRTINTAS 

| Šveicarijos parlamentas 
patvirtino nesenai išrinktą 
respublikos prezidentą Fili- 
pą Etterą sekantiems me
tams.

VOKIETIJA KVIEČIA
GRĮŽTI 25,000 MERGINŲ.

Vokietija išleido skelbi
mą, kad 25,000 vokiečių 
merginų, kurios yra išvažia-
vusios užsienin darbo jieš- 
kot, tuojaus grįžtų namo.

1
k

Dabar, k* til išėu* ••

Nauja Lieti

BIBLI

Nužudė Du Žmones.

Čia parodytas Ernst Eenstermacher, 25 metų amžiaus vo- 
kietys, kuris plėšimo tikslais Kansų valstijoj įsilaužė i na
mus ir nužudė moterį, o paskui užmušė susitikęs ant kelio 
jauną vyrą, čia jis parodytas prieš taikos teisėją, kuriam 
jis prisipažino esąs kaltas. Jis užmušęs tuodu žmones dėl 
to, kad jam reikėję .pinigų už automobilį užsimokėt. Susi
rinkę apylinkės farmeriai norėjff išlupt jį iš kalėjimo ir 
nulinčiuot.

PAJIEŠKOJIMA1
ANTANAS BRAŽONIS iš Lietu- : 

vos paeinu iš Stnkliškių parapijos, 
nuaAA’3 snjaiu snil[i -j^sdi: tųupsajj 
Amerikoj, gyvenau Scranton. Pa., da- J. 
bar 'au daug metų gyvenu St. Char- 
les, III. Turiu daug giminių ir draugų ; 
Amerikoje. Kurie ras šį mano piane- Į 
Šimą, prašau atrašyt man laišką. ; 
Taipgi visiems linkių linksmų Kalėdų ; 
ir Laimingų Naujų Metų. (1) į

ANTANAS BRAŽONIS
910 Second st., So. St. Charles, Ill. ; 
__________________________________ i 
CAMBRIDGE LIETUVIŲ KO- ! 

OPERACIJA, paiieško se'anėių šeri- Į 
ninku: KAZIMIERO RUGINIO, prieš I 
I aro jis gvveno Brightone: nekurie ' 
pasakoja buk jis buvo nukautas prie I 
.Meksikos rubežiaus;

TRTRUŠAITĖS KAZIMIEROS, a- I 
pi' 1911 m. ji gyveno Cambridge ar ' 
apielinkėje;

PAUGIO MIKO. LIBAVIčIAUS į 
Peter Jos . CHES Chas., BALŠAIČIO ! 
.hmih. Jie visi seniau gyveno Cam- : 
brid"o. Mass, ir jie turi Cambridge’- ' 
nos Kooneracijos Šerus. Dabar jie ga
li gaut iš Kooperaciios pinigu. Tegul į 
iie tuojaus atsišaukia Jeigu kurie iš ’ 
ju yra mirę, tegul atsišaukia jų vai
kai. broliai ar seserys arba artimi 1 
giminės. J” 'b-autr-ii. kurie žinote kas į 
su jais atsitiko, arba kurie žinote kur : 
jie randasi, malonėkite pranešti Ko- j 
operacijos sekretoriui. (1) į

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

----------------------------------------------------- - j
Jieškomas JUSTINAS VASAIT1S i 

ir io duktė Juzė Vasaitvtė, gyvenę i 
Chicagoie.. Kurie suteiks apie juos ; 
tikras žinias bus atlyginta. Praneši- | 
mus siųsti i Keleivio Redukciją, arba Į 
man. J. A. Vasaitis, ■ (2)
Linų 12-1, Kaunas-Šančiąi, Lithuania j

DIDELIS GAISRAS AU
GUSTOJ.

Augusta, Me. — Pereitą 
sąvaitę čia užsidegė popie
ros kompanijos sandėlis su 
sieros rūgšties druska. Gais
ras buvo toks didelis ir pa
vojingas, kad ugniagesiai 
buvo sušaukti iš trijų mies
tu. Ugnis padarė apie $300,- 
000 nuostolių.

EGIPTO MUITINĖJ SU
DEGĖ 8 ŽMONĖS.

Egipto muitinėj, Aleksan
drijos mieste, užsidegė 20 
dėžių su judomujų paveiks
lų filmomis. Iš to kilo toks 
gaisras, kad sudegė 8 žmo
nės.

ISPANIJOJ BUS PASI
KEISTA BELAISVIAIS.
Ispanijos lojalistai nutarė 

pasikeisti su fašistais karo 
belaisviais. Fašistai paleisią 
77 anglus ir 33 kanadiečius, 
o lojalistai paleisią tokį pat 
skaičių suimtų fašistų.

DIVORSAlT
Abiem sutinkant, gaunami per vie

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

Kiek Pasaulyje Žmo
nių.

Tautų Lygos sekretoriato 
statistikos departamentas 
praneša, kad 1936 m. pabai
goje pasaulyje buvo du bi
donai šimtas trisdešimts ke
turi milionai žmonių. Ne
skaitant Kinijos, 1937 m. 
pasaulio žmonių skaičius 
padidėjo aštuoniolika milio- 
nų. Pusė visų žmonių gyve
na Azijoje. Indijoje gyvena 
374 milionai žmonių. Kini
joje skaitoma 450 milionų 
gyventojų; Japonijoje—72 
milionai, o visoje japonų 
imperijoje — apie 100 mi
lionų. Sovietų Sąjungoje 
gyvena 178 milionai žmo
nių. Europoje, be Sovietų 
Sąjungos, iš viso yra 397 
milionai gyventojų. Iš jų 
Vokietijoje gyvena 78 mi
lionai, Didžiojoj Britanijoj 
—47 milionai, Italijoj—43 
milionai, Francuzijoje—42 
milionai, Lenkijoje—35 mi
lionai. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose yrą 130 milionų, 
o Pietų Amerikoje—90 mi
lionų žmonių.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

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

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

Veronika Radavičienė pajieškau ! 
mano draugu Juozo ir Petro Vait- ! 
kaus, iš Lietuvos paeina nuo Šiaulių I 
iš Gitarų dvaro. Kas žino kur jie ran- į 
dasi, prašau pranešt jų adresą, arba i 
pats lai atsišaukia. (2 j

Mrs. Veronika Radavičienė
3026 Richmond st., Philadelphia, Pa^ i

Domicėlė Malihauskaitė najieškau į 
brolio Juozo MALINAUSKO, kilusio- 
iš Traku apskričio, Kalviu miestelio; į 
atvyko į Ameriką prieš didyjį karą, j 
Prašau atsišaukti arba kurie žinote, Į 
kur jis randasi, malonėkit pranešt jo i 
adresą. E. Ž.—Malinauskas (2) į 
957 E. Noble st., Alliance, Ohio, t

APSIVED1MAI.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

TRAUKINIO KATAS
TROFA MEKSIKOJ.
Pereitą sąvaitę tarp Mek

sikos ir Vera Cruz įvyko di
delė traukinio katastrofa, 
kuomet jo ratai iššoko iš bė
gių. 8 žmonės buvo užmušti 
ir 52 sužeisti.
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GEO.
BENDORAITD

520 Wilson St., 
iVaterbury. Conn.

RUSŲ DAINININKE GA
VO 20 METŲ KALĖJIMO.

Paryžiuje nuteista 20 me
tų kalėti rusų dainininkė 
Plevickaja, kuri prisidėjusi 
prie baltagvardiečių gene- 
10I0 Milerio pagrobimo.

TUOJ SUKAKS

. 25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

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

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

------------------ derį siųskit.

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

GARSI MOSTIS NUO 
NARIŲ GĖLIMO.

John’s Remedy mostis, stebėtinai 
greit prašalina kaltuninius, nervų ir 
visų kitų sąnarių skaudėjimus. Tūks
tančiai pasiliuosavę nuo Romatinių 
Skaudėjimų, pataria ir kitiems var
toti tik JOHN’S REMEDY MOST). 
Jeigu kitos mostys jumis nepatenki
no, kodėl nebandote šią mostį, kuri 
yra viena iš geriausių vaistų nuo 
Romato. Kaina $1.00 ir 50c.

Išbandymui pakelis 15c.
NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIŲ 

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

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117, PLAINS VILLE. PA.

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. Prisiunčiame į namus kas rei
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIčIUS (-
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

Pajieškau rimtos merginos arba 
našlės apsivedimui nuo 20 iki 40 me
tų; esu nevedęs-vaikinas, 35 metų, 
pasiturintis. Dirbu aukso kasyklose. 
Su pirmu laišku prašau prisiųst ir 
paveikslą, kurį pareikalavus sugrą
žinsiu. J. J. Kalvyn (2) j

Empire Gold Mine, 
Empire, Ont., Canada. I

Paiieškau rimtos merginos apsive- ! 
dimui nuo 20 iki 35 metu; esu neve- 
des-vaikinas 30 metų, biznierius. Su 
laišku prašau prisiųst savo paveįksla, 
kurį pareikalavus sugrąžinsiu. (1)

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

Toronto, Ont., Canada.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

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

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

CHICAGO, ILL.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčii

1 patingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba "Money Orderį”. Adreeuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Šeštas Puslapis No. 52. Gruodžio 28 d., 1938 m.

Moterims Pasiskaityt
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pumu, su išmatomis, jų vie
toje atsistato naujos. Jeigu 
mašinoje sugenda kokia da
lis, tai žmogus turi nupirkti 
tą dalį, įdėti į mašiną, kad 
mašina vėl galėtų dirbti. 
7 mogaus kūnas yra tokia 
s idėtinga ir stebuklinga 
mašina, kuri sugeba pati sa
vo senstančias ir gendančias 1 
calis atstatyti. Ištirta, kad j 
i er septynerius metus žmo
gaus kūnas iš lėto keisda- j 
mas savo dalis visai pusikei-! 
č:'a nauju. Tik smegenys ir 
r nvai yra vieni ir jie nebe- 
s keičia per visą žmogaus ( 
amžių '
mirties, 
f ilstančių dalių 
,\ a reikalingi 
: nogus valgo 
t agliavandenius 
i cs medžiagas) tam, kad jo 
1 anas visą laiką gamintų ši- 
1 mą, turėtų jėgos judėti, 
i irbti. Riebalus žmogus ga
li pakeisti angliavandeniais 
arba angliavandenius rieba
lais, bet baltymų negali pa- 
1 .isti nei angliavandeniais 
r ei riebalais. Baltymų stoką 
žmogaus kūnas tuoj pajun
ta, tuoj nukenčia, sutrinka 
žmogaus bendra savijauta, 
nes žmogaus organai nebe
gali gerai dirbti, nukenčia 
megenys ir nervai.

Šeimininkė turi tai žinoti 
ir žiūrėti, kad šeimos nariai 
kasdien gautų pakankamai 
tokių maisto dalykų, ku- 
i iuose yra baltymų. Balty
mų turi pienas, kiaušinis, 
suris, varškė, liesa mėsa, 
miltai, kai kurios daržovės. 
Reikia priminti, kad maisto 
dalykai dažniausiai turi ne 
vieną kurią nors maisto me
džiagą, pav., riebalus ar bal
tymus, bet maisto medžiagų 
mišinį, pav. piene yra ir rie
balų ir baltymų ir druskų. 
I ienas ir iš pieno pagaminti 
maisto dalykai turi daug 
\ertingų baltymų, tik gaila, 
kad pas mus, ypač vyrai, 
niekina pieniškus valgius ir 
vertina tik mėsą ir riebalus. 
Maitindamasis tokiu mais
tu, kuriame yra pakanka
mas kiekis baltymų, riebalų 
ir angliavandenių, žmogus 
vis tiek nebus sveikas, jeigu 
jis su maistu negaus vitami
nų. Žmogaus sveikatai pa
laikyti jų reikia kasdien ne
didelio kiekio.

Vitaminai padaro kasdie- j JZ/1/
ninį maistą pilnavertį, pa- ' f ,
deda žmogaus kunui pasi- ATSAKYMAI 
savinti ir perdirbti suvalgy- -------
ta maistą. Vitaminų dau- Ad. M 
giausia yra žaliose daržovė- ta sumini savo 
,, uogose, svies- dencijoj vardais

NEPAPRASTAS MOTE
RIŠKĖS PRISIRIŠIMAS 

PRIE VYRO.
Pasauly kartais pasitaiko 

nepaprasto ištikimumo žmo
nių. Viena iš tokių buvo h 
islandietė Sheilla Fitzge
rald.

Prieš didįjį karą Sheilla 
atvyko į Paryžių studijuoti. 
Čia ji susipažino su jaunu 
franeuzų studentu Rauliu 
Gotjė. Gotjė ją taip pat pa
milo. Juodu jau buvo susi
žiedavę ir greitai žadėjo ve
stis, bet... iškilo karas, kuris 
viską apvertė aukštyn kojo
mis. Gotjė buvo mobilizuo
tas. Tuomet Sheilla parašė 
prašymą, kad ir ji butų pri
imta gailestingaja Sesute į 
tą pulką, kuriame tarnavo 
jos sužadėtinis. Jos prašy
mas buvo patenkintas. 1915 
metais per Velykas jie vėl 
buvo susitarę susituokti. Ta
čiau ir šį kartą svajonėms 
nebuvo lemta Įvykti: Sheil
la vieną kartą sužinojo, kad 
jos sužadėtinis yra dingęs 
be žinios. Tuomet Sheilla 
nutarė vistiek už jo ištekėti. 
Pagal franeuzų įstatymus, 
jaunąjį sutuoktuvių metu 
gali pavaduoti ir kitas as
muo. Sheilla paprašė vieno 
jo draugo, kad tas savo 
draugą per vestuvių aktą 
pavaduotų. Ir taip įvyko su
tuoktuvės.

Gotjė giminės stengėsi 
gauti tikrų žinių, bet vis bū
davo veltui. Sheilla taip pat 
nieko daugiau apie jį neži
nojo. Ji gyveno vienuolės 
gyvenimą, niekur neidama, 
su niekuo nedraugaudama. 
Pagaliau po keliatos metų 
buvo gautos tikros žinios, 
kad Gotjė tikrai 1915 me
tais žuvo. Nors daug kas no
rėjo Sheilla vesti, bet ji atsi
sakė. Ir taip vieniša, tik apie 
savo sužadėtinį galvodama 
ji išgyveno iki šiol. Dabar 
prieš kiek laiko ji mirė. 
Mirdama ji prašė, kad ją pa
laidotų tose lauko kapinėse, 
kuriose buvo palaidoti 1915 
metais nukautieji ir kuriose 
turėjo būti greičiausiai pa
laidotas ir jos sužadėtinis.

Tas jos noras buvo įvyk
dytas. Tai nepaprastas išti
kimumo pavyzdys! Tokių 
moterų maža tepasitaiko.

nuo pat gimimo iki 
Nuolatiniam kūno 

atstatymui 
baltymai, 

riebalus ir 
(krakmoli-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puošnus Akt orkų Gyvenimas

.h*

IAnnabella Ann Miller

8$$

Trys Hollywoodo “žvaigždės” demonstruoja naujausių madų drapanas Įvairioms progoms.

M

' i

KAS BUVO KEMAL ATATURK?

KAS REIKIA ŠEIMININ
KEI ŽINOTI APIE MAI

STO GAMINIMĄ.
Žmogaus kūnas kasdien 

keičiasi: vienos jo dalys su
sidėvi, pasensta, pasišalina 
iš kūno su prakaitu, su šia- s s, vaisiuose,

Prezidento Žmona

te, kiaušinio trynyje, žuvų 
taukuose, kepenyse. Todėl 
reikia stengtis, kad ir žie
mos metu šeima gautų kas
dien su maistu vitaminų, ža
lių arba raugintų daržovių 
ir vaisių pavidale.

Nors maistas ir bus svei
kas, bet tas pats, vienodas 
maistas ilgą laiką valgomas 
nusibosta. Musų šeiminin
kės šiuo atveju kaip tik turė
tų paįvairinti maistą. Reikia 
tik šeimininkei truputį no
rėti, ji gali lengvai sugalvo
ti. kaip daržovėmis ir prie
skoniais tą patį maistą pa
įvairinti, iš tų pačių maisto 
dalykų kitokius įvairesnius 
valgius pagaminti.

Įvairus prieskoniai paska
nina valgį, sužadina apetitą, 
paskatindami pilvelio veiki
mą. Ta pati kiauliena mėsa 
veikia apetitą žadinančiai, 
jc-i bus rausvai pakepta, ko
kiu nors padažu apipilta, 
jei prie to bus duodama ža
lių daržovių valgyti.

Valgio švarus paruoši
mas, gražesni indai, gražus 
papuošimas padėto valgio į 
lėkštę taip pat labai veikia 
žmogaus apetitą žadinan
čiai. Al. Pipinytė.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI Iš DANCIGO

Šiomis dienomis mirė pir
masis Turkų Respublikos 
prezidentas Kemal Ataturk, 
kuris seniau vadinosi Gazi 
Mustafa Kemal. Nors “Ke
leivy” jau buvo apie tai ra
šyta, bet reikia tą asmenybę 
nušviesti kiek plačiau, nes 
dabar tas žmogus virto jau 
istorija.

Iki 1934 metų jis buvo ži
nomas kaip Gazi Mustafa 
Kemal, bet tais metais Tur
kijoj buvo išleista naujų pa
vardžių įstatymas, todėl ir 
prezidentas priėmė Atatur- 
kc pavardę. Turkų kalboje 
žodis ataturk reiškia: turkų 
tėvas.

Kemalas Ataturkas gimė 
1881 metais Salonikų mies
te, Graikijoj. Jo tėvas ver
tėsi miško pirklyba, buvo 
pasiturintis turkas ir todėl 
galėjo leisti sūnų į aukštes- 

i nius mokslus.
1905 metais jaunas Ke

malas baigė Konstantinopo
lyje generalinio štabo aka- 

1 demiją kapitono laipsniu. 
Turkijoj tuomet viešpatavo 

| sultonas Abdul Hamidas, 
■prieš kurį jaunaturkiai vedė 
jau revoliucinę propagandą. 
Jaunas Kemalas irgi prisi- 

j dėjo prie to judėjimo. To- 
I dėl baigęs akademiją tuoj

Dancigas (vokiškai Dan- Savos kariuomenes Danei- I buvo areštuotas už sultono 
zig, lenkiškai Gdansk) po gas neturi. [valdžios kritiką. Buvo nu-
didžiojo karo buvo Versalio Dancigo vokiečiai karinės teistas kalėjimai! ir kelis 
traktato nuostatais atskirtas prievolės atlikti vyksta Vo- mėnesius tenai sėdėjo.

. • I.star; Atlikęs bausmę, buvo iš-
Nors dabar I?aY? .H16.*118. S'ak pasilikti siųstas tarnauti Damaskan.

j v okietijoje,. kur gauna dar- (jja įkūrė kovai su sultono 
bo, arba grįžti atgal Danei- patvaldybe revoliucinę or
gan, kui n gi yia jau geriau ganizaciją “Vatan ve chur- 
yertinami. Ištarnavę 2, 3 ar riiet” (Tėviškė ir laisvė) ir 
4 metus Vokietijos karino- užmezgė santikius su Euro- 
menėje ir grįžę . Dancigan pos jaunaturkiais, dėl ko te
gauna geresnes vietas. Ne- ko nelegaliai keliauti į Solo- 
visi tačiau nori būti tokiais nikus. 1907 m. buvo pakel-

nuo Vokietijos ir paskelbtas kietijon savanoriais, 
laisvu miestu. 1__  ____
žmonės čia tvarkosi sava
rankiškai, tačiau negalima 
teigti, kad čia tas savaran
kiškumas butų tikras. Dan
cigo gyvenimo gaires nusta
to Vokietija, nors teorijoje 
Dancige daug daugiau reik
šmės turėtų turėti Lenkija, 
nes žinotina, kad Dancigo 
ūkio reikalai ir užsienio po
litika priklauso Lenkijai. 
Gyvenimas, mat, nesilaiko 
popieryje išbrėžtu taisyk
lių !

Dancige gyventojai—dau
guma vokiečiai. Lenkų yra, 
bet neperdaugiausiai. Len
kų spaudos žiniomis, Danci
ge gyvena 50 tūkstančių 
lenkų. Vietinė vokiečių 
spauda griežtai tam prieši
nasi ir nurodo, kad Dancige 
lenkų yra tik maža dalelė, 
kuri, neatsižvelgiant į josigi atsit 
negausumą, turi didžiausias Įsitaiko. 
teises.

Seniau Dancige lenkų 
daug butą.

savanoriais. Šiems nenore- 
liams įvedė šį rudenį priva ląs į jaunuosius majorus, ir 

perkeltas į Salonikus 3-ios 
; korpuso štaban,

Prezidento Roosevelto žmona skirtingose šlėbėse: kai
rėje—vakarine; dešinėj—dieninė.

as Kaukazo frontam 1917 
lietais gavo brigados gene- 
olo laipsnį, pašos titulą ir 
įaskirtas II Kaukazo armi- 
;os vadu. 1918 m. pradžioje 
perkeltas VII armijos vado 
zieton Palestinos fronts. Dėl 
lesutarimų su vokiečių gen. 
Falkenhamu, kuris kišosi į 
Turkijos vidaus reikalus, at
sistatydino ir išvažiavo 
Stambulan. Drauge su sosto 
įpėdiniu princu Vahedin 
(vėliau sultonu) aplankė 
Vokietijos vakarų frontą. 
1918 m. rugpiučio mėnesy 
atšaukus Falkenhaimą vėl 
buvo paskirtas VII armijos 
v^adu ir išbuvo Palestinoj iki 
pasaulinio karo pabaigos. 
Sultono pasididžiavimas an
tantei ir antantės sulaužy
mas Mudrovo sutarties bei 
anglų užgrobimas Mosulo 
sukėlė griežtą Kemalio pro
testą ir pasiryžimą kovot už 
Turk i jos n e p ri k 1 ausomy bę. 
Greit jis pasidarė tautinio 
judėjimo vadu. Atsistatydi
nęs ir atsisakęs pašos vardo, 
Kemalis sušaukė revoliucio
nierių suvažiavimą Erzeru- 
me, kur buvo išrinktas ko
miteto pirmininku. Kemalis 
organizavo Anatolijos kovą 
prieš svetimšalių okupaciją 
ir sultono režimą. Sultono į- 
sakymu Kemalis buvo pa
skelbtas maištininku ir už 
akių nuteistas mirti. Prieš jį 
sultonas siuntė Anatoli j on 
savo pulkus, bet jie pereida
vo Kemalo pusėn. Užėmus 
antantei Stambulą ir išvai
kius otomanų parlamentą 
(1920), Kemalis sušaukė 
Ankaroje tautos susirinki
mą, kuris išrinko Kemalį 
pirmininku, paskelbė nevei
kiančiais Stambulo parėdy
mus ir pasiskelbė vyriausiu 
šalies organu. Tuojau buvo 
užmegsti diplomatiniai ry
šiai su Rusija. 1921 m. lie
pos mėnesy graikai artinosi 
prie Ankaros ir tomis kritiš
komis dienomis Kemalis pa
skiriama- vyr. kariuomenės 
vadu. Prie Šakasi upės grai
kai buvo sumušti, už ką Ke
malis gavo maršalo vardą ir 
Gazi (nugalėtojo) titulą. 
1922 m. sumušęs vėl graikus 
Kemalis įžengė į išvaduotą 
Smirną.

Kameliui vadovaujant į- 
vykdytos visos pagrindinės 
valstybinės ir kultūrinės re
formos Turkijoje: sultonato 
likvidavimas, respublikos į- 
kurimas, chalifato panaiki
nimas, bažnyčios atskyri
mas nuo valstybės, daugpa
tystės uždraudimas, mote
rims rinkimų teisių suteiki
mas, naujo civilinio ir bau
džiamojo kodekso įvedi
mas, drabužių reforma, alfa
beto litynizacija, kalbos re
forma ir kit. Partija išrinko 
jį nuolatiniu pirmininku ir 
nuo 1935 metų oficialiai į- 
vedė terminą “kemaliz- 
mas.”

lomą tarnybą vietinėje Dan- divizijos korpuso štaban, 
cigo policijoje, būtiną jau- kur jįg su sav0 organizacija 
nuohams nuo^ 18 ligi 25 me- Įstojo partijon “Vienybė ir 

" —- -- Į progresas” ir dalyvavo 1908
m. jaunaturkių revoliucijoj.

.„.r 1909 m. Abdul Hamido
jos yra puče Ataturkas dalyvavo re

voliucinių turkų kariuome
nės, stovėjusios Makedoni
joj. žygy į Stambulą, kaip 
Machmud Ševket pašos šta
bo viršininkas. Vienok tais 
pat metais jis atsiskyrė nuo 
vadovavimo “Vienybė ii 
progresas” s-gai ir atsidavė 
išimtinai karo mokslui ir 
tarnybai. Neilgai vadovavęs 
pulkui Makedonijoje, 1910 
metais buvo perkeltas į gen. 
štabą Konstantinopolin, kur 
išbuvo ligi italų-turkų karo 

Už gerai pavyku-

tų amžiaus. Dancigiečiai sa
vo kariuomene vadina vieti
nę policiją. Policijos unifor
ma yra tokia pati kaip Vo
kietijos policijos, 
700 vyrų.

Tvarka Dancige 
dingą.

Neatsižvelgiant 
gatvėse judėjimą, nelaimin- 

į josigi atsitikimai beveik nepa-

pavyz-

j didelį

1 Dancigo miestas labai 
išmėtytas. Priemiesčiai ge- 

i i okai nutolę nuo centro.
i Esant puikiam susisiekimui,, L-cctllL puiixldlll oUoloAcKIIIlUl,

Ypatingai daug buvo jo nereikia daug laiko iš vie- 
' priemiesčiuose. Nes labai Inos vietos pasiekti kitą. Čia

Ad. Morkūnui. -— Tams- daug senių dar moka lenkiš- susisiekimą palaiko: trauki- 1912 m. Už gerai pavyku- 
korespon- kaj Taj lenkų kašubai! Bet niai, tramvajai ir autobusai, si^s karo operacijas buvo pa 

„ „ visus Chi- dabar šie kašubai, nors ir Vežiko nėra nei vieno. [keltas į majorus. Dalyvavo
cagos teisėjus, kiek kuris jų moka lenkiškai ir gali ne- m- <. - r- A - Balkanų kare 1912-13 m.,

[paleido kalinių Kalėdoms.. blogai ta kalba susikalbėti, ! operacinio skyriaus
lEet lietuvių visuomenei tas gavės vartoia vokiečiu ^auS’un?a asfaltas arba ta- viršininkas. Po antro Balka- 
neįdomu. Butume labai tam- kal!ba> 0 iš Įsitikinimu yra p-Jve’lėT’i^ri^sii'tv^Tv’ nų karo buv° Pakeltas i Pul'
stai dėkingi, leigu pasi- didžiausi hitlerininkai Dan- f ° - 1 satvai kY" 'kininkus Įeit, ir paskirtas
stengtumet parašyti žinių iš ciga kitados labiau lenkiš- ' iŠ atstovu Bulgarijon,
lietuvių gyvenimo. [ku mĮestu buvus nurodo dar JUf‘eJ™d.s taiP sutvai- kur išbuvo ligi 1914 m. pa-?u niiesiu ouvus luiouo Udi kytas, kad kiekvieno susi- loit; „ k„:n rHvSkaptui. — Lenku rašyto-1 ir tai, kad labai didele dalis aįki ’ rušis turi savus ke. baigos. IJio m., kaip dn izi- 
jas Henryk Sienkiewicz, ku- Dancigo gyventojų pavar-'-161™0 ,USIS -av“

jdžių yra grynai lenkiškos. 
Tų pavardžių savininkai 
vistik sugeba labai greitai 
išrodyti, kad jų pavardės 
tikriausios vokiečių kilmės!

Pirmą kartą pakliuvęs 
Dancigan, iš karto pastebi 
daugybę uniformuotų žmo
nių. Pradedant vaikais ir 
baigiant seniais! Tai įvairių 
hitleriškų organizacijų na
riai. Ypatingai tai ryšku 
šventadieniais, kada jau tik 

Lengvas Budas (vienų rudmarškinių pilnos
Išmokt Angliškai. gatvės. Labai dažnai jie ma-

Rankius reikalingiausių žodžių ir j čei'UO ja, išsirikiavę gatvė- 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip . Ji M,,. •engvai ir suprantamai, kad kiekvie- BllS, ClcUnUOdaiTH JVdli 13S VO- 
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš i Riečių patrijotineS dainas, 
kai. Joję telpa netik atskiri žodžiai ;---- ** • -
bet čieh sakiniai, pasikalbėjimai dar 
bo jieskant. važiuojant kur nors, nu 
ėjus krautuvei!, pas daktaru, pas bar 
.daskutj, pas kriaučių ir it Su fone 
išku ištarimu ir gramatika. Ar.trr 
.^didinta ir pagerinta laida Sutaisė 
•t MiebelponnA Pusi. 95 ........ 35c

lis parašė “Quo Vadis,” mi
le jau 1916 metais. Nobelio 
dovaną už savo nuopelnus 
literatūrai jisai laimėjo 1905 
metais. Matyt, tamsta su
maišei jį su lenkų pianistu 
Paderewskiu, kuris buvo 
pirmutinis Lenkijos respub
likos premjeras. Paderews
kis tebėra da gyvas.

J. Martinoniui.—Įdėsime 
ekanlį numerį.

Gulivero Kelionės j Nežino
mas Šalis.

Labai giaži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Ka:ia ................................... 50c.

Eilėse pamatysi ir paprastą 
darbininką, ir studentą, ir 
valdininką ir net aukštosios 
mokyklos apysenį profeso- 
lių. Visi eina sušilę ir rėk
dami. Žinoma, vienas eina 
priešakyje. Tai jų grupės 
vadas! Visi Dancigo vokie
čiai sveikinasi rankos pakė
limu ir “heil Hitler.” i

- -.— ----- -- ■ jos vadas, pasižymėjo gin-
hus. Ir taip: tramvajai sliau- damas Dardanelus nuo ang- 
zia savais takais, autobusai iaĮVyno ir užsitarnavo už 
skrenda savu asfaltu, pešti ^aj dideli kariniu sluoksniu 
eina irgi savais šaligatviais. pripažinimą. Tais pat me- 
Dyn-atininkai čia irgi nepa- tajs pakekas į pulkininkus 
miršti. Jie abipus gatves tu- ir paskirtas korpuso vadu 
ri savo kelelius, kurių plotis Trakijoje, o 1916 m. perkel- 
70 cm ir išgrįsti mazais_skal- 
dytais akmeniukais.
čia nėra atsitikimų, kad dvi
ratininkas užvažiuotų ei
nantį žmogų arba autobusas 
sutrintų dviratį. Čia kiek
vienas žino savo kelio kryp
tį ir yra savo vietoje. O kiek 
čia dviračių! Vokietis su 
dviračiu visur: darbininkas 
į darbą, pirklys į turgų, mo
kinys į mokyklą. Visi ir vi
sus! Dviračiu gali važiuoti 
tiek, kiek telpa. Nėra įstaty
mų, kurie draudžia vienu1 
dviračiu važiuoti dviems. 
Todėl čia dažnai matyt ne 
tik du, bet ir tris vienu dvi
račiu važiuojančius. Ypa
tingai gražiai atrodo, kai 
darbininkai grįžta namo.

D. M. .

Todėl ■nmoiiniinmiiM^^

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.
3325 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo muių korespondentą Ir ii Lietuvos Laikraičią.)

VILNIUJE NYKSTA LIE-1 PLĖŠIKAS NUŽUDĖ UKi- 
TUVIŲ MOKSLO DRAU-I N1NKĄ IR ATVEŽĖ P AR

GUOS TURTAI.
Šių metų kovo mėnesį Vil

niaus vaivados ir gegužės
.mėnesį Vidaus reikalų mini
sterijos sprendimais užda-

• rytos Lietuvių Mokslo Drau
gijos valdinis kuratorius 
adv. Vilianovskis ir jo padė
jėjas V. Matuševskis pasku
tiniu laiku pradėjo kviestis 
j draugijos bustą šios drau
gijos valdybos narius ir pa
šalinius lenkų ir lenkų vi
suomenės asmenis ir sten
giasi su jais konstatuoti, ko
kia yra dabartinė šios drau
gijos rinkinių būklė. Pav., 
lapkričio 8 d. į draugijos 
bustą buvo pakviesti kai ku
rie valdybos nariai ir kai 
kas iš pašalinių asmenų. Bu
vo nuvykę draugijos valdy
bos narys dir. M. šikšnys, 
prof. Priuferienė ir stud. V.
Maminskaitė. Vicekurato- 
rius V. Matuševskis kartu su 
jais peržiurėjo nežymią et
nografinių rinkinių (drabu
žių, audinių) dalį.

Iš vieno tos “komisijos” 
dalyvio teko sužinoti, kad 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
rinkiniai nuo jos uždarymo 
yra laikomi užantspauduo
tuose nevėdintuose ir nekū
rentuose kambariuose. Prieš 
draugijos uždarymą užkon
servuota rinkinių dalis yra 
persisunkusi drėgme ir gen
da, o neužkonservuota nai
kinama kandžių. To as
mens nuomonė yra tokia: 
jei Lietuvių Mokslo Draugi
jos rinkiniai ir toliau bus 
laikomi tose pačiose sąlygo
se, jiems gresia pavojus vi
sai sugesti.

Teko patirti, kad lapkri
čio 14 d. prof. Priuferienė, 
kuriai kuratorius pąvedęs 
apžiūrėti draugijos etno
grafinius rinkinius, buvo 
kvietusi į draugijos bustą tų 
rinkinių stoviui patikrinti 
valdybos narį Br. Untulį ir 
stud. V. Maminskaitę. feet 
jie, žinodami lietuvių visuo
menės nusistatymą, kad šio
se sąlygose už draugijos 
rinkinių gedimą sunku yra 
imti atsakomybė, tame rin
kinių tikrininme nedalyva
vo.

DUOTI JO ŽĄSIS.
Lapkričio 16 d. vienas žą

sų pirklys nuo Virbalio pa
samdė vietos gyventoją Juo
zą Kliugą, kad apie 100 jo 
žąsų atvežtų į Kauną į “Mai
sto” fabriką parduoti.

Apie 10 kilometrų nuo 
Mariampolės Ąžuolų Budos 
miške kažkoks plėšikas' 
Kliugą užpuolė ir basliu jį 
užmušė.

Užmuštą Kliugą plėšikas 
paslėpė sniegtvoryje, o pats, 
įsėdo į vežimą ir atvežė į 
•‘.Maistą” žąsis parduoti. At
vežęs žąsis plėšikas “Mais
te” pardavė, už kurias gavo 
per 700 litų. Gavęs pinigus, 
vagis dingo, o užmuštojo 
Kliugo vežimą paliko “Mai
sto” fabriko kieme.

Vežimas išstovėjo ligi va
karo. Vakare buvo atkreip
tas dėmesys į paliktą veži
mą, bet jo savininko nebu
vo. Pradėta aiškinti ir suži
nota, kad vežimo savinin
kas nužudytas.

Plėšikas užmušęs Kliugą 
tyčia per jį ratais pervažia
vo, norėdamas atvaizduoti, 
kad Kliugą suvažinėtas.

Marcantonio Nesąs Komunistas. ! su kryžium ir šven- \Kun. Jako Knyga Apie Kunigu 'SupuvimuTOM ŽVAKĖM GIRTI J - 1
SUKLIMPO Į RAISTĄ. į Apie kun. Jako ginčus su 

, Alytaus apskrity, Buriš- bažnyčios bosais Lietuvoje 
kiu kaime, mirė Juozo Ma- mes jau esam “Keleivyje” 
kavecko sūnūs. Tėvas pa- minėję. Dabar gi Lietuvos 

įprašė du kaimynus nuva- laikraščiai praneša, kad ku- 
■ žiuot į Pivašiūnus pas kle- nigas Jakas paraše ir išlei- 
jboną parvežti kryžių, kam- <1° knygą vardu “Krikščio- 
žą ir už 10 litų žvakių. Atli- nybės Tragizmas,” kuri su- 

įkę reikalus kaimynai užsu- kėlusi, tikrą audrą nusipenė- 
i ko restoranan
I beminėdami velionį bei ap- 
t m o m i 1n n o '/ n rr o 11 c 11 _

1S
jas
p. p 
aro.
eną.
eet
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DU PUSLIČIAI IŠGELBĖ
JO ŽMOGŲ NUO KUL

KOS.
Viename Kauno apskri

ties miestelyje prieš kelias 
dienas įsigėręs N. iš revol
verio šovė į B. Vienu šuviu 
jam sužeidė ranką, o kitas 
šūvis pataikė į priešakinę 
kūno dalį. Bet laimė, kulka 
pataikė į švarke buvusią pi
niginę, kurioje buvo du pus
ličiai. Kulka atsitrenkusi į 
monetas nukrito žemėn. 
Kulka pusličius gerokai su
lenkė, bet žmogus antruoju 
šūvių ne tik nenušautas, bet 
ir nesužeistas.

NUŠOVĖ BERNIUKĄ.
Lapkričio 20, Telšių vai., 

Rubežaičių kaime vietos 
šaulių būrio vadas Pocius 
turėjo pas save karišką šau
tuvą. Jam išėjus, pasiliko jo 
jaunesnysis brolis ir piemuo. 
Abu nepilnamečiai pasilikę 
vieni sugalvojo išbandyti 
šautuvo veikimą. Tuoj sura
do stalčiuje šovinių ir pra
dėjo juos dėstyti ir išiminė
ti. Šautuvą bandant įvyko 
suvis ir mirtinai sužeidė Po
cių.

“MUSŲ VILNIUS” NUO 
NAUJŲ METŲ NEBEIS.

pirmiausia tarnauja madin
gieji atlaidai ir vadinamos 
stebuklingos vietos, jei ne 
bizniui.” 62 psl.

Toliau autorius neigiamai 
apibudina vienuolių ideolo
giją, kurie dedasi pirmai
siais išrinktaisiais, o tėra 
paprasti sofistai, paneigia 
atsiskyrėlių šventumą, pa
žymėdamas, kad “šventu
mas yra tam tikros rūšies 
nenormalybė,” 69 psl. Plie
kia katalikiškają hipokrizi- 
ją, karjerizmą per pinigą ir 
tupčiojimą, fariziejizmą, 
tuštybę, ceremonialo kvai
lumą ir tt. Iškelia aikštėn 
faktus, kad surinktieji iš ti
kinčiųjų pinigai tarnauja 
dvasininkų “kortų azartui,” 
kad “bekonas nusveria žmo
gaus sielą,” kad katalikiško
ji akcija koncentruojasi 
smagiuose pokalbiuose prie 
šokoladų, bananų ir kitokių 
delikatesų...”

Parašęs tokį aštrų kalti
namąjį aktą krikščionybei, 
pasisako prieš jos konserva
tizmą ir laukia atgimimo.

Su šia knygute naudinga 
susipažinti, ypač su jos iš
keltais dvasininkų gyveni
mo faktais, kurie tiesiog 
verčia pasipiktinti ta šimta- 
metine spekuliacija Dievo 
vardu.

4111 y mu uc/uit c.

sušilti ir ten, pusių klebonų tarpe.
“Lietuvos Ūkininkas”

■tardami liūdną žmogaus Ii- pie tą knygą rašo taip: 
jkimą, prasėdėjo ligi šute- Triukšmas, kurį dvasinin- 
mų. Važiuojant namo ark- jkų tarpe sukėlė kun. P. Jake 

i lys pasuko iš kelio ir nuve- straipsnis “Židiny,” buvo 
i žė girtutėlius kaimynus į beaprimstąs. Bet štai, atsa- 
1 raistą. Raiste arklys ėmė.kydamas į visus priekaištus 
klimpti, vežimas užkliuvo ir Jr dar paaštrindamas kon- 

jnei ten, nei atgal. Negirtas fliktą, kun. Jakas išleido 
arklys išsinėrė iš pakinktų ir i knygą, kurioje meta piršti- 

1 pabėgo, o du girti kaimynai i nę apologetiškiems jo kal- 
ramiai sau toliau miegojo;'tintojams ir iškelia visas 
vienas purvyne, antras ve- • krikščionybės ligas ypatin- 
žime. |gu žodžio drąsumu ir kietu-

Po kelių valandų vienas 
iš jų nuo šalčio nubudo ir 
be kepurės pasileido per ba- 

įlas pirmo žiburio link jieš- 
koti pagalbos. Pataikė į Ma- 
kavecko sodybą, kur buvo 
šermenys. Žmonės pamatę 

I visą purviną 
skubino jieškoti antrojo.
Keliasdešimts vyrų apsukę mo priežastį visų pirma au- 
visą raistą surado vežimą, torius mato “vidujiniam su- 

! bet antro kaimyno ten nera
do. Tik vėliau pasisekė jį 
surasti miške bebludijant, 

UTENOJ SUGAVO KON- nes atbudęs ir neradęs nei 
TRABANDININKŲ. arklio, nei nelaimės draugo, 

Atėjus Uteųos miestelin 'nuėjo savais keliais. Arklys 
Kauno autobusui, vietos po- atsirado kitą dieną, o trau- 
licininkas pastebėjo įtarti- ]įiant vezims* 1S dumblo ra- 
ną asmenį. Norint jį patik- do Pm’vyne sumintus vez- 
rinti jis leidosi bėgti. Polici-'tus sveRtus daiktus, 
ninko šūviai atkreipė kitu 
policininkų dėmesį ir paupy, 
krūmuose, buvo rastas pasi
slėpęs žmogus. Patikrinus 
rasta 45 dėžutės po 100 
žiebtuvėliams akmenukų, nusiskundžia, 
Pasirodo tai iš Vilkaviškio kai dėl mažo cukrinių run- 
apskrities kontrabandiniu- kelių derliaus nepristato 
kų šeimos narys Jurevičius fabrikams runkelių ir dėl to 
Petras. Rytą dar buvo rasta ateinančiais metais teksią 
pamesta speciali liemenė su cukraus įsivežti iš užsienių, 
190 žiebtuvėlių. nes vietoje pagaminto cuk-

Mat, Lietuvos valdžia raus neužteksią patenkinti 
draudžia žmonėms vartoti vartotojus. Gi tuo tarpu uki- 
žiebtuvėlius, bet verčia juos ninkai nusiskundžia, kad už 
pirkti degtukus. Kadangi cukrinius runkelius bendro- 
žiebtuvėliai išeina daug pi-|vė “Liet. Cukrus” per mažai 
giau, tai žmonės juos perką atlygina ir dėl to ūkininkai 
slapta ir dėl to atsiranda " ’ :

Kultūros šmugelninkų, kurie slaptais 
skyrius rūpinasi kiek galint keliais parsineša jų iš Vo- 
greičiau įsigyti kapus, ku
riuose butų laidojami lais
vų įsitikinimų žmonės. Rei
kalingas šitam tikslui lėšas 
skyrius įsigijo pravedęs sa
vo tarpe rinkliavą. Kurioj

Čia parodyti du politiniai priešai, Vito Marcantonio, nese
nai išrinktas New Yorko kongresmanas, ir Sam Baron, lai
kraščių reporteris, kuris įskundė Dieso komitetui šitą kon- 
gresmaną esant komunistu. Marcantonio sako, kad tai 
šlykštus melas, nes jis nesąs joks komunistas ir niekad 
juo nebuvęs. Šitas Sam Baron buvo prisiplakęs ir prie So
cialistų Partijos, bet dabar rezignavo, nieko ten nesusekęs.

TELŠIUOSE APIPLĖŠĖ 
KOOPERATYVĄ “MEŠ

KĄ.”
Tik apvogus Telšių ko

operatyvą “Mešką,” ryto-
Areštuotas žąsų vežėjo

Kliugo užmušėjas. _____
Dabra atėję laikraščiai iš jaus dieną jau buvo sulaiky- 

Lietuvos praneša, kad poli- f.į ji' plėšikai. Pasirodo, kad 
cija išaiškino, jog šitą žvėris- apiplėšti kooperatyvą buvo 
ką darbą atliko vienas ma- atvykę iš Šiaulių miesto 
riampolietis. Pavardė nepa- Bronius Ružinskas* ir Pet- 
duota. ras Valionis. Kooperatyvą

---- apiplėšę, grobi pasidalino 
PLĖŠIKAS, KURIS NUŽU- pusiau po du čemodanu.

S^Y9^Sjį.ĘRĄ, GAVO Vienas nuvažiavo į Šiaulius, 
tačiau 
ir vos 

suimti.
išpar-

o kitas į Mažeikius, 
policija jų jau laukė 
pasirodžius buvo 
Prekių dar nespėjo 
duoti. Minėti vagys nesenai 
buvo paleisti iš Šiaulių kalė
jimo.

a-

mu, nepasilikdamas sau ke
lio grįžti atgal. Nežinia, kuo 
tas autoriui asmeniškai pasi
baigs, bet čia mums ne tai 
ir rupi. Čia norime iškelti 
kai kurias blaivesnes auto- 

I l iaus pažiūras Į krikščiony-
kaimyną išsi- bes nusigyvenimą.

Krikščionybės nusmuki-

UKININKAI CUKRINIUS 
RUNKELIUS SUŠERIA 

GYVULIAMS.
Šįmet cukraus fabrikai 

kad ukinin-
9 METUS KALĖJIMO.
Šiomis dienomis Kauno 

apygardos teismas sprendė 
Juozo Sereikos baudž, bylą 
kaltinamo savo draugo Al. 
Domaševičiaus nužudymu.

Šįmet liepos 22 d. Teres-
I >olio miške, Gudžiūnų vals., 
buvo rastas vyriškas lavo
nas. Iš pirštų nuospaudų bu
vo nustatyta, kad tai yra A. 
Domaševičius.

Tiriant nužudymo aplin
kybes paaiškėjo, kad už
muštasis Domaševičius su 
Sereika abu buvo Kalnaber
žėje, o iš ten išėję Kėdainių 
apskrity plėšikavo.

Policijos juodu buvo jieš- 
komi, tai slapstėsi. Nakvo
davo rugiuose arba miške, vietoj ir kuriuo budu laisva- 
Liepos mėnesio viduryje po maniai įsigys reikalingą ka

pams žemės sklypą, pakol 
kas dar viešai neskelbiama.

MARIAMPOLĖJE LAIS
VAMANIAI NORI ĮSTEI
GTI SAVAS KAPINES.
Šiuo metu Mariampolėje 

laisvamanių E.

kietijos.

vienos pavykusios vagystės 
jauni plėšikai įsigėrę ir, gir
ti būdami, mindžioję Teres- 
polio dvaro rugius. Dvaro 
prievaizda juodu iš rugių iš
vijo, tai piktadariai susime
tę į Terespolio mišką. Čia 
pradėję ginčytis dėl ateities 
programos.

Sereika sako, kad Domąš- 
kevičius kvietęs jį eiti daryt 
naujų plėšimų, o Sereika at
sikalbinėjęs, norėjęs tą ama
tą mesti, su Domaševičium 
skirtis.

Domaševičius tada tares, 
kad juodu tik mirtis galinti 
atskirti, juo labiau, kad Do
maševičius bijojęs išdavi
mo, jis įtaręs, kad Sereika 
sugrįžęs į Kauna galįs jį iš
duoti. Miške jauni plėšikai 
pradėję bartis, paskui vie
nas prieš kitą atstatę pisto
letus. Sereika teisinas, jog 
jis bijodamas, kąd Domaše
vičius jo nenušautų, pirmas 
paleidęs šūvį.

Domaševičiui Sereika pa
taikė į galvą ir į kaklą ir su
žeistasis tuojaus mirė.

Užmuštą Domaševičių Se
reika išrengė, iškraustė kiše
nes ir, atvežęs j Kauną, jo

MARIAMPOLĖS BURTI
NINKĖ IŠGELBĖJO MER

GINOS GYVASTĮ.
Mariampolėje pas vieną 

“burtininę” atėjo nusivylusi 
mergina ir paprašė jai “nu- 
varažyti” kortas. Ji pasipa
sakojo, jog ją pametęs myli
masis ir ištraukusi parodė 
acto esencijos bonkutę, ku- 

' i ią esanti pasiruošusi išger
ti. Kortų dėstytoja merginai 
išpranašavo didelių pasise- 

' kimų. Merginą klausėsi 
“pranašės” žodžių ir links
ma išėjo namo. Acto ji jau 
nebegėrė.

VAŽIUODAMAS KELIO
NĖJ MIRĖ MIROSLAVO 
PARAPIJOS KLEBONAS.

Miroslavo parapijos kle
bonas kun. Lelešius lapkri
čio 2-7 rytą, važiuodamas iš 
Miroslavo į Seirijus, Man- 
kunų kaimo laukuose, stai
ga mirė. Manoma, kad mirė 
širdies liga.

. Kalbama, kad "Musų Vii-į drabužius senojoj rinkoj 
nius’ nuo Naujų Metų ne- pardavė, 9 pinigus pragėrė, 
beis. “Musų Vilniaus” ad- Kauno apygardos teismas 
ministratorius, ekspedito- Sereiką pripažino kaltu ir 
rius ir dar vienas tarnauto- nubaudė devynetais metais 
jas jau gavo pranešimus, sunkiųjų darbų kalėjimo, 
kad nuo 1939 m. 1 sausio bet kaip nepilnamečiui vie- 
dienos atleidžiami iš tarny- ną trečiadalį bausmės nu
bos. j mušė.

ALYTAUS APSKRITY 
DAUG SERGA TYMAIS.
Alytaus mieste ir provin

cijoje neretai girdėti susir
gimų tymais, ypatingai ser
ga mokyklinio amžiaus vai
kai, kurie mokyklose vienas 
nuo antro užsikrečia, o pas
kui užkrečia namiškius vai
kus.

VĖL BYLA SU RABINAIS
Dėl padaryto šeštadienio 

i augotojų, vadovaujant ra
binams, puolimo prieš kir
pėją M. Zelmanavičių byla 
buvo lapkričio 28. Bylą ra
binams iškėlė nukentėjęs M. 
Zelmanavičius, bet ji kelis 
kartus vis buvo atidedama. 
Dabar rabinų atvykimas 
teisman buvo būtinas. Mies
te byla didelis susidomėji
mas. Iš abiejų šalių stojo ad- 
\ okatai.

Mat, Zelmanavičius nusi
statė sukatomis dirbti, o ra
binai pradėjo jį persekioti.

turi didesnį pelną, kai cuk- 
i inius runkelius sušeria kar
vėms, kurios tada duoda 
daugiau pieno, kurį pardavę 
ūkininkai gauna didesnes 
pajamas iš pieninių kaip iš 
cukraus fabrikų. Daugelis 
ūkininkų, kaip iš pasikalbė
jimų su jais teko patirti, tai 
plačiai praktikuoja.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonuį galva. Drama vienam“ 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.............................................. 25c.

PAŽANGUS SĄVAiTRAšTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

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

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

“A. L. BALSAS” 
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

puvime,” o ne kokiam sata
nizme. Tie “vidujinio supu
vimo” reiškiniai yra šie: 
pat krikščionybės pradžioj 
dvasininkai ėmė žiūrėti į sa
vo pareigas kaip valdinin
kai — valdžia ir pinigas, iš 
čia ir schizma, ir rūpinima
sis latifundijom ir kt. Ant
ra, bažnyčia nutolo nuo Kri
staus mokslo, “iš žmogaus 
padarė maniaką,” pasisa
vindama teisę už jį galvoti,” 
krikščionybė “tapo kabalis
tika,’’ nieko neturinčia su 
Kristum. Trečia, bažnyčia 
įteisino smurtą (kryžiaus 
karai, ordinai Lietuvos pa
sieny ir kt.), kurį visi kalti
na, bet to smurto inspirato
riai “kai kurie net šventai
siais pripažinti.” Ketvirta, 
bažnyčioj, kaip ir visur, vis
ką lemia pinigas. Už pinigą 
išrenkami popiežiai, už pi
nigą daroma viskas. “Kaip 
aiškinti tokius faktus,—jau
dinasi autorius, — kai iš 
evangeliškosios tarnybos su
sidaro kelių tūkstančių litų 
mėnesinės pajamos, kai iš 
tos pačios tarnybos padaro
mos kelių šimtų tūkstančių 
litų sutaupos (Lietuvoje),” 
62 psl. (kalba apie vysku
pus. Mtg.). O toliau: “Kas 
pagaliau nežino, kad visa 
pastoracija pagrįsta preky
ba. Juk dvasininkija musų 
lietuviškam krašte su ma
žom išimtim tarnauja vieš
pačiui tiktai už algą. Kiek 
kokčių derybų dėl tariamai 
šventų funkcijų girdi lietu
viškos klebonijos! To “šven
tojo biznio” vardu apiplė
šiami vargšai, kuriems pa
šalpa reikalinga!... Kam

Moteris ir Socializmas. Parašė August
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m...................  $2.00

ŽMOGAUS SVEIKATA 
IR LINKSMYBĖ

Yra pagal supratimu ir išpildymą 
gyvenimo tikslo. Nesveikata, nclinks- 
niybe, neramybe, rūpestis ir taip 
kiekvienas nenormališkas padėji
mas, tai yra klaidingas pildymas tvė
rimo galybės pirmų įstatymų. Rašy
kit DABAR dėl išdėstymo ir išaiški
nimo jus padėjimo. Kaip suprasit sa
vy gyvenimo klaidas, bus lengva iš
pildyti jus aukščiausj geidavimą ir 
įgyti sveikata ir linksmybę. (52)

JOS. MATUKAITIS, BP. D.,
377 South St.. ..BRISTOL, CONN.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 
nevėliau PANEDE. 
Siunčiant per paS-

Norint, kad 
GREIT, reikia 
admln i stracl Jon 
LlO VAKARO,
tą. reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
savaitės numerį nespėjama patai* 
pint.

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

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

i
Už pajlcškojlmus darbininkų, par

davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes^ 
nčm raidėm antgalvis—15c. extra.

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

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

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

PAŽANGIEJI AMERIKOSLIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

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

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

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

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

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

GRAŽIOS EILES, DAINOSIR 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 rųšių eilės:

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

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konvertet bet reikia aiškiai užrašyt savo ir "Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON 52. Gruodžio 28 d., 19.38 in.

Vietines Žinios
Lenkų banditų kova su 

policija.
Šį panedėlį iš Chelsea bu

vo atvažiavęs į South Bosto
ną paūžti lenkų kunigas 
Adamskis. Jį buvo čia atve
žęs lenkas įJolicmanas 
Grzybinskis. Tuo'tarpu kiti 
lenkai nutarė pavogti jų au- 
mobilį. Bet Grzybinskis lai
ku banditus pamatė ir išbė
gęs vieną jų nusitvėrė. Va
gis tačiau pasirodė nemen
kas vyras ir tuoj parmušė 
policmaną žemėn, o kitas 
banditas, užvedęs tuo tarpu 
automobilį, mėgino parmuš- 
tą policmaną pervažiuoti. 
Bet šis spėjo atsistoti ir pasi
traukti į šalį. Tuomet pir
masis vagis vėl jį parmušė 
žemėn, kad antrasis jį per
važiuotų.

Sakoma, kad iš viso polic- 
manas buvęs parmuštas že
mėn 6 kartus, o banditas au- 
tomobiliuje vis manievravo 
tai atgal tai pirmyn, vis mė
gindamas ant jo užvažiuoti.

Gatvėje pasidarė toks 
triukšmas, kad gyventojai 
pranešė telefonu policijos 
nuovadai ir atvažiavo dau
giau policmanų. Banditas, 
kuris ėmėsi su policija, tuo
met buvo suimtas, o tas, ku
ris buvo automobiliuje, nu
važiavo. Bet jo butą girto ir 
negalėjo tiesiai pavažiuoti. 
Everette jis sumušė kelis ki
tus automobilius ir tenai po
licija pradėjo jį vytis. Jis at
simušė į namo sieną, maši
na sutyžo ir jis pats iškrito 
ant šaligatvio pritrenktas. 
Jo pavardė esanti Jokūbas 
Zaremba. Abudu banditai 
dabar sėdi už grotų ir poli
cija prirašė jiems po kelioli
ka prasižengimų: už girty
bę, už girtą automobilium 
važiavimą, už važiavimą be 
laisnio, už automobiliaus 
pavogimą, už nesustojiiną 
nelaimės vietoje, už kėsini
mąsi užmušti policmaną ir 
taip toliau.
Draugai Brazaičiai minėjo 

savo vedybų 25 metų 
sukaktį.

Draugai Povilas ir Leoka
dija Brazaičiai pereitą ne- 
dėldienį šventė savo šeimy
niško gyvenimo 25 metų su
kaktį ir sukvietė artimes
nius draugus kartu pasižmo
nėti. Svečių susirinko apie 
1 (K). Trys ilgi stalai salėj 
buvo prikrauti valgių ir gė
rimų. Prie vieno stalo susė
do jaunimas. Draugas Bra
zaitis paaiškino šito pokilio 
tikslą ir pakvietė svečius 
prie užkandžių, pavesda
mas tolimesnę vakaro pro
gramą vesti “Keleivio” re
daktoriui Michelsonui.

Vakaras buvo labai jau
kus. Buvo gražių kalbų ir to
stų, buvo muzikos ir dainų. 
Pavalgius sekė šokiai.

Po šokių svečiai buvo vėl 
pakviesti prie stalų pasistip
rinti. Vakaras pasibaigė dai
nomis ir linkėjimais drau
gams Brazaičiams ir jų šei
mynai laimingų naujų metu 
ir gražios ateities.

“Grafas” gavo 10 metų 
kalėjimo.

Tūlas Gustavas Friedri
ch as^kuris buvo pasivadinęs 
vokL/;u “grafu” ir iš vieno 
biznii l iaus išviliojo $30,000, 
šiom?; dienomis Bostone bu
vo nuteistas kalėjiman nuo 
6 iki 10 metų.
Automobilis užmušė dvi

ratininką.
Lexingtone, ant Concordo 

kelio buvo rastas užmuštas 
Gustave Johnson, 15 metų 
jaunuolis, kuris važiavo dvi
račiu. Jį užmušė automobi
lis ir pabėgo.

D-ras Jakmauh-Jakimavi- 
čius aukštose savo pareigo
se jau apsibuvo. Opozicija 
da dirba prieš jį, bet jau 
Silpnėja.

Lynne paleido iš darbo 
1,200 batsiuvių.

Pereitą sąvaitę Gold Seal 
Shoe kompanija Lynne už
darė savo dirbtuvę prie 
Eastern avė. ir paleido 1,200 
batsiuvių. Darbininkai labai 
nusiminė. Bet vėliau tos 
kompanijos menedžeris 
Goldbergas (žydas) paaiš
kino, kad darbininkai busią 
priimti atgal į darbą, kuo
met jis sujieškosiąs naują 
vietą dirbtuvei. Dabartinės 
vietos “lysas” pasibaigęs. 
Bet kada jis suras naują vie-r 
tą, jis pats sakosi nežinąs. 
Jis jieškąs naujos patalpos 
10 mylių apylinkėj; gal kel
sis į Everettą, o gal ir į patį 
Bostoną.

Uždarė dvi apdraudos 
kompanijas.

Pereitą sąvaitę valdžia 
uždarė dvi vadinamas “mu
tual insurance” kompani
jas. Viena jų vadinosi Broad 
Street Mutual Casualty Co., 
o kita—Canton Mutual Lia
bility Insurance Co. Jos ap- 
drausdavo automobilistus 
nuo nelaimingų atsitikimų. 
Dabar esą apie 3,500 jieško- 
vų, kurie reikalaują dau
giau kaip $600,000 atlygi
nimo už visokias nelaimes, 
bet kompanijų advokatai 
sako, kad jos galėsiančios 
atlyginti tiktai apie 15 centų 
už dolerį.

Automobilistams įspėjimas.
Automobilių registracijos 

viršininkas įsakė policijai 
gaudyt ir traukt teisman vi
sus automobilistus, kurie 
važiuos greičiau kaip 25 
mylias per valandą miesto 
ribose.

Cambridge’us linksminsis.
Sausio 2, nuo 4 po pietų, 

Cyprus salėje, apvaikščios 
Naujus Metus. Liet. Dukte
rų ir Sūnų Dr-stė surengė 
puikų metinį balių ir kvie
čia visus atsilankyti ir šau
niai pasilinksminti. Naujus 
Metus turime praleist links
mai. Komitetas.

“Inspektoriai” peršovė 
moterį.

Pereitą sąvaitę Everette 
atėjo pas tūlą Mrs. Kelly du 
vyrai pasiteirauti, ar ji gau
nanti pašalpos iš miesto. 
Ledu sakėsi esą šelpimo de
partamento inspektoriai. 
Paskui liepė jai atsisėsti ir 
šovė ją. Taip bent ji pasako
ja policijai. Sužeista ji pra
dėjo rėkti ir užpuolikai nu
sigandę pabėgo. Kaimynai 
pašaukė policiją, kuri nuve
žė sužeistą senę ligoninėn. 
Jos bute policija rado pa
slėpta $1,969 pinigų, todėl 
manoma, kad tie “inspekto
riai” buvo plėšikai.

Step. Dariaus Postas 
Lietuviai legionieriai.

Kalėdų basketais šiais 
metais apdovanojo 56 lietu
vių beturčių šeimas Bosto
ne. Aukavusių vardai bus 
paskelbta vėliaus. Dėkojam 
visiems aukotojams, taipgi 
vakarienės gaspadoriui St. 
Stankui ir jo pagelbinin- 
kams.

Komitetas: Ona Voverie
nė, Kastantas Sematonis, 
Ona Palionis, Dr. Landžius, 
Seymour.

Šįmet užmušta 2,290 stirnų.
Medžioklės direktorius 

praneša, kad šįmet per me
džioklės sezoną Massachu
setts valstijoj buvo nušauta 
2,290 stirnų. Medžioklės se
zonas tęsėsi tik vieną są
vaitę.

Gubernatorius Hurley no
rėjo paleisti iš kalėjimo bu
vusį Bostono miesto iždinin
ką ir Curley’o sėbrą Dolaną, 
bet pakilus visuomenės pro
testams, Dolanas paliktas 
da patupėti už grotų.

Užpereitą sąvaitę įgriuvo 
kasamas po Huntington avė. 
tunelis. Darbininkai buvo ■ 
vos tik išėję.
Visiems Mus Kostumeriams

LINKIME LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ

Flood Square
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

ir

~ balius
Rengia Cambridge’aus Lietuvos Dukterų ir Sūnų Dr-stė 

Naujų Metų Dienoje, Panedėly,

SAU ŠIO-J AN. 2, 1939, nuo 4 po piet
CYPRUS SALĖJE,

10 PROSPECT ST., CAMBRIDGE, MASS.
Gerbiamieji Lietuviai: —Kviečiame visus dalyvauti

linksmai pradėt Naujus Metus. Grieš pagarsėjusi jau
nuolio L. BUINIO ORKESTRĄ, kuri linksmins jaunus ir 
senus. Bus gardžių užkandžių ir visokių gėrimų. Įžanga 
stebėtinai žema. Vyrams :40c.; Moterim ir Merginom 35c. 
Tad Sausio 2-rą visi bukite su mumis. Kviečia Komitetas.

Per Balių ir Metinį Susirinkimą bus priimami į Dr-stę nauji 
nariai už pusę įstojimo. Susirinkimas bus Sausio 4, 1939 svetainėj 
163 Harvard st., Cambridge, Mass.

K. ZABITIS, 290 Washington st., Cambridge, Mass.

Radio programa.
Subatoj, Gruodžio 31 d., 

per stotį W0RL nuo 8 ryte: 
(1) Dainininkai Yvonne ir 
Robertas Odickai iš Ded
ham: (2) kalbės p. S. Palta
navičienė iš So. Bostono; 
(3) Atsakymai į radio kon- 
testo klausimus.

Nedėlioję, Sausio ld. nuo 
....... 9:30 ryto perstoti W0RL. 
prie- (1) Orkestrą iš S. Bostono;] 

ir kuris čia buvo nutei- (2) dainininkė Veronika 
5 me- Balkienė-Putvinskaitė, iš 

tams kalėjimo. Jis išsėdėjo Nantasket, Mass, 
vos 84 dienas, ir politikieris 
Hurley jį paleido, visai ne
paisydamas kad Parolių Ta
ryba buvo tam griežtai prie
šinga.

Hurley paleidžia banditus 
iš kalėjimo.

Bostono laikraščiai labai 
pasipiktino, kad gubernato
rius Hurley, baigdamas sa
vo tarnybą, paleidžia iš ka
lėjimo labai daug piktada
rių. Tarp kitų jisai paleido 
ir banditą R. L. Patriarcą, 
kuris Rhode Island valstijoj 
yra žinomas kaip “pirmo 
lainsnio visuomenės 
šas, 
stas už banditizmą

Pasitikim Naujus Metus 
linksmai.

Sausio 2, Lietuvių Salėje 
ant E st. nuo 6 vakare, bus 
puikus balius Liet. Dukterų 
ir Sūnų Dr-stės. Prie įžangos 
galės išlaimėt gerą “pasi
stiprinimą.” Gros Al Ste
vens orkestrą. Įžanga pigi. 
Prašome visus dalyvauti.

Rengėjai.

Prieš pat Kalėdas Bosto
no įlankoj prigėrė James 
McArthur, 13 metų vaikas, 
kuris norėjo išplaukti iš 
Thompsono salos Į krantą.

Dėl snieguotų ir apšalu
sių kelių, per Kalėdas apie 
Bostoną buvo labai daug 
nelaimingų atsitikimų su 
automobiliais.

Į vieną biznio‘įstaigą Ja-! 
maica Plain’e įnėjo nepa
žįstama moteris ir Įsikišus 
ranką į kišenių pareikalavo 
pinigų. Savininkas nusigan
do ir atidavė jai $100. Gink
lo jis nematęs, bet bijojęs 
tos rankos kišeniuje.

Gruodžio 31 bus puikus 
pasilinksminimas.

Lietuvių Salėje, subatos 
vakare nuo 7, bus Naujų 
Metų balius, Lietuvių Pilie
čių Dr-jos. Visi atsilankiu
sieji turės daug smagumo. 
Gros dvi geriausios orkest- 
ros. Komitetas,

East Weymouthe rastas 
ant medžio pasikoręs Ha
rold Gould, 45 metų am
žiaus darbininkas.

Jieškau Darbo
Lietuvių šeimynoj; esu 24 metų. A- 

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

Elena N-tč, % Mi’s. K. Slravink, 
7 Florence Terr., Watertown, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948.

RES. 251 CHESTNUT AVE„ 
Jamaica Plain, Slats.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

25-METŲ SUKAKTUVIŲ BALIUS
So. Bostono Liet. Dukterų ir Sūnų Draugystė 

rengia puikų balių

Sausio 2 d., 1939, nuo (i vakare
LIETUVIŲ SALĖJ, E street. SO. BOSTONE.

Prie įgangos tikietų bus 2 laimėjimai “stiprių 
gyduolių.” Al Stevens’ orkestrą grieš viršutinėje 
salėje —b Lietuviška muzika apatinėje. Bus skanių 
valgių ir gėrimų, taipgi visokių juokingų šposų.

Kviečia visus atsilankyti ir linksmai laika pra
leisti. i ‘ KOMITETAS.

DIDELIS NAUJŲ METŲ BALIUS
b South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos *}

Subatoj, Gruodžio 31, 1938 Jį 
Nuo 7 vai. iki 12 nakties.

įį LIETUVIŲ SVETAINĖJE įį

Kampas E ir Silver gatvių, South Boston, Mass.
& Naujų Metų Balius bus vienas iš puikiausių. Gros b 
S geriausia, AL STEVENS’ ORKESTRĄ Viršutinėj b 
S svetainėj ir gera lietuviška muzika apačioje. Kvie- 8 
S čiame visus atsilankyti ir linksmai sutikti 1939
8 Naujus Metus. Baliaus įžanga: vyrams 35c. Mote- 8 
8 rims 25c. KOMITETAS, b
*■*_  — — — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — _ — — — — —   — — - - . ”
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VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAU
GAMS LINKIME LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

BLINSTRUB’S
Village & Grill

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽŲ^. KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 
Kas mylit gaidžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinštrubą.

VAIDOVĮLĮS -FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS,

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO

ŠOKIAI!
ORKESTR0S BE PER
INI UŽDAROMA.

KALĖDŲ NEDĖLDIENYJE ir PIRMADIENI MUZIKA LIS KON 
CERTAS NUO 4 VAKARO.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI. UŽEIKIT PASISVE- 
ČIUOT I BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS
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! CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman tt. arti Central >kv.

CAMBRIDGE, MASS.

Talefonaa 11124
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITISk
Valandoa.- nuo 2 iki 4 po pietį], 

nuo 7 iki 8 vakar*.
H7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. KENniore 5807

Dr. Wm. D. Wheeler
SPECIALISTAS 

ODOS LIGŲ 
Valandos: 2 iki 5 po pietų.

452 BEACON STREET.
BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 9714

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.

12
5,
9.
12

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

| AKIŲ DAKTARAS
I j Ištaiso defektuotas akis ir tinka-

I mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
| zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslui.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

Visiems Kostumeriams ir Vi
siems Draugams Lietuviams 
Linkime Laimingų

NAUJU METU

SOUTH BOSTON 
CAFETERIA

Vincas Balukonis
249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASlVAIšlNT 
Visokių Stiprių ir Minkštų
Gėrimų ir Užkandžių.
Vakarais, specialiai paruošia
mi užkandžiai. Gera miera.
Puikų patarnavimą užtikrina

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

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Ph arm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

Nežiūrint kitų
rūmo, Jus visgi sugnnsite pas
PICKWICK
kad geriausiai

pasitenkinti!

IŠ KRANO—Parodyt j Tą

produktų ge
LITHUANIAN 

FURNITURE CO.
APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietai.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

TiTAUlO 
DlOŽ.Vi-'’Y-

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

BONKOM—12 ancų ir Pilnom Kvortom

PICKWICK ALE
, ’by HAFFENREFFER S ’CO.;. inc., Bo,,on, Moji, BREWERS SINCE t670.

©
Telephone 

So. Bolton 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
KainoM Stebėtinai Pigios.

Dideli pogerinimai ir 
Hydraulic Brekai*.

Taipgi taisome Automobilio* ir 
Trokus visokių išdirby«čią.

Peter Trečiokas tr
Jos Kapočiunaa — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vista:
1 HAMLIN STREET
Kamp. East Eighth St
SO. BOSTON, MASS.


