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Chamberlain Šią Savaitę 
Važiuoja pas Mussolinį

EUROPA LAUKIA ANT
RO “MIUNCHENO” 

ROMOJ.
Tenai gali but parduotos 

Francuzijos kolonijos 
Italijos fašistams.

ši utarninką Anglijos 
premjeras Chamberlainas

sutiktų duoti Italijai plates
nių teisių Džibuti uoste, iš 
kurio eina geležinkelis i 
Etiopijos sostinę Addis 
Ababą. Džibuti uostas yra 
franeuzų Samolilande, ir 
per tą uostą eina italų susi
siekimas gelžkeliu su Addis 
Ababa, todėl italams yra la-

išvažiavo Romon pas Mus- 
solinį pasitarti apie Europos 
“nuraminimą.” Kartu su juo 
išvyko Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Halifaxas 
ir visas būrys ekspertų tarp
tautiniais klausimais.

Nelabai senai Chamber
lainas darė panašias ekskur
sijas pas Hitlerį. Tikslas bu
vo tas pats — Europos “nu
raminimas.” To “nuramini
mo” vardan, Miunchene bu
vo parduota Vokietijos fa
šistams defnokratinė Čeko
slovakija.

Taigi Europa dabar kelia 
klausimą, ar Roma kartais 
nevirs antruoju “Miunche
nu?” Kaip žinia, Italijos fa
šistai reikalauja Francuzi- 
jos kolonijų Afrikoj ir kai 
kurių salų. O Chamberlai
nas važiuoja pas Mussolinį 

‘ juk ne tam, kad pasakyt 
jam “negausi.” Jis važiuoja 

' t :-u juo derėtis. Todėl ir kįla 
abejonių, ar ne parduos 
Chamberlainas Francuzijos 
kolonijų, kaip jis pardavė 
Čekoslovakiją?

Tiesa, Francuzijos prem
jeras Daladier yra jau kelis 
kartus griežtai pasakęs, kad 
Francuzija neatiduos nie
kam nei vieno colio savo že
mių. Bet jis taip pat griežtai 

| žadėjo ginti ir Čekoslovaki
ją, o vis dėl to paskui nusi
leido Chamberlainui ir Če
koslovakija buvo sudrasky
ta. Mat, bėda yra tame, kad 
ne Paryžius diktuoja Lon
donui, bet Londonas duoda 
įsakymus Paryžiui. Dala
dier gali kalbėti kaip jis no
ri, bet galų gale jis turės su
tikti su Chamberlainu.

Yra ir kitokių nuomonių 
apie Chamberlaino kelionę 
pas Mussolinį. Nurodoma, 
pavyzdžiui, kad smarkios 
prezidento Roosevelto kal
bos prieš diktatorius ir spar
tus Amerikos pasiruošimas 
karui labai daug drąsos pri
davė franeuzams ir Angli
jos žmonėms, todėl Cham
berlainas jau nebusiąs toks 
nuolaidus Mussoliniui, kaip 
jis buvo paklusnus Hitleriui. 
Be to, ir spėkų santykis čia 
visai kitoks. Juk Francuzija 
tai ne Čekoslovakija, o Ita
lija ne Vokietija. Vokietija 
galėjo lengvai Čekoslovaki
ją nugalėti, o Italija Fran
cuzijos nenugalės; todėl 
jeigu Chamberlainas ir su
tiktų Mussoliniui atiduoti 
Francuzijos kolonijas, bet 
jeigu Francuzija su tuo ne
sutiks, tai Mussolinis jų vis- 
tiek negalės pasiimti. O į 
karą jis nedrįs su Francuzi
ja eiti.

Žnąonės, kurie laikosi ši
tos galvosenos, mano, kad 
Chamberlainas gali pagel
bėti Mussoliniui tik tuo at
veju, jei Mussolinis sutiks 
ištraukti iš Ispanijos visą 
sa\ o armiją, kurios buvimas 
tenai labai nepatinka Fran- 
euzijai. Ti10met gal pati 
Francuzija suminkštėtų ir

bai svarbu gauti tenai kokių 
nors koncesijų.

Todėl anglai, kurie laiko
si šitokios nuomonės, ir sa
ko: tegul Mussolinis ištrau
kia iš Ispanijos visą savo 
armiją, o paskui, kepurę nu
siėmęs, tegul kreipiasi į 
franeuzus ir geruoju prašo 
reikalingų jam koncesijų.

Yra da ir kitokių nuomo
nių. Kai kurie sako, pavyz
džiui, kad Chamberlainas 
labai susikompromitavo ke- 
liaklupščiauda m a s prieš 
Hitlerį. Jo šliaužiojimu 
prieš nacių “fiurerį” pasi
piktinusi net jo paties parti
jos žmonės, Anglijos kon
servatoriai. Gi liberalai ir 
darbiečiai žiuri į jį stačiai 
kaip į fašistų agentą, demo
kratijos pardaviką. Vienu 
žodžiu, Anglijoj simpatijų 
jis neturi, todėl jieško jų ki
tur. Jis atsimena, kaip pe
reitą iugsejo mėnesį Miun
chene naciai sveikino jį nuo 
šaligatvių. Taigi dabar jis 
nuvažiavo pas Mussolinio 
fašistus panašių ovacijų 
jieškoti. Jis nori tuo paro
dyti Anglijos žmonėms, 
kaip jį myli ir gerbia kitose 

j valstybėse.

Kinija Turi Amuni
cijos Dviem Metam.

Kinijos generalinio štabo 
vyriausia atstovas, Pai 
Čung-hai, pasakė “New 
York Times” koresponden
tui, jog Kinijos armija turi 
prisikrovus amunicijos tiek, 
kad jos užteks da dviems 
metams. Paskutiniu laiku 
Amerika ir Anglija davė 
Kinijai stambių kreditų, už 
kuriuos kiniečiai dabar gali 
pirktis Amerikoje ir Angli
joje visokios karo medžia
gos. Šitie kreditai labai su
stiprino Kinijos armiją ir 
pakėlė visos šalies ūpą. Da
bar Kinija gali drąsiai tęsti 
karą toliau, pasakė tas ge
neralinio štabo atstovas, nes 
ji žino, kad Japonija neturi 
tiek nei žmonių, nei ekono
minių išteklių, kad galėtų 
ištęsėti taip ilgai, kaip Kini
ja. Japonija turės išsieikvo
ti ir suklupti.

Amerika Neparduo
da Japonijai Ginklų. 
Ispanija taipgi negali nusi

pirkti karo medžiagos.
i Šį panedėlį Ginklų Kont
rolės Komisija patiekė Kon
gresui savo raportą, iš kurio 
pasirodo, kad nuo pereito 
liepos mėnesio šios šalies 

I valdžia yra uždraudusi sa- 
: vo fabrikantams parduoti 
! Japonijai orlaivių ar bom- 
Ibų, ir visi fabrikantai šito 
uždraudimo laikėsi, išsky
rus tik vieną. Bet prieš tą 
uždraudimą pernai Japoni
ja nusipirkusi Amerikoj or
laivių ir bombų už $9,000,- 
000. Dabar jai neparduoda
mi ginklai dėl to, kad ji 
bombarduoja civilius mies
tų gyventojus. Ispanijai gin
klai neparduodami tais pa
čiais sumetimais. Tačiau lo- 
jalistai gavę pernai 40 A- 
merikos orlaivių per Kana
dą ir Francuzija. Valdžia 
dabar tyrinėja, kas juos 
pardavė.

Dancigas Grįžta Vo
kietijai.

Dancigas iki šiol skaitėsi 
nepriklausomas miestas ir 
kraštas Tautų Lygos globo
je, kad butų užtikrintas Len
kijai išėjimas į Baltijos jurą. 
Bet pereitą savaitę pas Hit
lerį buvo nuvykęs pasitarti 
Lenkijos užsienio- reikalų 
ministeris Bekas ir žinios 
dabar sako, kad jiedu susi
tarę atimti Dancigą iš Tau
tų Lveus globos, o pastatyti 
jį po Lenkijos ir Vokietijos 
globa. Vokietija garantuo
sianti Lenkijai atdarą kelią 
per Dancigą j Baltijos jurą, 
kaip dabar garantuoja Tau
tų Lyga. “New York Times” 
korespondentas mano, kad 
tai reiškia Dancigo grįžimą 
prie Vokietijos.

Mooney Išteisintas 
ir Paleistas.

Dabar jis žada! pašvęsti sa
vo gyvenimą darbininkų 

vienybei ^kelbti.
Naujas Calijfornijos gu

bernatorius O lamas pereitą 
sąvaitę paskelbė darbinin
kų vadą Tarną Mooney e- 
sant nekaltu,) neteisingai 
nuteistu, ir paleido jį iš ka
lėjimo, kurianie kapitalisti
niai teismai išlaikė jį 22 me
tu.

Gubernatorius Olsonas 
parodė, kad Tamo Mooney 
nekaltybė buvo aiški visuo
met ir visiems. Pats teisėjas, 
kuris pasmerkė jį mirti, už 
10 dienų prisipažino, kad 
prokuroras su savo kreivais 
liudininkais jį apgavęs; bet 
nežiūrint to, visos teismo į- 
staigos, valstijos ir šalies, at
sisakė jį paleist. Viskas, kas 
pavyko laimėti, tai pakeisti 
mirties bausmę amžinu ka
lėjimu. Ir tai pavyko pada
lyti tik ačiū milžiniškiems 
darbininkų unijų protes
tams. O jei ne tas, tai nekal
tas žmogus butų senai jau 
nužudytas—nužudytas vien 
dėl to, kad jis organizavo 
darbininkus.

Kalbėdamas gubernato
rius Olsonas taip susijaudi
no, kad apalpo.

Mopney cįab.ąr prašo, kad 
jo draugas Biilingsas, kuris 
buvo kartu su juo nuteistas, 
irgi butų paleistas, nes jis 
taip pat niekuo nekaltas. 
Mooney kalėjime jau praži
lo, bet da stiprus ir energin
gas vyras. Jis žada visą li
kusį savo gyvenimą pašvęs
ti darbininkų vienybei stip
rinti, ir tuojaus išėjo su 
streikuojančiais darbinin
kais ant pikietų.

Gardnery A pi pi ėše 
Juozą Deveikį.

Gardner, Mass. — Perei
tos oėtnyčios vakarą čia bu- 

. vo banditų užpultas ir api
plėštas Juozas Deveikis, 47 
metų amžiaus lietuvis, kuris 
čia pardavinėja automobi
liams gazoliną. Jo pilstytu- 

jvėn užvažiavo du jauni vy
rai neva “kelio pasiklausti.” 
Deveikis išsiėmė kelių ma- 
pą ir pradėjo jiems aiškinti 
kaip važiuoti. Staiga vienas 
jų gargaliuojančiu balsu su
šuko: “Stick ’em up!” Reiš
kia, pakelk rankas. Devei
kis pakėlė akis nuo mapos ir 
pamatė atkištus į jį du re
volverius. Tada jis jau su
prato, kas čia per paukščiai, 
ir nieko nesakydamas pakė
lė abidvi rankas. Baiiditai 
nusivarė jį į užpakalinį 
kambarį ir uždarė; paskui 
išplėšė jo stalčių ir pagrobę 
$25 pinigų pabėgo. Iki De
veikis išsigavo iš nelaisvės, 
banditų jau nebuvo.

Lojalistai Šluoja Fašistus 
Ispanijos Pietų Vakaruose
Al Capone Užmokėjo 
Valdžiai $37,692.29.

IR RUOŠIAS KONTR 
OFENSYVAI KATA- 

LONIJOJ.

KALĖDOS MASKVOJE.
Seni rusai vis dar laikosi 

senojo kalendoriaus ir pa
gal jį švenčia savo bažnyti
nes šventes. Maskvoje šįmet 
Kalėdas minėjo 20 cerkvių, 
nes tik tiek jų beliko tenai. 
Prie caro valdžios Maskoj 
buvo 450 cerkvių, 25 vie- 
nuolvnai ir daugybė koply
čių.

SOVIETŲ VALDŽIA PA
LEIDO ANGLŲ LAKŪNĄ.

“Keleivy” jau buvo savo 
laiku rašyta, kad Sovietuo
se, netoli nuo Maskvos, bu
vo suimtas anglų inžinieris 
Bryan Grover, kuris iš Šve
dijos buvo nulėkęs tenai iš
vogti savo rusę žmoną, ku
rios Sovietai nenorėjo išleis
ti. Taigi pereitą sąvaitę Gro
ver buvo paleistas iš kalėji
mo ir jo žmonai buvo duo
tas leidimas vykti su juo kur 
ji nori, tik jai buvo atimta 
Sovietų pilietybė. Grover 
su savo žmona įšvyko trau
kiniu per Varšuvą ir Berly
ną į Bremeną, o iš tenai lai
vu į Londoną.

Kodėl Sovietų valdžia 
nenorėjo tos moteriškės iš
leisti pinna, niekas nežino. 
Kaip jau pasidarė tarptauti
nis skandalas, tai tada pa
leido. Šitokie dalykai visuo
met gadina valstybės vardą.

KINIEČIAI PASTATĖ 
1,400 MYLIŲ GELE

ŽINKELĮ.
Šiomis dienomis ik Kini

jos atvažiuoja Jungtinių 
Valstijų ambasadorius John
son, iš Kinijos jis išvažiavo 
jau naujuoju geležinkeliu, 
kurį kiniečiai pastatė karo 
tikslams. Tas geležinkelis 
prasideda nuo Čunkingo ir 
eina per 1,400 mylių iki 
Burmos sienos, o per Burma 
kiniečiai gali gauti amunici
jos ir kitokios karo medžia
gos kiek tik jiems reikia. Ir 
šitą milžinišką darbą kinie
čiai atliko per 8 mėnesius. 
Tai yra da negirdėtas grei
tumas geležinkelių statybos 
istorijoje.

Matyt, kiniečiai iš kalno 
jau tikėjosi, kad japonai ga
li užimti visus jų uostus ir 
uždaryti kelius amunicijai, 
kad pradėjo tokį geležinke
lį statyt.

NORI UŽDRAUSTI SIT- 
DOWN STREIKUS.

Amerikos advokatų drau
gija siūlo pakeisti Wagne- 
rio Įstatymą taip, kad oku
paciniai streikai butų drau
džiami. Bet ką advokatai ži
no apie darbininkų reika
lus? Okupaciniai (sit-down) 
streikai yra vartojami visoj 
Europoj ir jie yra geriausia 
būdas tvarkai palaikyti 
streiko metu. O jeigu su
streikavę darbininkai turės 
išeiti iš dirbtuvės ir palikti 
savo vietas streiklaužiams, 
tai jie turės pikietuoti jas iš 
lauko. Šitokiuose atsitiki
muose neišvengiamai prasi
deda riaušės, per kurias 
streikuojantieji darbininkai 
visuomet yra mušami, šau
domi ir areštuojami. Nejau
gi advokatų draugija nori 
palaikyti šitokią betvarkę?

Liko skolingas da $20,000, Mussolinis norėjo paimti 
bet iš kalėjimo jau pa- “Barcelona, Paryžių ir 

leistas. Maskvą.”
Apie 10 metų atgal fede-1 Ispanijos karas pilnas 

falinis teismas nuteisė Chi- Isiurpryzų. Generolas Frari- 
cagos gengsterių "karalių ’ co prieš pat Kalėdas pradė- 
A1 ( aponę 10-čiai metų ka- jo Su italu divizijomis dide- 
lėjimo ir užmokėti $50,000 įę ofensyvą prieš Kataloni- 
pabaudos ir $7,692.29 teis- ją, kuri rubežiuojasi su 
mq lėšų. Kalėti jis buvo iš- Francuzija. Tuo žygiu fašis- 
yežtas j Alcatrazo salą, kuri tai norėjo pasiekti dviejų 
kartais yra vadinama ir tikslų: visų pirma, atkirsti 
“Amerikos Velnio Sala.” Ji lojalistų susisiekimą su 
randasi San Franciscos ju- Francuzija, o paskui paro- 
ros įlankoj. elyti anglų Chamberlainui,

Šiomis dienomis savo kuris šią sąvaitę vyksta Ro- 
bausmę kalėjime Al Capo- mon su Mussoliniu tartis, 
ne atliko, bet valdžia pa- kokie smarkus yra Italijos 
reiškė nepaleisianti jo iki kareiviai. Todėl italų divi- 
nebus užmokėta piniginė zijos ir ėjo pirmutinės į ug- 
pabauda ir teismo lėšos, nį. Joms buvo Mussolinio į- 
Taigi, notoms nenoroms jo sakyta būtinai šią sąvaitę 
sėbrai Chicagoje sudėjo tos paimti Katalonijos sostinę 
sumos dalį ir įteikė valdžiai. Barcelona. Vienoj italų tan- 
Dabar Capone busiąs jau koj, kurią lojalistai sučiupo, 
paleistas: bet jis lieka vai- buvo rastas paties Mussoli- 
džiai skolingas da $20,000, nio pasirašytas įsakymas: 
kuriuos turės atiduoti išleis- “Dabar Barcelona', o paskui 
tas laisvėn. Taigi jis tuojaus Tunisas, Paryžius ir Mas- 
tures organizuoti kokį nors kva!”
naują “raketą.”

Šita pabauda jam buvo 
uždėta užtai, kad jis nemo
kėjo valdžiai jokių taksų už 
savo pajamas. Valdžios ap
skaičiavimu, tarp 1925 ir 
1929 metų jisai turėjęs iš 
savo “raketų” $1,038,654 
pajamų, už kurias turėjęs 
užmokėti valdžiai $215,080 
taksų, bet nemokėjo.

BE MAŽKO NESUDEGĖ 
AMERIKOS AMBASADA 

MASKVOJE.
Šį panedėlį Jungtinių 

Valstijų ambasadoj Mask
voje buvo kilęs gaisras, bet 
ugniagesiai greitai jį užge
sino.

ŠEIMININKAS NUŠOVĖ 
SAVO ĮNAMĮ.

Cheshire, Conn.—Frede
rick Brooks, 70 metų senis, 
kuris užlaikydavo nevedu- 
siems žmonėms kambarius, 
pereitą penktadienį nušovė 
vieną savo įnamį, tūlą Te- 
rellą (gal Tareilą?), o pas
kui ir pats nusišovė, kai po
licija atėjo jį areštuoti. Šau
ti Terellą nebuvę jokios 
priežasties; bet žmogžudys 
buvęs baisiai bjauraus budo 
sutvėrimas; jis visiems bū
davo priešingas ir nekęsda
vo viso pasaulio.

JAPONAI SUNAIKINO 
ELEKTROS ĮMONĘ.

Iš Hongkongo praneša
ma, kad japonų orlaiviai 
buvo nulėkę į pietus nuo 
Kantono ir bombardavo ki
niečių miestą Šekki. Bom
bos sunaikino elektros švie
sos įmonę ir užmušė 12 dar
bininkų.

LOJALISTAI ŽYGIUOJA 
PIRMYN.

Vėliausios žinios iš Ispa
nijos sako, kad Estremadu- 
ros fronte lojalistai eina pir
myn nesulaikomi

NORTH CAROLINA NO
RI GRĄŽINTI ELEKTROS 

KĖDĘ.
1935 metais North Caro- 

linoj buvo panaikinta elekt
ros kėdė prasikaltėliams žu
dyti, o jos vieton buvo įves
tas dujų kambarys. Dabar 
tenai legislaturon vėl įneš
tas sumanymas, kad dujų 
kambarys butų panaikintas, 
o grąžinta elektros kėdė. Ši
to reikalauja ir valstijos gu
bernatorius Hoey, kuris sa
ko, kad mirtis elektros kė
dėj yra daug greitesnė ir 
“žmoniškesnė.”
BEDARBIS-PARDUODA 
SAVO AKIS IR KŪNĄ.
Beverly, Mass. — Čia gy

vena Leo Fox, 26 metų am
žiaus bedarbis, kuris gauna 
iš WPA tik $3 per sąvaitę, 
<> turi pats gyventi ir seną 
motiną užlaikyti. Kadangi 
jis negali rendos už kamba
rį užsimokėti ir šią sąvaitę 
namų savininkas liepė jam 
išsikraustyti, tai Fox nuėjo 
į laikraščio ofisą ir paprašė 
paskelbti, kad jis parduoda 
savo kūną arba bet kurią 
savo akį daktarų mokyk
loms. Jis nori gauti pinigų 
savo motinai užlaikyti.

AMERIKAESANTI pa
saulio VILTIS.

Pereitą sąvaitę Amerikon 
atvyko buvusio Čekoslova
kijos prezidento Masaryko 
sūnūs, Jan Masaryk, kuris 
mano, kad Amerika yra vie
nintelė civilizacijos viltis.

Nugalabijo Silpna
protį Žmogžudį.

Colorados valstijos kalėji
me pereitą sąvaitę buvo du
jų kambary užtroškintas 
Joe Arridy, 23 metų am
žiaus silpnaprotis, kuris kir
viu buvo užkapojęs jauną 
mergaitę. Teisme buvo aiš
kiai įrodyta, kad jis turėjo 
tik 6 metų vaiko protą, taigi 
neatsakomingas už savo el
gėsi, o vis dėl to teismas nu
teisė jį mirti. Uždarytas ka
lėjime į dujų kambarį, jis 
kvailai šypsojosi, o kai į tą 
kambarį pradėjo leisti nuo
dingas dujas, jis atidarė 
burną ir triskart smarkiai 
patraukė orą’ į plaučius. Jis 
tuoj krito ir už 6 minučių 
buvo jau visai nebegyvas.

Bet kai italai guldė savo 
galvas norėdami prasimušti 
per lojalistų eiles Kataloni
jos fronte, tai visai netikėtai 
lojalistai kirto fašistams 
smūgį Ispanijos pietų vaka
ruose, link Portugalijos sie
nos, kur buvo silpniausia 
fašistų vieta, nes daug ka
reivių ir ginklų iš-čia buvo 
paimta į Katalonijos frontą. 
Lojalistų ofensyvą čia pasi
rodė tokia sėkminga, kad 
jie pradėjo imti vieną mies
tą paskui kito ir į kelias die
nas užėmė kelis šimtus ke
turkampių mylių plotą. Tur
tingos švino, vario, cinko ir 
fosfatų kasyklos pateko į lo
jalistų rankas. Be to, jie už
ėmė visą Noria kalnų gran
dinį ir perkirto strateginį fa
šistų geležinkelį, šį panedė
lį žinios sako, kad lojalis- 
tams čia beliko jau tik 65 
mylios iki Portugalijos sie
nos, ir jeigu atsirems į tą 
sieną, tai fašistų teritorija 
bus perskelta Į dvi dalis.

Šitas gerai ir laiku supla
nuotas lojalistų smūgis taip 
nugąsdino Mussolinio berną 
Franką, kad jis jau pavarė 
generolą Ganzalą Queipo 
de Lianą, kurio žinioje šitas 
frontas buvo. Žinios sako,

IMA NAGAN VOKIEČIU 
ORGANIZACIJĄ.

Bostone senai jau gyvuo
ja vokiečių organizacija at
eiviams gelbėt. Angliškai ji 
taip ir vadinosi, German 
Aid Society. Bet paskuti
niais laikais pasirodė, kad 
siunčia iš Amerikos dideles 
sumas pinigų nacių Vokieti
jon. Jos skyrius New Yorke 
jau tapo valdžios uždary
tas, o dabar valdžia pradėjo 
tyrinėti jos centrą Bostone. 
Jeigu pasirodys, girdi, kad 
ji veikia su nacių valdžia, 
tai jos viršininkai čia bus 
traukiami teisman kaip sve
timos valstybės slapti agen
tai, nes jie tokiais čia nėra 
užsiregistravę. Ji yra užre
gistruota kaip labdaringa 
draugija, vien tik gelbėti at
vykstantiems i m igrantams.

kad jau susilpnėjo fašistų 
atakos ir Katalonijos fron
te. Matyt, daug kareivių iš 
čia buvo nusiųsta gelbėti 
pietų vakarų frontą.

Šituo pasinaudodami loja
listai dabar koncentruoja 
tankas, artileriją ir karei
vius didelei kontr-ofensyvai 
iš Katalonijos.

Kaip išrodo, Mussolinis 
nepaims netik Paryžiaus ir 
Maskvos, bet ir Barcelonos 
nepamatys. /

KINIEČIAI ATSIĖMĖ 
TVIRTOVĘ IŠ JAPONŲ.
Šanchajaus žiniomis, ki

niečiai puolė Uančengo tvir
tovę prie Geltonupio ir po 
trijų dienų atkaklaus mūšio 
paėmė ją. Jie rado tenaii 
1,880 japonų lavonų ir 6 su
daužytas kanuoles.
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Jis Atsisakė Šaudyt Darbininkus.

3 APŽVALGA 3
NE “VOLDEMARININ- 

KAI,” BET KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI.•

Mes jau .keliais atvejais 
esam rašę, kad Smetonos 
agentų skelbiamos “žinios” 
apie “voldemarininkus” yra 
melas. Dabar šitą patvirtino 
ir Lietuvos laikraščiai. Štai, 
vėliausia atėjusios “Lietu
vos Žinios” paduoda ir var
dus tų žmonių, kurie buvo 
nubausti dėl .demonstracijų 
Kaune.

Vidaus reikalų ministeris, 
Silvestras Leonas, kaip fak- 
tinas “sustiprintos apsaugos 
meto” diktatorius, unbaudė 
be teismo šiuos asmenis:

1. Stepą Kompaitį išsiųsti 3 
mėn. i priverčiamojo darbo 
stovyklą.

2. Joną Virbalį išsiųsti me
tams į Veisėjų valsčių ir laiky
ti policijos priežiūroje.

3. Dr. Praną Dielininkaitį 
išsiųsti 6 mėn. į Vilkaviškio 
apskritį ir laikyti policijos 
priežiūroje.

4. Povilą Tva nauską išsiųsti 
6 mėn. į Raseinių apskritį ir 
laikyti policijos priežiūroje.

5. Dr. Leoną Bistrą išsiųsti 
3 mėn. į Alytaus apskritį ir 
laikyti policijos priežiųroje.

G. Alfonsą Motiejų Rimą iš
siųsti 3 mėn. į Prienų valsčių 
ir laikyti policijos priežiūroje.

Stepas Kompaitis ir Mo
tiejus Rimas mums nepažįs
tami. Bet L. Bistras ir P. 
Dielininkaitis yra gerai ži
nomi krikščionių demokra
tų vadai. Kalvelis ir Ambro- 
zaitis, kurie šitam nubaustų
jų sąraše nėra minimi, bet 
kurie taip pat buvo suimti, 
irgi senai visiems yra žino
mi krikščionių demokratų 
lyderiai.

Iš to galima spręsti, kad 
ir tie, kurių vardai mums 
nepažįstami, yra krikščio
nys demokratai, nes nesino
ri tikėti, kad tokie jų šulai, 
kaip Bistras, Karvelis, Die
lininkaitis ir Ambrozaitis 
ruoštų bendras demonstra
cijas su voldamarininkais.

Iš visų šitų pranešimų da
rosi aišku, kad “vc'demari- 
ninkus” Smetonos agentai 
prasimanė tyčia, kad turėtų 
ant ko suversti bėdą už de
monstracijas, taip kaip se
niau kiekvienas opozicijos 
pasijudinimas buvo suver
čiamas ant “plečkaitinin- 
kų.”

Keista, kad šitai smetoni- 
ninkų propagandai taip len
gvai patikėjo musų komuni
stai. Šituo stebisi ir “Naujie
nos,” kurios rašo:

“Amerikos korespondentų 
pranešimuose apie įvykius 
Klaipėdos krašte ir Kaune bu
vo dažnai minimi ‘voldemari- 
ninkai.’ Kas atidžiai tuos pra
nešimus skaitė, tai galėjo šu-

prasti, jogei korespondentai 
arba buvo tyčia kieno nors klai
dingai informuojami, arba jie, 
nepažindami žmonių ir srovių 
Lietuvoje, sumaišė ‘žirnius su 
kopūstais.’

“Bet tos telegramos apsuko 
galvas ir kai kuriems musų 
laikraščiu redaktoriams bei 
‘visuomenės švietėjoms.’ Pa
vyzdžiui, komunistų ‘Vilnis’ i 
gruodžio 14 d. dideliu antgal- 
viu pirmame puslapyje prane- 
nė, kad ‘Lietuva smogė Hitle
rio agentam,’ suimdama ‘virš j 
šimtą vooldemarininkų Kaune, 
besikėsinusių nuversti valdžią, 
Lietuvą pavesti Hitleriui.’ Tais 
‘voldemarininkais’ komunistų 
organas pakrikštijo Lietuvos 
Universiteto studentus, ku
riuos Smetonos policija sumu- į 
šė ir areštavo.

“Dabar jau žinome, kad Uni
versiteto studentų demonstra
cija nieko bendro su voldema
rininkais neturėjo. Bet ir kito
se vietose voldemarininkai, 
matyt, jokios žymesnės rolės 
nevaidino, nors kai 
gėsi juos kaip galint 
reklamuoti.”

Tiesa, vietomis
klijuoti ir lapeliai su “volde- 
marininkų” parašu prieš 
Smetonos valdžią. Bet pasi
rodo, kad ir čia buvo klasta, 
nes voldemarininkų vadas, 
Algirdas Sliesoraitis, tuo- 
iaus viešai pranešė, kad tai 
esanti provokacija, nes vol
demarininkų vadovybė to
kių lapelių neleidusi ir nie
ko bendra su jais neturinti. 
Jis įspėjo visus voldemari
ninkus, kad jie tai provoka
cijai nepasiduotų.

Ir kai tik Sliesoraitis šitą 
klastą iškėlė aikštėn, žval
gybininkai jį tuojaus sučiu
po ir uždarė kalėjimam

*į>> -■

Buvęs Michigano valstijos gubernatorius Frank Murphy atsisakė šaudyt streikuojančius 
automobilių darbininkus ir užtai buvo kapitalistų pinigais sumuštas rinkimuose. Bet pre
zidentas Rooseveltas užtai paskyrė jį valstybės prokuroru, čia matom ji (vidury) prezi
dento ofise darant priesaiką. Iš kairės sėdi pats Rooseveltas, o iš dešinės — Vyriausiojo 
Tribunolo teisėjas Reed atlieka saikinimo ceremoniją.

I LIETUVOS RAŠYTOJŲ BALSAS 
I KLAIPĖDIEČIŲ SĄŽINĘ.

NAUJAS ŠVEICARIJOS 
PREZIDENTAS.

čia yra Philip Etter, kuris 
šiomis dienomis buvo išrinktas 
Šveicarijos prezidentu 1939 me
tams. Šveicarijoj prezidentas 
Renkamas kas metai.

KAM TAS CINIZMAS?
A. Bimba rašo “Laisvėj,” 

kad “Michelsono burdingie- 
rius” J. Buivydas turįs šiltą 
pastogę “Keleivyje” ir vis 
“seiliojąs komunistus.” Bim
ba sakosi nesuprantąs, ko
dėl Michelsonas pritaria 
spaudos santikių švelnini
mui ir tuo pačiu laiku lei
džia savo “burdingierui,” J. 
Buivydui, “seilioti” komu
nistų laikraščius.

Šitaip rašyti, kaip rašo 
savo “Krisluose” A. Bimba, 
gali tiktai cinizmu sergąs 
asmuo. Nes sveikos nuotai
kos žmogus korespondentų 
nekuomet nevadina redak
toriaus “burdingieriais.” 
Juk korespondentų turi ir 
pats A. Bimba, “Laisvės” 
i edaktorius. Ir tūli jų taip 
pat nepalankiai atsiliepia' 
apie socialistus, kaip musų 
korespondentai apie komu-; 
nistus. “Laisvės” korespon
dentai kartais nueina da to
liau. Pavyzdžiui, vienas jų 
pereitą pavasarį parašė iš 
Lewistono į “Laisvę,” kad 
Michelsonas nuvažiavęs te
nai kalbėti ir apiplėšęs pra
kalbų rengėjus: už dviejų 
valandų prakalbą atlupęs 
net $17. Ir “Laisvės” redak
cija įdėjo tą šmeižtą be jo
kios pastabos. O tai buvo 
biaurus šmeižtas, nes Mi
chelsonas už tą prakalbą ne
paėmė nei 5 centų. Jis pa
ėmė atlyginimą tik už gele
žinkelį ir už sugaištas dvi 
dienas, nes vieną dieną iš 
Bostono į Lewistona galima 
tik nuvažiuoti, bet grįžtant 
reikia jau antrą dieną sugai
šinti. Prakalbų rengėjai šitą 
iš kalno žinojo ir patys suti
ko reikalingą sumą atlygin
ti.

Taigi, toji korespondenci- 
lia apie tai rašyti, ir Lietu- ja Laisvėj buvo piktas 
vos žmonės visai nežino, kas šmeižtas ir Michelsonas ga- 
darosi ju sostinėj. pat pasakyti, kad

XT .. T. ' . . A.Bimba leidžia savo bur-
Nežino Lietuvos^ žmonės ; djngieriams seilioti” sociali- 

yisko ir apie Klaipėdos kra- L.^us juo labiau, kad pats A.

kas sten- 
labiau iš-

buvo iš-

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 
IŠBRAUKYTI.

Mus jau pasiekė Lietuvos 
laikraščiai po įvykusių Kau
ne demonstracijų ir areštų. 
Visi tų įvykių aprašymai y- 
ra cenzūros išbraukyti, pa
likti tik antgalviai.

“Vilniaus Žinių” 13 gruo
džio laidoje išmarginta bal
tomis vietomis visa Kauno 
kronika. Prie antgalvio pa
liktos tik dvi eilutės, kuriose 
pasakyta:

“Sulaikyti prof. L. Bistras 
ir dr. Dielininkaitis. Esą ir 
daugiau sulaikytų...”

Tai ir visos žinios apie 
Kauno įvykius. Toliau seka I 
iškapota špalta. Iš tų prane
šimų, kuriuos padavė ameri
kiečių žinių agentūra Asso
ciated Press ir kiti, mes jau 
žinom, kad Kaune buvo are
štuota apie 100 studentų ir 
uždarytas universitetas, bet 
Lietuvos laikraščiams neva-

štą, nes raštai, kurie liečia 
to krašto Įvykius, irgi cen
zūros išbraukyti. “Lietuvos 
Žinių” 12 gruodžio laidos 
piimiltiniame puslapy, yra 
du straipsniai apie Klaipė
dos rinkimus, ir abudu cen
zūros sudarkyti—net pen
kiose vietose raidės iškapo
tos.

Šitokio pavojaus

su korespondentus redakto
riaus “burdingieriais.”

Kam tokio cinizmo rei
kia?

NEI VARLĖS NEVERTA.
Vyt. Sirvydas rašo 3 sau

sio “Vienybės” laidoj apie 
“Tautinę Srovę” ir niekina 
socialistus, kad šita “šimto 
žmonių partija, išstenanti 
geltonlapį Keleivį, biznie
riškas Naujienas ir nežinia 
ko pasauly jieškančią Nau
jąją Gadynę,” gali kontro
liuoti Susivienijimą ir uži
ma vadovaujamą poziciją 
visais svarbesniais lietuvių 
tautos klausimais.

Kodėl taip yra? Kodėl 
negali į priešakį prasimušti 
Vyt. Sirvydo “tautiška” 
partija?

Jis mano, kad čia yra kal
ta “tautiška” spauda. Girdi:

“Jei Bostone butų išsilaikiu
si atsakančio rimtumo (kaip 
Rimkos laikais) Ateitis, o Chi- 
cagoje Balučio gabumu reda
guojama Lietuva, tai socialis
tų spauda butų likusi tik žmo
nių atsiminimuose. Dabar, 
kaip Puškinąs sake: ‘Kada žu
vies nėra, tai ir varle žuvis’.”

Taigi išeina, kad ta “tau
tiškoji” spauda, kuriai šian
dien rašinėja ponas Vyt. 
Sirvydas, neverta nei varlės, 
jeigu žmonės jos neima, o 
skaito socialistų laikraščius.

Lenkijos Ukrainie 
čiai Reikalauja 

Autonomijos.

| Lietuvių -ir vokiečių tau-* 
tos gali didžiuotis tiesos, 
žmoniškumo, tolerancijos 
gerbimu. Lietuvių tauta ne
šioja dainų šalies vardą. Sa
vo liaudies kūryba, daino
mis ir taurių sūnų darbais 
gali drąsiai pasakyti: lietu
vis tai — žmoniškumas. Vo
kiečių tauta, vadinama filo
sofų ir poetų tauta, savo di
džiųjų vyrų darbais ji žo
džiais yra įrodžiusi, kad ji 

žmoniš- 
_. Smurtas, kalbos ir 

Tebus leista rašvtoiui PaPročiW persekiojimas ne- lenus leista lasyto j u sutaikomi lietuvių nei vo- 
pasakyti tuos žodžius, kuuu .... ... “ .1 7 ,Z. • kiečiu tautu siekimais ir gar-5'5 - T! gaAė neturi

F j kumščio ir patamsių darbo
Dvasinių vertybių kūrė- gaivalams daryti gėdątau- 

jas, rašytojas, suprasdamas , toms, kurios to kratėsi per 
žmonijos kultūros, civiliza- šimtmečius.
cijos kelią, negali tylėti, ka-1 Ima reikštis gaivalai, ku- 
da persekiojamas lietuvis ai , i ie kumščio teise niekina 
vokietis už tai, kad sveikin
damasis kelia kepurę ar iš
tiesia ranką, kada tauriau
sias žmogus ujamas už kal
bėjimą ta kalba, kurią jam 
paliko tėvų tėvai.

Negalima tylėti, kada ge
ri ir būtiniausi kaimynų, gi- 

šeimų santykiai ar-

KLAIPĖDIEČIAI!
1 Kreipiamės į Jus, taurus 
Klaipėdiečiai, lietuviai ir 

(Vokiečiai, tikėdamiesi, kad 
mus suprasite, nes norime 
priimti tikrąsias vertybes ir 
nekintamą tiesą, kurios per
gyvena partijų programas, 
dienos aistras ir plieno gin
klus.

Kas šiandien darosi Klai- 
! pėdos krašte, negali būti ne
girdima kiekvieno žmogaus, 
gerbiančio ir mylinčio zmo- ku - 

Igų, siekiančio gėrio ir tie-1 ' <
'sos. m 1

i kultūringo krašto dviejų 
tautų darbus, Įsitikinimus, 
darnaus sugyvenimo, tole
rancijos dvasią, užmiršda
mi, kad kumščio teisė yra 

i gėdos teisė. Jie liks atsakin- 
'gi už tą gėdą, kad gražiame 
Baltijos pajūrio kampely 
ima reikštis smurto teisė.

_ 1 Atsiranda tariamųjų va-
Tik_ lių, rėksnių,—tų jaunuolių, dovų, kurie smulkius dienos

mas, administracija ir vy
riausiasis teismas, taip kad 
lenkų valstybės ribose uk
rainiečiai turėtų visišką tei- minių, 
siu lygybę politikos, ekono- domi neatsakingų jau nuo-j 
mijos ir kultūros srity. L... 
tai užsienių politika, biu
džetas, pinigai ir kariuome
nė paliekama centrinei vy
riausybei. Ukrainiečių k?J- 
ba turi turėti tas pačias tei
ses kaip ir lenkų kalba. Au
tonomijos įstatymas turi bū
ti įrašytas į Lenkijos konsti
tuciją ir negalės būti atšauk
tas be ukrainiečių seimo su
tikimo. Motyvų išdėstyme 
primenama, kad 1923 metų 
rugsėjo mėnesyje ukrainie
čių etninei grupei buvo pa
žadėta autonomija.

VILNIAUS KRAŠTE SU
IMTAS BUVĘS “RYTO” 

MOKYTOJAS.
Lapkričio pabaigoje sau

gumo policijos pareigūnai 
suėmė buv. “Ryto” mokyto
ją Jadvygą Talkašiauskaitę- 
Kuklienę. Paskutiniuoju lai
ku ji gyveno Valkininkų 
vai., Beržininkų kaime.

Suimtoji mokytoja per
vežta į. Vilniaus Lukiškių 
kalėjimą. Ji kaltinama ne
va už priešvalstybinį veiki
mą.

kuriems dienos įspūdis,! įvykius kartais plačiai išpu- 
triukšmavimas pagal viena-j čia, tuo budu erzina ramius 
šališką programą atrodo gyventojus ir sudaro nuotai- 
vertingesnis už tai, ką 
nija per tūkstančius 
vertino ir ugdė.

Negalima tylėti, 
mokslo suolo jaunuoliai 
viens kitą užgaulioja už tai, 
kad vienas lietuvių, o kitas 
vokiečių kalba sužino, 'kad 
buvo Newtonas, 1 
Goethe, Duonelaitis. Jau
nuoliai, kurių laukia didelis 
ir veiklus gyvenimas, po ke- 
liatą metų, kada gyvenimo 
pareigos ir uždaviniai suves 
prie bendro darbo, negalės 
pažiūrėti viens kitam į akis, 
atsiminę šių dienų įvykius. 
Ir kuo jie tada pasiteisiiis? ‘

žmo-Įką, palankią piktos valios 
metų užmačioms.

kada

--- -------~
Edisonas, I š

užmačioms.
Bet mes, Lietuvos rašyto

jai, tikime, kaip tikite ir 
Jus, geros valios Klaipėdie
čiai, kad praeis tie, gėdą ir 
susirūpinimą keliantys, reiš
kiniai, kurie šiandien meta 
šešėli ant dviejų tautų — 
praeis greitai, ir susikaupsi
me vieningam darbui ir kū
rybai.

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdyba:

Liudas Gira, Jonas Grai- 
čiunas. Liudas Dovydėnas, 
Kazys Inčiura, Petrė Orin- 
taitė, Berh. KrazdžioTūs. 1

Dideli Japony Darbai Šanchajuje
Visi jie nukreipti prieš tarp

tautinių koncesijų zonas.
Londono “Daily Herald” 

korespondentas iš Šancha
jaus praneša, kad šiuo metu 
japonai netoli Šanchajaus 
pradėję statyti dideles forti
fikacijas,, aerodromą ir mi- 
litarinę stovyklą. Šie daly
kai japonams padės atkirsti 
miestą ir ginti jį, jei butų 
reikalo, kai jie atmetė ne se
nai britų, francuzų ir ameri
kiečių įteiktą reikalavimą 
atidaryti prekybai Yangtzės 
upę. Tą reikalavimą atida
ryti svarbiausią prekybos 
arteriją japonai atmetė aiš
kindamiesi, kad dar “neat
ėjęs laikas.”

Tai buvo “diplomatinis 
atsisakymas,” bet japonai 
galėtų jį paremti jėga, jei 
tos valstybės atnaujintu sa-J ivaicizia lendi zi gruouziu
io leikalavimus. _ uždarė komunistu partija,

Vusunge uz senų kiniečių lajri g-yvavo jau ‘18 metų.
ilaIJonal skubiai i engia. gjovakijoi komunistu parti- 

12 colių patrankoms pozici- ja buvo įdaryta jau kelia-

Japonai visus tuos dar
bus stengiasi laikyti paslap
ty ir svetimšaliams nelei
džiama į tas sritis patekti.

Be šių visu dalykų japo
nai dar nori Kiangvane pa
statyti didelį militarinį mie
stą. Tas mieštas užkii-stų ke
lią plėstis tarptautini'ems 
Šanchajaus, setlementams.

Pinigus šiems darbams 
japonai surenka pardavinė
dami konfiskuotas pabėgė
lių kinų žemes.

Japonai skleidžia žinias, 
buk didžioji konfiskuotų že
mių dalis pirmiau priklau
siusi maršalui Čiang Kai- 
šekui.

“KELEIVIO” 
KALENDORIUS
1939 METAMS JAU 

GATAVAS.
Šįmet “Keleivis” pagami

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

Yra dalykų, kurių da nieks 
lietuvių kalboje nebuvo gir
dėjęs. Pavyzdžiui, kaip ru
sai j ieškojo Amerikos ir at
rado Alaska. Arba, kaip be 
žemes auginamos gėlės, dar
žovės ir kiti augalai.

Visi šitie dalykai išaiškin-

t 

įVaršuvos žiniomis, Len
kijos ukrainiečių atstovai 
Įteikė Lenkijos seimui sen
sacingą rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama 
gyvenamoms 
autonomijos.
ventojų skaičius siekia apie 
septynis milijonus. Rezoliu
cijoje Yra ir konstitucijos 
projektas ukrainiečių gyve
namoms sritims. Projekte 
numatyta sukurti autonomi
nę vyriausybę ir autonominį 
seimą. Tos vyriausybės pa
grindiniai ministerial turė
tų įeiti į Varšuvos centrinę 
’.
būti renkamas visuotinu, ly
giu, tiesioginiu ir proporcin
gu balsavimu.

Lenkijos seimo pirminin
kas to įstatymo projekto 
skaitymą atidėjo kitam po
sėdžiui.

Vokiečių telegramų agen
tūra praneša, kad Lenkijos Į

> ukrainie-|

ukrainiečių 
teritorijoms 

Tų sričių gy-

ČEKIJOJ UŽDARYTA
KOMUNISTŲ PARTIJA-
Iš Prahos pranešama, kad 

valdžia tenai 27 gruodžio

Bimba kalbėdamas apie 
Bostoną yra paėmęs už savo 
kelionę ir sugaištį kelis kar
tus daugiau, negu Michel
sonas paėmė Lewjstone.

Bet “Keleivio” redakto
rius to “Laisvės” korespon
dento nepavadino Bimbos 
“burdingierium.” Jis nema- 

valan- tė reikalo nei atsakyti į tą 
doje, prieš"koki'dabar atsi-'šmeižtą. Ir tuo budu buvo 
dūrė Lietuva, gyventojai tu- išvengta nereikalingos pole-

■ ’ ’ v‘ mikos.
Šitokiu budu tik ir galima 

švelnesnį toną tarp laikraš
čių palaikyti. Bet “Laisvės” seimui pateiktas 
redaktorius Bimba negali čių autonomijos pasiūlymas 
nieko toleruoti. Socialis- susideda iš 21 straipsnio ir 
tams jis mėgsta įgnybti prie yra pasirašytas 14 ukrainie- 
kiekvienos progos; bet kai 
tik kas pakritikuoja socialis-

jas ginti juros kraštą., ą 
Prie patrankų sukrautos

> sviedinių,

rėtų but kuoplačiausia apie 
pavoju informuojami, nes 
tik tokiu budu galima su
stiprinti valstybės atsparu
mą ir apsaugą. Bet Smeto
nos valdžia elgiasi priešin
gai. Dėl to ir kilo Kaune 
protesto demonstrac i j o s 
prieš tautininkų diktatūrą, 
kad ji klampina kraštą į vie-i tų spaudoje komunistus — 
ną nelaimę paskui kitos ir! kad ir labai švelniai — tai 
da stengiasi tas nelaimes Įbrolis Bimba, vietoj atsaky- 
slėpti nuo gyventojų. jti rimtai, pravardžiuoja mu-

ti labai lengva ir kiekvie- nemažos krūvos sviedinių, 
nam suprantama kalba. kurie turės sulaikyti sveti- 

Daržovių augininias be Įnius karo laivus.
.. . „ Į Visus tuos darbus atlieka,

slas, tik šiomis dienomis ati-| japonų laivyno inžinieriai ir i 
dengta gamtos paslaptis, /technikai su visa armija ki-’Į 
planini vięnnmpnpi riti npyi- I
nomas dalykas. Mes tačiau bininku, kurie jėga verčia- 
pasistengėm savo skaityto- mį dirbti, 
jus su tuo mokslu supažin-j 
dinti. Taigi, kas da nėra 
“Keleivio” Kalendoriaus 
1939 metams užsisakęs, pra
šome pasiskubinti, nes vė
liau galėsite jau nebegauti.

Kalendoriaus kaina tokia 
pat, kaip visuomet: “Kelei- 

čių atstovų iš Rytų Galicijos vio” skaitytojams 25 centai, 
ir atstovo Skirpniko Valui- o ne skaitytojams—50 celi
nės ukrainiečių vardu. Uk- tų. 
rainiečių teritorijai pagal 
pasiūlymą turi būti suteikta “Keleivis,” 
autonominė vyriausybė, sei- South Boston, Mass.

vyriausybę. Seimas turėtu ž,emes.yra visai naujas mok-Į
_ - . . . 1 << 1 n n 4* i I r n i i c. z-l 1 ir. z-v ir' L i I

tas sąvaičių atgal, bet Čeki
joj vis dar veikė. Paskuti
niais rinkimais Čekoslova

kijoj komunistai buvo surin- 
jkę apie 500,000 balsų ir pra- 
Ivedę parlanientan 25 savo 
atstovus.
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Adresuoti reikia taip: 
253 Broadway,

DO SLOVAKUS.
Per Kalėdas Nagysuranų 

mieste slovakai įtaisė de
monstraciją ir pradėjo rei
kalauti, kad tas miestas bu
tų sugrąžintas Čekoslovaki
jai. Miuncheno konferenci
ja nesenai atplėšė jį nuo Če
koslovakijos ir atidavė Ven
grijai, visai nesiklausdama 
gyventojų sutikimo. Vengiu 
policija pradėjo į demon

mens atvežti iš'čapėjaus ir strantus šaudyt ir vieną slo- 
subombarduotų vaką nušovė ant vietos, o 

keliolika kitų sužeidė.

Apie 28 kilometrus Į šiau
rės vakarus nuo Šanchajaus 
tarptautinių koncesijų sri
ties, netoli Kiangvano, ki
niečiai stato modernišką 
aerodromą. Toj vietoj žemė 
yra pelkėta ir dėl to ten dir
ba 30,000 kiniečių darbinin
kų.

Nukasamas visas pavir
šius ir pilamos plytos ir ak-

Hongkevo 
griuvėsių.
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAST j AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROO 0 LIETUVIŲ NAUJIENOS! Ką Padarė Naujų Metų Šposas. CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
.i<r jaučių ekonominiai 

reikalai.
Kriaučių -ekonominė pa

dėtis pereitais metais čia 
buvo labai prasta. Daugelis 
lietuviškų dirbtuvių vos iš
dirbo porą trejatą mėnesių. 
Kliaučiai labai nuvarginti 
nedarbo.

Žengiant į naujus metus 
ir-gi nekokie pyragai kriau- 
čius laukia. Kiek teko patir
ti iš patikimų šaltinių, tąi 
New Yorko kriaučių darbas 
kaip ėjo taip ir eina į kitus 
miestus. Nors pereitą sezo
ną jau tuo klausimu susirū
pino New Yorko Amalga- 
ineitų Joint Boardo viršinin
kai ir jų nariai, bet dalyko 
nepakeitė. Buvo įsteigtas 
faktams rinkti apie tokius 
netikslumus komitetas iš de
vynių žmonių, ir jis jau pra
dėjo savo darbą. Bet kol 
kas jokiu pasekmių nesima
to, o unijos nariai nerimau
ja. Joint Trade Boardo su
sirinkime 3 sausio vėl pasi
kartojo tie pat klausimai: 
ką daro musų viršininkai 
apie siunčiamą darbą j kitus 
miestus!

Reikia pasakyti, kad tuo 
reikalu susirūpino netik uni
jos nariai, bet ir biznio agen
tai, ir Joint Boardo Trade 
menedžeriai, ir jų pagelbi- 
ninkai. Visi jie nurodo, kad 
ekonominė padėtis prasta, 
kad darbų nėra. Bet ir tiek, 
kiek jų yra, nėra tinkamai 
sutvarkyti. Jie kvietė lokalų 
atstovus ir lokalų pildomo
sios tarybos narius, kad vi
si susidomėtų ir kiekvienas 
prižiūrėtų savo distrikto fir
mas, kad jos nevežtų darbų 
į kitus miestus. Sužinoję ku
rią firmą išsiuntus darbą ki
tur, jie tuojaus turi pranešt 
unijos viršininkams ir rei
kalauti, kad jis butų sugrą
žintas. Nes 
nutylėjimas 
tą skaudžiai atsiliepia ant 
darbininko.
kontraktorius žilio, 
darbą siunčia kitur, bet tyli. 
Tas paskui apsunkina ir uni
jos viršininkams išvežtą 
darbą atgauti. Tad ragina
mi dirbtuvių čėrmonai, biz
nio agentai ir šiaip visi aky
lus unijos nariai stovėti sa
vo darbo sargyboje.

Kitas plausimas iškeltas, 
tai algų Sumušimas. Kada 
darbas išsiunčiamas į kitus 
miestus,tai kontraktorius 
dažnai ibi josi netekti firmos, 
bando , darbininkams įkal
bėti, kįad nusileistų algas ir 
tuo budu atgautų išvežtąjį 
ddrbą/. Unijos viršininkai 
mano! kad tokia politika 
prasta ir darbininkai neturi 
konfcraktoriams nuolaidauti, 
bet? turi jaustis, kad jie turi 
uni ją užpakalyje ir tūri ves
ti I :ovą prieš algų mažini
me. Jeigu, sako viršininkai, 
m«s visi stosime petys į petį, 
n/es atlaikysime tai, kas 
rinums ištiesų priklauso.
/ Kad tuos visus netikslu

mus atitaisyti, unijos virši
ninkai yra raginami kuo 
greičiausiai sušaukti ne tik 
Joint Boardo narių susirin
kimą, netik Trade Boardo 
narių mitingą, bet kartu su
šaukti visų lokalų pildomų
jų tarybų narių konferenci
ją ir tenai tokią padėtį iš
aiškinti Hillmanui, kuris pa
sižadėjo būti tame susirin
kime ir išklausyti visų New 
Yorko narių balsą, kas yra 
negera New Yorke. Jeigu 
pavyktų to pasiekti, tai nors 
ir krizio metu kriaučių rei
kalai šiek tiek susitvarkytų 
ir New Yorko kriaučiai to
kių nuoskaudų neturėtų, 
kaip jie dabar turi. Darbas 
sukerpamas New Yorke, o 
siuvamas Wallingtone, New 
Jersey; Passaic, New Jer
sey; Pennsilvanijos valsti
joje ir kitur. Tokia padėtis

konti aktoriaus 
prieš fabrikan-

Tankiausiai 
kad jo

nepakenčiama ir anksčiau ' 
ar vėliau musų unija turės 
ką nors daryti. Tie užmies
čiai ir miesteliai organizuoti 
Į uniją ir tik reikia pačioje 
unijoje geros tvarkos, o tuos 
reikalus generalis unijos ofi
sas galėtų lengvai sutvarky
ti — kad New Yorko kriau
čių darbas priklausytų New 
Yorko kriaučiams.

Tad ir lietuviai kliaučiai 
neturėtų atsilikti nuo to pa
siryžimo. Reikalui esant jie 
turėtų nueiti Į Joint Boardą 
ir apginti savo teises. Netu
rėtų taip pat būti nuolaidus 
darbdaviams. Nuleisdami al
gas mes darbo neatgausime. 1 
Reikia imtis kitokiu priemo
nių. .

IMK

Lynchburgho mieste. Virginijos valstijoj, per Naujus Metus šposininkai įmetė į vieną ga
ražą “fajerkreki.” kuriam sprogus kilo gaisras. Sudegė netik garažas, bet ir keliatas kitų 
triobcsių. Be to. apdegė I žmonės.

Kalbės “Tėvynes” redakto- Dabar laikas rašytis j SLA. 
rius Kl. Jurgelionis.

Vietinės
rengia didelį balių 19 vasa
rio dieną. Programa susidės 
iš vaidinimo, dainų, muzi
kos ir prakalbų. Prakalbą 
pasakys “Tėvynės” redakto
rius Kl. Jurgelionis, kuris 
pasižadėjo tą dieną būti 
Clevelande ir dalyvauti Pa
žangos Vajaus Baliuje. Jei
gu artimos kolonijos norėtu
mėt, kad adv. Jurgelionis sparčiau. Taigi, nenustokim 
pas jus apsilankytų, tai susi- to pasitikėjimo ir geni vil- 
žinokit su juo, nes 19 vasa
rio jis bus Clevelande.

' Seni metai jau pasibaigė 
SLA. kuopos ir nauji prasidėjo, todėl rei

kia ir tinkamą kelią pasi
rinkti. Dabar eina Pažangos 
Vajus SLA organizacijoj, 
todėl laikas visiems stoti į tą 
darbą ir didinti Susivieniji
mą. Visi yra įsitikinę, kad 
šie metai bus daug laimin
gesni, bus daugiau darbų; o 
kada žmonės geriau dirba, 
tai ir visas veikimas eina

čių. Stokime į darbą, kad 
Pažangos Vajus duotu kuo 
geriausių paseku.

Amerikos Lietuvių Kliubo 
bankietas.

Gruodžio 31, buvo Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliu
bo metinis bankietas. Pirmu 
kartu dar Kliubaš rengė 
Naujų Metų pasitikimo ban- 
kietą ir atrodo, kad jis pa
vyko visais žvilgsniais.

Bankieto eigoje buvo dai- 
nų ir prakalbų. Visa bankie- atsistodavo į 
to programą vedė J. Drau
gelis. Kalbėjo gana geras pa 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo patriotų būrelis: ad-ipjUs smerkiami
vokatas Briedis, J. Buivy
das, J. Šaltys, J. Kairys, J. 
Aymanas, J. Glaveckas, I’. 
Vilčinskas, W. Šabunas ir 
J. Karpius, Kliubo mene
džeris. Jie visi džiaugėsi, 
kad Kliubo vakarienėj daug 
publikos ir skanus valgiai. 
Jie linkėjo Kliubui augti ir 
bujoti.

Gana gražiai sudainavo 
porą dainelių Lilija Kava- 
liauskiutė. tiesa, ji visuo
met gražiai dainuoja. Seno 
Kliubo veikėjo Simonavi- 
čiaus dukrelė taipgi sudai
navo gana gražiai porą ar 
trejatą dainelių. Gražiausia 
savo dainomis prijuokino 
publiką A. Velička ir P. 
Grabauskas. Jiedu nepamir
šo net ir A. Smetonos barz
dos apdainuoti. Nors kaip 
kas mano, kad to nereikėjo, 
nes tas, kad ir komiškoje 
formoje, visgi eina Smeto
nos “kreditui,” kad jo var
das Amerikos lietuvių dai
nose minimas. Mano nuo
mone, čia nieko tokio. Juk 
ir prie gero maisto reikalin
ga svogūnų... Taigi ir čia 
prie geresnių dalykų tiko ir 
A. Smetonos barzda.

Kazys Kriaučiūnas sudai
navo kelias dainuškas pri
taikintas Kliubo vakarienei. 
Jos išėjo gana vykusiai. Ma
no nuomone, Kriaučiūnas 
su savo dainuškomis turėtų 
dažniau pasirodyti musų 
parengimuose. Jis kada tai 
buvo solistas, buvo režiso- 
rius ir aktorius, o dabar ar 
sustingo ar paseno, kad, 
apart Kliubo vakarienės, 
niekur kituf jau musų Kazio 
netenka matyti. Kazy, turi 
pasitaisyti.

“Naujos Gadynes” ban- 
kietas.

Musų kaiminka “Naujoji 
Gadynė” ruošia didelį ban- 
kietą 22 sausio d. Grand 
Paradise svetainėje. Bilie
tas $1.25 asmeniui. Kiek te
ko patirti iš naujagadynie- 
čių, tai šis bankietas bus lyg 
ir jubiliejinis, Vieš bus jau 
suėję 8 metai kaip jie atsi
palaidavo nuo komunistų 
Centro Biuro diktatūros. Aš- 
tuonerių metų gyvenimas, 
tai buvo kovos gyvenimas.

Jie buvo išmesti iš komu- 
tistų partijos užtai, kad jie 
“susidėjo” su biznieriais. 
Visa ta jų “skloka” 1931 
metais buvo prakeikta už 
tai, kad jos susirinkime da
lyvavo P. Kapickas ir Burkė 
iš Newarko. Po tų skanda
lingų įvykių A. Bimba 1932

CHICAGO, ILL.
Iš laisvamanių darbuotės.

Amerikos Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros 
Draugijos centralinis komi
tetas 11 gruodžio buvo su
rengęs s'avo i 
tuvių nuo draugijos įsikūri
mo paminėjimą. Svečių bu
vo labai daug, kuriems buvo 
paruošta vakarienė, ir visi 
buvo patenkinti. Vakaro su- 
i engimu rūpinosi visiems ži
nomi veikėjai Steponas 
Dambrauskas ir Bručas. 
Dambrauskas ir pirmininka
vo vakarienės metu. Kalbė
jo visų gerbiamas d-ras A.L. 
Graičiunas ir draugijos pir
mininkas H. Jagminas. Jų 
kalbos buvo įdomios ir tam 
vakarui pritaikintos. Vėliau 
tarė po keliatą žodžių ir 
svečiai. Po skanios vakarie
nės visi linksminos iki vėlu
mos: vieni šoko, kiti prie 
baro alutį gurkšnojo ir dis- 
kusavo visokiais dienos 
klausimais, o d a kiti gražias 
lietuviškas daineles daina
vo. žodžiu, nuotaika buvo 
labai jauki. Rengimo komi
tetas taria nuoširdų laisva
manišką ačiū visiems sve
čiams už gausų atsilankymą 
ir už gražų užsilaikymą. 
Taipgi ačiū visiems, kurie 
šiokiu ar tokiu budu padėjo 
šį vakarą'surengti ir vaka
rienės metu darbavosi. Ačiū 
darbščioms ir sumanioms 
šeimininkėms draugei E. 
Dambrauskienei, d. G. Ru
činskienei, d. E. Ručinskie
nei, d. Patupienei, d. Kažie- 
nei, d. Ladygienei ir ki
toms, kurių vardų nepame
nu.

Beje, pirmos trys draugės 
aukavo daug skanių grybų, 
už kuriuos visa publika 
ačiavo. Prie baro vikriai 
dirbo d. Griškėnas, d. Lau- 
rutėnas, d. Kučinskas ir kiti 
draugai.

Labai ačiū Budrike re
kordų ir auksinių daiktų 
krautuvių savininkui ponui 
J. Budrikui, Peoples Furni
ture krautuvėms, Progress 
Furniture krautuvei ir Šaly- 
mero radio valandos vedė
jams, kurie teikėsi šį paren
gimą paskelbti per radio. 
Nuoširdų ačiū visiems laik
raščiams, kurie davė vietos 

jie liko savo špaltose koresponden
cijoms ii- pranešimams apie 
musų pramogą. Mes irgi ne
užmiršime jūsų.

Dar turiu pasakyti, jog vi
si svečiai pageidavo, kad 
laisvamaniai (Jaugiau tokių 
vakarienių surengtų.

Antanas Jocius.
P. S.—Šią žinutę turėjo 

parašyti centralinis sekreto
rius, bet kadangi jis to ne
padarė, tai rengimo komisi
ja prašė manęs parašyt. To
dėl ji taip suvėluota. A. J.

metais Darbininkų Kalen
doriuje rašė: “Biznierius ar
ba smuklininkas, kuris laiks 
r.uo laiko ištesi daugiau do
lerių numesti musų spaudai 
bei šiaip reikalams, negu 
sunkaus darbe darbininkas, 

į pirmas eiles vi
sų ‘gerų žmonių’(Mano 
pabraukta. V.K.) Ir per išti
sus to kalendoriaus pusla- 

lietuviai 
biznieriai, kad “sukurstė” 
“Laisvės” šėrininkus prieš 
“neklaidinguosius” Amterio 
vieros išpažintojus. Bet da
bar jau kita. Dabar jau ir 
pati “Laisvė” labai nusilen
kia biznieriui, jei gauna iš 
jo doleriuką. Nuo 1931 me
tų jau labai toli “nuprogre- 
suota.” Tai vis, mat, “ne
klaidingumas.” Bet pamė
ginkit šitą atbulą kelią pa
kritikuoti, tuoj jus apšauks 
“trockininkais.” Kritikuoti 
komunistų vadų nevalia.

Prieš šitokį fanatizmą sto
jo kovon naujagadyniečiai. 
Jie pradėjo nurodinėti, kad 
tuo alasu prieš biznierius 
tuomet ne komunistų eilės 
buvo valomos nuo “buržua
zinio” elemento, bet vadai 
su savo sekėjais buvo kelia
mi į viršūnes. Kitaip pasa
kius, tai buvo kova už va
dovybę ir už duoną bei dru
ską. Iš karto sunku buvo tai 
pastebėti, sunku buvo su
prasti. Bet gyvenimas vė
liau pasirodė, kad iš tiesų 
taip buvo, šiandien giminės 
ir gentės užvaldė tą judėji
mą, kuris kitąsyk žadėjo 
šviesesnę ateitį visiems lie
tuviams.

Visa to pasekmė buvo to
kia, kad gimė “Naujoji Ga
dynė,” kuri dabar jau ruo- 
luošiasi švęsti savo 8 metų 
sukaktį.

Mano supratimu, kiek
vienas susipratęs lietuvis, 
kiekvienas susipratęs inteli
gentas įr rimtas biznierius, 
turėtų dalyvauti “Naujosios 
Gadynės” ruošiamame ban- 
kiete. Per aštuonius metus 
sunkios kovos, aš tikiu, tie 
žmonės parodė pakankamai 
pasiryžimo ir ištvermės, kad 
užsipelnytu paramą savo 
darbams. Jų kova man pri
mena senų socialistų kova 
su fanatikais iš katalikų pu
sės. Katalikai nuo to laiko 
padarė progreso; 
sukalbami žmonės; jie liko 
tolerantiški ir demokratiški. 
Šiandien tų tamsiųjų laikų 
katalikų vietas užėmė ko
munistinė sekta, kuri pa
švenčia visą savo spaudą ir 
savo kalbėtojus “naujaga- 
dyniečiams” niekinti. Kaip 
seniau kunigai šaukdavo, 
“saugokitės cicilikų, nes iš
ves iš kelio,” taip šiandien 
komunistų lyderiai šaukia 
prieš savo opoziciją. Na, te
gul jie sau šūkauja, o mes 
paremkime tuos, kurie ko
voja už darbininkų vienybę “Keleivio” Draugai! Pakal- 
ir demokratiją. |I ' __ 1

CHICAGO, ILL.
Aukos kun. Mockui.

Amerikos lietuviams pla
čiai žinomas laisvos minties 
skleidėjas kunigas 
Mockus randasi

metiniu "sukak- Prieg'laudoJ> Oak Forest, 
. . 5 ” ? UI., ir širdingai dėkoja vi

siems savo prieteliams, au
kų rinkėjams ir aukavu
siems į jo šelpimo fondą.

Rosęlando draugijos bu
vo surengusios pietus tos 
prieglaudos seneliams spa
lio mėnesy. Rengimo komi
tetas davė Mockui $1.50. Tą 
pačią dieną lankytojai su
metė po keliatą centų, iš ku
rių susidarė $2.80. Gruodžio 
mėnesy Rožė Buches iš 
Rockfordo, III. prisiuntė 
$1.00. Lithuanian Naturali
zation Benefit Club Detroi
te per A. J. Levuli aukojo 
$7.30.

Visiems aukavusiems ir 
aukas rinkusiems senelio M. 
X. Mockaus vardu tariu nuo
širdų ačiū ir turiu vilties, 
kad jo draugai rėmėjai ne
užmirš ir toliau parinkti au
kų ir prisiųsti Mockaus šel
pimo komitetui.

S Dambrauskas, iždin., 
56 E. 101st st., Chicago, 

A. Jocius, sekretorius, 
135 E. 114th place, 

Chicago, Ill.

MIRĖ ANTANAS KA
MARAUSKAS.

West Haz.letcn, Pa. Pabaigoje 
1938 m. Valstijos ligoninėje mi
rė senas “Keleivio” draugas An
tanas Kamarauskas. Nuvežus 
ligoninėn velioniui buvo padary
ta greita operacija ant appendi- 
cito, nuo ko gavo kraujo užnuo- 
dyjimą ir į kelintą dieną mirė. 
Velionis buvo pasiturintis žmo
gus, 27 metus gyveno W. Haz- 
letone ir užlaikė valgomų daik
tų krautuvę, buvo apie 50 metu 
amžiaus vyras. Prigulėjo prie 
Susiv. Lietuvių Amerikoje.

Pereitų metų rugsėjo mėnesį 
prie St. Johns miestelio užsimu
šė aeroplanų nelaimėje jo vien
turtis sūnūs Stasys. Velionis 
Antanas palaidotas tuose pa
čiuose kapuose prie savo sunaus 
Stasio. Paliko nuliudime žmoną 
Tillie ir dukteris Izabelę ir Ele
ną. Buvo labai nuoširdus žmo
gus, bile reikale niekam neatsa
kė pagalbos, todėl visų žmonių 
apielinkėje buvo mylimas. Lai 
buna musų amžina jam atmin
tis. Rožė Chenkus.

M. X. 
senelių

Vakaras veikėjui pagerbti.
Būrys veikėjų 15 satlsio 

rengia iškilmingą vakarą 
Lietuvių salėj pagerbimui 
visuomenės darbuotojo adv- 
P. Chesnulio. Programa su
sidės iš vaidinimo, dainų ii 
muzikos, o ant pat pabaigos 
bus šokiai prie geros orkest- 
ros. Adv. Chesnulis yra 
daug pasidarbavęs lietuvių 
labui, dėl to ir buvo suma
nyta surengti vakarą jo pa
gerbimui. Vaidinimas prasi
dės lygiai penktą valandą 
vakaro.

Da yra žrhonių, ką turi 
pinigų.

Laukiant Naujų Metų vi
sai neišrodė, kad gyvenam 
nedarbo laikais. Stebėtis 
reikėjo, kad pas žmones dar 
tiek pinigų randasi. Gruo
džio 31 vakare, laukiant 
Naujų Metų, po visą miestą 
ėjo nepaprastas baliavoji- 
mas. Netik turčių viešbu
čiuose, bet ir mažiausiose 
karčemose žmonės ūžė. Di
desnėse ir gražesnėse vieto
se publika nei sutilpti nega
lėjo. Žmonės pirko gėrimus 
ir leido pinigus įvairiems 
dalykams. Išrodė, kad pini
gų pas visus yra perteklius. 
Taigi, nežiūrint bedarbės, 
pas žmones vis dar randasi 
nemaža pinigų, ir daugiau
siai jų praleidžiama pasi
linksminimams.

Lankėsi Youngstovvno lie
tuvių klebonas.

Per Kalėdas Clevelande 
lankėsi lietuvių parapijos 
klebonas kun. Petreikis, ku
rio tėveliai gyvena Cleve
lande. Tuo pačiu laiku ke
liūtas clevelandieČių buvo
išvažiavę i Youngstowna pa- Šiltos drapanos beturčiams, 
sisvečiuoti laike švenčių. 
Kada užeina šventės, tai 
žmonės nepasitenkina vien 
linkėjimais, bet ir asmeniš
kai apsilanko vieni pas ki
tus.

Naujų Metų baliai.
Sausio 1 dieną Am. Liet. 

Piliečių Kliubas Naujiems 
Metams pasitikti buvo su
rengęs šaunų balių Lietuvių 
salėj. Publikos buvo daug 
ir visi linksmai pasitiko nau
jus metus. Visi linkėjo vieni 
kitiems laimingų ateinančių 
metų, nes senieji metai ne 
visiems buvo laimingi. Dau
geli buvo palietus bedarbės 
šmėkla. Kitos organizacijos 
taipgi turėjo visokių pramo
gų ir linksmai praleido lai
ką naujų metų belaukiant.

WPA sandėliai turi daug 
žieminių drapanų bedarbių 
šeimynoms, ir kaip tik bus 
viskas patikrinta, jos bus 
dalinamos kam reikia. WPA 
administratoriai sako, kad 
Rooseveltas liepęs prižiūrė
ti, kad biednų šeimynų vai
kučiai nevaikščiotų pusnuo
giai žiemos laiku. Nors ne- 
kurie politikieriai ir rėkė, 
kad Rooseveltas “eikvoja” 
pinigus, bet galima pasi
džiaugti, kad nemažą tų pi
nigų dalį darbo žmonės gau
na. O ką tie patys politikie
riai išeikvoja, tai niekas ne
gauna, tik jie patys.

Smetonos agentų lapeliai 
nuėjo niekais.

Smetonos agentai buvo 
paskleidę daug visokių la
pelių, agituojančių, kad 
SLA. nariai balsuotų už pa
likimą SLA. centro New 
Yorke. Tačiaus jų visos pa
stangos nuėjo ant margio 
uodegos, nes visos Clevelan
de esančios SLA. kuopos 
balsavo, kad SLA. centras 
butų iškeltas iš New Yorko 
į Pittsburghą. Nariai parodė 
tiems “kavalieriams,” kad 
jie balsuoja pagal savo iš- 

vailai- minti- ° ne Pa8'al fašistų 
čiams negalėjo nieko nu-, ne
pirkti. Taigi šitoks vakarėlis1 _ . ” i
su 
gana gražus darbas.

Kalėdų Diedukas aplan
kė-Lietuvių šv. Jurgio para
pijos mokyklą ir apdovano
jo vaikučius dovanėlėmis. 
Daugelis biznierių ir profe
sionalų suaukavo keliatą 
dolerių tų dovanėlių supir
kimui. Daug yra suvargusių 
šeimynų, kurių vaikučius tos 
dovanėlės labai nudžiugino. 
Yra daug lietuvių, kurie vi
sai nedirba ir savo \_L.„ 
čiams negalėjo

Kalėdų Dieduku buvo Dr«' čerauka i»“ pasveiko.

binkit savo draugus užsi- 
Vytautas Katilius. j prenumeruot “Keleivį.”

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

Nusižudė komunistų vei
kėjas.

Drg. Baltrušaitis, pasižy
mėjęs komunistų veikėjas, 
užbaigė savo gyvenimo die
nas nusižudydamas. Nete
kęs darbo ir pinigų, jis ne
norėjo kentėti vargą ir už
baigė gyvenimą užsikabin
damas virvę sau ant kaklo. 
Tai buvo da viena nedarbo 
auka.

Vietos veikėjas Stasys Če- 
rauka jau sugryžo iš ligoni
nės visai pasveikęs. Jis turė- 

|jo sužeistą akį ir ligoninėj 
išbuvo visą mėnesį. Drg. Če
rauka yra SLA. 136 kuopos 
pirmininkas, todėl ir na- 
rianis linksma, kad jis vėl 
grįžo prie organizacijos dar
bo, kurį jis visuomet taip 
nu<'širdžiai dirba.

Rašo Liet. Kultūrinio Dar
želio istoriją.

Adv. P. Chesnulis pradė
jo rašyti Liet. Kultūrinio 
Darželio istoriją. Tai geras

Taiso Lietuvių salę.
Lietuvių salės direktoriai 

pusėtinai darbuojasi ir, kiek 
matosi, daro daug pagerini
mų. Per pereitą keliatą me
tų ir skolų daug atmokėjo.

Aš tariu nuoširdų ačiū 
Kanadosi veikėjams, kurie“-- ~---J------------------------------------------------ --------- -

sumanymas. Darželis įsteig-1 prisiuntė man linkėjimų Ka
tas jau apie dešimts metų ir, ledų švenčių proga. Ačiū p. 
atliktas didelis darbas. Tai-1 Indrelienei ir kitiems. Gal 
gi to darbo istorija yra labai pasitaikys proga, kada mes 
reikalinga, kad tik ji butu galėsime tamstų koloniją 
tinkamai parašyta. 'aplankyti. Jonas Jarus.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Maike, žegnokis!
—O kam?
—Reikia melstis.
—Kas sakė, kad reikia?
—Tai tu, Maike, turbūt 

neskaitai musų švento Juo
zapo gazietos “Darbinin
ko,” kad nežinai.

—O ką jis rašo?
—Jis, vaike, įdėjo ilgą

—Tu, Maike, perdaug 
manęs nekritikuok, ba ir 
man širdį skauda. Kaip aš 
norėjau tave Į kunigus leis
ti, o tu Į šliuptarnius išvirtai. 
Iš švento tėvo juokus darai. 
Užtai jis ir nefylina’gerai. 
Kaip Bružikas musų švento 
Juozapo gaziętoj rašo, tai 
popiežiaus širdis krauju ver-

jėzuito Bružiko straipsnį, o.kųi- Ji niekam blogo nenori, 
ant viršaus užrašė didelėmis visus myli, net už didžiau- 
litaromis tris žodžius: “Mel- sius savo neprietelius mel
skitės! Melskitės! Melski- džiasi, jo meilė visiems ne
les!

—O pinigų neprašo?
—Na, tai kaip tu mislini, 

Maike, ar jis gali gyventi be 
pinigų!

1—Ogi tegul meldžiasi.
—Nebūk toks škaradnas, 

Maike. Iš švento žmogaus 
juokų nedaryk!

—Ar tai Bružikas šven
tas?

—Šiur, kad šventas.
—Jeigu taip, tai gali gy

vent dvasia šventa. Pinigų 
jam nereikia.

—Oi, Maike, Maike, ne
smarkauk taip daug, kad 
nereikėtų paskui verkti. Su
griuvo senų laikų sostai, su
grius ir šių laikų. Tai Bruži-Į 
ko žodžiai.

—Tai reiškia, tėve, kad 
ir popiežiaus sostas turės su
griūti, ar ne taip?

—Ne, Maike, švento tėvo terirk vaikms." T u’kiaušai, 
sostas stoves iki sudnos die- ka Bružikas kalba apie po
nus. laip yra parašęs pats pįežiaus gerą širdį, o nema- 
sventas Juozapas, musų su- tai tos piktos pagiežos, kuri 
saides pationas. [plaukia iš tos širdies kiek-

—Kaip jis galėjo parašyt, vienai laisvės i(lėjai. jeigu 
tėve, kad jis rašyt nemo- šiandien ateitų žemėn Kris- 

Įtus darbininko rūbais apsi- 
. rėdęs ir pradėtų skelbti tą 
Į patį mokslą, kuri jis skelbė 
savo laikais, tai popiežius ir 
jį prakeiktų kaip bedievį ir 

(socialistą. Ūžtai aš ir sakau 
itau, tėve, kad man pragare 
vietos nebus, nes ją užims 
popiežiuj.

—Tfu, Maike! Ant tokios 
__________ k nudspiaut!

išpasakyta, o kaip jam svie
tas už tai atsimoka? Jeigu 
įmanytų, tai bedieviai jį su
draskytų.

—-Bedieviai, tėve, jo ne
draskė ir nedraskys, bet 
perkūnas anądien tai trenkė 
j jo dvarą. Taigi išrodo, kad 

į ir Dievas nelabai jį myli.
—Tu, Maike, taip nešne

kėk, ba po smerties tiesiai į 
peklą nueisi.

—Ne, tėve, man tenai vie
tos nebus.

—Kodėl nebus?
—Todėl, kad popiežius 

tenai sėdės.
—Ar tu pasiutai, vaike, 

ar ką! Kaip tu atsivožiji 
taip sakyt? Už ką jis gali į 

į peklą eiti? -
I —Ogi užtai, tėve, kad jis 
laimina fašistus, kurie bom- 

įbomis snrogdina Ispanijos 
I miestus, žudo nekaltas mo- 

. Tu klausai,

kėjo?
—Tu, Maike, ir vėl pra

dedi velnio maldą.
—Juk sakai, kad ir Bru

žikas “Darbininke” liepia 
melstis.

—Jes, vaike, 
kia, ale ne velniui, 
melstis, 
anoalėt. __
svietas baigia ištvirkti. Net šnckt“uįa7til 
šventas tėvas apsirgo.

—Ar kojas nušalo? Gir-' 
dėjau, kad jo čeverykai jau 
prakiuro.

—O kodėl jie turėtų pra
kiurti?

—Davatkos perdaug bu- -J 
čiavo.

—Ne, Maike, ne dėl to 
šventas tėvas serga.

—O dėl ko?
—Dėl to, kad jam širdį 

skauda.
—O ko jai trūksta?

’Jai nieko netrūksta, 
Maike, ale skauda, kad tei
sybes nėra ant svieto.

—Palauk, tėve, o kas tą 
svietą valdo?

—Dievo valia valdo.
—Tai reiškia, į 

priešingas Dievo valiai?

melstis rei- 
Reikia 

kad velnio pakusą 
Ar nematai, kad

UŽMUŠĖ TROKŲ 
STREIKLAUŽĮ.

Sharone, netoli nuo Bos
tono šį utai ninką streikuo
jantieji trekų vežikai užmu
šė streiklaužį, kuris važiavo 
t roku iš Providence į Bos
toną.

—. — -3________

Mirė Antanas Sadauskas.
Senas “Keleivio” skaity

tojas, po ilgos ligos mirė 
lapkričio 20 d. Long Island 
ligoninėj. Velionis paėjo iš 
Šiaulių apskr., Amerikoj iš
gyvenęs 28 metus, 52 metų 
amžiaus. Jis priklausė prie 
Liet. Dukterų ir Sūnų drau
gystės, Hyde Park, Mass.

popiežius Paliko moterį Lietuvoje, A- 
_-—’? Imerikoj giminių neturėjo.

SKŪLPT. PETRO RIMŠOS 
“ARTOJAUS” REIKALU

Nepei senai skulptorius 
Petras Rimša buvo atvažia
vęs i Ameriką, ir ruošė sa
vo kurinių parodas. Daug 
buvo apie tai rašyta netik 
lietuviškuose laikraščiuose, 
bet ir amerikonų laikraščiai 
talpino ilgiausius tų parodų 
aprašymus, net jo kurinių 
paveikslus dėjo, taip kad, 
manau, šis dalykas jau yra 
jums šiek tiek žinomas.

Bostono Dailės Muziejus 
(Museum of Fine Arts) pri
ėmė “Artoją,” vieną iš pui
kiausių Rimšos kurinių, ir 
tuo budu suteikė netik Rim
šai garbę, bet ir mums vi
siems lietuviams, nes, kaip 
žinot, muziejus priima tik 
pasaulio žymiausių artistų 
kurinius.

Bet neužtenka to, kad Bo
stono muziejus priėmė Rim
šos “Artoją.” Kas nors turi 
Rimšai da užmokėti už jo 
triūsą ir darbą. Skulptoriui 
Rimšai kainavo daug pinigo 
ir darbo “Artoją” sukulti ir 
atvežti jį mums į Ameriką. 
Taio-i susidarė Bostone Lie
tuvių Dailės Draugų Komi
tetas, kuris dabar stengiasi 
surinkt reikalaujamą sumą 
pinigų. Komitetas pasirašė 
ir sutartį, pasižadėdamas 
Rimšai užmokėti apie tūks
tantį dolerių, arba sugrąžin
ti “Artoją” bėgyje vienų 
metų," o vieni metai jau su
eis šių metų 11 kovo dieną.

Šio komiteto pirmininkas 
yra Steponas Minkus; iždi
ninkas, Dr. Juozas L. Paša- 
karnis, o sekretorė — Valen
tina Minkienė. Kiti komite
to nariai yra adv. F. J. Ba- 
gočius, Dr. A. L. Kapočius, 
M in. B. F. Kubilius, A. J. 
Kupstis, ir Wm. A. Amsie. 
Vėlii’i tam darbui pritarė 
advokatai Kaz. W. Tarnu- 
lioni . Wm. J. Howard ir 
J. B. Gailius; daktarai Pet
ras W. Lankininkas ir A.W. 
Gasson. taipgi graborius 
Juozas W. Casper.

Pastatymas Rimšos “Ar
tojo” Bostono Dailės Muzie
juje yra kultūriškas darbas, 
kuris pakels lietuvių vardą 
nevien Bostone, bet ir visoj 
Naujoj Anglijoje; jis visuo
met primins ateiviams ir čia 
gimusiems lietuviams Lietu
vą ir duos progos parodyt 
svetimtaučiams musų lietu
viškos dailės kurinį, tinka
moj vietoj, vienam iš di
džiausių šios šalies muzie
juje. Taigi dabar visų Mas
sachusetts lietuvių pareiga 
yra atsilyginti skulptoriui 
Rimšai.

Daug laiškų jau išsiųsta 
lietuvių kliubams ir drau
gystėms. Sunku visų kliu- 
bų ir draugysčių adresus ži
not, bet prašome visų orga
nizacijų ir pavienių asmenų, 
kurie skaitys ' šį pranešimą, 
jaustis kad visi yra kviečia
mi prisidėt prie šio darbo, 
nes tai yra visų lietuvių dar
bas. Aptarkit šį klausimą 
savo susirinkimuose ir, jei 
randat galimybės, nuošir
džiai prašome paskirti kiek 
galit ir atsiųskit savo auką 
musų iždininko Dr. Juozo 
L. Pašakarnio vardu. Visų 
vardai, kurie prisidės auko
mis prie šio puikaus darbo, 
bus viešai paskelbti.

Lietuvių Dailės Draugų 
Komitetas iš savo tarpo su
dėjo atskirą fondą išlai
doms padengti, kaip laiš
kam, stampom,’ ir taip to
liau, taip kad galite but tik
ri. jog tamstų auka nebus 
išlaidoms vartojama, bet eis 
tiesiai Petrui Rimšai.

Jau yra padaryta puiki 
pradžia. Sekančios organi
zacijos finansiškai jau prisi
dėjo prie šio reikalo! SLA. 
Seimas Scrantone paauka
vo $25.00; Lietuvių Kliubų 
Sąryšis Mass, valstijoj pa
aukavo $25.00; SLA. Mass, 
antras apskritis paaukavo

$100.00 ir SLA. 43-čia kuo
pa paaukavo $10.00. Jau 
$160.00 sukelta! Prašome ir 
kitų organizacijų prisidėti.

Nauji metai prasidėjo, ir 
kovo mėnuo bematant jau 
bus čia pat. Nelaukite ilgai, 
siųskit savo aukas, čekius ar 
money orderius iždininko 
Dr. Juozo L. Pašakarnio 
vardu, šiuo adresu: 
Broadway. South 
Mass.

447
Boston,

Steponas Minkus, 
L. D. D. K-to pirmin.

ŽYMUS MOKSLININKAS. KAIP KAS MAN ŠIANDIEN 
IŠRODO

at-Kas galėjo tikėti, jog 
eis tokie laikai, kad nuver-

ja atsteigimo ten< 
kratinės santvarkosS^į^.

Gavo Kalėjimo. 
Už apvogimą “Maisto” ben
drovės Lapenas turės 1 me

tus atsisėsti belangėj.
Atėję iš Kauno laikraš

čiai šią savaitę praneša, kad 
Lapenų, Pranculio ir A. Ku
biliaus byla dėl “Maisto” 
bendrovės apvogimo jau 
pasibaigė ir visi kaltinamie
ji pripažinti kaltais ir nu
bausti : 
Kinstancija Lapėnienė vie- 
neriais metais kalėjimo, A. 
Kubilius vieneriais metais 
paprasto kalėjimo, o Pran- 
culis trejais metais-sunkiu- 

Įjų darbų kalėjimo.
Jie buvo teisiami už pavo

gimą iš .“Maisto” bendro
vės 34,000 litų. Dabar jie 
turės tuos pinigus bendrovei 
grąžinti. Be to, jiems uždė
ta solidariai užmokėti dar ir 
50,000 litų teismo išlaidų, 
nes jie apeliavo, stengėsi vi
sokiais budais išsisukti, tei
smui teko ilgai jų bylą svar- rytas iš “uknolio.” 
styti, peržiūrinėti ir vėl svar
styti, t 
išlaidų.

Lapenas . pirma buvo nu
susęs tautininkėlis, bet nu
vertus tautininkams demo
kratinę Lietuvos respubli
kos vyriausybę, jisai tuo-

Samuel C. Lincl, kurį mato- L- . 
me šiame atvaizde, ypa techno- | j^;a. ,alS 
logijos instituto prie Minneso- 
tos universiteto rektorius ir di
delis radio-aRtivumo 
chemijos autoritetas. Amerikos 
chemikų draugija išsirinko jį 1 
savo pirmininku 1939 metams.

tus Rusijos carų valdžią ir kiems dalykams Kongresai 
paėmus darbininkams vai- nėra vietos. Ypač negali but7 
džios galią, gyvybė pasida- jame keliamas vienos kū
lys tiek verta, kaip nieko! ■""" --------- s- 1
|“New Yorko Timese” kores
pondentas, Harold Denny, 
iš Maskvos rašo, kad Kijeve 
jau teisiami penki slapto
sios policijos viršininkai, 
kurie prievarta išgaudavo 
iš suimtųjų žmonių prisipa
žinimus prie visokių “kontr- 

i revoliucinių” darbų. Vien 
tik lapkričio mėnesyje Kije- 

įve tapo sušaudyta 16 nekal
tų žmonių, pasiremiant taip 

“prisipažinimais.” 
, O kiek sušaudyta kitur? Pa
sirodo, kad Yežovas atlošė 

ir foto- savo neblogiau kaip ir
■ .I Jagoda. Dabar ant astrados 

q išėjo Beria, naujas šalies 
saugumo komisaras, tai tas 
irgi pradėjo elgtis nepras
čiau kaip jo pirmtakunai.4 r nna n 4 r xr T7 a > viau naip jo uinniaKunai. KALBOS DAIA KAI Arg-i tie šimtai ir tūkstančiai

Kaip atsirado “knolis”?
Šiomis dienomis man teko

kovojo tik už tokią valdžią, 
kuriai žmogaus gyvybė tiek 
reiškia kaip šeimininkei va-

Petras Lapenas ir pastebėti Lietuvos laikrašty saros metu musės? Ne! Jie 
žodį “knolis,” ir prisipažin- kovojo prieš care priespau- 
siu, kad negalėjau suprasti, dą. Jie kovojo už laisvė, už 

demokratinę tvarką. O kas 
dabar? Kaip pradėjo daryti 
“čystką” po “čystkos,” tai 
šaudymui galo jau nesima
to.

Tiesa, komunistai

rios pai-tijos ar sriovės preš- 
tyžas, nes kaip tik prieš tai 
Kongresas ir kovoja. ■

Kas šitokia Amerikos 
Lietuvių Kongreso dvasia 
nepatenkintas, tai tas gali iš 
jo pasitraukti;ir dirbti savo, 
partijos darbą tos partijos 
vardu. Bet tegul nesikėsina 
kišti savo kromelį į Kongre-, 
so reikalus. . ‘

-------Y : ' 1
Kinijoj prasidėjo,:- kova' 

prieš tuos, kurie jau nori tai
kos su Japonija. Kilminton- 
go partijos narys Wangj 
Ching-wei pradėjo karštai 
remti tuos, kurie nori taikos 
su Japonija bet kokia kai
na. Pačiame Kumintango 
Centraliniam Komitetą di
džiuma yra nusistačiusi 
prieš Japoniją. Valdžios į- 
staigose ir armijoje jaif pra*1 
dėjo valyti tuos “taikos” ša-, 
liniukus. Žmonės ir karei
viai tokiai valdžios taktikai 1 
pritaria. Kaip vėliausios ži- 
nios praneša, tai Wang 
Ching-wei jau prašalintas iš 
Kumintango Centro komite-' 
to ir įsakyta jį suimti. Chiag1 
Kai-šekas nori sudaryti vaL 
džią griežtai nusistačiusią ; t 
prie Japoniją. Atrodo, kad 
jam pasiseks tai padaryti, I 
nes Kinijos liaudis nenori ’ 
pasiduoti Japonijai. Parti
zanai užimtose Kinijos vie
tose smarkiai kovoja su ja
ponais. Daugely atsitikimų 
jie išnaikina ištisus japonų 
batalijonus. Japonija ma--, 
niusi greitai- apsidirbti sij• 
Kinija, gali ant galo su
smukti. Jeigu tik kinai gąm 
tu iš demokratinių vaistyk 
bin daugiau paramos, tai; Ja^ 
ponijai butų toks likimas, 
kaip 1812 metais NapolėOr 
no buvo RusijojėL Ir butų 
jai gerai!

--------- .11
Generolas Frhnco pradė

jo ofensyvą Katalonijoš 
fronte. Per keturias dienas 
jo armija būk prisiartino 
prie Falsetos tvirtumų. Be
šališkas “New Yprko Tim- 
so” karespondentas H. L. 
Matthews sako, kad fašis
tams tas pirmyn ėjimas kai
navo tiek, kad V{argu jie iL 
giau galės tokį atkaklų 
ofensyvą, tęsti toliau. Ko
respondentas savio akimis 
matęs, kaip šimtus italų 
juodmarškinių lygj dalgiu 
respublikos gynėjai kįrstt 
kirto iš kulkasvaidžių. Tie
sa, nekurtas lojalistų» 
jas fašistai pralaužo 
respublikiečiai tuoj 
susitvarkė. Musolinis rkano, 
kad kol Chamberlainasjpri- 
bus į Romą, tai genu. >1' 
Franko armija jau bus' 
pliekusi lojalistų spėk i 
Bet “Timeso” korespOhcRe •. 
tas mano, kad Musolinis l?- 
siriks; iš jo 40 tukstančl 
karių vargu kas liks, jeigte 
jie veržis. tokiu atkaklimuA 
kaip jie pradėjo ofensvvą.' 
Jo nuomone, jeigu Ralistai 
turėtų pakankamai kanuo* 
lių ir orlaivių, tai FraA) ar
mija butų sutaškyta siuti
nai į kelius mėnesius laiko. 
Tad kova už embargliiu- 
ėmimą Amerikos g in km 
Ispanijai dar nepasibaigi 
Ji turėtų vėl prasidėti, iii! 
Amerikos Kongresas nuim
tų embargo ir leistų Ispani
jos loj'alistams pirktis gink . 
jų. Lietuvių organizacijoj 
irgi turėtų pasiųsti tuo rei‘ 
kalu po, rezoliuciją šalie? 
Kongresui ir pačiam prezį- 
dentui. -i

ką tai reiškia; tik radęs to
liau pasakyta, kad “patrio
tai iš žirgvaikio pasagų auk
so knolius lupinėja,” dasį- 
protėjau, kad “knolis” turi 
but ta vinis, kuria arkliui j Tiesa, komunistai kiek- 
prikalama pasaga (patka-' vieną šaudymą Sovietų Ru

sijoje užgina; jie sako, kad 
šaudomi tik tie, kurie ken
kia šalies “socialistinei” 
tvarkai. Bet dabar matome, 
kad patys čekistai prisipažį
sta, jog Kijeve jie sušaudę 
10 nekaltų žmęnių! Na, tai 
ką dabar pasakys musų bro
liai komunistai?

Tarpe Amerikos lietuvių 
da neišnyko burdingierių 
gadynė. Antanas Bimba ra-, 
šo “Laisvės” 1-mam nume- 
ly, kad “Keleivis” vis dar 
maloniai priima savo “bur- 
dingieriaus” J. Buivydo raš
tus, kuriais “pindami” ko
munistai. Bet kur juos J. 
Buivydas komunistus plū
do, A. Bimba nepasako. Tuo 
tarpu pats A. Bimba tikrai 

Jeigi/ musu 'kalba ir to- PaPlasta ‘‘Kelei>.'’ kam tas 
- • - - >> duoda J. Buivydui vietos sa

vo laikraštyje mintis išreik
šti.

Jeigu A. Bimba mano, 
kad po Amerikos Lietuvių 
Kongreso firma galima pa
neigti žodžio ir kritikos lais
vę, tai jis stambiai klysta.

va).
Gyvenant man Lietuvoje, 

atsimenu, mano apylinkės 
valstiečiai tas vinis vadin
davo “uknoliais.” Taigi aiš
ku, kad “knolis” yra pada-

Kaip “knolis, taip ir jo 
todėl pasidarė daug prototipas “uknolis” yra at

ėjęs Lietuvon per Lenkiją iš 
Vokietijos. Pas vokiečius. 
“uknolis” vadinasi “Huf- 
nagel.” (Huf vokiečių kal
boje reiškia arklio kanopą, 
o Nagel—vinį.) Lenkai pa

jaus buvo pastatytas “Mais- siskolino iš vokiečių “Huf- 
i------ ■- .....i....! .............-iį» jr pa(]arė “ufnalį,”

’ ir padarė “uk-
* Dabar gi atėjo jauni 

“kalbotyrai” ir iš “uknolio” 
padarė tiktai “knolį.”

liau bus taip “tobulinama,’ 
tai iš “knolio” reikės išmes
ti raidę k, ir tada gausim 
tiktai “nolį.” Prof. Gnaiba.

to” bosu ir,bematant prade- nagelį” i . .
; jo statydintis Kaune min us, o lietuviai pasiskolino iš len- 
' Žmonės pradėjo kalbėti, kų “ufnalį” 
kad tautininkų šulas Lapė- nolį." 
nas tunka “Maisto” pini- '
gaiš. Noroms nenoroms, 
(tautininkų valdžia turėjo 
padalyti Reviziją jo veda
muose “Maisto” reikaluose, 

j ii pasirodė suktybės. Ka-

nas, bet turėjo sėbrų, tai visi 
jie ir buvo areštuoti.

ŽAGARĖJE PRIGĖRĖ 
ŪKININKAS KVEDARAS.

Danielių, kaimo 85 metų 
ukin. K. Kvedaras prieš Ka
lėdas atėjo į Žagarės mies
telį ir norėjo lieptu pereiti 
per švetės upelį. Beeida
mas lieptu 'nukrito į upę ir 
šaltam vandeny prigėrė, ras buvo užgesintas.

VILIAMPOLĖJE BUVO 
UŽSIDEGĘS “POLICSTEI-

ŠINAS.” i;v, --j-
Viliampolėje aną dieną Ui 

dėl per daug prikūrento pe
čiaus kilo gaisras policijos 
daboklėje. Be Vilijampolės 
savanorių gaisrininkų dar 
buvo atskubėję į gaisravietę 
ir miesto gaisrininkai. Gais-

Neturiu Kuo Džiaugtis.

Kjti ir turtelio gražaus susikrovė, 
O ką justi dainius, kai baigėsi karė

Antai viens pilietis ir mokslo nedidžio 
Europoj tur vietą šiandieną solidžią, 
To didmiesčio centre jis pirkęs kvartalą, 
Todėl jis nebijo ir tragiško galo.

Pažįstamas kitas “smulkiu” čemodaną 
Į Anglijos bankus senai išgabeno... 
Bumaškos sau guli, procentus augina 
Ir ateitį saugią piliečiui gamina.

Galop, kurs tėvynės žemelę pamilo, 
Dvarelį nupirko prie kvepiančio šilo. ; 
Kai tu nusidirbęs iš bado gal dvėsė— 
Jis pievoj voliosis pušyno pavėsy.

. Ketvirtas vyrelis Kaune baigia mūrą, 
Numojo jis ranką j krašto kultūrą;
Ar karas, ar priešas, ar kitos neščėstys— 
Nereiks jam badauti, nei cypėn kur sėstis...

Kaip mus Lietuva nepriklausoma stojo— 
Kiekvienas tautietis ką nors iškovojo. 
Ir jeigu šiandieną prisieitų mums mirti— 
Kuom jūsų poetas galėt pasigirti?

Jui. Bok s

kitos sriovės laikraščiams 
padiktuoti, kas gali but ra
šoma, o kas ne, ir kieno raš
tai gali but talpinami, o kie
no ne, tai jau perdidelis už-' 
simojimas. Juk kitos sriovės, 
kitų srioviu įstaigos, tai ne 
A. Bimbos burdirigieriai, 
kad jis jiems galėtų diktuo
ti. Da ir burdingieriai, broli 
Antanai, parodo nosį ir iš
eina sau, jeigu gaspadinė jų 
laisvę varžo. O tu dabar no
rėtum suvaldyti kitų srioviu 
laikraščius!! Na, ar tokie 
norai turi bent kiek senso? 
Ne! Tokie pageidavimai 
kain tik patvirtin</tą faktą, 
kad jus (komunistai) norite 
Amerikos Lietuvių Kongre
są paversti savo įrankiu 
prieš kitas progresyves lie
tuvių sriovės kovoti. Taip 
dalykai neis. A. L. Kongre
sas turi būti išraiška kuo 
plačiausių lietuvių masių A- 
merikoje prieš reakciją Lie
tuvoje. Jeigu taip, tai ir pats 
Kongresas turi valdytis de
mokratijos principais. Ame
rikos Lietuvių Kongrese vie
na kuri sriovė negali but 
“burdingbosiu,” o kitos tik 
“burdingieriais.” Jis buvo 
sumanytas ir įsteigtas ne 
kaip įrankis kurios nors par
tijos ar sriovės propagandai 
skleisti ar tikslams siekti, 
bet kaip protestas visų pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
prieš vienos partijos, dikta-

■ turą Lietuvoje. Jis reikalau-

, bei 
ir 'vrf

1938 METAIS NEDAUG 
BUVO STREIKŲ.

Darbo Santikių Taryba 
praneša, kad per 1938 me* 
tus streikų Jungtinėse Vai*' 
stijose buvo- 50 nuošimčių 
mažiau, negu 193'1 metais.
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ČIA ŽUVO DAUG ŽMONIŲ.

Jie.’komas __________
ir jo duktė .Juzė Valaitytė,

JUSTINAS VASA1TIS 
. . gyvenę 

Chicagoie.. Kurie suteiks, apie juos 
tikras žinias bus atlyginta Praneši
mus siųsti j Keleivio Redakcijų, arba 
man J. A. Vasaitis, (2)
Linu 12-1, Kaunas-Šančiai, Lithuania

Penktas Puslapis

APVOGĖ MAR1AMPOLĖS 
VIENUOLYNĄ.

Šiomis dienomis Mariam- 
polės apylinkės teisme buvo 
ragrinėjama J. Juodžio ir 
V. Vese'gos byla. Juodis 
kaltinamas apvogęs Ma- 
liampo’ės davatkyną. Nak
ties laiku išnešęs 3 kumpius 
ir keliatą puodų vuogų iš 
sandėlio, ir paslėpęs tuos 
daiktus pas Vcselgą, todėl ir 
Vesclga patrauktas teisman.

Iš KLAIPĖDOS 
KRAŠTO,

NAUJOJ VIETOJ

Kuršių mariose įšalo 100 
žvejų su 60 laivelių.

Šįmet Lietuvoje buvo ii : 
gas ir sausas ruduo. Šalčiu i 
ir sniego nebuvo net iki vi
durio gruodžio mėnesio 
Žmonės nejautė, kad jau at
ėjo žiemos laikotarpis, o kiti 
užsimiršo ir šalčiams pasi
ruošti.

Gruodžio 16 d. staiga šal
tis pakilo iki 15-18 laipsnių 
Daugelį jis užklupo netikė- I 
tai ir nepasiruošusius. Ne- I 
malonus ‘ 1
nuotykis 
žvejus. Apie 100 žvejų su 60 
laivelių buvo išplaukę į Kur
šių marias žvejoti. Jie buvo 
nuplaukę toli nuo kranto. 
Staigus šaltis'' taip suėmė, 
kad valtys nesuspėjo grįžti į 
savo uostus ir įšalo leduose. 
Žvejams teko laukti apie 
pusantros paros, kol ledas 
sutvirtės, kad patys pėsčio
mis galėtų grįžti namo. Mai
sto atsargą žvejai turėjo, bet 

' teko pakęsti šaltį. Visi žve- 
venimas Kaune. | jai laimingai grįžo, palikę 

 I valtis leduose. Kai kurie 
Tautininkai nuolatos siun- žvejai suskubo su savo val

ko. Jam buvo išdaužytos ,au- tinėja Amerikos lietuvių lai- timis nuplaukti j Karklę, 
sis, sudaužyta galva j / 
gulėjęs ligoninėj visas ap- kad parodyt, 
įaišiotas ir sutinęs.

GENEROLO FRANKO PI
NIGAI “SUSOVIETĖJO.”

Generolas Frankas įsakė 
skubiai išimti iš apyvartos 
nesenai išleistus smulkius 

' nikelinius pinigus.■s < ■ .’ ..„'nikelinius pinigus. Pinigai
Londono “Daily Herald 1 Uuvo nukalti Vokietijoje, at- .... _r. L-.irl zllpnO- ... ■ ,vežti į Ispaniją ir paleisti 

apyvarton Franko užimtose 
srityse. Kuriam laikui pra
slinkus buvo pastebėta, kad 
pinigai yra papuošti minia- 
1 ui iškaiš, piautuvu ir kuju, 
t. y. Sovietų ženklu.

Kilo didelis skandalas.
Matyt, šitą šposą fašis

tams padarė kas nors Vo
kietijoje, kur tie pinigai bu
vo kalami.

Apie tai praneša Maskvos i 
“Pravda.”

praneša, kad šiomis d ieno
mis Tuniso-Libijos pasieny 
CSąs didelis kariuomenių 
judėjimas. Nežiūrint giiež- 
tos militarinės cenzūros, 
g/iuta iš pasienio sričių pra- 

. Besimų, kad maršalas Bal- 
bao sutraukęs dideles italų 
kariuomenės dalis sustiprin
ti vakarinę Italijos Tripolio 
sritį, miiitarinius punktus, 
kurie yra priešais galingą 
franeuzų gynimosi liniją. 
Tą liniją franeuzai ramiai 
pastatė ’ per pastaruosius 
penkerius metus.

British United Press pra
neša, Kad pasieny stovinčių 
franeuzŲ dalių užnugary y- 
ra moderniškiausi Europoj 
ginklu arsenalai. .Franeuzų 
kolonialinės dalys ir svetim
taučių legijonas yra susi- 
spietęs tose linijose, kurios 
yra vadinamos Francuzijos 
dykumos “Mažino linija.” Ji 
yra padalyta iš betono su 
patrankų lizdais. Už šios li
nijos yra aeyodromai fran- 
euzu lėktuvams.

Tunise yra aukštai paki- haddiu ->ic-n4/^c no a lusi žemės ūkio kultūra ir t)ARBIVP?LEJ)!?S DRA’ 
pramonė. Tuo budu francu- T. “ainoivi.
zai,: turi pirmenybę prieš Washington© piąne.sa- 
italus,1 kuriu užnugaiy yra nia, kad šią žiemą daugiau 
šimtai myliu dykumų. ‘ ,kaiP 4,000,000 bedarbių bus

Francuzu armija Tunise aprūpinta šiltom drapanom, 
kuri siekia 100,000 vyru, ga- kuriU WP^ nupirko is dra- 
li gvyenti iš šio krašto resur- panų fabrikantų peitekliaus 
sų, tilo tarpu italams į pasie- ir užmokėjo $15,7u0,000, 
nį reikėtų vežti maistą ir 
vandenį

Puikus Tuniso keliai lei
džia francūzams naudoti 
motorizuotus vienetus i

čia matome Harry Ilopkinsą, 
buvusį WPA administratorių, 

HITLERIO AGENTAS J(urį dabar prezidentas Roose- 
GAVO MUŠT PAS SVE- įveltas paskyrė Komercijos De- 

T1MĄ MOTERĮ. jpartamento sekretorium.
Amerikos laikraščiai pa- ’ ■ ■ ——--------- -

SySš Baisus Skurdžių Gy
Goebbels buvo sugautas pas 
svetimą moterį ir taip pri
muštas, kad vos gyvas išli-

JIESKOJIMAl
ir nuostolinga: 
ištiko Neringė:

čia matome dviejų traukinių katastrofą netoli nuo Bar- 
bacenos. Brazilijoj. Traukiniai susikūlė priešakiais. Dau
giau kaip 35 žmonės buvo užmušti ir apie 100 sužeista.

žydai jau kelia gvoltą, kad

ir jis ,kraščiams gražių paveikslų. Vokietijos pusėje.
l.,,i kaip dabai jg Rusnės atplaukęs led-

laimingai” gy- laužis laužo ledus, išima įša-

| APIPLĖŠĖ GELEŽINKE
LIO STOTĮ.

So. Norwalk, Conn.—Pe- 
_____ ,1V11UVU0 ir reitą savaitę čia buvo api- 
tankus, bet italu pusėj tu ke- plėšta New Haveno gelžke- 
lių ’trūksta. Jie turi naudotis lio Va^s nusmese 
kavalerija, kupranugarių $2,002.56^_____
korpusais ir askarius, kaip RUMUNIJOJ UŽMUŠTA 
pet»timnku». 93 ŽMONĖS.

Veronika Radavičienč pajieškau 
mano <1 augu Juozo ir Petro Vait- 
I aus, iš Lietuvos paeina nuo Šiaulių 

i Gitarų dvaro. Kas žino ' ur jie Pan
aši. prašau pranešt jų adresą, arba 
ats lai atsišaukia. (2

Mrs. Veronika Radavičienč
3026 Richmond st., Philadelphia, Pa.

Domicėlė Malinauskaitę pajieškau 
brolio Juozo MALINAUSKO, kilusio 
iš Traku apskričio, Kalvių miestelio; 
atvyko į Ameriką prieš didyjj karą. 
Prašau ■ • ■ • -•
kur jis randasi, malonėkit pranešt jo

atsišaukti arba kurie žinote

žydai jau kelia gvolta, kad, NAUGATUCK, CONN, 
^aį^iškiai p^ėgėliai da-i Mines 50 metų vedybų su.

kaklį.
Juozui Stanaičiui ir jo 

VILNIUJE UŽDRAUSTAS žmonai Domicėlei, sausio 21 
“KULTŪROS” SKYRIUS, sukanka 50 metų jų vedy- 

:^ i- • . j binio gyvenimo. Ta proga 
minės auksines 
Pokilis bus Lin- 
svetainėje, Nau- 

Igatucke, sausio 21, kuriame

rą jiems konkurenciją biz
niuose.

Ž.—Malinauskas (2)
e st., Alliance, Ohio.

APSIVED1MAI.
Pajieškau apsiycdimui lietuves, 

vaikų, protingos. Parašykit viską, • 
prisiųskit paveikslą, pakalbėsim per f 
laiškus apie viską. (3) į

R. D. 1, Box 428, Warren, Mich. Įi j 1111 u v i
- Aną savaitę lietuvių švie-.Stanaičiai 

“Kultūros” draugija vestuves
Vilniaus vaivadijos ra-ic]en pai-į< 

įuriuo pranešama, kadjpatucL~, __
Švenčionių storastijos spren- i dalyvaus jubiliatu šeimyna 
dimats, draudžiąs steigti įr fįraUgai.

j “gražiai” ir “1 
vena Lietuvos žmonės. Bet 

APRŪPINS 4.000,000 BE- jie nekuomet neparodo, kaip 
gyvena Lietuvos skurdžiai.

Štai, paimkime Širvintų 
gatvę Kaune. Čia po nume
riu 79 ištisos šeimynos turi 
tik po vieną kambariuką, o 
tose šeimynose buna kartais 
po 12 “dūšių.”

Lovų, kiek reikalinga su
gulti šeimos nariams, jie ne
turi, dėl mažo grindų ploto 
nėra vietos joms ir pastaty
ti. Net maži vaikai sugul
domi ant grindų, kur jiems 
gulėti šalta ir kieta. Kai visi 
šeimos nariai susirenka į 
kambarį, neturi jie kur ir at
sisėsti, nes ir stovintiems 
ankšta. Tokias šeimas mai
tina mažais uždarbiais du— 
trys ' nariai^ nedatekliams 
gauna iš savivaldybės pa
šalpų. Tokiuose kambariuo
se susikimšus gyvenant, 
daugiausiai tenka kęsti mo
kyklinio amžiaus vaikams, 
kai jie neturi kur rašyti ir, 
apskritai, mokytis pamokas.

KRAŽIŲ VALSČIUS PA
NAIKINO ELGETAVIMĄ.

Kadangi tautininkų val
džia elgetų likimu nesirūpi
na, tai Kražių valsčius pats 
įsteigė paliegėliams prie
glaudą ir pats ją užlaiko. 
Elgetavimas valsčiaus ribo
se uždraustas. Prieglaudos 
išlaikymui savivaldybė ap- 
deda nuo hektaro po kelis 
šimtus gramų javų. Juos su
renka per seniūnus ir vėliau 
naudoja prieglaudos reika
lams. Visi ūkininkai šį gai
lestingą darbą atlieka su no
ru ir pavargėliams nei duo
nos, nei rūbų, nei ntėsos ne
stinga.

Galutinai paaiškėjo, kari 
toj baisioj traukinių katast
rofoj, kuri Įvyko anądien 
Rumunijoj, buvo užmušti 
93 žmonės.

RUMUNIJOJ UŽDARYTA
1,500 BAŽNYČIŲ.

Londono “News Chro
nicle” iš Bukarešto praneša, 
kad tenai buvo susirinkusi 
karūnos taryba ir manoma, 
jog ji svarstė vokiečių spau
dos ir radijo puolimus dėl 
Gėležinėš gvardijos likvida
vimo.

Vokiečiai kaltinami, kad 
jie kišasi į Rumunijos vi- _
dąus reikalus ir remia Gele- ^P?1’*0 propagandos vakarą, 
žinės gvardijos judėjimą. 
Vokiečių spauda ypač smar
kiai puolė Rumunijos vi
daus reikalų minister) Ar- 
niandą Kalinesku, kuris Ru
munijoj vadinamas “Maža
sis geležinis vyras.” Jis su
kėlęs Berlyno nepasitenki
nimą sayo drastiškomis prie
monėmis prieš antisemitinę 
geležinę gvardiją.

Rumunijos baptistai už
vakar uždarė visas savo 
1,500 bažnyčių. Tai buvo 
protestas pi ieš valdžios no
tai imą, kuriuo reikalauja
ma 50.šeimų galvų parašų, 
kad bažnyčioms butų leista 
veikti.

VILNIUJE NUBAUSTAS 
LIETUVIŲ SPORTO VA

DAS ŽIŽMARAS.
Vilniaus lietuviai sporto 

mėgėjai, Prano žižmaro va
dovaujami, gruodžio 7 d. 
Vilniuje norėjo surengti

Miesto storastijai leidimo 
nedavus vakaras neįvyko.

Vėliau Žižmaras buvo pa
šauktas Vilniaus miesto sta- 
rostijon ir nubaustas pinigi
ne pabauda už anksčiau su
ruoštą panašų vakarą.

BAISUS ŠALČIAI RU
SIJOJE.

Lenkti telegramų agentū
ra praneša, kad Sovietų Są 
jungoje siaučia nepaprastai 
dideli Šalčiai. Temperatūra 
Vidurinėje Rusijoje yra nu
kritusi 51 laipsnį žemiau nu
lio. Kai kuriuose Maskvos 
kvartaluose dėl šalčių spro
go vandentiekio vamzdžiai. 
Kursko srityje kaimus puo
la vilkai.

W. VIRGINIJOJ SUDEGĖ 
4 VAIKAI.

West Virginijos valstijoj 
apie 15 mylių nuo Hunting- 
tono miestelio, sudege var
gingos Garthee šeimynos 
namukas ir ugny žuvo 4 ma
ži vaikai. Tėvai buvo išėję 
uždarbiauti. »

JAUNIAUSIAS KON- 
GRESMANAS.

su Pa- ’ 
veikslais

Norinti 
siųskit Expreso ar Pačio Money Orde
riu

Jauni ausis kongresmanas 
Washingtone dabar yra Lindley 
Beckworth, kurio atvaizdas čia 
yra parodytas. Jis yra išrinktas 
iš Texų valstijos, mokytojas iš 
profesijos ii’ turi vos 25 metus 
amžiaus.

KAINA TIK W I .<><>
Eaut ni* Biblija, pini.

Pirmu

Kartu I
Lietuvių ■ 

Kalboje '

t

''p

Dabar k* tik liejo ii po spaudos

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
Bibiijon 5%! 8 coliu*. turi 382 
ii ■ ir 379 pureikaleliur. Labai 

įdomi ir naudinga kiekv.enai ypalai. 
Žmogui skaitydamas ši* Bibliją ir tė- 
mydamaa į paveikslėlius, (kii.ir per- 
■ tato kas buvo pirm sutvėrime **ieto 
ir iki užgimimui K rišlaus», užmirš vi
sus savo vargua Ir džiautais jugiai to
ki* knįg* įgijo, jam bra trumpi žie-

įba regiai r uo t ame laiške ad

“KELEIVIS”
255 Broadway, 

Su. Boston. Masw

lusias valtis ir jas gabena j 
Nidos prieplauką. Kai kurių 
žvejų įšalo vandeny tinklai. 
Žvejams padaryta gerokai 
nuostolių.

Klaipėdoje šįmet daugiau 
bedarbių.

Klaipėdoje kiekvieną žie
mą būdavo bedarbių, kurių 
skaičius siekdavo apie 1000 
žmonių. Šįmet bedarbių 
Klaipėdoje yra apie 2,000.

Bedarbių 'skaičiaus padi
dėjimas aiškinamas žydų 
bėgimu iš Klaipėdos krašto. 
Vokietininkams pradėjus 
persekioti žydus, šie ėmė 
likviduoti savo įmones ir 
kraustytis į Didžiąją Lietu
vą. Kai kurie if savo fabri
kus sugebėjo išsikelti. Iš 
bankų esą išimta net apie 20 
milijonų litų. Delsių ir kitų 
priežasčių pasireiškė Klai
pėdos krašte ekonominio 
gyvenimo sunkumai.

Direktorija paskelbė įsa
kymus, kuriais dabar jau 
draudžiama įmonių maši
nas iš krašto išvežti. Bet ši
tie įsakymai nesustabdė žy
dų įmonių likvidavimo. Žy
dai gana žema kaina parda
vinėja vokiečiams ar lietu
viams savo fabrikus, na
mus, viešbučius, krautuves 
ir kitokį turtą ir kraustosi į 
Didž. Lietuvą. O Lietuvos

timo “Kultūros 
gavo ”” 
štą, kur

skyrius Kalviškėje ir Navi
kuose .(Tverečiaus valse.) .. v
Vilniaus vaivadijos patvir- mečiai “Keleivio
tinamas. "

Dr-.gai Stanaičiai yra ilga- 
............. >” draugai, 

daugelis bostoniečių atsime
na jų dukrelę Frances, kuri 
j 1912 ir 13 metais buvo mo- 

i Į kytoja anglų kalbos Bige
low mokykloje So. Bostone. 

s Juozas Stanaitis paeina iš 
_ j Bartkų kaimo, Bubelių vals- 

Reikalingas Vyras | čiaus, Naumiesčio (Kudii- 
ANT FARMOS. Lietuvis, ženotas, Į 1<OS) parapijos. Jo Žmona, 

su šeimyna ar be šeimynos. Darbas iš | Domicėlė Gil’dauskaitė, kl- 
puses, i ra arkliai, masinos, sekios,................................................................ ’ -
viskas kas reikalinga prie farmos. 
Farma 320 akerių, esava du seneliai 
lietuviai. Galit klaust laišku. (3) 

.loe Žilinskas 
Firdale, Man., Canada.

Jieškau Darbininko
Apysenis vyras ant fanuos, 

mokėt melžti karves. Klauskit 
ku. Feliks Dabužinskas

158 Lovewell st., Gardner, Mass.

turi 
laiš-

lusi iš Vaitiškių. Jie ilgus 
metus gyvena Naugatucke ir 
plačiai žinomi kaip rimti ir 
darbštus žmonės. Kaip dau
geliui iš musų, taip ir Sta- 
naičiams sunkiai reikėjo 

įdirbti už kasdieninį duonos 
kąsnį. Tačiau linksma pažy- 
mėt, kad draugai Stanaičiai 

Knygoje rasite legendas apie Kristų, laimingai SUSllaukė ŽiloS Se- 
tapo Šievo sunumL ievintas’ ir ka,p natvės ir rengiasi minėt sa- 

tikime j kristų, todėl turime vo jaunas dienas. Ta proga 
S linkime jubiliatams ilgesnių 

vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, metų ii’ gei’OS Sveikatos. 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar ‘ Draueas
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

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ

pas
T. J. KUČINSKAS, 

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO, ILL.

Parsiduoda Namas
Priežastis — vyras mirė, viena 

j išgaliu prižiūrėt, 
mynų, apšildomas, yra daili, 

į vienam ......... „
giau paaiškinsiu laišku, arba pama

nykit ypatiškai. (3)
Mrs. Kazimiera Kuslikicnė

272 Nevada st., Newtonviilc, Mass.

ne-
Namas dviejų šei- 

žemės ir 
automobiliui garadžus. Dau-

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

Empire Gold Mine, 
Empire, Ont., Canada. • i

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVISKAS į 

GY’DUOLES nuo visokių ligų. Katrie j 
turite kokius nesveikumus, kreipki-, i 
tės pas mane; duosiu gerą patarimą į 
ir busit patenkinti. (4) į

PET. LAMSARGIENĖ
1S14 S. Water St., Philadelphia, Pa. J 

--------------------------------------------------------------------------f\ 
NAUJA VAISTŲ KNYGA

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis, i 

Augmenimis, žievėmis, žiedais, Sėk-- ‘ 
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardu ; 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 1 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 1 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. | 
Kaina su prisiuntimu ?1.00. Piniguą i 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

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

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 MOSTĮ. 
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, PLAINSVILLE, PA.-

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
KRUTINĖJĘ MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA. 

I KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinycn

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. Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėti] 

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”. Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
NAUJIENOS

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TU MUSKULU SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS! GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

TUOJ SUKAKS
25-ki METAI

LIETUVIAI SKAITO
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KAIP ŠVEDIJA PASITIKO GRĮŽUSIUS 
IŠ ISPANUOS SAVANORIUS.

Švedai savanoriai iš Ispa
nijos frontų grižo i Stokhol
mą gruodžio 11 dienos va
kare. Tada kaip tik buvo 
sekmadienis, visi žmonės 
laisvi, todėl i stoties rumus 
arba net į stoties aikštę pa
tekti galima buvo tik su bi
lietu. Tiek daug buvo susi
rinkę žmonių. Visos šaluti
nės gatves taip pat buvo pil
nutėlės. Darbininkų organi
zacijos atėjo išsirikiavusios 
su savo orkestrais ir vėliavo
mis.

Neorganizuota publika, 
nors ir tiksliai žinojo trau
kinių tvarkraštj, susirinko 
pusvalandžiu anksčiau ir ra
miai su savo švedišku kant
rumu laukė. Merginos ir pa
gyvenusios moterys apkabi
nusios laikė glėbius gėlių.

Greitasis traukinys, vežęs 
tarp kitų keleivių ir savano
rius, iš Malino atšniokštė 
gerokai pavėliavęs. Nes 
kiekvienoj stoty jis buvo 
gulte apgulamas, savanorių 
būrys buvo visur sveikina
mas nepaprastai iškilmin
gai. Juos sveikino net tie; 
švedai, kurie Ispanijos res
publikai labai maža arba 
net visai simpatijų nejaučia. 
Jie atėjo pasitikti vien tau-1 
tinio jausmo vedami.

Kitose šalyse, kur tauti
niais jausmais daug kas per
kama ir parduodama, taip 
atsitikti negalėtų. Ten grei
čiausia sugryžė tarptautinių 
brigadų kareiviai butų sa
viškių “patriotų” patalpinti 
i koncentracijos stovyklas.
Skandinavų tautiškumas vi

sai kitoks.

Telmano, Lincolno ir kitų, 
buvo ir švedų socialisto 
Brantingo brigada. Tos gar
bės nei vienas tikras švedas 
neatsižadės. Todėl gatvėse 
stovėjo ir laukė pargrįžtant 
nepaprastai mišri publika, 
tokia mišri, koks mišrus yra 
I ats Stokholmas.

Vos tik pasirodė trauki
nys, visa ši mišrioji bekraš
tė minia ėmė šaukti savo 
švediškąjį ‘‘‘hurra.” Švedai, 
norėdami ką nors pagerbti, 
saukia paprastai ne tris kar
tus, kai]) mes lietuviai, bet

i keturis. Tačiau kiek kartų
ii e šia proga šaukė, tikrai ir 
jie patys nebesuskaitė. At- 
r d ė lyg audroj ošianti giria.

Savanoriai atrodė labai 
g ažiai ir tvarkingai. Visi 
vilkėjo civiliais, stropiai iš- 
1 gintais, drabužiais. Visi 
vienodais rudeniniais pal
tais, koki dėvimi tik Skan- 
< inavijos kraštuose; tik jų 
y ienodos beretės liudijo, 
jog jie iš Ispanijos. Skandi- 
i avijos kraštuose francuziš- 
kos ir ispaniškos beretės 
(kepuraitės) nedėvimos.

Mados čia labai maža 
Įtakos turi.

Šitie vyrai su uniforminė
mis beretėmis išlipę iš va
gono perone išsirikiavo ka
riškai ir, orkestrui pradėjus 
griežti Madrido maršą, kiek
vienas pakėlė dešinės ran
kos kumšti maždaug peties 
aukštumoje. Paskum jie su
šuko “salud.” Savo tautie
čius, atėjusius jų pasitikti, 
jie pasveikino taip, kaip 
sveikindavosi frontuose prie 
1- bro ar ties Terueliu.

Čia vien paprasčiausia 
mintis, jog “svensk pojke” 
(švedų berniukas), kaip se
nas švedas vadina jauną sa
vo tautietį, stovėjo šalia ki
tų pasaulio tautų garbingų 
vyrų, kurie apgynė Madri
dą, apie kurių narsumą ii 
ištvermę kuliamos legendos, 
verčia eiti jų pasitikti ir ati
duoti jiems priklausančią 
pagarbą.

Tarptautinių brigadų ka
riai už savo kariškąją galy
bę laimėjo net savo priešų 
simpatijas. Rodos, nėra 
žmonių, kurie tą pelnytą 
garbę ginčytų. Čia Adomo 
Mickevičiaus, Garibaldžio,

Savo draugus sužeistuo
sius jie nešėsi patys su sa
vim ant neštuvų. Gulėdami 
jie tai]) pat kėlė kumštis, no
rėdami pasisveikinti. Sun
kiai sužeistieji buvo Į Švedi
ją atgabenti anksčiau sani
tariniu laivu ir paguldyti Į 
Maino ligonines. Sutikimo 
iškilmėse jie, žinoma, daly- 
vaut negalėjo. Savanoriai, 

įkilę iš pietų Švedijos, grįžo 
taip pat kiek anksčiau į Go- 

Iteburgą, ir ten taip pat entu
ziastingai buvo sutikti.

Pirmieji grįžusius sava
norius pasitiko advokatas 
Brantingas (jo tėvo vardu 
brigada buvo pavadinta),

Goebbels Gavo Pas Ją Mušt.

Štai kaip išrodo Lida Baarova, ta gražioji čekoslovaku ju- 
džiu artiste, pas kurią anądien buvo primuštas Hitlerio pro
pagandos ministeris Goebbels. Lida Baarova yra ištekėju
si už vokiečiu artisto Gustavo Froelicho. Naciu propagan
dos ministeris Goebbelsas taipgi yra vedęs, bet pradėjo lan
džioti prie Baarovos, o kad jos vyras tam nekliudytų. 
Goebbelsas išsiuntė jį į koncentracijos stovyklą kaip “pa
vojingą visuomenės “tvarkai“ asmenį. Uždaręs l-'roelichą 
kalėjimai), Goebbelsas pradėjo lankytis pas jo moterį be 
jokių kliūčių. Bet Froelicho draugai sugavo jį tenai ir už
kure tokią pirtį, kad jis buvo nuvežtas ligoninėn be sąmo
nės. Jam sudaužyta galva, suardytas snukis, abidvi akys 
uždarytos ir net dantys išdaužyti. Fašistų spauda,, dabar 
meluoja Vokietijos žmonėms, buk ministeris Goebbelsas 
susirgęs “sunkia vidurių influenca.”

Kaip Moterys Puošiasi Šokiams ir 'Parems'

Iš kairės parodyta juodo šifono šlėbė šokiams. Viduryje—juodos tafatės šlėbė vaka
rinėms “parems.” Iš dešinės—šveicariškos mados šlėbė bankietams.

Ispanijos respublikai gelbė
ti komiteto pirmininkas ir 
ponia Palencia, Ispanijos 
pasiuntinė Švedijai. Sava
noriai su savim atsivežė Is
panijos respublikos ii' savo 
brigados vėliavas. Po trum
pų pasisveikinimo kalbų, sa
vanoriai pasirodė visiems, 
kas tik buvo atėjės jų pasi
tikti. Jie su vėliavomis, neši
ni savo sužeistuosius drau
gus, perėjo peroną, stoties 
rumus ir apgultą gatvę. Su
gauti iš bendro triukšmo, 
kokiais Šukiais jie buvo 
sveikinami, buvo beveik ne
įmanoma.
Moterų akyse matėsi ašaros.

Jas jaudino nešami sužei
stieji. Vien jau pats žodis 
“karas” švedus šiurpu nu
krečia. Nėra gyvų švedų, 
kurie savo šaly karą butų 
matę; karas jiems neįsivaiz
duojama baisybė. O štai da
bar jie mato savo “svenska 
pojkar” grįžtančius iš to Is
panijos karo, apie kurio bai
sumus skaitė laikraščiuose ir 
matė paveiksluose. Jei šito
se savanorių sutikimo iškil
mėse dalyvavęs švedas kito
kio Šukio neturėjo, jis iš vi
sos širdies šaukė “tegyvuoja 
svenska pojkar.”

Šita bekraštė minia pa
lengva nurimo. Nepastebi
mai stoties aikštėse ir šalu
tinėse gatvėse išsirikiavo po 
šešius gretoje. Profesinės 
sąjungos, įvairus kliubai, 
darbininkų partijų kuopos 
ėjo su savo vėliavomis, or
kestrais ir Šukiais, sveiki
nančiais grįžtančius ir rei
kalaujančiais leisti Ispani
jos respublikai pirkti gink
lų, baigti nesikišimo žmog
žudystę ir pagelbėti teisėtą
ją! Ispanijos vyriausybei.

Demonstracijos eisena bu
vo akimis neaprėpiama. 
Vienai kolonai pasibaigus, 
tuojau pasirodydavo kita. 
Regis, ir žmonių Stokholme 
tiek daug nebuvo.

Moterys, stovėjusios šali
gatviuose, praeinančius de
monstracijos priešaky sava
norius sveikino gėlėmis; 
jauni vyrai kėlė aukštyn su
gniaužtas kumštis, nors šis 
francuzu ir ispanų liaudies 
fronto šalininkų pasisveiki
nimas, perimtas iš vokiečių 
raudonojo fronto kovotojų 
sąjungos, Skandinavijoj nei 
vienos organizacijos nebuvo 
vartojamas.

Didžiulė Ostermalm aikš
tė mitingui buvo permaža,

negalėjo visi joje tilpi. To
kio dydžio mitingas Stok
holme senai yra buvęs. Iš 
tiokų buvo padaryta mitin
go aikštėje estrada ir tribū
ną.

Garsiakalbiai turėjo išne- 
šiot kalbas.

Pati estrada buvo apšvie
sta prožektoriais, todėl Į ją 
pakvietus savanorius, visi 
iš tolo galėjo pamatyti. Sa
vanoriai jautėsi labai lais
vai ir visos iškilmės, rodos, 
jų nei kiek nevaržė. Jie ir 
estradoj būdami vieni su ki
tais kalbėjosi, vaišinosi gau
tais papirosais ir rūkė. Kal
bėtojų buvo daug, iš visų 
demokratinių grupių, kurios 
nei kiek neabejodamos savo 
simpatijomis stovi Ispanijos 
respublikos pusėj. Kalbėto
ja buvo sutartinai pabrėžta, 
kad kaip švedai, taip kitų 
kraštų savanoriai, nesiskai
tydami su uždraudimu, vy
ko Ispanijos karan ne gar
bės, ne turto ir ne nuotikių 
jieškoti. Šitų visų gėrybių ii' 
Franko pusėj galima buvo 
i asti, tačiau nei vienas šve
das pas Franką nenuvyko. 
Frankas jokių savanorių ne
turėjo, ir neturi"; italų ir vo- 

' kiečių interventų kariuome
nė negali savanorių vardo 

| savintis. Savanoriai vyko Is
panų liaudies respublikos 

'ginti savo žmogiškųjų įsiti
kinimų vedami.

Kai buvo pakviesti patys 
savanoriai žodį tart, minia 

i nutilo, rodos, ir kvėpuoti nu
stojo. Ji tylėjo lygiai taip, 
kaip tylėjo per tylos minutę, 
kuomet buvo kalbėtojo pa
prašyta negrįžusiems iš Is
panijos pagerbti. O negrįžo 
daugiau kaip šimtas švedų, 

i Jie paliko kritę Ispanijos 
žemėj.

“Ispanijos respublikai, jos 
aimijai, likusiai fronte, rei- 
i alinga dabar dar didesnė 
pagalba. Vietoj žmonių 
jiems dabar reikia ginklų, 
aprangos ir maisto. Neuž
mirškite tų, kurie mus atlei- 

I dę, patys atsigulė Į musų ap- 
' kasus.”

Toks buvo grįžusių švedų 
I savanorių žodis.

O. Breivė.
' Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama vienam*? 
j akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................. 25c.

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

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. *129, 1915 m...................  $2 00

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Moterims PasisxmtytI
š{ SKYRIŲ TVARKO - I
M. MICHET JONIENĖ.

LIETUVĖ MOTINA DA- pavyzdžiu, užsibrėžė ketu- 
VĖ SAVO ODOS APDE-|iių metų darbymeti. Bet

GŪSIAI SAVO DŪK- nunku suprasti, kuo šitam
RELEI. (planui galės pagelbėti mer-

Brocktono ligoninėj, neto-J-... -
Ii nuo Bostono, prieš Kalė-jčl tį nol.s valgyt,
das buvo padaryta sird] 
graudinantį operacija. Jau i 
nuo pereito rugsėjo mėnesio | 
tenai guli apdegusi 5 metų j

K. Hanslitui, Bluff Creek 
Manitoba, Canada. — Lau 
kinės obelaitės skiepijamos 
tokiu pat budu, kaip ir na
minės, ir laukinės yra gėrės 
nės, nes daug atsparesnės 
sunkesnėms sąlygoms. Lau
kinių obelaičių galima užsi
auginti iš laukinių obuolikų 
sėklų; dviejų-trijų metų die
gas jau galima skiepyt 
Skiepymo laikas yra pava
saris, kuomet lapai da neiš- 
sprogę, bet žievė jau atšo
kus. Laukinė obelaitė nu
plaunama arti žemės, jos 
kelmas truputį praskelta 
mas ir į tą praskėlimą Į- 
spraudžiamos dvi šakutės 
patinkamos rūšies obelies. 
Šakutės neprivalo turėti 
daugiau kaip 3 pumpurus ir 
skiepijami galai turi but nu
drožti aštriu peiliu plokščiai 
smailyn, kad gerai tiktų į 
praskeltą kelmą. Skiepas tu
ri but Įstatytas Į praskėlimą 
taip, kad išlaukinė jos pusė 
stovėtų lygiai su kelmo žie
ve, nes kitaip neprigis. Dvi 
šakelės skiepijamos dėl to, 
kad viena kartais gali nepri- 
gyti. Jeigu prigytų abidvi, 
tai silpnesniają iš jų nu
plauti. Bet vyšnios Į obelai
tę neįskiepysit. Kaųlvaisi- 
nius medžius galima skiepai: 
tiktai j kaulvaisinius — vyš
nią j vyšnią, slyvą i slyvą, ir 
tail) toliau. Naminę vyšnią 
galit skiepyt Į laukinę vyš
nią.
Gulivero Kelionės į Nežino
mas Šalis.

Labai giaži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Ka:'? .................................. 50c.__________ z___________

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie 
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
Set čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, ^važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktarų, pas bar- 
r.daskutj, pas kriaučių ir (t Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95,..........  35c.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

isunku suprasti, kuo šitam 
planui galės pagelbėti mer-

, kuri priversta ištisus

• i šluoti kambarius ir skalbti
; drapanas.

nuo pBle.u> rugsėju u.ces.u j .Apįe
tena guli apdegusi 5 metu la.'1':al»ma«dal> įstatymas 
amžiaus Stankų dukrelė. nesak°',A!”?r'k.os ial:
Apdegintas yra labai sun-I1* aaelll lel e. ,'ai leu ar osi 
ki s, net trečiojo laipsnio, I Berlyne pas fašistą virsimn- 
todėl pati savaimi oda jau \ !i“s-. ar ™.e, 8,n0™ u2 
negali užaugti, jos reikia šitą baudžiavą mokama, ar 
nuimti nuo kito svįiko žmo- .n.e' vienas ), negale-
gaus ir įskiepy t i nudeginta'Joalt.° klausimo 

Į vietą. Bet kais gi duos mažai1 Tal ve- koklos d°TO"°s
mergaitei savo odos, jeigu 
ne motina?

Veronika Stankuvienė, 26 
Įmetu amžiaus motina, pasi
davė skaudžiai operacijai, 
kad išgelbėti savo mažos 
dukrelės gyvastį. Tokia ope
racija visuomet yra skaudi, 
nes nuimant odą asmeniui 
negalima duoti migdančių
jų vaistų, nes užmarinto 
žmogaus oda nesiduoda 
skiepyt; ji neprigija. Ligo
nis, kuriam oda skiepijama, 
taipgi negali but marina
mas.

Stankuvienė buvo pagul
dyta šalia savo mažutės Lo- 
rainės i 
operaciją.

“Mama, tau turbut skau
da!” prabylė mažutė ligonė.

“Ne, širdel, visai neskau-, ^Sprendžiant iš pavardės, 
da !” atsake motina, steng- j jį g-ali but lenku tautos.
damosi parodyti mergaitei —-----------------r----- ---- ■-—
šypseną, bet per jos veidą SENBERNIAMS PASIŽIŪRĖT, 
ritosi stambios ašaros. Moti
na kentėjo didelį skausmą.

Kai kurie daktarai ir 
slaugės taipgi nusišluostė 
ašaras. *

Iš motinos šlaunies buvo 
išplauta 18 gabalėlių odos ir 
Įskiepyta i nudegintą mer
gaitės pilvelį ir kojas. Ji ap
degė apie 4 mėnesiai atgal, I 
kuomet kiti vaikai žaizdami. 
degtukais Stankų namuose 
uždegė još drapanaites. Ji 
turės gulėti Brocktono ligo
ninėj da kokį mėnesį. Moti
na už valandos po aperaci- j 
jos parvažiavo namo.

Tai ve, kokios “dovanos” 
Vokietijos merginos susilau
kė iš tautiškųjų fašistų dik
tatūros! Ir šiais metais apie 

1400,000 merginų jau turėsią 
Išitą baudžiavą pradėti.

DUKTĖ NUŠOVUSI MO
TINĄ?

Šiomis dienomis New 
Yorke buvo areštuota Jieva 
Kopalčak, 17 metų amžiaus 
mergaitė, kurią policija kal
tina nušovus savo motiną. 

t Policijos teigimu mergaitė 
’ijai prisipažinusi esanti kal

ta, bet pastatyta prieš teis
mą ji pareiškė esanti nekal
ta. Taigi jai keliama byla.

ICl SdVU J11 L ĖJŲ“ ; . v. .. 1ir daktarai pradėjo. <aiP Policija sako, n eiga- 
„ te susiginčijusi su savo 1110-

I tina ir suvariusi į ją 4 šuvius, 
lo paskui pribaigusi ją smu- 

’, giais i galvą.

HITLERIO “DOVANA” i 
VOKIETIJOS MERGI

NOMS.
Šių metų sausio 1 dieną 

Vokietijoj įnėjo galion nau
jas nacių Įstatymas, kuriuo 
kiekviena mergina tarp 18 > 
ir 25 metų amžiaus priva- į 
lo išdirbti metus laiko že-: 
mės ūkio arba namų ruošos 
darbą.

Nuo šių metų 1 kovo jau' 
nei viena minėto amžiaus' 
mergina negalės gauti jo-' 
kios tarnybos pramonėj nei 
valstybės Įstaigose, jeigu ji 
neturės paliudymo, kad ji 
yra išdirbusi ištisus metus 
kaip tarnaitė prie namų ruo
šos arba pas ūkininką prie 
žemės darbų.

Nacių valdžia aiškina, 
kad šitas privalomas darbas 
merginoms yra uždedamas 
tuo tikslu, kad butų galima 
Įvykinti “keturių metų pla
ną.” Mat, nacių valdžia, 
sekdama Sovietų Rusijos

ši 19 metų amžiaus gražuolė, 
A irginia Crawford, buvo išrink
ta Floridoj “orančių karalaite.” 
šis paveikslėlis patiks visiems 
senberniams.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausiniais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ......................... ... 25c.
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SVEIKATA
J TAI DIDELĖS 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 savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI UETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ijLietuvos Laikraičių.) 

1 - 1

KĄ REIŠKIA “SUSTIP
RINTAS APSAUGOS 

METAS?”

Karininkai Ves WPA Reikalus.

Žiauri Žmogžudystė 
Butrimonių Apy

linkėje.'
Gudelevičiu šeimyna nužu 

de grįžusį iš kalėjimo 
savo tėvą.

Plasapnykų kaime, netoli 
nuo Butrimonių miestelio, 
prieš Kalėdas buvo žiauriai 
nužudytas Mikas Gudelevi- 
čius, 55 metų amžiaus ūki
ninkas, kuris' nesenai buvo 
sugryžęs iš kalėjimo.

Jo nužudyme yra Įtaria
ma jo žmona, o gal ir visa 
šeimyna prie to prisidėjo, 
nes Gudelevičius su savo 
namiškiais labai nesutikda
vo ir dėl to kalėjime turėjo 
sėdėti. Jo šeimyna yra pri
sidėjusi prie to, kad Gudele
vičius buvo nuteistas 8 me
tams katorgos. Atkalėjęs 5 
metus ir 8 mėnesius buvo 
paleistas ir prieš kelias sa
vaites grįžo namon.

Gruodžio 3 d., nužudyto 
Gudelevičiaus žmona, atvy
kusi į Butrimonių nuovados 
policiją pranešė, kad vyras 
ją ir visą šeimą iš namu iš
vaikė. Vienas sūnūs gruo
džio 4 rytą užėjo pas kaimy
ną ir paprašė, kad padėtų 
pašerti gyvulius, nes vienas 
jis bijąs eiti i namus, kadan
gi matė griovy gulinti negy
vą savo tėvą. Kaimynas nu
ėjęs rado namus atidarinė
tomis durimis, o šeimininkas 
Gudelevičius gulėjo griovy. 
Veide dvi žaizdos. “Galvi
jus aš pašersiu, o tu skubėk 
pranešti policijai,” patarė 
kaimynas sunui. Sunui nu
vykus, policija jį suėmė, at
skubėjo i įvykio vietą. Na
mai buvo tušti, bet viskas 
sutvarkyta. — lovos paklo
tos, aslos smėliu išbarstytos 
ir atrodė, kad kraujo pralie
jimo čia negalėjo būti,-bet 
vis dėlto grįčioj surado kru
viną gelžgalį ir priemenėje 
ant durų pastebėjo kraujo 
dėmę. Pažarstęs smėliu iš
barstytą alsą, policininkas 
susikruvino ranką ir užtiko 
sukrekėjusio kraujo klanus. 
Suėmė ir antrą sūnų.

Kaltais dar nei vienas ne
prisipažino. Jauniausias sū
nūs, apie 10 metų amžiaus 
išsireiškė, kad jis nakvojęs 
pas giminaitę ne tėvo išvy
tas, bet vieno šeimos nario 
paprašytas. Kiti du sūnus 
suaugę.

APIE TAURAGĘ KAI
MUOSE ĮVEDAMA 

ELEKTRA.
Tauragiečiai yra tikrai 

pažangus žmonės. Anais 
metais jie vieni patys norėjo 
fašistinę tautininkų diktatū
rą nuversti, o dabar į kal
intis įveda elektrą. Butkelių 
ir Taurų kaimai jau apšvie
čiami elektros šviesa. Ūki
ninkai elektros šviesa labai 
patenkinti: ji apšviečia ne
tik jų grįčias, bet ir kiemus, 
ir kitus ūkio triobėsius. Ba
lanų jau nebereikia.

Apie Kratas ir Areš
tus Kaune.

‘Lietuvos Ūkininko” 15 
giuodžio laidoj trumpai yra 
pjanešta, kad dėl buvusių 
politinių demonstr a c i j ų 
prieš Smetonos valdžią 
Kaune buvo padaryta 13 
katu ir 2 kratos buvo pro
vincijoj.

Kiek iš viso buvo suimta 
ir paskui paleista žmonių, 
laikrašty nepasakyta, tik pa
žymėta, kad, dabar žvalgy
bos rankose yra suimti šie 
asmenys:

1. Dr. Bistras, 2. Dr. Die- 
lininkaitis, 3. Stepas Kom- 
paitis, 4. Povilas-Vladas 
Ivanauskas, 6. Juozas Kriš
čiūnas, 6. Alfonsas Rimas, 
7. Jonas Virbalis, 8. Stasys 
Garelis, 9. Vytautas Pavilio
nis, 10. Petras Gumbinas ir 
11. Vladas Štarka.

Kaip rodos, visi jie bus 
atiduoti kariuomenės teis
mui kaip “valstybės išdavi
kai,” nes tautininkų valdžia 
skaito save “valstybe.”

Klaipėdoj taipgi buvo 
areštų. Smetonos policija 
tenai buvo areštavusi šiuos 
lietuvius:

A. Sliesoraitį ir atsargos 
karininkus: Šimkų, Puo
džių, Karpį, Kviecinską, 
Vokietaiti ir Galvanauską. 
Visus juos norėjo atgabenti 
Kaunan ir čia teisti kaip 
“valstybės išdavikus,” ta
čiau nedrįso to daryti ir vi
sus tuoj paleido.

Tai yra sustiprinta tautinin- 
i kų diktatūros sauvalė.

Karo stovi prieš lenkus ir 
Ivokiečius Smetonos valdžia 
atšaukė, o savo žmonėms 
slėgti įvedė “sustiprintą ap
saugos metą.”

Paskelbus “sustiprintos 
apsaugos metą,” vidaus rei
kalų ministeris gali sauva
liauti kaip tik jam patinka. 
Pavyzdžiui, jis gali: (a) 
drausti asmenims pasilikti 
tose vietose, kuriose jų buvi
mas trukdo tvarką ir ramu
mą; (b) sulaikyti asmenis, 
įtariamus nusikaltus taip, 
kad gresia Jiems bausmė, 
susijusi su teisių susiaurini
mu; (c) sustabdyti draugi
jų, bendrovių ir s-gų darbą 
ir uždaryti prekybos ir pra
monės Įmones; (d) uždrau
sti kartinių ir perijodinių 
raštų spausdinimą ir plati
nimą; (e) drausti viešus ir 
uždarus susirinkimus be ap
skrities viršininko leidimo; 
(g) valstybės tvarkai sau
goti leisti privalomus Įsaky
mus; (h) atiduoti policijos 
priežiuron asmenis, kurie y- 
ra pavojingi visuomenės 
tvarkai arba ramumui.

Nauju WPA administratorium Rooseveltas paskyrė pulki
ninką Harringtoną, o šis savo pagelbininkais pasirinko ir
gi karininkus, būtent kapitoną Texteri ir majorą Harloe, 
kuriedu yra parodyti šiame atvaizde.

DR. ŠLIUPAS PADAVĖ PETICIJĄ SEI 
MUI DEL ŠEIMOS SUTVARKYMO.

‘ SMUGELNJNKAS.

čia parodytas nusišovusio 
šmugelninko Philipo M. Musi- 
cos atvaizdas, kuomet jis buvo 
da nesenai iš Italijos atvažia
vęs, su itališkais ūsais.

“SAULĖS BROLIU” 
KLIUBAS KAUNE.

“Saulės broliais” vadinasi 
tokie žmonės, kurie kitokios 
šviesos ir šilimos neturi, 
kaip tik tą, kurios patiekia 
saulės spinduliai. Ameriko
je tokius vadina paprastai 
■ybomais.”

Kauniškiai “saulės bro
liai” turi ir savo “kliubą,” 
kur jie susirenka žiemos lai
ku. Jis randasi Jonavos gat
vėje po numeriu 3. Tenai y- 
ta maža lindynė, buvęs kitą
syk sandėliukas. Dabar te
nai gyvena tūlas 31 metų 
vyriškis. Nieko jis neveikia, 
kartais litą kitą sugraibo 
prie smulkių darbų ir taip 
skursta. Pas jį dažną vaka
rą atsilanko nemažas ben- 
dralikimių skaičius. Vyrai 
pasišnekučiuoja, nuorūko
mis pasidalija, sumeta turi
mus grašius ir perkasi dena
tūrato. Kai šio biauraus gė
rimo prisigeria ir nebepajė
gia pasiekti savo lindynes, 
sugula minėtam sandėliuke 
“buterbrodu,” — laisvai jie 
tame “kliube” sutilpti nega
li, nes labai mažas grindų 
plotas. Dalis šių vyriškių va
saros metu gyvena Nemuno 
ir Neries santakos meldyne. 
Vienur ir kitur prie išgėri
mų su vyrais bendrauja ir 
moterys. Tarp savęs jie gra
žiai sugyvena, turi net at
skirus slaptus vardus. Pašal
pų iš niekur jie neprašo, nes 
tai daryti neleidžianti “klių- 
bo” garbė.

MIŠKO MEDŽIAGOS REI
KIA VAŽIUOTI UŽ 30 

KILOMETRU.
Laukuvos apylinkėj daūg 

kaimų buvo išskirstyta Į vie- 
nasėdžius ir reikia statytis 
naujas triobas. Bet čia dide
lis žmonėms vargas su miš
ko medžiaga, nes visus miš
kus ir miškelius šioje apy
linkėje tautininkų valdžia 
išpardavė, todėl ūkininkams 
reikia važiuoti po 20 ir net 
30 kilometrų, kol gauna ko
ki malkagali nusipirkti.

MERGINA NEPRIĖMĖ 
DOVANOS, GAVO 10

KULIPKŲ.
Camden, N. J. — Tūlas 

WPA darbininkas čia nu
pirko p-lei Florencijai Gott
wald Kalėdų dovaną. Mer
gina jos nepriėmė. Tas vy
ras tiek Įsižeidė, kad paėmė 
revolverį ir suvarė i ją 10 
kulipkų. Mergina turbut 
mirs. Šovikas areštuotas.

KAUNE PERSIŠOVĖ ELE
NA BALTRUŠAITYTĖ.
Gruodžio 19 naktį Kaune 

persišovė ir be sąmonės bu
vo ligoninėn nugabenta Ele
na Baltrušaitytė, siuvėja. Ji 
jau kelintą sykį žudosi: pir
musyk išgėrė acto, bet išgi
jo, antrusyk šovės — išgijo, 
trečiąsyk skandinos, bet ir 
trečiąsyk išgelbėta, tai da
bar vėl šovės. Dabar jau gal 
ir neišgysianti, nes susižei
dus kone mirtinai.

KAZLŲ-RUDOJ ĮSIKŪRĖ 
LASIVAM.ANIŲ SKY

RIUS.
Kazlų-Rifda. Groudžio 4 

d. Lenkaičio butė įvyko Lai
svamanių etinės kultūros 
draugijos Kazlų-Rudos sky
riaus steigiamasis susirinki
mas. Susirinkimą atidarė J. 
Pranka ir paaiškino susirin
kimo tikslą, perskaitė L. e. 
k. draugijos įstatus, p. Ben- 
doraitis perskaitė K. Valaši- 

l no paskaitą “Laisvamaniai 
ir jų tikslai.” Suregistruoti 
norį įsirašyti nariais. Išrink- 

. ta skyriaus valdyba, kuri 
pareigom, pasiskirstė šiaip: 
J. Pranka, p-kas, P. Bendo- 

I raids sek-rius, V. Adomavi- 
' čius k-kas, I. Bendoraitienė 
vice-pir-kas.

KONFISKUOTAS “ŽY
GIS” ĖJO PRIES SME

TONĄ.
Amerikos spaudoje buvo 

žinių, kad Klaipėdos rinki
mų metu buvęs konfiskuo
tas koks tai voldemarinin- 
kų laikraštis. Dabar atėję iš 
Lietuvos laikraščiai prane
ša, kad tas konfiskuotas lai
kraštis buvo “Žygis.” Polici
ja pagriebusi 1,000 egzemp
liorių, o kitas da nebuvęs at
spausdintas. Tarp publikos 
tas laikraštis da nebuvo pa
skleistas, nes Smetonos 
žvalgyba užklupo jį dar 
spausdinant.

Konfiskuotas jis buvęs 
dėl to, kad jame buvęs už
gautas “valstybės galva,” 
suprask, Antanas Smetona.

GIŽU LAISVAMANIAI 
VEIKIA.

Vadovaujant vietos vei
kėjui Juozui Daukšiai, 1938 
metų rudenį Gižuose tapo į- 
steigtas Laisvamanių e. k. 
d-jos skyrius.

Nors dar jaunas skyrius, 
bet pavyzdingai veikia: ru'- 
pinasi įsteigti biblioteką, 
laisvąsias kapines ir t.t.

Supažindinimui vietos vi
suomenės su laisvamanių' 
ideologija, gruodžio mėn. 
11 d. buvo surengę Laisva
manių draugijos vadovybės

IŠDAUŽĖ VILIAMPOLĖS 
RABINU SEMINARIJOS 

LANGUS.
Viliampolėje nepažįstami 

asmenys užpuolė rabinų se
minariją ir išdaužė keliatą 
langų. Į seminarijos patal
pas buvo paleista tikra ak
menų kruša. Iš aplinkinių 
namų išbėgę gyventojai 
bandė užpuolikus sulaikyti, 
tačiau nepavyko.

VELNIO IŠDAIGA.
Pandėlio turguje ukinin-

. T. , .. , .± .kas V. D. pardavė karvę už
nario K. \ alasino paskaitą. litų ir nusipirko arkli už 

Skyriui vadovauja: Juo-il00 litu Arkli prisirišęs 
zas Dauknys, Julius Juodes- 
ka, Jurgis Krapavičius, Pi
jus Plečkaitis ir Jonas Kuli
kauskas. • ... ..

prie stulpo, suėjo magary
čių. Išgėręs magaryčias ark
lio neberado.

POLICIJA UŽDARINĖJA 
VILNIUI VADUOTI SĄ

JUNGOS SKYRIUS.
Kaip “Keleivio” skaity

tojai jau žino, Smetonos val
džia uždarė Vilniui Vaduoti 
Sąjungą ir sustabdė jos lai
kraštį, “Musų Vilnių.” Da
bar po visą Lietuvą, kur tik 
buvo Vilniui Vaduoti Są
jungos skyriai, policija duo
da tų skyrių viršininkams 
paliepimus, kad jie tuojaus 
savo skyrius uždarytų, nes 
Smetona išsižadėjo netik 
Vilniaus, bet prižadėjo len
kams ir visą agitaciją už 
Vilniaus atvadavimą su
stabdyti. Apie Vilniaus at
vadavimą Lietuvoje dabar 
nevalia nei išsižioti.

NORĖJO IŠDEGINT ROO- 
SEVELTUI AKIS?

Čia yra parodytas Benjami
nas Kitcheneris, 59 metu am
žiaus vokietys. kuris parašė pre
zidentui Rooseveltui laišką, gra
sindamas išdeginti jam akis sie
ros rukštimi. Kitcheneris buvo 
suimtas Arizonos valstijoj. 
Kaip rodos, jis yra fašistas.

Gižų miestelis yra Pane
vėžio apskrity.

PAŽANGUS SĄVAITRAsMS
ARGENTINOS LIETUVIU 

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

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Raiša.” Adresas:

A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

Piršlya •Suvadžiotoias, Vieno veiksim 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai

I Kunigo Meilė. Vieno veiftsmo Kome
dija. Parašė Ben. Rumšas; Juokin-

i gas veikalėils. Dalyvauja 2 yyr^i ir 
i 2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
' knygutėje. Kaina ... ................... 25c.

Inkvizicija. Parašė N. Gusev Puiki 
i naudinga knyga aprašyta katalikų 
Į bažnyčios siautimas ir pradžia refor- 
i mos. Su daugeliu puikių paveikslu.
1 215 pusi. Popieros apdaruose. . . $1.00

D-ras J. Šliupas pateikė 
Seimui peticiją, kurioje nu
rodinėja, kokių sunkumų 

I turi piliečiai dėl civilės met- 
irikacijos nebuvimo. Tuos 
.sunkumus jis pavaizduoja iš 
j gyvenimo paimtais faktais. 
Savo rašte D-ras J. Šliupas 

I tarp kitko rašo: .
“Kalbama apie moterys

tei sąlygų pagerinimą, apie 
ypatingą moterystės globą, 
apie gausingų šeimynų šel
pimą (žiur. naująją konsti
tuciją), tačiau tai ir palieka 
tik žodžiais.

Net tokios menkos šeimos 
teisės srities, kaip civilinės 
padėties aktų sudarymo 
tvarkos, dar iki šiol “nespė
ta” sutvarkyti. Apie kitus 
šeimos tarpimo faktorius čia 

j nekalbu. Šeima — valstybės 
pagrindas. Kokia šeima — 
tokia ir tauta. Šiuo metu 
ypatingai ryškiai ima reikš
tis šeimos pašlijimas. Ypač 
mieste. Pasimetimų (ne iš
siskyrimų) skaičius diena iš 
dienos didėja ir dažnėja. 
Paraleliai su tuo gausėja va
dinamas “gyvenimas susi
dėjus,” kuris yra ne kas ki
tas, kaip nesunormuota įsta
tymais moterystės pasėka. 
“Susidėjimas” jau ir sodžių 

į pasiekė. Mieste tatai — dė- 
Imesio į save nebekreipiantis 
i reiškinys, lyg taip ir turėtų 
1 būtį. Įstatymų davėjai į 
šiuos reiškinius žiuri pro 
pirštus, nes neišleista jokio 
įstatymo susidarančiai pa
dėčiai gelbėti. Tai tik meš
kos patarnavimas valstybei 
ir piliečiams.”

“Tiesa, naujosios Lietu
vos ‘Konstitucijos 125 str. 
numatyta: gimimo, jungtu
vių ir mirimo aktai daromi 
valstybės organų įstatymo 
nustatytomis sąlygomis ir 

(tvarką. Tikintieji šiuos 
laktus gali daryti pas savo 
dvasininkus įstatymo nusta
tytomis sąlygomis ir tvarka 
ir neverčiami jų kartoti ir 
kitur.

Pats šis konstitucijos 
straipsnis yra jau didelis 
žingsnis pirmyn opiųjų pi
liečių reikalų tvarkyme, bet 
kol sulauksime to “sąlygų ir 
tvarkos įstatymo.” tol musų 
valstybė (bent ra prasm.) 
bus panaši į Afrikos Kongo 
laukinių tauteles, kuriose 
viešojo gyvenimo sritis tebe
tvarko taip pat įvairus dva
sininkai, kaip ir pas mus. 
Visa gi Eurqpa jau senai tu
ri savo civilinės padėties 
aktų užrašymo įstaigas.

Prie šito rašto, parašyto 
Pauliaus Pilkos Šiauliuose, 
aš galiu pridėti keblumus, 
kylančius iš Klaipėdos kra
što. Raudonojo Kryžiaus li
goninėn Klaipėdoje esti at
vežamos moterys jau nuo 
1935 m. iš Did. Lietuvos

gimdyti. Pagal Klaipėdos 
krašto įstatymus kūdikiai 
per 72 valandas esti magist
rate įmetrikuojami. Tėvai 
gi tokius vaikus namon par
sivežė, krikštija bažnyčioje 
ir duoda kitą vardą, saky
dami: kas čia sužinos! To
kiu budu vienas vaikas gau
na dvejus metrikus — Klai
pėdoje ir Did. Lietuvoje. Ne 
tik kad tai klaidina krašto 
statistiką, bet kas bus, kada 
suaugusius vaikus valdžia 
ims reikalauti į kariuome
nę? O kasmet tokių gimimų 
buna apie 100 ar daugiau. 
Kaip bus surasta du naujo
ku viename asmenyje? Lie
tuva virsta stebuklų šali
mi !...”

KAUNO MERGINA NO
RĖJO BŪTI “GENGS- 

TERIU.”
Prieš kurį laiką vienas ži

nomas kaunietis gavo laiš
ką, kuriuo reikalaujama nu
nešti į vieną Kauno bažny
čią 3,000 litų ir juos padėti 
po klausykla. • Jeigu reika
laujami pinigai nebusią nu
nešti, tai busią pagrobti to 
kauniečio vaikai.

Policija išaiškino, kad to 
laiško autorė yra Elena Bar
tusevičiūtė, tarnaitė. Ji sa
kosi laišką rašiusi tyčia, no
rėdama. pajuokauti. Bartu
sevičiūtės byla perduota 
teismo tardytojui, kuris tar
dymą veda.

Meilė, Ženatvė ir Sutikimas 
Ženatvės Gyvenime.

Psychologijos mokslas ištyrinėjęs, 
kad linksmas ir meilus, arba nelinks
mas ir nemeilus ženatvės gyvenimas, 
neįvyksta pagal laimę ar nelaimė, ale 
pagal žinojimą ir supratimą, papra
stų ir saviškų ženatvės ir meilės vei
klų. Rašykit DABAR dėl išdėstinėji- 
mo ir pamokinimo.

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

BRISTOL, CONNECTICUT.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnistraci jon nevėliau PANEDE. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš- 
tą, reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
|y. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaitčs 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.C0. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už paJIeSkoJImus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žodį. Stambus- 
nčm raidėm antgalvls—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 AMERIKOS LIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES- 
TIS. jVs galite jiems tame daug PADĖTI.

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

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSL1- 
! NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto

jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

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

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

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

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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GRAŽIOS EILĖS, DAINOS IR BALADOS
SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų 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 konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS
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Vietines Žinios
Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY 
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Įstaiga.
Darom rakandus ant užsakymų. 

Senus Sutaisom, Užtraukiant Naują 
Viršų, Naujai Perdirbant. Perdirbti 
Rakandai gere-ni už naujus. Visą 
darbą gvarantuojani. Kaina pigi. 
Duodam numokejimais. Rakandus 
paimam ir pristatėm į bile vietą Nau
joj Anglijoj. Rašykit arba pašaukit. 
Cor. ARTHUR ir INTERVALE ST.

MONTELLO, MASS.
Tel. Brockton 7718

Saltonstall valo demokratų 
i tvartą.

Buvę Massachusetts gu
bernatoriais demokratų po
litikieriai paliko “prisodi
nę” į valstijos departamen
tus visokių savo sėbrų. Da
bar atėjęs republikonas Sal
tonstall pradėjo valyti juos 
laukan. Pereitą sąvaitę jis 
jau liepė rezignuoti dviem 
State Racing Komisijos na
riams. Švietimo komisionie- 
riui Reardonui irgi liepta 
rezignuoti. Iš viso tuo tarpu 
šluopama šeši, o toliau busią 
ir daugiau išmesta, 
atsisakys rezignuoti,

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugijos jubilejus.

Sausio 1 d. South Bostono 
Lietuvių salėj įvyko šaunus 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugijos balius. Šįmet su
kanka draugijai 25 metai, 
todėl ir žmonių buvo labai 
daug, apie 500. Dvi orkest- 

abiejose salėse. 
Dovanas prie bilietų laimėjo 
M. Gustaitienė ir M. Stonie
nė. Prie draugijos prisirašė 
4 nauji nariai. Baliaus šei
mininkais buvo O. Palubec- 
kienė ir M. Užunaris, kurie 
gerai savo darbą atliko.

L. D. ir S. D-ja susirinki-

Pranešimas apie lietuvių 
radio.

Šiuomi pranešu dvi žinias 
apie musų radio programas. 
Viena žinia yra ta, kad pra-- 
dedant ateinančiu sekma
dieniu. nedėlios programos 
tęsis vieną valandą. Progra
ma prasidės tuo pačiu laiku, 
9:30 ryto, bet tęsis iki 10:30 Į ros griežė 
vai.

Antra žinia yra ta, kad 
Lietuvių Radio Korporacija 
rengia savo penkių metų su-

6

DRAUGIJŲ DĖMESIUI. Trokų vežikų streikas.
Pereitą sąvaitę sustreika

vo 5,000 trokų vežikų, kurie 
išvežioja maisto produktus 
ir kitas gyvenimo reikme
nis. Dėl to kilo baimė, kad l 
nepritruktų miestui valgo
mų daiktų? Naujasis guber- Va'ktuvių koncertą, "kuns’]- 
natonus, republikonas Sal-; Vyks 23 balandžio, Lietuvių 
tonstall, hępe organizuoti i g sį svetainėje, South Bos- 
visus milicijos ir valstijos |tone Nuoširdžiai prašome 
departamen tų trokus n’ is- visu organizaciiu nerengti'mus laiko kas trečias nedėl- Vežioti DTPirni o-pndnnpius i • i _• a... t • i -__ • n.i
daiktus, 
jaus i 
darbdaviais. Žvejų prieplau- 
kon šį panedėlį buvo atvež
ta 600,000 svarų žuvies, bet 
vos tik 1,000 svarų parduo
ta, nes nėra kas ją išvežiotų. 
Anksčiau atvežta žuvis, sa
koma, jau pagedo. Papras
tai žvejų prieplaukoj dirba 
apie 1,000 žmonių, bet šį 
panedėlį jų darban jau ne
bepriėmė, nes nėra biznio.

Šviežios daržovės, paukš
tiena, sviestas ir kiti pro
duktai krautuvėse labai su
mažėjo ir jų kainos jau pra
dėjo kilti, tuo tarpu geležin
kelių stotyse šį panedėlį 
stovėjo 400 vagonų su gen
dančiais produktais, nes nė
ra kam juos išvežioti.

Trokmanų streikas apima 
visą valstiją ir kituose mies
tuose taip pat jaučiama 
maisto stoka. Šį panedėlį 
netoli Lowellio buvo sugau- 
;i du trokmanai, kurie troką 
valgomųjų daiktų vežė iš 
Springfieldo į Lowelli, 
skaudžiai primušti.

Streikieriai reikalauja 44 
valandų darbo sąvaitės 
$37 algos, bet trokų kompa
nijos nenori tiek mokėti.

Šį panedėlį abidvi pusės 
nutarė pavesti savo ginčą 
išspręsti valstijos taikymo 
komisijai.

Tel. CAPitol 6154

A. J. YOUNG
(JANKAUSKAS) 

ADVOKATAS
BEACON STREET. Room 627

BOSTON. MASS.
Res. SOUth Boston 4673

Amerikos Lietuvių Kon
greso reikalu.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas pradeda versti naują 
lapą, pradeda savo veiklos 
naujuosius metus.

Todėl ALK. So. Bostono 
skyrius išsiuntinėjo laiškus 
visoms organizacijoms, ku
rios tik prie ALK. priklau
so, kad jos savo susirinki
muose malonėtų išrinkti po 
du pastoviu atstovu 1939 
metams.

Laiškai, kartais, ne visas 
organizacijas galėjo pasiek
ti. Todėl čia, per gerb. “Ke
leivį,” prašome savo atsto
vus išrinkti ir jų pavardes, 
adresus ir organizacijos na
rių skaičių pranešti musų 
sekretoriui žemiau paduotu 
adresu.

Visa tai yra labai svarbu, 
nes kito mėnesio pradžioj 
ALK. So. Bostono skyrius 
turės susirinkimą, kur bus 
renkama valdyba šiems me
tams.

Gavot ar negavot laiškus, 
šiuo pranešimu prašome pa
sinaudoti šias organizacijas, 
kurios prie ALK. senai jau 
priklauso: (1) Moterų kul
tūros Kliubas, (2) SLA. 188 
kuopa, (3) A. K. Partijos 
lietuvių kuopa, (4) D. L. K. 
Vytauto Draugija, (5) Lie
tuvių Balso Draugija, (6) 
Dukterų ir Sūnų Draugija,
(7) A. L. P. Kliubas, 376 
Broadway, (8) ALDLD. 2 
kuopa, (9) Lietuvių Sociali
stų Sąjungos 71 ir 60 kuo
pos, (10) Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 62 kuo
pa, (11) SLA. 359 kuopa, 
(12) ALDLD. 2 kp. moterų 
sekcija.

Apart to, mes maloniai 
laiškais kvietėme prisidėti 
prie ALK. ir išrinkti savo 
atstovus dar šias organizaci
jas: (T) Laisvės chorą, (2) 
Laisvės choro vyrų grupę, 
(3) Moterų Apšvietos drau
giją, (4) LDS. jaunuolių 
kuopą, (5) LDD. 21 kuopą, 
(6) SLA. 249 kuopą, (7) A. 
L. Step. Dariaus postą 317,
(8) L. M. Žinyčią, (9) A. L. 
Piliečių Draugiją, kampas E 
ir Silver gatvių, (10) L. M. 
Žin. Moterų Ratelį, 2 Atlan
tic st., (11) SLA. 43 kuopą, 
(12) Dr. Basanavičiaus 
Kliubą.

Tikimės, kad šiuo paragi
nimu musų organizacijos 
pasinaudos ir savo atstovus 
išrinks.

Prie progos. reikia pa
brėžti, kad Amerikos Lietu
vių Kongresas nėra tik ko
munistų ir socialistų sąryšis, 
ar bendras frontas. Prie A. 
L. Kongreso gali, ir turėtų, 
prigulėti visos Amerikos lie
tuvių organizacijos. Ameri
kos lietuvių jėgų subūrimas 
Į krūvą senai jau buvo rei
kalingas. Tik vienybėje jė
ga. O dabar tik ir skaito- i 
masi su jėga.

J. Krukonis, sek. i 
.185 Silver št., S. Boston.

Kurie 
tie bus
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greitai gendančius j pai-engimų tą dieną, ir tuo- dienis kožną mėnesį. Meti-
Je.1g'u vez'kai tuo-imj parem£ musų pirmą ra- nis susirinkimas įvyks 18 

nesusitaikys su savo (]j0 konCertą. sausio, 7:30 vakaro, Lietu-
Lietuvių Radio Korpora-'viu Salėj. Visi nariai prašo-’ 

cija visuomet bando nuošir- mi susirnikti ir naujų atsi- 
džiai visom organizacijom vesti. Įstojimas palengvin- 
patarnauti ir klausytojus , tas, mėnesinė Gk ... . .- .
linksminti, todėl dabar pra- 25c. Draugija moka pašalpa nesiojo plakatus ir protestą- 
vii- a -i • ... - vn nrioQ nhnnniamfl r Jiuni-

WPA.IDemonstracija prieš
Pereitą penktadienį W- 

PA darbininkai įtaisė de- 
montraciįą ties WPA ofisu 

mokestis tik ant Washington streeto. Jie

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI
(Insured 
Movers)

Perk raustom 
čia pat ir i to 

limas vietas
Saugi priežiūra, kaina prieinam* 

326 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomi* ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central »kv. 

CAMBRIDGE, MASS.

ir

ir

Dorchestery prie Kalėdų 
eglaitės sudegė 2 moterys.

Graikų šeimynoj prie 284 
Park st., Dorchestery, perei
tą penktadienį sudegė dvi 
jaunos moterys, o trečia 
apdegė. Ugnis kilo iš Kalė
dų eglaitės, į kurią buvo į- 
vestos elektros šviesos. Ma- 
;yt, vielos buvo netikusiai 
sujungtos ir nuo elektros ki
birkščių eglaitė užsidegė. 
Moterys buvo jau sumigu
sios ir" kai pajuto ugnį, išėji
mas jau buvo užtvertas. 
Viena žuvo liepsnose, o kita 
užsimušė šokdama nuo pįa- 
zos ant cemento. Trečią, 
jau vos tik gyvą, išgelbėjo 
per langą ugniagesiai.

Pasikorė 18 metų jaunuolis.
Saugus miestely, netoli 

nuo Bostono, pereitos suba- 
tos rytą buvo rastas skiepe 
pasikoręs Donald Ready, 18 
metų jaunuolis. Savžudys- 
tės priežastis buvusi ta, kad 
jo mylima mergina atsisa
kė už jo tekėti.

šo, kad jus 
nerengdami 
mo tą dieną, 
landžio.

paremtumėt ją ligoje ir $100 pomirtinės, 
jokio parengi-1 Valdybos Narys.jokio parengi- j 
tai yra 23 ba- 

Step. Minkus, 
radio vedėjas. I

Metinis susirinkimas.
Sausio 18, seredoje, nuo 

----- 8 vakare, DLP Kliubo kam- 
Rengkimės į puikų pokylį, bariuose, 1436 Dorchester 

Sausio 22 d. vakare, Dor-I avė. įvyks susirinkimas Dor- 
netnviLietuviu Piliečiu cpicstci io oLA.. 3a J KJ). V ĮSI 

" į! nariai būtinai turit dalyvau
ti. Bus renkama kuopos val- 

H ge.imų. A o vadyba ir SLA. referendumas 
galės linksmintis1 nukalu kėlimo centro, uzga- 

. ai gte-! veniy balius ir kiti kuopos 
reikalai.

M. Anestaite, sekretorė.

ch esteri o J
Kliubas rengia gardžią va
karienę, bus prirengta įvai
rių valgių ir gėrimų. Po va- ■ 
karienės g 
svečiai prie geros 
vens muzikos kiek tik svei- j 
kata leis.

Nekurie Dorchesterio vei
kėjai darbuojasi kad išju-i,- 
dint ir suorganizuot visus 
tos kolonijos lietuvius. Šalę 
SLA. kuopų, turime kliubą, 
užlaikome kambarius ir no
rime, kad visi Dorchesterio i 
lietuviai jame prigulėtų. 
Kliubo kambariai atidalyti', 
tris vakarus sąvaitėje, penk
tadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Kurie nori 
linksmai, draugiškai žiemos' 
vakarus praleisti, atsilanky
kite. Kurie dalyvauja, tie 
patenkinti. Rep. P. B.

Mirė Antanas Giedraitis.
Sausio 7 d. Brooklyn,N.Y. 

Greenpoint ligoninėje mirė ll 
Agnės ir Juozo Giedraičių I 
sūnūs Antanas, 28 metų am- | 
žiaus. Jis buvo atvestas iš I 
Lietuvos jaunas, virš 10 me- I 
tų, gyveno Bostone ir dirbo 
mėsų krautuvėse. Bus 
dojamas iš tėvų namų 
E. 3rd st., So. Bostone.

Radio programa.
Subatoj, 14 sausio, lietu

vių radio programa per sto-1 
tį W0RL, 8:00 vai. lyto, 
bus sekanti: (1) Dainininkė' 
Ona Turauskienė iš Cam
bridge; (2) V. Minkienė pa
sakys pasaką: (3) žinios iš 
Amerikos ir Lietuvos.

Nedėlioję, 15 sausio, ra
dio programa per tą pačią ' 
stotį, nuo 9:30 iki 10:30 vai. • 
ryto, bus sekantį: (1) Bag-| 
dono orkestrą iš Easthamp- 
tono; (2) dainininkės Zosėj 
Vaitkiutė ir Agnes Byans-' 
kiutė iš Brocktono.

Step. Minkus.

A. L NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
R ES. 251 CHĘSTNUT A V E..

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

lai- 
764 
Ak.

Pereitą subatą du bandi
tai Mattapane užpuolė žydo 
Dorsteino krautuvę, atėmė 
iš savininko $25 ir pabėgo.

reikia išpildyt INCOME 
duokit išpildyt prityru- 
Akauntantui,

Jeiim jums 
TAKSUS, 
sium Taksų

A. J YOUNG
(JANKAUSKAS)

Jis tame darbe prityręs ir turėsite 
sutaupų. Adresas:

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

Afe«-pHILCO 
ias RADIO

vo prieš planuojamą darbi
ninkų atleidimą. Policija 12 
jų areštavo už trafiko truk
dymą, bet vėliau visus pa
leido.

Kun. Forgrave gavo 3 me
tus kalėjimo.

Kun. William M. Forgra
ve, buvęs Anti-Saloon Ly
gos vadas, pereitą sąvaitę 
buvo nuteistas trims metams 
kalėjiman užtai, kad pavo
gė iš vienos moteriškės 
$36,700, kuriuos ji buvo jam 
patikėjus.

Lynne policija iškart už
klupo 3 gemblerių lizdus ir 
areštavo 15 žmonių.

East Bostono tunelis per 
1938 metus nesurinko gana 
pinigų nei išlaidoms apsi- 

Imokėti. Truko da $415,000.

I KOSTIUMŲ BALIUS

Ii Sausio-January 14, Šeštadieny 1!
Nuo 7:30 vakare,

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver gatvių, South Boston, Mass.

& Stepono Dariaus Moterų Auxiliary rengia Kos- & 
S tiumų balių. Už gražiausi ir juokingiausi kostiumą S 
R yra paskirtos vertingos dovanos. Kviečia visus da- R 
R lyvauti ir puikiai pasilinksminti. Įžanga 25c.
b GROS DVI ORKESTROS. KOMITETAS, h

Namo

Namo 
mane.

A.M. Dambrauskas
Karpenteris, Pent orius

Ablenai taisau viską prie 
Iš Lauko ir Viduje.

! unnt bile darbą prie 
pataisymo, kreipkitės , pas
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinamu kaina.

371 SILVER STREET.
SOUTH BOSTON MASS.

SOUth Boston <0822
OFISAS: 315 E.-Si reel.

TIK KĄ IŠĖJO. Su šešiais guzikais nustatyt stotis. 
Pastatomas ant žemės. Jų kaina buvo nustatyta 
$59.95, dabar mes jums pristatysime į namus tik 

už $39.95.

Aišku, ta kaina bus tik trumpam laikui, tad ne
laukit ilgai, UžSISAKYKIT TUOJAUS telefonu 
arba laišku.

Duodam ir lengvais išmokėjimais.

Gyvenantieji arčiau užeikit ypatiškai pasižiūrėti 
ir išgirskite kaip maloniai groja.

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

Tel. SOUth Boston 46W

Tel. SOU 4115 Res. SOU 2089

BROADWAY
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir 

šermenų Bukietais. <
Veltui pristatom iki 20 mylių.

Savininka. A. ZARDESKAS.
323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Telefonu 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1KOLA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
117 BUMMER STREET,

LAWRENCE, MASS,

Dr. Leo ,1. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Ūdos.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

GEO. C. STU KAS
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.

Kiekvieną kartą kuomet 
jus geriat stiklą Eliaus 
bravarninko reputacija 
išbandoma. PICKWICK

Tel. 28624 Gyv. 31132

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo - iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitariu.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12
5,
9.
12

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broadway, So. Bo»ton, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan
Glod ien es-C urry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) > 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKĄ

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchestw Street.

SO. BOSTON. MASS.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

visados bandymą pereina
□□

Telephone 

south 
Boston
1058

Iš KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

’ BON KOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

kamp. East Eighth St.,

L f o


