
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metama:
Amerikoje ................................... $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur..................  $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ........................ .. — $1.20
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ................................... $1.60
Apskelbimų kainų klauskit aišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New England, and about 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 40 Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071

THE TRAVELER---------------------------- ~LITHUANIAN WEEKLY

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS

253 Broadway, So. Boston, Mass.

SO. BOSTON, SPALIO-OCTOBER 5 D., 1938 M.
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071 METAI XXXIII

Sovietų Rusija Izoliuota, 
Trauksis iš Tautų Lygos

SU KAPITALISTINĖM 
VALSTYBĖM JAI NE 

PAKELIUI.
Per Čekoslovakiją Vokieti

jai atidaromas kelias j 
Ukrajiną.

, Maskva šiandien baisiai 
pasipiktinusi Francuzijos ir 
Anglijos nusileidimu 'fašis
tinei Vokietijai. Pasipikti
nusi netik dėl to, kad Hitle
riui buvo parduota demo
kratinė Čekoslovakija, bet 
ir dėl to, kad j Miuncheno 
konferenciją, kurioj ketu
rios didžiosios Europos val
stybės sprendė tokį opų Eu
ropos klausimą, Sovietų Ru
sija visai nebuvo pakviesta. 
Ją stačiai ignoravo, tartum 
jos visai pasauly nebūtų. O 
Sovietų Rusija tuo tarpu y- 
ra pati didžiausia Europos 
šąlis ir prie to da Tautų Ly
gos narė.

Taigi, kaip praneša “New 
York Times” koresponden
tas Harold Denny, Maskvo
je dabar pradėta kelti klau
simas, ar verta Sovietams 
prigulėti prie tos Tautų Ly
gos, kurios nariai aiškiai ją 
ignoruoja, o gal net ir są
mokslus prieš ją daro?

Ištiesų keista, kad ‘Sovie
tų Rusija, kuri turėjo apsi
gynimo- sutartį su Čekoslo
vakija ir su Francuzija, bu
vo palikta už durų, kuomet 
Anglijos, Francuzijos, Vo
kietijos ir Italijos diploma
tai susirinko į Miuncheno 
konferenciją Čekoslovaki
jos klausimą rišti. Kodėl į 
tą konferenciją buvo pa
kviestas Hitlerio sėbras 
Mussolinis, o ne Čekoslova
kijos draugas Litvinovas? 
Tai buvo padaryta dėl to, 
rako Maskva, kad toj kon
ferencijoj vyrautų fašistai. 
Anglijos Chamberlainas, 
kaip aiškus fašistų sėbras, 
balsavo su jais. Tuo budu 
prieš 3 fašistų balsus buvo 
tik vienas Francuzijos prem
jero balsas. Ir jis turėjo pa
siduot. Francuzijos presty- 
žas dabaFyra žlugęs, sako 
Maskva. Anglijos garbė taip 
pat susmuko. Abidvi dide
lės ir kitąsyk įtakingos tarp
tautinėj politikoj valstybės 
virto Hitlerio ir Mussolinio 
tarnaitėmis.

Šitas Anglijos ir Francu
zijos susmukimas pastatė į 
rimtą pavojų ir Sovietų Ru
siją. Nes per Čekoslovakiją 
dabar bus atidarytas Vokie
tijos militarizmui kelias prie 
Rumunijos aliejaus šaltinių, 
o per Rumuniją ir prie So
vietų Ukrajinos sienos.

Taigi dėl to Sovietų vadai 
dabar ir kelia klausimą: ar 
verta Sovietams prigulėti 
prie Tautų Lygos, kuri užsi
ima tiktai tuščiais pasikal
bėjimais, o nieko neveikia 
smurtininkams ir užpuoli
kams suvaldyti? Ar nege
riau butų Sovietams iš tos 
kompanijos pasitraukti ir 
ruoštis apsigynimui, nes da
bar jau aišku, kad iš kapita
listinių valstybių ji negali 
sau pagalbos tikėtis, jeigu ji 
butų užpulta.

Per pereitą subatvakarį ir 
nedėldienj Bostono apylin
kėje 9 asmenys buvo už
mušti automobiliu nelai
mėse. ” '■*

Anglijos Sąmokslas 
Su Fašistais.

Sieksią sunaikinti Ameriką, 
Francuzija ir Rusiją.

“The Greenwich Time” 
šią savaitę išspausdino įdo
mų straipsnį apie Anglijos 
Chamberlaino sąmokslą su 
fašistinėmis valstybėmis. 
Sąmokslas esąs atkreiptas 
prieš Francuziją, Rusiją ir 
Ameriką. Dabartinę Angli
jos politiką nustatanti ir 
kontroliuojanti žinoma fa
šistinė Clivedenų klika. Ši
tas reakcijos lizdas iš kalno 
jau padaręs su Hitleriu su
tartį sunaikinti Čekoslova
kiją, ir todėl Hitleris taip 
akyplėšiškai prie jos priki
bęs. Jis žinojęs, kad Cham- 
beglaino vadovaujamoji 
Anglijos valdžia karo Vo
kietijai neskelbs, o jeigu 
Francuzija butų karą pra
dėjusi, tai ji butų buvusi su
mušta.

“Tarp Anglijos, Vokieti
jos ir Italijos yra sudarytas 
milžiniškas blokas pasau
liui užvaldyt,” sako minėto
jo straipsnio autorius, Wy
the Williams. To bloko tiks
las esąs visų pirma sunai
kinti Francuzijos respubli
ką, ar bent pastatyti ją į to
kią poziciją, kad ji liktų be
jėgė. Tuomet pradėt spaus
ti Rusiją, o paskui Jungti
nes Valstijas. Dėl šito vel
niško Anglijos fašistų plano 
dabar rezignavęs ir Angli
jos laivyno ministeris.

ISPANIJOJ MUŠĖSI 80 
ORLAIVIŲ.

Ispanijos fašistai vėl pra
dėjo atakuoti lojalistų pozi
cijas Ebros paupiu. Pereitą 
nedėldienj tų pozicijų bom
barduoti atlėkė 55 fašistų 
orlaivių. Nuo žemės tuoj pa
kilo 25 lojalistų -orlaiviai ir 
puolė užpuolikus. Ore pra
sidėjo smarkus mušis, per 
kuiį buvo numušti 2 fašistų 
orlaiviai ir 2 lojalistų. Pas
kui fašistų lėktuvai pabėgo.

Vėliausios žinios sako, 
kad lojalistų armija pradė
jo prieš fašistus kontraofen- 
syvą.

ANGLIJA PASKOLINO 
ČEKOSLOVAKIJAI 

$50,000,000.
Anglijos premjeras Cham

berlainas pranešė parla
mentui, kad jis liepęs Angli
jos valstybės bankui tuojaus 
paskolinti Čekoslovakijai 
$50,000,000. Vėliau gal bu
sią paskolinta da $100,000,- 
000, nes Čekoslovakijos val
džia prašiusi iš viso 150 mi- 
lionų dolerių.

KITAS VIESULAS UŽ
MUŠĖ 27 ŽMONES.

Pereitos sąvaitės pabai
goje Jungtinių Valstijų pie
tuose buvo kilęs kitas viesu
las, kuris pridarė labai nuo
stolių South Carolines val
stijoj. Daugiausia tenai nu
kentėjo Charlestono mies
tas, kur 27 žmonės buvo už
mušti ir apie 300 sužeisti. Iš 
tenai audra nuėjo į šiaurę ir 
išrodė kad užgaus Naująją 
Angliją, bet pasuko į rytus 
ir nuužė į Atlanto vandeny
ną.

Daladier Nebuvo So
vietų Įgaliotas.

Spaudoje buvo pasklidę 
gandų, kad Sovietų Rusija 
buvo įgaliojusi Francuzijos 
premjerą Daladierą kalbėti 
Miuncheno konferencijoj 
jos vardu, kas reikštų, jog 
ir ji, Sovietų Rusija, prita
rė paaukoti Čekoslovakiją 
fašistinėms valstybėms. Bet 
dabar pasirodo, kad tai ne
tiesa. Oficialė Sovietų žinių 
agentūra Tass paskelbė 
Maskvoj, kad Daladier ne
buvęs Sovietų Rusijos įga
liotas ir negalėjęs jos vardu 
Miuncheno konferencijoj 
kalbėti. “Su Miuncheno nu
tarimais Sovietų valdžia 
nieko bendra neturėjo ir ne
turi,” baigia Tass.

išsilaikyt.
“New York Times” ko

respondentas praneša iš 
Prahos, kad Čekoslovakijos 
oficialiuose sluogsniuose da
bar esąs gyvai svarstomas 
klausimas, ar nevertėtų vi- 

Isai susidėti su Vokietija? 
Buvusiems draugams ir są
jungininkams Čekoslovaki
ją kaip peiliai supiausčius ir 
palikus ją nežinomam liki
mui, ji pasijuto negalėsianti 
viena pati ant kojų atsistoti 
ir nepriklausomai gyventi. 
Vienintelė jai išeitis, tai su
sidėti su stipresne valstybe.

, Kadangi Francuzija ir Ang
lija ją pardavė, tai prie sa
vo pardavikų glaustis jau 
negalima. Verčiau susidėti 
jau su Vokietija, tuomet 
bent nebus iš jos pusės per
sekiojimo. Tiesa, nevisi Če
koslovakijos ministerial to
kiam planui pritaria; yra 
labai priešingų. Užtai gi da
bar norima ministerių kabi
netas perorganizuoti taip, 
kad užsienio politikos klau
simu visi galėtų susitarti.

VENGRIJA REIKALAUJA 
IŠ ČEKOSLOVAKIJOS 

800,000 VENGRU.
Kadangi Hitleris atsiėmė 

iš Čekoslovakijos visus vo
kiečius, o Lenkija lenkus, 
tai Vengrijos diktatorius 
reikalauja, kad jam butų 
atiduoti vengrai. Šiomis die
nomis jisai nusiusiąs Čeko
slovakijai iš dviejų reikala
vimų susidedantį ultimatu
mą, būtent:

1. Kad tos Čekoslovakijos 
vietos, kuriose gyvena aiški 
vengrų didžiuma, butų tuo
jaus be jokių ginčų perduo
tos Vengrijai.

2. Kad kitose Čekoslova
kijos dalyse, kur vengrų 
huošimtis neaiškus, butų 
pravestas plebiscitas, kas; 
reiškia, leisti patiems gy-[ 
ventojams nubalsuoti, kur 
jie nori prigulėti.

SAKO, ČEKAI UŽMUŠĖ 
70 LENKŲ.

Pereitą sąvaitę Varšuvos 
dienraštis “Wieczor War- 
szawrski” išspausdino užsi
puolimą ant Čekoslovakų, 
kad paskutinėmis įtempimo 
dienomis ant Lenkijos-Če- 
koslovakijos sienos buvę už
mušta 70 lenkų, o sužeistų 
esą šimtai. Daugiausia len
kų žuvę nuo elektrizuotų 
vielų, kurias čekai užtiesę 
pasieny. Na, tai ko tenai 
lenkai lenda?

MUSSOLINIS VĖL “IŠ
GELBĖJO PASAULĮ.’’ 
Ispanijos fašistų vadukas 

Franco paskelbė savo armi
jai “manifestą,5’ pareikšda
mas, kad Mussolinis “vėl 
išgelbėjo pasaulį iš bolše
vizmo pavojaus.” Pirma jis 
sutriuškinęs “Maskvos ga
lybę” Ispanijoj, o dabar... 
Čekoslovakijoj. Taip, pagal 
Franką, Čekoslova k ij o s 
“bolševizmas grūmojęs vi
sam pasauliui,” bet didis va
das Mussolinis nuvykęs į 
Miuncheno konferenciją ir 
padaręs tam pavojui galą.

Fašistai kalba kaip pami
šėliai.

ANGLAI NUKIRTO DA 
52 ARABU.

Apie 10 mylių į šiaurę 
nuo Jeruzalės pereitos są
vaitės pabaigoje įvyko du 
susirėmimai tarp anglų po
licijos ir arabų partizanų. 
Jeruzalės žinios sako, kad 
šituose susirėmimuose ang
lai užmušė 52 arabu ir pa
ėmė 20 šautuvų. Anglų pu
sėj buvo užmuštas vienas 
karininkas. •

ANGLIJA SIUNČIA 5000 
KAREIVIŲ ČEKOSLO

VAKIJON.
Londono žiniomis, šiomis 

dienomis iš Anglijos bus nu
siųsta Čekoslovakijon 6 an
glų bataljonai, kurie prižiū
rėsią “tvarkos” dalinant fa
šistams Čekoslovakijos res
publiką. Į bataljoną eina 
apie 800 kareivių, taigi 6 
bataljonai sudarys apie 
5000 vyrų.

VOKIEČIAMS TEKO 
GARSUS ČEKŲ KU

RORTAI.
Ziudetų vokiečių apgy

ventuose plotuose, kurie da
bar teko Vokietijai, buvo 
visam pasauly pagarsėję 
kurortai Karlovy Vary (vo
kiškai Karlsbad) ir Marins- 
ke Vary (Marienbad).

HITLERIS KELIA NAUJĄ 
PASKOLĄ.

Pereitą sąvaitę Vokietijos 
kiečius, o Lenkija lenkus, 
valdžia paskelbė 1,500,000,- 
000 (pusantro biliono) mar
kių vidaus paskolą. Tai jau 
trečioji paskola šiais metais 
ir keturioliktoji nuo 1935 
metų.

IŠSPROGDINTAS ČEKŲ 
TRAUKINYS SU AMU

NICIJA.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad Lenkijos pasieny, Če
koslovakijoj, pereitos sąvai
tės pabaigoje sprogęs čeko
slovakų traukinys su amuni
cija.

PLĖŠIKŲ GAUJA GAVO 
363 METUS KALĖJIMO.
Pereitą subatą Philadel- 

phijoj teisėjas McDevitt pa
smerkė 11 plėšikų gaują 
kalėti iš viso 363 metus. Vi
si jie prisipažino kaltais. 
Devyni jų vieną sykį buvo 
susitarę užpulti ir apiplėšti 
taksų kolektoriaus ofisą.

$350,000 OBUOLIŲ AU
GINTOJAMS.

Šią sąvaitę laikraščiuose 
pasirodę žinia, kad federa
linė valdžia neužilgo išmo
kėsianti apie $350,000 pa
šalpos tiems Naujosios An
glijos farmeriams, kurių 
obuolius viesulas iškrėtė.

Čekai Gali Susidėt Rooseveltas Supyko. 
Su Vokietija.

Apleisti draugų ir sąjungi
ninkų, jie vieni negali

Vokiečių ir Lenkų Armi
jos Užima Čekoslovakiją

Šmeižikai galų gale išve
dė prezidentą Rooseveltą iš 
kantrybės. Visi gerai atsi
mena, kaip Rooseveltas no
rėjo įvykinti potvynių kon
trolės planą Naujoj Angli
joj, kad upės negalėtų gy- 

i ventojams nuostolių dalyti. 
Bet republikonai ir kiti re
akcininkai stojo prieš tai 
piestu. Ypač potvynių kont
rolės planui priešinosi Ver- 
monto gubernatorius Aiken 
ir New Hampshire guberna
torius Murphey su senato
rium Bridges. Visi ti*ys jie 
republikoniški reakcinin
kai. Visi jie aiškino, kad 
Rooseveltas norįs but “dik
tatorium,” lendąs į valstijų 
vidaus reikalus. Tai esą “in
vasion of state rights.”

Bet kai dabar užėjo ura
ganas su potviniu ir pridarė 
šitų valstijų gyventojams 
baisių nuostolių, tai tie pa
tys begėdžiai politikieriai 
pradėjo viešai smerkti pre
zidentą Rooseveltą, kad jis 
nieko nedarąs potviniu pa
vojams pašalinti. Dėl to 
Rooseveltas jau neiškentė ir 
pasakė, kad tai yra šlykštus 
melagiai ir šmeižikai.

ORLAIVIS LEKIA 350 
MYLIŲ PER VALANDĄ.
East Hartford, Conn.—Šį 

panedėlį lakūnas Earl Oil
man, skraidydamas čia mo
noplanu “Time Flies,” išvy
stė 350 mylių per valandą 
greitį, bet orlaivis šitokio 
greitumo neišlaikė ir truko 
pusiau. Lakūnas iškrito lau
kan, bet nusileido žemėn 
parašiutu sveikas.

PALIKO SOCIALISTUI 
LEWISUI $2,000.000. 
Philadelphijoj mirusi Mrs.

Henrietta Rush Baker pali
ko arti 4 milionų dolerių pi
nigų, kurių pusę gauna 
Massachusetts socialistų or
ganizacijos sekretorius, drg. 
Alfred Baker Lewis.

SUDEGĖ 6 ŽMONĖS.
Deep River, Conn. — Pe

reitą nedėldienj netoli nuo 
čia žuvo liepsnose 5 vaikai 
ir jų tėvas. Ugnis kilo ku-< 
riant pečių. Matyt, buvo už
pilta kerosino ir įvyko spro
gimas. Tai atsitiko darbi
ninko Beckwitho šeimynoj.

NUŠOVĖ MOTERĮ IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

Biddeford, Me.—Šį utar- 
ninką buvusis policmanas 
Bilideau čia nušovė tūlą 
Mrs. Leach ir pats nusišovė, 
palikdamas našlaičiais šešis 
savo vaikus.

PALIKO $25,000,000.
Pittsburghe mirė Geaotge 

W. Crawford, Columbia 
Gas & Electric korporacijos 
galva, palikdamas $25,- 
000,000. Tai vis darbininkų 
uždirbti turtai.

ARABAI ŽUDO IR DE
GINA ŽYDUS.

Associated Press prane
ša, kad Tiberijoj, Palesti
noj, arabai pereitą sąvaitę 
užmušė 19 žydų ir sudegino 
jų lavonus.

JAPONAI SVEIKINA 
BERLYNĄ.

Japonų valdžia prisiuntė 
Berlynui pasveikinimų, kad 
pavyko apiplėšti Čekoslova
kiją. Mat, razbaininkas raz- 
baininkui užjaučia.

HITLERIS GAVO KĄ 
TIK NORĖJO.

Keturių valstybių konferen
cija Miunchene nutarė su- 

raižyt čekų respubliką 
be karo.

Pereitą sąvaitę jau išrodė, 
kad be karo neapsieis. Hit
leris pranešė Anglijai, kad 
jo armija tuojaus pulsianti 
Čekoslovakiją, jeigu jo rei
kalavimai nebus išpildyti iki 
28 rugsėjo 12 valandos. Pre
zidentas Rooseveltas mušė 
da vieną telegramą Berly
nan, patardamas nacių erš- 
tui susilaikyti nuo karo žy
gių. Antrą telegramą Roo
seveltas mušė Mussoliniui į 
Romą, prašydamas jį pavei
kti Hitlerį.

Visa to pasekmėj buvo 
sušaukta keturių valstybių 
galvų konferencija Miun
chene. Susirinko Anglijos, 
Francuzijos, Vokietijos ir 
Italijos premjerai su savo 
patarėjais. Sovietų Rusija 
buvo aplenkta. Ir šita kon
ferencija nutarė išpildyti 
visus Hitlerio reikalavimus. 
Suglaudus, tas nutarimas 
yra toks:

1. Čekoslovakija pradės 
trauktis iš Ziudetų vokiečių 
apgyventų vietų 1 spalių 
dieną.

2. Anglija, Francuzija iri 
Italija užtikrina Vokietiją, 
kad iki 10 spalių Čekoslova
kijos valdžia pasitrauks iš 
visų vokiškų sričių, nesuga
dindama esamų tenai įren
gimų, o jei kas bus suga
dinta, tai Čekoslovakijos 
valdžia turės užtai atsakyti.

Toliaus nutarimas pažy
mi ir zonas, kurios kokiu 
laiku turės būti čekoslova
kų apleistos ir vokiečių ar
mijos užimtos. Pirmą zoną 
vokiečių kareiviai užėmė 
jau pereitą subatą.

Toliau bus paskirta tarp
tautinė komisija, kuri pra
ves plebiscitą tose Čekoslo
vakijos vietose, kur vokie
čių nuošimtis nėra aiškus. 
Plebiscitas turės įvykti ne 
vėliau lapkričio pabaigos.

Lenkų ir vengrų klausi
mui išrišti Miuncheno kon
ferencija paskyrė 3 mėne
sius laiko.

Šitoks planas buvo pa
duotas Čekoslovakijos val
džiai priimti arba atmesti. 
Žinoma, ji priėmė, nes kito
kios išeities jai nebuvo.

Bet lenkai nelaukė 3 mė
nesių savo klausimui išrišti. 
Varšuva tuojaus pasiuntė 
Čekoslovakijos valdžiai ul
timatumą, kad į 24 valan
das lenkų apgyventas Čeko
slovakijos pakraštis butų 
atiduotas Lenkijai, kitaip 
lenkų armija tuojaus laušis 
Čekoslovakijon. Visų ap
leista ir iš visų pusių puola
ma, Čekoslovakijos valdžia 
turėjo priimti ir Lenkijos 
ultimatumą.

Taigi lenkų ir vokiečių 
armijos dabar jau užima 
atiduotus joms Čekoslova
kijos pakraščius.

Nors karas laikinai iš
vengtas, bet ne visi tuo pa
tenkinti. Čekoslovakai ver
kia. Sovietų Rusija aštriai 
kritikuoja Čekoslovakijos 
pardavimą. Francuziįoj ir 
Anglijoj taipgi aštriai savo 

[valdžios yra smerkiamos. 
(Anglijos laivyno ministeris 
net rezignaciją padavė. Sar
mata šitaip pilvu šliaužiot 
prieš barbarą, kaip Cham
berlainas šliaužioja prieš 
Hitlerį, sako anglai. Su dik- 

I tatoriais reikia šarvuota 
1 kumščia argumentuoti, o ne 
saldžiais žodžiais, sako 
franeuzai.

Opozicijos žmonės Angli
joj ir Francuzijoj tvirtina, 
kad karo pavojus šitokiu 
nusileidimu Hitleriui nebus 
pašalintas; jis bus tik laiki
nai atidėtas. Kai Berlyno 
bučeris sugromulos Čeko
slovakiją, jis pradės reika
lauti daugiau aukų. Ir tuo
met jau sunkiau bus su juo- 
kovoti, nes jis bus daug stip
resnis ir geriau karui pasi
ruošęs. Po Čekoslovakijos 
gal seks Klaipėdos kraštas, 
Lenkijos koridorius ir kitos 
teritorijos.

BRONĖ NEVIACKA1TĖ 
ŽUVO AUTOMOBILIAU 

NELAIMĖJ.
Tarp Bostono ir Provi- 

dence'o pereitą sąvaitę bu
vo užmušta automobilių ka
tastrofoj Bronė Neviackai- 
tė, 25 metų amžiaus lietu
vaitė iš Norwoodo, Mass. 
Jos 17 metų amžiaus brolis 
Jonas buvo sunkiai sužeis
tas. Toj pačioj katastrofoj 
buvo da viena moteris už
mušta ir keli kiti sužeisti, 
bet jie, kaip išrodo iš pavar
džių ne lietuviai.

Užmušta Bronė Neviac- 
kaitė, kaip rodos, bus Juozo 
Neviacko (Antano Neviac- 
ko pusbrolio) vaikai.

KATALIKAI PRADĖJO 
KARĄ PRIEŠ KOMU

NISTUS.
Pereitą nedėldienj Hart

forde susirinko Romos ka
talikų klerikalų suvažiavi
mas, kur kalbėtojai paskel
bė karą komunistams ir “vi
siems kitiems bedieviams.” 
Visi Amerikos katalikai ra
ginami kovoti prieš komuni
stus ir “ginti Amerikos de
mokratiją.” Mat, ir popie
žiaus agentai kalba apie de
mokratiją. O Ispanijoj jie 
eina išvien su fašistais prieš 
demokratinę respubliką.

MOONEY BYLA VYRIAU
SIAME TRIBUNOLE.
Šį panedėlį Washingtone 

atsidarė Vyriausiojo Tribu
nolo rudeninė sesija, kurios 
bylų sąraše yra ir Tarno 
Mooney byla. Taigi neužil
go išgirsime paskutinį justi-, 
cijos žodį, kurio reikėjo 
laukti apie 20 metų.

APIPLĖŠĖ TROKO VE
ŽIKĄ.

Bostono priemiesty Milto- 
ne pereitą subatą du. bandi
tai užpuolė skalbyklos tro- 
ką, nusivarė jį nuo kelio, lie
pė vežikui užgesinti žibu
rius, paskui atėmė iš jo $30 
pinigų ir pabėgo.

South Bostone policija 
aną vakarą sugavo airišiuką 
McGahaną, kuris buvo pa
vogęs automobilį ir bėgda
mas sumušė kelias kitas ma
šinas.
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NUSIGANDO “TĖVY
NĖS” IŠKĖLIMO.

Susivienijime yra kilęs 
sumanymas iškelti “Tėvy
nę” ir visą CT A 
New Yorko 
Tas įvarė 
“Vienybei,” 
vėj “Tėvynė

SLA. centrą iš 
Į Pittsburghą 

didelės baimės 
kurios spaustu

vėj “Tėvynė” dabar yra 
spausdinama. Todėl 27 rug
sėjo laidoj ji (“Vienybė”) 
i ašo :

“Tėvynės redaktoriui va 
dovaujant, SLA. šeimininkai, 
ar bent jų didžiuma, ruošiasi 
sudaryti Susivienijimui nepa
prastus nuostolius... VIENY
BĖ nuo pat Susivienijimo įsi 
kūrimo pradžios visą laiką 
per virš 50 metų, tarnavo 
SLA. reikalams ir gelbėjo jo 
išugdymui. (Ir ne bet kaip 
“gelbėjo.” Palengvino jį net 
ant $33,000! — “Kel." Red.) 
Tad ir dabar skaitome savo 
pareiga prasergėti SLA na 
rius apie rengiamus jų organi
zacijai nuostolius.

“Dabartiniais laikais pirkti 
naują namą Pittsburghe ir te
nai perkelti SLA .centro rašti
nę ir Tėvynės spaustuvę yra 
stačiai beprotiškas užsispyri
mas. Jei jau SLA. viršininkai 
numato Susivienijimui didelę 
naudą iš perkėlimo centro į 
Pittsburghą, tai gali bent pa
laukti palankesnių laikų.”

Na, o kodėl “Vienybė” 
nepasako, kada tie “palan
kesni laikai” bus? Ar tada, 
kai namai pabrangs?

Ištikrujų, tai dabar kaip 
tik ir yra palankus laikas 
namus pirkti, nes dabar na
mai parsiduoda už pusdykį.

Žinoma, persikėlimas lė- 
šuos. Bet to reikalauja ap
linkybės, o ne “beprotiš
kas” viršininkų užsispyri
mas, kaip “Vienybė” norėtų 
aiškinti. Viena tų aplinky
bių yra ta, kad dabartinis 
Centro namas, kurį “tautie
čiai” Susivienijimui įkišo už 
apie $30,000, jau griūva ir 
bet kurią dieną gali but 
Public Safety Departamen
to uždarytas, kaip pavojin
gas žmonių gyvybei. Antra, 
pats SLA. čarteris reikalau
ja, kad centras butų Penn- 
sylvanijoj. Jeigu kas įskųs
tų, kad jis New Yorke, tai 
valdžia tuojaus pareikalau
tų kelti jį tenai, kur jis turi 
but.

Taip anais metais atsitiko- 
su katalikų Susivienijimu. 
Jų centras buvo Brooklyne,,- 
o čartery buvo pažymėta, 
kad turi but Pennsylvani- 
joj. Kažin kas įskundė, ir 
katalikai tuojaus turėjo sa
vo centrą kelti iš New Yor
ko valstijos į Pennsylvani- 
ją-

O kas gali užtikrinti, kad 
koks “tautiškai nusiteikęs” 
fašistas neįskųs SLA?

Taigi, dabartinė SLA Pil
domoji Taryba labai gerai 
daro, kad stengiasi apsau
goti organizaciją nuo šito
kių “siurpryzų.” Juk ne lai
kas bus jieškoti vietos, kuo
met valdžia palieps kraus
tytis.

IŠAIŠKINO VELNIO 
GUDRYBES.

Lietuvos kunigų “Šalti
nis” aiškina davatkoms, kas 
yra laisvamaniai. Girdi:

“Tikrasis laisvamanių var
das yra bedieviai. Tai amžino
ji velnio taktika kovoje su 
Dievu, kad jis nuolat pasiren
ka ir naują ir patraukliai 
skambantį vardą.”
Vadinasi, velnias 

gražų laisvamanio 
kad galėtų apgauti 
bet klebonai iš 
pastogės ėmė šitas velniškas 
gudrybes ir iškėlė aikštėn.

Gudrus yra velnias, bet 
ne vėplos ir mūsiškiai dūšių 
ganytojai. Ar nevertėtų 
jiems susidėti su Šėtonu į 
vieną kompaniją ir pradėt 
kokį nors biznį?

išrado 
vardą, 
Dievą, 

“Šaltinio”

LI-LIŪDNAS DIEVO 
KIMAS.

Lietuvos kunigų leidžia
mas “Ūkininkas” (nereikia 
maišyt su “Lietuvos Ūkinin
ku”) 32-ram numery rašo:

“štai gi aplinkui mus verda 
tikybinė kova ir tremia Dievą 
lauk iš SSSR ir Vokietijos. 
Kur gi Dievulis prisiglaus? 
Tai šitas Lietuvos jaunimas,

“VIENYBĖS” ADMINIST
RATORIUS SUSILAIKĖ...

Klerikalų “Draugas” ra
šo :

“ ‘V-bė’ praneša, kad jos ad 
ministratorius Trečiokas į Lie
tuvą savo laikraščio reikalais 
nevažiavęs. Apie jo kelionę į 
Lietuvą buvo pranešę kairių
jų laikraščiai. ‘V-bės’. redakto
rius mus bara, kad mes tą ži
nią pakartojome. Kam čia 
bartis. Juk mums nesunku 
pranešti ir tai, kad p. Trečio
kas nuo važiavimo susilaikė, 
nes tur but pajuto, kad sunku 
bus ir Lietuvoj ką nors laimėti 
laikraščiui, kuris nedaug įta
kos išeivijos tarpe teturi.”
Kai dėl įtakos išeivijos 

tarpe, tai negali ja pasigirti 
nei “ĮJraugag.”

Šiandien kalbama apie į slovakijos valstybės atkuri- 
Čekoslovakijos kovą su Žiu- me.
dėtų vokiečiais. Bet šis gin- Naujai atkurtosios Čeko- 
čas nėra šių dienų padaras, slovakijos tautybių santykis 

buvo toks: 65¥2 nuošimčių 
čekoslovakų, o 34*/ž nuo
šimčių kitų tautybių žmonių 
—vokiečių, vengrų, rusinu, 
lenkų ir žydų. Nuo 1919 iki 
1920 metų Čekoslovakiją 
valdė čekoslovakų tautinės 
koalicijos vyriausybė, o vo
kiečiai buvo opozicijoje. Po 
1926 metų čekoslovakų ir 
vokiečių pilietinės partijos 
susitarė; opozicijoje pasili
ko čekoslovakų ir vokiečių 
socialdemokratai. 1937 me
tais buvo sudalyta tokia vy
riausybė, į kurią įėjo ir vo
kiečių žemdirbių, katalikų 
ir socialdemokratų partijos 
atstovai. Tokia koalicija pa
siliko iki šių metų kovo mė
nesio.

Bet kai Hitleris prijungė 
prie Vokietijos Austriją, ta
da Ziudetų vokiečiai Čeko
slovakijoj išėjo iš valdžios 
koalicijos ir pareiškė, kad 
jie taip pat nori dėtis prie 
Vokietijos.

Nuo to ir prasidėjo da
bartinis krizis. Vokietijoj 
buvo paleista dabar visa 
propagandos mašinerija. 
Pradėta skelbti per- radio ir 
spaudoje, kad Ziudetų vo
kiečiai Čekoslovakijoj mirš
ta badu, kad jie tenai ne
žmoniškai persekiojami ir 
todėl Vokietija turi juos 
gelbėt.

Reikia pažymėti, kad ši
tai propagandai ir sąlygos 
susidėjo labai palankios. 
Mat, Ziudetų vokiečių ap
gyventose vietose yra pla
čiai išsivysčiusi pramonė ir 
žmonės tenai dirba dau
giausia fabrikuose, tuo tar
pu kai kiti Čekoslovakijos 
gyventojai gyvena daugiau
sia iš žemės ūkio. Todėl kai 
užėjo pasaulinis pramonės 
krizis, Čekoslovakijos ūki
ninkai jo daug nepajuto, o 
fabrikų darbininkai, vokie
čiai, pasiliko be darbo ir jų 
būklė ištikrujų pasidarė 
sunki. Hitleriui čia kaip tik 
ir buvo proga rėkti, kad po 
Čekoslovakijos valdžiai vo
kiečiai miršta badu.

cas 
Jis prasidėjo da tuomet, 
kuomet nebuvo nei Čekoslo
vakijos respublikos, nei 
Ziudetų vokiečių kaipo to
kių. Dabartinis ginčas eina 
uuo kelių šimtmečių, tik da
bar jis, pasiekė kulminacijos 
laipsnio.

Visų pirma reikia atsi
minti vadinamąjį Trisde- 

| šimties Metų Karą, kuris ki- 
! lo 1618 metais tarp Vokieti
jos katalikų ir protestonų. 
Katalikiškosios Austrijos 
Hapsburgai tada norėjo su
mušti pratęstomis ir visoj 
Vakarų Europoj atsteigti 
popiežiaus galybę. Jiems į 
pagalbą buvo atėjus ir kata
likiškoji Ispanija. O prieš 
juos kovojo Švedija, Dani
ja, protestoniški Vokietijos 
kunigaikščiai ir Bohemija, 
kurios gyventojai šiandien 
vadinasi čekais. ,

Nors katalikiškoji Austri
ja protestoniškų vokiečių 
nenugalėjo, bet Bohemiją 
(čekus) ji pasiglemžė ir 
tuojaus pradėjo ją perse
kiot. Buvo konfiskuotos če
kų dvarininkų žemės. Po to 
karo daug čekų prekybinin
kų, amatninkų ir kitų veikė
jų, jų tarpe ir žinomasis fi
losofas ir humanistas Co- 
menius, buvo iš savo tėvy
nės ištremti. 1774 metais 
specialiu imperatoriaus de
kretu buvo uždrausta varto
ti čekų kalba mokyklose ir 
įstaigose. Deja, kaip dažnai 
visada buna, šis gimtosios 
kalbos uždraudimas čekų 
tautą paskatino prie atgi
mimo. 1848 metų įvykiuose 
Austrijos čekai vėl buvo at
sikovoję savo vaidmenį.

A - , . . , .... Vienoje kilus sąmyšiui,
9. Ūkininkai labai apsun- reichstagas turėjo išsikraus-

■ Vr7~r-^. tyti 1 Moravijos miestelį 
, -.. , -, - . - - l kininkams neduo- Kremzira. Čia buvo sudary-

zmo- būti tuos karžygius nepa- dama užtektinai paramos ta -a Austrijos konstitu- 
r rnireri ntornufinna I .urlioa 4m4-s ..r. u

čia matyt Anglijos premjeras Chamberlainas (kairėj) ir Vokietijos reikalų ministeris 
Joachim von Ribbentrop, kurie nutarė paaukoti demokratinę Čekoslovakiją ant šašiz- 
mo aukuro, kad patenkinus Hitlerį.

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN
IŠRODO — CH. PUŠYNAS. —

| rūpina arba rūpinasi mažai.
3. Mažai rūpinasi agrikul- 

Itura.
— | 4. Nesirūpina ūkininkų 

švietimu ir neduoda pamo-

5. Didelė ūkininkų didžiu
ma dabartinei valdžiai ne
pritaria.

6. Lietuvoje nėra nei 
nei susirinkimų

. cncuiuu 11 ncuuuua p
musų ‘Pavasaris’ ima Dievą j New Yorke komunistai j lovestoniniais peštukais vie- kų apie sanitariškumą. 
savo globon ir kviečia į musų 1 atšaukė savo kandidatų są- ną dieną uniją statytų, o ki- 
tautą.”
“Laisvoji Mintis” dėl to 

pastebi:
“Tikrai liūdnas Dievo liki

mas, kad nebeturi vietos savo 
‘sutvertame’ pasaulyje. Vargu 
ar jį beišgelbės nuo galutinio 
sunykimo ir Lietuvos davatkė
lės bei davatkynai.”

,rašus ir pareiškė, kad jie,tą dieną griautų, 
rems Amerikos Darbo Par-' 
tijos sąrašą. Tai yra geras _ _ __
žingsnis. Butų gerai, kad ii įNegrino valdžia jau paliuo- spaudos, 
socialistai taip padarytų.'suoja svetimšalius liuosno-'laisvės.
Tos dvi radikalės partijos j rius. Jų tarpe kovojo keli Į 7. Lietuvoje perdaug viso- 
per rinkimus gauna tik po desėtkai ir lietuvių jaunuo- kių valdininkų, 
kelis desėtkus tūkstančių lių. Tūli jų jau paguldė sa-į 8. Perdaug i 
balsų, o šimtai tūkstančių Į vo galvas už demokratiją ir' perdaug slaptų 
balsų tenka demokratams ii nebegrįš iš Ispanijos. Keli ninku, 
republikonams. Dabar, atsi- sugryžo sužeisti, kiti gana| c 1.

TRIUKŠMAUTI NEREI- stojus į rinkimus Amerikos nuvarginti. Visų pirmeiviš- kinti mokesčiais.
KIA. Darbo Partijai, kuri susiri- kų žmonių pereiga turėtų'

“Laisvė” sako kad “N. ,šusi .su.Progresyviais .: ... ' f .........   — r-
Gadvnė” ir “Keleivis” šukė-j Hėmis iš lepublikonų ii de- |miišti. Inter national La dies triobėsiams statydinti. cįja Jos sudarymo vienas 

< --• - Jn.nVratnnnrtnn v,at darbi. .Wnrtpi-c TTnnn D Dn. 11. per maZOS kaiUOS ukl- ' svarbiaUsiU asmenų bUVO
Į čekų istorikas Paleckis. To
je konstitucijoje Austrija 
buvo numatyta federacine 
valstybe. Visos mažumos 
turėjo gauti savo autonomi
jas, jų tarpe ir čekai Bohe
mijoje. Tačiau prieš tokią 
autonomiją griežtai stojo 
Bohemijos (dabar Ziudetų) 

.5-—- v r /7 7^ I vokiečiai. • Jie, kaip vokie- 
kvieciu tuojaus uzsistatyti Į-ja: tuomet priešinosi
tūkstantį dolerių, as irgi už-;bohemams (čekams). Pla- 
sistatysiu, ir tegul bešališka nas baif?ėsi tuo> kad Austri. 
komisija nuspręs, ar as sa-|jos Kai*alius Juozas-Franas 
kau tiesą, ar ne. , (Hapsburgas), tuomet bu-

T. Matas. Į damas vos 18 metų amžiaus

Ispanijos demokratiškoji

H JUU11UV .niŲ VčllUllllIinų.

Tūli jų jau paguldė sa-1 8. Perdaug policijos ir 
žvalgybi-

lę “didelį Šurna dėl to, kad^0^ Parti^’ J™ darbi-■ Workers’ Unija su D. Du- 
Brooklyno lietuviu komuni-1 nml5ai tur^ remtl .......... ...
stu kuopa ismete is savo ei- - . .... . , , —- . . « .
liu tūla Buivydą ” Ji klau- Pasidėtų — progresyvių lai- nems duoda darbo. Amai- viena mintis, kuri, nesutin
ka • “Dėl ko či-?riiin trinkš- dėjimas butų užtikrintas gameitų unija irgi kalba ka su valdžios politika;
mauti?” ‘ jNew Yorko miesto ir steito apie tų karžygių parėmimą, ypa£ persekiojami —~—

Žinoma, kad triukšmauti >inkimuosej____
nereikia. Ir niekas netriukš- .. ........ „L
mauja. Buvo tik paaiškinta, tinės rietenos lyg ir pasibai- 
dėl ko ir kaip tai atsitiko, jgė. Amalgameitų unijos pre-.
Ir mums rodos, kad to gali zidentas S. Hillmanas įstatė 
užtekti.atgal, rodos, keturis komu-

junKai turėtų rėmu ją. Jei-'binskiu priešakyje toje sri- ninku produktams.
gu komunistai ir socialistai tyje jau darbuojasi. Neku- 12. Persekiojama kiek-

1 pazan- 
bet kol kas tikrų žingsnių gesniu minčių žmonės, 
nepadarė. Lietuvių tarpe 13. Lietuvoje nėra demo

kratijos.
Taigi, poneliai iš “Vieny

bės” pastogės, aš tamstas

. . ... ... .. HUUciuaiv. vaiuv

tas klausimas da neišjudin- 
........  " ........   tas, o jis turėtų būti visų 

progresyvių žmonių klausi
mas.

, _7 nistuojančius viršininkus į
Vienybė’ Ir Vėl ! CIO automobilių uniją. Ko- Pasiūlymas Brook- 

lyno “Vienybei.”
Keliuose “Vienybės” nu

meriuose aš buvau piktai 
puolamas ir šmeižiamas dėl 
to, kad sugryžęs Amerikon 
aš pasakiau, kaip man išro
do tautininkų valdoma Lie
tuva. (Tie mano įspūdžiai 
tilpo “Tėvynėj,” “Keleivy” 
ir kituose laikraščiuose.)

Ginčytis su šmeižikais iš 
“Vienybės” butų bergždžias 
darbas ir bendrai aš ginčų 
nemėgstu. Užtai aš darau 
šitokį pasiūlymą:

Aš sutinku padėti j trečias 
tankas $1,000 ir tegul “vie- 
nybininkai” taip pat pade
da $1,000. Tuomet aš reko
menduoju paskirti iš dviejų 
narių komisiją, kad nuva
žiuotų Lietuvon patikrinti, 

,___ _____ Toks įspėjimas ar aš tiesą apie Lietuvos bu-
irenybė” ir vėl pasirodė gry- yra vietoje ir laiku, nes ko- kle sakau, ar ne. į tokią ko- 
nas melas, nes jokio SLA. munistinės grupės beveik misiją aš siulau SLA. prezi- 
viršininkų suvažiavimo ne- kiekvienoje organizacijoje dentą adv. F. J. Bagočių ir 
buvo ir 19 rugsėjo. 'stengiasi kitus nugalėti. Is Rymo Katalikų Susivieniji-

Taigi spėlioti p. Vitaičiui t°> žinoma, prasideda ne
labai nesiseka. Patartume | santaika. Tas erzina tuos 
jam pasisamdyti kokią či- umjistus, kurie nėra nei lo- 
gonę su kortomis, tai ji gal j vestonieciai, nei browderie- 
geriau jam “išviražys,” kas Ųai> bet ^Pri klausytis kivir- 
kada atsitiks. cų dažnai nežinodami nei

Trys Broliukai. uz ką, nei del ko tie kivirčai I 11 . i T 4- 4- # x Ir i ei » i za i i o ui

Įmunistai čia turėtų pasimo
kyti iš dešiniųjų žmonių, 

.. , , . . „ , , kaip jie moka veikti darbo
Nelabai senai Brooklyno unijose. Juk nei Hillmanas, 

“Vienybė pranešė savo neį j0}in Lewis, nėra komu- 
skaitytojams, kad ‘12 rug- nįstai. Jie nėra nei jų simpa- 
sėjo prasidėjo. SLA. virsi- j tikai. Tačiau jie užtarė pa- 
ninkų suvažiavimas, kuris galintus iš unijos komunis- 
prasahnsiąs sekretorių Vi- tuojfančius viršininkus—už- 
niką ir prezidentą Bagocių. Įai.g priešingos sau srovės 

atstovus. Tai yra pavyzd is, 
kaip reikia palaikyti darbi
ninkų vienybę. Hillmanas ir 
Lewis čia parodė daug iš
minties. Tai tikri vadai. 
Jiems rupi kasdieninis dar
bininko gyvenimas, o ne as
meninė ambicijos ar frakci
jų pirmenybė. Hillmanas y- 
ra socialistas, bet jis pareiš
kė, kad unijon politikos ne
šimas yra žalingas daiktas 
unijai ir toliau tas nebus to-

Neįspėjo.

Bet ištikrujų tokio suva
žiavimo visai nebuvo ir nie
kas Bagočiaus su Viniku ne
pašalino.

Šitaip žioplai išsišokus, 
“Vienybė” nutarė savo 
skaitytojams parodyt, kad ji 
vistiek šį-tą apie SLA. žino, 
ir todėl paskelbė: “Tikreny
bėje šis SLA. viršininkų su
važiavimas prasidės sekantį 
pirmadienį rugsėjo 19 d.”

Bet šita “Vienybės’’ “tik- įeruojama.

LITVINOVAS SIŪLO IŠ
TRAUKTI SVETIMŠA

LIUS IŠ ISPANIJOS.
Sovietų užsienio reikalų 

komisras Litvinovas pereitą 
sąvaitę pasiūlė Ženevoj pas
kirti Tautų Lygos komisiją, 
kad prižiūrėtų svetimų ka
reivių iš Ispanijos išvežimą. 
Ispanijos respublikos vy
riausybė jau pati nutarė sve
timšalius iš savo armijos pa
leisti. Pašiepiančiai Litvino
vas pridūrė: “Šitokiai ko
misijai vnatingai turėtų pri
tarti Europos viešpačiai, ku
rie sutiko su Hitleriu, kad 
kitataučiai neprivalo sveti
moj valstybėj būti.”

Mirė Teisėjas
K. Kriaučiūnas.

mo prezidentą p. L. Šimutį.
Jeigu ši komisija atras, 

kad aš sakau apie Lietuvą 
netietą, tai jos kelionės lėšos 
bus apmokėtos iš mano 
$1,000; o jeigu komisija ne- 

.■ galės mano tvirtinimų už-
“ ya keliami. Vot, toks įspėjimas ginčyti, tada “vienybinin-

PALANGIŠKIS TIŠKEVI- reikalingas, kad politinės kų” tūkstantinė apmoka ko- _ _________  'o-rimoa honf Irortci ennriKtii nn'siine L-nlinnnČIUS PRIĖMĖ LENKIJOS 
PILIETYBĘ.

Palangiškis Stasys Tiške
vičius atsisakė nuo Lietuvos 
pilietybės ir priėmė Lenki
jos pilietybę.

misijos kelionę.
Aš tvirtinu štai ką:
1. Lietuvos ūkininkai ken-

grupės bent kartą suprastų, 
jog vajavotis ekonominėje 
organizacijoje ne vieta. Čia ______________________
reikia tolerantiškumo. Jei- čia ekonominę priespaudą 
gu ne Hillmanas, ne Lewis,ir didžiuma jų pinigų neturi, 
ir jiems panašus šalto proto 2. Valstiečių sveikatin- 
žmonės, tai browderiniai su gurnu Lietuvos valdžia nesi-

P.ADAVĖ SKUNDĄ DĖL 
ŠIAULIŲ BURMISTRO 

RINKIMŲ.
Einąs Šiaulių burmistro 

pareigas p. Valančius pada
vė skundą dėl Šiaulių bur
mistro rinkimų. Jis prašo 
burmistro rinkimus panai
kinti, nes naujai išrinktas 
burmistras nėra fašistas.

AUTOMOBILIŲ GAMY
BA VIS KILA.

Detroito žinomis, pereitą 
sąvaitę buvo pagaminta 25,- 
405 nauji automobiliai ir 
trekai, prieš 20,390 sąvaitę 
piimiau. Pernai šiuom laiku 
per sąvaitę buvo padaryta 
44,330 automobilių ir trakų.

vaikėzas, nusiuntė kariuo
menę reichstagą (seimą) iš
vaikyt. Atstovai išlakstė j vi
sas puses, o kas nespėjo pa
bėgti buvo užmuštas arba 
suimtas ir vėliau nubaustas 
mirties bausme.

Nuo to laiko čekai pradė
jo griežtą kovą su Hapsbur- 
gaiš, kaip čekų nepriklauso
mybės ir laisvės priešais.' 
Nors čekai daug kartų ban-' 
dė atgauti savo teises, ta
čiau tai padaryti jiems visą 
laiką kliudė Bohemijos vo
kiečiai. Pav., 1907 metais 
Austrijoje Įvedus visuotinę 
balsavimo teisę, ministro 
portfeli turėjo gauti ir če
kai. Bet ir čia čekams kelią 
pastojo Bohemijos vokie
čiai. Tada gimė ir ta vokie
čių partija, kuri pradėjo rei
kalauti Austrijos prijungi
mo prie Vokietijos.

Didžiojo karo metu čekai 
pagaliau ėmė rūpintis savo 
nepriklausoma valstybe. 
1918 metų spalių 28 d. bu
vo paskelbta Čekoslovaki
jos nepriklausomybė. Bo
hemijos vokiečiai ir tada 
kreipėsi Į Amerikos Jungti
nių Valstijų prezidentą Wil- 
soną, prašydami apsispren
dimo teisės ir pateikdami 
savo tezes. Nuo to laiko Bo
hemijos vokiečiai pradėjo 
save vadinti Ziudetų vokie
čiais. Tuo budu Bohemijos 
vokiečiai nedalyvavo čeko-

“Tėvynė” praneša, kad 
16 rugpiučio dieną Seattle 
mieste, Pacifiko pakrašty, 
staigia mirtimi mirė Super
ior Courto teisėjas Kazys 
Kriaučiūnas, (Kay), senas 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos narys ir geras “Kelei
vio” draugas.

Velionis Kriaučiūnas bu
vo vienintelis lietuvis atei
vis, pasiekęs Amerikoje to
kios aukštos vietos. Su
perior ’ Courto teisėjas, tai 
ne “trafiko sudžia.” O betgi 
aukšta savo vieta velionis 
nekuomet nesigyrė ir nesi- 
didžiavo. Jis buvo kilęs iš 
Paoečkių kaimo, netoli Viš
tyčio. Amerikon atvyko tu
rėdamas apie 19 metų am
žiaus. Mokslo atsivežė tik 
tiek, kiek galėjo gauti Ma- 
riampcles gimnazijoj. Ame
rikon atvykęs turėjo dirbti 
kasyklose. Vėliau įstojo A- 
merikos kariuomenėn; čia 
visą liucslaikį pašventė mo
kslui. Išėjęs iš kariuomenės, 
gavo Imigracijos Biure ko- 
misijonieriaus tarnybą Ala- 
skoje. Studijavo teisę. Kan
didatavo Socialistų Partijos 
sąrašu i Senatą ir tik be ke
liu balsų nebuvo išrinktas. 
Vėliau buvo Washingtono 
valstijos gubernatoriaus pa
skirtas Į Superior Teismo 
teisėjus.

Dabar velionis Kriačiu- 
nas ėjo jau 66 metus am
žiaus. Nors gyveno toli nuo 
lietuvių ir buvo pasiekęs to
kios aukštos vietos Ameri
kos valdžioje, savo žmonių 
tačiau neužmiršo ir iki pat 
mirties buvo SLA narys. ,



No. 40. — Spalio 5 d.. 1938 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

. POLEMIKA IR KRITIKA. | Apsemto Hartfordo Vaizdas. BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS.
Dėl “Vienybės” korespon

dento prasimanymų.
Gerbiamoji “Keleivio” 

Redakcija!
Prašau patalpinti “Kelei

vio” skiltyse ši atvirą laišką 
“Vienybės” korespondentui, 
melagiui Krivų-Krivaičiui. 
Bepkaitydamas “Vienybės” 
15 mgsėjo numerį, radau 
“Iš Plačios Kanados Nau
jienų.” Tarpe tų naujienų 
naujienėlių radau ir apie 
antrąjį Kanados Lietuvių 
Kongresą. Bet taip rašyti 
gali tik žemiausios rūšie: 
melagis. Jisai sako, buk 
“švaresni” Montrealo lietu
viai tą kongresą laiką “višti- 
niu jomarku. ’ Bet kas tie 
“švaresni” lietuviai? Gal 
pats Krivų-Krivaitis ir keli 
kiti fašistai. Kiti visi lietu
viai, netik montrealiečiai, 
bet .ir visi kanadiečiai lietu
viai entuziastiškai pritaria 
šiam kongresui.

Kuomet jos rašo, kad iš 
D. V. Kliubo policija išvai
kė, tai aš pats ten buvau ir 
jokios policijos nemačiau. 
Policijos buvo kliubiečiams 
iš anksčiau pranešta, kad 
neleistų laikyti Kongreso. 
Kongreso dalyviai tačiau 
nelabai nusiminė, nes tuo
jau buvo gauta kita salė, ir 
ne kokiame užkabary, kaip 
korespondentas “Vienybė
je” rašo, bet didžiausiam 
Montrealo viešbutyje.

Toliau tas melagis Krivų- 
Krivaitis dar drįsta pravar- 
džioti D. V. Kliubo pirmi
ninką Juškevičių “miežių 
pėda,” kuri visi pažįsta kaip 
dorą žmogų ir mokanti ge
rai vesti Kliubo reikalus.

Krivų-Krivaitis norėtų į- 
piršti kliubėčiams pirminin
ką iš fašistų abazo. “Bet jei
gu Kliubo pirmininkas Juš
kevičius turi turtingą mašną 
pinigais,” tai ne iš fašistų ir 
jų melagio korespondento 
malonės, ir ne užtai, kad 
kliube pirmininkauja, bet 
užtai, kad per ilgus metus 
taupė, tai dabar ir turi. Fa
šistiškiems reikalams jis gal 
neduoda, tai dabar užtai jie 
per savo “Vienybę” nori jį 
apšmeižti.

Kaslink jodinėjimo ko
munistiškos minties žmonių 
ant kliubėčių, tai irgi melas. 
Kliubas, kaipo bizniška vie
ta,.-visiems yra prieinamas 
—Komunistams, socialis-; 
tams ir nęt fašistams. Kodėl 
^Vienybės" koresponden-

Kaip Berlynas

’tas tyli, kaip musę prarijęs,! 
kad kliubiečiai pereitaisl 
metais davė savo Kliubo sa- į 
)ę kokiai ten fašistiškai or
ganizacijai mitingą laikyti 
ir ant sienų prikabinėti sva
stikų? Tada Kliubo pirmi
ninkas buvo košer, nors jis 
buvo tas pats Juškevičius. 
Tadą Krivų-Krivaitis nema-’ 
tė reikalo Juškevičių pabar
ti ar apšmeižti.

“Kcl.” Skaitytojas.

DĖL KORESPONDūNCi- 
JOS APIE “VIENYBĖS” 

PIKNIKĄ.
Gerbiamoji “Keleivio” 

Redakcija!
Rugsėjo 15 dienos “Kelei

vio” numery tilpo korespon
dencija iš Philadelphi jos 
apie “Vienybės” pikniką, 
kurioje įvardintos dvi svar
bios Brooklyno moterįs. 
Brooklyne kilo skandalas ir 
man primetama, buk aš esąs 
tas Ex Mariutė, kuri yra pa
sirašiusi po ta koresponden
cija. Kadangi man ta kaltė 
primetama, tai aš noriu ne- 
kuriuos dalykus paaiškinti. 
Aš nesu jokia Ex Mariutė. 
Aš esu vyras kaip reikia ir 
niekad nemanau būti Ma
riutė. Mariutės korespon
dencija parašyta labai tei
singai ir gerai pastebėta tai 
moteriai, kuri kabinėjusi už 
kaklo, sėdėjo ant keliui ir 
kalbėjo taip, kaip kores
pondencijoj buvo parašy
ta... Bet aš turiu pastebėti, 
kad ši moteris niekad taip 
nedaro neišsigėrus. Ex Ma
riutė turėtų už tai atsipra
šyti.

Kitai moteriai pastebėta, 
buk jau žadanti bėgti su ita
lu. Dėl Dievo meilės, ar jau 
negalėjo Ex Mariutė palau
kti iki ta moteris pabėgs ir 
tada parašyti. O gal toji mo
teris neturi tiek drąsos ir vi
sai nebegs.su italu. Jeigu tas 
italas užeina į jos įstaigą 
kokius tris ar keturis sykius 
per dieną, tai užeina su rei
kalu. Arba jeigu pašaukia 
telefonu, parveža namo ar
ba išsiveža kur ir užfundina 
vakarienę, tai čia tik krikš
čioniškoji artimo meilė. 
(Jeigu aš turėčiau tiek auto
mobilių, kiek turi tas itali- 
joncas, tai ir aš taip padary
čiau!) Todėl Ex Mariutei 
nevertėjo jau taip peizuoti 
nekaltas moteris.

Atsiprašydamas, pasira
šau ne Ex Mariutė, bet:

Eks Lėks.

Ruošėsi Karui.

:O:

Kaip Berlynas jautė karo pavojų, aiškiai parodo šis vaiz
delis. Net mažiems vaikams buvo dalinamos priešdujinės 
kaukės.

Patvinusi Connecticut upė anądien apsėmė Hartfordo rytinį šoną. Vanduo buvo pakilęs 
40 pėdų ir tūkstančiai žmonių liko be pastogės.

■ Iš siuvėjų susirinkimo.
Rugsėjo 23 buvo kriaučių 

54 skyriaus pirmininkų susi
rinkimas. Dalyvavo visi lie
tuviškų dirbtuvių “čėrmo
nai.” Darydami pranešimus 
apie dirbtuvių stovį, jie nu
rodė, kad dabar darbo jau 
pasirodė daugiau, bet dar
bas pigus ir jį reikalauja ge
rai padaryti.

Apart darbų, “čėrmonai” 
reiškė nepasitenkinimo, kad 
unija išima iš jų algos po 10 
nuošimčių duoklėmis. Jie 
mano, kad esamuoju laiku, 
kuomet taip mažai dirba
ma, neturėtų but imama iš 
algų 10 nuošimtis unijos rei
kalams.

Tuo klausimu kalbėjo de
legatas V. Michelsonas ir 
keli pildomosios tarybos na
riai. Jie nurodinėjo, kad vi
sose New Yorko ir Brookly
no svetimtaučių dirbtuvėse 
tas praktikuojama. Ir todėl 
jie abejojo, ar gali lietuvių

1ckalas gauti lengvatų. Bet 
neatsisakė nei pildomosios 
tarybos nariai, nei delega
tas, pasitarti tuo reikalų su 
unijos finansų viršininkais 
ir paaiškinti lietuvių dirbtu
vių “čėrmonų” nuomonę.

Nuotaika susirinkime bu
vo graži. Nors kai kurie 
“čėrmonai” ir kritikavo lo- 
kalo valdybą, bet kritika 
buvo nuoširdi ir vietoje. Tas 
pats buvo jausta ir iš lokalo 
valdybos pusės. Į kritikus 
jie žiurėjo kaip į savo drau
gus ir turinčius noro gerinti 
siuvėjų būklę rimtu budu.

Lietuvių socialistu tarpe.
Iš socialistų teko patirti, 

kad pribus P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius iš 
Chicagos. Jis turės Brookly
ne su vietiniais socialistais 
konferenciją, kuri daug ža
danti socialistiniam judėji
mui netik tarpe vietos lietu
vių, bet ir abelnai visu plo
tu. Vytautas Katilius.

CLEVELANDO ir AP1ELINKES ŽINIOS DETROIT, MICH.
Dvejos Prakalbos.

Spalio 7 d., penktadieny 
nuo 8 vakare, bus prakal
bos Draugijų svetainėje, 
4097 Porter St. Kalbės Lais
vamanių Centro narys H.

Laisvamaniai rengiasi prie , Viena moteriške atėjo po 
Jagmino prakalbų. antrašu 1265 E. 83rd St. ir

Amerikos Lietuvių Lais- Pasakė esanti iš miesto ro- 
vamaniu Etinės Kultūros ^Uzej '? tolinanti ,taksų ii- 
Dramriia vra surnošnsi nra ilas- Šeimininke ją įsileido ir kalbu J maršrutą rytinėse ivisk{* Parodė- Ji apžiūrėjusi Jagminas ir vietiniai. Ren- 
valstiiose Kalbėtoium vi-i 'lšėJ° laukan- Bet netrukus gia Laisvamanių 2-ra kuopa 
paskirtas tos draugijos cen-jY.^sugryzo ir pasakė, kad 
tro pirmininkas, d H. Jag-^1 čia pametusi savo pirsti- 
mįna<j |nes. O kada ja vėl įleido, tai

Todėl Clevelando ALLE-1 Įad^ji jšsitraukė revolverį 
KD. 6-ta kuopa stengsis su-į1,1’ ateme .1S moteriškes 30 
kviesti visus Clevelando lie. dolerių pinigais. Mat, pir- 
tuvius i tas prakalbas, kada lmu.kart” J1 bavo ateJusl tlk 
jos čia įvyks, nes prakalbos aPSiziureti kas namuose 
apie laisvąją etinę kultūrą 
clevelandiečiams yra 
retenybė. Drg. H. Jagminas, 
yra tas žmogus, kuris visuo- i 
tinam laisvamanių suvažia-1 
vinie, Chicagoje, pateikė 
naują pieną laisvos etinės 
kultūros plėtimui ir pagal 
jo planą ALLEKD. buvo 
pastatyta ant naujų pamatų.

Clevelande laisvamanių 
prakalbos įvyks didžioj Lie
tuvių Svetainėj, 6835 Su
perior Ave., ketvirtadienio | 
vakarą, 6 d. spalių. Butų la-1 
bai gerai, kad po šių prakal
bų Clevelande butų galima .. ... 
praplėsti laisvos etinės kul- 
turos veikimą. Čia yra dau
gybė laisvai protaujančių 
lietuvių, kurie visai mažai 
užsiima apšvietos darbu— 
jie turėtų stoti į laisvosios 
etinės kultūros darbą.

I Vieni dejuoja, kad biz
niai prastai eina,o kiti džiau- j

uitura randasi- O gal šeimininkė 
didelė Prasita,’ė ir kiek pinigų na

mie turi.

“Dirvos” Čalis norėjo pa
sipelnyti. Taigi sumanė su
rengti balių pagerbimui sa
vo moteries, kuri tuoj su
grįš iš Lietuvos. Vis bus šio
kio tokio gišefto. Čalis pla
čiai rašo apie savo žmonos 
kelionę po Lietuvą ir vis pa
žymi, kur ir su kuo gėrė “ar
batėlę.”

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Varniškei. — Eilėraščių 
sunaudot negalime, nes juos 
reikėtų perdėm perrašyti ir 
perrimoti, o mes neturim

Detroite.
Spalių 8 d. nuo 8 vakare 

bus prakalbos 9219 Russel) 
Street sveitainėj. Kalbės H. 
Jagminas ir A. M. Metelio- 
nis. Visus kviečiame daly
vauti. Įžanga veltui. Pra
kalbas rengia Detroito Lie
tuvių Kliubas. Komisija.

Turbut mažai kas teap- 
lanko “Dirvą,” nes Čalis 

» garsinti kelrodi, 
kaip “Dirvą” surasti. Ji 
esanti prie to paties kelio, 
kur Liet. Kultūros Darželis, 
randasi. Tačiau Čalis pats 
negali kelių atskirti. “Dir
va” randasi ant Superior

DETROIT, MICH.
Lietuviškos vestuves.

“Keleivio” 'skaitytojų J. 
ir A. Steponaičių dukrelė 
Onutė 25 d. rugsėjo permai
nė savo pavardę, supinda- 
ma šeimyninį gyvenimą su 
šio miesto jaunuoliu, lietu
viu S. Baiboku. Vestuvių po- 
kilis atsibuvo salėje, daly
vaujant giminėms ir drau
gams, kurių buvo virš dvie
jų šimtų. Vestuvių pokilį iš
kėlė abiejų jaunavedžių tė
veliai. Svečiai buvo malo
niai pavaišinti ir linksmai 
laiką praleido tarp dainų, 
juokų ir šokių.

Jaunieji po vestuvių išvy
ko linksmiausias valandas 
praleisti į Niagara Falls,

lave., o Liet. Darželis ant E. N- V. Sustos Buffaloj, To-
1 T-» i m • i • • *• rnntm ir kirui’Bulvaro. Tai kaip jau čia 

giasi kad laikai pradėjo ?nt t» paties kelio? 
teršti. Štai, teko Susitikti'zm0S“s nezln0 nel sa™ »<>- 
nejudinamo turto agentą p. ;,eso- 
Muliolį ir pasikalbėti apie 
biznius. Jis pasakoja, kad 
dalykai žymiai pagerėjo. 
Sako, žmonės daug daugiau 
perka namų ir abelnai vis
kas pradėjo eiti geresnėn 
pusėn. Taipgi ir apdraudos 
biznis pagerėjęs. 

' ---------
Grįžo iš Lietuvos dali

ninkė p. Brone Rašiliutė ir 
p. Karpienė. Jos išbuvo Lie
tuvoje visą vasarą. Taipgi ir 
keliatas kitų jau sugrįžo.

Tas j
rontoj ir kitur.

Linkėtina jaunai porelei 
daug laimės gyvenime.

Dalyvis.

E. NEWARK, N. J.
Merginomis vilipja vyrus 

į saliunus.
Darbai pas mus eina pras

tai. Daugumas gauna pašal
pos iš WPA, o kiti dirba po 
2-3 dienas fabrikuose, tai 
taip ir skursta. k«i mchma-i . ,, ... . .
ninkai mažai uždirba, tai ir v-Vnes sulaikymo taipgi ne- 
saliunams į 

Saliunininkai kelia “pares,” j 
duoda muzikos ir prisivęda 
jaunų merginų, 1 
giau vyrus viliotų, 
tiek nedaug kas eina gerti.

Harrisone ant 3-čios gat
vės vienas lenkų tautybės 
saliunininkas 1.— ...--------
tas ir net jo karčiamą uždą- gimi” ir “apgaviku” negali- 
rė už tokias linksmybes, nes ma, nes jeigu tamsta pats 
kūmutės tenai perdaug jau j jam pinigus padavei, tai jis 
rusišką -“kamarovski” šoko'ju nevogė. Mums rodos, kad 
ir kojas skerečiojo. ’ j skolą jis atiduotų, jeigu tu- 

' retų iš. ko; o jeigu neturi, 
Reikėtų įsteigti socialistų tai pravardžiavimas nieko 

kuopą. 1
Tarp draugų dažnai čia 

girdėt kalbant, kad galima' kanapių žiedų ir stiebų yra 
suorganizuoti pusėtiną so- daromas svaigalas, kurį va- 
cialistų kuopą, tik aš neži- ^ina marihuanos vardu, 
nau, kodėl tie draugai ne- Jungtinėse Valstijose tas 
pradeda darbo. Juk niekas i svaigalas uždraustas taip 
iš kitur neatvažiuos ir neat- kaip ir opiumas, todėl šeri- 
liks to darbo, kuris priklau- fas įr išrovė jūsų kanapes, 
so mums patiems. Taigi pra-i-------------------- --------------- -
dėkime nieko nelaukdami.
AŠ irgi prisidėsiu. I frisonus. Vertė lietuvių kalbon J. Lau-

r,___ os ___________  ____ Įkiš. Knyga didelio formato, 1086 pusi.Rugsėjo 21 mUSU apylin-. su aaugybe paveikslų visokių tikėjjinų 
kę palietė baisi audra. Iš-| dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
vertė daug medžių, telefono ‘p'
stulpų ir nuvertė daugybę Kaina............ ....................................$700
dūmtraukių. Išrodė, kad Lyti4kos , ig(ig jr kalp nuo jų it|>81!mu. 
pats LlUCiperiS pasiuto. Į goti. Parašė D-ras !•’. Matulnitis Ant-

. . ■ ra. peržiūrėta ir paderinta laida
Vllen&kinis. Kair" ....................   25e

Kai darbi-Pa’ko- Straipsnelio dėl “Tė- 

prastas biznis. ae?,me’ nes plačiai visuome- 
- -■ ■■ nei tas nelabai įdomu.

L. J. Grikštui. — Jūsų ra- 
kad dau- šinio nedėjome, nes iš jo 

bet vis- vistiek neaišku, kaip butų 
įgalima apsaugoti žmonių 
nuo karo pavojų.

D. Vinciunui. — Kolioti 
buvo nubaus- tą kunigą per laikraštį “va-

negelbės.
Jonui Dermaičiui. — Iš

Išdykėlių Gyvenimas.
Čalis džiaugiasi, kad adv. 

Laukaitis lankėsi pasitarti' 
“tautiniais” reikalais. Bet 
ko čia taip džiaugtis, juk 
SLA. seimas dar toli. Ką da
bar nutarsite, tai vėliau 
site pamiršę. ,

Gubernatorius Davey 
minacijas ■ pralaimėjęs

ne
pra

dėjo darbininkus nuo darbų 
atleidinėti. Viso jau paleido 

, virš trijų šimtų, daugiausia 
dirbančių ant vieškelių.

Policija areštuoja pėks-i . , ___ x_______ • kurįe ne_ Automobilių nelaimėse 
skersni nuo metų pradžios žuvo 

- i 87 žmonės. Pereitais metais 
įvyksta per patj ,aiką buvo jau 
- - žuvę 159 žmonės.

Jonas Jarus.

čiuosius žmones, 
apsidairo eidami 
gatvių. Viršininkai nurodo, 
jog daug nelaimių į 
dėlto, kad žmonės nesisau- 
goja eidami skersai gatvių.

i 1 7 GROMATA MAIKIO TĖVUI.Mokesčiai ant nuosavy
bių turi būti užmokėti iki 8 
spalių dienos. Taigi kurie 
dar neužsimokėjot, pasirū
pinkit tai padaryti, nes ki
taip reikės pabaudą mokėti.

VVS rengiasi apvaikščio
ti spalių 9 dieną. Lietuvių išgelbėjo.
salėj bus surengtos prakal- da gausiu tėvą su Maikiu pasi- 
bos Vilniaus klausimu. [skaityti.

Scottville, Mich. Nepyk, tėve, 
kad pavėlavau su tikietu. Aš iš
gulėjau ligoninėj ketvertą ne- 
dėlių po labai sunkios operaci
jos. šv. Petras jau buvo man 
prisiuntęs ir adresą į dangaus 
karalystę, ale geras daktaras da 

Labai linksma, kad

V. Matevich.

RAYMOND, WASH.
Lentpiuves užsidarė.

Čia daugiausia žmonių 
dirba prie miško medžiagos 

, apdirbimo, lentpjūvėse. Bet 
)U' : šįmet jos labai mažai dirba. 

Kaip pernai rudenį užsida
rė, tai atsidarė tik šių metų 
15 balandžio. Išdirbom ke
lias dienas gegužės mėnesy, 
20 birželio mėnesy, 18 die
nų liepos mėnesy, 10 dienu 
rugpiučio ir 6 dienas rugsė
jo mėnesy. Tuomet dirbtu
vės užsidarė ir darbininkus 
visai paleido. Bosai sako, 
eikit iieškoti darbu kitur, 
nes šįmet lentų plovyklos 
jau nebeatsidarys. Na, o kur 
eisi kitur darbų jieškoti, 
kad jų čia niekur nėra! Kai 
kurie darbininkai yra išdir
bę čia prie lentų piovimo 
jau po 30 metų, bet šito
kių sunkių laikų da neatsi
mena. Manoma, 
panijos tyčia darbus nu
traukė, kad pakrikdyt dar
bininkų uniją, nes turėjom 
stiprią CIO uniją. O kai 
darbininkai nedirba, tai ir 
duoklių negali unijai mo
kėti. “K.” skaitytojas.

kad kom-

šitos plikakiškės mergos vedė Amerikos Legijono paradą 
Los Angeles mieste.

nebegs.su
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Alo, Maike! Iš kur taip 
bėgi?

—Iš mokyklos.
—Tai jau tu ir vėl pradė

si laiką ant niekų veistyt.
—Tai ne niekai, tėve. 

Mokslas reikalingas.
—Reikalingas! O koks iš 

jo pažitkas? Ve, pralotas 
Olšauskas koks mokytas 
buvo, visą mišiolą ant po- 
meties lotiniškai mokėjo, o 
vistiek durna boba apsuko 
jam galvą ir turėjo i džėlą 
atsisėsti. Pridarė sarmatos 
visam dvasiškam stonui.

—Palauk, tėve, palauk! 
Kuo čia mokslas kaltas, kad 
vienas kunigas buvo pasi
leidęs? Pagaliau, jis nebuvo 
jau tiek daug ir mokytas. 
Jeigu ištikiuju butų moks
lui atsidavęs, tai nebūtų tu
rėjęs laiko romansams.

—Bet, Maike, taip atsiti
ko ne jam vienam. Juk ir 
Voldemaras buvo mokytas. 
Net prapesorium vadinosi. 
O kur jis yra šiandien? Irgi 
džėloj. Tai matai, vaike, 
prie ko mokslas veda žmo
nes. Ir tu nori vis mokytis! 
Lukaut, kad nepatektum į 
lakupą.

—Na, gerai, tėve, tu esi 
nemokytas, o ar nesėdėjai 
belangėje? Man rodos, kad 
daugiau tenai esi buvęs, ne
gu kas nors kitas.

—Jes, Maike, aš esu sėdė
jęs, ale nekaltai.

—Bet ir Voldemaras sa
ko, kad Smetona nekaltai jį 
buvo pasodinęs. Taip pat 
teisinosi ir pralotas Olšaus
kas. Nei vienas nesako, kad 
jis teisingai kalėjiman nu
teistas.

—Olrait, Maike, bet pa
sakyk tu man, kam tau rei
kia tiek daug mokslo?

—Kad daugiau žinočiau. 
Tau, tėve, irgi nebūtų pro 
šalį pasimokinti.

—Kad jau i škulę man 
sarmata vaikščioti. Per se
nas.

—Mokytis galima ir be 
mokyklos, tėve. Daug žino
jimo galima įsigyti iš kny
gų-

—Aš, Maike, sapnininką 
kas diena skaitau. Be to, 
kas nedėldiesnį išklausau 
pamokslo.

- —Iš sapnininko ir pa
mokslų neišmoksi nieko, tė
ve. Verčiau nueik į socialis
tų mitingą ir nusipirk pas 
juos literatūros, tai tuojaus 
daugiau žinosi.

* —O aš tau pasakysiu, 
Maike, kad jeigu žmogus 
buvai durnas visą gyveni
mą, tai per vieną mitingą 
razumo negausi.

—Tas tiesa, tėve. Per vie
ną mitingą kažin kiek neiš
moksi. Bet užtai reikia daž

nai mitingus lankyti. Pas 
rusus net ir patarlė yra: 
“Amžių gyvenk, amžių mo
kykis.”

—O pas mus žemaičius, 
Maike, yra teisingesnė pa
tarlė : “Durnas gimei, ir dur
nas sprogsi!”

—Reiškia, tu, tėve, visai 
nenori savo gyvenimą ge
rinti.

—Aš, Maike, daug gerų 
daiktu norėčiau, ale kas iš 
to, kad mano norai kunu 
nesistoja. Apie savo norus 
aš galiu tau ir dainušką pa
dainuoti :
Gera butų, gera butų 
Poniškai gyventi, 
Jei but galima to šnapso 
Viedru pasisemti.
Gera butų, gera butų 
Armabilu sau važiuoti 
Ir cigarą kaip kočėlą 
Visa burna apsižioti.
Gera butų šiltą šubą 
Kriaučiam užsakyti, 
Ale kriaučiai jos nesiuva 
Kai centelių nematyti.
—Taigi, Maike, čia, ro

dos, baikos, ale ištikro tai 
nėra jokios fonės. Tu gali 
kad ir kažin ko norėti, ale 
kai pinigo nėra, tai turi sė
dėt kvait ir but satisfait.

—Tas tiesa, tėve. Bet ko
dėl kiti gali pinigų pasida
ryti? Todėl, kad jie moki
nosi: jie žino kaip. Taigi ir 
aš dėl to mokinuos.

—Okei, Maike, valiai mo
kintis. Gal ir man užfundy- 
si, kai išeisi ant kokio loja- 
rio.

Ateina laikas vaismedžius 
sodinti.

Vaisiniai medeliai sodi
nami rudenį, apie spalių 
mėnesį, ir pavasarį, kiek 
žemei pradžiūvęs. Vieni 
tvirtina, kad geriau sodinti 
rudenį, kiti sako pavasarį. 
Iš tikrųjų galima sodinti ir 
rudenį, ir pavasarį, bet rei
kia atsižvelgti į dirvą, ku
rioje medeliai bus sodina
mi.

Jei dirva yra šlapia (drėg
na) ir sunki, tai vaismedžiai 
sodinami pavasarį, o jei dir
va nėra šlapia, tai vaisme
džiai sodinami rudenį. Ka
dangi drėgnos dirvos so
dams nėra tinkamos ir į la
bai drėgnas vietas vaisme
džiai sodinami tik labai re
tais atsitikimais, todėl dau
gumoje sodai užsodinami 
ludenį. Be to, rudenį paso
dintas medelis mažiau rei
kalauja priežiūros, nes ru
denį visuomet esti pakanka
mai drėgmės, medelių be
veik nereikia laistyti ir ge
rai prigyja. Dar rudenį me
delis suspėja užgydyti šak
nų žaizdas ir pavasarį anks
čiau pradeda augti.

Vaismedžiai, pasodinti 
šlapiose dirvose ludenį, per 
žiemą dažnai apšąla arba ir 
'visai sušąla.

Sodui vietos parinkimas 
ir išplanavimas. Paprastai 

I sodai sodinami arti gyvena
mo namo — sodybose, bet 
ir čia reikia sodui parinkti 
tinkamesnė vieta. Vieta, 
kur bus sodas sodinamas, 
turi būti šiek tiek nuolaidi į 
pietus arba į pietų vakarus 
bei į pietų lytus, tik ne į 
šiaurę. Vieta turi būti atvira 
iš pietų pusės saulei ir vė
jams (kad butų vėdinimas), 
o šiaurinė pusė turi būti nuo 
vėjų pridengta.

Di’va sodams geriausia 
iuodž "mis ir priemolis. Kal
bingos dirvos sodams nėra 
geros, - o kriaušėms visai ne
tinka. Kalbingose dirvose 
gerai tarpsta kaulvaisiai 
(vyšnios ir slyvos). Iš šiau
rinė? sodo pusės sodinama 
vyšnios, slyvos ir ankstybo
sios obelių veislės.

Pasirinkus vietą, reikia iš- 
ulanuoti — pažymėti vietos, 
kur bus kasamos duobės ir 
sodinami medeliai. Atstu
mui medelis nuo medelio 
turi būti per 25—30 pėdų į 
visas puses. Reikia žiūrėti, 
kad butų visur vienodi tar
pai tarp medelių ir eilės tie
sios.

Išplanavus ir kuolus suka
lus, kasamos duobės. Duo
bės turi but iškastos, prieš 
3—4 sąvaites prieš vaisme
džių sodinimą. Taigi, dabar 
iau laikas- susirupint, nes 
laukuose darbai kiek suma
žėjo, o kuo anksčiau paruo
šiamos duobės, tuo geriau. 
Duobės kasamos, apie 5 pė
dų pločįo ir 2 pėdų gylio, 

i apvalios formos. Kasant 
duobes reikia paviršutinį 
žemės sluoksnį dėti į vieną 
krūvą, podirvį — į antra. 
Duobes užverčiant reikia 
versti atvirkščiai: paviršuti
nį žemės sluogsnį pilti į 
duobės iiugną, o podirvinį 
—ant viršau?. Jei yra geros 
žemės, tai podirvinę žemę 
reikia visai nuvežti, o duo
bes pripilti geros, riebios že
mės.

Prieš medelių sodinimą į 
kožnos duobės vidurį reikia 
įkalti kuolą ir duobes reikia 
užversti, kad žemė kiek su
sigulėtų ir pasodintas me
delis neatsidurtų, žemei 
slūgstant, perdaug giliai.

Geras medelis. Perkant 
medelius reikia žiūrėti: (1) 
kad medelis turėtų daug 
smulkių šaknelių, tvirtas, 
prie pagrindo žymiai stores
nis, kaip vainiko, (2) vaini
kas turi būti sudarytas iš 
penkių pagrindinių, gerai 
išaugusių, į visas puses vie
nodai išdėstytų šakučių, o 
šešta turi būti viršutinė.

VIESULO NUOSTOLIAI 
FARMER1AMS.

Massachusetts valstijos 
Agrikultūros Departamen
tas jau apskaičiavo, kiek 
uraganas pridarė nuostolių 
šios valstijos ūkininkams. 
Štai skaitlinės:

Obeliu soduose išlaužyta 
už $3,200,000.

Obuolių nukrėsta maž
daug už $800,000.

Vištininku sugriauta ųž 
'apie $1,000,000.

Grinauzių už $500,000.
Tabako sunaikinta už a- 

pie $644,000.
Tabako daržinių sunai

kinta už $917,000.
Kitokiu triobėsiu sugriau

ta už $2,250,000. ‘
Kornu sunaikinta už apie 

$100,000.
Bulvių už $125,000.
Svogūnų už $110,000.
Kitokiu daržovių už apie 

$300,000?
Įrankiu sugadinta už apie 

$100,000?
Gyvulių ir paukščių už

mušta už $100,000.
Miško išlaužyta maždaug 

ųž $18,000,000.

Tegul užverstos duobės 
pastovi apie porą savaičių. 
Tuomet aplink kuolą pra
kasti duobelę, kokios reikia 
medelio šaknims.

Medelis statomas į duobę 
ir duobėje rankomis gražiai 
į visas puses išdėstomo? me
delio šaknys, kad nebūtų 
susiraičiusios. Tada ant šak
nų pilamos žemės, medelį 
kfek pakratant. Pasodinus 
medelį, koja žemė aplink 
medelį reikia lengvai su
spausti. Reikia žiūrėti, kad 
medelio per daug giliai ne
pasodinti. Medelio liemens 
kaklelis (kakleliu vadina Chimkinske. Šis uostas, pa
tą vietą, kur baigiasi lieme- sibaigus sumanytai Volgos 
nelis ir prasideda šaknys) [rekonstrukcijai, r”~ 2"’ 
turi būti lygiai su žemės pa- margiausiu 
viršiumi. i' " ' ‘

Pasodintą medelį reikia Kai Maskva pasidarys pen- 
gerai minkštu raiščiu pririš- kių jurų uostu, į jį suplauks 
ti prie kuolo. Rišant reikia! kasdien šimtai baidokų, ku

terių, garlaivių ir didelių ju
ros laivų. Čia, anot mano 
bendrakeleivių, susitiks Ba
ku laivų darbininkai su ar
mėnais, Kubanės kazokai su 
Krymo totoriais, karelai su 
turkais, saamai su kirgyzais 
ir tt. Uoste plevėsuos šimto 
Sovietų Rusijos automobi
lių sričių ir respublikų vė
liavos. Kol kas šių įvairybių 
dar nematyti, nes Volga nuo 
Gorkio iki kalinino miesto 
didesni baidokai ir laivai 
gali atplaukti tik upei patvi
nus, t. y. pavasarį. Jau senai 
pastebėta, kad Volgos aukš- 
upys kasmet darosi vis sek
lesnis. Sovietai dabar susi
rūpinę kuogreičiausiai įvyk
dyti Volgos rekonstrukciją, 
t. y. pakelti upės vandens 
lygmenį tiek, kad iš pat 
Astrachanės laisvai galėtų 
atplaukti iki Maskvos, ka
nalu, o kanalu ir iki pačios 
sostinės net didieji jurų lai
vai. Tuo tikslu daugely vie
tų Volgą teks sukaustyti di
džiulėmis užtvankomis. Vie
na tokių užtvankų jau pa
statyta, tai Ivankoskaja, nuo 
kurios ir prasideda Mask
vos-Volgos kanalas. Pana
šiai kaip dabar Maskvos- 
Volgos kanale, taip ir Vol
gos aukšupy išaugs daugy
bė šliužų, o greta jų—milži
niški vandens rezervuarai, 
tikri ežerai.

Tačiau grįšime prie Mas
kvos uosto, iš kur pradėjo
me kelionę. Chimkinsko 
prieplaukos rūmai matomi 
jau iš tolo. Mus, važiuojan
čius į prieplauką, lenkia 
daugybė lengvų ir sunkių 
vežimų, autosunkvežimių, 
kurių atvirose platformose 
sėdi ir stovi daugybė mask
viečių. Visi šventadieniškai 
ir švariai apsirengę. Girdėt 
dainos. Tai darbininkų ir 
tarnautojų ekskursijos, sku
bančios užimti laivuose vie
tas ir paplaukioti kanalu. 
Prie puošnių, lengvų, išgra
žintų grupinėmis figūromis 
ir bareljefais Chimkinsko 
prieplaukos rūmų jau stovi 
šimtai automobilių. Prie
plaukos i urnai įruošti tikrai 
šauniai, nesigailint nei pini
gų nei darbo. Stebėdamiesi 
salių, restoranų freskomis, 
marmuro, dijorito ir tarus- 
-ko lubų puošmenimis, pro 
klegančių ekskursantu ir ke- 
’eivių minią nusileidžiame į 
uosto krantinę. Prieš musų 
akis atsiveria . didžiulis pa
maskvės ežeras. Džiugiai te
liūškuoja prie Maskvos var
tų banga, Volgos vandenų 
sesuo, kurią atginė čia žmo
gaus darbas ir pastangos.

Prie uosto krantinės stovi 
ketvertą ar penketą baltų 
laivų, statytų specialiai šiam 
kanalui. Tai vadinamieji 
kuteriai, ne ilgesni už musų 
Nemuno garlaivius, tačiau 
gerokai platesni, jaukesni 
m erdviomis kajutėmis, res
torano salėmis, rūkomai
siais. Beveik visi jie pava
dinti įžymesniųjų Sovietų 
’akunų — Levanevskio, Vo- 
dopjanovo, Molokovo ir kt.

1 vardais. Be kuterių šiuo me-

uplauks

raištį tarp medelio ir kuolo 
sukiyžiuoti, kad medelio 
liemenėlis nesiektų kuolo 
ir nesitrintų. K. Vizbaras.

JAU IR LIETUVĄ AP
LANKĖ BAISIOJI GY

VULIŲ LIGA.
Europos kai kuriose vals

tybėse šįmet siaučia gyvulių 
snukio ir nagų liga, kuriai 
gydyti nėra dar surasta tin
kamų vaistų ir būdų. Vie
nintelė priemonė kovai su 
šia liga, tai sunaikinti užsi
krėtusius gyvulius ir svei
kuosius apsaugoti nuo apsi- 
krėtimo. Šįmet šita baisioji 
liga buvo smarkiai prasiplė- 
tusi kaimyninėse Lietuvos 
valstybėse — Vokietijoje ir 
Lenkijoje. Nors ir lenkai, ii 
vokiečiai energingai kovoja 
su ligos pasireiškimais, ta
čiau iki šiol nepavyko galu
tinai ligą nugalėti.

Šią vasarą liga jau pasi
rodė ir Rytprūsiuose, arti 
Lietuvos sieno's, o dabar, 
rugsėjo mėnesį, jau ir Pa
žaislio valsčiuje, ties pat 
Kaunu, buvo nustatytas tos 
ligos atsitikimas. Liga tuo
jau buvo likviduota, sunai
kinant visus apsikrėtusius 
gyvulius. 'Visam ligos pasi
reiškimo plotui uždėtas la
bai griežtas karantinas, kad 
liga nepersimestų į greti
mas vietas. Visas rajonas 
tam tikrų sargybų saugoja
mas. Tsb.

GATVĖJ RASTA DĖŽU
TĖ SU SIDABRINIAIS 

ĮRANKIAIS.
Vienoj Kauno gatvėj ras

tas įdomus radinys: viduti
nio dydžio dėžutė, kurioje 
buvo įvairių brangaus meta
lo daiktų: šakučių, peilių, 
šaukštų ir kitų dalykų. Visų 
įrankių yra po nemažą skai
čių. Pažymėtina, kad daik
tai bus greičiausia vogti, nes 
dėžutės užraktas nuplėšytas 
ir sugadintas. Daiktų radėja 
taip pat įtarta ir su radiniu 
atiduota kriminalinei poli
cijai.

VENGRIJA REIKALAU
JA SAU SLOVAKŲ IR 

RUSINU.
Kadangi Hitleris gauna 

Čekoslovakijos vokiečius, 
kurie prie Vokietijos nieka
dos neprigulėjo, tai Vengri
jos diktatorius Horthy pa
reikalavo, kad Vengrijai 
butų atiduoti visi Čekoslo- 
vakai ir rusinai, kurie prieš 
didįjį karą prigulėjo prie 
Austro-Vengrijos. Jis duo
siąs jiems “pilną autonomi
ją” ir kitokių “laisvių.”

TRAUKINYS SUVAŽI
NĖJO ELGETĄ.

Ruępiūčio 25 d. greitasis 
traukinys tarp Labos ir Gus- 
tonių stočių mirtinai šuva 
žinėjo elgetą Dveigį Juozą 
95 metų amžiaus, iš Bružių 
kaimo. Smilgių valse.

Dveigys dėl senatvės bu
vo apkurtęs ir silpnai tema
tė, todėl ir pateko po trauki
niu.

Apie Maskyos-Volgos Kanalą
Petras Cvirka “Lietuvos tu ekskursijų ir susisiekimo šliužų, į ekskursantų būrį 

Žiniose” rašo: j tikslais kanalu plaukioja žy- išeina aiškintojas ir prade-
Piisrtkaičius laikraščiuose tniai didesni taip pat nauju- (da pasakoti apie įdomiuo- 

ir prisižiūrėjus kino kroni- kėliai laivai, kaip “Moloto- sius kanalo į rengimus. Se
kose apie naujausią Sovietų 
technikos laimėjimą, Mask- 
vos-Volgos kanalą, man rū
pėjo jį pamatyti. Tik spė
jau prasitarti apie šį savo 
norą, kai malonus “VOK- 
S’o” bendradarbiai netru
kus pranešė parūpinę bilie
tus ir vietas garlaivy.

Pravažiavę nedidelį kelio 
gabalą už miesto, atsidūrė
me Maskvos uoste, arba

virs gal 
i ir spalvingiau

siu Sovietų Rusijos uostu.

vas,” “Stalinas,” “Vorošilo- 
vas” ir tt. Palydėti uosto ad
ministracijos pareigūnų, su
pažindinti su “Levanevs- 
kio,” kuriuo mums tenka 
plaukti, nedidele įgula, su
lipame į kuterį. Priešais, šo
nuos ir užnugary uosto vaiz
dą užstoja dar keliata laivų. 
Visi jie ruošiasi plaukti 
drauge, nes matyt, kaip til
teliuos sujuda komandos, o 
nuo krantinės įtvirtinimų 
atpalaiduojamos virvės. Pa
sisukę sraigtai iš po laivo 
užpakalio išmeta putoto 
vandens kulius. Visuose ku
teliuose sausakimšiai prisi
grūdę ekskursantų. Kaimy
niniame laive, ant denio, su
skamba aimonikos balsai ir 
jš būrio išplaukia keliatas 
šokėju porų, kurios trenkia 
lezginką. Dar kitame laive 
suošia daina, daina apie 
Volgą, tačiau čia pat laivo 
sraigtų grumdomas Volgos 
vanduo ir mašinų duslus 
gaudesys užgožia žmonių 
balsus. “Levanevskio” eks
kursantai neužsileidžia ki
tiems ir iš karto trys muzi
kantai išskleidžia armoni
kas. Greta manęs stovinčios 
kazokės skruostus nudažo 
šypsena. Valandėlę įsisiau
tęs vėjas pačiumpa ir kede
na jos šviesius plaukus, bet 
greitai ji meta į šalį ranki
nuką, knygą ir, alkūnėmis 
pasidariusi kelią, karingai 
atstačiusi jauną krutinę, 
ima šokti? vilnytis, kaip ban
ga. Aplink sustoję pusračiu 
šokančiai kazokei, jos jau
nystei, degantiems skruos
tams ir į viršų pakeltoms 
brandžioms rankoms, žiūro
vai pritaria riksmu, klykavi
mu, švilpimais ir ritmingo
mis katutėmis.

Reikia gimti rusu plačio
je rusų žemėje, kad supras
tum tą gaivališką, staigią 
jų linksmybę ir meilę šo
kiui, dainai.

Taip dundą nuo “Kazo
ko,” lezginkos laivai iš lėto 
tolsta nuo kranto, kol kas 
sukabinti po porą, bet pa
siekę atvirus vandenis išsi
skiria ir gervėmis išsirikiuo
ja paskum vienas kitą. Besi
dairant į šalis keičiasi kana
lo vaizdai. Ten, kur anks
čiau piemenys varinėjo ban
das, kur paskum plūgą, 
skrolžiantį sausą pamask- 
vės žemę, sekė valstietis, 
dabar teliūškuoja plati, si
dabrinė vandens juosta. 
Krantuose knapso meške
riotojai, o viršum jų galvos 
skraido žuvėdros. Vietos 
gyventojui, mačiusiam šias 
vietas anksčiau, turi atrody
ti visa tai neįprasta.

Nuo amžių pamaskvės 
laukai kentė sausrą. Dabar, 
pradedant Volga, iki pat 
sostinės tęsiasi didžiulių 
ežerų grandis, prie kurių į- 
taisytos vandens tiekimo 
stotys. Kiekviena stotis turi 
po 4 siurblius, o vienas toks 
siurblys per sekundę gali 
patiekti 25 kubometrus van
dens. Kitaip sakant, per va- 
'andą vienas siurblys gali 
patiekti 14 milionų kibirų 
vandens. Trumpu laiku to
kie siurbliai pakelia vande
nį nuo žemosios kanalo pa
kopos iki aukštosios ir tokiu 
budu sureguliuoja šliužus. 
Dar Durnos laikais mask
viečiai dejavę dėl vandens 
nedatekliaus, dabar galės 
ne tik gerti, maudytis lais
vai, bet ir drėkinti pamask
vės ir Maskvos apylinkių 
aukus.

Bet, štai, mes iš kanalo į- 
plaukiam į " 
urasilenkiam su “Klimu Vo- 
rošilovu,” plaukiančiu . į 
Maskvą. Nuo didžiulio bal
to laivo mosuoja vėliavėlė
mis, skepetaitėmis. Artinan
tis kuteriui prie pirmųjų 

mes iš kanalo į- nūs. Pernai buvę ųžregist- 
į didelį ežerą ir ruota 3,300,000 atsitikimai,

liau, susipažinęs su aiškin
toju, patyriau, kad jis inži
nierius, dirbęs prie kanalo 
statybos, o dabar, atostogų 
metu, laisvu noru pasirin
kęs plaukioti kuteriu ir aiš
kinti keleiviams apie kana
lo įrengimus.

Nors skaitytojas, be abe
jojimo, skaitė ir girdėjo a- 
pie šliužus, tačiau gal nebus 
perdaug, jei apie juos papa
sakosiu paties inžinieriaus 
žodžiais.

“Maskvos-Volgos kana
las turi vienuoliką šliužų. 
Šliužas — tai gelžbetoninė 
kamera, savo aukščiu lygi 
keturių aukštų namui. Jos 
plotis — 30, o ilgis 300 met
rų. Iš viršutinės, arba auka- 
arba aukštupio pusės šliužo 
vartai įtaisyti segmeninio 
užtvaro forma, o žemupio 
pusėj įruošti dvišoniai var
tai.

Kai laivas prisiartina prie 
šliužo, ruošdamasis nusileis
ti į žemupį, segmentinis už
tvaras truputį pakyla aukš
tyn. Pro atsiradusius plyšius' 
vanduo pasrūva į šliužą ir 
pripildo jo kamerą. Kai 
vandens paviršius aukštupy 
ir šliuže susilygina, segmen
tinis užtvaras nukrinta ant 
šliužo dugno ir laivas įplau
kia į šliužo kamerą. Tuo me
tu vanduo per specialiai j- 
ruoštas kiaurymes leidžia1 
mas iš kameros į žemupį iki 
tol, kol susilygina šliužo, 
vandens paviršius su ' upes 
paviršiumi. Tada dvišoniai 
vartai atsidaro ir laivas iš-' 
plaukia į laisvąjį kanalą.;

Vadovavimas šliužam^ su
koncentruotas viename taš
ke. Šliužo budėtojau, gavęs 
pranešimą apie -artėjantį 
laivą, spustelėjęs-“mygtukį, 
priverčia pakilti sigmentinę 
užtvarą ir pripildyti vande
niu šliužą. Tuo atveju, jeigu 
šliuže ir kanale vandens pa
viršius nesusilygina, arba 
užtvaros gerai neužsidaro— 
mechanizmas neveikia.”

Taigi Maskvos-Volgos ka
nalo techniškieji. įrengimai 
įdomus dar ir tuo, kad jie 
tikslus be priekaištų ir kore
guoja netikslius žmogaus 
veiksmus. Inžinieriui aiški
nant, mes įplaukiame į pa
ruoštą šliužą. Jo viduje jau 
stovėjo ketvertą kuterių. 
Muzika ir dainos nesiliovė.

Tik valandėlė kai dairė
mės pro kanalo krantines į 
laukus, pasėlius, kaimus, ir 
bematant “nusėdome” aš
tuonetą metrų “ant kanalo 
dugno.” Dar praėjo kelios 
minutės ir mes plaukėme į 
laisvus kanalo vandenis. 
Nesenai atplaukėm astuo
nių metrų aukščio vandens 
kalnu, o dabar plaukiame 
pakalne.

Trečioji kelionės valan
da. Vis nauji ir nauji vaiz
dai, žmogaus ranka-sukurti 
stebuklai, o prieš akis žemė
lapiuos nepažymėta Mask
vos jura...

KANADOJ YRA 300,000 
VALKATŲ.

Kanados geležkelių rei
kalų tyrinėtojas George 
Shea sako, kad Kanados 
valkatos (hoboes) sudarą 
geležinkeliams labai rimtą 
problemą. Tokių benamių • 
žmonių Kanadoj esą 300,- 
000. Jie nesą bedarbiai, bet 
tikri valkatos. Darbo jie ne
nori. Jie valkiojasi prašinė
dami iš žmoniiT išmaldos ir 
vagišiaudami. Miegot jie 
lenda į geležinkelių vaga.- 

kur valkatos buvo atrasti 
vagonuose apsigyvenę. Jei
gu jų niekas nepastebi ir iš 
vagonų neišveja, tai jie nu
važiuoja ir iš miesto į mies
tą.
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Ką Matė Sovietuose Amerikos Lietuvis Pabėgėlių Maitinimas Čekų Sostinėj
Penktas Puslapis

Kai Lietuvon važiavo iš 
Chicagos “Pirmyn” choras, 
tai kartu su juo nuvažiavo 
ir Alberta1'1 Jokšas. Pabuvęs 
kiek laiko Lietuvoje, Jokšas 
nutarė nuvažiuoti ir Sovie
tų Rusijos pasižiūrėti. Ir 
štai jo įspūdžiai, kuriuos jis 
papasakojo “Lietuvos Ži
nioms:”

Važiuojant per Sovietij 
sieną.

—Įvažiuojant į Sovietų 
Sąjungą asmeninis apžiūrė
jimas prie sienos gana 
griežtas. Bet turiu pasakyti, Isuvežą savo gaminius ir ten 
kad toli gražu ne vienodas, parduoda. ’’’ £ 1— 
Pav., mano daiktus apžiurė
jo, bet manęs nekratė. Tuo 
tarpu toje pat kūpėję važia
vo moteris, kurią apkratė 
smarkiai ir net laiškus pa
ėmė. Juos žadėjo grąžinti 
Maskvoje, jei juose nieko 
pavojinga nebus rasta.

—Mano pirmasis įspūdis, 
įvažiavus į Rusiją, buvo ne
blogas. Toks jis liko ir per 
visą mano buvimo laiką. Vi
sai tokių nemalonių ir sen
sacingų dalykų, apie ku
riuos rašo Amerikos spau
da, man neteko matyti ir 
man atrodo, kad jų nėra. Aš 
mielai sutikčiau kokius du- 
tris metus Rusijoj pagyven
ti, jei ten gaučiau už savo 
darbą tokį atlyginimą, kaip 
Amerikoj. Bet visą laiką 
gyventi Rusijoj nenorėčiau, 
nes ten nėra nuomonės lais
vės, prie kurios mes Ameri
koj pripratę ir be kurios bu
tų sunku gyventi.

Žmonių apsirengimas ir 
išvaizda.

—Būdamas Leningrade ir 
Maskvoje mačiau labai 
daug žmonių. Leningrade 
pilni parkai, geležinkelio 
stotys, užeigų namai. Man 
pasakojo, kad esą suvažia
vę iš tolimesnių ir artimes
nių apylinkių kolchozinin
kai, kurie pardavę gausų 
derlių, turi daug pinigų ir 
norį mieste pasipirkti įvai
rių dalykų. Visų mano ma
tytų žmonių apsirengimas 
buvo gana paprastas, ne 
madnas, kaip Amerikoje ar
ba čia Lietuvoje. Bet turiu 
pasakyti, kad taip buvo ap
sirengę visi ir ponų, poniš
kai apsirengusių, neteko 
matyti. Bet taip pat visų 
drabužiai .švarus, nesudris- 
kę. Švaros labai dabojama 
ir miestų gatvės švarios.
Už Amerikos dolerį duoda

5 rublius.
—Man keičiant dolerius, 

už dolerį davė po penkis so
vietų rublius. Tčdėl nors ir 
turėjau truputį dolerių, bet 
perdaug negalėjau švaisty
tis, nes daug išeitų.

—Leningrade ir Maskvo-

mo namo jau stovi pastaty
tas naujas, moderniškas na
mas. Todėl nuvalius griuvė
sius, išgrindus gatvės kraš
tą, viskas pasidaro oi rait ir 

Kiek pa- greitai.
—Bet man teko kalbėtis 

su vienu lietuviu Maskvoje, 
kuris sakė, kad butų dar 
trūkstą. Tik jei tokiu tempu 
bus statoma, tai per du me
tu Maskvoje butų nebe
truks. Priemiesčiuose griau- i 
narni mediniai ir mūriniai 
maži namai, o jų vietoje sta- j 
tomi didžiuliai, kur sutelpa 
10 kartų daugiau gyvento-, 

Bet ten dažnai j jų. Namus daug kur taip pat 
esą brangiau, negu koope-įstato mašinomis, kaip Ame-1 
i aty vuose.
Skrybėlė 30 rublių, čev 

rykai—50 rub.

je mačiau daug krautuvių 
ir krautuvėse visko yra, tik 
man buvo brangu. Maskvo
je mačiau tokių gražių 
krautuvių, kad ir Paryžius 
galėtų pavydėti. T” ’ 
stebėjau, Maskvoje visko' 
galima lengviau ir pigiau 
gauti, negu Leningrade, čia 
prie pigesnių daiktų krauti? 
vių dar teko matyti “uode
gas.” Maisto krautuvėse 
matyti daug įvairių maisto 
dalykų, bet man sakė, kad 
yra ir turgaviečių, kur kai
miečiai ir kolchozininkai

rikoj, todėl pastato greit. Ir 
'dieną ir naktį girdėti kali-, 
Imas ir gręžimas. Vadinasi, 
įdirba dieną ir naktį.

—Pasiteiravau kainų. Pa-|
i —Maskvoje labai daug 
visokių susisiekimo priemo
nių, judėjimas — kaip Ber
lyne. Automobilių važinėja 
daug. Ir aš nusisamdžiau 
vieną, nes buvau pertoli kaž 
kur nuvažiavęs ir beveik pa
klydęs. Pasirodė, kad visi 
taksiai valdiški. Sumoki ir ( 
garini bilietą. Už du rublius _ .
mane vežė kokius 8 kilo- me.neįĮ;n innft 
mTramraju ii tusu labai apskritai, kas daugiau dir- 
daug; visi jie beveik nauji, 
bet vis pilni keliaujančių, 
sunku į vidų patekti. Tram-

Susisiekimas.sirodo, kad Leningrade už 
vidutinišką skrybėlę reikia 
mokėti 30 rublių, o Ameri
koj tokia skrybėlė kaštuoja 
^ dolerius. Vyriškų pusba
čių kaina, mačiau, nuo '30 
iki 50 rublių. Čia, Lietuvoj 
tokie batai kainuotų apie 20 
litų. Brangenybių krautuvė
je paderėjau sidarbrinį 
portsigarą. Atrodė lengvas 
ir plonutis, bet prašė 300 
'rublių. Mačiau ir auksinių 
laikrodžių, kurių kaina nuo 
1200 iki 2000 rublių. Kak
laryšių kainos nuo 9 iki 20 
rublių. Sviesto kilogramas 
—14 rublių, vaisių konser
vų kvortinė dėžė—4 rubliai, 
kavos kilogramas—18 rub
lių, snapso pusbonkis — 4 
rubliai, alaus bonka, tokio 
dydžio kaip Lietuvoj,—2 
rub. 50 kap., dešros kilogra
mas—8 rub., batus gatvėje 
daviau nuvalyti — sumokė
jau 1 rub. 50 kap. Gerame 

kur vietiniai ru- 
geri pietus 

apie 25 rublius.
Pats nusipirkau rusiškus, 
gražiai išsiuvinėtus, viršuti
nius marškinius ir sumokė
jau 40 rublių.

-—Šitokios 
Leningrade, 
pūtį pigiau 
matyti prie 
degų.” Bet

kiečiais buvau užsukęs į di-! puošnus, kaip Amerikoj. Į MOTINA PAPJOVĖ DU 
delį kažkokį restoraną po vagonus lipa, kiek tik kas 
grynu dangumi. Bet vietos kur gali. Nežiūri, ar bus kur 
negavome, nes visi staliukai atsisėsti, ar ne. Labai daug;
buvo apsėsti: gėrė, valgė,1 žmonių skrenda lėktuvais.' 
rūkė. Atrodė, kad tai buvo 'Jš Maskvos į Odesą ir atgal

paper
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Kai kilo karo pavojus, daug čekų pabėgo iš Ziudetų miestų į Čekoslovakijos sostinę Pra
hą. Čia matome tuos pabėgėlius maitinimo punkte. Ši nuotrauka buvo prisiųsta Amerikon 
radio bangomis.

j cialistų blogiausia uždirba AUTOMOBILIUS NUKRI- p A IIM A1
r įvairus medžio darbininkai j TO UPĖN. ■ * M.J JUVl/ll
s! -apie 500—600 iiibliųpei Wisconsino valstijoj len-1 pajieškau. Rugsėjo-Sept. 3 d.

1 menesį. Metalistai uždirbą > vairiu Wieyok nakties šių mctų ™ir5 Stanislavas kaminp

sutinu į viuų patenu. ±i<un- , .
vajum viena linija iki galo

ba, tas daugiau ir uždirba. 
Man sakė, kad anksčiau, 
prie caro, darbininkai labai 

, o dabar, 
jiems esą visai gerai. Bet ‘ 
Amerikos darbininkas, ku 
ris turi darbo, gyvena ge
riau.

L-ac vairiu Wirrok nalrtips šių metų mirė Stanislovas KAMINS- hdS \ BĮ CIU ^yVlCZCK naKlieS KIS. Palaidotas rugsėjo 6 d. Jis 5a- 
laiku įvažiavo automobi- kydavo, kad turįs seserį, kuri esanti 
Hum i Manifnwne lino ir nri- Ivedu? ir Kyve"?nt.i Boston, Mass, ar Jlum Į IVianiLOWOC upę 11 pi l apielinkėje. Velionis buvo aprašęs sa- 
gėrė visa Šeimyna. ŽUVO 6 vo sesers vardu $1000 apdraudos (in- 
-/mnnoc " surance). Taipgi dar gaus $500 as-
zillUIlcfe. menų sumokamos apdraudos. Jo se-
—----------- -------------------------------------- šuo turi greit atsišaukti. Kurie žinot

Išsirandavoia Storas !,kur randasi. prašome pranešti se- 
J kainu adresu: (1)

Ir kambariai gyvenimui sykiu su 
storu. Store visi įtaisymai. Storas 
tinkamas visokiam bizniui. Labai ge
ra vieta gasolino steišinui. Nusima
nantis žmogus apie tokį biznį galė
tų daryt gerą gyvenimą. Renda labai 
pigi. Vieta King st., West Hanover, 
Mass. Klauskit pas (0)

Povilas Kairis
Circuit st., West Hanover, Mass.

restorane, 
sai retai valgo, 
kaštuoja

ir čia didelis.

kainos buvo 
Maskvoje tru- 
ir ten neteko 

krautuvių “uo- 
prisigrudimas 
Aš su ameri-

darbininkai.
Nepaprasta statyba.

—Maskvoje teko matyti 
nepaprastai gausią statybą. 
Čia ne tik stato be galo, bet 
ir griauna daug. Miesto gat
vės plečiamos ir dėl to nu
griaunami puikiausi namai. 
Griauna greit, mašinomis. 
Įdomiausia, kad už griauna-

reikia mokėti 20 kap. Kar
tais prie sustojimo vietų čia 
sustoja “uodegos.” Ir man " 
patinka: kas anksčiau atėjo, __________
tas pirmas. Nepatinka man,, guo KURIS KASDIEN 
kaip čia Kaune mačiau piie j parneša ph ei 
stadijono, — grūdosi visi ir rakinta m
jokios eilės nepaiso. Katras San Antonio, Tex. — Čia 
stipresnis, tas ir pirmesnis, gyvena tula Mrs. H. C. Sti- 

—Buvau nuėjęs ir į “met- les, kurios šuo andai parne- 
ro.” Labai gražus. Už Parv- šė namo įsikandęs dolerinę. „■ - . - ’ , , *• A VJHXIXJJ TIVIA/Jį upelio IX ,'UIV'IIIO,
žiaus ir Berlyno gražesnis. Nuo to laiko >jiš parneša po prie pat Hudsono miesto, tarpe dvie- 
Kiekviena stotis vis kitokia: $1 beveik kasdiena. Mrs. įų8,ooorkUFa^mos ukraji’ virtėe apie f 
tai iš balto marmuro, tai iš Stiles pranešė laikraščiu re- $30,000. savininką galite .matyti biie 
granito, tai iš plieno. Išpuoš- porteriams, kad jos šuo par-. ‘^Voad™*8 s*oA Bohon,S Ma’^.' ! 
ta labai. Atrodo, tik ponams nešęs jau $52. Iš kur jis tuos' - 
vaikščioti ir važiuoti, o vaik- pinigus neša, niekas negali1 
što paprasti darbininkai, susekti, nes jei kas paskui jį1 
Kiekvienoj stoty yra bufe-Jseka, tai jis neina tenai. To
tas. ' kį šunį tai jau užsimoka lai-

—Traukiniai labai pilni kyti.
žmonių ir vagonai ne tokie ---------------

Parsiduoda Farma
Gražiausia Farma visame State, 

117 akerių, yra gero miško vertės I 
apie $7,000, budinkai, yra ir gyvulių. ■ 

• Puikioj vietoj, teka upelis ir šaltinis,

ALBINAS SEMENAS
R. D. 5, Washington, Pa.

Pajieškau Martino GASPAREVI- 
ČIAUS, paeina iš Kadarų kaimo, Pa
pilio valsčiaus, Panevėžio apskr. At
važiavo į Gardner, Mass, prieš karą. 
Dabar gyvena kur nors apie Chica
go, III. Kas žino kur jis randasi malo
nėkite pranešti, nes prašo iš Lietuvos 

I jo motina. Atsišaukit pas jo pusse- 
! serę. (1)

Marijona Kulbiutė--Rubaitienė
52 Phillips Court, No. Andover, Mass

VAIKU IR PATI NU
SIŽUDĖ.

Old Westbury, N. Y. ■

paragraphs next 
above, giving the name* "f the owners, 
Ktnckh* •Iflers, and security holders, if
any, contain not nnk the list of stock
holders ant! security holders as they ap
pear upon the books of the company but 
also, in cases where the stockholders or 
security holder appears upon the books 
of the company as trustee or In any 
other fiduciary relation, the name of the 

whom such 
trustee Is acting. is giyen: also that the 
said two paragraphs contain stabemdįnts 
belief as to circumstances and condi^ 
tions 
curlty .. ..w v.-..........
the books of the company 
hold stock and securities in a capacity 
other than tliat of a bona f' ** . .......'“i
and this affiant has no reason to believe 
that any other person, association, or 
corporation has 
Indirect In the 
other securities 
him.
(Signed) Stanley 

Sworn to and 
this 3rd day of October, 1938. 

Eortunatus J.
My commission expires Feb. 10, 1939.

corporation for

.„..iplw contain atatemctnlH 
affiant’s full knowledge And 

_ .o circumstances ’’ 
under which stockholders and «e- 
holdei’s who do not appear upori 

’ as trustees.

fide owner;’ 

tvssoda tiop. or 
...... ....crest direct or 
said stock. Ix»nds, or 
tlran as so stated by

Michelson, Man. Edit. 
. subscribed before nię

Bagocius. Notary Publip

APSIVEDIMAI.
Pajieškau protingo vaikino arba 

našlio be mažų vaikų, kad butų Ame
rikos pilietis iy galėtų angliškai, kal- 
bėt, nejaunesnis kaip 40 metų ir ne- 
senesnis 60 tnetų. Turi but linkęs prie 
biznio ir turėtų kiek nors pinigų įdėt ; 
j biznį. Aš esu 42 metų, našlė be vagį 
kų, turiu biznį. Su laišku prašau pri 
siųst savo paveikslą. Girtuokliai ir 
ant? juoko nerašinėkifė. S. M. A. 
1217 E. Mallory avel, Pensacola, Flo.

PAJIEŠKAU GASPADINfiS 
Namus prižiūrėti; vienam nusibodo, 
norėčiau susirast sau draugę apie 4o 

Mergina ar našlė be 
vaikų malonės silsipažint. Su pirmu 

prisiųst ir savo pa 
W. Pikužas (0)

Bennington, N. H.

• I
i, 1 Pajieškau Vinco ir Damino STA- 
- NEVIČIŲ, paeina iš Padangių kaimo,
■ Daugų vai., Alytaus apskr. Kurie ži
■ f note kur jie randasi, malonėkite pra

nešt. (1)
Vytautas Baranauskas

1 Box 294, < Cohasąet, Mass.

Pajieškau dėdės PIJAUS JANKE
LIŪNO, paeina iš Gražiškių vaisė., 

--- =*'— aš turiu svarbų 
reikalą, prašau dėdes atsišaukti, ku-

(1)

Labai Žema Kaina
Parsiduoda 3 akeriai geros žemės, į Vilkaviškio apskr.

.. o rie žinot kur randasi, malonėkit prn- 
Tvartas i nešt jo adresą. (1)
- Uršulė Jankeliunaitė

617 Metropolitan avė., 
Brooklyn, N. Y.

8 kambarių stuba su rakandais, skie
pas, malkinyčia, šulinys prie dura 
antras šulinys daržams.
30x35, stogas blekinis, daug vaisinių 
medžių. Prie cementinio kelio, 5 blo
kai iki ežero, 2 mylios į miestą. Dau
giau paaiškinsiu laišku. (0)

G. M. Kanton, R. D. 3, 
Richfield Springs, N. Y.

I metų amžiaus.
1
laišku prašau 
veikslą.
P. O. Box 52,

MOSTIS NUO ROMATO.
John’s Remedy mostis, stebėtinai 

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

NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIU 
VENTROLA: Sugydo vidaus orga
nus, išvalo gasus. Panaikina sk%udė* 
jimą po krutinę. Paskatina prie ape
tito, atgaivina mažakraujus ir suke
lia energiją prie vyriškumo—mote? 
rims reguliuoia laiką. Kaina $1.00,' 
išbandymui 25c. Agentams duodame 
nuolaidą. (2)

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117, PLAINSVILLE, PA.

PARDUObŪ~LIETUVlŠ-
KUS BALANDŽIUS. .

Pajieškau Jurgio PUPIENIO iš 
Lietuvos paeina iš Sodeliaus kaimo, 
Juodupės vaisė, (seniau Rokiškio 
vaisė.). Žinome kad gyveno Chicago- 
je per daug metų. Kas žino kur jis 
randasi malonėkite pranešt jo adre- 

1 są, arba lai pats atsišaukia. (0) 
Kastantas Simkonis

38 Union st., Cambridge, Mass.

NAUJA VAISTU KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS

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

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

Elena Novinskienė, 27 metu 1 . Gydymas visokių ligų v. . 7 . . *■ A lurmenimių 7amžiaus moteris, anądien 
čia papiovė du savo vaiku
čiu, o paskui ir pati nusižu
dė, suvarydama tą patį pei- 

,T. , . lį į savo vidurius. Sakoma,
-Minėtas lietuvis man ^af] jį turėjusi kažin kokią 

pasakojo kad paprastas Įig-ą .įr bijojusi, kad jos vai-_______________________
darbininkas, nemokąs spe- kaf neužsikrėstų. Jos vyras ŽMOGAUS SVEIKATA 

manoc, n-7 įarnauja įj.jjp šoferis pas IR LINKSMYBE
vieną New Yorko brokerį. I Priklauso nuo supratimo ir išpil

lėktuvu kainuoja kelionė 
311 rublių.

Uždarbiai.

cialybės, per mėnesį uždir
ba 200—300 rublių. Kurie 
moka kokius amatus, tie už
dirba daugiau. Iš visų spe- CARO “ĮPĖDINIS” SUN

KIAI SERGA.
Paryžiaus žiniomis, tenai 

sunkiai serga rusų didis ku
nigaikštis Kirylas, kuris vis 
tikėjosi užimti Rusijos caro 
sostą.

Priklauso nuo supratimo 
dymo gyvenimo pirmų įstatymų. Ne
sveikata, nelinksmybė, neramumas, 
rūpestis ir abelnat visokia nenorma- 
lė padėtis, tai klaidingas pildymas 
tvėrimo galybės pirmų įstatymų.
Jeigu nesveikuojat, rašykit DABAR 

išaiškinimui jus padėties. Kaip su
prasite savo gyvenimo klaidas, bus 
lengva išpildyt jus aukščiausius gei- 
davimus ir įgysite sveikatą ir links
mybę. (2)

Jos. Matukaitis, BP. D.
1 377 South Street, Bristol, Conn.

Pajieškau Onos MAČIULAITIE- 
NĖS, ir Matiošiaus MAČIULAICIO. 
Man išvažiavus j Lietuvą 1913 m. 
juos palikau Penns Station miestely. 
Dabar sugrįžus man vėl į Ameriką 
norėčiau juos susirasti. Kas žinot kur 
jie gyvena, prašau pranešti man jų 
adresą, busiu labaį dėkingas. (0)

William Dominikaitis
% Mr. Jeffords, Glen Riddle, Pa.

Pajieškau brolių Jono ir Juozo 
ANDRUŠKEVIČIŲ, paeina iš Su
valkijos, Skerdupio kaimo, Veiverių 
parapijos. 28 metai kaip Amerikoje, 
gyvena apie Brooklyn, N. Y. Kurie 
žinot malonėkite pranešti arba jie 
patįs lai atsišaukia. Jūsų sesutė Ma
rijona Andruškevičiutč. Adresas: (0) 

Mrs. Mary Bilienė
4815 Scotten avė., Detroit, Mich.

Juodgalviai, rud
galviai, geltop- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą 

GEO.
BENDORAITIS

520 Wilson St., * 
tVaterbury, Conn.

Po Uragano Netoli New Yorko.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS
TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidėk prie šio 

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

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

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

TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.Per buvusį uraganą buvo išlaužyta daugybė medžių ir telefono stulpų, čia matome kaip 

vienas talefono stulpas yra nuvirtęs skersai automobilį netoli nuo New Yorko.

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Inc.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS.



įeitas Puslapis

ŠIAULIAI ŠIANDIEN YRA LIETUVOS 
PAŽANGOS CENTRAS.

Bet yra ir čia daug trukumų, dabartinis gatvių grindinys 
miestą prives prie to, kad 

gyventoju skaičiumi ir pra- i per jį niekas nenorės va- 
mone sudaro tikrai miestiš- Įžiuoti. Šiuo reikalu taupu- 

: būti
nai reikia važiuojamąją gat
vės dalį išgrįsti tašytais ak
menimis, o tokio grindinio 
šone vandentiekį pravesti 
visuomet bus galima, jo ir 
neardant. Jeigu žiūrėti į sa
vivaldybės taupumą, pir
miausiai jai reikėtų primin
ti akylumą: prie Frenkelio 
fabriko iškastasis prūdas 
maudyklėms kaštavo apie 
130,000 litų, tačiau jis ne- 
inka nei linams merkti, nei 
uvims veisti. Į durpyną su- 
.išti pinigai panašiai kaip į 
•alą, iš kurios niekas neturi 
.ei mažiausios naudos. Dau
gely miesto vietų su šaligat- 
iais miesto gyventojai turi 
okį patį vargą kaip ir su 
gatvėmis. Šaligatvių tiesi
nąs priklauso nuo namų sa
vininkų. Jie gal ir nepajėgia 
šias prievoles atlikti, tad 
•eikėtų jiems suteikti tam 
ikras lengvatas taip, kaip 
/ra daroma kituose mies- 
uose. Iš viso matyti, kad 
cam priklauso miesto tvar
kymo reikalai, tie į juos 
kreipia nepakankamą dė
mėsi, o gal ir neturi reikia
mo patyrimo. Šiomis dieno
mis išrinktas naujas burmis
tras adv. Linkevičius, reikia 
manyti, parodys didesnį su
manumą ir darbštumą, nes 
jis yra pažangus žmogus.

Visuomeninis Šiaulių gy
venimas yra gyvesnis negu 
iet kuriuose kituose Lietu
vos miestuose. Dar prieška- 
iniais rusų priespaudos lai

kais čia dirbo daug žymių 
ietuvybės darbuotojų, liau-, f----- —
lies švietėju ir kulturintojų, 'sugyvena. Vietos gyvenime 
u Povilu Višinskiu priešą- J>e yfa itin populiarus^ 

ky. Ir šių dienų jaunajai P1 
tartai, tų darbuotojų vardai laisva iniciatyva _ sukurė, 
leužmirštami, žinomi. Gra- Šiauliai gali tikrai didžiuo- 
šiai veikusi lietuviška “Var- ris: turtingiausias atnogra- 
jo” draugija išugdė ir į ben-1 finis “Aušros” muziejus, 
Irą darbą sutraukė visą pa- vienintelis šio muziejausJai- 
šangiają visuomenę, neiš-

■ skiriant nei senųjų, nei jau- . . .
luju. Jos darbu pasėkoje, I “Gimtasis Kraštas,’ 
nepriklausomybę atgavus i tingiems moksleiviams šelp- 
sisteigė didelė knygoms lei- ti laikomas bendrabutis “Ži
li bendrovė. “Kultūra.” būrelis,” Patronato d-ja ir 
Šios bendroves išleisti mil- kita, kas čia tikrai gra- 
jiniški knygų skaičiai pasie- žiai veikia, gali būti pavyz- 
kė netik naująją inteligenti- džiu^ kiekvienam miestui, 
ją, bet ir tolimiausį kaimą. ’ .....
Išleistųjų knygų tarpe nera
sime nei vienos, kurią butų 
galima skirti prie taip vadi
namų visuomenės nuodų. 
Visos jos yra tikrojo moks
lo, kultūros židiniai. Nelem- 
os sąlygos kilnų šios ben- 
irovės darbą 1932 m. galu- 
inai užgniaužė. Šiandien to-

Šiauliai savo judrumu

ką vaizdą: jų padangė iš-imas nepateisinamas: 
marginta didesniais ir ma- lnai reikia važillo1anis 
zesmais fabrikų kaminais, 
kurie miestą apgaubia du
rnais, o sirenos dažnai pra
nešinėja tam tikras paros 
valandas. Šiaulių pramonė 
yra gana tvirta. Tvirta dau
giau todėl, kad sena: turi 
pastovius savo .klijentus ir 
numatytą kontingentą.

Svarbiausi Šiaulių pramo
nės vienetai yra odos, sal
dainių ir baldų fabrikai 
Greta jų veikia šaltkalvių 
dirbtuves, liejyklos, mažes
nės audyklos, verpyklos ii 
kt. dirbtuvės, kokių tik pasi
taiko musų krašte. Jei Šiau
liai butų atskirti nuo kitų 
miestų, vien iš savo pramo
nės jie galėtų ilgai gyventi.

Did. karas Šiaulius buvo 
palietęs skaudžiai. Buvo su
griauti visi didieji centriniai 
namai. Šio baisaus Įvykio 
liudininkai—mūrinių namų 
griuvėsiai tuno dar ir šian
dien, tačiau Šiauliai ekono
miniam gyvenime šiandien 
tos skriaudos nebejaučia. 
Miestas atsistatė, keleriopai 
padidino savo ribas, susi
tvarkė. Tai pirmas miestas, 
kuris nusikratė pačiame 
centre buvusią rinką. Ta 
rinka trukdė miesto judėji
mą ir ypač nereikalinga bu
vo žmonių sveikatos atžvil
giu. Rinkos vietoje šiandien 
miestą puošia gražus skve
rai su gėlėmis ir kitais gra
žiais paįvairinimais. Iš čia 
iškraustyta ir cerkvė. Jos 
vietoje Įsteigtas taip pat 
gražus gėlynas. Miestas turi 
pakenčiamai tvarkomą ir 
erdvų, ūksmingą sodą. Gre
ta sodo yra graži kaštanų 
alėja. Daugelis naujųjų na
mų itin puošnus ir stilingi. 
Tai yra viskas, kuo Šiauliai 
gali didžiuotis prieš Pane
vėžį, Mariampolę ir kitus 
gyviau augančius miestus.

Šiaulių gatvių 
yra labai blogi. Žmonėms 
tais grindiniais 
mažai tenka, nes yra šali
gatviai, bet jei arkliai mo
kėtų rašyti, tai tikrai savi
valdybę užverstų verksmin- 
giausiais skundais. Kas dėl 
šio reikalo yra kaltas, sunku 
pasakyti. Burmistraudamas 
Valančius teigė, kad gatvės 

. netvarkomos dėl ruošimos: 
pravesti vandentiekį. Sako 

■ bergždžias darbas tuomet. 
,kai jis du kartu dirbamas: 
išgrįsti ir paskui vėl griauti. 
Jeigu vandentiekis bus veį 
damas tik po 10—15 metų,

No. 40. — Spalio 5 d., 1938 m.

č:a matome Danielių Hartą, 80 metų senuką, ir jo 27 
metų amžiaus žmoną. Anądien ji susilaukė kūdikio ir 
senis sako, kad jis yra jo tėvas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jis 80 Metu Amžiaus, 0 Ji Vos Tik 27

KAIP LIETUVOJE JUO
KAUJA.

taip skubini, Petrai?
daktarą bėgu, brolau.

Gal persi-

ki pati darbą tęsia Kultūros 
švietimo draugija išlaikyda
ma knygyną ir leisdama po
puliarų žurnalą “Kultūra.'’ 
Bet... šios draugijos darbas 
taip pat nėra rožėmis klotas. 
Kai kam nepatinka knygy
no lange Įstatytas mirusio 
visuomenininko paveikslas. 
Paišinėja ir rašinėja. Kiti 
stebisi iš ko gali išsilaikyti 
ši pažangi draugija, kai Į 
miestą pradėjo su savo idė
jomis skverbtis domininko
nai,' jėzuitai, kapucinai ir 
kiti barzdoti ir bebarzdžiai. 
Pažangioji visuomenė savo 
veikimui išmaldos nieko ne
prašė ir neprašys.

Tarp Šiaulių pažangiųjų 
sluoksnių savo darbu yra 
gražiai pasižymėjęs vietos 
Etinės kultūros d-jos sky
rius. Jis turi gražiai sutvar
kytas kapines, turi daug na
rių, kurie tarpusavy darniai

Ką pati visuomenė savo 
iniciatyva sukurė,

grindiniai

vaikščioti

iš- komosios draugijos leidžia
mas kraštotyros žurnalas 

. ” netur- 
nepriklausomybę ' atgavus j tingiems moksleiviams šelp-

Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

=== M. MICHETSONIENĖ. 

SLĖPININGI IR GALINGI.
Slėpiningi, 
ir galingi, 
ir jauni, jauni... 
Einam, einam 
per pasaulį 
mes vienui vieni...
Ugnis — mudu, 
žaibai — mudu, 
laimės paslaptis; 
mes pakeičjam 
meilės daina 
nobodžias naktis...
Ir keliaujam 
dieną naktį 
vienu du ir du... 
mus pramintu, 
mus išmintu 
tyrumuos’ taku.
Einam, einam 
per pasaulį 
mes vienui vieni... 
linksmi, gražus, 
slėpiningi 
ir jauni, jauni...

Tyrų Duktė.

KRAŽIŲ KULTŪRA.
Tylus nusiminę Kražiai, 
žalumynais nusidažę.
Į kražiečius kai pažiūri, 
Nieko šiandien jie neturi.
Dingo čia šviesos draugija, 
Ją politika prarijo,
Kai anais laikais gyvavo,
O vėliau visus apgavo.
Iš gimnazijos griuvėsių 
Auga miškas su pavėsiu, 
Jos statytojai, kas žino, 

ir sumaišykit su kvorta dęg-,Kur cIabar nusidangino,
tinės. ; Liaudį slegia sunkios bėdos.

Degtinės virint nereikia, Užtai ponai gražiai rėdos, 
nes virinimas jai nieko ne- Ir už stalo atsilošę, 
priduoda, bet daug atima: Proferansą sotus lošia.

i daug alkoholio išgaruoja į' 
orą. Be to, alkoholio garai 
gali da ir užsidegti.

Miesto lūšnos baigia griūti, 
Bet užtat artėja piutė 
Valdininkams, inžinieriams 
Ir visiems kitiems biznieriams.
Ant Krarantės kranto dvaras 
Turi didelius hektarus, 
Jųjų poną gražiai puošia 
Darbininkai išsijuosę...

—Kur
—Pas
—O kas atsitiko?

valgei.
—O, ne! Kaulu užspringau.
—Tai niekis,—sako kaimy

nas,—Antstolis visą mano ūkį 
su gyvuliais prarijo ir tai jam 
daktaro nereikia.

žmona vyrui: “Ana, pažiūrėk, 
kaip musų kaimynas švilpauja 
linksmas. Gal kokį giliukį turė
jo.”

Vyras: “Jį antstolis šiandien 
paliuosavo iš ūkio, todėl skolos 
jo nebegriaužia. Tai ką daugiau 
darys, jei ne švilpaus.”

Peršovė Svetimą Moterį

L

Viršuje iš dešinės matyt peršauta Mrs. Emita Kruger. Ji 
sako, kad ją peršovęs Charles McDonald (iš kairės). Apa
čioje iš kairės parodyta jo žmona, kuri tarnavo pas peršau
tąją moterį, šiš skandalas įvyko Hollywoode.

1 miestui. 
Labdaringas ir globos drau
gijas visi tie gerai žino, ku
riems buvo ar yra reikalin
ga parama, bet kai jie tų 
draugijų padedami prade
da savarankiškai gyventi, 
savo šelpė jus ir globotojus 
dažnai pamiršta. Taip yra, 
pav. su “Žiburėliu.” Kiek 
jis sušelpė neturtingu moks
leivių, duodamas butą, švie
są, kurą ir dar pinigines pa
šalpas, daugelis jų nebepa- 
laiko jokių santykių su juo. 
Bendrabučio patalpos rei
kalingos remonto, nauji glo
bojamieji prašosi padėti, o 
lėšų nėra. Taip “Žiburėlis” 
ir liko kaip lizdas: paukšte
liai išsiperėjo išskrido i šil
tus kraštus. Į jį grįžti nebe
norėdami, apleido. Vis dėl 
to tiems reikėtų at:Įminti 
savo buvusiojo likimo bro
lius ir jiems padėti, parody
ti žmoniškumą.

Šiauliai auga, didėja, gro
žėja, ir ju gvventojai turėtų 
būti tokiais pat aktingais 
kaip tie, kurie pradėjo kurti 
nepriklausomą gyvenimą.

RUDUO.
Žydras dangus, 
skaisti saulė, 
bet nešildo 
kaip seniau.
Tylus ludenio 
dveilkimas 
mirties kvapą 
skleidžia jau.
Ir margų žiedų 
galvytės 
jau pajuodę 
neatbus.’
Jau geltoni 
medžių lapai 
dengia žolę 
ir takus.

Tyrų Duktė.

PUDINGAS IŠ OBUOLIŲ.
Dabar yra obuolių laikas, 

todėl reikia iš jų naudotis, 
žali obuoliai valgyt nusibo
sta ir ant stalo jų negalima
paduot kaip “patrovos.” 1 Tyliai slenka Kražių dienos 
Bet iš jų bus puiki “patro- j Sunkiai linksta žmonių strėnos, 
va”
Jis padaromas Šitokiu budu : Dirba ponams išsivilkę.

Į platų, negilų puodą įde-Į Nuo Medžiokalnio kai žiuri, 
da ant dugno eilę smulkiai Kražiai visiškai paniurę, 

įsupiaustytų obuolių. Api- Kur stovėjo vienuolynas, 
barsto juos cukium su eina- Dabar ten tiktai molynas, 
monu. Ant viršaus uždeda 1 
keliatą riekelių baultos duo- J°s gl vietoj dabartine— 
nos sviestu apteptos, kad Restoranas, "arbatinė...” 
obuoliai butų uždengti. Tokie nudien vra Kražiai, 
Duona gali but sena ir svies- žalumynais nusidažę. „ 
tuotą pusę dėt į viršų. Tada “Gražu mus Lietuvoj'.’ 
pakepint pečiuje, kad obuo-j “Kuntaplis.
liai sukeptų, ir pudingas 
bus gatavas. Jį valgo pienu 
arba smetonele užpylę.

is jų uus puia.1 pairu- į 
jeigu iškepsim pudingą. | Užuvalgius kokią silkę,

—Girdėjau, kad musų viršai
tis puikiai gyvena! Sako, jis be 
darbo apie 300 litų mėnesiui už
varo !

—Ką?... Juk jį nuteisė me
tams kalėjime sėdėt.

—Taip metams, bet jis pavo
gė apie 3000 litų pinigų, tai 
maždaug po 300 litų mėnesiui ir 
išeina.

NEGALI LAUŽYT PRIE
ŽADO.

—Tamsta prižadėjai subatoj 
sugrąžinti man tą kvoterį, kurį 
aš paskolinau. O šiandien jau 
panedėlis, ir neatiduodi.

—Palauk, brolau ; aš prizą- ’ 
dėjau tik kitą subatą atiduoti. 
Negaliu laužyt priežado.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

raintri (raunamas ir “KELEIVIS” 
uavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS

KAIP IŠVIRTI “KRUP
NIKĄ.”

A. Lapinskui. — Jieškoti 
to recepto “krupnikui,” ku
ris kitąsyk tilpo “Keleivy,” 
mes neturim laiko. Bet 
'krupniką” galit išvirti ir 
be to lecepto. Įdėkit į pus- 
kvortę vandens keliolika 
čielų gvazdikų,porą lazdelių 
einamono, keliatą čielų pi
pirų, šmotelį imbierio (gin
ger), keliu orančių ir lemo- 
nų žievių, viską puode už
denkit ir pavirinkit pusva- 
'andį ant silpnos ugnelės. 
Paskui ižgriebkit visus tirš
timus laukan, ištirpinkit li
kusiam skistime apie tris 
ketvirtdalius svaro medaus

A

PASKUTINĖ OPERACIJA.
Kaune ant žemės Banko sto- 

1 ---------------- I vi didelė iškaba su užrašu:
HAMBURGO KOTLIETAI “Daromos visokios ooeracijos.”

■ l’G svaro maltos jautie
nos.

1 šaukštukas diuskos.
Žiupsnys pipirų.
1 puodukas duonos 

pinių.
1 Pieno suvilgymui. į 
' 2 šaukštai muštaraos.

2 puodukai supjaustytų 
keptų svogūnų. ’

Ketvirdalis puoduko iš
tirpinto sviesto.

Suvilgyk pienu duonos 
trupinius ir sumaišyk su mė
sa; sudėk druską ir pipirus. 
Keptus svogūnus ir muštar- 
dą sumaišyk atskirai. Iš mė
sos padaryk kotlietus ir su
dėk į taukuotą keptuvę. I 
Tuomet ant kiekvieno kot- 
lieto uždėk sluogsnį svogu- 
nu su muštarda. Kepink kar
štam pečiuje apie pusę va
landos. Tuomet 
kotlietus ir aptepk likusiais 
svogūnais su muštarda ant- 
rą šoną. Vėl pakepink apie 
pusvalandį. Kaip bus gata
vi, sudėk į lėkštę, aplaistyk 
sutirpintu sviestu ir duok į 
stalą. Galima da uždėt ant 
viršaus spirginto bekono. 
Aplink apdėt virtom bul
vėm.

tlU-

Vienas kaimietis įėjęs ir 
klausia: “Ar čia daromos viso
kios operacijos?”

“Taip,” sako banko patarnau- 
' toj as.

“Na, tai išpiaukit man kylą. 
O kitokios operacijos man jau 
nebereikalingos.” /

Bosas į savo ofiso darbinin
kę: “Tamsta visą dieną prasėdi, 
o nieko neveiki.”

Tarnautoja: “Och! Aš jau 
trečiu syk lupas dažau.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS.
. Bilvinskas — pirmininkas, 
711 — 8-th st., Waukegan, Ill.

Jos Mačiulis —■ pirm, pagelbininkas, 
906 Prescott St. Waukegan, Ill.

Suzana Gabris—nutarimų rast.
730 McAlister ave., Waukegan, Jit 

Emilija Kernagis—turtų rast.
720 Vine Place, Waukegan, Ill. 1 

K. Vaitiekūnas — kasierius,
726 — 8th St., Waukegan, Ill.

Kases Globėjai: 
J. Petraitis, D. Lauraitis.

Knygiai:
D. Lauraitis, K. Ambrazunas.

Maršalkos:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis.

Susirinkimai buna paskutinj 
dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 

I Liuosybčs Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, Ill.

A.

nedėl-

— ■= -. * apversk 5

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

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

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

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų. 
223 pusi, didžio, apie 15(1 įvairių eilių, tinkamo 

deklamuot viešuose susirinkimuoMe.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS,

Knygoje yra trijų ryšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai eražiaunia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
aiųht "Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tir«ioę papra
stom konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Traukinio Katastrofa Californijoj.

Paskutiniojo Taura- žiaurus ir tragiš
KAS KETURIŲ JAU
NUOLIŲ LIKIMAS.

Kolainiai, Užvenčio vals. 
Pastarosiomis dienomis pei ■ 
šią apylinkę nuaidėjo skau-1 
di ir šiurpi žinia, kad rug
piučio 14 arti Kolainių baž-; 
nytkaimio esančiame nedi- ’ 
deliame Tyklės ežere nu- i 
skendo ketvertas jaunuolių. ( 

Kelios valtys perpildytos | 
besilinksminančio jaunimo ’ 
važiavo ežeru. Vienai vai-; 
čiai prisiartinus prie kitos, | 
pil. Jonas Stačkovas norėjo i 
perlipti iš vienos valties į 
antrąją, tačiau belipant vie- j 
na valtis apsivertė, ir devy
ni jaunuoliai, buvę pirmo
joje valtyje, pradėjo skęsti. 
Iš jų penkiems pavyko išsi
gelbėti, o keturi rusų tauty
bės jaunuoliai tuojaus žuvo 
ežero bangose.

vx — Nuskendo šie asmenys: 1
WrželioU17edb «toivs ^natH LaurentiJus Sverdlovas, ‘a- BAISI AUDRA UTENOS 
bnzelio 17 d. rtonys pat 28 metu amžiaus, gyv. APSKRITYJE 
sugrjzo Lietuvon ir nuėjęs Į;Kolainiukų kaime, Kateri- ku Yjt.
Panevėžio apski. vnsinmkc na f;itnvajįp Euo-eniia Preš- 
jstaigą pasisakė esąs Taura
gės sukilimo dalyvis.

Tardomas Stonys prisipa- Kolainių kaime, buvę tur- 
žino kaltu ir paaiškino, kad tingų ūkininkų vaikai ir dar 
sužinojęs, jog Tauragėje neturėję 20 metų amžiaus, 
“nauja valdžia,” nėjęs tą Valtis apsivertė 100 met- 
dieną prie darbo, bet nuėjęs 
sukilimo pažiūrėti. Mieste 
studentai jį sulaikę ir aiški
nę, kad Voldemaro valdžia 
nuversta. Sukilėliai ir jį, 
Stonį varęsi kartu. Jis su ki
tais nuvykęs į kalėjimą pa
leisti suimtųjų. Paskui nu
vykę į apskrities viršininko 
įstaigą ir išdavinėję ginklus nieko nebegalėjo pagelbėti, 
sukilimo dalyviams. Kai su
žinojęs,

ges Pučisto Byla.
—

Tauragės pučas, kaip ži-: 
noma, buvo 1927 m. rugsė
jo 9 d., o šiomis dienomis, 
t. y., daugiau kaip po 10 
metų, buvo sprendžiama 
vieno to pučo dalyvio—Juo
zo Stonio byla.' Byla buvo 
sprendžiama Kaune, ka
riuomenės teismo, viešame 
posėdyje.

Kaltinamajame akte, be 
ko kita, sakoma, kad sukili
mo dieną Stonys Tauragės 
mieste vaikščiojęs ginkluo
tas ir su kitais sukilimo da
lyviais iš arešto namų palei
dęs suimtuosius ir juos nu
gabenęs į sukilėlių štabą. 
Kalinį Stonys nuvaręs dirb
ti į paštą.

Sukilimą likviduojant Sto
nys pasislėpė, o paskui pa-

na Citovaitė, Eugenija Preš- 
čepenkaitė ir Jonas Stačko- 

lyas, visi pastarieji gyvenę

Valtis apsivertė 100 met
rų atstumu nuo kranto, o vi
si nūskendusieji nemokėjo 
plaukti.

Keturi asmenys buvę ant
rojoj valtyje gelbėjo skęs
tančiuosius. Jie keletą apal
pusių merginų ir vaikinų 
spėjo ’ įsitraukti į valtį. 
Krante buvę žmonės irgi

Svarbiausia priežastis, dėl 
kad sukilimas pa- kurios įvyko ši nelaimė, yra 

darytas tik Tauragėje ir at- ta, kad valtis buvo nenor- 
vyksta kariuomenė tvarkos maliai perpildyta, nes nedi- 
atstatyti, tai jis pasislėpęs. ’

Stonys patrauktas kalti
namuoju už tai, kad norė
damas nuversti esamą,' Lie
tuvos valdžią ir valdymo 
tvarką, drauge su kitais, 
ginkluotas granatomis, pis
toletais ir šautuvais, ir pats 
būdamas ginkluotas, užpuo
lė Tauragės apskr. viršinin
ko, komendanto, pašto ir kt. 
įstaigas, suėmė tų įstaigų 
valdininkus, sustabdė trau
kinių judėjinhą ir šeiminin
kavo ligi 14 valandos, eida
mas įvairias sukilėlių jam 
pavestas pareigas.

Kariuomenės teismas Sto
nį pripažino kaltu ir nubau
dė penkeriais metais sun- 
kilijų darbų kalėjimo.

NUŠAUTAS SIUVĖJAS.
Skaisgirys. Rugpiučio 14 

naktį, šiame bažnytkaimy 
buvo nušautas vietos gyven
tojas — siuvėjas V. Vaitie
kūnas. Įvykio priežastis ne
aiški. Vedamas tardymas. 
Spėjama, kad bus padaryta 
iš keršto.

delėje valtyje buvo astuoni 
žmonės, o devintasis lipda
mas apvertė.

Tai skaudi, apgailėtina, 
ir šioje apylinkėje negirdė
to masto nelaimė, kartu pa
mokinanti, primenanti būti 
atsargesniems ir nežaisti li
kimu. t

čia matome traukinį sudužusį ties Nilandu, Cal. Vienuolika žmonių buvo užmušta 
ir 110 sužeista.

ANGLAI STATYS LIETUVOJE NAU
JA RADIJO STOT/.

Rugpiučio 24 po pietų 
per Utenos apskričio kai- 
kuriuos valsčius perėjo ne
paprastai didelė audra su 
lietumi ir stambiais ledais. 
Audra padarė nepaprastai 
didelių nuostolių. Vien tik 
Utenos valsčiuje ji sugriovė, 
o vietomis tiesiog šluote nu
šlavė apie 100 gyvenamųjų 
ir negyvenamųjų trobesių. 
Šioji audra daug nuostolių 
pridarė dar ir Tauragnų bei 
Daugailių valsčiuose. Kelių 
kilometrų telefono telegra
fo linija nuo JDraunėnų iki 
Degučių kaimo yra visiškai 
išardyta ir stulpai išvartyti. 
Audra nuniokojo ir likusius 
nuo lauko nenuimtus pasė
lius, ypač palietė žirnius, li
nus, kanapes. Charakterin
ga yra tai, kad dabar audra 
palietė tas vietas, kurias ji 
jau palietė pavasarį. Jau 
dabar ūkininkai ateina Į 
Uteną skųstis dėl nuostolių 
ir prašyti pagalbos.

KAUNE RASTAS NE- 
SPROGĘS ŠRAPNELIS.
Maironio gatvėj kasant 

žemes rastas rusų patrankos 
75 mm nesprogęs šrapnelis, 
kuris atiduotas centriniams 
artilerijos sandėliams. Spė-

džiojo karo liekana.

I ŠĮMET soduose ne
daug VAISIŲ.

Nors šįmet pasitaikė šilta 
vasara, tačiau soduose vai
sių nedaug. Vyšnių ir slyvų . .
apie Mariampolę, kaip iikad šrapnelis yra di- 
nebuta, obuolių ir kriaušių 
yra žymiai mažiau, negu 
pernai. Visa šitai atsiliepia 
rinkoje, kur šįmet vaisių 
kainos yra aukštos.

i. ANT KAPINIŲ VARTO 
KRYŽIUS.

Puogeliškių kap i n ė s e 
(Biržų apskrity) nežinia 
kas pradėjo vartyt kryžius. 
Štai, 15—16 rugpiučio nak
tį buvo nuverstas šlifuotas 
akmeninis kryžius nuo Jono 
Šerno kapo. Kryžius griu- griovį 
damas sudužo. kurie griovy sėdėjo.

PAPILIO VALSČIUJE PA
SIKORĖ ŪKININKAS 

ZIMKA.
Sauginu kaime, Papilio 

valse, pasikorė pil- Zimka. 
Manoma, kad jis nusižudė 
dėl šeimyninės nesantaikos.

ZARASUOSE TROKAS 
UŽMUŠĖ 2 VAIKU.

Per “žolinių” atlaidus 
Zarasuose trokas nuvirto j 
—•-’--■j jr užmušė 2 vaiku,

Fašistai Sveikina Fašistus

čia matome Vengrijos fašistus, kurie sveikina vokiečius fašistus, bėgančius iš čekoslo 
vakijos armijos į Vengriją.

* ® V
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NUŽUDYTAS KAREIVIS 
KOM1KOVAS.

Rugpiučio 20 d. Jonavos 
valsčiuje, Paskutiškių kai- 

j me, Miko Charitono lauko 
(griovyje rastas I-jo inžine- 
i rijos batalijono eilinio Kle
menso Komikovo lavonas. 
Komikovas kilęs iš Žiežma
rių vaisė., Strėvininkų kai
mo. Skrodimo metu nusta
tyta, kad Komikovui kaž
kokiu buku įrankiu sutru
pintas galvos kiaušas.

Nustatyta, ked 19 rugpiu
čio Paskutiškių kaimo gy
ventojos Sivolovienės Eudo- 
kijos bute kažkas mušėsi: 
tarp besipešančių buvęs pa
stebėtas ir vienas unifor
muotas. Ir iš tikrųjų, tą die
ną pas Sivolovienę buvo su
važiavę iš įvairių vietų daug 
svečių, tarp kurių ir jos bro
lis Feodorovas Sidorovas. 
Vakare visi svečiai išėję Į 
čia pat buvusią gežužinę 
Apie 22 vai. iš‘gegužinės į 
Sivolovienės butą sugrįžo 
Dorofėjus Darčanovas, Feo
doras Sidorovas ir parsive
dė kareivį Klemensą Komi- 
kovą. Čia jie dar valgė va
karienę ir gėrė degtinės. 
Darčanovas susiginčijęs su 
Komikovu pradėjo muštis. 
Prie jų prisidėjo ir Sidoro
vas. Sivolovienė išstūmė 
juos į prieangį, kur Komi- 
kovą užmušė. Po to išnešė į 
lauką, bet kai Komikovas 
neatsigavo, tai nunešė jį į 
Charitono lauką. Sulaiky
tas Sidorovas prisipažino 
Komikovą užmušęs. Sido
rovas ir Darčanovas 
mi Kauno kalėjime.

laiko-

PERKŪNO AUKA.
Krikštonys, Seirijų valse. 

Rugpiučio 25 d. užėjus de
besiui su perkūnija, staiga 
pasigirdo milžininkas tren
ksmas ir tuo momentu pa
plūdo durnuose ir liepsnoj 
A. Grušausko gyvenamas 
namas. Buvo nutrenkta na
muose buvusi Grušausko gi
minaitė Aldona Bubnelytė 
iš Kamarunų kaimo, Leipa
lingio valse. Ji buvo atėjusi 
pas savo gimines pasisve
čiuoti. Velionė buvo pačioj 
jaunystėj, vos'tik 17 metų 
amžiaus. Bubnelytė tuo mo
mentu valėsi koridoriuj suk
nelę. Kilus gaisrui subėgo 
kaimynai ir pradėjo kas ką 

įgalėjo gelbėti. Bubnelytė 
rasta gulinti be sąmonės. 
Norėjo atgaivinti, bet nepa
vyko.

[ nias iš Lietuvos. Dabar už
sienių lietuvių laikraščiai ži- 
' nias iš Lietuvos tegali pa- 
! duoti savo skaitytojams ge- 
I rokai pavėluotas. Telegra
fu žinių perdavimas labai 
brangiai kaštuoja; brangus 
žinių siuntimas ir oro paštu, 
ir vis vien ne taip jau greitai 
pasiekia adresatus.

Normalus stoties nešamo
sios bangos galingumas bus 
60 kilovatų ; be to, bus at
sarginiai Įrengimai, kurie 
leis, reikalui atsitikus, sto
ties galingumą padidinti iki 
120 kilovatų. Toks stoties 
galingumas yra visiškai pa
kankamas ir ji kaimyninių 
stočių nebus nustelbiama.

Stoties statyba atiduota 
anglų firmai Standard Te
lephone and Cables, Ltd. 
Firma stotį apsiėmė pasta
tydinti iki ateinančių metų 
rudens už apie milijoną li
tų. Ta suma firmai bus su
mokėta per trejus metus.

i Valstybės radiof o n a s 
j Kaune netrukus statydinsis 
naujas patalpas, kurios leis 
radiofonui išplėsti ir pato-

VALKIOJASI DIDELĖS 
BANDOS ŠERNŲ.

Subartonių ir aplinki
niuose miškuose pastarai
siais metais priviso daug 
šernų, kurie valkiojasi dide
lėmis bandomis. O pritemus 
šernai išeina į pamiškių ūki
ninkų laukus maisto sau 
jieškoti ir pridaro jiems di
delių nuostolių. Kai kurie 
ūkininkai padavė miškų de
pai tamentui skundus reika
laudami atlyginti šernų pa
darytus nuostolius. Miškų 
d-tas skundus priėmė ir ža
da nuostolius atlyginti.

PERŠOVĖ VYRĄ IR PATI 
PERSIŠOVĖ.

Rugpiučio 13 d. Biržų 
miesto gyventoja Putienė 
peršovė vienu šuviu savo 
vyrą, o paskui triihis šūviais 
persišovė ir pati. Suteikus 
pirmą pagalbą tuojau buvo 
išvežti Į ligoninę. Puta grei
tu laiku pasveiks, o Putie- 
nės gyvybei gręsia pavojus.

Pažymėtina, kad minima 
pora tik prieš porą mėnesiii 
apsivedė ir taip per trumpą 
laiką ištiko šiurpi tragedija. 
Tragedijos priežastis—vyro 
neištikimybė žmonai.

TELŠIŲ EŽERE PRIGĖRĖ 
J. ANDRIEJAUSKAS.
Prie Telšių, Germanto 

ežere, besimaudydamas nu
skendo Jonas Andriejaus- 
kas, 33 metų amžiaus, dar
bininkas. Velionis paliko 
žmoną ir keturis mažus vai
kus.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1939 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiamo į namu? ka 
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIČIUS 
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN, CONN.

SVEIKATA
*■—' TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina S2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mas*. !

WimillMIMMMMWlMniLTIlM

Lietuvos radiją girdės ir 
Amerika.

Dabartinė Lietuvos radijo 
stotis Kaune buvo pastatyta 
1925 metais. Tada ši stotis 
buvo pavadinta galingąja, 
nes ji buvo viena stipriausių 
Europoje. Berods, radijas 
daro nuolatinę ir didelę pa
žangą, ir todėl per kelioliką 
metų Kauno galingoji stotis 
pateko į silpnųjų eilę. Ru
sai, lenkai ir vokiečiai pasi
statė galingesnių stočių, ku
rios kauniškę nustelbė.

I Jau senai buvo jaučia
mas reikalas arba Kauno 
radijo stotį sustiprinti ar 
pastatyti visai naują stotį. 
Tačiau metai po metų šis 
reikalas buvo atidėlioja
mas. Per tą laiką lenkai pa
statė Vilniuje naują didelę 
stotį, taip pat rusai užbaigė 
savo stočių statybas. Dabar 
jau yra paaiškėję, kokią rei
kia Lietuvai turėti radijo 
stotį, kad ji kaimyninių sto
čių nebūtų nustelbiama. 
Taigi, šįmet imtasi pertvar
kyti Lietuvos radijo reika
lus. Nusistatyta pastatyti StT^dijolarnyba. ‘ 
naują, didelę, modernišką, Tsb

{radijo stotį, kuri atitiktų ---------------
dabartinės radijo pažan- LABAI DAUG RIEŠUTŲ, 
gos reikalavimus. . j Merkinė. Miškuose šįmet

Stotis statoma • ties Bab-, labai daug priaugo riešutų, 
tais, Juodonių ir Sitkūnų kacĮ vietomis net lazdos 
kaimų apylinkėse, apie 15 .linksta. Tik gaila, kad di- 
kilometrų nuo Kauno. Sto-; desnę pusę riešutų dar ma- 
tis bus kiek toliau nuo Kau- žaį subrendusių vaikai ir su- 
no, kad jos veikimui netimk-: augę išnešiojo be naudos, 
dytų įvairus elektriniai įren- (Nors miškų administracija 
girnai, kurie yra miesto. įįr draudžia iki rugsėjo 1 d. 
Numatyta prie stoties įren- j riešutauti, bet paprastai iki 

gti radiofoninį siųstuvą su. to laiko mažai belieka rie- 
nukreiptomis į Ameriką ilg- šutų miškuose, jie jau buna 
trumpomis bangomis. Sį i išnešioti.
siųstuvą įrengus, Lietuvos, 
radijo programos galės būti! 
klausomos ir Jungtinėse A- 
merikos Valstijose. Ypatin
gai radiofoninis siųstuvas i 
galės pasitarnauti užsienio 
lietuvių spaudai. (Gaila tik, 
kad tas “pasitarnavimas” 
eis iš fašistinio šaltinio.— 
Red.) Amerikos ir kitų ša
lių lietuviški laikraščiai tą 
pačią dieną galės gauti ži-

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

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

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

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilintą, Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Job 
s>ti taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO., 

Dept. 4,
P. O. Box 54, Danville. Ill.

ar
pas

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

CHICAGO, ILL.

Pažangiepe Amerikos 
Lietuviai!

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ“ REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštu, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiemą skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams S4; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietines Žinios
SMAGI ŽINIA AMERI
KOS LIETUVIU KON

GRESUI.

i buvo Lietuvoj, Šveicarijoj 
i ir kitose Europos šalyse. 
Nors Amerikoj augęs ir jau
nas vyras, jisai labai daug 
dirba tarp lietuvių organi
zacijų. Jis yra Naujosios 
Angli'o? Kl ubų Sus'vieni- 
i:mo vice-pirmininkas ir 
Hudsono Piliečių Kliubo 
prezidentas, todėl jo parva
žiavimo hudsoniečiai labai 
laukia.

VIEŠA PADĖKA.
Kaip jau yra žinoma, ma-• Ties “Keleivio” namu 

no vyras Andrius Buinis mi- ant Broadvvės pereitą suba-

Bomai užpuola lietuvius.
Ties ' “Keleivio

Iš LSS. 6-to apkr. veiklos.
Rugsėjo 25, Montelloje 

buvo LSS. 6-to apskričio 
piknikas, kuris buvo gana 
pasekmingas. Publikos su
važiavo skaitlingai iš visos 
apieilinkės. Pinigais dova
nas laimėjo: Yucius iš 
Brookline, num. 321, $10; 
S. Smetona iš Brocktono, 
num. 123, $5; F. Puidokas 
š Lawrence’o, num. 602, $5. 

Yucius ir Smetona, pasiėmė 
dovanas vietoje. F. Puido
kui dovaną perduosim per 
Lawrence’o draugus.

Kadangi audra išdraskė 
elektros šviesas parke, tai 
oiknikas turėjo užsibaigti 
’abai anksti, vos sutemus, 
tai visą programą išpildyt 
nebuvo galima, todėl pikni
ko dalyvių atsiprašome. Bet 
dėkuojam visiems už atsi
lankymą ir už pavyzdingą 
ir draugišką nuotaiką. Ne
galima . neprisiminti dr-gų 
nonvoo'diečių, kurie pikni
ke dalyvavo organizuotai. 
Apart pavienių automobilių 
atvažiavo ir vienas busas. 
Tikrai pavyzdinga vienybė. 
Ačiū dr-gėms gaspadinėms, 
Kairaitienei, Gegužienei, 
Brazaitienei, S. ir A. Valei- 
kienėms ir Anestienei, ku
rios didelių pastangų dėjo 
prie valgių ir abelnai pritar- 
navimų. Abelnai dėkuoja- 
me visiems, kurie taip nuo
širdžiai darbavosi šiame 
piknike.

LSS. 6-to Apskričio pik- Charlestowno kalėjime sė- 
niko rengėjai:

W. V. Anesta, 
J. Vinciunas. 
F. Mučinskas.

Maynardo piknikas davė 
$1.887.20 pajamų.

Pereitą nedėldienį Hud- 
sone įvyko Massachusetts 
Lietuvių Draugijų Komite
to ir kolonijų atstovų šuva 
žiavimas buvusio Maynardo 
pikniko sąskaitai suvesti.

Posėdį atidarė Komitete 
pirmininkas S. Michelsonas. 
bet būdamas nelabai svei
kas, paprašė kad draugai 
išsirinktų kitą pirminmką 
susirinkimui vesti. Vienbal
siai buvo išrinktas drg. Žali
mas iš Worcesterio.

Sekretorius drg. Zavis 
perskaitė paskutinio suva
žiavimo protokolą ir tuomet 
sekė buvusio pikniko komi
sijų raportai, ir raportai iš 
kolonijų.

Iš tų raportų paaiškėjo, 
kad Amerikos Lietuvių Kon
gresas, kurį čia atstovauja 
Massachusetts Lie tuvių 
Draugijų Komitetas, musų 
valstijoj nuolatos auga ir į- 
gija vis daugiau šalininkų. 
To Komiteto suruoštas May- 
narde piknikas šįmet buvo 
da gausesnis ir gražesnis, 
negu pernai. Tiesa, dėl sun
kaus nedarbo šįmet žmonės 
mažiau turėjo pinigų išlei
dimui ir pikniko darbinin
kams, kurių buvo apie 200, 
reikėjo apmokėti kelionės 
lėšas; bet vis dėl to pikni
kas davė $1,887.20 pajamų.

Tai yra graži suma ir 
smagi Amerikos Lietuvių 
Kongresui žinia.

Čia pat komitetas nutarė ' 
$125 paaukoti parvežimui 
Lincolno Brigados kovoto
ju iš Ispanijos ir po $25 Sa-' 
kalauskui ir Kasparui, kurie Draugai Jokšai, kurie gyve- 
vra jau sugryžę iš Ispanijos; na Hudsone, gavo nuo savo 
sužeisti. Be to, $25 paauko- sūnaus Algirdo žinią iš Lon- Šį panedėlį trys^ginkluoti 
t_ .___ j_______ 7, _ ’ ’ ' 1 - ’• •• ’ • •
lūi “Voice.” 1 būti jau New Yorke. Jaunas

Suvažiavimas pasibaigė Algirdas Jokšas yra baigęs 
labai gera nuotaika ir dide- advokato mokslą ir šią va
liu pasiryžimu dirbti toliau. 
Draugas Jaskevičius prane
šė, kad Maynardo parkas 
jau užsakytas ir ateinančių 
metų piknikui. Greitu laiku 
įvyks visų Massachusetts lo
kalų metinis suvažiavimas, 
kuris nustatys programą to
limesnei veiklai.

Posėdžiui užsidarius, visi 
dalyviai buvo pakviesti apa- 
tinėn salėn, kur buvo paruo
šti geri pietus pikniko už- | 
baigtuvėms. Prie pietų buvo 
muzikos ir prakalbų. Kal
bėjo šeimininkė dr-gė Jok
šienė, minėto pikniko vedė
jas d. Jaskevičius, Komite
to pirmininkas S. Michelso
nas ir vienas amerikietis, 
nesenai sugryžęs iš Ispani
jos karo fronto.

Nuotaika buvo labai drau
giška ir jauki. Hudsonas yra 
nedidelė kolonija, bet labai 
vieninga ir veikli. Žmones 
pažangus ir labai gražiai su
gyvena. Pas juos malonu 
nuvažiuoti. Jie daugiausia 
ir musų piknikams padeda. 
Gerai butų, kad šitokių ko
lonijų turėtume daugiau.

Rep.
Arti $100,000 atidavė Fede
ral National Banko advo

katams.
Biedni žmonės, 

dėjo savo centus 
National Banką, 
beveik nieko, 
kurie nieko tenai neįdėjo, 
semia tūkstančiais. Štai, vie
na advokatų firma už savo 
“patarnavimą” pareikalavo 
$119,000. Banko komisijo- 
nierius paskyrė jiems $60,- 
000. Jie tą sumą atmetė kaip 
“įžeidimą” ir kreipėsi i vy- 
liausį teismą, reikalaudami 
geresnio atlyginimo. Ir vy- 
i iausis teismas nusprendė, 
I ad banko komisijonienųs 
išmokėtų tiems ponams iš 
biednu žmonių sutaupų 
$94,370.00!

“Apsivedė” dr-gai Aleknai.
A. Alekna su žmona ir su- 

nais visą sąvaitę rengėsi va
žiuot nas uošvę į E. Billericą 
pagelbėt apvalyt vėtros iš
laužytus medžius. Pasikvie
tė ir kiek talkos. Bot kasžin 
kaip sužinojo tą Aleknų pla
ną jo draugai ir ant greitųjų 
suruošė visai ką kitą. V. 
Anestai, Jakubėnai, Ketvir
čiai ir keliatas kitų, sukvie
tė didelį būrį giminių ir 
draugų ir surengė Aleknams 
“vestuves.” Mat, spalių 2 d. 
Aleknams sukako 15 metų 
jų šeimyninio gyvenimo. 
Nuvažiavus pas Aleknų 
uošvius Misevičius ant far- 
mos, vaizdas pasirodo klai
kus: visi keliai užversti iš- 
laužytom vėtros pušim. Rei
kėjo padirbėt, kolei nusiva
lė kelią įvažiuot į kiemą.

Pokilis buvo šaunus ir 
svečiai linksminosi visą die
ną; užmiršo ir išvartytus 
medžius. Tik jaunuoliai išsi- 
smaoinę nuplovė Misevičių 
puikiausią obelį prie namo 
durų, kurios vėtra buvo nu
laužus vos tik viena šaką.

5 >• Rep.

Rev. Kubiliaus automobilį j 
buvo pavogę.

— ----- --------- ---------- —v FC1CU.<J ouua- Pereitos pėtnyčios naktį
rė ir buvo iškilmingai palai- tą trys bomai buvo užpuolę;buvo pavogę Rev. B. F. Ku- 
dotas Mount Hope kapinė- 
-e. Bet aš, likusi viena su 
dukrele, nebūčiau tokių iš
kilmingų laidotuvių iškėlus, 
nes mes gyvenome vos tik 
sudurdami galą su galu. To
dėl leiskite man viešai padė
koti per mano vyro ir mano 
ilgai skaitytą “Keleivį” vi
siems prieteliams. Pirmiau
sia mes dėkojame visiems 
draugams, kurie lankė ve
lionio kūną, kuomet jis bu
vo pašarvuotas; taipgi labai 
dėkojame Lietuvių Metodi
stų Žinyčios valdybai ir Rev. 
B. F. Kubiliui už jų gausų 
patarnavimą. Pastarasis tiek 
daug laiko padėjo sutvarky
ti šermenis, kad aš jam jo
kiu budu niekad negalėsiu 
atsilyginti. Dėkoju taipgi 
graboriui Kasparui, kuris 
pigiai ir gerai patarnavo ve
lionio kūną palaidodamas. 
Ir negaliu pamiršti draugų, 
Jurkevičių, Keistučio Drau
gystę, Piliečių Draugiją, 
Lietuvių Metodistų Žinyčios 
narius ir SLA. 43 kuopą, ku
rie prisiuntė labai gražių gė
lių. Pagaliau tariu nuoširdų 
ačiū gerbiamam adv. F. J. 
Bagociui, kuris pasakė la
bai tinkamą kalbą prie kars
to, išvežant velionio kūną į 
kapus. Mano dukrelė ir aš 
niekados neužmiršime visų 
jūsų pagalbos ir užuojautos 
didžio musų liūdesio valan
doje.

įSim. Jomantą. Norėjo ji api-jbiliaus automobilį nuo At
plėšti. Bet lietuvis vieną už-pantie streeto. Policija sura- 
puoliką nusitvėrė ir įsitrau- m-*
kė į “Keleivio” namo prie
angį. Iš čia tuoj buvo pa
šaukta policija ir bomas bu
vo suimtas.

Pereito ketvergo vakarą 
apie Andrew skverą, netoli 
jo namų, bomai užpuolė ir 
sunkiai sumušė Petrulį. Jis 
atgavo sąmonę tik ligoninė
je. Iš jo atėmė $5.00.

do jį sudaužytą net už Mat- 
tapano. Sutaisyt mašiną 
kainavo apie $60. Buvo su
gadintas užraktas, apdras
kyti sparnai ir kitos dalys.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedeliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET . ' 
kanip. Inman st. arti Central aky. 

CAMBRIDGE, MASS.

Adv. Jokšas grįžta iš 
Europos.

di. pasmerktas mirti italas 
Bartolini. Jis turėjo but jau 
nužudytas elektros kėdėj 
pereitą sąvaitę, bet paskuti
nę valandą mirties bausmė 
buvo sustabdyta, nes atsira
do liudininkų, kurie sako, 
kad jis nekaltas.

ta lietuvių jaunuolių žurna- dono, kad 9 spalių jis tikisi banditai užpuolė Boston Ice 
u.: >'» i “ hnti ian Mow Ynrko Tannac (3o. ofisą Roxburyje, užra

kino du tarnautoju į šaldo
mąjį kambarį, išplėšė kasą 
ir pabėgo su pinigais. Jie 
nusinešė apie $1,000.

sąrą buvo išvažiavęs pažiū
rėti platesnio pasaulio. Jis

D. L. K. Vytauto Draugystes

44-TAS METINIS BALIUS!
Įvyks sekančioj SEREDOJE, COLUMBUS DAY, 

12 SPALIU-OCTOBER, 1938 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver Sts., South Bostone.
Prasidės nuo 6 vakare ir tęsis iki vėlumos.

GRIEŠ PUIKI ORKESTRĄ 
Lietuviškus ir Amerikoniškus Šokius.

Visus svečius ir senus draugystės narius puikiau
siai palinksmins. Svečių bus iš visos apielinkės.
Galės pasivaišinti gardžiais gėrimais ir skaniais 
užkandžiais.

Visi malonėkite atsilankyti į šį puikų Balių sma
giai pasilinksmint ir pasimatyt su senovės draugais. 

Įžanga: Vyrams 35c. Moterims 25c.
'Kviečia Dr-stės KOMITETAS.

Rašomos 
Mašinėlės

Ona Buinienė ir 
Milda Buinis.

Reikalingi mašinistai.
Valdžia prašo mus prane

šti “Kęleivio” skaitytojams, 
kad ginklų, arsenalui Water- 
towne (šalia Bostono) rei
kalingi mašinistai, kurie 
moka operuoti tokias maši
nas, kaip drilius, štancas 
(punch press), tekilas (la
the) ir panašios. Mokestis, 
$5.52 į dieną. Aplikantai tu- 
•i but piliečiai ir turi turėt 
bent 6 mėnesių patyrimo. 
Aplikacijas reikia paduoti 
ne vėliau kaip 10 spalių. 
Blankų aplikacijoms gali
ma gauti paštuose. Aplika
cijas nusiųsti: Board of U.S. 
Civil Service Examiners, 
Watertown Arsenal, Water
town, Mass.

kurie su- 
į Federal 

negauna 
o advokatai,

UNDERWOOD TYPEWRITER
Geriausios rūšies, su gražiu baksu, paranku neš

tis kur tik nori. Mokiniam labai reikalingos, nes 
daug palengvina darbo moksle. Dabar išėjo visai 
naujas, vadinamas “Students’ Model.”

Kaina su visais parankumais tik $42.50, seniau 
buvo $54.50.

Galite gaut ant lengvų išmokėjimų. Taigi nelau
kit nieko, užsisakykit tuojaus.
PARDUODAM, MAINOM. TAISOM:

Laikrodžius, Žiedus, Akinius, Radios, Šaldytu
vus, Skalbiamas Mašinas, viskas geriausių Kom
panijų. Kainos musų prieinamiausios.

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

Tel. SOUth Boston 4649

Radio programa.
Šeštadieny, Spalių 8 

dio programa per stotį WO
RE, 8:00 vai. ryte bus se
kanti: (1) Emilija Rudo- 
kiutė, Dr. Pašakarnio asis
tentė iš So. Bostono pasakys 
prakalbėlę apie akis; (2) 
žinios; (3) muzika; (4) an
tras radio kontestas.

Spalių 9 d. radio progra
ma per stotį W0RL, 9:30 
vai. ryte bus sekanti: (1) 
Jono Tamulionio orkestrą iš 
Nashua, N. H.; (2) Lietuvių 
vyrų grupė iš Nashua, N. H. 
vadovaujant Jonui Tamu- 
lioniui.

ra-

Pajieškau Gaspadinės
Į RESTORANĄ. Nereikalinga kad 

but pirmos klasos virėja, bet kad ga
lėtų paprastus valgius pagamint. Sa
vininkas lietuvis. Kreipkitės: (0)

161 Green street, Jamaica Plain, 
Tel. JAM 4897.

MODERNIŠKAS

Geležies Reikmenų
STORAS

Pas mus gausite: Geriau»ios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ. 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkių 
reikrfienų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, Vasokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Musų Obalsis—TEISINGUMAS!
QUALITY 
UPHOLSTERING CO.

Lietuvių Įstaiga,
Darom rakandus ant užsakymų. 

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

MONTELLO. MASS.
Tel. Brockton 7718

Telefonas 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LA1T1S
Valandos.' nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET,

LAWRENCE, MASS,

GRAŽIAUSIS NAMAS
DORCHESTERY PARSIDUODA.
Naujos mados su visais įtaisymais, 

trijų šeimynų, 15 ruimų, randos po 
$33.00. Yra Extra lotas, galima sta
tyt namą ir šešių karų garadžius. Sa
vininką galima matyt ant trečio auk- 
što. 15 LAFIELD ST„

DORCHESTER, MASS.

iš?irandūojaTštoras
310 Dorchester street, labai tinka- 1 

mas dėl bučernės, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj vietoj, arti Old Harbor ; 
Village, labai prieinama kaina. Bu- I 
černė buvo pirmiau per 18 metų. 
Kreipkitės pas: (1)

JOHN VARNAS
6 Trimount Pl. So. Boston, Mass.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645

DR. G. L. KILLORY
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. 
Nedeliom, nuo 10 ryto iki 1,

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveiksiu^.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

Tel. KENmore 5807

Dr. Wm. D. Wheeler
SPECIALISTAS 

ODOS LIGŲ 
Valandos: 2 iki 5 po pietų.

452 BEACON STREET, 
BOSTON, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS ’>

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

. Seredom 9 iki 
ir susitarus.

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

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

5, 
9.
12

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

PAŠAKARNIS, 6. D. 
>adway, So. boston. Mana.

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitįeiinu 
ii; abblyopiškose . (aklose) f aky- 
se sugrąžįnu šviesų tinkama 
laiku. . \ . 1
J. L. 1

447 Broadway,

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(■PRIE CENTRAL SKVĖR0) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tiems vyrams kurie
supranta Elių

PICKWICK
sau lygaus neturi!

CO

M po

.Brewed fay HAFFENREFFER &\CO.,. iN'ę, Boston."'Moss.. VBREW=RS SINCE 1870.

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

N0RW00DE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

B*C|,

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia. pat ir į to

lima* vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephon*

So. Boston 
1058

AUTOMOBILIŲ 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER 
IR TROKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekai*.

Taipgi taisome Automobiliu* Ir 
Trokus visokių išdirby*?!*.

Peter Trečioką* Ir
Jo* Kapočiunu — lavinlnkaL

Taisymo ir demonstravimo vista:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.


