
THE TRAVELER, SIL1THUANIAN WEEKLY
METAI XXIXKeleivio Telefonas

So. Boston 3071

KELEIVIS
LITHUAN1AN \VEEKLY

$2.00

$3.00

$1.25

$1.50

\ *

NO. 16

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Ra tęs 
on Application.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New Engia nd. and alv»ut 1,000,000 

in the Unite<l Statės.

% Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

SO. BOSTON, APRIL-BALANDŽIO18 D., 1934.
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

. -L..—. -----

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

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

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

Amerikoje ..................................
Kanadoje ir kitur už Suvienytų 

Valstijų ..................................
Apskelbimų kainų klauskit laišką. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

r

į

A

4

4

t
S- <’•

Vūnius Tarsis Su
Kaunu.

Pilsudskis pasiūlė, kad patys 
gyventojai tartųsi dėl 

santykių.
Vilniečiai jaučia savo pa

dėties nenormalumą ir norė
tų iš jos kaip nors išeiti. Ne- 
persenai, švęsdami maršalo 
Pilsduskio varduves, Vil
niaus lenkai prašė jo kaip 
nors sureguliuoti dalykus su 
Lietuva, kad sudarytų gali- 
mybę šiokiam ar tokiam dubininkų mėš darbą“ jeigu dėldienj buvo nuvykęs Į 
“modus vivendi. Maršalas nraTnnnpi bus ives- Graco (Graz) miestą pasa-
buk sutikęs, kad vilniečiai tos tokios algos kokios yranti prakalbą viešam mitin- 
patys tuo reikalu pasirupin- numatomos NRA kodekse, j ir pateisinti kruvinus sa-

Netrukus buk atvyksianti ; 
tuo reikalu į Kauną Vilniaus 
lenkų delegacija su pirmi- , y 
ninku senatorium Križanau- 
sku priešaky?

Kariuomenė Nelei
džia Pardavinėt 

Namų.
Gubernatorius liepė areštuo

ti valdininkus, kurie par
duos nors vieną namą už 

nemokėtus mokesčius.
Įdomus dalykąi darosi 

Oklahomos valstijoj. Vie
nuolikoje apskričių tenai šį 
panedėlį buvo paskelbtos 
varžytinės namams parduo
ti už užvilktus mokesčius. 
Bet gubernatorius tam pasi
priešino. Į kiekvieną apskri
tį jisai pasiuntė būrį valsti
jos milicininkų su vienu ka
rininku „ priešaky ir -įsakė 
areštuoti kiekvieno apskri
ties iždininką, kur bus par
duotas nors vienas namas iš 
varžytinių. “Atimti šeimy
nai pastogę vien dėl to, kad 
šitokiais sunkiais laikais ji 
neturi iš ko užmokėti mo
kesčių, butų nežmoniškas 
darbas.” pasakė gubernato
rius. “Todėl aš esu privers
tas imtis griežčiausių prie
monių, kad apsaugot visuo
menę ir palaikyti valstijoj 
tvarką.”

1 Rado $45,000,000 
Piratų Aukso.

Ramiojo Vandenyno pie
nuose yra vadinamas Tua- 
• moto arehipelagas, suside- 

. . m x I dedąs iš daugybės mažų sa-
susuko, kad Trockis rastas feijų, kur senovėj slapstyda- 
miske pasislėpęs. Pasirodo, vesj jūrių plėšikai, piratais 
kad jisai apsigyvenęs nuosa- vadinami. Senai jau kai
liai dabar daro planus Ket- įamaj kad tose salose yra li-

Francuzų Policija Rado 
Trockį Pasislėpusį Miške

BUVO APSITVERĘS 
SPIGLIUOTOM VIE

LOM.
miške pasislėpęs. Pasirodo

Pakeitęs pavardę ir atsisky- 
ręs nuo svieto akių, jisai 
planavo Ketvirtąjį In-

, ternacionalą.
“New York Times” kores

pondentas praneša iš Fran
cuzijos, kaip netikėtai fran- 
euzų policijai pavyko suras
ki miške pasislėpusį Trockį. 
Tas sukėlė Francuzijoj labai! 
didelę sensaciją, nes pasku
tiniais laikais Trockis buvo 
išnykęs iš visų akių ir niekas 
nežinojo, kur jis randasi. 
Buvo pasklidę žinių, kad jis 
prašęs Francuzijos valdžios 
leidimo apsigyventi jam 
Korsikos saloje, kur Napole
onas buvo gimęs, ir tokį lei
dimą valdžia buvo jam da
vus, todėl kai kas manė, kad 
jis jau išvyko į tą salą, tik 
visi stebėjosi, kaip jis galėjo 
tai padaryti niekam nepa
stebint. Paryžiaus policija 
irgi negalėjo išaiškinti, kur 
Trockis prapuolė. Kai kas 
jau manė, kad bolševikų a- 
gentai slapta jį kur nors nu
galabiję.
* Bet pereitą nedėldienį ne
tikėtai paaiškėjo visa miste
rija. O tai atsitiko taip. Ne
toli Paryžiaus, Fontaine- 
bleau miške, apsigyVeno ka
žin koks“MonsieurSodroff.” 
Savo namą apsitvėrė spig- 
liuotomis vielomis, o prie 
vartų pastatė du piktu šuniu. 
Kas lytas iš to namo išva
žiuodavo dviračiu vaikinas. 
Jis nuvažiuodavo nusipirkti 
maisto ir vėl parvažiuodavo. 
O kitas vaikinas atvažiuoda
vo dviračiu iš Paryžiaus ir 
atveždavo daugybę laiškų 
“ponui Sodroffui.” Vakare 
jis vėl išvykdavo dviračiu į 
Paryžių ir nuveždavo “pono 
Sodroffo” laiškus į paštą. 
Policija susidomėjo, kodėl 
tas “Monsieur Sodroff” taip 
slepia savo gyvenimo vietą, 
kodėl jis neveda susirašinė
jimo iš savo gyvenimo vie
tos, bet kur nors iš Pary
žiaus, kur jis negyvena? Ta
čiau neturėdama varanto, 
policija negalėjo eiti kratos 
daryti.

, Bet pasitaikė proga. Ūki
ninkai pradėjo skųstis poli
cijai, kad to “Monsieur.Sod
roffo” šunes loja per kiauras 
naktis ir neduoda jiems ra
miai miegot. Policija tuomet 
nuvyko į tą misterišką rezi
denciją pasakyti, kad suval
dytų šunis. Ji rado tenai še
šis žmones. Pats šeimininkas 
sėdėjo už stalo ir rašė, pasi
dėjęs prieš save du užtaisy
tų revolveriu. Paklaustas po
licijos, kas jis per vienas, jis 
atsisakė aiškintis. Bet vie
nas žandarų jį pažino iš fo
tografijos ir sušuko: “Tams
ta esi Trockis!”

Trockis prisipažino, kad 
tai jo tikra pavardė, bet pa
rodė vidaus reikalų ministe
rijos leidimą čia gyventi. 
Policija, žinoma, negalėjo 
nieko daryti, tik pasidairė, 
ar nėra 
tos spau 
tuoi vis:

virtam Internacionalui, ku
ris tikrai nuversiąs kapita
lizmą.

Kasyklų Magnatai 
Grasina “Naminiu 

Karu.”
Minkštosios anglies‘kasyk

lų savininkai Alabamos val
stijoj pareiškė, kad jeigu 
bus reikalo, jie pąkelsią “ci
vilinį karą,” bet algų anglia
kasiams nekels ir darbo va- 
andų netrumpins, kaip to 

pareikalavo NRA administ
ratorius Johnsonas.

Kalbėdamas kompanijų 
vardu, Forney Johnston pa
lakė Washingtone,kad NRA 
viršininko Hugh Johnsono 
reikalavimas esąs “despo
tiškas, nelegalus ir nepatei
sinamas.” Amerika esanti 
aisva šalis ir niekas, neturįs 

teisės diktuoti kasyklų kom
panijoms, kiek jos privalan- 
džics mokėti maineriams at
lyginimo arba kiek valandų 
jie turi būti prie darbo. Ir 
tuomet jis pridūrė, kad ka
syklų savininkai verčiau sto
sią į “civilį karą,” o geruoju 
“vergijai” nepasiduosią.

Angliakasių unijos pirmi
ninkas Lewis atsakė ant to, 
kad ponas Johnstpn kalbąs 
perdaug “bombastiškai.” A- 
labamos kasyklų savininkai 
negali paskelbti karo Jung
tinių Valstijų valdžiai, nes 
jie neturi armijos, o jie pa
tys muštis neis, sako Lewis. 
Bet jeigu jie eitų, tai United 
Mine Workers unija į 15 
dienų duos prezidentui Roo- 
seveltui 20 divizijų armiją 
ir Alabamos kasyklų ponai 
tuoj busią suriesti į ožio ra
gą.

KUNIGAS NUBAUSTAS 
10 METŲ KALĖJIMO.
“Daily News” iš Jamaica, 

N. Y., praneša, kad kun. 
William Henry Dubois, 31 
metų amžiaus, buvo nuteis
tas 10-čiai metų į Sing Sing 
kalėjimą už nedorą elgesį su 
17 metų amžiaus jaunuoliu. 
Be to da kunigas, buvo ka- 
mantinėjamas dėl nužudy
tos Marės E. O’ConnoTj 15 
metų amžiaus mergaitės, ku
rią jis išsivežė su savim ir 
paskui jos lavonas buvo ras
tas miške.

Kun. Dubois prisipažino 
nedorai elgęsis su minėtu 
vaiku, bet teisinosi, kad jis 
turįs tokį stiprų prie to pa
linkimą, jog susilaikyti visai 
negalįs. Todėl jis prašė teis
mo pasigailėjimo.

kę tų plėšikų paslėpti labai 
dideli turtai, todėl jau ne 
viena ekspedicija vyko tenai 
tų lobių jieškoti. Iki šiol visi 
tie žygiai baigdavosi nie
kais, bet dabar telegramos 
praneša, kad vienai tokių 
ekspedicijų pasisekė laimin
gą vietą surasti. Ekspedicija 
dirbusi iš viso apie mėnesį 
laiko ir, pagaliau, užtikusi 
vienoj neapgyventoj bevar
dėj salukėj paslėptus turtus. 
Jie esą užkasti į smėlį, 18 
pėdų gilumoj. Gręžiant tą 
vietą, buvę išimta su grąžtu 
senoviškų Peruvijos auksi
nių pinigų, ir apskaičiuota, 
kad to aukso tenai busią a- 
pie 25 tonai. Tai butų apie 
$45,000,000 Amerikos pini
gais. Auksas esąs užkastas 
tokioj vietoj, kad pradėjus 
kasti tuoj užeina vanduo, 
todėl ekspedicija negalėjo 
rastų pinigų iškelti, bet su
grąžo atgal į Papeetę pasi
imti reikalingų mašinų van
deniui pumpuoti ir medžia
gos koferdamai pastatyti.

*
Žmonės Sukilo Dėl 
Aukštų Mokesčių.

Pottsville, Pa.—West Ma- 
hanojuje pereitą sąvaitę kilo 
riaušės dėl nepakeliamų mo
kesčių. Žmonės sušaukė mi
tingą ir pareikalavo, kad at
eitų pasiaiškinti du mokes
čių komisionieriai iš Potts- 
villės. Šie atsisakė. Tuomet 
apie 1,0'00 žmonių atvyko į 
Pottsvillės teismą paimti ko- 
misionierius prievarta. Ko
misionieriai užsirakino. Ta
da žmonės paėmę suolus iš
mušė duris į teismo salę ir 
suėmę komisionierius nuga
beno į piliečių protesto mi
tingą. Tenai buvo iškelta 
aikštėn, kad biedniems žmo
nėms komisionieriai pakėlė 
mokesčius ant namų beveik 
300 nuošimčių, kuomet tur
tinga kasyklų kompanija, 
kuri valdo pusę miestelio, 
nemoka beveik jokių mo
kesčių. Susirinkusieji parei
kalavo, kad komisionieriai 
pasiaiškintų, kodėl taip yra? 
Minia buvo taip įniršus, kad 
buvo gatava komisionierius 
nulinčiuoti, bet sulėkusi iš 
visų apylinkių policija jų 
kailį išgelbėjo.

PIRMUTINĖ PUOTA SO
VIETŲ AMBASADOJ 

WASHINGTONE.
Balandžio 10 d. Sovietų 

ambasadojJVVashingtone bu
vo “inkurtuvių’’ balius. Lai
kraščiai sako, kad šitokių 
pokilių nesurengdavo net 
caro ambasadoriai, kokį da
bar iškėlė buržuaziniems 
diplomatams proletariato 
atstovas. Ammasadoj viskas 
blizgėjo. Svečių buvo apie 
800.

NEW YORKO IŠLAIDOS 
SUMAŽINTOS $12,429,540

Naujas New Yorko majo
ras La Guardia nukapojo vi
sokiems komisionieriams al
gas nuo $13,000 iki $10,000 
metams, paleido 1,010 ne
reikalingų politikierių, kurie 
ėmė iš miesto iždo algą, ir 
sutrumpino miesto tarnau
tojams apmokamas atosto
gas nuo 30 iki 7 dienų, šitie 
dalykai sutaupė miesto išlai
das $12,429,540.

, Vili yaoiuau c, 
tenai įtaisytos slap- 
rtuvės, ir išėjo. Ir 
t Paryžiaus spauda

PIRMUTINIS ORO PAŠ
TAS NAUJOJ ZELAN

DIJOJ.
Naujon Zelandijon perei

tą sąvaitę atlėkė su paštu 
pirmutinis orlaivis iš Aust
ralijos. Pasižymėjęs austra
liečių lakūnas C. T. Ulm pa
darė 1,200 mylių kelionės 
per jūres ir atgabeno 39,000 
laišku.

SOVIETŲ ORLAIVIAI IŠ
GELBĖJO VISUS RUSUS

Iš Maskvos pranešama, 
kad pereitą sąvaitę du So
vietų orlaiviai gryžo Sibiran 
su paskutiniais žmonėmis, 
kurie buvo apsigyvenę ant 
ledo lyties, kuomet jų gar
laivis “Čeliuskin” buvo su
triuškintas tarp ledų ir nu
skendo 13 vasario. Nuo to 
laiko 102 žmonės gyveno 
ant ledo. Maisto jie turėjot į 
valias, bet buvo pavojaus, 
kad ledas gali sutirpti, arba 
susidūręs su kitom lytim ga
li sutrupėti. Tarp tos ekspe
dicijos buvo 7 moterys ir du

NAUJAS VETERANU ŽY
GIS j WASHINGTONĄ 
Eilinių veteranų komite

tas praneša, kad dabar pra
sidėjo naujas veteranų mar
šas į Washingtoną. Buvusie
ji kareiviai traukia iš visų 
pusių būriais po 50 ir 100 vy
rų į Amerikos sostinę, kur 10 
gegužės bus jų konvencija. 
Susirinkę konvencijon vete
ranai reikalausią tuojau iš
mokėti jiems pilną bonusą, 
o taipgi duoti tinkamos pa
šalpos bedarbiams miestų 
darbininkams irfarmeriams.

Austrijos Žmones Svaido 
Dolfusą Senais Kiaušiniais
innnno v™ ^r/>i-!JAMVAŽluOJANTNU- vyrų btrei iDAžė raudonai kelią
kas Aliejaus Bizny.
Aliejaus darbininkų uni

jos atstovai Washingtone 
pereitą subatą pareiškė, kad 
už 48 valandų busiąs ap- j

Klerikalų diktatorpalaikis 
teisinasi, kad jis ne kle

rikalas.
~ Austrijos klerikalų-dikta- 

skelbtas streikas ir 100,000, ėrelis Dolfusas pereitą ne-

_ - ir pateisinti kruvinus sa- 
tų su Lietuva susikalbėti. įįfat "kodeksąaliejaus~pra-!vo darbus prieš darbinin- 
Netrukus buk atvyksianti monej nustatė patys aliejaus. ^us-

Laivų dirbtuvėse streikas 
Camdene tęsiasi toliau. 

įPottsvillės apylinkėj šį pa- 
. _ nedėlį turėjo sustreikuoti

Lietuva Nusiuntė apie 3,000 mainerių Phila-
delphia Coal & Iron kompa
nijos kasyklose.Vilniečiams 20 

Vagonų Maisto.
Lietuvoje yra susidaręs 

“Vyriausis komitetas ba-! 
daujantiems Vilniaus lietu-1 
viams šelpti,” 1_
dienomis per Rygą nusiuntė 
vilniečiams 20 vagonų bul
vių ir grudų. Komitetas rū
pinasi išgauti iš lenkų leidi
mą įvežti pašalpą be muito, 
nes dabar už siunčiamą mai
stą reikia mokėti lenkų Vai-' 
džiai muitas. Tikimasi, kad » NUSIŽUDĖ V1CE-PRE- 
lenkai sutiks įsileisti pašalpą • ZIDENTO BROLIS, 
be muito. j Texas valstijoj pereitą są-

Komiteto pirmininkas p. vaitę nusižudė Meksikos pa- 
Z. Žemaitis norėjo ir pats sienio muitinės valdininkas 
nuvažiuoti Vilniaus kraštan, Garner, Amerikos vice-pre- 
bet lenkai atsakė, kad jie ne- zidento Gamerio brolis. Jis 
galį duot jam leidimo tenai buvo rastas negyvas su re- 
važiuoti. volveriu rankoje.

LEKIA 223 MYLIAS 1 
VALANDĄ

Tarp New Yorko ir Pitts- 
kuris šiomis burgho pradėjo lakioti nau

jas Douglaso konstrukcijos 
keleivinis orlaivis, kuris į 
valandą padaro 223 mylias. 
Jis priklauso Transconti- 
nental & Western Air lini
jai

SUIMTĄ INSULLĮ PARr 
VEŽA AMERIKON.

Pabėgęs šmugelninkas In- stojo Turkų vandenyse, tur- 
sullis galų gale buvo Turki- kai jį suėmė ir padavė Ame- 
jos vandenyse suimtas ir ati- rikos valdžios agentams, 
duotas Amerikos valdžios Parvežtas Amerikon jis bus 
agentams, kurie dabar par- atiduotas teismui. Sakoma, 
veža jį namo. Insullis savo kad savo suktybėmis čia jis 
laiku Amerikoje buvo pajė- yra padaręs žmonėms 
ga. Visokiomis suktybėmis skriaudos už $30,000,000. 
jisai suėmė į savo rankas Jo centras buvo Chicagoje, 
daug elektros ir gazo kom- o jo valdomoji biznio impe- 

' i vadinosi Middlevvest 
Utilities. Pamatysime, kaip 
jis bus užtai nubaustas.

%

Važiuojant jam automo- 
bilium pasirodė, kad kažin 
kas iš nakties, nudažė visą 
kelią raudonai. Be to, visur 
matėsi parašai ant kelio: 
“Šalin Dolfusą!” “Šalin fa
šizmą!”

Važiuojant jam per mies
tą su paradu, iš visų pusių 
oradėjo lėkti kiaušiniai. 
Nors jam pačiam kiaušinių 
nekliuvo, bet jo palydovai ir 
sargai buvo aptaškyti gelto
nais tryniais, kurie skleidė 
baisiai dvokiantį kvapą.

Dolfuso vežimas taipgi 
buvo “numalevotas” kiauši
niais.

Pagaliau nežinia kas me
tė į Dolfusą bombą, kuri 
sprogo su didžiausiu trenks
mu ir pakėlė didelį debesį 
dūmų, tačiau nieko nesužei
dė, nes tyčia buvo taip sutai
syta, kad nieko neužgautų, 
tik įvarytų diktatoriuj bai
mės ir parodytų jam, kad jo 
gyvybė nieko neverta. Sako
ma, kad šitą bombą jam su
taisė socialistai.

Apsuptas ginkluotų fašis
tų gaujos ir kunigų, Dolfusas 
mėgino pasakyti prakalbą, 
bet ir čia jam nesisekė. Tie
sa, mitinge socialistai triukš
mo nekėlė, bet kuomet buvo 
pastatytas estradoje radio 
mikrofonas, kad perduotų 
Dolfuso kalbą per radio, tai 
kažin kas kažin kur pridėjo 
ranką ir Dolfuso kalbos per 
radio niekas negirdėjo. Tik 
vėliau apsižiūrėta, kad buvo 
padarytas “sabotažas.”

Dolfusas skundėsi, kad 
visi vadina jį klerikalų įran
kiu. Mano valdžia nėra kle- 
rikališka, jis teisinosi; ji tik
tai krikščioniška. Klausyto
jai iš to juokėsi, nes klerika
lai juk ir yra tie žmonės, ku
rie į politiką kiša krikščio
nybę. Taigi vietoj išsiteisin
ti, Dolfusas pats save apkal
tino.

panijų ir valdė $4,000,000,-Į rija 
000 vertės pramonę, kurioj 
dirbo 75,000 žmonių. Jis bu
vo papirkęs spaudą kad gin
tų suktą jo biznį ir net mo
kyklose jo pinigais buvo va
roma nedora propaganda, 
aiškinant vaikams, kokį 
“patriotišką” darbą savo 
kraštui atlieka Insullis. Jis 
tvėrė kompaniją ant kompa
nijos ir pardavinėjo žmo
nėms šėrus. Kada atėjo 
Wall Streeto krachas ir In- 
sullio išpustas finansinis 
burbulas sprogo, pasirodė, 
kad visuomenei išparduoti 
io Šerai ir bonai nieko never
ti. Bet pinigus šitas “šimta
procentinis patriotas” buvo 
jau surinkęs ir pabėgo iš Ą- 
merikos, išsiveždamas su

TEISME PASIPIOVĖ 
FRANCUZŲ SPEKU

LIANTAS.
Paryžiuje pereitą sąvaitę 

buvo nuteistas trims metame, 
kalėjimo francuzų speku
liantas Henri Rochette. Iš
girdęs teismo sprendimą, 
jisai išsitraukė skustuvą ir 
ten pat pasipiovė.

f

4,700,000 Šeimynų 
Gyvena Iš Pašalpų.
Washingtono žiniomis, da

bartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose 4,700,000 šeimy
nų gyvena vien tik iš gauna
mų pašalpų. Jeigu skaityti į 
šeimyną po 5 galvas, tai bus 
23,500,000 žmonės, kurie 
gyvena iš labdarybės.

Federalinės pašalpos ad
ministratorius Harry L. 
Hopkins sako, kad pereitų 
metų spalių mėnesį buvo šel
piama tik 3,000,000 šeimy
nų. Reiškia, dabar yra 1,- 
700,000 šelpiamų šeimynų 

džios kontrolė medvilnės au-1 daugiau, negu 6 mėnesiai at- 
ginimo pramonei. {gal. * ’

REIKALAUJA RADIO 
PROGRAMŲ KONT 

ROLES.
Radio komisija Washing- 

tone rekomenduoja, kad ra- 
Mat, gyventojai savim $10,000,000. Taip'dio Programoms butų {vesta 

bent buvo rašyta laikraš
čiuose. Jis apsigyveno Grai
kijoj. Bet Amerikai reika
laujant, Graikijos valdžia 
nutarė jį išduoti. Tuomet In- 
sullis pasisamdė didelį lai
vą ir pabėgęs iš Graikijos 

ani-1 apsigyveno tame laive ant 
jūrių. Bet kada laivas apsi-

TYRINĖS ELEKTROS 
KAINAS.

Prezidentas Rooseveltas 
pasirašė Kongreso nutari
mą, kad butų ištirtos elekt
ros trusto imamos kainos už 
elektrą, 
protestuoja, kad elektros 
magnatai perdaug juos lupa.

TYRINĖS GELEŽKELIŲ 
KAINAS.

Tarpvalstijinės komercijos 
komisija nutarė išti 
perdaug gelžkelių 1 
jos lupa už bilietus.

valdžios kontrolė.

KONTROLIUOS MEDVIL
NES AUGINIMĄ.

Senatas jau užgyrė sena
toriaus Bankheado bilių, ku
riuo Įvedama privaloma val-
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AMERIKIEČAI 
BUDĖKITE!SU POPIEŽIUM PASIMA

TĘ SURENGĖ SKER- 
DYNĘ.

Kalbėdamos apie klerika- 
lišką Dollfusso valdžią Aus
trijoj, “Naujienos” sako:

- ■*
“Austrijos kancleris Dollfus- 

sas, kaip žinoma, yra klerika- 
lišokos ‘krikščionių socialų’ 
partijos vadas. Pirma negu ji
sai surengė kruviną skerdynę 
Austrijos darbininkams, jisai 
važiavo į Romą ir gavo specialę 
audienciją pas popiežių. Matyt, 
kad visas tas pasibaisėtinas 
smurtas prieš Austrijos darbi
ninkus buvo suplanuotas su po
piežiaus žinia ir pritarimu.”

Išskerdęs šimtus darbi
ninkų ir anuotomis sugrio
vęs jų namus, dievuotasai 
Dollfussas panaikino Aust
rijos respubliką ir išleido 
naują konstituciją, kurioj 
pasakyta, kad kruvina jo 
valdžia ir įstatymai esą nuo 
Dievo.

Klerikalų spauda visuo
met aiškina, jog pasauly nė
ra teisybės dėl to, kad žmo
nės atsitolinę nuo “švento 
tikėjimo.” Štai, kunigų 
“Draugas” 81-mame nume- 
ly rašo:

“...katalikas turi gerai su
prasti tą dėsnį, kad kaip visur 
kitur, taip ir valdžios vietą už
imdamas turi išlaikyti katali
kišką teisingumą ir katalikišką 
dorovę.”

Ir toliau jis tvirtina, kad 
“kriminalistų skaičius šalyje 
galės būti sumažintas tik 
tada, kada šalis “sugrįš prie 
švento tikėjimo.”

Bet Austrijos Įvykiai pa
rodė pasauliui, kad tie, ku
rie “šventai tiki”, yra di
džiausi kriminalistai.

Taigi tegul klerikalai ne
mulkina žmonių savo pasa
komis, kad “šventas tikėji
mas” pataisys pasauli.

LAZDA TURI DU GALU.
Pono X. Strumskio “Vie

nybė” apsiverkė labai grau
džiom ašarom, kad Brookly
no SLA. kuopoj “socialistai 
padarė su fašistais bendrą 
frontą” ir, renkant į seimą 
delegatus, sumušė “vieny- 
biečius.” Ponas Strumskis, 
kuris kandidatuoja į SLA. 
prezidentus, “savo” kuopoj 
negavo net mandato į seimą 
nuvažiuot.

“Vienybė” dėl šito nepa
sisekimo taip susijaudinus, 
kad jai žodžių trūksta savo 
oponentams pasmerkti. Tai 
matot, girdi, kokius “sky- 
mus” daro fašistai, kurie de
dasi “šimtaprocentiniais 
tautininkais!” Jie susivieni
jo su socialistais! Tai beveik 
išdavimas lietuvių tautos!

Ar socialistai ištiesų turė
jo tokią “koaliciją” su tauti
ninkais padarę, ar ne, mes 
nežinome. Bet jeigu ir turė
jo, tai p. Strumskio kompa
nijai vistiek nereikėtų dėl to 
nervuotis. Ponas Strumskis 
turėtų atsimint, kokias kom
binacijas jisai su savo san- 
dariečiąis darė Pittsburgho 
seime, kad sumindžiojus vi
suotiną balsavimą ir pasta
čius SLA. prezidentu p. St 
Gegužį, kuris buvo mažiau
sia gavęs balsų.

Pittsburghe jo kampanija 
susidėjo su tais pačiais “fa
šistais,” kuriuos jo “Vieny
bė” dabar taip niekina, kad 
pravedus siauros savo poli
tikos užmačias. Tautininkų 
pagalbą sąndariečiai tuomet 
panaudojo kaip lazdą, kad 
sumušus socialistus ir išnie
kinus demokratijos prineį- 
pus — didžiumos valią.

Tai kur gi nuosakumas ninku Literatūros Draugiją, 000,000 atlyginimo. Be abe-
idabar protestuoti, kad p. 
Strumskio oponentai pavar-

Purvas Palaidojo Prancūzų Miestą
KELEIVIS, SO. BOSTON
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tojo panašią taktiką prieš jį 
patį? Nejaugi jis da nežino
jo, kad lazda turi ne vieną 
galą?

AMERIKOS FARMERIAI 
LINKSTA I SOCIALIZMĄ.

“Naujienos” parodo, kaip 
klysta tie žmonės, kurie ma
no, kad socializrfias jau “at
gyvenęs savo laikus.” Štai, 
ką sako gyvenimo faktai:

“Minnesotos šteito Farmer- 
Labor partija tik-ką pabaigė 
savo konvenciją, priėmusi grie
žtą platformą (programą) ir 
nustačiusi kandidatus rinki
mams. Ta partija yra labai sti
pri Minnesotoje. Vienas jos ly
derių, Floyd B. Olson, yra vals
tijos gubernatorius, o kitas žy
mus partijos veikėjas, Henry 
Shipstead, yra senato narys 
Washingtone.

“Savo platformoje Minneso
tos Farmer-Labor partija 
smerkia kapitalizmą ir reika
lauja ‘visiško musų visuomenės 
santvarkos perorganizavimo į 
kooperatyviais pamatais pagrį
stą visuomenę (cooperative 
commonwealth)’. Toliaus, plat
formoje reikalaujama, kad val
džia paimtų į savo rankas ir 
valdytų visus gamtinius turto 
šaltinius, gamybos mašineriją 
ir transporto bei susisiekimo 
priemones.

“Tai yra grynai socialistiniai 
tikslai.

“O betgi kai kurie juokingi 
žmonės sako, kad socializmas 
jau atgyvenęs savo laikus!”

Socializmas negalėjo savo 
laikų atgyventi, nes jis da 
nėra gyvenęs. Jis tik dabar 
ateina gyvenimąn.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA JAU MI

RUSI?
Tautininkų - sandariečių 

spaudoj pradėta kelti klau
simas apie TMD. atgaivini
mą. Bet buvusis Worcesterio 
kuopos finansų sekretorius 
J. J. Krasinskas mano, kad 
tai bergždžias darbas. Jo 
manymu, TMD. jau atgyve
nusi savo dienas ir jos jau 
niekas neprikelsiąs.

Kalbėdamas šituo klausi
mu “Vienybės” 29-tame nu
mery, jisai iškelia ir įtartinų 
dalykų. Jisai sako, pavyz
džiui, kad Worcesterio 
TMD. kuopa 1931 kietais su
mokėjo $20 duoklių ir tie pi
nigai buvę nusiųsti į TMD. 
centrą. Čekis buvęs išrašytas 
TMD. iždininkui A. B. Stri
maičiui, kuris gyvena New 
Yorke, bet kai tas čekis su
grįžo inkasuotas, tai pasiro
dė, kad jį “iškešino” visai 
kitas asmuo, ir ne New Yor
ke, bet Chicagoje, buvusia
me Elijošiaus banke.

Vėliau woreester iečių 
TMD. kuopa buvusi likvi
duota ir visas jos turtas ati
duotas kitai organizacijai.

Baigdamas, p. J. J. Kra
sinskas sako:

“Taigi, Worcesterio 50 TMD. 
, kp. faktiškai likviduota. Ir aš 
nemanau, kad kas nors ją galė
tų prikelti.

“Mano nuomone, visi tie ra
šymai apie TMD. — bereikalin
gi plunksnos plėšimai, nes tuo 
atnaujinama tik seni kivirčai, 
kurie jau buvo užmiršti... TMD 
jau atgyveno savo dienas. Na, 
jei ir prikeltume ją iš numiru
sių, tai ar ilgai gyventų?”

TMD, yrą suvaidinusi ne
menką vaidmenį musų išei
vijos kultūriniame gyveni- 
me. Ypač ii padarė daug Valstijose ir varąs čia Hitle- 
naudingo darbo tais laikais, rio propagandą. Jis tuoj bu- 

' ’ “ ’ ‘ -siąs suimtas Ir galimas esąs
Įįstai, Bet kajp tik sočiai is-, daiktas, kad Vokietija da-
kuomet prie jos dirbo sočia-'

tai ėmė nuo jos traukūs ir (bar turėsianti užmokėti A- 
spiestis apie Lietuvių Darbi-,merikaį už tą sabotažą $40,-

TMD. pradėjo smukti. Ku-1 ionės, p. Pilėnas gautų už t 
dirkos rastai ją pribaigė. į ir sau gerą atlyginimą.dirkos raštai ją pribaigė.

Nuo didelių liūčių pietų Francuzijoje nuslinko nuo kalno daugybė purvo ir apgaubė Roauebil- 
lieres miestelį. Visi gyventojai turėjo išsikraustyti.

LIETUVIS DETEKTIVAS 
IŠAIŠKINO DIDELI SĄ

MOKSLĄ

Amerikos spauda rašo, 
kad p. Kazys Pilėnas (Pal
mei’), lietuvis detektivas, 
dabar tik susekė kaltinin
kus, kurie karo metu Ameri
koje išsprogdino milžinišką 
amunicijos dirbtuvę Black 
Tom miestely, New Jersey 
valstijoj. Kaltininkams jieš- 
koti buvo paleista iš viso 600 
detektivų, kurie dirbo nuo 
1916 metų iki šiol, ir tik da
bar p. Pilėnui pavyko suras
ti siūlas.

Štai ką jis pats apie tai ra
šo:

“Nuostolių sprogimas pada
rė apie 22 milijonus dolerių. 
Pridėjus nuostolius, padarytus 
per gaisrą Kingsland, N. J., 
nuostoliai siekia viršum 40,- 
000,000 dolerių. Tai vis Vokie
tijos organizuoto sabotažo re
zultatai.”

Toliau p. Pilėnas pasako
ja, kad jis buvo nuvažiavęs 
net Anglijon ir Airijon, kad 
aplinkiniais keliais sužino
jus, kur randasi airys Larki- 
nas, kuris Amerikoje būda
mas turėjo ryšių su slaptais 
vokiečių agentais.

Ir štai:
“Londone per Vokietijos 

laivyno kapitoną F. von Rinte- 
len sužinojau, kad Laikinas ka
ro metu Jungtinėse Valstybėse 
su Vokietijos slaptais agentais 
dirbo išvien kad alijantams pa
kenkus iš Amerikos išgabenti 
amuniciją. Bet besikalbėdamas 
su manim pastebėjo, kad tąi, 
ką jis man sakė, gali atsiliepti 
Vokietijos gerovei ir tuojau 
pradėjo pėdas mėtyti, kad to
kiu budu mane galėtų suklai
dinti. Tas bandymas išsisukti, 
kaip tyčia, mane įtikino, kad 
Larkinas daugiau žino ^pie Vo
kietijos sabotažą Amerikoje, 
negu kapitonas von Rintelen 
drįso 'spėti.’ Rytojaus metą iš
keliavau į Airiją ir Dubline ra
dau Jim Larkiną. O kad aš tu
rėjau su savim laiškus nuo ži
nomų lyderių Amerikoj, tai 
Larkinas, be jokios baimės, 
man prisipažino apie savo ry
šius su Vokietijos valdininkais 
Amerikoj karo metu. Larkinas 
viską papasakojo man be prie
vartos ir baimės, nes jis gerai 
žįnojo, kad manęs nėra ko bijo
tis. Tajgi, aš iš Ląrkino gavau 
visas žinias, kokios man buvo 
reikalingos."

Iš tų žinių paaiškėję, kad 
Black Tom amunicijos dirb
tuvės išsprogdinimą suren
gęs vienas vokietys, kuris ir 
dabar gyvenąs Jugtinėse 

siąs suimtas ir galimas esąs
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L.S.S. REIKALAI
NUOVARGIS.

Jei butų tokių žolių, kurių 
pagelba butų galima praša
linti politinį nuovargį, aš už
tikrinu, kad Lietuvių Socia
listų Sąjunga šiandien jau 
skaitytų tūkstančius narių. 
LSS. simpatizatorių dabar 
yra daugiau, negu anuomet 
narių. Tačiau tikėtis, kad jie 
sugrįžtų (čia kalba eina apie 
buvusius socialistus) ir veik
tų kaipo aktyvus nariai, var
giai galima. Nes kuomet 
daug spėkų būna išeikvota 
ant pastatymo namo (orga
nizacijos), tai kuomet tas 
namas (organizacija) suįra, 
statytojams, galima sakyt, 
atima visą energiją ir suga
dina visą ūpą dirbti tą patį 
darbą iš naujo.

Buvę musų draugai žino, 
kad socializmas vistiek at
eis; jie neatsisąko kiekvie-i 
name reikale socialistų dar- ____
buotę paremti,_ bet būti LSS. žinti, kad jų yra, o jei nebu-
nariais ir mokėti duokles-jau! 
nebeturi noro. Reiškia, pa
vargo. Iš kitos gi pusės tas 
darbas socialistinėj dirvoj 
reikalauja daug pasišventi
mo ir energijos^ o energija 
turi savo ribas: ji atsiranda 
ir pranyksta tam tikrame 
žmogaus amžiuje. Tai natū
ralūs reiškinys. Senųjų ir pa
vargusių kovotojų vietą uži
ma jaunoji karta.

Taip jau buvo visuomet ir 
kitaip, turbut, negali būt. 
Taip buvo musų Sąjungoj ir 
prieš skilimą. Draugai, ku
rie iš pradžių labai karštai 
veikdavo, paskui pavargda
vo ir po kiek ląįko sustodavo 
dirbę, arba ir visai iš organi
zacijos pasitraukdavo. O ta
čiau musų LSS. laipsniškai 
augdavo. Dagi ir dabar gali
ma pastebėti, kad tūli musų 
draugai labai nekantrauja,

KAS SUNAUDOJA PIETŲ 
AMERIKOJE 100,000 

LITŲ?
“Lietuvių Aidas Brazili

joj” 17 kovo laidoj rašo:
“Lietuvos laikraščiai prane

ša, kad Lietuvos valstybės iž
das kasmet siunta po 100,000 
litų Pietų Amerikon, kaip pa- 
gelbą tose šalyse gyvenantiems 
lietuviams bedarbiams. Su lai
kų išeis aikštėn šis didelis 
skandalas, kur ir kas tuos pini
gus suvartoja. Nes pagelbos 
reikalingi darbininkai iš tų 
milžiniškų sumų nei cento ne
gavo. Laikas atskleis tos milži
niškos aferos paslaptį.”

Apie šitą skandalą Pietų 
Amerikos lietuviai senai jau 
kalba, bet Lietuvos valdžia, 
matyt, nekreipia į tai jokio 
dėmesio. Išrodo, kad tie pi
nigai yrą siunčiami visai ne 
bedarbiams Šelpti, bet "tau
tiškai” nrnnaasndai skleisti 

kad darbas neina taip' spar
čiai, kaip jiems atrodo kad 
turėtų eiti. Jie turi prieš sa
vo akis daug kaltininkų ir 
priežasčių, kurių jeigu nebū
tų, jiems rodosi, viskas eitų 
daug sklandžiau.

Man gi rodosi, kad viena
tinė priežastis, dėl kurios 
mes jau nesam tokie darbš
tus, kaip seniau buvome, tai 
nuovargis. Mes nu vargome 
ir pasidarėm jau persilpni 
varyti organizacijos darbą 
pirmyn.

Mes dirbame tik dėl to, 
kad matome neatidėliotiną 
reikalą organizuotis — rei
kalą daug svarbesni, negu 
kuomet nors seniau.

J. B. Algys.

KA1RĖ IR DEŠINĖ.
Musų priešai suranda tar

pe musų kairiuosius ir deši
niuosius, todėl reikia pripa- 

tų, tai-pageidautina, kad bu
tų. Tačiau bėda yra tame, 
kad tą minčių skirtumą ne 
visi supranta; net ir pusėti
nai apsišvietę žmonės kar
tais gauna ilgoką laiką so
cialistų organizacijoje pa
dirbėti, kol pasijunta, kad 
jie yra tik svečiuose pas so
cialistus; jų namai gi kur 
nors prie komunistų arba fa
šistų, kas pirmiaus reikšda
vo prie vyčių arba aidoblis- 
tų, arba prie tautininkų. Bet 
socialistams tai nieko ne
kenkia; priešingai, dar at
neša daug naudos, nes kriti
ka priduoda daugiau gyvu
mo.

Taigi, jeigu musų tarpe 
yra dešiniųjų ir kairiųjų, tai 
tame nėra nieko bloga ir 
nieko nepaprasta, ir musų 
priešams nėra pagrindo dėl 
to reiškinio džiaugtis.

Gvazdikas.
i .i.ii'j' 11 a'ii'-u

Zyventojus Kviečia į 
Kovą Su Plėšikais. .

Jau kelintas mėnuo, kai 
Žemaitijos gyventojus api
plėšia anksčiau Riekus, da
bar Balsys ir Kazlauskas. 
Du paskutinieji yra nepa
prastai drąsus ir atkaklus, 
dažnai viešai pasirodo, bet 
tada dažniausia jie policijai 
ir šauliams būna neprieina
mi. Telšių apskrities virši
ninkas dabar kreipėsi į vi
suomenę, nurodydamas, kad 
be gyventojų pagalbos viena 
policija jokiu budu negali į- 
stengti sėkmingai kovoti su 
plėšikais, nes policijos čia 
nedaug, o kova su plėšikais 
sunki. Gyventojai negali ra
miai žiūrėti ir laukti polici
jos, kai jų a 
čia plėšikai. ‘ 
turi ginklų nuo 
tis.

.pylinkėje siau- 
Bet žmonės ne- 

plėšikų gin-

Lietuvos fašistai ruošia nau
ją meškerę jūsų doleriams 

žvejoti.
Lietuvoje nesenai susida- 
“Draugija Užsienio Lie

tuviams Remti,” kuri su
trumpinus rašoma DULR.

Tai nauja fašistų meškerė 
amerikiečių doleriams meš
kerioti ir fašizmą platinti.

Reikia žinoti, kad į šitą 
draugiją neįneina nei vienas 
pažangus žmogus. Jos pir
mininku yra p. Skipitis. Tai 
kaziona antspaudą.

Šiomis dienomis šitos 
DULR sekretorius p. Rusec- 
kas išsiuntinėjo savo propa
gandos straipsnį: “Neuž
mirškime Užsienio Lietu
vių.” Jis taikomas į ameri
kiečių kišenių.

Kad amerikiečiai nesu
prastų, jog tai yra fašistų 
meškerė, tas atsišaukimas 
parašytas taip, kad išrodytų, 
jog tai užsienio lietuviams 
remti draugijai niekas dau
giau nerupi, 'kaip tik pagel
bėti Plušų išeivijai.

Štai, trumpa ištrauka:
“Atminkime, jog nemažiau 

40 nuoš. visos musų tautos gy
vena. ųž nepriklausomos Lietu
vos sienų. Taigi turime kuo su
sirūpinti. Ir jeigu mes nesirū
pinsime tokia didele savo tau
tos dalimi — parodysime visiš
ką savo reikalų nesupratimą, 
net neleistiną apsileidimą, len
gvapėdiškumą. Taigi susirū
pinkime šiais 40 nuoš. lietuvių, 
organizuokime juos ir neduo
kime jiems atskilti nuo musų 
tautos kamieno.

“Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti (DULR) tiesiogi
nis tikslas ir yra suorganizuoti 
viso pasaulio lietuvius, surasti 
net tokius, kurie niekam nėra 
žinomi, nėra prisidėję prie lie
tuviško gyvenimo.

“Savo tikslo besiekdama 
DULR skelbia viso pasaulio 
lietuvių išeivių dieną, kuri pa
vadinta musų garbingiausių iš
eivių vardu — Dariaus ir Girė
no išeivių diena. Ji—liepos 17 
d. Tą dieną viso pasaulio lietu
viai r iškilmingai mini garbin
gus tautos žygius ir pažymi vi
so pasaulio lietuvių tautos vie
ningumą.”

Matote, kaip gudriai da
roma. Užsienio lietuviai ger
bia žuvusius savo lakūnus, 
todėl Dariaus-Girėno vardą 
mųsų fašistai ir kabina ant 
savo meškerės. Girdi, reng
sime visam pasaulyje “Da
riaus-Girėno išeivių dieną” 
ir minėsjme “garbingus tau
tos žygius.” Svarbiausis tos 
dienos tikslas yra, žinoma, 
dolerių rinkimas, bet dabar 
tas tikslas gudriai užtylėtas.

Antras dalykas, “garbin
gų tautos žygių minėjimas.” 
Kurie gi tautos žygiai yra 
garbingi: 17 gruodžio nak
ties pučas, ar Tauragės suki
limas? Uracho į Lietuvos 
karalius kvietimas, ar revo
liucija, nunešusi velniop vi
sus “Dievo pateptinius” ir jų 
sostus? Kurie tų žygių turės 
būt minimi Dariaus-Girėno 
dienoje? Kas turės šitą klau
simą išspręsti?

Ponas Skipitis su p. Ru- 
seckų negali “iškilmingai 
minėti” nei Tauragės žmo
nių sukilimo, nei didžiosios 
revoliucijos, grąžinusios Lie
tuvai nepriklausomybę, nes 
jiedu priklauso reakcijai. Jų 
dūšia suaugusi su Uracho is
torija ir su 17 gruodžio a- 
vantiura. Bet lietuvių liaudis 
atmeta tuos dalykus su di- 
džiausiii pasipiktinimu. Ji 
atmeta diktatūrą. Ji reika
lauja laisvos demokratinės 
Lietuvos. Tai kokiais gi pa
grindais ji gali su ponais 
Skipičiais ir Ruseckais daly

i

vauti “Dariaus ir Girėno iš
eivių dienoj?”

Amerikiečiai turi žinoti, 
kad visi šitie “tautiški” pla
nai sugalvoti ne jų gerovei 
ir ne užsienio lietuviams 
abelnai. Tik pasiklausykim, 
kaip skamba tas DULR atsi
šaukimas toliau:

“Į vargus patekusiems išei
viams DULR siunčia ir pinigi
nę pašalpą, o tautiškai glau
džiam ir medžiagiškai tvirtam 
gyvenimui DULR ruošiasi or
ganizuoti lietuvių išeivių že
mės ūkio kolonijas, kame kles
tėtų tautiška lietuvių dvasia.

“Bet visam tam tikslui 
DULR reikalinga didelės vi
suomeniškos dvasiškos bei me
džiagiškos paramos. Todėl stei
kime DULR skyrius arba rašy- 
kitės i jos narius rėmėjus ir vi
sokeriopai remkite DULR, nes, 
remdami musų Draugiją, re
miate užsienio lietuvius ir pa
laikote juose tautišką dvasią.

“Tikrieji DULR nariai me
tams moka 12 lt., o nariai rė
mėjai vieną litą mėnesiui.”
Čia jau išlenda iš maišo 

visa fašistų yla. Ne jie ruo
šiasi užsienio lietuvius rem
ti, bet užsienio lietuviai turi 
paremti juos. Amerikiečiai 
turi steigti DULR skyrius ir 
“visokeriopai remti DULR.” 

Tai matote, ką reiškia 
“Draugija Užsienio Lietu
viams Remti!”

Nejaugi DULR ponai ma
no, kad užsienio lietuviai 
bus tokie žiopliai, kad šito
kiai jų aferai patikės ir mo
kės aferistams savo sunkiai 
uždirbtus centus?

Jeigu DULR ponams iš- 
tikrujų rupi užsienio lietuvių 
rėmimas, tai tegul jie pare
mia juos iš savo kišenių. 
Tuomet bus tikra parama. 
Dabar gi išrodo, kad jie nori 
tik išnaudoti užsienio lietu
vius.

Gal DULR planuotojai 
pasakys, kad jie neturi savo 
išteklių, kad norint duoti, 
reikia pirma pačiam iš kur 
nors gauti? Bet jeigu jie ne
turi išteklių, tai tegul jieško 
jų Lietuvoje, o ne tarp už
sienio lietuvių, kurie patys 
reikalingi paramos.

. DULR atsišaukime yra 
užsiminta ir apie kolonijas. 
Tik pagalvokit: ponas Ski
pitis ar koks nors kitas po
nas iš DULR važiuos Ameri
kon organizuoti tenai lietu
viams žemės ūkio kolonijas! 
Ar gi tai ne juokai? Ką gi 
atvykęs iš Lietuvos žmogus 
gali apie tokius reikalus A- 
merikoje žinoti? Juk jam 
reikėtų da keliatą metų pas 
kokį nors lietuvį farmerį 
karves melžti, kad įgijus 
kiek nors supratimo apie že
mės ūkio reikalus.

Jeigu Amerikoje galima 
butų tokią koloniją suorga
nizuoti, tai amerikiečiai lie
tuviai suorganizuotų ją pa
tys, be jokių patarėjų iš Lie
tuvos.

Bet kolonija čia yra tiktai 
pretekstas, kad butų kuo pa
teisinti savo kelionę Ameri
kon ar Afrikon. Jeigu ame
rikiečiai duosis ant DULR 
meškerės pagauti ir pradės 
dolerius siųsti, kaip dabar 
jie siunčia Vilniui Vaduoti 
Komitetui ant “tautiško 
krupniko,” tai ponas Skipi
tis ar kas nors kitas galės už 
tuos pinigus nusipirkti pir
mos klasės laivakortę ir 
smagiai sau po pasaulį pasi
važinėti “kolonijų organi
zavimo” vardan.

Taigi, broliai amerikie
čiai, budėkite. Žiūrėkite, 
kad tautiški šaldros vėl ne- 
iŠkraustyta jums kišenių!

Buvęs Amerikietis.
Kaunas.
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I AMERIKOS LIETUVIU
. ŠIURPULINGA TRAGEDIJA ANT 

LIETUVIO FARMOS.
Viena Švederskių duktė nu
žudyta, kita sunkiai sužeis
ta, o žmogžudys nusiskandi

nęs šuliny.
Brookfield, Mass. — Ant 

lietuvio Švederskio ūkės čia 
buvo padaryta baisi žmog
žudystė. Buvo taip. Kiek 
laiko atgal pas švederskius 
apsigyveno kažin koks sve
timtautis, dirbęs prie Metro
politan Rezervuaro tunelių 
kasimo.

Begyvendamas įsimylėjo 
į švederskių vyresnę dukte
rį Algoniją, 17 metų am
žiaus. Po kiek laiko jis mer
gaitei nusibodo ir ji pradėjo 
šalintis nuo jo. O tas vis ki
bo. Tėvams tai patyrus, įna
mis buvo prašalintas. Bet jis 
geruoju nenorėjo eiti ir pra
dėjo. tėvams keršyti. Vieną 
kartą, pereitais metais, su 
peiliu užpuolė Švederskį 
lauke bedirbant ir supiaustė 
nugarą, bet švederskis turė
jo raktą rankose, tai atsigy
nė. žinoma, buvo teismas ir 
įnamis gavo 6 mėnesius ka
lėjimo. Atbuvęs kalėjimą, 
jis ir vėl pradėjo kabintis 
prie mergaitės. Žinoma, ji 
nesileido jo artyn, bet jis vis 
suko ir kaip tik proga pasi
taikydavo, mergaitei vis sa
kydavo: jeigu tu su manim 
nedraugausi, tai aš išžudy
siu jumis visus, ką 19 kovo 
anksti iš ryto ir pasiryžo iš
pildyti. Atėjo į Švederskių 
tvartą ir pasislėpęs laukė. 
Kaip tik švederskis pradarė 
tvarto duris, tai tas buvusis 
įnamis ir puolė jį su peiliu 
rankoje, sakydamas: “Da
bar aš tave tai jau turiu!”

Švederskis nieko nelauk
damas metė iš rankų viedrą 
ir leidosi bėgti pas kaimyną, 
prašyti pagalbos, žmogžu
dys iš pradžių jį vijosi, pas
kui metė jį ir puolė į stubą, 
kur da miegojo dvi Šveders
kių dukterys, Algoniją ir 
Adelė. Įpuolęs mergaičių 
kambarin, jis tuoj ėmė jas 
peiliu badyti. Adelę, 16 me
tų amžiaus, nužudė ant vie
tos, o Algonijai, 18 metų, su
badė krutinę. Visa kruvina 
ir pusnuogė ji spėjo da iš
trukti iš žmogžudžio rankų 
ir išbėgus laukan norėjo 
bėgti pas kaimynus. Bet jau 
negalėjo. Susitikus tėvą tik 
pasakė, kad Adelė jau nebe
gyva, ir pati apalpo.

Tėvas parsinešė Algoniją 
namo ir rado ant grindų ne
gyvą Adelę, žmogžudžio 
jau nerado stuboj.

Pribuvusi policija pradė
jo jieškoti piktadario ir su
rado jį šuliny prigėrusį, už 
kokių 35 pėdų nuo namo.

Algoniją buvo nugabenta 
į Ware, Mass., ligoninę ir 
gal pasveiks. Tai matote, 
prie ko prieina leidimas 
mergaitėms draugauti su ne
žinomais valkatomis!

Hardwicko Farmerys.

1
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JOHNSTON CITY, ILL.
Padėtis nepergeriausia.
Šiame mieste yra neperdi- 

delis lietuvių būrelis, 75 šei
mynos, 9 našliai, 6 našlės ir 
22 senberniai.Sutikimas tarp 
jų menkas, daugiausia kivir
čų prasidėjo, kuomet tapo 
suskaldyta SLA. 103 kuopa, 
ir tas tęsiasi jau per ištisus 
keturis metus. O pastaruoju 
laiku, metai atgal, da-paašt
rėjo, kuomet skilo mainerių 
unija. Vieni pasiliko prie U. 
M. W. of A., kiti prisidėjo 
prie P. M. of A. (Progresy- 
vės unijos). Kadangi čionai 
mainos dirba su U. M. W. of 
A. unija, tai progresyvės u- 
nijos nariai negauna darbo. 
Ir tas reikalas neva rišamas 
pačios 'valdžios Washingto- 
ne. Kaip jis baigsis, parodys 
ateitis. Iš tų 75 lietuvių šei
mynų, 32 neturi darbo; reiš
kia, jos prisidėjo prie .pro
gresyvės unijos. Kiti dirba 
mainose ir šiaip įvairiais už
siėmimais; yra dalis tokių, 
kurie visai neturi darbo ir 
tokius šelpia iš valstijos be
darbių fondo.

Kovo mėnesyje mainose 
dirbo kiek geriau. Bet da
bar, kuomet įvedė 7 valandų 
dienos darbą, dirba tik 2 
kasyklos ir tai po 1 ir 2 die
nas į sąvaitę.

Sumažėjus kasyklose dar
bui, daugelis lietuvių perka
si farmas ir šioje apielinkėje 
yra gerokas skaičius lietuvių 
farmerių. Kurie turėjo dau
giau pinigų, tie nusipirko 
jau seniau. Teko sužinoti, 
kad kaikųriems paskolino 
valdžia, nes farmerių reika
lams yra paskirta $550,000. 
Kurie lietuviai nori keltis 
ant farmų, turėtų tuom susi
domėti. Farmeris.

PHILADELPHIA, PA. 
Sumušė graborių Stankų.
Vieną naktį čia pradėjo 

smarkiai skambinti lietuvio, 
graboriaus A. Stankaus var
pelis. Kada jis atidarė duris, 
trįs vyrai tuoj atstatė revol
verius ir liepė jam tylėti, 
įgrūdę jį į prieangį, jie pra
dėjo jį mušti Jr musė tol, kol 
Stankus krito be žado. Kuo
met Stankaus žmona pajuto 
pavojų ir pradėjo klykti, 
saukdamosi pagalbos, už
puolikai pabėgo. Užpuoli
mas įvyko apie 1 vai. naktį. 
Policija mano, kad 
keno nors kerštas..

tai buvo 
.. J. L

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

JASINSKIS PRIPAŽINTAS BEPROČIU.
SHENANDOAH, PA. ■

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kaip Albertas Jasinskis, 
religingas šio miesto jau
nuolis, nuėjo vieną vakarą 
ant farmos ir per langą nu
šovė farmerką Mummey, 
kurią jis laikė esant “raga
na.”

Jašinskis buvo. areštuotas 
ir valdžios ekspertai dabar 
pripažino, kad jis yra bepro
tis. Matyt, nuo didelio tikė
jimo sumišo jo protas. Perei-

BROOKLYN, N. Y. 
Trumpos žinutės.

Kovo 28 d. buvo kriaučių 
! unijos lietuvių skyriaus susi
rinkimas. Buvo išrinkti du 
delegatai į A. C. W, of A. 
konvenciją, kuri bus Ro- 
chestei-y, N. Y. Taipgi buvo 
pasiūlyta ir priimta keliatas 
beverčių, tik ūpą keliančių, 
rezoliucijų.

L. S. S. 19 kuopos susi
rinkimas.

Kovo 30 d. buvo L. S. S. 
19 kp. susirinkimas. Duota 
raportai iš buvusių kuopos 
prakalbų ir vakarienės. Tas 
parengimas pavyko visais 
atžvilgiais ir liko keli desėt- 
kai dolerių uždarbio. Na
riuose pasireiškė nepasiten
kinimo dėl kuopos sekr. drg. 
A. Žilinsko “pataisymo” 
prie “Keleivyje” tilpusios 
žinutės apie kuopos parengi
mą. Jo buvo “pataisyta,” 
kad kuopa tikėjosi apie 150 
svečių savo bankiete ir apie 
tiek turėjo. O ištikro, tikietų 
buvo parduota 185 ir dauge
liui prie dūrių jau nebuvo 
parduodama.

Potam kilo diskusijų dė
lei tūlų kuopos narių ne
draugiškų atsinešimų netik 
link nepriklausančių kuopai 
žmonių, bet ir link pačių 
kuopos draugų.

Jeigu pas mus nekuriuos 
narius butų kiek mažiau 
“aš,” tai kuopai butų daug 
sveikiau. Reikia pastebėti, 
kad nekurie musų draugai 
perdaug mėgsta “bla-bla.” 
Bukime draugiškesni tarpe 

1 savęs ir tarpe mums prita
riančių žmonių, tai kuopa 

' paaugės.
I

• Pas kriaučius.
Darbai šį sezoną eina la

bai silpnai, uždarbiai labai 
menki ir visas sezono darbas 
eina prie užbaigos. Tarpe 
unijos narių santykiai gana 
geri. Bet galima tikėtis, kad 
jie gali pablogėti, nes štai 
“Laisvės” 80 numery tūlas 
Buivydas prirašė apie 3 
špaltas visokio purvo, kurs
tydamas vieną narių dalį 
prieš kitą. Reikia pastebėti, 
kad tas žmogus, Buivydas, 
šmeižia tuos žmohes, su ku
riais viename name gyvena. 
Kai-kas gali pasakyti, kad 
jis turi turėti geras akis “pa- 
škudyti” žmogų, su kuriuo 
kasdiena turi susitikti. Bet 
taip nėra. Kaip jis susitinka 
tuos žmones, kuriuos jis 
nuolatos šmeižia, tai nulei
džia akis žemyn, kaip mar- 
gis savo vuodegą. Vadinasi, 
akys nelabai drūtos.

Iš SLA. 38 kuopos susi
rinkimo.

Kovo 5 d. buvo SLA. 38 
kp. susirinkimas. Buvo ren
kama Centro valdyba ir de
legatai į Seimą. Į Centro val
dybą balsų gavo: į prezi
dentus F. J. Bagočius 37, 
Strumskis 32, Gataveckas 2. 
Į vice-prez. Mikalauskas 43, 
Trečiokas 7, Mažiukna 22. 
Į sekr. Vinikas 41, Miliaus
kas 5, Raginskas 28. Į ižd. 
Gugis 31, Lopatto 38, Ma
žeika 3. Į iždo globėjus, 
Mockus 20, Januškevičius 
32, Šlikas 37, Bučinskas 26, 
žolynas 3, Mikužiutė 18. Į 
d-rus kvotėjus, Dr. Stanis- 
low 39, Dr. Broniuša 24, Dr. 
Graičiunas 4. '

Į SLA. seimą delegatais 
išrinkta 4: P. Tiškevičius, J.

1

BINGHAMTON, N. Y.
Iš A L. T. A. S. S. veikimo. 

SLA. Pild. Tarybos rinkimai 
ir delegatų rinkimas.

Pradėjus Amerikos lietu
viams darbuotis antram 
skridimui, Binghamtono lie
tuviai irgi stvėrėsi darbo.

Visų pirma, pereitam ru
denyje surengta labai pa
sekminga aviacijos diena, 
kur pelno liko $131.00 ir di
džiuma vietos lietuvių turė
jo progos susipažinti su la
kūnu Janušausku.

Apie trįs mėnesiai atgal 
'tapo įkurtas ALTASS. vieti
nis skyrius, kuris tuojaus 
pradėjo prirašinėti narius 
rėmėjus. Ir pasekmės geros; 
prirašyta jau virš 70 narių., 
Jonas Cinikas vienas prira
šė apie 40, M. Urbas yra se
kantis, o K. Almonas tre
čias.

Binghamtoniečiai jau su
dėjo per $300.00 ALTASS. 
ir vietinis iždininkas p.Char- 
no šiomis dienomis jau pa
siuntė $131.00 į centrą. Nuo 
aviacijos dienos buvo pasių
sta $131.00, lakūnui Janu
šauskui įteikta $40.00, o da
bar vėl nusiųsta $131.00, iš 
viso išmokėta $292.00 ir da 
vietos iždę randasi pora de- 
sėtkų dolerių.

Balandžio 3 d. SLA. 50 
kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą, kuriame buvo ren
kama Pildomoji Taryba ir 
delegatai į SLA. seimą. Į P. 
Tl, ačiū sandariečių stro
piam darbavimuisi, fašistų 
kandidatai gavo biskį dau
giau už pažangiuosius, fa
šistai gavo 30 balsų prieš 
pažangiųjų apie 25 balsus.

Delegatais likosi išrinkti 
du, J. M. Bučinskas ir Al. 
Varkulis,

» nuolis.

r

WATERBURY, CONN.
Parapijiečių vaidinimas ir 

SLA. rinkimai.
Balandžio 11 d. čia įvyko 

parapijos “minstrel show.” 
žmonių buvo daug ir vaidi
nimas išėjo neblogai, išsky
rus tik vieną A. Radvylą, ku
ris visuomet mėgsta pasiro
dyt Na, ir pasirodė. Pradė
jo dainuoti angliškai, nesu
prasdamas nei žodžių? nei 
melodijos. Jeigu*jau p. Rad- 
vyla būtinai nori dainuoti, 
tai patartina dainuoti lietu
viškai, tuomet gal geriau iš
eis. Ponas Radvyla yra mai
nęs jau ir politinį savo nusi
statymą bent kelis kartus. 
Prusalaičio laikais jis daina
vo socialistams, paskui ko
munistams, o dabar atsidų- 
rė kuniginių kompanijoj. 
Kas taip svyruoja, tam trūk
sta politinio nugarkaulio.

Balandžio 5 d. įvyko SLA. 
11 kuopos susirinkimas, kur 
buvo renkama SLA. Pildo
moji Taryba ir delegatai į 
seimą. Į prezidentus dau
giausia balsų gavo adv. Ba
gočius, o į seimą išrinkti šie 
delegatai: Tarnas Matas, 
Aldona Matienė, H. Tarei- 
liutė, Kristina Stanislovai- 
tienė> K. Strikulis ir J. Že- 
mantauskas.

Balandžio 7 buvo L. N. P. 
Kliubo vakaras. Publikos 
buvo labai daug ir girdėjau, 
kad Kliubas turės gražaus 
pelno.

t kaip po 10 metų dirba ir nei 
vienas dar nenusiskundžia, 
kad čia, Harte, taip prastai, 
kaip teisybės jieškotojas sa
kai. Jeigu kam berno reikia, 
tai tas berną laiko ir algą 
užmoka, o jeigu kam nerei
kia, tai tas nei už valgį ber
no neima.

Čia farmeriai kyla aukš
tyn. Apie 10 lietuvių farme
rių dasipirko daugiau že
mės, ir dabar visokių tautų 
farmeriai išnomavo savo 
fąrmas aliejaus kompani
joms aliejaus jieškot. Tūli 
jau yra gavę po kelis šimtus 
dolerių tik už randą, o šuli
nių atmuštų jau yra 
Už kelių metų čia gal bus 
visi farmeriai turtingi žmo
nės. Norsečia viskas miestely 
yra brangu, bet farmeriai į« 
stengia nusipirkti ko tik 
jiems reikia, ir nei vienas 
nebėdavoja, kaip teisybės 
jieškotojas bėdavoja.

Teisybės jieškotojas turi 
atšaukt savo korespondenci
ją. A. Kutulis.

* u skaitę jis buvo paimtas
P . "'iš knlpiimn ir nprkpltaR i val-

Waterburietė.

NEW HAVEN, CONN.
Moterys subruzdo darbuotis.

Pas mus New Haveno mo
terys nemiega, rengia teat
rus, prakalbas. Paskutinės 
prakalbos buvo labai sėk
mingos, d-ras J. J. Kaškiau- 
čius davė mokinančių gy
venti patarimų ir atidengė 
vargdieniams slepiamus da
lykus ir dabar dauguma jau
čiasi laimingi.

Gal kas atmena baudžia
vos laikus, įsitėmykite, New 
Havene galėsime ‘ tai pama
tyt 22 d. balandžio, lietuvių 
svetainėje, 243 Front street, 
3 vai. dieną. Moterų Apšvie- 
tos dr-stė New Havene yra 
tvirčiausia ir daugiausia da
ro parengimų, dabar susivie
nijo su Birutės draugija ir 
tikisi ateityje nuveikti daug 
daugiau.

Pastarame dr-jos susirin
kime dvi draugės- tapo iš
rinktos delegatėmis į tarp
tautinę konferenciją. Reiš
kia, minėta draugija- sten
giasi paremti visokį darbi
ninkų judėjimą. Yra draugi
jų, kurios bijosi pažangiems 
reikalams pritarti, tai blogas 
paprotys. Drąsus kareivis 
visados laimi, todėl bukime 
drąsios ir protingos. A. M.

HART, MICH.
Atsakymas teisybės j ieš

kotojui.

“Keleivio” No. 11 tilpo 
straipsnelis Teisybės Jieško- 
tojo, bet vietoj teisybės, pas 
jį viskas melas. Čia farme
riai visi gyvena gerai; jeigu 
kitur yra geriau, kaip -Harte, 
tai ko čia tamsta gyveni? 
Kaip čia atvažiavai teisy
bėm jieškoti, buvai nuplyšęs, 
bet radai čia geraširdį žmo
gų, kuris tave aprėdė, o da
bar kitas tave maitina. Kad 

Šnyras, J.* Valaitis ir A. būtum geras vyras, tai nerei
kėtų trankytis po Michigano 
farmerius. Reikėtų jau pa
čiam turėt kiek nors furto; 
dabar gi sakai, kad 21 metai 
kaip Amerikoje gyveni, o 
skundiesi, kad jau paskuti
nius tris centus praleidai ant 
stampos. čia yra tokių senių, 
kurie pas farmerius daugiau

Šiaulys.
P. Strumskis, kuris kandi

datuoja į Centro pirminin
kus, iš šios kuopos delegatu 
į seimą nebuvo išrinktas. 
Girdėti, kad jis organizuos 

pastarasis yra jau- naują kuopą ir nuo jos va- y _•___ į“____
P. B. Balčikonis.

žiuos į seimą.
Jonas Galgonas.

OAK FOREST, ILL.
Pavargėlių prieglaudoj gy

vena 110 lietuvių.
Oak Forest — tai labai di

delė senelių ir šiaip pavar
gėlių prieglauda. Ji randasi 
už 24 mylių nuo Chicagos 
vidurmiesčio ir randasi la
bai gražioj vietoj. Yra ir di
delis parkas su ąžuolų pavė
siais. Įnamių toj prieglaudoj 
dabartiniu laiku yra 4,000 
žmonių visokių tautybių. 
Lietuvių yra 110. Pareina 
čia ir laikraščių visokių se
neliams pasiskaityt. Lietu
viams geriausia patinka 
Maikis su Tėvu. Kai ateina 
“Keleivis,” tai eina iš rankų 
į rankas, kol visai nuplyšta.

Mes čia jaučiamės laimin
gi, kad gyvenam netoli Chi
cagos didmiesčio, tai musų 
lietuviai geraširdžiai dažnai 
mus aplanko ir atveža do
vanų. Atvažiuoja tai kliubai, 
tai draugijos, tai profesiona
lai, tai biznieriai ir dažnai 
šį-tą musų vargšams sene
liams padovanoja. Vienas 
tokių geraširdžių yra tauti
nės parapijos klebonas S. 
Linkus. Balandžio 7 d. jis 
mums atvežė tabako ir ciga
rų tiek, kad visi lietuviai čia 
džiaugėsi.

Mes dėkingi taip pat “Ke
leiviui” ir kitiems laikraš
čiams, kurie mus aplanko.

Jonas Rusteika.

iš kalėjimo ir perkeltas į val
stijos Fairview beprotnamį.

Mirė keliatas lietuvių.
Pereitą sąvaitę Shenan- 

doah’iy mirė šie musų žmo
nės: Vincas Staniulionis, Jo
nas Subačius, Katrė Gava- 
nauskienė ir Ona Savickienė 
(Savage). Pastaroji iš Gi- 
rardvillės.

Locust Mountain ligoni
nėj sunkiai serga Jonas Ei
dukevičius ir Jurgis Vitkus. 
Pereitą sąvaitę jiems buvo 
padarytos operacijos.

Streikai.
Shamokuose, netoli

KEARNY, N. J.
J. Grigonienė sako, kad vy

ras norėjęs ją pasmaugti.
Juoze Grigonienė, kuri 

gyvena čia po numeriu 104 
Hoyt st., padavė teismui 
prašymą, kad duotų jai di- Shenandoah’rio, sustreikavo 
vorsą nuo jos vyro. Savo pe- 500 marškinių siuvėjų trijo- 
ticijoj ji sako, kad jiedu ve- se dirbtuvėse. Streikas kilo 
dė 1933 metų 14 sausio ir dėl algų. NRA patvarkymu 
jau pirmą dieną jos vyras marškinių siuvėjams čia yra 
norėjęs ją pasmaugti; antrą nustatyta minimum alga $13 
dieną jis atsukęs gazą ir no- į sąvaitę, bet kompanijos 
rėjęs ją užtroškinti, kuomet mokėjo nuo 6 iki 20 nuošim- 
ji miegojo; ketvirtą naktį ji čių mažiau negu $13. Strei- 
užsirakinusi 1 
pati, palikdama jį lauke, tai 
jis pradėjęs bombarduoti ją 
per langus akmenimis ir ply
tomis ; pagaliau, penktą die
ną jis apmušęs ją per veidus.

Tuomet jiedu persiskyrė 
(parted). Vėliau jis ją su
mušęs, ir užvedant jai divor- 
so bylą jisai sėdėjęs kalėji
me už jos sumušimą.

Taip rašo Newarko dien
raštis “Star-Egle” 5 balan-

nuo

namie viena ką veda Amalgamated Shirt 
Workers unija.

1 Be to, pradėta kalbėti ir 
lapie mainerių streiką She- 
inandoah’rio apylinkėj. Uni- 
ted Mine Workers unija sa- 

‘ko, kad Readingo kasyklų 
^kompanija apgaudinėja 
J darbininkus, kurie kasa ang
lį mašinomis. Mat, tarp uni
jos ir kompanijos yra pasi
rašyta sutartis, kuri parodo, 
kiek kompanija turi mokėti 
už toną iškastos anglies. Jei-džio laidoje, 9-tame pusią- gu ska^j pagal ų sutartį> 

pyje. Ipyje.

AURORA, ILL.

Juozas Kneitas mirė nelai
minga mirtimi.

Šiomis dienomis vietos li
goninėj mirė Juozas Knei
tas, 45 metų amžiaus lietu
vis, kuris buvo ponios M. N. 
namuose ir griūdamas laip
tais žemyn prasimušė galvą. 
Žmonės kalba, kad jis buvo 
nugirdytas ir kitų rankomis 
nustumtas nuo laiptų, bet 
“džiurė,” kuri tyrinėjo jo 
mirtį, pripažino, kad tai bu
vusi nelaimė. J. Ches.

itai maineriai dirbdami me- 
'chaniškai galėtų padaryti 
nuo $9 iki 10 į dieną; bet 
kompanija nenori jiems nuo 
tonų mokėti; ji verčia juos 
dirbti nuo dienų, o pagrin
dinė dienos alga čia yra 
$5.96 į dieną. Kompanija 
siūlo net $6.25 į dieną, bet 
nuo tonų nemoka. Taigi, jei
gu ji nenusileis, tai visose 
jos kasyklose čia gali kilti 
streikas.

P-lė Madelyna čepukai- 
tytė ištekėjo už Jono Anuš- 
kevičiaus (Anascavage).

Senas Mainerys.

BLUE RIBBON MALT

AMERICAS BIG

APRIl 16-21 
IS 

NATIONAL 
BLUE RIBBON 
MALT WEEK

Visą šią. sąvaitę nuo Maine iki 
Caiifornijos visose grosernėse 
duoda Blue Ribbon Maltą nu
žeminta kaina. Pasinaudokit ir 
turėkit sandely to gero tikrą 
miežių malto. Žinokite, Blue 
Ribbon yra sudėta pilni 3 ava- 
r ai—20% daugiau už kitus ir 
be to Blue Ribbon riebesniu- 
tvirtesnis ir tirštesnis ir tik
rai tyras.
NUO BALANDŽIO 16 Iki 21 

YRA NAClONALĖ 
BLUE RIBBON 

MALTO SAYAiTt

BALTIMORE, MD.
Rubsiuvių 218-tas skyrius 
rengia prakalbas paminė

jimui pirmos gegužės.
Balandžio 4 d. buvo siu

vėjų susirinkimas, kurį gali
ma butų pavadinti jormar- 
ku, nes vieni paėmę perdaug 
ant “drąsos”, o kiti tyčia kė
lė betvarkę; mat, Bimbos, 
tavoriščiai prie kožnos pro
gos bando kenkti amalga- 
meitų unijai. Šiaip-taip iš
rinkome delegatus! Į busian
čią unijos konvenciją, ir nu
tarėme rengti 30 d. balan
džio prakalbas. Delegatus 
išrinkome du, J. Liutkauską 
ir J. Alianską.

Pildomoji Taiyba reko
mendavo rengti 1 gegužės 
prakalbas ir siūlė du kalbė
toju, Pruseiką ir Tysliavą, 
bet tavoriščiams jiedu ne 
“košer,” tai varėsi, kad Bim
bą kviestų. Nors aiškiai bu
vo parodyta, kad Bimba 
priešingas musų unijai, bet 
ką jie paiso! Didžiuma bal
savo už Pruseiką, 
Pruseiką negalėtų, 
kviesti Tysliavą.

Prieš šventes 
siuvo gerai, daĮjar 
bet manoma, kad greitai 
prasidės vėl sezonas.

Korespondentas.

o jeigu 
tai tada

kriaučiai 
silpniau,

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Bružiko tarnui.— Neverta 
dėl menkniekių taip rūstau
ti.

Ant. K arelaičiui. — Tam
stos pranešimą apie kortų 
vakarėlį nespėjome laiku į- 
dėti.„

P. B. Balčikoniui.—Drau
go korespondencijos nega
lėjome anksčiau įdėti, todėl 
dedame dabar.

Visiem*, kurių raštai šia
me numeryje netelpa. — Dėl 
antrojo skridimo ir SLA. 
rinkimų paskutinėmis die
nomis suplaukė tiek,kores
pondencijų, kad visų jų su
talpinti negalėjome jokiu 
budu. įdomesnes mėginsime

*



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

»
I I

I 
i

Kodėl

Dabar Laikas Apžiūrėti Sodą. I Cwj|.q}nQ <sUurinQ
lėl vyšnios, slyvos ir pyčės išlaikytume teisingą vainiko nes jauni medeliai negreitai duo- J f [j I II R I II . J R ■ | I Į I

duoda mažą derlią. formą (kad šakos butų * maž- da derlių ir ilgesnį laiką turėsi- R® 1 W V I» J 1 1 W V
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.
< k -

daug vienodai išdėstytos į visas me likti be vaisių.
Tokius -vaismedžius, jei tik 

nėra per daug seni, galima pa
jauninti, ir jie gana ilgą laiką 
duos geresnius vaisius.

Pavasarį, dar pumpurams ne
pradėjus sprogti, sutrumpinam 
senų vaismedžių šakas vienu 
trečdaliu, kartais net iki pusės, 
žaizdas aplyginame aštriu peiliu 
ir gerai aptepame skiepijamu 
tepalu.

Nupiautų šakų viršūnėse iš
auga nauji stiprus ūgiai ir že
miau vaisiniai pumpurai. Tokių 
medžių vainiką reikia prižiūrėti, 
kad nesuaugtų per tankiai.

Po metų išrenkame stipriau
sius ir tinkamiausius ugius, o ki
tus pašaliname arba gerokai su-, 
trumpiname, kad sulaikytume 
jų augimą. Kartais ūgiai išauga 
daug žemiau nuplautos vietos, j Kaduko traukimas pats per 
Tuomet reikia piauti kitą kartą save nėra liga, o tik parodo 
prie ūgio. į mums, kad ligonio nervai yra

Jeigu musų turimi seni vais- smarkiai suerzinti kokios nors 
medžiai yra blogų atmainų, tuo- ligos perais, prieš kuriuos nega- 
met geriausia atjauninti perčie- Ii atsilaikyti, nes jaunų vaikučių 
pijant geresnėmis atmainomis.

Į storesnes šakas skiepijame 
po 2—4 ugius, kad geriau palai
kytų šakos gyvavimą 
čiau užgydytų žaizdą. Visos žai-' nugarkaulio ir galvos smegenis, 
zdos gerai aptepamos tepalu, o iš ten kitais dirksniais pasie- 
skiepijimo tepalų yra daug ga- kia skirtingus raumenis, ir pasi- 
minimo būdų. Paprastas, bet ga-(rodo kaduko pirmieji ženklai, 
na geras tepalas gaminamas: Vaikas būna neramus, iš miego 
dviejų dalių eglės ar pušies sakų pašoksta, dreba, kojų ir rankų 
(smalos), vienos dalies vaško ir raumenys trūkčioja. Veidas pa- 
pusės dalies nesūdytų kiaulės bala, tąso vemti, blakstėnas, ta

lpas į šalis sukinėja, galvą augš- 
Po dviejų metų įčiepyti ūgiai,tyn perverčia, ant lupų pasirodo 

gerai sustiprėja ir- likusios senos (baltos putos, visas kūnas pamė- 
šakos jau galima pašalinti. Taip lynuoja, sustirsta, vaikas lieka 
atnaujinti ir perskiepyti vaisme- be sąmonės. Tokis traukimas tę- 
džiai, tinkamai tvarkant ir pri- siasi maždaug 5 minutas. 
žiūrint, jau po kelių metų duoda liau ta pati veikmė gali atsikar- 

žino-|toti ir tt. Kaduku serga mažy
čiai vos kelių dienų kūdikiai ir 
didesni vaikai net iki 5 metų ir 
senesni.

t*

Slyvos ir vyšnios yra visų mė
giami augalai. Todėl kiekvienas 

* ūkininkas stengiasi šių naudin- 
‘ gų augalų išsiauginti. Bet čia 
i dažnai sutinkama kliūčių ir lau
kto derliaus negauname. Kiek
vieną pavasarį, ypač vyšnias, 
matome gausiai žydint, o vaisių 
būna labai mažai, arba prame- 
čiui, arba užsimezgu šieji krenta 
žemėn. Žinoma, sumanesnis uki- 

jninkas patręšia tuojau- mėšlu ar 
kompostu, supurena žemę ir lau
kia atitinkamų išdavų. Medis po 
tokio rūpestingo triūso pradeda 
gražiai augti, bujoti, bet vaisių 
vistiek neveda.

Čia ir susiduriama su svarbiu 
į klausimu: kodėl gi šie vaisme- 
į džiai duoda mažą -g- nepatenki
namą derlių ? To priežastis štai 
kokia: žemėje trūksta kalkių. 
Vyšnios, pyčės ir slyvos turi 

vaisiuose kauliukus, ku
riems pagaminti jr išauginti rei
kia kalkių, kurias augalai savo 
šaknimis pasiima .iš žemės. Jei 
kalkių žemėje nėra, aišku, kad 
negali būti ir vaisių, nes negali 

■augti ir vystytis kauliukai. Tai
gi, kad kaulvaisiai duotų-mums 

Įtinkamą derlių, turime juos bu
stinai tręšti kalkėmis.
i Iš rudens ar pavasarį vienam 
vaismedžiui duodama keli svarai 
gesintų (lešiuotų) kalkių. Bars
toma tekiame atstume, kur bai- 

.giasi medžio šakos, nes ten pa- 

. prastai baigiasi stambiosios šak
nys, o prasideda smulkiosios, 
kuriomis augalas ima iš žemės 
maistą. Išbarsčius kalkes, žemę 
reikia perkasti ar suarti. Taip 
dirvą kalkiuoti galima kas antri 
metai. -

Į Kalkės turi dar ir kitų gerų 
—Ar tai tu sakai, Maike, ypatybių: pašalina iš dirvos 

kad ta boba, ką jis nušovė, kenksmingas rūgštis, ypač drėg
nose vietose, pagreitina puvimą, 
palengvina iš dirvos paimti fos
foro, kalio ir k. trąšas, sustipri
na ūgių medieną ir apsaugo nuo 
gumligės (sakų tekėjimo iš vais
medžių medienos).

Iš čia jau matome, kad kalkių 
reikšmė vyšnioms ir kitiems 
kaulvaisiams yra didelė.

I Taigi tuo klausimn turime 
tik'buvo baugiau susirūpinti ir neatidė

liodami tinkamai patręšti, o tuo-

Maikio su Tėvu

savo

—Tegul bus pagarbintas, tu neskaitei gazietose, kaip 
Maike! t viena boba užčeravojo jau-

—Labas rytas, tėve! Kur j ną vaikiną ir tas paskui ne- 
taip anksti Žygiuoji? 'tiiroin niekur naknians tai

—Bėgu pas tave, vaike, 
rodos klausti.

—O kuo as galėčiau tau 
padėti?

• —Pasakyk, Maike, kur 
galima gauti šventinto van
dens.

—O ką šventinsi, tėve?
—Noriu velnią išvaryti.
—O kur jis yra?
—Mano viduriuose.
—Nekalbėk nesąmonių,

tefce. 
r —Dalibuk, Maike, mane 
piktoji dvasia apsėdo.

—Sapnuoji, tėve.
—Dievaži, Maike, nesap

nuoju. Jau dvi naktis nega
liu užmigti. Kaip tik akys 
užsimerkia, taip ant mano 
krutinės ir šoka juodas kati
nas, o kaip tik pradedu rėk
ti, jis tuoj šmakšt į mano vi
durius.

—Aš įspėjau, tėve, kad 
tai sapnas.
' —Koks čia tau sapnas, 

kad ir atsikėlęs 
kaip viduriuose 
kruta.

—Nueik pas
Gal sergi.

—Et, Maike, ką čia tie gy
dytojai žino! Ot, kad butų 
devildrekio pasismilkyt, tai

turėjo niekur pakajaus, tai 
pasiėmė karabiną ir nuėjęs 
nušovė ją. > I

. —Aš apie tai žinau, tėve. 
Bet tai buvo tragedija. Tas 
vaikinas nuo karšto tikėji
mo išėjo iš proto ir užmušė 
niekuo nekaltą moterį. Jis 
jau uždarytas pamišėlių 
prieglaudon.

puses). Tai atliekama, kol vais
medžiai nepradėję sprogti.

Nupiaustyti vilkugįus (iš stie
bo tiesiai viršun išaugę riebus 
linksmi ūgiai), nes jie sunaudo- 
ją dąįigf nuąsto įr: ąųtąnkina vai
niką., 1 •• .:

Pašalinti kenkėjų lizdus.

Išpiaustyti , visas nudžiuvusias 
ir sužalotas* šakas. Pašalinti iš 
sodo sausus, nušalusius ir silp
nus medžius, nes ten randa prie
glaudą ir veisiasi daugelis sodo 
kenkėjų. Apžiūrėti gerai me
džius, ar nėra tarp šakų voratin
klių, kuriuose žiemoja kenkėjų 
kiaušeliai, o iš jų pavasarį išsiri
tę vikšrai gadina lapus ir žiedus; 
ar nėra šakose kabančių supuvu
sių vaisių, kuriuose yra grybelių 
sporos, kurios vėliau patenka 
ant vaisių ir jie pradeda puti.
’ Esant drėgnam orui, nuvalyti 
(grandyti, skusti) vaismedžių 
žievę. Po atplaušomis ir sutru
kusia žieve gyvena ir veisiasi 
daug įvairių sodų gadintojų, ku
rie kenkia vaisiams, pumpurams 
ir lapams. Taip pat ant senos 
žievės būna daug samanų ir pa
razitinių grybelių. Visas skute
nas surinkus sudeginti, žievė 
gramdoma, kol pasirodo švieses
nė, geltonesnė. Perdaug gramdy
ti pavojinga, nes sužeidus žievę, 
gali .vaismedis nukentėti. Ka
mienus valo neaštriais peiliais, 
grandykliais, vielų šepečiais, su
suktomis šiaudų gniūžtėmis ir p. taukų. 
Taip nuvalytus medžių kamie- j 
nūs reikia nutepti kalkių skiedi- ‘ 
niu (dviejų dalių kalkių, 1 dalis 
molio ir 1 dalis gryno karvių 
mėšlo). Kalkės užlipina visus 
plyšius, sunaikina pasislėpusius 
gyvius, jų kiaušelius, ir įvairių 
grybelių sporas.

VAIKŲ KADUKAS.
-■ ■ —

Rašo Dr. A. L. Yuška, gydyto- 
jas ir chirurgas,- Chicago, UI.

Vaikui susirgus pasirodo ko
kie nors ženklai: k. t., svaigimas 
galvos, pakilimas karščio, šir
dies plakimas, kai kurių sąnarių 
skaudėjimas, vėmimas, o ret
karčiais, kada smarkesnė liga 
veikia ant nervų, tai ir konvulsi
ja arba kadudas. Tuos įvairius 
apsireiškimus mes vadiname 
simptomais. Čionai aš kalbėsiu 
apie vieną svarbiausi simptomą, 
t. y. vaikų konvulsiją arba kadu-

j nervai yra opus ir lengvai pasi
duoda visokioms ligoms.

j Dėlto bile kokis smarkus ku- 
ir grei- tenimas nervų galūnių pasiekia

“ * •_____________ 1 ____!• . i .
. liukai naunv ii gaivus smegenis,

kcs ir išplauti vidurius. Paskiau 
greitai priruošti vaną iš šilto 
vandens, į kurį galima įdėti šau
kštą garstyčių ir palengva įdėti 
ligonį į šitokią vaną. Kada vai
kas pradeda sušilti, ant galvos 
dėti šaltas skaras, kad neužkais- 
tų smegenys. Kada traukimas 
aprimsta, įvynioti į šlapią, šiltą 
drobulę ir ramiai paguldyti. To
kią pirmą pagelbą suteikus, 
kreiptis gydytojo patarimo.

Apsaugojimo patarimai, kad 
vaikai nesusirgtų. Mažumoje 
vaikai suserga nuo staigių, už
krečiamųjų ligų. Tokiuose atsi
tikimuose motinos negali pagel
bėti. Bet daugumoje vaikai ser
ga dėl nesuvirškinto valgio, ku
ris pūva viduriuose ir nuodija 
jaunus ir silpnus kūdikio ner
vus. Taigi, prieš einant gulti vai
kui neduoti sunkių valgių, k. t. 
mėsos, kopūstų, raugintų agur
kų, saldainių ir tt.

Vaikų maistas turi būti sutai
sytas iš pieno, kiaušinių, daržo
vių ir vaisių. Valgydinti nedar
niau kaip 3 vai. ir daboti, kad 
neužkietėtų viduriai. Vaikams 
yra nesveika vėlai eiti gulti, jie 
turėtų pakankamai miegoti. 
Bendrai, reikia pavartoti papra
stą supratimo sensą. Tai pagel
bės išvengti kaduko ir daug vi
sokių kitų ligų.

MANO PASTABOS

Vė-
“Darbininkas” pasakoja 

apie “dvasinę popiežių pa
jėgą.” Girdi, kadaise popie
žiai turėjo savo valstybę. Ji 
išsilaikė 1100 metų ir turėjo 
jau virš 3,000,000 gyvento
jų. Bet 1870 metais ji buvo 
sugriauta ir popiežius suva
rytas į Vatikano “kalėjimą.” 
Visi pranašavo, kad žuvus 
popiežiaus valstybei, žus ir 
jo galybė. O vis dėl to nežu
vo, dar stiprėjo. Bet tuo “su
stiprėjimu” nėra ko girtis. 
Popiežius mėgina savo dvy
lekį visur kišti, bet niekas jo 
neklauso ir nesiskaito. Tai 
kur jau čia tas “sustiprėji
mas”? Krikščionybės prie
šininkai žydai netekę savo 
valstybės kur kas daugiau 
sustiprėjo. Jie valdo pusę 
pasaulio finansų. Juk tai 
gardesnis butų kąsnis popie
žiui, negu ta įsivaizduota 
“dvasinė pajėga.”

geresnių vaisių derlių.
ma, jų amžius yra ribotas ir jie 
tiek negyvens, kiek jaunas me
delis, bet vis tik tas darbas apsi-• 
moka.

Šios operacijos taikoma tik 
grudvaisiams (kriaušėms ir obe
lims), nes kaulvaisiai (vyšnios, 
pyčės ir slyvos) piaustymą sun
kiai pakelia ir dažnai visai nu- 
džiusta. A. U.

nebuvo burtininkė?
—Žinoma, kad ne.
—Na, matai, vaike, kaip 

tu nežinai. Ve, aš tik vakar 
gavau iš Šenadorio gromatą, 
kur mano frentas rašo, kad 
ji šiur buvo burtininkė. Ant 
jos kapo žmonės matė nak
ties laiku katiną staugiant, o 
kaip atkasė jos grabą, tai jos 
kūno jau nerado, t” 
pilna rupūžių ir kitokio bru- . 
do. Tai ką tu ant to, Maike, met jau «alcsime laukti geresmo 

vertingesnio vaisių derliaus.

Sodo tręšimas.

■ Sodas, kaip ir kitos kultūros, 
reikalauja nuolatinės ir geros 
griežiuros.

I Labai didelės reikšmės turi 
tinkamas sodo tręšimas. Netrę- 
šti vaismedžiai kiekvienais me
tais duoda mažiau ir menkesnės 
vertės vaisius, derlius būna pra- 
mečiui. Jauni vaismedžiai patrę
šimo reikalauja mažiau. Gęriau-

vertingesnio vaisių derliaus.pasakysi?
—Aš pasakysiu, tėve, kad ■ 

tai yra tamsių žmonių prasi
manymas. Aš galiu savo 
galvą dėti, kad jeigu tu nu
važiuotum į tą apylinkę ir 
norėtum surasti tokį žmogų, 
kuris butų matęs tuos daly
kus savo akimis, tu niekur 
jo nerastum. Tai yra papras
tos tamsuolių pasakos.

gal išvarytų nečystą šylą.» —Bet kaip tu gali tokiems ____
Bet kaip devildrekio nėra, daiktams nevieryt, Maike, sja tręšti mėšlu ar kompostu, 
tai tik šventintas vanduo ga- kad čia gyvas davadas stovi 
Ii pamač.yt.
- —Bet iš kur tau atėjo gal
von tokia mintis, tėve, kad 
tave velnias apsėdo?

—Čia, Maike, ilga istori
ja, ale aš tau pasakysiu kaip 
galima trumpiau. Per Vely
kas aš nuėjau ant vakaruškų 
ir susipažinau su viena naš
le. Išsigėrėm po burną ir ji 
tuoj mane apsikabino. Sako, 
tu nais vyras, aš tokius my
liu, ką juniformas dėvi 
ir šobles nešioja. Ant ga
lo ji parsivedė mane į savo 
auzą ir da daugiau užfundi- 
jo. Nuo to gėrimo man pra
dėjo darytis negerai. Vigkas 
išrodė aukštyn kojomis. Ir 
ta našlė išrodė aukštyn ko
jomis. Iš užpečiaus išlindo 
juodas katinas ir žiūrėda
mas į mane pradėjo rėkti. Ir 
nuo to laiko, Maike, tas kati
nas vis mane mučija. Taigi 
čia aišku, kaip ant delno, 
kad ta boba mane užčeravo
jo. • ^1
’ —Prietarams netikėk, tė

ve. Tokių dalykų visai nėra. 
? —Kaip gi tai nėra! O kaip 

Jniyp anądien Šenadory? Ar

vis jaučiu, 
kažin kas

f' gydytoją.

pridedant zuperio ir kalio drus
kos. Tokio patręšimo užtenka 
1—3 metams. Jei iš rudens so-

uki-

Kaip pajauninti senus 
vaismedžius.

Dažnai tenka matyti pas 
ninkus apysenių vaismedžių, ku
rie veda smulkius ir menkos ver
tėj vaisius. Tokius medžius, kad 
ir užvedant naują sodą, visai iš
mesti butų gaila ir nuostolinga,

DAINOS

• ■ »

(prieš tavo akis? Ir dabar, 
kaip tu nori įkalbėt man, 
kad burtų ant svieto nėra, <įas liko neartas ir netręštas, tą 
mano viduriuose ' ’ ’ 
kruta.

—Tai irgi įsivaizduotas 
daiktas, tėve. Tu pas tą naš
lę, matyt, perdaug išgėrei, 
ir dėl to dabar tavo organiz
mas dreba. Kai alkoholis iš
garuos, tavo viduriuose nie
kas nekrutės.

—Vietiek, Maike, tu man' žiūrėti, kad vaismedžių vai- 
pasakyk, kur gauti šventinto nikas (karūna) nebūtų per tan- 
vandens. kus. susipynęs, nes tuomet vai-

—Čia, tėve, tau zakristi- niko vidurys mažai gauna saulės 
jonas galėtų pagelbėt. (spindulių, oro ir šilumos. Pum-

—AŠ jau buvau pas jį riu- Purai (spurgai) nėišsivyątę, vai- 
ėjęs, Maike, ale jis man sa- »®i būna maži, taškuoti ir ne- 
kė, kad jų šventintas vanduo skanus, 
nesąs šventas. Sako, iš sin-' 
kos prileidžia ir kunigas 
krapina žipones. Taigi toks 
piktos dvasios neišvarys.

—Palūkėk, tėve, kelias 
dienas, o pamatysi, kad ta
vo liga ir be šventinto, van
dens išnyks. Ir juodas kati
nas tavęs nekamuos, ir vidu
riuose niekas nekrutės.

• —oirait, Maike, aš patra- niką, reikia gerai apžiūrėti, ku- 
■ jysiu tavo rodos, r’aa Šaka* turėsime piauti, kad*

velnias darbą turime dabar atlikti. Jau
nam sode galima auginti šaknia
vaisiai ir tuomet atskiro patręši
mo nereikia. Suaugusiam sode 
laikomas juodas pūdymas, bet 
žemė turi būti dirbama, puri ir 
neužleista piktžolėmis.

šakas apipiaustyti. 

žiūrėti, kad vaismedžių vai-

O dainos, jus mano dainelės, 
Jus žadinat širdį saldžiai, 
Nutyla man plaukę dejonės, 
Nespaudžia krutinę skausmai.

Nurimsta krūtinė vaitojus, 
Kai girdis dainų skambesys, 
Ir sielą vilioja rytojus, 
Laimingų dausų ilgesys.

Beširdis tas skausmas paliauja - 
Man pinti erškėčiais takus,
Ir dainos slaptai pranašauja— 
Laimingus saulėtus laikus.

Tad lengva krūtinei alsuoti, 
Pamynus skausmingas durnas, 
Oi, linksma man dainos dainuoti 
Ir pinti vien aukso svajas.

Vai dainos, jus mano dainelės, 
Lėkit kur saukia vargai! - 
Aš eisiu lig tosios vietelės, 
Kur dungso slaptingi kapai.

Rąmojus.

U Mano Eilėraščio Rinkinio

I Pjaustant šakas, reikia žiūrė
ti, kad neužkliudytame sustorė- 
jimo (žiedo) toj vietoj, kur šaka 
auga iš stiebo. Bet negalima pa
likt ir nors trumpą galą šakos, 
nes tuomet gali įsimesti puvi
mas. L____ . .___ . _____
aplyginama aštriu peiliu ir užte
pama skiepijamu tepalu ar bent 

i kalkėmis su iholiu. Retinant vai-:
I

Piuklu padarytos žaizdos

!

* ♦ »

Kažko trokšta širdis, nei suprast negaliu;
Kažkur veržias siela—neatspėsi:
Ar etero bangom prie melsvųjų skliautų, 
Ar į šaltą, žemėtą pavėsį.

Praeities negailiuos, ateities nebijau!
Kas man kelią pastoti galėtų?
Malto saule! Spindėki padangėj karščiau, 
Kad akys ašarom nesruvėtų.

Daug pasauly žmonių, daug jų skęsta tvane 
Keršto, vyliaus, klastos ir pavydo.
Jie kankino mane, glamonėjo mane...
Ir iš’to mano dainos pražydo.

Chicago, III. France* Wallace.

Priežasčių, nuo kurių vaikai 
^suserga, yra daug. Kaikurie vai
kai turi silpnus nervus iš prigi
mimo.-Jei vienas iš tėvų yra sir
gęs reumatizmu, džiova, limpan
čiomis ligomis, arba kurie yra 
pavartoję daug tvirtų gėrimų, 
tos ligos gali pereiti ant jų ainių 
arba gentkarčių. Vaikai paliegę 
suminkštėjimu kaulų (rickets) 
ar kitokiomis ligomis, greitai 
pasiduoda kaduko traukimui. 
Taipgi netiesioginiai kokiu nors 
budu suerzinti nervai, k. t. pilnai 
ne sugromuliuotas valgis, kirmė
lės žarnose, nešvarumas šlapini- 
mo organų, nosyse adenoidai, 
dygimas ar gedimas dantų, iš
gąstis, nuovargis ir skausmai 
kur nors sąnariuose. Tiesiogi
niai naudai, limpančios, staigios 
ligos, k. t. nugarkaulio ir smege
nų uždegimas, škarletina, tymai 
arba jadra ir plaučių uždegimas 
ir taip toliau.

Aišku visiems, jogei konvul
sija yra pavojingas simptomas. 
Ar susirgęs vaikas išgys ar 
mirs, priklauso nuo to, koki 
priežastis pagamina traukimą. 
Tik atsargiai ir nuodugniai su 
laboratorijos priemonėmis išeg- 
zaminavus ligonį gydytojas gali 
spręsti jo padėtį.

Patarimai motinoms: Ant lai
mės, susirgimai kaduku nėra 
jau taip dažnus, bet kada suser
ga, tai labai greitai ir smarkiai. 
Nėra kada mąstyti, užtat moti
na vaiką pagriebusi purto, krato 
ir trauko, lig norėdama pervir
šyti aną konvulsijos traukimą. 
Tokia pagelba yra visai klaidin
ga ir pavojinga.

Vaikas jau taip perdaug kra
tomas ligos; jo nervai įtempti. 
Mažiausis triukšmas, šukavimas 
arbaladojimos yra kenksminga. 
Dėlto, reikia vaiką apitamsiam 
kambary ramiai paguldyti ir 
daboti. I bumą nepilti jokių gy
duolių, nes ligonis, būdamas be 
sąmonės, gali įtraukti į plaučius 
ir užtrokšti. Reikia pataisyti 
vieną kvortą šilto vandens, įdėti 
mažą šaukštuką valgomos drus-

“Draugas” sako, kad bol
ševizmas išskerdė daug 
žmonių, todėl kitos valsty
bės pasirenka geresnę tvar
ką. Štai, girdi, Austrijos 
Dollfussas perorganizavo 
savo valstybę popiežiaus Pi
jaus nustatytais pagrindais. 
Bet kodėl Marijos kavalie
riai iš “Draugo” bobinčiaus 
užtyli tą faktą, kad eidamas 
prie popiežinės valstybės 
Dollfussas proporcionaliai 
išskerdė daugiau žmonių, 
negu bolševizmas?

Associated Press skelbia, 
kad Sovietų ambasadoriaus 
baliuje Washingtone daly
vavo 800 svečių. Bet drau
gas Bimba, kaip rodos, ne
gavo nei pakvietimo. Tai 
kur čia dabar teisybė?

Amerikiečių spauda rašo, 
kad popiežius-išleidęs naują 
“bulių,” pratęsdamas “šven
tuosius metus” da vieniems 
metams. Jo “dieviškoji di
dybė” norįs pralenkti bolše
vikus. Tie ruošia “bedievy
bės sąvaites,” o jis ant syk 
porą “šventų metų.” Gali 
būt, kad per tuos “šventuo
sius metus” ir mūsiškis pra
lotas Olšauskas bus įtrauk
tas šventųjų litanijom

Raudona* Pipirą*.
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KELEIVIS, SOBOSTON
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Įvairios Žinios.
Lietuvių Amžius Vis Lietuvoj Pradėta 
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Berželionio - Bowze- 
rio Bylos Atbalsiai.
Užpereitame “Keleivio” 

numery tilpo žinia antgalviu 
“įdomi byla,” kur buvo at
pasakota, kaip p. Berželio- 
nis iš Lynno skundė juodvei- 
dį Bowzerį dėl paviliojimo 
jo-žmonos. Toj žinioj buvo 
užkliudyta ir p. Berželionio 
buvusi žmona.

Mums dabar pranešama, 
kad ji pasijuto ta žinia už
gauta, nes buvusi nušviesta 
tik viena pusė.

Jeigu ištikrujų taip buvo, 
tai “Keleivis” sutinka mielu 
noru klaidą atitaisyti, nes 
mes visuomet stengiamės, 
kad musų žinios butų beša
liškos ir teisingos.

Tikri faktai Berželionių 
nesutikimuose esą tokie: 
apie 3 metai atgal p. Berže- 
lionis užvedęs bylą prieš sa
vo žmoną dėl atsiskyrimo 
(separation). Toj byloj jis 
norėjęs įrodyt, kad jo žmo
na turėjusi su Bowzeriu ne
pritinkamų santikių. Jis pa
statęs daug liudininkų ir pa
sisamdęs vieną geriausių ad
vokatų valstijoj. Ponią Ber- 
želionienę atstovavęs lietu
vis advokatas Henry P. Les- 
burt. Byla buvusi ilga, bet p. 
Berželionis pralaimėjęs ir 
turėjęs mokėti savo žmo
nai užlaikymą, nes teismas 
neradęs jo žmones elgesy 
nieko nepritinkamo. Tuo ne
patenkintas. p. Berželionis 
užvedęs bylą prieš Bowzerj 
dėl paveržimo jo žmonos 
meilės (affections). Ši byla 
neturėjusi nieko bendra su 
p. Berželioniene ir ji visai 
joje nedalyvavusi. Jeigu 
Bowzeris norėjęs padaryti 
kokių klaidingų pareiškimu, 
tai p. Berželioniene negalė
jusi jį sustabdyt. Įrodymų 
apie netinkamą jos elgesį 
nebuvę ir byla nebuvusi na
grinėjama, nes p. Berželio
nis sutikęs taikytis su Bow- 
zeriu už $2,500, nors kiek iš- 
tikro buvę sumokėta, tai ne
žinia. Bet šitas susitaikymas 
nesąs joks įrodymas, kad 
kuri nors pusė butų prisipa
žinusi kalta; susitaikyta tik 
dėl to, kad nenorėja po teis
mus tąsytis, kaip tai buvę 
pirmoj Berželionių byloj.

Taigi, jeigu pirmoj žinio. 
šitie faktai nebuvo nušvies
ti, tai tas įvyko ne dėl to, 
kad padarius p. Berželionie- 
nei ar kam kitam kokių ne
smagumų. bet vien dėl to, 
kad tų dalykų “Keleivio” 
redakcija nežinojo. Šiuomi 
viskas pataisoma.

i
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Ilgėja^
Moksliški tyrinėjimai pa-: *

rodo, kad daugelis tautų .Jie bus atiduodami karo tei- zmoniu amžius nuolatos il-t * • - , _ •smui ir šaudomi.gėja. Tai pareina nuo vis v
kaskart tobulėjančių ir svei- „ Lietuva piešimų bei zmog- 
kesnių gyveninio sąlygų, žudysčių sntv buvo toli atsi- 

“ j. likusi nuo kitų kraštų. Čia
mo aplinkumos jau pačioje Kibesnis apiplėšimas^ ar

NEW HAVEN, CONN.

Taip vadinamos CWA 
darbai pasibaigė, sū pirma 
balandžio atleido daug dar
bininkų. Kurie dar dirbam, 
tai 2 sąvaites negaunam mo
kėt, sako kad neturi pinigų; 
dirbame tik no 3 dienas į są
vaitę. Kiekvieną dieną atlei
džia vis dabgiau darbininkų.

Nors laikai prasti, vienok

Kokie Bus Naujieji
Lietuvos Pasai.

Keletą metų vartojant da- . - . -.
baltinius pilkuosius pasus Sunkios ir nesvanos gyveni- 
naaiškirin kad iip npra na- mo aplinkumos jaii pačioje / jaaiskejo, Kad jie nerapa •_ t=- sugadina vatku mcgzudvstė pasitaikydavo v. TT
Rankamai tikslus. Vidaus į nfo kurio ne- Bet ^skirtiniais N*w Haveno lietuviai neno-
tad sustatyti ir išleisti nau- sveikumo padidėja žmoni, ms ir Lietuva šiuo zv igtad sustatyti ir išleisti nau- . x
jus. Darbą padirbti apsiėmė mirtingumas^ jr sutrumpėja 

v v<_ .___y.mno-anc

ou naujų pasų yra. pagamin
ta kelios dešimtys tukstan- 
čiy- ; u -l

Naujieji pasai už dabarti
nius yra truputį mažesni.

Naujųjų pasų pirmame 
puslapyje yra vieta įrašyti 
pavardei, vardui ir tėvo var
dui, o ištekėjusių moterų ir 
tai pavardei, kuria moteris I tos prieauglį dar sumažina 
vadinosi prieš ištekėdama, išeivybė. Nežiūrint to, lygi- 
Antrame puslapy yra. vieta jnant kitų tautų prieaugli su 
įrašyti gimimo laikui ir gi- musų tautos tokiu pačiu 
mimo vietai, r - . . .
čiai ir I ___ __ ___
vieneto požymiui. Šis pasku-lnegU kurių kitų tautų j šauliai jau gaudo kelis 
tinvsis dalykas atstos, ma- Sulig tam tikrais" apskai-, mėnesius, ir vis dar nesu- 
:vt, dabartiniuose pasuose I čiavimais, Lietuvos gydyto- gauna.
esamą nuolatinės gyvena- jaj nustato tokį vidutinį lie- Į Vyriausybė, išvesta iš kan- 
mosios vietos pažymėjimą, tuvio amžių: 1893 m. šfe trvbės, nutarė imtis labai 
Be to, antrame puslapy yra amžius buvo tiktai 35 metai,' griežtų priemonių. Plėšikai 
vieta pažymėti paso savipin- 1913 m._ 44 metai, 1932»ir žmogžudžiai bus atiduo-
ko kilmei, kas, turbut, atstos m _ 52 m. Kaip matome, | duodami teisti karo lauko
esanti dabartiniuose pasuo- Į vidutinis žmogaus amžius 
se tautybės pažvmėjimą. Lietuvoje vis ilgėja. Tai dėl- 
Trečiame puslapy bus sura- į0, ]<a(į gimimų ir mirimų 
šomos asmens žymės (ūgis, skaičius mažėja. Žinoma, il- 
plaukų spalva, akių spalva gėjant vidutiniam amžiui, 
ir tt.), priklijuojama paso Hgiau ir patys žmonės gyve- 
savininko fotografija ir de- na - Tsb.
damas paso savininko para-_________
šas Be to. šiame puslapy yra KAUNE IŠEINA 415 PE-

RIJODINIŲ LEIDINIŲ.
Prieškariniais laikais Kau

ne perijodinės spaudos be
veik nebuvo. Gi dabar Kau
ne išeina 115 perijodinių 
spaudos leidinių. Tarp jų 
randame gausią kasdieninę 
spaudą, stipria ūkininkų 
spaudą, didelį skaičių savai
tinių ir mėnesinių leidinių 
įvairiais klausimais. Kaune 
kasdien išeina ‘13 dienraš
čių. iš jų 6 lietuviški, 4 žydiš
ki, 2 rusų ir vienas lenkų. Be 
to, 1 dukartsąvaitinis, 27 sa
vaitiniai ir 40 mėnesinių lei
dinių. Apytikriais apskaičia
vimais, bendrai Kauno peri
jodinių leidinių — laikraš-

~Hu pmp vytis kitas tautas. 
Smarkiai padažnėjo plėši
kavimas ir žmogžudvstės. 
Svarbiausia, kad plėšikai 
bei žmogžudžiai daugiausia 
nasižvmi ūkininkų, tarpe. 
Mat. čia jiems daug saugiau. 
Žmonės neginkluoti, gvvena 
daugumoje viensėdžiais, to
li nuo vienas kito, taigi pa
galbos sunku prisišaukti. O 
kapstytis plėšikams kloji
muose, tvartuose, miškuose, 
krūmuose taip pat nesunku. 
Atsirado žiaurių plėšikų, 
žmogžudžių, sunkiai sugau- 

šeimos pade-1 prieaugliu matyti, kad lietu- nanų.-- Pavyzdžiui, pagarsė- 
kurio nors valstybės | vfų daug daugiau priauga,1™^ žmogžudį Rickų polici-

UC. Ml* MV*V*A4 MVA WL/MXVAAAV

Spaudos Fondas." Šmo tar- žmogaus amžius
Lietuvoje vaikų mirtingu

mas dar yra didelis. Ypač 
jis ryškus Žemaitijoj — Tel
šių, Tauragės ir Raseinių ap
skrityse. Tačiau gydytojai 
mano, kad neilgai trukus 
šis vaikų mirtingumo pro
centas sumažės ir nuo to lie
tuvių tautos prieauglis tada 
padidės. Tiesa, lietuvių tau-

vieta dešines rankos smi-l 
liaus piršto atspaudui*- į

Tolimesniuose puslapiuose 
vra vietos įrašyti ligi 17 me
tų amžiaus vaikams, pažy
mėti apie karinės prievolės 
atlikimą, šeimos padėties 
pasikeitimams ir tt. Keturio
lika puslapių paskirti pažy
mėjimams registruojantis 
valsčiuje ar policijoj. Paso 
savininko užsiėmimas visiš
kai nebus žymimas

Kaip matome, naujieji pa
sai niio dabartinių daug kuo 
skiriasi. Jie sutvarkyti tiks
liau ir patogiau. Be to, jie 
už dabartinius žymiai -bus 
stipresni.

Išdavinėti naujuosius pa-įčių ir žurnalų — tiražassie- 
sus, geriau sakant, jais keis- kia 250,000 egzempliorių, 
ti dabartinius pradės ne ank- kurių beveik pusė tenka u- 
sčiau, kaip 1935 metais. , kiškajai spaudai. Tsb. 

'Tsb. ---------- :—

Penktas Puaiapia

LAWRENCE, MASS. | PAJIESKOJIMA1. 
Dėl Bostono lietuvių radio ________

‘ JUZĖ PIšKINIUTf pajieškau tė
velio Juozo Piškino, jis. paeina, iš Uk- 

Balandžio 8 d. buvo gir- a.p?^r • u 9€lvon*v valsčiaus, , .... ,. ° Grazdzemskių kaimo. Prašau atsidėti lietuvių radio programa šaukti, turiu svarbų reikalą apie ūkę. 
iš Bostono. Kaip teko patir- 
ti, musų jaunimas yra nepa-j " - *

6

pusvalandžio.

ri atsilikti nuo kitų kolonijų.1 
Šv. Franciškaus draugija 
rengia vakarą (card party) 
balandžio 22 diena, nuo 7 
vakare svetainėj, 339 Green 
street. Bus šokiai ir gera mu
zika. Visi New Haveno ir 
apielinkės lietuviai kviečia
mi atsilankyti j pasilinksmi
nimą. Pelnas skiriamas la
kūno Janušausko skridimui 
ir Lituanicos II.

K. Blažaitis.

teismams. Tokie teismai prie 
karo komendantūrų yra la
bai skubus ir griežti, žmog
žudžiai bus baudžiami mir
ties bausme — sušaudymu! 
Nubausti už plėšimus kalėti 
negalės paduoti prezidentui 
malonės prašymų. Gyvento
jai patys kviečiami padėti 
policijai ir .šauliams gaudyti 
plėšikus. Už plėšikų slapsty
mosi vietų nurodymus ir už 
pagelbą^ jų sugavime bus 
skiriamos >premi jos. Kadan
gi banditizmas Lietuvoje da 
nėra labai įsigalėjęs, tai tiki
masi " tdkiofriis griežtomis 
priemonėrhis jį galutinai su
tramdyti. ■■■ ■ Tsb.

Giminės, draugai ir draugės! Malo
nėkite pagelbėti. Mane ištiko didelė 
nelaimė, kurią, paaiškinsiu kiekvie
nam per laišką. Jonas Žigas, sūnūs 
Juozo ir Onos; Pikelionių kaim., Stak
liškių parap. Dabar gyvenu Kanadoj. 

John Ziįtis, Gen. Dėl. 
Saskatoon, Sask., Canada.

------------------ Staniševskis velija mirti, 
CONNECTICUT VALSTI negu kalėti.
JA FOTOGRAFUOJAMA

IŠ ORO. ' bernatorius Ely sulaikė mir- 
Viena žemėlapių firma ties bausmės vykinimą jau- 

Hartforde dabar fotogra- nam lenkui Stamševskiui ir 
fuoja iš oro Connecticut vai- davė jam 14 dienų laiko pa- 
stiją, kad padarius tikslų jos duoti prašymą pakeist mir- 
žemėlapį. Tam darbui yra ties bausmę amžinu kalėji- 

________________ ___  pasamdyti du orlaiviai, ku- mu- Bet kuomet gubernato- 
sios policijos valdininkas rie kaštuoja po $30 į valan- n_ąus sekretorius nuvyko ka- 
ėjo pro žiemos uostą. Du vy-1 dą, ir kada tik diena būna 1®jiman pas Staniševskį tuo 
rai nuo baidokų jam šaukė: 'graži, jie pakyla 12,000 pė- reikalu pasikalbėti, šis atsi- 

Heil Hitler” ir kėlė rankas dų aukštumon ir nustatę že- sakė tokios malonės prašyti. 
______________   myn fotografinius aparatus Geriau numirti iš karto, ne

daro nuotraukas. Pietryčių!f? sėdėtii kalėjime> visą am- 
valstijos kampas jau nufoto
grafuotas. Nufotografavus 
visą plotą, atskiros nuotrau
kos bus sudurstytos ir pada
ryta viena mapa. šitas dar
bas kaštuosiąs $ lt,000, ne
skaitant to, ką lėktuvai kaš
tuoja.

KAUNE SULAIKYTI DU 
HITLERININKAI.

Kovo- 22 d. Kauno viešo-

(C

aukštyn. Valdininkas įspė
jo, kad čia Lietuva, o ne Vo- 
kiietija.ir kad čia teki Šukiai 
draudžiami. Tada abu vyrai 
policijos valdininką išplūdo 
biauriais vokiškais keiksmo 
žodžiais. Tuo laiku atvyko 
ir kitas policijos valdinin
kas. Jie abu mėgino triukš
madarius sulaikyti. Vieną 
sulaikė, o kitas bėgdamas 
ledu įkrito į aketę. Jį nuo 
nuskendimo sulaikė polici
jos valdininkai. Ištrauktą iš 
vandens ir aną sulaikytą 
nuvedę į policijos nuovadą. 
Vedant abu sulaikytieji plū
do policijos valdininkus ir 
grąsino, kad jie “už tai atsi
skaitysią, kai į Lietuvą ateis 
Hitleris." Policijos nuova
doje išaiškinta, kad abu su
imtieji yra Vokietijos valdi
ninkai, Stuck ir Rosfeld. 
Abu, drauge su tardymo by- 

perduoti valstybės saugu- 
i policijai.

ADU

U1C Tsb

Aeronautikos biuras Wa- 
shingtone praneša,. kad pe
reitais metais Jungtinėse 
Valstijose orlaiviais skrido 
iš viso 1,800,000 .žmonių.

Readvillėj, 
Parko, sudegė 
Mary Lyons, 
žiaus mergina. Ugnis kilo 
jai ruošiant valgį.

Quiney gelžkelio stoty 
pereitą sąvaitę traukinys už
mušė George Greeną 63 me
tų amžiaus bedarbį.

tenkintas ta programa, nes 
buvo skleidžiama daugiau
sia polka. Mes turėtume 
skirtis nuo lenkų ir jų šokių 
muzika savo programų ne- 

I* gadinti. Nejaugi negalima 
duoti klasiškos muzikos?

Povylas Puišis.

Mary Paulson *
64 Whitney st., Roxbury, Mass.

Pajieškau brolį PETRĄ DUf) 
eina iš Biečių kaimo, Kupiški 
pijos, Panevėžio apskričio, 
kaip Amerikoje, pirmiau gyve 
rence, Mass. Jau 12 metų kai 
me kur jis yra. Šitas jo p

’A, pa- 
para-.

29 metai 
Law- 

nežino- 
eikslas.

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais” nervais-— jaučiatės 
silpnas ir pavargęs — tik pusiau žmo
gus. Jeigu tain, štai yra neras toni
kas, suteikiantis geresnes dienas

Nuža-Tone
yra užvardinimas TORlKO, kurį Gy
dytojas Specialistas išrado, ir kuris 
dabar parduodama? visose vaistiny- 
čiose. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alterativų, kurios 
stimuliuo.’a, atgaivina visus organus, 
duoda naują gyvenimą ir energiją. 
Jus valgvsite genaus,—miegosite sal- 
džiaus. Tūkstančiams vyrų ir moterų 
tapo pagelbėta. Trisdešimties dienų 
treatmentas už Vieną Dolerį—gaukite 
tikrąjį—garantuotas.

Parsiduoda Lietuvoje
Šakių apskr., Sintautų valsčiuje, 

Tarpučių kaime. 36 margų ūkis, su 
triobomis, gyvuliais, padarais ir ra
kandais. žemė gera. Du kilometrai 
nuo plento ir nuo miesto. Upelis ru- 
bežiuojas. Geros lankos, ir daug mal
kinių medžių. Nedidelis pušinėlis, 30 
metų senumo. Didelis sodas, ir apie 
isas triobas ir sodą didelių malkinių 

medžių. Platesnes žinias 
tams suteiksiu per laišką.

M R. W. BARRON
Box 70, Langdon, Altą., Canada.

V]

PAJIEŠKAU DARBO ANT ŪKĖS 
Pas gerus žmones arba pas našlę ūki
ninkę. Aš moku visokius farmos dar
bus, nes esu prityręs farmeris, galiu 
viską sutaisyt ir viską dirbt. Esu lie
tuvis ir kalbu kelias kalbas.

FRANK BARTEICH (8)
R. F. D. Concord, Mass.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 25 iki 40 metų; aš esu 
35 metų, vidutinio ūgio. Galite atsi
šaukti iš Kanados arba iš Lietuvos. 
Esu Amerikos pilietis. (7)

A. M-SKI
P. O. Box 24, Kenosha, Wis.

Pajieškau draugo apsivedimui. Gei
džiama kad butų teisingas, doras ir 
mylintis gražų gyvenimą, ir kad butų 
kiek pasiturintis, apie 40—45 metų 
amžiaus. Aš esu našlė ir turiu savo

<
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kurie žino-
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v’

atsišaukti,

interesan-
Adresas: -

(6)
nuosavybę. Platesnės žinios bus pra
neštos per laišką. Kam bus tinkama, 
prašau su pirmu laišku prisiųst savo 
paveikslą. Pareikalavus bus sugrą
žintas. A. S.

11 Intervale st., Roxbury, Mass.

Brolau prašau 
te kur jis randasi, malonėkite .praneš
ti tikrą jo adresą, gausite $5 atlygini
mo. Mrs Natalia Shrupsa (8)
218 Merrimack st., Methuen, Mass.

Marijona Orentienė po tėvais Mari
jona Jusaitytė, pajieško savo brolio, 
Vinco (William) Jusaičio, angliškai 
Wiiliam Cheap ar Cheapp. Jis tarna
vo Amerikos armijoj laike visasvieti- 
nės karės, ir buvo paliuosuotas iš ka
riuomenės 1918 ar 1919 metais. Prieš 
karę jis gyveno Minnesota valstijoj, 
po karės vėl ten nuvažiavo ir gyveno 
ant farmos. Jei kas žino kur jis dabar 
randas, meldžiu pranešti jo adresą.

Marijona Orentienė, (8)
182S N. Main avė., Scranton, Pa.

Pajieškau Antano Tiškaus, iš Lie
tuvos paeina iš Raudėnų parapijos, 
Valakų kaimo. Dvidešimts metų kaip 
gyveni* Amerikoje.. Penki metai kaip 
jo moteris nebegauna žinių. Ar gyvas 
ar įniręs? Jis pirmiau gyveno Raven- 
na. Ohio. Kas žinote kur jis randasi, 
malonėkite pranešti, arba jis. pats lai 
atsišaukia. ■ (t>)

Kazimieras Babrauskas
7 Marshall st., Ilaverhill, Mass.

PARDUODU FAĘMĄ
13 akerių žemės, stuba 5 kambarių, 

2 vištininkai, 1 karo garažus, ant 
main road (didelio' kelio). Kaina 
$2,400. A. RUBA,

3 Lyman Terrace, Dorchester, Mass.

FARMA PARSIDUODA
104 akerių žemės, 9 ruimų stuba, 

geri tvartai ir budinkai, nauja saila, 
vištininkas, apie 200 vištų ir visi gy
vuliai ir farmos mašinos ir Delco 
Ligth elektriką. Priežastis pardavimo 
—žmogus serga 3 metai. Viskas par
siduoda labai pigiai; platesnių infor
macijų klauskit laišku. (9)

M. Yechinevich
R. D. 1, Edmeston, N. Y.

JIEŠKAU DARBO už gaspadinę 
arba prižiūrėt namus; nežiūrint kur 
darbas butų, ant farmos ar mieste, 
bile tik butų gera vieta. Kam reikalin
ga tokia moteris, prašau atsiliept per 
laišką, daugiaus paaiškinsiu per laiš
ką. Miss Jozefina Simons

617 Wilkins street, Rochester, N. Y.

REIKALINGA ANT FARMOS GAS- 
PADINĖ. Gyvenam du vyrai, vaikų 
nėra. Kuri reikalautų tokio darbo pra
šom atsišaukti laišku.

JOE SIKORSKIS 
R. 1, Gobies, Mich.

Čeverykų Taisymo Dirbtuvė
Gerai įtaisytas čeverykų taisymo 

biznis, per ilgus metus gerai apgy
ventoje apieiinkėje. parsiduoda. Turi 
gera uždarbį. Priežastis pardavimo 
paaiškinsiu ant paklausimo. (7)

J. LIŲTKEVIČIA
1 Rite Sguare; Worcc8ter. Mąss.

r-r

žiu, pasakė Staniševskis. 
Taigi dabar jis turės baigti 
savo gyvenimą elektros kė
dėj. Jis buvo nuteistas mi- 
riop už nužudymą žmogaus 
plėšimo tikslais.

Atėjus į Bostoną Lynno 
traukinėliui, jame rasta ne
gyvas žmogus. Išaiškinta, 
kad tai tūlas James Burtqn 
iš Revere. Matyt, jis mirė 
važiuodamas.

Nuo Peršalimų Kratinėje
Vienas skubus būdas sulaužymui per* 

*•« ***»• ^tryniais 
su ANCHOR Pain-Expel)eriu vilos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Sto
kis gydymasis paliuosuoja susikimšima 
krutinėję visokių glitumų jr skreplių.

Neapleiskite persalimus krutinėję, nes 
oažnm jie priveda prie pavojingų lira, 
kaip plaučių uždegimas, influenza. fri* 

”■ įrt* Tuojau* iisitrinkite Piin* 
Eapelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 

'0?-“^kirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi lakam vaisbaženklį.

PAIN-fwH.L[R

FARMA PARSIDUODA
175 akelių žemes, 40 akerių miško, 

kita dirbama, 5 kambarių stuba, di
delė Barnė, du dideli vištininkai ir 
kiti budinkai, 2 mulai, 1 arklys, 3 kar
vės ir telyčia, 18 avių, 50 vištų, 5 an
tys, 4 žąsys, traktoriai, 2 plūgai, dis- 
kos, vežimas, akėčios, 2 kalaiveiteriai 
ir kiti įrankiai. Kaina $3,200; įmokėt 
$2,000. ši farma tur būt greitai par
duota, nes našlė neišgali tvarkyt.

MRS. ZUZANA ADAMS
R. 3, Box 58a, Berlin, Md.

-------------------------- r—j p |

Farma Pardavimui,
7 karvės, 2 jaunos, namas, 

44 akeriai žemės, visi nauji 
įtaisymai, įrankiai ir maši
nerija, nauja barnė. Kaina 
pigi- ' (9)

PETRAS ŽYGELIS
Shavrsheen St, 

Tewk«bury, Mass.

PARSIDUODA FARMA
114 akerių žemės, yra geros girios, 

didelis sodas virš 100 vaisinių medžių, 
ant gero kelio cimentuoto, 10 kamba
rių stuba, 2 bamės, nauja saila, gara- 
džius, vištininkas, apie 100 vištų, 12 
karvių melžiamų, 10 telyčių, 1 bulius, 
2 jauni arkliai, vežimai, visos mašinos 
reikalingos prie ukėę, šienui piauti, 
grėbti, arti, komam sodyt, kulti, mal
kom piauti ir visi kiti reikalingi įran
kiai. Tik 2 mailės nuo miestuko No. 
Brookfield ir Brookfield, netoli ir di
desni miestai, j Utica 18 mailių. Vis
kas parsiduoda labai pildai. Platesnių 
informacijų klauskit laišku. (6)

I. R. LAMAITIS
Box 102, North Brookfield, N. Y.

Gerbiamieji Worcesterio 
Žmonės!

Kuriems pasitaiko' reikalas taisyti- 
batus. Aš noriu pasisiulinti, sykiu ir 
meldžiu atsilankyti pas mane. Užtik
rinu tamstas, kad busit pilniausiai pa
tenkinti mano patarnavimu. Mano 
darbas garantuotas, nerasit visame 
mieste geriau ar teisingiau atliekamą 
darbą kaip aš padarau. Taipgi pra
šau ištiest savo draugišką ranką link 
manęs, ir paremkit mane. Aš remiu 
jūsų parengimus negaudamas iš jūsų 
jokios paramos. Kaip sakiau apie 
darbą, aš padarysiu visaip kaip kas 
nori, n^ turiu patyrimo per 35 metus, 
ir turiu geriausius įrankius. Vinelių 
nenaudoju dėl moteriškų čeverykų, 
siuvu padus ar cementuoju, ir naudo
ju geriausios rūšies tavorą. Karštyje 
nedegina (krom), nepermirksta (wa- 
terproof) ir Velvitan, dėl moterų, ku
rios nori eiti švelniai, be balso. Aš pa
darysiu kaip kas panorės, nepamirš
kite. (6)

52 GREENVVOOD STREET, 
WORCESTER, MASS.

Senas šiaučius, A. Gulben.

Katrė Arevičiutė-Vaitkevičienė, pa- 
jieškau pusseserės Katrės Vaičekaus
kaitės. Pirmiausiai ji atvažiavo į She- 
nandoah, Pa., dabar nežinau kur ji 
randasi. Iš Lietuvos paeina iš Žemait
kiemio, Lazdijų parapijos. Turiu labai 
svarbų reikalą. Kas žino kur ji ran
dasi prašau pranešti, arba pati malo
nes atsišaukti. (6) (

Mrš. Keide Whitc,
828 W.' Park st., llarrisburg, Iii.

I’ajieškau Antano Yenavičiaus, ku
ris girdėjau gyveno ant farmų apie 
Woodbury, Connecticut. Kurie žinot, 
kur jis randasi, prašau pranešti. (6) 

J. Gražulis
175 E. 22-nd st., Bayonne, N. J.

PAŽANGA
LAISVOS MINTIES, MOKSLO 
IR KRITIKOS MĖNESINIS 
ŽURNALAS

Kaina $1.00 metams.
Pusei metų 65 centai 
Vienas No. 10 centų

PAŽANGA
3352 S. Halsted St.», Chicago, III.

“KELEIVIO" KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

i

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLES.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
IŠDII^YSTĖ lietuyiškų vokiškų gv 
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil
vio Nerualrsio. Itertoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo. Patrūkimo, 
Dusulio (AsChhut>, Persalimo, Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, Slapinimo 
Lovoje, Nuo Nervij—Išgąsčio, Prie- 
miečio, Nemiegojimo, Galvoa Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių lltur negaunate, žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 

I kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
I parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 

žolių specialistas Amerikoje. Esu su- 
I teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
I laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
I per paštą visur.

KAZELUS BOTANICĄL CO. 
Who!esa1e Botanic Druggists 

108 BROADVAY 
SOUTH BOSTON. MASS-

Jums nereikia, ilgiau kentėt skaus
mus nuo reumatizmo, vartok RU-EX, 

kurį daktarai išrašo 
nuo skausmų musulų, 
chroniško reumatiz
mo, lumbago, neuri- 
tis, sciatika, skausmo 
sąnariuose, strėnose, 
paprastos neuralgijos 
ir podagrų. Tai yra 
padaryta sudėtinė, 
kurią vartoja po visą 
pasaulį kaipo pagel- 
bą nuo reumatiškų 
skausmų. *

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTŲ.

RU-EX parsiduoda po $1.50 už bon- 
ką. Jeigu Jums nepagelbės. Jums ne
kainuos nieko. Prisiųskit tik Jūsų var
dą ir adresą, užmokėsi paštoriui, kaip 
jis atneš Jums bonką RU-EX j namus. 
Vartok kaip nurodyta ir jeigu nebus 
Jums naudingas, mes atiduosim atgal 
jums* pinigus. Vieninteliai platintąja!;

PORTERS DRUG COMPANY 
164M Milwaukee Avė.. Depf. R-7Į 

* CHICAGO, ILL.

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jį gauti.

Kalendorius 1934 metams 
yra nepaprastai įdomus ir 
naudingas, nes jame telpa 
daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 
kas iš ko daryt

Be to, kaip visuomet, yra 
daug įdomių mokslinių ir 
informacinių straipsnių, sta
tistikų, eilių ir juokų.

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų neskaitytojams, bet 
“Keleivio” ikaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumerata 
arba atskirai — kaip kam 
parankiau.

. Adresuokite “Keleivis”, 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

t
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253 Broadway
KELEIVIS

South Boston, Mass

t
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Šeštas Puslapis
............ ...... 1 ■, „ KELEIVIS, SO. BOSTON No. 16. Balandžio 18, 1934 m.

Mano Įspūdžiai iš Lietuvos
Kaip kiti aplankę Lietuvą 1 viskas gerai Lietuvoj. Bet y- 

parašo savo kelionės Įspu- ra daug negaunančių, ir čia 
džius, taip ir aš trumpai pa- reikalai vystosi kitaip. Mat, 
brėšiu “Kel.” skaitytojams, ‘ mokytas sūnūs jau negrįžta 
kaip man išrodė Lietuvos f ’* 
gyvenimas. - ;

Aš su žmona išbuvom Lie- į 
tuvoj suvirš 10 mėnesių. Gy
venom ant ūkio pas gimines ' 
arti Balbieriškio. Bet ture- ’ 
darni gimimų Žemaitijoj ir ; 
kitose vietose, turėjom gero
kai apvažiuoti Lietuvą. Jei ' 
kas paklaustų, kaip patiko 
Lietuvoj, reikėtų atsakyti: 
patiko ir nepatiko.

Patiko gamta, oro tyru- ’ 
mas, kuriuo nuvažiavus iš , 
Amerikos dumingo miesto 
žmogus negali atsigerėti. 
Kuo daugiau kvėpuoji, tuo 

' daugiau nori ir džiaugiesi.
Nepatiko jų tvarka, laisvė, 

arba jos stoka. Žinoma, vis
ką nuodugniai nušviesti, tai 
jau ne mano nosiai, tuom 
labiau, kad ne tarp visų 
žmonių sluogsnių dalyva
vau, o tik tarp ūkininkų ir 
biednuomenės, taigi iš čia ir 
kalbėsiu.

Senai girdėjome, kad Lie
tuvoj pastaraisiais metais 
ūkininkų (daugiausiai beže
mių) gyvenimas pablogėjo 
iš priežasties blogų metų ir 
didelių mokesčių; pasitaiko, 
kad ir gerai gyvenusį ūki
ninką išvaro ant varžytynių. 
Ką pasakyti prieš gamtą, 
kad žmones baudžia neder
liais, aš nežinau. Bet be mo
kesčių šalis negali verstis. 
Gal vertėtų pasvarstyti, kiek 
nuostolių neša Lietuvai dau
gybės įvairių švenčių. Vie
nas jų švenčia visa šalis, ki
tas tik atskiros parapijos. 
Be to d a dabar yra įves
ta daugybės naujų jomarkų 
ir turgų, taip jog žmonės 
mažai jau beturi laiko dirb
ti. Nes juk reikia važiuoti: į 
atlaidus, į jomarkus, į tur
gų, o nedėldieniais irgi ne
galima bažnyčios apleisti, 
geru kataliku esant. Na, ir 
važinėja! Nedėldieniais 
daugiau pėkščių, negu va
žiuotų. Į jomarkus it proce
sija traukia, po 3-4 žmones 
vežime. Dauguma važiuoja 
be prekių. Manytum, jog jie 
turi reikalus; bet kaip prisi- 

. žiuri arčiau, dauguma jo- 
markininkų tik laiką veltui 
leidžia, lyg nebūtų namie 
kas veikti. O parvažiavę na
mo žmonės, būna pavargę... 
nervingi... mat, vietoj už
dirbti, pradirba...

Po jomarkų ar atlaidų ir 
darbas nesiseka, dirba tingi
niaudami.

Žiūrint iš šalies, išrodo,; 
kad jie čia gyvena laikinai 
ir dirba ne sau. Kitų trobe
siai apipuvę, stogai kiauri, 
po lietaus ar rudenį tiesiog 
šiurpu žiūrėti, lyg tų pustel- 
ninkų gyvenimas.

Keliai, apart vieškelių, ne
išvažiuojami po lietaus. Nu
sausinimui purvyno medžia
gos turi į valias, tai akmenys 
laukuose ir daržuose, per 
kuriuos paarti sunku. Bet 
kas taisys ' trobesius ar ke
lius, kuomet nuolatos reikia 
važiuot į atlaidus ar jomar
kus? Jeigu visos veltui pra
leidžiamos dienos butų su
naudotos darbui, tai juk vis
kas kitaip išrodytų. Ir ūki
ninkai negalėtų skųstis, jog 
jie perdaug vargų ir bėdų 
turi.

Kartais vargą padidina 
kai kuriems ir ta aplinkybė, i 
kad ūkininkai kaip ir lenk- |

Tada vėl pasigirsta keiks-Į tojų nedraugiškumo — neat- 
mai: ak tu šiokia, tu tokia, I jautimo jų reikalų, 
gert neduodi, o sąskaitą pa-| vienas pardavė nuosavy. norai riirtaiaiicn <1 T Iv vai naci „ •_ _ .darei didžiausią! Ir vėl pasi
kartoja :

“Duok gerti, arba nušau
siu, kaip...”

Pardavėja net su ašarom 
teisinasi:

“Kad jau nėra daugiau... 
Jeigu netikit, žiūr ėkit pa
tys.”

Vienas karininkas tuoj už 
baro, merginą išstūmė šalin 
ir pradeda jieškot. Kažin ką 
suranda.

1 “O, tu melage! O kas
čia?”

Pasirodo, kad rado trupu
ti degtinės vienam butely.

t

“Palauk,” sako, “aš rasiu 
ir daugiau. Tada tu gausi!”

Bet daugiau nerado. .
Na, jeigu gerti daugiau 

nėra, tai reikia nors tuščias 
bonkas sudaužyt. Ir ima 
daužyt. Pasidaro klaikus 
stiklų skambėjimas ir triuk
šmas.

Išvaryta iš kantrybes, 
mergina iškėlusi aukštyn 
rankas pradeda isteriškai 
klykti:

“Nušaukit mane, nušau
kite... Jeigu jau toks gyveni
mas, tai tegul ji galas!...”

Apsidirbę su bonkom, 
karininkai pradėjo krikti. 
Bet ar jie užmokėjo, ar taip 
pasiliko — nepatyriau,

Pradėjus aušti ir atsirado 
stoties sargas. Mes papasa
kojom apie įvykį. Jisai sa
ko: “Reikėjo paspausti gu- 
ziką Į policiją, ir juos butų 
suvaldę.” Bet iš šalies balsas 
pridūrė: “Kur karininkai 
linksminasi, ten sargas bijo
si pasirodyti.”

Tai taip Lietuvos žvaigž
dės praleidžia iš vargšų iš
spaustus pinigus! Skandalus 
kelia, dėlto, kad perdaug 
turi pinigų, jauni, o neturi 
ką veikti. Yra ištvirkėlių ir 
iš biednuomenės, bet juos 
išstumia iš žmoniškumo ri- 

• bų neapsakomas skurdas ir 
, supuvusi tvarka: jei nori 

kreiptis kur dėl darbo, turi 
’ paduoti prašymą, nors čia 

pat esi ir gali viską pasakyti 
į asmenškai. Prie prašymo tu- 
_ ri būt pridėta mokesties žy- 
. mė, nemažiau 2 litų. Jei pra- 
, žymas parašytas tinkamai, 
’ tai jis svarstoma ir sužinosi 

jo pasekmes. Bet jei prašy- 
. mas nepatinka, tai tik pra

neš, kari prašymas atmestas. 
. Tuomet rašyk kitą ir dėk 

naują mokesties žymę.
Nueini Į banką užsimokė- 

ti valdžiai mokesčius. Pada- 
, vus pinigus ir kvitą, liepia 
’ palaukti. Kvitą eina nema- 

žiau per ketverias rankas ir 
koliai gauni ją atgal, ’prisei- 
na laukti kelias valandas, 

1 nors tik kelis litus teturėjai 
užmokėti. Tarnautojai pasi
statę stiklus arbatos šalia 
popierų, tai nežino ko pirma 
imtis: darbo, ar kad arbata 
neatšalttį. Valdiškos Įstaigos 
nuo 2 iki 5 būna uždarytos, 
o nuo 5 iki 7 vai. atdaros. 
Dabar, jeigu žmogus iš toli 
nesuspėjo ateiti prieš 2, jis 
turi laukti 5-tos valandos.

į ūkį dirbti/ negali dirbti, 
nes pasidarė jau “ponas” ir 
gyvena mieste, laukdamas 
progos, kada gaus tarnybą. 
Jo pragyvenimui tėvai turi 
duot pinigų iš ūkio, o ūkyje 
samdoma darbininkai. Tuo 
budu ūkininkui susidaro di
delės išlaidos ir dažnai ūkis 
tenka parduoti iš varžytinių 
už skolas. Tarnybą gauna ir 
į karininkus išeina tankiau
siai tik turtingesniųjų sūnus. 
O jau karininkų gyvenimas 
svieteli tu mano! Girtuok
liavimas ir triukšmavimas 
nesvietiškas! Mat, pinigų 
turi visi, turi ginklą, panabe- 
riją, o kaip pasigeria, kabi
nėjasi ir negali su jais susi
kalbėti ! Jei nemoki girtiems 
pataikauti, tai kartais pa- 
grąsina nušausią. Pavyz
džiui, sykį važiavom iš Mari
jampolės į Balbieriškį per 
Alytų; traukinys į čia parei
na, rodos, apie pusnaktį, o 
kad iš Alytaus į Balbieriškį 
geležinkelio nėra, o vežimu 
važuoti nakčia nesaugu, nu- 
sitarėm tas kelias valandas 
pasėdėti stoty iki išauš. Va
gone, kuriame važiavom, 
sėdėjo ir jauna porelė gra
žiai apsirengusi, civiliškai, 
ir meiliai šnekučiavosi. Pro
tarpiais ir mes prisidėjom 
prie kalbos; taip ir nejutom 
kaip traukinys . pradėjo su
stoti Alytuje, čia ant plat- 
formės būrys karininkų be
laukiu traukinio. Išeinant iš 
traukinio minėtai porelei, 
stovintieji garsiai susveiki- 
no ją ir nusivedė į stotį. Tas 
mums davė suprasti, jog vie
nas karininkų naujai apsive
dė. Stoty prie papuošto stalo 
linksminosi, daug gero lin
kėdami jaunavedžiams. Pa
sistiprinę, jaunavedžiai iš
ėjo, liko tik jų draugai už
baigti pokilį. Pardavėja tik 
neša butelius ir rašo ant po- 
pieros. Karininkų kalbos da
rosi garsesnės ir galop susi- 
ginčyja. Kilus ginčui, tuoj 
pasigirdo šlykštus žodžiai ir 
grasinimai šaudymu. Tada 
vienas-kitas karininkų išėjo 
į kitą kambarį ir pamatė, 
kad čia mes sėdime. Tuoj 
paklausė iš kur? Kur va
žiuojam? Ar turim pasą ir 
tt. Rodyti pasą girtiems aš 
nesiskubinau, tai jie pradė
jo mane pravardžioti: 
“tremtiniu,” “nenaudėliu” ir 
tt. Tarp girtų vienas atsira
do visgi išmintingesnis ir 
oradėjo drausti smarkuolį, 
kad perdaug nesikabinėtų 
prie nežinomo .ir ramiai sė
dinčio žmogaus. Smarkuolis 
griežtai varosi turįs teisę 
mane nušauti kaip “šnipą- 
nenaudėlį^”

Nusisukus jam į šalį, aš 
atsiguliau už stalo ant suolo, 
už savo žmonos nugaros.

“Kur tas ponas dingo?” 
pradėjo jis teirautis atsigrį
žęs atgal ir manęs jau nebe
matydamas.

Šumydamas jisai nutrep
sėjo iki baro.

Duok gerti šio-to! su- .tun i»uku u-ujs vsuuiuub. 
kamandavojo pardavėjai. Bet p0 5_kių tarnautojai jau 

“Kad jau nėra daugiau” į nelabai nori dirbti. Sykį nu- 
atsakė moteris. > ėjau į Marijampolės miesto 

Tada šitas uniformuotas ^"!ok«i
“tėvynės gynėjas” apipylė.Radau kasininką be
motorį šlykščiausiu žodžią vartant] popiergali Duodu 
pliupa, lyg ji neverčiausis lr.k"t%.ka.d

' sutvėrimas pasauly. •?’sai didžiai pasižiu-
_______ ....... - ___  , Triukšmui besitęsiant, toj”! Aiškinu, kad esu iš to- 
tiniuodami leidžia vaikus į P168, pasitraukėm į kitą kam- g Balbieriškio. Jisai dar 
mokslą, dažniausia tuo tiks- bari. Tuo tarpu vienas kari- ia|>jau išpūtė savo žandus ir 
lu, kad gavus darbelį prie nmkų priėjęs prie baro (bu- pakartojo: “Rytoj”Ičia bis- 
valstybės. Kurie gauna, feto) klausia pardavėjos: kį susikirtom, bet mokestį 

“Kiek mes tau kalti? , - *
Moteris pradeda skaičiuo- ii

ti: vienas 23 litus, kitas 29, 
trečias 35 ir taip toliau.

Kurie 
* sužiba

ykį nu
ėjau i Marijampolės miesto

užmokėjau, nors kasininkas 
pasiliko piktas.
Žmonės skundžiasi labai 

aaug nukenčia dėlei tamau- 1

bę už 6000 litų, tai pirkėjas 
užmokėjo už darbą notarui 
iuvirš 400 litų! Šita apiplė
šimo priemonė labai madoj 
Lietuvoje. Nori pasistatyti 
namelį mieste, ar seną per- 
remontuoti, turi išsiimti pla
ną iš statybos ministerijos; 
tas kainuoja nuo 300 iki 500 
litų; be to, reikia gauti leidi
mą, inžinierių ir tt Pradėjus 
darbą, jei suranda, kad kas 
netaip, baudžia pinigais ar 
kalėjimu. Pilietis nuvažiuo
ji į kitos apylinkės miestelį 
ir apsinakvoji, tai tuoj turi 
užsiregistruoti policijoj, ir 
tas kainuoja 50 centų. Ne
pildantieji to, jei pagauna
mi, baudžiami.

(Pabaiga bus sekančiam numery)

LAWRENCE, MASS. 
Bimbiniai atidarė “narodną 

ucihscę.
Su pavasariu ir Velykom 

darbai smarkiai sumažėjo. 
Arlington Mills visai buvo 
sustojęs, bet dabar vėl pra
deda po vieną-kitą šaukt į 
darbą. Kitos dirbtuvės irgi 
silpnai eina.

Lietuvių Moterų Piliečių 
Kliubas verbų dienoj buvo 
surengęs vakarienę. Žmonių 
dalyvavo apie šimtas. Vaka
rienė nusisekė gerai.

Kaip matyt iš laikraščių, 
bimbininkai visur varo išda
vystės darbą darbininkų tar
pe. Neatsilieka jie ir pas 
mus tuo žvilgsniu. Jie čia 
lenda visur ir kelia triukš
mus. Sklokininkas Večkys 
parašė į “Naująją Gadynę,” 
kad komunistas Čiulada bu
vo rymiokų bažnyčioj ir da 
“apierą” davė, čiulada dėl
to supyko ir siūlo per “Lais
vę” $25 Večkiui, jeigu tas 
jrodys savo tvirtinimą. Bet 
matyt, kad sklokininkas 
Večkys tų pinigų iš Čiulados

vadovauti, o ne streiką. Da
bar komunistai Vėl-pradėjo 
gerintis prie Kliubo ir deda
si jo rėmėjais. Didesnių blo- 
ferių nereikia.

Kaip matyt iš “N. G.” ko
respondencijų, tai bimbukai 
jau užgrobė Maple Parką ir 
slaptus mitingus daro.' Rei
kia pasakyt teisybę, kad 
Maple Parką Įsteigė skloki- 
ninkai; jie padėjo daug 
triūso ir pinigų, o bimbinin
kai tik vėliaus prie jo prisi
dėjo ir dabar liko jos vado
vai per visokius triukšmus ir 
grąsinimus.

Bimbiniai čia Įsisteigė 
mokyklą; mokyto jum yra B. 
Čiulados (krautuvninko) 
žentas, išėjęs Bimbos škulę, 
tai pradėjo mokinti komu
nizmo teorijos visas gimi
nes. Kiti sako, kad tai yra 
“Stalinska narodna učiliš- 
čė.” Tuojaus lawrenciečiai 
susilauks bimbinių kalbėto
jų.

Kadangi bimbininkų šku- 
lė jąu yra, tai dabar laukia
me, kokią škulę steigs sklo- 
kininkai.

“K.” Koresp.

APIE KENORĄ, KANA 
DOJ NEPAPRASTA 

ŽIEMA.

Apie Kenorą, Ontario pro
vincijoj, šiais metais buvo 
nepaprastai smarki žiema. 
Kaip ėmė snigti nuo 1 lap
kričio, tai snigo kol prisnigo 
6 pėdas sniego. Štai, rašant 
šią žinią turim jau 25 kovo, 
o sniegas da nei kiek nema
žėja. Kovo 23 da daugiau 
prisnigo. Šalčio buvo 30 
laipsnių žemiau zero. Seni 
žmonės sako, kad jie per 10 
metų nėra matę tokios žie
mos.

Darbai čia eina prastai, 
nes dėl gilios žiemos miš
kuose sunku dirbti. Mačiau, 
buyo čia atvažiavę “frei- 
tais” apie 50 bedarbių dar
bo jieškodami, bet išvyko ki
tur. J. Siminas.

GERA PROGA
Nupiginta Knygų Kaina.
Laimė ir Planetos, kas kada gimė, 
uioai jy IX. UU................... 20c

dai juos pasilaikyti nes bus'
kuo misiąs UZSipirktl. i bai įdomi knygelė ....................... 20c.

.. . | Eiles, Dainos ir Deklamacijos apiePer pastarąjį streiką bim- karą, apie vaikinus, merginas ir 
T ' juokąunos dainos. Visas 3 sykiu imant binmkai baisiai puolė Liet tik 50c. Jeigu kurie iš paminėtu ku- 

Ukėsų Kliubą, kad tas neda-1 RO1rs nenorėtų, duosiu pasakų už 
ve svetaines bimbukui Krau- Patyrimai apie didįjį karą. Visos tos 
cevičiui, kuris Čia buvo pri- ’ P® GaXite. išsirinkti kurias norit.. . j . 3 uz wc. Pinigus siųskit pašto stana-siųstas vadovaut Streiką, pomis po 3c.; iš Kanados štampų ne- 
Reikia pasakyt, kad tas p m1k*lauskas
žmogus gali tik bimbukus 248 W. Fourth St Sa Bosfoa, Mass.

i
*. , . T .• x.. •. l Laime ir Planetos, kasnenori, tai patartina ciula- koksai 50 talentas ir tt. . 

A ^Z Cvvpnimac ai
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“KELEIVIO” 
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių* 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUZpiNA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMOS,
APGARSINIMUS ir

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS. •

Raiškia, spausdiname visokius spausdiniu* 
nuo dMiiausios knygos iki mažiausio tikinto.

Darbą atliekame t

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREFFAL

KELEIVIS~•— —' *

253 Broadway 
So. Boston, Mass.

KOMUNISTAMS NEPASISEKĖ PASI
ŽABOTI MONTREALO LIETUVIUS. 

mas butų diškusuojamas.
Po trumpų diskusijų eita 

prie balsavimo. Pirmiausia 
buvo balsuojama už “pasi- 
žabojimą.” Pirmininkas 
skaito balsus žiūrėdamas Į 
lubas: astuoni, devyni, vie
nuolika, dvylika, trylika, o 
aš, girdi, keturioliktas. Kas 
prieš — nereikėjo nei bal
suoti.

Pati tiesioji linija pripaži
no, kad didžiuma prieš. Va
dinas, komunistai sumušti, 
nežiūrint visų jų manievrų. 
Jie norėjo pasižaboti šią 
draugiją, kad galėtų pasi
naudoti jos kasa, bet nepa
vyko.

jau buvo rašytaa “Kelei-|i 
vio” Nr. 6 korespondento 
“šeškaus,” kad komunistų 
tiesioji linija labai susirie
tus Montreale, tačiau vadai 
rankų nenuleidžia. Kores
pondento neapsilenkta su 
seisybe. *

Sausio mėn. 14 d. buvo 
metinis Montrealo Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės 'D-jos 
>usirinkimas ir renkama val
dyba. Čia “tiesioji” linija 
smarkiai sutinka Per du 
mėnesiu komunistai dirbo, 
kad tuos rinkimus laimėjus. 
Net po stubas vaikščiojo ir 
agitavo, kad nariai balsuotų 
įž juos. Vietas pasiskirstė iš 
kalno. Ir to pasekmės neblo
gos. Iš anksto išrinkta tiesio
sios linijos valdyba laimėjo. 
Dėl šio laimėjimo komunis
tai taip nudžiugo, jog manė, i 
kad jau galutinai pasižabo- į 
jd Montrealo lietuvius. Bet 
greitai apsivylė.

Kaip jau buvo “Keleivy” j tuvių yra tiktai viena šeima 
rašyta, Toronto bimbiniai jr du pavieniai. , 
nutarė paimti į savo vadovy- į 
bę visas Kanados lietuvių! 
pašelpines draugijas. Šis 
klausimas Montreale buvo 
svarstomas vasario mėn. 11 
d. paprastame mėnesiniame 
susirinkime. Bet 14 sausio 
protokole buvo pažymėta, 
kad šitą susirinkimą reikia 
šaukti pakvietimais. Čia jau 
pradėjo rodytis suktybės, 
nes kvietimas nebuvo išsiun
tinėtas. Į susirinkimą atvyko 
tik keliatas narių, todėl bai
gėsi be rezultatų. Ir vėl buvo 
nutarta šaukti susirinkiman 
pakvietimais visus narius 
vasario mėn. 11 d. Bet ir vėl 
jokie pakvietimai nebuvo iš
siuntinėti. Kiekvienam kilo 
klausimas, kas čia yra sle
piama? Pasirodo,, kad ko
munistai laukė progos. Ne
atsižvelgiant į tas suktybes, 
susirinkimas įvyko gana 
skaitlingas ir buvo reikalau
ta, kad viršminėtas klausi-

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, ulcerio, užsisenėįusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už
lydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
oamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Mostį ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.0«.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą j 24. valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties oz.—$3.00 ir 
% oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigas siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
FRANK RICICKAS

3 Rose Street, Hartford,, Conn.

M-lo Laisvamanis.

EAST COULEE, ALTA., 
CANADA.

Darbai kasyklose jau 
baigiasi.

Šitas miestelis yra vienų 
angliakasių apgyventas. Lie

Paprastai, kasyklos čia 
pradeda dirbt rugpiučio ar 
rugsėjo mėnesy ir dirba per 
žiemą, o pavasari jau apsi
stoja. Kaip dirba, tai vis 
šiek tiek uždirbi; tik blogu
mas tame, kad visą vasarą 
priseina praleisti be jokio 
darbo, o gyventi reikia. Taip 
ir šįmet: pavasariui auštant, 
kovo ir balandžio mėn. .visos 
kasyklos pradeda užsidari- 
nėti ir šimtus žmonių atlei
džia be jokio pragyvenimui 
šaltinio. Tiesa, valdžia šel
pia šiek tiek bedarbius vie
šais darbais, kelių taisymu, 
bet priima tik vedusius, o 
nevedusius varo i kempes.

Kasyklose anglies sluogs- 
nis pas mus yra nuo 2 ir pu
sės iki 7 pėdų; apačią kerta 
mašina. Kaip kur dirba nuo 
tonų, o kaip kur nuo “šiftų.” 
Ant “šiftų” moka už 8 vai. 
darbo dieną $5.00; o ant to
nų, tai nuo 58c. ki 70c. už to
ną. Už medžių pastatymą 
moka atskirai.

Pas mus nėra jokio NRA 
patvarkymo, tačiau tasai 
NRA ir pas mus atsiliepė, 
nes visos gyvenimo reikme
nys, o ypač valgomi produk
tai pabrango jau ketvirtada
liu ar trečiadaliu.

Praėjusi žiema pas mus 
buvo šaltoka ir siekdavo 
tarpais iki 30 laipsnių že
miau zero, bet sniego buvo 
nedaug ir dabar jau visai at
šilo. Pro mus teka didelė 
upė, kurioj ledas dar tebe
stovi ir automobiliai dar 
pervažiuoja, bet jau matyt, 
kad tuoj ledą išneš.

Bijūnas.
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Nereikia daug Įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks

Jos krei- 
prašyda- 

Lietuvoje 
Tsb.

Amerikoniškas Plėšimas Lietuvoje.

kilometrų, 
“šlubuoti”

besikalantieji žalu- 
Iš šiltų kraštų jau 
parskristi vyturiai.

pmutuai įų buupjdi -----------------
bet ligšiol jie dar nesuimti. MOTINA NUŠOVĖ SUNŲ. 
Balsys su Kazlausku iš kalė- Rokiškis. — Vasario 11 d.

Ibudu apsieiti be “Kultūros.” 
j “Kultūra,”

Balandžio 18, 1934 m.

KAS GIRDĖTI ,LIETUVOJE
(Nuo musų koretpondentųiriš Lietuvos Ljdkraščių.)

KELE1VĮS, . $0. BOSTON

Socialistų Vedamas Žygis į Washingtoną

Septintas Puslapis

Baisios Žinios Apie Vilniaus Krašto Badą.

LIETUVOJE PAVASARIS.
Vasario pabaigoje Lietu

voje atšilo orai. Daugelio u- 
pių, upelių ledai subraškėjo. 
Vanduo pradėjo veržtis į 
krantus, apsęmdamas že
mesnes paupių vietas. Upių 
pakraščių gyventojų namai 
buvo užsemti. Tenykščiai 
gyventojai persikėlė pas sa
vo kaimynus į augštesnes 
vietas. Atrodė, kad šį pava
sarį galimas didelis potvynis 
Lietuvoje, ypač Kaune. Kai 
kurių žymesnių upių ledai 
prasiveržė pro užtvaras. 
Vandens lygis ėmė smarkiai 
kristi. Vanduo subėgo į savo 
seną vagą. Tik senas Nemu
nas ilgesnį laiką baugino jo 
pakraščių gyventojus. Ta
čiau dabar jau ir Nemunas 
ir Neris, ir kitos žymesnės 
Lietuvos upės sėkmingai iš
ėjo, kraštui nepadarydamos 
žymių nuostolių. Tai labai 
nudžiugino ypač paupių gy
ventojus, kurie kitais potvy
nio metais nemažai pridre
bėdavo dėl galimo tvano ir 
upių ledų padalytų nuosto
lių.

Kovo mėn. pirmoje pusėje 
oras dar labiau atšilo. Pava
sario saulutė išvarė visą že
mės atšalą. Kai kur pakalnė
se ir šiltesnių vietų miške
liuose jau pražydo žibuok
lės, lapukai ir kiti ankstybie
ji augalai, kai kur matyti iš 
žemės 
mynai.
baigia uaicnucu vunai, 
špokai, antys, kielės ir gand
rai. Ankstų rytą išgirsti jau 
čiulbančius ir i pavasario 
darbą Lietuvos žmogų ragi
nančius vyturėlius. Apskri
tai, vėl prasideda žavingi 
paukščių čiulbesiai, vėl iš po 
žiemos miego pradeda kilti 
gamtos augalai ir kiti Lietu
vos laukų puošmenys. Tsb.

I

UŽ SUKLASTOTĄ TELE
GRAMĄ — PUSANTRŲ 

METŲ KALĖJIMO.
Visa Žemaitija gerki žino 

Mažeikių alaus bravoro sa
vininkus Sadauskus. Todėl 
jo byla su pil. Jazdausku vi
sus labai domino. Mat, buvo 
taip: 1931 metais švedai įsi
gijo degtukų monopolį Lie
tuvoje. Tuo pačiu jiems bu
vo uždėta pareiga nupirkti 
visus degtukų fabrikus Lie
tuvoje. Sindikatas taip ir pa
darė. Liko tik nenupirktas 
degtukų šiaudelių fabrikas 
Mažeikiuose. Švedai susita
rė už 50,000 litų jį parduoti 
Jazdauskui. Sutartą dieną 
pirkėjas turėjo atvažiuoti į 
Kauną akto sudaryti. Ta
čiau prieš pat išvažiuoda
mas jis gavo suklastuotą vie
ną švedų telegramą, kurioje 
jam liepiama nevažiuoti, 
nes fabriką jau nupirkęs Sa
dauskas. Jis ir nevažiavo.

Teisme paaiškėjo, kad 
Jazdauskui telegramą pa
siuntė įie švedų degtukų mo
nopolis, bet jo konkurentas 
Sadauskas. Už tokį “pasitar- 
navimą” Sadauską Kauno 
apygardos teismas nubaudė 
pusantrų metų kalėjimo.

SUSIDOMĖJIMAS LIETU
VOJE “LITUANICOS II” 

SKRIDIMU.
Po to, kai Lietuvos laik

raščiai persispausdino la
kūno Janušausko atsišauki
mą ir paskelbė apie ameri- 
dečių lietuvių vieningą ant
rojo per Atlantą skridimo
rėmimą, Lietuvoje labai pa-^ 
tilo susidomėjimas ir pasiti-J 
kėjimas “Lituanicos II” žy-( 
giu ir jo sėkmingumu. Net 
:ie, kurie į Dariaus ir Girėno 
skridimą ir jo pasisekimą 
žiurėjo labai pesimistiškai, 
dabar rodo daug pasitikėji
mo bei vilties, kad “Lituani- 
ca II” su savo drąsiu ir paty
rusiu vadovu Janušausku ti
krai ir pilnai įvykdys kilnų 
užsimojimą. Nors Lietuvoje 
žmonės gerb. lakūną Janu
šauską nepažįsta, tačiau at
bodo, kad jis bus praktiškes
nis ir neskris su tokiu ro
mantišku pasirengimu, kaip 
padarė tragingai žuvusieji 
didvyriai Darius, ir Girėnas. 
Iš kitos pusės, jam tvirčiau 
pasirengti tur būti nepri
truks ir medžiaginių ištek
lių. Matyti, kad ir Amerikos 
lietuvių visuomenė tinkamai 
remia “Lituanicos II” skri
dimą, o šiek tiek prisideda ir 
Lietuvos visuomenė, nors ji 
tai daryti ir neraginama. 
Jau Lietuvos Aero Kliubas 
išsiuntė 10,000 litų lakūno 
Janušausko garbingajam žy
giui paremti; atsirado ir 
šiaip asmenų bei organiza
cijų, kurios nors nedideles 
sumas šiam tikslui skiria. Į 
šitas aukas netenka žiūrėti, 
kaipo į Lietuvos visuomenės 
prisidėjimą prie skridimo, o 
tiktai kaip į pritarimą ir ge
tus palinkėjimus Lietuvos 
garbės kelionei. Viši tikisi ir 
laukia, kada “Lituanica II” 
laimingai perskridusi van
denyną triumfuodama nusi
leis Kauno aerodrome, kada 
dar vienas garbingas žygis 
bus atliktas Lietuvos garbei.

šiomis dienomis New Yorke buvo organizuota bedarbių protesto eisena į Washingtoną. Jai 
vadovavo drg. Norman Thomas, buvusis Socialistų Partijos kandidatas Į prezidentus. Demonst
racijoj dalyvavo daugiausia tie bedarbiai, kuriuos paleido iš darbo Civilių Darbų Administracija 
(CWA). Vaizdelis parodo demonstrantus žygiuojant Pennsylvania avenue, puikiausia Washing- 
tono gatve. Jų nešamuose-plakatuose matyt užrašai: “Mes reikalaujam darbo atlyginimo pini
gais už nedarbo laiką,” “Duokit darbo bedarbėms merginoms” ir tt.

Patamsių gaivalai, prisi
klausę Įvairiausių pasakoji-, 
mų apie Amerikos banditu 
darbus, ir Lietuvoje kai ka
da padaro panašius “ameri
koniškus” apiplėšimus. Vie
nas toks apiplėšimas buvo 
kovo 24 d. dienos metu, 
Kauno priemiesty — Šan
čiuose.

Apie 11 valandą “Dro
bės” fabriko kasininkas Jur
gis Garšva viename Kauno 
banke iškeitė stambesnius 
pinigus į smulkius, viso apie 
12,000 litų. Grįždamas Į fa
briką, Garšva sutiko vieną 
nepažįstamą, kaukę užsidė
jusi žmogų. Šis tuojaus pri
šoko prie Garšvos ir sušuko: 
“Atiduok pinigus, arba šau
siu.” Ir į krutinę atstatė kiše- 
niuje paslėptą brauningą. 
Atėmęs pinigus, užpuolikas 
kasininkui liepė eiti ir neat- 
sigrįžti, o pats pabėgo, pa
grobęs apie 7,000 litų. Tsb.

IŠ MILIJONIERIAUS 
ELGETA.

Atrodo, kad tai ameriko
niška istorija. Tačiau ne. Ji 
atsitiko Kaune, Lietuvoje, 
kur sukurė nuostabią istori
ją. Nesenai į Kauno senelių 
prieglaudą buvo priimtas 
buvęs milijonierius Z. Jam 
gimus, jo tėvai padėjo jį ant 
vienos svarstyklių lėkštės, o 
į kitą pylė auksą. Kiek svėrė 
kūdikis, tiek aukso buvo iš
dalinta pavargėliams. Didy
sis karas ir bolševikų revo
liucija sunaikino Z. šeimos 
milžiniškus turtus. Milijo
nierius Z. atsidūrė Kaune, 
pateko į didelį vargą ir savo 
senatvę baigia senelių prie
glaudoje. Tačiau senelis ne
siskundžia, bet ramiai sau 
leidžia paskutines savo gy
venimo dienas, nuolatos pa
skendęs prisiminimuose ir 
naudddamasis prieglaudos 
duona, kuriai savo laiku bu
tų galėjęs pastatyti ištisus 
rumus. Tsb.

Rickaus Dar Ne
pagauna.

Nesenai Rokiškio gyven
tojas Balys Valiulis, grįžda
mas iš Maneivių malūno, 
Steponių miške susitiko ne
pažįstamą pilietį, kuris jo 
arklius sustabdė ir paklausė, 
ar galima tuo keliu per miš
ką nueiti į Onuškį. Valiulis 
atsakė, kad tuo keliu galima 
nueiti tik į Suvainiškį. Tada 
nepažįstamasis atsakė, kad 
jam reikią nueiti į Suvainiš
kį, kur Taničių miške turįs 
susitikti su ten besislapstan
čiu iš Panevėžio kalėjimo 
pabėgusiu kaliniu Šileikiu. 
Besikalbėdami susipažino ir 
pasirodė, kad nepažįstama
sis yra garsusis plėšikas Rie
kus. Mat, Valiulis 1931 me-

vę. Balsys esąs nepaprastai 
žiaurus ir drąsus plėšikas, 
žmogžudys. Visas Balsio 
bausmes sudėjus, išeina jam 
55 metai ir 7 mėn. kalėjimo, 
tačiau taikant sudėtį ir leng
vatas jam buvo belikę tik 8 
metai sėdėti. *
MANOMA UŽDRAUSTI 

ELGETAVIMĄ.
Lietuvoje išsiplėtojęs el

getavimas tikrai yra nenor
malus ir gėdą darantis reiš
kinys. Lietuvos kaimynai — 
latviai ir vokiečiai — elgeta
vimą yra visiškai uždraudę. 
Vargšų išlaikymui tų kraštų 
gyventojai yra apdėti atski- 

’ rais mokesčiais, savivaldy- 
ihės išlaiko daug prieglaudų 

priverstas;h- ukiu, kuriuose stipresnieji 
įai-rj; Vii-Į..1_____• ____j:__________j_________

‘ LIETUVOS LAKŪNAS 
KUMPIKEVIČIUS GRI
ŽO I PRAGA TRAUKI

NIU. ’
Į Kauną iš Čekoslovakijos 

itskridęs senu lėktuvu laku
mas Julius Kumpikevičius, 
įorėjo tuo pačiu lėktuvu grį
žti ir atgal. Tačiau beskren- 
dant į Kauną lėktuvo moto
ras, ir taip jau niekam neti
kęs, taip susidėvėjo, kad jo 
daugiau naudoti negalima. 
Kumpikevičius iš pradžių 
dar bandė skristi atgal į Pra
šą, bet vos nuo Kauno nu
skrido apie 60 
motoras pradėjo 
ir lakūnas buvo 
Alvito laukuose, netoli Vii-į ubagai dirba naudingą dar- 
kaviškio, nusileisti. Jis lėk-; bą, o nevalkiojasi po kai- 
tuvą paliko vietoje, o pats mus, miestus, platindami li-

PABĖGO KALINYS SU 
KALĖJIMO PRIŽIŪRĖ

TOJU.
Iš Bajorų kalėjimo pabė

go kalinys Balsys kartu su to 
kalėjimo prižiūrėtoju Kaz
lausku ir jau padarė kelis 
plėšimus. Policija abiejų 
piktadarių stropiai jieško

gas, nešvarą, vaginėdami, 
į apgaudinėdami, pletkavo- 
dami, kaip- tas dar yra Lie
tuvoje. Elgetavimo klausi
mo sutvarkymą dabar kelia 
Lietuvos visuomenė ir atski
ros organizacijos, 
pėsi į vyriausybę 
mos elgetavimą 

i visiškai uždrausti.

Vilniaus laikraščiai pa
duoda tokių baisių žinių a- 
pie Vilniaus krašte siaučiant 
tį badą: bado paliestose vie
tose senai nebeturima duo
nos nė bulvių, baigiama val
gyti paskutinė miežių bei 
avižų sauja, gaminamos vi
sokios košės. Daugelis žmo
nių taip nusilpę, kad negali 
iš namų išeiti. Vaikai, grįž
dami iš mokyklų, apalpsta 
ir namo reikia juos parnešti. 
Daugybė sergančių ir mirš
tančių. Netekę maisto ir pa
šaro, labai pigiai parduoda
mi paskutiniai gyvuliai. Už 
juos gauti pinigai atiduoda
mi valstybės iždui, sau nieko 
nepaliekama, nes smaugia 
mokesčiai. Darbo įrankiai I 
veik veltui atiduodami arba 
keičiami į maistą. Daugu
mas Vilniaus krašto ūkinin
kų neteko ne tik duonos ar 
sėklos, bet ir gyvulių bei 
darbo įrankių. Daugelio vie
tų ūkininkai iš niekur jokios 
pašalpos negauna. Jeigu at
siunčiama kiek miltų, tai 
juos išdalinti pavedama 
dvarininkams bei valsčių 
ponams, kurie dalina tik 
“ištikimiesiems.” y

Duona kepama nevėtytų 
ragių, ji daug blogesnė už 
vokiečių laikais vartotą duo
ną. Duona su pelais ir paša
rinių runkelių sunka — tai 
vienintelis tenykščių gyven
tojų valgis. Vilniuje siaučia 
badas ir nežmoniškas skur
das. Žmonės gyvena siau
bingas dienas. Tsb.

PERNAI LIETUVOJE AT
IMTA IŠ ŽMONIŲ 2,908 

ŪKIAI.
“Lietuvos Ūkininkas” ra

šo:
Pasirodo, kad pernai ūki

ninkų būklė dar pasunkėjo. 
Ūkininkai sunkiai moka sa
vo skolas. Dėl to didėja var
žytynių skaičius. Taip antai 
1931 m. buvo parduota iš

varžytynių 1,136 ūkiai, 1932 
m. — 1,947, o pernai jau net 
2,908 ukiat Todėl dabar im
tasi priemonių ūkininkus 
apsaugoti nuo varžytynių,— 
tam išleisti specialus Įstaty
mai. Tas gelbsti. Tik per ke
lius paskutinius mėnesius 
tuo budu 419 ūkių išgelbėta 
nuo varžytynių už privačias 
skolas.

BRAZILIJOJ NUSIKAL
TO, LIETUVOJ BAU

DŽIAMAS.
Prieš kurį laiką Raseinių 

miesto gyventojas Vladas 
Paškevičius buvo nuvykęs į 
Braziliją ir San Paulo mies
te viename banke gavo tar- 

•nybą. Vieną kartą bankas į- 
davė Paškevičiui 2,000 dole
rių, kuriuos jis turėjo per
siųsti į kažin kokį Amerikos 
banką. Tačiau Paškevičius 
tuos 2,000 dolerių pasisavi- 
no, į banką pasiuntė tik tuš
čią voką. Su tais pasisavin
tais pinigais jis sugrįžo į Lie
tuvą.

Tai sužinojus, Brazilijos • 
vyriausybė kreipėsi į Lietu
vos teisingumo įstaigas, pra
šydama Paškevičii] patrauk
ti į teismą kaltinamuoju ir 
nubausti. Paškevičius už tų 
pinigų pasisavinimą teisman 
jau patrauktas ir jo byla bus 
sprendžiama gegužės, mėn. 
pabaigoje. Tsb.

VOKIEČIAI VISAI NEĮSI
LEIDŽIA LIETUVOS 

PRODUKTŲ.
Vokiečiai Lietuvai sviesto 

kontingentą yra sumažinę 
iki 600 tonų per metus, bet ir 
tą kontingentą įvežant, jų 
pirkliai turi gauti iš atatin
kamos valdžios įstaigos lei
dimus. O nuo vasario mėne
sio vokiečiai savo pirkliams 
neduoda leidimo nė vienam 
sviesto kilogramui iš Lietu
vos įgabenti. Tas pats ir su 
kiaušiniais.

Rokiškis. — Vasario 11 d. 
jimo išsinešė du revolveriu, advokato žmona Ona Kau- 
du revolveriu atėmė iš Šatei- j pelienė nušovė miegantį sa
kių klebono, taigi juodu da- i vo sūnų Bronį. Spėjama, 
bar yra stipriai apsiginkla-.kad dėl nervų pakrikimo.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

tais Kauno kalėjime sėdėjo kulturos ir moksI° pažangą, do- 
drauge su Rickum ir buvo ’ mėsis žmogaus mokslines ir ku- 
geri pažįstami. Tarp kitko Pastan*omis
Riekus nusiskundė, L__ 
slapstytis esąs biaurus dar
bas. Jis pareinąs nuo Duse
tų, kur 6 mėnesius slapstęsis 
po miškus, bet pastaruoju 
laiku tose apylinkėse jo po
licija pradėjusi jieškoti. To
dėl jis esąs priverstas Duse
tų miškus apleisti ir eiti į 
Suvainiškio miškus su Šilei
kiu susitikti. Riekus pasisa
kė, kad tą dieną jis buvo Ro
kišky, kur nusipirko baran- 
kų ir šiaip reikalingų daik
tų. Dabar, policija nustatė, 
kad tai tikrai Rickaus butą.

Tsb.

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitą.

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

‘'Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rų- 
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūrą” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūrą” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul-

k v laimėjimais.
Sekti tą tokį įvairų ir tokį 

gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pikiai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats karta eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRĄ,” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, -Išeinantis kas mėnesį 
dideliais b4 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus-. 
lapių didžiulę paveiksluotą kny-i lietuvis j°kiu
gą. Nežiūrint savo populiariš-įbudu aPsieiti ** “Kultūros” 
kūmo, t. y. suprantamumo “Kul- į “Kultūra,” tas toks vertingas 
turą” vis dėlto yra tikrai rimtas žurnalas, visiems metams Ame- 
moksliškas ir literatūriškas žur-! rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
nalas. i o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-

“Kujturoj” rašo patys žy- giau negalima nė norėti. Užsa- 
miausieji Lietuvos .mokslininkai į kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
lr rašytojai. Užtenka paminėt Į resu: “Kultūros” žurnalas, 
tfk tokius vardus kaip: profeso- ’ Antros ai. 15, Šiauliai. Lithaania

Greičiausia Kelionė į Lietuva"! 
BREMEN • EUROPA 

Trečia klesa iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal $186 
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais 

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK 

e- _
Trečia klesa iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal §170.50

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabinimais 
laivais. Trečia klesa iš New Yorko i Klaipėdą ir at

gal ?167. Patogus susisiekimas geležinkeliais iš
Bremeno ar Hamburgo 

Informsciju klauskite / pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
♦ I

i
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ž
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GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

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

deldamuot pietuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAI8VAS NUO 
? DARBO VALANDAS.

Knygoje yra triją rųšių eilše:
TAUTI4KO8. tEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiaaaia ir tartin^iausia eilią ksyga Betariu kalboj*.
KAINA TIK $140. 

Audimo apdarais $145.
Kiekvienas turėti P» paeiti save kayryną taiaėU kayg*. 

Kieitricnpa ansii ' 
«»e*t “Money < 
steni fconverte, ■»»»>
b*m ir nepamiršt prilipiat už Je. markę,

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

ūpirkjs tą pa«idžia*f*. Pinigu* fferiatma
Orderio". Popierinius gaprta aiąsti tiesi o g papra- 
. bet reijria aiškiai nerašyt mjto ir “Keietno” ad-

iX
iK ž 
i



Vietinės Žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON 

Adv. šalna paskirta* FERA1 
tarybon.

Cambridge’aus i—------

—
Siuvėjai labai apsileido.

, Balandžio 13 d. įvyko siu- 
maJ°ras, vejų unijos lietuvių 149 sky-

No. 16- Balandžio 18, 1934 m.
1

IŠ CAMBRIDGE’AUS LIE- parodot, kad jus esat aršes- 
TUVIŲ GYVENIMO.

Senos ir naujos naujienos, 
apie kurias niekas nieko 

nerašo.
Cambridge miestas renka 

savo majorą kas antri metai. 
Visada tarp partijų eina 
rungtynės, bet lietuviai nie
kad nebuvo tiek daug užin- 
teresuoti, kaip paskutiniuo
se rinkimuose.

Po tūlos firmos pastoge 
Juozas šaukia susirinkimus, 
siūlo alaus dykai įsigerti ir 
agituoja už tūlą airį. t

Kazys Lietuvių Piliečių 
Kliubo vardu šaukia susirin
kimus ir taipgi siūlo alaus 
dykai, agituodamas už sena- 

' jį majorą. Lietuviai myli alų, 
todėl traukia į susirinkimus 
•ir ploja katukes tiems, kas 
duoda alaus.

Tas taip išjudino visuo
menę, kad jos priešaky pasi
rodė net tūli musų profesio
nalai, kurių šiaip jau visuo
meniniam veikime niekad 
nesimato.

Pasekmės tos politikos 
buvo tokios, kad Kaziui te- * 
ko visi “laurai,” o Juozas 
pasiliko be nieko. ■

ni darbininkų neprieteliai, 
negu patys aršiausi fašistai.

Dabar da norėčiau tarti 
žodį tiems vyrams, kurie 
mėgsta lankytis pas sveti
mas leides, kuomet jų vyrų 
nėra namie. Bukit atsargus 
ir ilgai tokiose vaišėse’ neuž
trukit, nes kaiminkos žiuri 
per langus ir daboja jus. Jos 
užsiženklina tą minutę, ka
da jus ineinat ir kada išei
nat, ir pagal išbūtą jūsų lai
ką sprendžia, ką jus tenai 
darėt. Taigi, look out, boys!

Saliunų dabar priviso pas 
mus visokių ir jie visokiais 
budais nori “kostumerius” 
traukti. Vieni yra tautiški, 
kiti tarptautiški, o da kiti 
“bendro fronto.”

Lietuvių “apšvieta” pas 
mus, dabar skleidžiama 
šitokiais kursais: “Bridge 
parties,” “Whist parties,” 
“Karasinka,” “Sikstikas,” 
“Žioplys” ir kitokie “moks
lai.” Šelmis.

Prasidėjo M ii lenų ir 
Faberio byla.

Dedhamo apygardos kri- _ _ _ __ _
minaliniame teisme šį pane- Russell paskyrė adv. A. O.'jį^s ,^^as>"įuį 'buvo 
dėlį prasidėjo. trijų banditų Šalnų į patariamąją FERA renkamas delegatas unijos 
byla dėl išplėšimo Nefedha- tarybą Cambridge aus mies- konvencijon Pasirodė ne- 
mo banko ir užmušimo dvie- tui Ši taryba susideda iš 4|dovanotiMS kriaučių apsi- 
jų pohemanų. Kaltinamųjų narių, vienas nuo darbmin- leidimas Prie musų skyriaus 
suole sėdi trys jauni žydu- kų organizacijų, antras nuo priklauso tarp 200 ir 300 na- 
kai: broliai Irvmg ir Murton biznierių trečias nuo vieti- rių, o į susirinkimą neatėjo 
Millenai ir Abraomas Faber. nes šelpimo administracijos, neį 30* 3^ komunistai atėjo

CASPER’S 
BEAUTY PARLOR

T«L Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Centrai akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Namų savininkų protestai 
pagelbėjo.

“Keleivy” buvo jau rašyta 
apie namų savininkų mitin- 

Tais rinkimais tūli musų gUS įr protesto demonstraci- 
“politikieriai” tiek susido- jas Visuose šituose žygiuose 
mėjo, kad mato reikalą or- uoliai dalyvavo ir lietuviai, 
ganizuoti dar vieną piliečių jr reikia pasakyti, kad šitie 
kliubą. į žygiai nenuėjo veltui. Tie

. * * _ ! mitingai ir demonstracijos
Pašelpinės draugystės, a- padarė į valdininkus tokio 

part savo paprastų susirinki- įspūdžio, kad pradėta jau 
mų, nieko daugiau neveikia, daryti visokių žingsnių tak- 
net ir valdybos rinkimai pra- soms mažinti. Miesto majo- 
eina be didelės agitacijos,1 ras Mansfield jau pradėjo 
išskyrus Lietuvos Dukterų ir kapoti brangiai apmoka- 
Sunų draugystę, kurioj Bim- miems valdininkams algas, 
bos “linija” bandė pravesti kartu numušdamas ir savo 
savo sąrašą, bet ne viskas algą. Buvusis majoras Cur- 
pavyko, nes pirmininkas irHey buvo pakėlęs tą algą iki 
kasienus išrinkti kitokie.

Įvairių kuopų . veikimas das’ dabar 
tik tūla $12,750.
- * ----— --- *-----

■tsimoos shattuck dabar parašė gu- 
linijos” kuopa, surengę po-(bernatoriui Ely ir preziden-

Pastarasis yra baigęs Massa
chusetts Technologijos ’ In
stitutą, kur jis buvęs labai 
gabus studentas. Bet mokslą 
baigęs negalėjo gauti darbo, 
gyventi buvo sunku, todėl 
susidėjo su kitais ir nuėjo 
bankų plėšti. Jų užpuolimas 
ant Needhamo banko sukrė
tė visą valstiją, nes buvo be 
galo žiaurus ir desperatiš
kas. Užpuolikai atvažiavo 
ginkluoti kulkasvaidžiais ir 
šaudė be atodairos visus, 
kas tik .pasitaikė jiems ant 
kelio. Taip buvo nušauti du 
policmanai, peršautas vie
nas ugnagesys ir sužeistas 
vienas banko tarnautojas.

Plėšikai pagrobė tarp 
$10,000 ir $15,000 pinigų ir 
pabėgo. Juos vėliau sugavo 
New Yorke. Jie buvo tenai 
apsigyvenę brangiame vieš
buty. Vienas jų, būtent Mur- 
ton Millen, buvo vedęs ame
rikiečių kunigo dukterį, p-lę 
Normą Brighton, kuri taip 
pat yra areštuota. Gatvinė 
buržuazijos spauda kas (Tie- 
na deda jos paveikslus ir ra
šo ilgiausias sensacines isto
rijas, tartum apie tą bereiks^ 
mę mergelką suktųsi visas 
pasaulis.

o 4-tas — advokatas. Tary- susiorganizavę ir da atsive- 
Vep pareiga^ bus tartis su vie--dg talkininkų, kurie už 
tine šeieįoąa adwųitiėtradją stiklą alaus atiduos savo 
ir padėt jai spręsti algų bei balsą bile kam Ir todėl jie atlyginimo klausimą įvairią- la^jo Jie 15 baįų
se darbo srityse. Nuq organi- jj. pravedė savo žmogų į de- • 
zuotų darbininkų paskirtas legatus. Iš kitos pusės buvo 
?arW_^- h®1’ vos tik 10 balsų.

. 1 Šitoks kriaučių apsileidi- 
mas padarė sarmatą visam

bor Unijos pirmininkas.
Raidės ___ ______ ~___ ___ ?

“Federal Emergency Relief lietuvių"skyriui, nes išrink- 
Admimstration. Tai yra fe- ta§ komunistas į delegatus 
deralinės valdžios aparatas, vigai netinka, nes ir anglų 

kalbos nemoka. Kaipgi jis 
galės ginti musų reikalus?

Kriaučius.

“FERA” reiškia

kuris užėmė buvusios ci
vilių darbų administracijos 
(CWA) vietą.

taipgi silpnas; 1
“Aukščiausios Prieglaudos, 
teisingiau sakant, 
HJ....................

ra vakarienių grynai biznio 
sumetimais, kad pasipel
nius.

Beje, teko patirti, kad S. 
L. A. 371 kuopa rengia pra
kalbas su koncertu, o LSS. 
71 kuopa rengia prakalbas. 
Kada ir kur tai bus, nesuži
nojau.

♦ ♦ ♦

Kas tie per žmonės, ką

$20,000 metams, o Mansfiel- 
numušė ją iki

Negana to, councilmanas

tui Rooseveltui laišką patar
damas pakelti* pajamų mo
kestį (income tax) 50 nuo
šimčių, kad butų galima su
mažinti namų savininkų mo
kesnį. Dabar valdžios išlai
kymo naštą neša beveik vie
ni namų savininkai, tuo tar
pu kaip kapitalistai, kurie 
turi sudėję savo pinigus į 

i “tax-exempt” bonus, nemo-

Apiplėšė Metropolitan Insu- 
rance kompanijos namą.
Trys ginkluoti banditai 

pereitą sąvaitę užpuolė ii 
apiplėšė Metropolitan Insu- 
rance kompanijos namą po 
numeriu 1468 Dorehester 
avė. Užpuolimo metu plėši
kai pašovė vieną poliemaną 
ir vieną kompanijos agentą 
ir pagrobę $1,006 pinigų pa
bėgo. Jeigu jie butų padarę 
užpuolimą truputį anksčiau, 
tai butų pasipelnę daug dau
giau, nes 5 minutės prieš tai 
kompanijos iždininkas išve
žė $10,000 pinigų į banką. 
Piktadariai da nesugauti.

vę^ių balsais gieda^darbi-. fca jokių taksų. Kiti gi, kurie
1 įgauna dideles algas, moka

Lietuvos Dukterų ir Sūnų iabai maža “incOme tax”.
ninku susirinkimuose?' lu—

Lietuvos Dukterų ir Sūnų labai mažą ■_  __
draugystės susirinkime, ki- Taigi Shatuck”7eikalauK 
lūs klausimui apie suardytą kad šita privilegijuota bur- 
New Yorke darbininkų pro- žuazijos klasė butų apdėta 
testo susirinkimą, G. K. šo-} didesniais mokesčiais, o 
ko ginti New Yorko baub- biednesniems žmonėms mo
lius ir pasigirdamas pasakė, kesčiai sumažinti. Tai vis 
kad ir čia, p—_ 
panašus triukšmas protesto 
mitinge. Girdi, žydų sociali
stų jaunuoliai surengę pro
testo mitingą, kur kalbėjęs,

* žydiškai kalbėtojas iš New 
Yorko, bet lietuvių socia
listų tenai nebuvę. i. , -

Žinoma, lietuviai į žydų 
prakalbas neina, nes nesu- . 
pranta žydų kalbos, taip riu 031 ms 
kaip žydai neina į lietuvių sa^eh 
prakalbas. 'Bet klausimas,, 
ko tenai buvo nuėjęs ponas 
G. K.? Išrodo, kad jis pri-, 
Jdauso prie bimbinių baub
lių “choro,” ir eina ten, kur 
yra siunčiamas, taip kaip 
tikras “Žalnierius.” Kur lie
pia, ten ir baubia. Baubia 
net žydų prakalbose, kurių 
visai nesupranta.

Tūlas sekretorius irgi už- koncertas. Dainavo taipgi ir 
sistojo už tuos baublius. Sa- vietinis dainininkas Paura, 
ko, mes baubdami “numas- Pianu* skambino p. Paltana- 
kuojam” savo priėšus ir vičiutė-Minkuvienė. žmonių 
“vienijam darbininkus.” Na, buvo neperdaugiausia, bet 
gana jau tokių nesąmonių! kai dabartiniems laikams, 
Kas girdėjo, kad muštynės tai ir nemaža. Kiek teko pa- 
ir baubimas vienytų žmo- tirti, publika koncertu buvo 
nes? šitokiais darbais jus nelabai patenkinta. Matyt, 
tik nUsimaskuojat patys ir artistas turėjo šaltį.

Bostone, buvęs protestų pasekmės.

Cambridge’uje ruošiamos 
1 gegužės prakalbos.

Tarptautinei Darbininkų 
Šventei pažymėti, Cam- 

jbridge’aus lietuvių socialis- 

vakarą prakalbas po nume
riu 631 Mass. avė., aukštuti- 

, netoli Centrai

8 valandą; kalbės “Kelei
vio” redaktorius S. Michel- 
sonas. Visi prašomi atsilan
kyti. Įžanga nemokama.

P. Rimkaus koncertas.
Pereitą nedėldienio vaka

rą South Bostono Lietuvių 
Salėj buvo Prano Rimkaus

Vežėjas užmigo — automo
bilis į medį.

Pereitą nedėldienį netoli 
Haverhillio žuvo automobi
lio katastrofoje 3 žmonės. 
Prie vairo sėdėjo tūlas Ed- 
ward Rubin ir, manoma, va
žiuodamas jis užmigo. Auto
mobilis trenkė į medį tokiu 
smarkumu, kad subirėjo į ši
pulius. Važiavę juo trįs^ žmo
nės buvo ant vietos užmušti.

Nubaudė 5 vandalus už 
mokyklos sunaikinimą.
Tūlas laikas atgal būrys 

vaikėzų įsibriovė nakties 
laiku į Everett high schoolę, 
sulaužė baldus, sunaikino 
knygas, ant galo atsuko van
denį ir pftbėgo. Nuostolių 
mokyklai padaryta už $5,- 
000. Jauni vandalai susekti 
ir areštuoti. Trys jų buvo nu
bausti po 2 mėnesiu kalėji
mo, o du po $25.

Lynne susekta ištvirkimo 
lizdas, kur šeši vyrai nakti
mis keldavo orgijas su high 
schoolės mergaitėmis. Viena 
tų mergaičių neužilgo jau 
tapsianti motina.

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos:
Nuo 1 iki 3 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

Nugydau nuo veido karpas ir kitas 
dėmes su Elektros pagelba, nepa
lieka jokios žymės.

Duodu geriausios rūšies Perma- 
nent Waves, nuo $3.50 iki $7.00 
Kaina sulyg rūšies.

_ Taipgi atlieku ir kitus pagraži
nimus. kultūros darbus ir turiu 
daugeli metų patyrimo.

CASPER MASTEIKA 
Beauty Parlor 

1064 Dorehester Avė-, 
arti Savin Hill Station 
DORCHESTER. MASS. 
Telefonas: Gene va 3668

CASPER’S
BEAUTY SHOP

Duoda Permanent Wave ant dvie
jų skirtingų mašinų, Spirai ir 
Croųuignole. Dirba 2 laisnuoti ope
ratoriai. Kainos už Permanent 
Wave nuo 10c. a Curl iki $7.00. 
Medžiagą vartojame pagal reika
lavimą.

CASPER BEAUTY SHOI’ 
Kampas L Strėet ir Sisth St., 

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. South Boston 4645.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

*

» —

Harvardo studentai buvo 
surengę anądien demonstra
ciją prieš militarizmą ir šau
kė “Šalin karas.” Kiti tuo

Organizuoja “reinkočių” 
siuvėjus.

Mus praša pranešti, kad
Waterproof Garment Work-__  ____ _____
ers’ Unijos 24-tas lokalas tarpU ėmė rėkti “Lai gyvuo- 
Bostonė pasiryžo organizuo-. ja karas.”' Kilo pešnynės ir 
ti visas neunijines “reinko- (vieni kitus pradėjo svaidyt 
cių dirbtuves Bostone ir į nelabai šviežiais kiaušiniais, 
apylinkėj. Darbininkų būklė Kitose mokyklose demonst- 
tose dirbtuvėse dabar esanti?
apverktina. Algos mokamos 
^aip mažos, kad darbininkai 
negali pragyventi. Organi
zavimo vajų remia Ameri
kos Darbo Federacija ir In- 
temational Ladies Garment 
Workers’ Unija.

i

j racijos praėjo rimtai.
G. FRANK FEALD

Vaikas turės mokėti milio- 
lieriams po 1 centą į sąvaitę

Eastem Massachusetts 
kompanijos tarnai sugavo 
South Bostono vaiką, kuris 
važiavo Įlindęs į gatvėkarį 
neužsimokėjęs 10 centų. Mi- 
' foninė kompanija patraukė 
vaiką į teismą ir teismas nu
sprendė, kad vaikas turi mo
kėti kompanijai po 1 centą Į 
sąvaitę per 10 sąvaičių, pa
kol sumokės 10 centų. Bet 
kada bankų prezidentai pa
vagia žmonėms milionus do
lerių, tai teismai niekad to
kių nuosprendžių nedaro. 
Tai kapitalistinė justicija. .

Norwoode įsikūrė Vilniui 
Vaduoti Komitetas.

Šiomis dienomis Norwoo- 
de įsikūrė Vilniui Vaduoti 
Komitetas, kurin įnėjo po 3 
atstovus nuo visų vietos pa
žangiųjų draugijų ir kuopų. 
Laikinon komiteto valdybon 
inėjo J. M. Pečiulis, J. M. 
Tumavičienė ir E. Baužienė.

Balandžio 22 d. V. V. Ko
mitetas jau ruošia koncertą 
ir prakalbas. Kalbės adv. 
Bagočius ir Juozas Tysliava. 
Pusė pelno skiriama “Litua- 
nicai Antrajai,” o kita pusė 
—Vilniaus baduoliamš. Lie
tuvių Piliečių bendrovė salę 
duoda šiam reikalui nemo
kamai. Įžanga bus 25c. as
meniui.

FĖRAI, BAZARAS IR 
PENNY SALE

Įvyks Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Balandžio 20 ir 21 dd., 1934 
m. nuo 7 :00 vakare, Lietu
vių M. Žinyčios svetainėje. 
Turėsime geriausių dalykų, 
ir galėsite gauti labai pigiai. 
Subatos vakare bus muzikos 
programa keliais šokiais. 
Kviečiame ateiti! Lietuvių

»•M.Žinyčios., Komitetas. 
iQCfl«a>a*ęonBMRQ9^08COCf

• Gabijos 20 Metų Jorbilėjiaus Minėjimui >• 
Perstatys Miko Petrausko Opefetę ' 

“PIRMOSIOS GEGUŽES”
■ Statys Gabija, Vadovaujant J. C. Navadauskui, 

Ketverge, BALANDŽIO-APRIL 19 D., 1934 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
E ir Silver Street*, South Boston, Mass.

Prosklėn 7:30 vai. vakare. ~ ~-

Kviečiame vietos ir apylinkės lietuvius ateiti ir pamatyti šią gn 
žią Operetę- Visi linksmai vakarą praleisite srirdėdami gražias dai 
nas ir žavžjančią muziką. VISUS KVIEČIA GABIJA

*bcoccoceooeeeoeeeeaoeeeeeooooaMt

C0LLINS
BEAUTY PARLOR

KAZLAUSKIENĖS 
PERMANENT WAVE 

Kerą—Tonic—Curls    $7 
Frederics or Eugene Wave $5 

Keep Wave ............. $2.95
Shampoo & Finger Wave priedu.

185 GREEN STREET, 
(Netoli Green Station) 

JAMAICA PLAIN. MASS.
Susitarimui pašaukit 

Jamaica 0643-M.

i

Tel. So. Boston 16M.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik eusitarua.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADWAY, tarp C ir I) it 
SO. BOSTON, MASS.

A

Dor-Gerai žinomas So. Bostono ir 
chesterio lietuviams kaipo teisingas ir 
draugiškas vyras, šiomis dienomis ta
po paskirtas tos apielinkės manageriu 
didelės anglių firmos White Fuel Co., 
kurios yardas ir ofisas randasi 900 E. 
First Street, So. Bostone.

P-nas Feald 5 metai kaip pasitrau- 
iš “dry goods” biznio ir visą laiką dir
bo prie anglių biznio; jis turi geros 
praktikos ir užimdamas tokią žymią 
vietą prie White Fuel Co. puikiai ap
rūpins su kuro reikalais visus savo 
kostumerius. Jį dabar galima rast ant 
900 East First St., So. Bostone.

PARDAVIMUI FARMA.
86 akeriai žemės, didesnė pusė dir

bamos ir gražios lankos, stuba 2 šei
mynų, vanduo, elektra, gera barnč, 
vištininkai ir kiti triobesiai; 2 karvės, 
2 priaugančios, 1 Arklys, 150 vištų, 
taipgi įvairios ūkės mašinos. (6) 

J. Guligauskas ir K. Rumšienė
217 Crescent st.,

West Bridgewater, Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Geriausioje vietoje South Bostone; 

biznis labai geras, praeitais metais 
biznio darė apie $85,000. Savininkas 
išvažiuoja. Kreipkitės pas (-)

R. J. VASIL
409 Broadway, Room 4. 

SOUTH BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET

(Kampas Broadeay) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.
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A.J.NAMAKSY ji 
Real Estete & Insurance j 

366 W. BROADWAY, Room 1 | 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Telephone Res. Telephone » 
So. Boston 3357 Jamaica 2031-M » 

Residence: 251 Chestnut Avenue Į 
Jamaica Plain, Mass.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
IR TROKŲ 

Modelis 
Kainos nuo

•fI
i
i

iI
I

Telephon* 
So. Boston 

10S8
AUTOMOBILIŲ 
AGENTŪRA.

1934 metą
$645 iki $1045 

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobiliam ir 
Trekas visokią Hdirbysčią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočianas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.
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Joseph JK Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

Tel. S. B. 1437J
Res. 158 West 7th Street
So. Boston Tek 1437-M

PARKWAYAUTO
SERVICE
»nd FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas e era i trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė., 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

!

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABOR1LS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimą. l aidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
Tel. Brockton 4110

i

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 
' LIETUVĖ DENTIST*

VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

■ I

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

I). CABIT, (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629. 2173 ir 2799

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų, ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių lipni- Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:39 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50

KELEIVIS
233 Broadvay So. Boston, Mass.
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