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JAUNAS LIETUVIS JU 
SĄMOKSLO AUKA.

Jie sufabrikavo netoli Pitts- 
burgho užpuolimą, per kurį 

tapo nušautas Jonas Kat- 
kauskas.

Musų korespondentas drg. 
A. Bačėnas prisiuntė keliatą 
iškarpų i š “Pittsburgh 
Press,” kur aprašoma šlykšti 
Pennsylvanijos policininkų į 
provokacija, kurios pasek-į 
mėj buvo nušautas Jonas' 
Katkauskas, 20 metų am
žiaus lietuvis iš Curtisvillės, 
Pa.

Šito skandalo istorija to-j 
kia:

Du Pennsylvanijos valsti
jos policininkai (“kazokai”) 
ir du konstebeliai nusistatė 
suimti'jauną Katkauską, ku
ris jiems pasirodė kažkuo i- 
tariamas. Kadangi jie netu
rėjo prieš ji jokių Įrodymų, 
tai susirinko pas konstebelį 
Asayą ir padarė sąmokslą 
Katkauską išprovokuoti. Jie 
nutarė pasiųsti pas ji tūlą 
Eckeli ar Eckerį, taip gi jau
ną vyruką, kuris dažnai 
jiems patarnaudavo kaip 
šnipukas, kad jis prikalbin
tų jauną lietuvį eit su juo ir 
užpulti saliuną; Policininkai 
su konstebeliais turėjo pasi
slėpti tame saliune ir laukti 
užpuolimo. Jenas Katkaus
kas per tą užpuolimą turėjo 
būt suimtas, o šnipukas Ec- 
ker paleistas.

šitame sąmoksle dalyva
vo policininkai Stinnett ir 
Mullen ir konstabeliai Asay 
ir Brožek (pastarasis len
kas). Sąmokslas buvo pada
rytas konstabelio Asayo na
muose.

Ir štai vieną vakarą atei
na į Katkausko namus poli
cininkų primokytas šnipu
kas Ecker ir pradeda kalbin
ti Joną Katkauską eiti su 
juo paūžti. Girdi, gausime 
porą merginų ir turėsime 
“good time.”

Katkauskutis nenorėjo ei
ti. Jis ilgai namie nebuvęs, 
dirbo Minneapoly prie miltų 
malimo, o dabar namo jam 
paivažiavus motina kepė 
pyragus ir ruošė jam balių, 
nes rytojaus dieną buvo jo 
gimtadienis. Jis norėjo būti 
prie motinos. Bet tas judo- 
šius neatsitraukė nuo jo, pa
kol neišviliojo iš namų.

Iš namų nusivedė jį tiesiai 
į tūlo Salados saliuną Cul- 
mervillėj, išsitraukė iš kiše- 
niaus užtaisytą revolverį, 
kurį jam buvo davęs konste- 
belis Asay, ir sako, dabai* 
atiduok mums savo pinigus. 
Laikydamas atkištą revolve
rį jisai mirktelėjo saliuni- 
ninkui, kad tas suprastų, jog 
čia policijos suruoštas “fra- 
me up.”

Saliunininkas Salada šito 
mirktelėjimo nesuprato. Jis 
sako žinojęs, kad jį užpul
sią, bet nežinojęs, kad Ecker 
buvęs policijos šnipas. To
dėl nieko nelaukdamas sa
liunininkas pagriebė savo 
revolverį ir pradėjo liuobti, 
sunkiai sužeisdamas Eckerį 
krūtinėn. Tuo pačiu laiku iš

gretimo kambario išbėgo 
policininkai su konstabeliais 
ir nušovė Joną Katkauską.

Dabar, kaip rašo “The 
Pittsburgh Press,” abudu 
policininkai ir abudu kons
tabeliai yra areštuoti, ir pro
kuroras kaltina juos “są- 
nokslu nužudyti žmogų.”

Musų korespondentas pri- 
luria, kad užmuštojo lietu
vio tėvai, Kazys ir Marė 
Katkauskai, yra žinomi toj 
apylinkėj kaip geri žmonės. 
Jie gyvena angliakasių kai
mely Bairdford, kuris taipgi 
vra žinomas ir kaip No.. 3 
Curtisville, Pa. Jų sūnūs bu
vo gimęs ir augęs Ameriko
je.

Protestonų Kunigai 
Nepasiduoda 

Hitleriui.
i Hitleris pasiiyžo paversti 
j protestonų bažnyčią savo 
politikos įrankiu ir paskyrė 
vyskupą Muellerį jos dikta- 
iorium. Muelleris sutiko Hit
leriui parsiduoti. Bet kiti 
protestonų dvasiškiai pasi
priešino jo diktatūrai. Pe
reitą sąvaitę susirinkę liute- 
rionų bažnyčios vyresnieji 
kunigai išleido manifestą, 
kuriuo visos parapijos ir jų 
pastoriai šaukiami neklausy
ti vyskupo Muellerio Įsaky
mų. “Mes pripažįstame tik
tai vieną vadą — Jėzų Kris
tų,” pareiškia manifestas. 
Ką Hitleris su jais darys, da 
nežinia.

Per Audras Žuvo 
57 Žmonės.

Laikraščių apskaičiavimu, 
pereitą sąvaitę Jungtinėse 
Valstijose dėl audrų ir šal
čių žuvo 57 asmenys. Dart- 
moutho Kolegijoj užtroško 
9 studentai. Utah valstijos 
kalnuose sudužo orlaivis su 
3 žmonėmis, kurių lavonai 
buvo rasti sušalę. Pietinėse 
valstijose per viesulus žuvo 
34 žmonės. Utica mieste su
degė viešbutis su 6 žmonė
mis. Arizonoj busui apsiver
tus tapo užmušti 6 mormo- 
lai, ir 3 žmonės žuvo pana
gioj katastrofoj Kansų vals- 
-ijoj-

AMERIKOS MIESTUOSE 
YRA 11,690,000 BE

DARBIŲ.
Bedarbių armija -Jungti

nėse Valstijose per sausio 
nėnesį padidėjo beveik visu 
milionu, palyginus su gruo
džio mėnesiu, sako Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas Green. Dabartiniu 
laiku miestuose yra 11,690,- 
000 bedarbių, kurie pramo
nėj negali rasti jokio užsiė
mimo. Apie 4,600,000 žmo
nių iš to skaičiaus iki šiol 
buvo šelpiama valdžios, 
duodant jiems taip vadina
mų “civilinių darbų,” kaip 
gatvių šlavimas, šiukšlynų 
lyginimas ir tt. Gi likusieji 
7,100,000 bedarbių su šei
mynomis negauna jokios pa
ramos ir visai neturi iš ko 
gyventi.

PITTSBURGHE SUDUŽO 
TRAUKINYS.

Pittsburghe šį panedėlį į- 
vyko traukinio katastrofa 
dėl apšalusių bėgių. Užbė
gęs ant ledo traukinys nusly
do nuo kelio ir 20 pėdų že
myn į gatvę. Penki keleivia* 
buvo užmušti ir apie 40 su
žeista.

Bedarbių Žygis 
Į Londoną.

Pereitos sąvaitės pabaigo
je iš visų Anglijos pusių pra
dėjo žygiuoti į Londoną be
darbių pulkai. Jų tikslas bu
vo pamatyti vyriausybės gal
vą Macdonaldą ir pareikšti 
įam protestą dėl sunkios jų 
būklės. Bet Macdonaldas at
sisakė bedarbių delegaciją 
priimti. Jisai paaiškino, kad 
bedarbių klausimu rūpinasi 
parlamentas, todėl jisai, 
Macdonaldas, negalįs jiems 
niekuo pagelbėti.

Sakoma, kad šitam žygiui 
Anglijos bedarbius sukurstę 
komunistai, todėl Macdonal- 
las ir jų delegacijos nepriė
jęs.

Apkaltino Kunigą 
Nužudžius 3 Žmones

Pampos mieste, Texas val- 
tijoj, grand jurv apkaltino 

kun. L. H. Shockley nužu- 
Ižius savo sesers šeimyną, 
kad galėtų gauti jų $10,000 
/eilės tuitą. Kaltinimo ak
as sako, kad kunigas įdėjęs 
modų į miltus, iš kurių buvo 
gaminamas tai šeimynai val
ais, ir 3 žmonės nuo tų nuo
dų mirę, keturi kiti sunkia! 
usirgę.

NEW YORKO MAJORAS 
GRASINA PALEISIĄS 

TARNAUTOJUS.
Naujas New Yorko majo

ras La Guardia pareiškė, 
kad paleisiąs visus miesto 
įamaųtojus, jeigu valstijos 
egislatura neduos jam tei- 
ės prašalinti nereikalingus 
lolitikierius, kurie nieko ne- 
lirba ir ima iš miesto dide- 
es algas. Visiems pinigų nė- 
a, jis sako. Jeigu valstijos 
egislatura nori šerti miesto 
pinigais politikierius, ta’ 
niestas turės paleisti darbi- 
įinkus. Įstatymas New Yor- 
ke yra toks, kad darbinin
kus majoras gali atleisti, bet 
jolitikierių negali.

BATSIUVIAI NORI 30 
VALANDŲ SĄVAITĖS.
Boot & Shoe Workers li

nijos prezidentas Mara i? 
Brocktono pristatė Waslr 
ingtono vyriausybei reikala
vimą, kad batų siuvimo pra 
monėj darbas butų sutrum 
pintas iki 30 valandų į są 
vaitę, nes kitaip bedarbiai 
batsiuviai nekuomet negau
sią darbo.

RADIO KALBA 7000 
PĖDŲ GILUMOJ.

“Daily Telegraph” pra- 
leša, kad Anglijos karaliau? 
unus, princas Džiordžas, 
mris dabar keliauja į Afri
ką, aplankysiąs ir Johanes 
mrgo aukso kasyklas. Prin- 
as busiąs nuleistas 7000 pė- 
lų gilumon į aukso kasyklos 
achtą ir ten per radio jis 

pasakysiąs, kalbą.

Siuto Pasidalyti 
Pacifiką.

Kad išvengus karo su Ame
rika, japonai nori perskelti 
Ramųjį Vandenyną pusiau.

Japonai ruošiasi karui, 
bet nenori prie to prisipažin
ti. Kad paslėpus savo tiks-: 
lūs, jie dumia pasauliui akis' 
savo kalbomis apie taiką. 
Pereitą sąvaitę Japonijos 
didžiūnų rūmuose užsienio 
reikalų ministeris Koki Hi- 
rota paleido da daugiau ši
tokių durnų. Sako, Amerikos 
ii* Japonijos diplomatai ne
turėtų kalbėti apie karą, kad 
žmonės perdaug neisikarš- 
čiuotų. “Amerika ir Japoni
ja turėtų stengtis apiė karą 
visiškai negalvoti,” sako ji
sai.

Atsistatydinęs vice-admi- 
rolas Tošiatsu Sakomato pa
siūlė pasidalyti Ramųjį Van
denyną tarp Amerikos ir Ja
ponijos. Sako, kodėl Japoni
ja negalėtų pripažinti Ame
rikai viršenybės Pacifiko ry
tuose už Amerikos pripaži
nimą Japonijai tokios pat 
viršenybės Pacifiko vaka
ruose ?

Užsienių ministeris Hiro- 
ta atsakė, kad toks Pacifiko 
pasidalinimas butų galimas, 
ieigu tik Amerika su tuo su
tiktų.

Taigi japonai kalba taip, 
kad išrodytų, jog jie ištikru- 
jų karo nenori. O tuo tarpu 
ginkluojasi dieną ir naktį.

Gimdymo Mašina, i
Toks yra nacių supratimas 

apie moterį.
Vokiečių moterų laikrašty 

“Die Deutsche Kaempferin”i 
tūla Zofija Bernai* aiškina, 
kaip hitlerininkai žiuri į mo
terį.

i Hitlerininkai, sako ji, 
skaito, kad visa tai, ką mo
teris ligšiol yra padariusi — 
tai liberalinio egojizmo ir 
brudo- darbas; moteris su 
tuom krikdanti dvasini fron
tą.

Moteris, jų supratimu, tin
ka tik vaikams gimdyti. Ve
dybas reikia padalyti tik 
motinystės vedybomis.Kiek- 
viena galinti gimdyti mote
ris turi būti kas dveji metai 
patiekta vyrui ir gimusieji iš 
tokių “sutuoktuvių” sūnus 
turi būti atiduoti Į vyrų auk
lėjimo namus. O vedybos, 
kokios dabar yra,—nereika
lingos. Moters pareiga — tik 
vaikus gimdyti.

Dartmoutho Kolegi
joj Užtroško 9 

Studentai.
Hanover, N. H. —- Pereitą 

nedėldienį Dartmoutho Ko- 
’egijos bendrabuty čia už- 
Lroško angliniais garais 9 
studentai. Dėl dideliu šalčių 
ir pūgų bendrabučio krosnis 
buvo nepaprastai smarkiai 
įkaitinta ir nakties laiku ka
žin kaip nukrito vamzdis, 
jungianti krosnį su kaminu. 
Tuo budu garai pasklydo po 
bendrabutį ir visi studentai 
ožtroško. Laimė da, kad tai 
pasitaikė nedėldienio naktį, 
kuomet didžiuma studentų 
buvo išvažiavusių namo. Ki
taip lavonų butų buvę daug 
daugiau.

ISPANIJOJ GALI KILTI 
KAIRIŲJŲ DIKTATŪRA
Žinios iš Madrido sako, 

kad Ispanijos premjeras 
Alejandro Lerroux įspėjęs 
dešiniuosius, kad jeigu jie 
lesiliaus smarkavę, tai ap
skelbsiąs radikalų diktatūrą.

KIDNAPER1AI GAVO PO 
99 METUS KALĖJIMO.
Chicagos banditas Roger 

Touhy ir du jo sėbrai, kurie 
lesenai buvo pavogę milio- 
įierių Hammą ir bankinin
ką Faktorą, už pirmą gau- 
iami $100,000, o už antrąjį 
$200,000, pereitą sąvaitę bu
žo nuteisti kalėjiman po 99 
netus.
NUSKENDO DU LAIVAI 

SU ANGLIMIS.

Austrijos Darbininkų 
Budelis “Atgailauja?

Ženeva Da Nemato 
Depresijai Galo.

Šiomis dienomis Tautų 
Lyga Ženevoje (Šveicari
joj) išleido savo oficialę pa
saulio apžvalgą, kurioje pa
saulio ateičiai nenumatoma 
nieko gera. Tarptautinė pre
kyba esanti demoralizuota, 
pramonė suirusi, ir nesą jo
kių ženklų, kad šita padėtis 
greitai pasibaigtų. Čia dau
giausia kaltas esąs naciona
lizmas, valstybių apsitvėri- 
mas muito sienomis. Tas 
smaugia visokia prekybą ir 
visi nuo to kenčia.

SUIMTAS ŽYMUS LEN
KŲ BANDITAS.

Lenkų policija, sužinoju
si, kad senai jieškomas ban
ditas Janiak gyvena pas sa
vo tėvus Volios miestelyje, 
prie Lodzės, apsupo namą. 
Banditas, matydamas, kad 
pabėgti nebegalės, vietoje 
užmušė sargą, kuris ėjo į na
mus. Paskui visai šeimai lie
pė išeiti iš namų, pats užlipo 
ant aukšto ir pradėjo šaudy
ti į policiją. Namų apguli
mas užtruko 10 valandų. Ke
li policininkai buvo sužeisti. 
Pagaliau Janiak buvo su
žeistas ir turėjo pasiduoti 
policijai.

SPROGIMAS TEATRE 
UŽMUŠĖ 3 ŽMONES.

Yonkers, N. Y. — Procto- 
ro teatre pereitą sąvaitę čia 
jvyko sprogimas, kuris 3 
žmones užmušė ir 12 sužei
dė. Manoma, kad skiepe pri
sirinko dujų ir dėl to pasida
rė ekspliozija. Sprogimas 
iškėlė šaligatvį ir suardė da
lį teatro.

BUSO NELAIMĖJ 5 ŽMO
NĖS UŽMUŠTI, 10 SU

ŽEISTA.
Arizonos valstijoj, netoli 

Wickenburgo miestelio, pe
reitą subatą nuvirto nuo ke
lio busas, kuriuo važiavo iš 
bažnyčios pulkas mormonų. 
Penki jų buvo užmušti, o 10

Connecticut valstijos pa- sužeista.
’rašty pereitą sąvaitę nu- —>—-—*—
kendo du laivai su angli- Brookville, Pa. — Pereitą 
nis, Įturie plaukė iš Nevy sąvaitę ugnis čia sunaikino 
čorko į New Haveną. Apie penų moterų prieglaudą, su 
2,000 Urnų anglies nuėjo ju- kuria kartu sudegė ir 10 sę- 
rių.dugnan. nukių.

GIRIA IŠSKERSTŲ SO
CIALISTŲ NARSUMĄ

Dabar jo krikščioniškoji 
valdžia jau norėtų gyven

ti su darbo žmonėmis 
santaikoje.

Austrijos diktatorėlis Doll- 
fuss iškėlė užsienio spaudos 
korespondentams balių Vie
noje ir gerai juos pavaišinęs 
pradėjo teisintis dėl savo 
kruvinų darbų. Jis pripaži
no, kad Į generalini streiką 
buvo išėję ne vieni socialis
tai, bet ir kitokių pakraipų 
darbininkai. Sako, socialistų 
partijos narių buvo gal ne
daugiau, kaip dešimts iš 
šimto. Tačiau beveik visi jie 
kovojo už socializmo idealą. 
Ir jie kovojo narsiai, tikrai 
didvyriškai. “šitą reikia 
jiems pripažinti,” sako Doll- 
fuss, “nors stodami prieš 
valdžią jie padarė didelę 
klaidą.” Vis dėl to už tokį 
pasišventimą savo idėjai 
juos verta esą pagerbti.

Dabar, kuomet viskas jau 
pasibaigė, reikia stengtis 
kuo greičiausia užgydyti ko
vos žaizdas, sako Dollfussas.

Išskerdęs šimtus nekaltų 
žmonių, sugriovęs kanuolė- 
mis jų namus ir sunaikinęs 
jų nuosavybę, likusioms jų 
našlėms ir našlaičiams šitas 
krikščioniškas budelis da
bar ištiesia kruviną savo 
ranką ir sako: nepykit ant 
mano valdžios, ji nori su ju
mis susitaikyt, nes to reika
lauja krikščionybės dvasia. 
Valdžia esanti nekalta, kad 
pasielgė truputi peršiurkš- 
Čiai. Pyle to ji buvusi priver
sta.

Bet Dollfussas meluoja, 
kad jo valdžia buvo “pri
versta” šiurkščiai elgtis 
prieš socialistus. Socialistai 
jos nepuolė. Priešingai, jie 
ją toleravo, nes ji vedė kovą 
su hitleriniais fašistais. Jie 
siūlė jai net pagalbą suval
dyti nacius. Be to, socialis
tai juk patys buvo dalis val
džios. Jie valdė Austrijos 
sostinę. Jie išstatė tenai pui
kiausius triobėsius darbinin
kų šeimynoms. Jų pavyzdin
ga tvarka domėjosi visa Eu
ropa. Net Bostono majoras 
Curley buvo nuvykęs Vie
non pažiūrėti kaip puikiai 
tas miestas buvo socialistų 
sutvarkytas. Niekur pasauly 
darbininkų šeimynos neturė
jo tokių patogumų, kaip 
Vienoje. Ir todėl paskuti
niais rinkimais 66 nuošim
čiai Vienos gyventojų balsa
vo už palaikymą socialistų 
valdžios. Taigi, būdami Vie
nos miesto valdžioje, socia
listai negalėjo pulti Doll- 
fusso valdžią, taip kaip A- 
merikoje Milvvaukee miesto 
socialistinė valdžia negali

ją, išvaikė visus darbininkus 
ir užėmė visą spaustuvės na
mą. Kitos fašistų gaujos tuo 
pačiu laiku puolė kitas so
cialistų įstaigas ir taip pat 
jas užėmė. Pagaliau jos ap
supo Socialistų Partijos Cen
tro Namą ir pradėjo laužtis Į 
vidų kratos daryti. Tik Įsi
vaizduokit sau: gauja gink
luotų chuliganų atėjo krėsti 
namus tos partijos, kurią pi
liečiai pastatė valdyti mies
tą! Ką gi tokiame atsitikime 
užpulti socialistai turėjo da
ryti? Žinoma, kad priešintis.

Bet kaip tik jie pasiprie
šino, tuomet Dollfusso padė
jėjas Fey pašaukė kariume- 
nę su kanuolėmis ir pradėjo 
bombarduoti visą darbinin
kų distriktą, visus puikiau
sius namus, kuriuos socialis
tai buvo pastatę darbinin
kams.

Kova tęsėsi 4 dienas ir 
naktis. Apie 2,500 žmonių 
buvo užmušta ir daug dau
giau sužeista. Tūkstančiai 
vaikų pasiliko be tėvų. Dalis 
miesto sugriauta. Ir dabar 
šito viso kaltininkas ištiesia 
darbininkams savo kruviną 
ranką, kad jie užmirštų savo 
draugų kraują ir ašaras ir 
stotų remti jo “krikščioniš
kos dvasios valdžią.”

Gi tuo pačiu laiku krikš
čioniškosios buržuazijos lai
kraštis “Wiener Journal” 
uataria suruošti dideli balių, 
visiems apsirengti frakais ir 
apvaikščioti “bolševizmo 
nugalėjimą.” Sako, darbi
ninkai irgi turį džiaugtis, 
kad valdžia juos “išliuosavo 
s bolševizmo tironijos.”

Ar tai ne šlykštus pasity
čiojimas iš darbininkų krau
jo!

Armijos Lakūnams 
Nesiseka Paštas 

Vežioti.
Roosevelto valdžia panai

kino visus kontraktus su or
laivių kompanijomis paštui 
vežioti, nes tie kontraktai 
buvo padaryti prie Hoove- 
rio valdžios ir šitame bizny 
buvę didelių suktybių. Da
bar paštas vežioti pavestas 
armijos lakūnams. Bet jiems 
tas labai nesiseka. Jau keli 
orlaiviai sudužo ir bene pen
ki lakūnai užsimušė. Išrodo, 
kad kareiviai nėra taip gerai 
išlavinti, kaip civiliai lakū
nai. Todėl kalbama, kad pa
što oru vežiojimas vėl bus 
atiduotas į privatinių kom
panijų rankas, tik jau ma
žiau joms bus mokama. 
Hooverio valdžia išmokėda
vusi joms per vienus metus 
$19,000,000. O dabartinė 
valdžia mokėsianti už tą pa
tį darbą tiktai $9,000,000.

pakelti karo prieš Jungtinio POPIEŽIUS SMERKIA 
" *............................ FAŠIZMĄ

Popiežius atvirai išėjo 
prieš Hitlerio fašizmą. Sa
ko, baisus pavojus gręsia 
žmonijai nuo tų minčių, ko
kios dabar skelbiamos Vo
kietijoj. Tos mintys įžei
džiančios žmoniškumą ir 

krikščionybės

Valstijų valdžią. Vienos so
cialistus užpuolė pati Doll
fusso valdžia su savo fašis
tais, o paskui net ir kariu- 
menę panaudojo.

Visų pirma karinė fašistų 
organizacija, užsimovus ant 
savo šautuvų durtuvus, įsi
veržė į socialistų dienraščio priešingos 
“Arbeiter Zeitung” rędakcb dvasiai.
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APŽVALGA IJ K Diktatūrų Istorijos
KUN. KEMĖŠIS PASIDA

RĖ ANARCHISTAS.
Amerikos lietuviai bus 

jau ne syki girdėję apie kun. 
F. Kemešį, kuris savo laiku 
čia organizavo vyčius ir re
dagavo So. Bostono “Darbi
ninką.” Dabar jisai Lietuvo
je “profesoriauja,” rodos, 
Dotnuvos žemės ūkio moky
kloje.

Jau būdamas Amerikoje 
kun. Kemėšis nesutikdavo 
su senais kunigais, kurie 
kartais vadindavo ji net 
“bolševiku.” Dabar Fabijo
nas da labiau pakairėjo. 
Vienam Lietuvos laikrašty 
tilpo jo straipsnis "Kas gi to
liau?” kur jis filosofuoja 
apie politinę ekonomiją ir 
prieina prie išvados, kad 
Proudhono mokslas esąs tei- 
singiausis.

Bet Kemėšio galvoje vieš
patauja didelis minčių miši
nys ir vietomis jis pats sau 
prieštarauja. Visų pirma ji
sai pradeda kunigiškai. Gir
di:

“Iš minčių ir idėjų chaoso, 
iš ekonominių bei socijalinių 
santykių netvarkos nėra kito 
budo išbristi žmonijai, kaip 
priimti ir tvirtai nusitverti tų 
amžinų žmonijos, sugyvenimo 
principų, kuriuos į sugyvenimo 
pagrindus patarė padėti patsai 
visatos Kūrėjas. Tai pirmoj 
vietoj teisingumas ir iš jo iš
plaukiąs visuotinio darbo prin
cipas. O kartu su teisingumu ir 
meilė, visų žmonių brolybė."

Čia, žinoma, gryna nesą
monė. Nes “visatos Kūrė
jas,” vis viena kaip ji neįsi
vaizduotume. nėra jokių 
"žmonijos sugyvenimo prin
cipų” nustatęs. Vietoj teisin
gumo, meilės ir brolybės, vi
soje gamtoje eina žiauri ko
va už būvi. Plaunasi netik 
žmonės, bet taip pat ėda vie
ni kitus ir žemesni sutvėri
mai, net vos Įžiūrimi vabz
džiai, kurių negalima kaltin
ti nei “bedievybe,” nei 
“marksizmu,” nei “nukrypi- 
nu nuo krikščioniškos do
ros.” Todėl niekus kun. Ke
mėšis pasakoja, kad žmoni
ja galinti išbristi iš dabarti
nės netvarkos vien tik nusi
tverdama tų “principų,” ku
riuos paliko “visatos Kūrė
jas.”

Apie kapitalistinę pelno 
sistemą kun. Kemėšis nusi
mano neblogiausia, 
pripažįsta, kad—

“Neteisingas iš pagrincrą ir 
demoralizuojantis buvo kapita
listinės sistemos vyriausias 
veiklos motyvas — pelno moty
vas; vyriausias gyvenimo ide
alas — greito praturtėjimo ide
alas. Juk jeigu A. pelnosi iš B.. 
tai, vadinas, B. už savo prekę 
ar patarnavimą negauna iš A. 
ekvivalento, gauna mažiau, ne
gu jo prekė ar patarnavimas y- 
ra vertas. Kas davė ponui A. 
teisę naudoti poną B. savo rei
kalams? O juk ta ‘teise’ naudo
jasi šiandien ir pirkliai, ir pra
monininkai. ir visi skolinantie
ji pinigus už nuošimčius. Kapi
talistinė sistema — pelno sis
tema
sistema ir kaipo tokia pačiuose 
savo pagrinduose neteisinga.”

Jeigu p. Kemėšis šitokios 
pažiūros laikytųsi iki galo, 
mes galėtume su juo sutikti. 
Bet toliau jisai netenka lyg
svaros ir pradeda pats sau 
prieštarauti, reikalaudamas, 
kad šita neteisinga sistema 
pasiliktų. Jis sako:

“Teisingumo žmonių santy
kiuose atstatymas anaiptol ne- 
reikalauja įvedimo mąrissMUO 
secijaiiamo ir privatinės nuo
savybės panaikinimo. Privati- 
nės nuosavybės pamikmime n 
butų_c^rdįdęsnėn«teteybė,||^ku8 paskirtam laikui, su-

I

kaip kapitalisto pelnas. Kartu 
su tuo eitų ir visiškas asmens 
pavergimas valstybei, kas ne
gali būti idealu nė vienam lais
vę branginančiam žmogui. Ir 
teisingumas ir laisvė būtinai 
reikalauja privatinės nuosavy
bės institucijos."

Kokiais stebuklais galima 
butų panaikinti kapitalisti
nę arba pelno sistemą, palie
kant privatinės nuosavybės 
instituciją, kun. Kemėšis ne
paaiškina.

Bet toliau jisai pradeda 
cituoti pereitojo šimtmečio 
utopininkus Robertą Owe- 
ną, Saint-Simoną, Fourierą 
ir galų gale prieina prie 
Proudhono, kuris geriausia 
jam patinka.
Štai kun. Kemėšio žodžiai:

“Proudhon’as, kaip Owen’as, 
St. Simon’as ir Charles Fou- 
nier, (turėtų būti Fourier. — 
“Kel.” Red.). buvo apšauktas 
socijalistu utopininku. Tačiau 
reikia pripažinti, kad Proud- 
hon’as rimtai nuosavybės klau
simą pastatė. Tiesa, jam nebe
pasisekė pačiam praktiškai 
Įrodyti savo idėjų sėkmingu
mo. Bet kad jo idėja buvo rim
ta. Įrodo musų laikais tvirtas 
pasiryžimas ir Italų fašizmo ir 
vokiečių nacijonalsocijalizmo 
—eiti prie pajamų be darbo 
pašalinimo."

Taigi, lai gyvuoja Proud- 
honas!

į Na, o kas buvo Proudho- 
nas? Gal koks vyskupas ar 
kardinolas, kad jo mokslas 

j taip patiko kun. Kemešiui?
Proudhonas buvo gry-1 

niausio vandens francuzų. 
anarchistas. Jisai gimė 1809 ’

Jisai

I

Stiprumas

Turėdami sąskaitą šitame banke, jus galit būt 
užtikrinti, jog jūsų bankas yra visur žinomas dėl 
savo didelio finansinio stiprumo. Tuo pačiu 
laiku jus galite naudotis patarnavimais didžiausios 
ir seniausios finansinės institucijos Naujoje Angli
joje.
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už peržengimą spaudos Įsta- j 
tymų buvo kelis kartus baus-1 
tas kalėjimu.

Žymiausis jo veikalas a- 
pie valstybę ir nuosavybę 
yra “Systeme dės contradic- 
tions economiąues au philo- 
sophie de la misere.” Savo 
mokslą pats Proudhonas va
dina anarchizmu, o save — 
anarchistu.

Aukščiausis Įstatymas pas 
ji yra teisingumas. Bet 
Proudhono teisingumas at
meta visokią valdžią ir pri
vatinę nuosavybę. “Kas yra 
nuosavybė?” jis klausia. Ir 
atsako: “Vagystė!”

0 apie valstybę ir valdžią 
Proudhonas sako taip:

“Valdymas žmonių žmonė
mis yra vergija. Kas pakelia 
prieš mane ranką, kad duoti 
man paliepimą, tas yra uzurpa
torius ir tironas; aš apskelbsiu 
ji savo priešu... Autoritetas, 
valdžia, valstybė ir prievarta— 
tai vienas ir tas pat^ — prie
spauda ir išnaudojimas arti
mo?’

laikraščius ir.tatymo daugiau nebėra.
Tai šitokį mokslą užgiria 

kun. Kemėšis.
Tur būt niekas kitas nepa

taikytų taip negailestingai 
save mušti, kaip vyčių orga
nizatorius. Visų pirma jisai 
pareiškia, kad pasaulį gali 
išgelbėti tiktai Dievas. To
liau jis pasmerkia privatinės 
nuosavybės sistemą, paskui 
privatinę nuosavybę užgi
ria, o ant pat galo atranda, 
kad rimčiausia nuosavybės 
klausimą pastatęs Proudho
nas, kuris, kaip matėm, pa
vadino ją vagyste.

Taigi “profesoriaus” 
mėšlo straipsnis labai pana
šus Biblijai: kas pradžioj 
pasakyta, tas toliau-apvers
ta aukštyn kojom., Tai įštik- 
rujų krikščioniška ir anar- 
chistiška.

Ke-

yra žmonių naudojimo

Pagal Proudhoną, nerei
kia nei partijų, nei parla
mentų, nei valstybės, nei įs
tatymų, nes valdžių ir par
lamentų leidžiami įstatymai
yra žmonių laisvės varžy- brėžia, 
mas ir pavergimas. įstaty
mai gali būt daromi tiktai 
laisvu susitarimu vieno žmo
gaus su kitu, arba vienos 
žmonių grupės su kita gru
pe. Bet toks įstatymas yra 
niekas daigiau, kaip tik lai
sva sutartis bendrai ką nors 
veikti. Tokioj sutarty turi 
būt nurodyta ir bausmė už 
žodžio sulaužymą. Bet ir 
bausmės sunkumas priklau
so nuo laisva abiejų arba vi
sų susitarimo. Žmogus su
laužęs laisvą sutartį skaito
mas barbaru, prašalinamas 
iš susitarusiųjų tarpo ir gali 
būt baudžiamas mirtimi, jei
gu sutarty tas numatyta. Su-

Nuo pat nelaimingo savo 
atsiradimo komunistai kalti
no ir vis da tebekaltina so
cialistus “revoliucingumo” 
steką. Amerikoje jie dėl toj 
ir Socialistų Partiją suskal
dė, kad ši nenorėjo kelti re
voliucijos Rusijos bolševikų 
pavyzdžiu, nors atskilę nuo 
socialistų ir Įsikūrę savo par- i 
tiją jie, kažin kodėl, irgi to-. į 
kios revoliucijos čia nesukė-i 
lė.

Paskui jie pradėjo lieti 
savo pamazgas ant Vokieti
jos socialdemokratų, kad šie 
komunizmo ne vykina; o pa
starais laikais jie korė štmis 
ant vokiečių socialdemokra
tų, kam šie be mūšio pasida
vė Hitleriui, nors ištikrujų 
komunistaipasidavė jam 
patys pirmutiniai. i1 -J . ;.

Netik Amerikoj ir Vokie
tijoj, bet taip pat ir Angli
joj, ir Prancūzijoj, ir visame 
pasauly komunistai vis pra
vardžiavo socialistuš “so- 
cialpatriotais/*’ “oportunis
tais,” “socialfašistais” ir da 
kitaip vien dėl to, kad sočia-, 
listai nesiima ginklų prieš 
buržuaziją.

Bet štai, Austrijos socia
listai panaudojo ginklą, ka
da klerikali&kai - fašistiška 
buržuazija užsimojo juos su
naikinti. Kovon stojo netik 
vyrai, bet ir jų moterys su 
vaikais. Mušėsi keturias die
nas ir naktis be jokios per- 
traukos, be jokio pasilsio.. 
Net klasiniai priešai prade- 
jo su pagarba kalbėti apie 
Austrijos socialistų narsumą 
ir pasišventimą ginant dar
bininkų reikalus. Išskyrus 
juodašimčius ir kitokius re
akcininkus, visas pasaulis 
pradėjo reikšti kovojan
tiems socialistams užuojau
tos.

Bet komunistams ir 
nepatiko. Ir Austrijos sočia-

dėjo koliot “darbininkų par- 
davikais.” Štai, komunistų 
organo “Laisvės” žodžiai:

“...Austrijos barikados paro
dė, kaip pardavinga yra social
demokratija. kuri, turėdama 
savo vadovybėje Austrijos dar
bininkų klasę, užnuodijo jos 
protą prieš revoliuciją...”
0 tuo tarpu faktas yra 

toks, kad didžiausi darbi
ninkų priešai yra patys ko
munistai. Pereitame “Kelei
vio” numery mes jau rašėm, 
kaip jie užpuolė ir suardė 
New Yorko darbininkų su
ruoštą masinį protesto mi
tingą prieš Austrijos valdžią 
dėl darbininkų žudymo. Juk 
tuo užpuolimu komunistai 
padarė didžiausį patarnavi
mą Austrijos klerikališkai- 
Eašistiškai valdžiai. Tariant 
“Naujienų” žodžiais—

“Sutrukdydami protesto mi
tingą, komunistai suteikė mo-. 
ralę pagelbą tiems Austrijos' 
galvažudžiams, prieš kuriuos 
.tas mitingas buvo rengiamas. 
To negana. Užpuldami socialis
tų ir darbininkų unijų viešą su
sirinkimą, Maskvos pastumdė
liai davė praktišką pavyzdį to, 
kaip smurto pągelba gali būti 
ardomas masinis darbininkų 
judėjimas. Lygiai tokiais pat 
žygiais pradėjo savo kontr-re- 
voliuoinę karjerą Mussoiini Ita
lijoje ir Hitleris Vokietijoje."

Ir buvusis Vokietijos siu- 
vėjų sąjungos pirmininkas 
Pietti, kuris dabar gyvena 
New Yorke ir matė komuni
stų sukeltą pradarą minėta
me protesto mitinge, pasakė, 
kad “lygiai tokia pat bepro
tybė pastatė Hitlerį prie 
valdžios?’ Lygiai taip elgda
vosi darbininkų mitinguose 
ir Vokietijos komunistai. 
Tas kartojosi ir kartojosi, 

sako, pakol darbinio
tapo tiek suskaidyti, kad 

atėjo Hitlerį k prade jo vi-.
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ROMOS KATALIKU KU
NIGAI BUO STERILI

ZACIJOS. /
T.

Žinios iš Vokietijos sako, 
kad Koelno apylinkės Ro
mos katalikų vyskupas liepė 
savo kunigams ir parapijo
ninis priešintis, jeigu Hitle
ris užsimanytų juos sterili
zuoti. Išleistame savo ap
linkrašty tąsai vyskupas pa- 

fcad—
“Stee«lizacijo8 klausime, ti

kintieji privalo vadovautis 
krikščionišku moraliu įstaty
mu, paskelbtu Vyriausiojo 
Bažnyčios Autoriteto. - Mes 
kreipiame jūsų dėmesį į sekan
čius dėsnius, nustatytus šven
tojo Tėvo: yra draudžiama pa
siduoti save sterelizaeijai, taip
gi draudžiama atiduoti kitą 
sterelizacijai. Taip moko Kata
likų Bažnyčia.”

Bet biblija sako, kad pats 
Kristus prigulėjęs tokiai se
ktai, kuros vyrai patys save . 
sterilizuodavę. Taigi, bėgda-įliatag, kurie mirė ant barika- sems- kapoti galvas.
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Diktatūros Naujaisiais 
amžiais.

Šiandien Europoje ir ki
tur paplitusios diktatūros nė
ra naujas daiktas: jų jau ne-1 
maža buvo senovės Romos I 
istorijoj, jų nemaža pasikar
tojo ir naujesniais laikais

Viduriniai amžiai dau
giausia praėjo su monarchi
jos vėliava. Visuose Euro
pos kraštuose viešpatavo di
desni ar mažesni karaliai, 
karaliukai, kunigaikščiai, 
hercogai, baronai ir kitokie 
tituluotieji, “Dievo pateptie
ji” nenaudėliai. Visi jie dau
giausia būdavo absoliutiniai 
(niekuo nesuvaržyti) valdo
vai, kurių noras ir valia bu
vo aukščiausias Įstatymas. 
Panorėdavo toks despotas 
ką nors nužudyti, užtekdavo 
įsakyti ir jo “valia” tuo 
švenčiausiai būdavo išpildo
ma (nužudydavo dažnai net 
ir savo motinas, brolius, se
seris, gimines ir tt.); susi
pykdavo dėl kokio menk
niekio su kitos šalies valdo
vu — ir renka vyrus, ir kelia 
karą; panorėdavo daugiau 
lėbauti — ir moka žmonės 
vos pakeliamus mokesčius. 
Šitokių "Dievo pateptųjų” 
kraugerių valdymas tęsėsi, 
galima sakyti, per visus niū
riuosius Viduramžius.

Diktatūros Francuzijoj. 
į Su šiokiomis tokiomis dik
tatūromis vėl susitinkame 
prasidedant naujiesiems 
amžiams. Pirmąją ryškesnę 
Naujųjų amžių diktatūrą 
galime laikyti kardinolo Ar- 
mand du Plessis de Riche- 
lieu (sk. Arman diu Plėšy 
de Rišeljė) diktatūrą Fran
cuzijoj 1624—1642 metais. 
Francuzijos karalium tuo
met buvo Liudvikas XIII, 
žmogus menkų gabumų ir 
ištižęs. O laikai buvd' nera
mus.; virė smarkiausios na
minės kovos tarp katalikų ir 
protestantų, Francuzijoj va
dinamų hugenotais. Kardi
nolas Rišeljė buvo Įžūlūs po
litikierius. Jis mokėjo prise
linti prie Liudviko XIII, ku
ris ji ir paskyrė savo minis- 
teriu. Bebūdamas ministe- 
riu, Rišeljė pasiglemžė i sa
vo rankas visą valstybės val
džią, ir pačiam karaliui 
Liudvikui XIII nieko nebe- 
palikdamas.

Iy štai, pirmasis kardinolo 
noras buvo — visai išnaikin
ti Francuzijos hugenotus. Ir 
tą savo norą jis sugebėjo 
kuo puikiausiai Įvykdyti. 
Mat, hugenotams buvo su
teiktos lygios teisės su katali 
kais gyventojais. Kard. Ri
šeljė Įsigeidė tas žmonišką
sias teises nuo hugenotų at
imtį. 1628 metais jis Įsakė 
apgulti ir paimti hugenotų 
tvirtovę La Rochelle (Ro- 
šel). 11 mėnesių francuzų 
kariuomenė laikė apgulus tą 
tvirtovę, kol ligos, badas, 
epidemija, neprivertė suvar-

1 “ < 
demoralizuoja darbininkų 
klasę!

SANDARIEČIŲ PROGRA
MAS PERMAŽAS.

“Sandara” 7-tame nume
ry, pirmame puslapy, rašo:

“Smagu mums pranešti, jog 
Chicagos sandariečiai rengiasi 
iškilmingai minėti Nepriklau
somybės šventę. Roselando ko
lonijoj bus populiarės iškilmės 
su programų, kalbomis ir šo
kiais..."

Vadinasi, kalbos ir šokiai

I

t

■u nu© sterilizacijos, Romos 
kunigai laužo krikščiony
bės tradiciją.

< •w
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4ų kovodami su ginklais Ir nežiūrint tokių skaw» i 
rankose už darbininkų kh* ižių pamokų, tie bepročiai tilptų visos 

ris da klykauja, vis ardo irsės reikalus, komunistai pra-
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gusius gyventojus pasiduoti. 
Iš daugelio gyventojų bebu
vo likus vos saujalė. Netru
kus buvo paimtos ir kitos 
hugenotų apsaugos vietos. 
Dauguma hugenotų bėgo iš 
Francuzijos.

Daugumai žmonių, drįsu
sių pasipriešinti Rišeljė dik
tatūrai, buvo nukirstos gal
vos. Tuo laiku Francuzijoj 
buvo jau šioks toks parla
mentas (seimas). Visi kara
liaus Įsakymai, prieš gauda
mi įstatymo reikšmės, turė
davo būti per s varstomi ir 
patvirtinami parlamento. 
Parlamentas galėdavo pri
dėti savų pastabų arba Įsa
kymą visai atmesti. Rišeljė 
to nepakentė ir iš parlamen
to tą teisė atėmė. Pirma bu
vo da šaukiami vadinamieji 
luomų susirinkimai, kuriuo
se galėdavo dalyvauti ir 
žemesnieji tautos sluoksniai 
ir tarti savo žodi. Rišeljė li
tai panaikino: žmonėms jis 
bepaliko tiktai teisę klausyti 
ir mokesčius mokėti, o viską 
kitą pasiėmė sau.

Rišeljė mirė 1642 metais. 
Sekančiais metais mirė ir 
karalius Liudvikas XIII. Ka
dangi naujasis karalius Liu
dvikas XIV tebebuvo dar 
vaikas, tai Francuzijos val
džią pasigrobė kitas klerika
las, kardin. Mazarini. Tai 
buvo žemos kilmės italas, 
gimęs Sicilijoj. Patekęs mi- 
nisteriu, jis panoro Įsigyti 
tokios pat valdžios, kokios 
turėjo Rišeljė. Prieš jo dik
tatūrą vėl ėmė priešintis par
lamentas. Dabar parlamen
tą palaikė ir Francuzijos ku
nigaikščiai, kurie taip pat 
nepakentė kardinolo Maza- 
rinio viešpatavimo. Kai Ma
zarini norėjo dar padidinti 
ir taip jau vos pakeliamus 
mokesčius, parlamentas už- 
protestavo ir tą Įsakymą at
sisakė patvirtinti. Tuomet 
kai kurie parlamento nariai 
buvo suimti ir pasodinti ka
lėjimam Francuzijos gyven
tojai, suprantama, kai vie
nas ėjo už parlamentą prieš 
diktatoriaus Įsiviešpatavimą 
ir priespaudą. Pradėjus vai
kyti parlamentą, gyventojai 
to nebegalėjo pakęsti ir Pa
ryžiuj sukėlė revoliuciją 
(vadinamą Frontą). Prie 
Paryžiaus tuojau prisidėjo 
ir kiti Francuzijos miestai. 
Jaunasis karalius ir jo moti
na iš Francuzijos pabėgo. 
Neužilgo savo kaili turėjo 
nešti ir pats kard. Mazarini. 
Bet jis ir užsieny nenurimo 
ir stengėsi vėl atsigriebti. Ir 
štai jis pasisamdė didžiulę 
kariuomenę (mat, pinigų tu- 
rėjo prisivogęs daug) ir ja 
vedinas atžygiavo vėl Pa- 
žium ir ji užgrobė. Visa val
stybės valdžia vėl atiteko 
diktatoriui kardinolui Ma- 
zariniui. Visiems laisvių ko
votojams, visiems diktato
riaus priešams, žinoma, bu
vo suruošta pirtis. Kas su
spėjo išnešti savo galvą už
sienin, tas likosi sveikas, o 
kam nepavyko, tai ir su gy
vybe reikėjo atsisveikinti. Ir 
visi panašus grobikai pana
šiai elgėsi ir tebesielgia.

Didžiausioji Rišeljė’s ir 
Mazarinio norai, žinoma, 
buvo savo valdžios, sustipri
nimas ir savo garbės padidi
nimas. Mirus 1661 metais 
kard. Mazariniui, visą val
džią savo rankosna suėmė 
pats karalius Liudvikas 
XIV. ,

Šitos kunigų ir karalių 
diktatūros Francuzijoj taip 
prislėgė gyventojus, taip
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1 sandariečių programą ne- juos apiplėšė ir įvargino, 
kad neužilgo kilo Didžioji 
Francuzijos Revoliucija, kū
jį nukirto galvą netik pa
čiam karaliui Liudvikui 
XVI-tajam, bet visiems bu
vusiems jo pakalikams.

sutelpa. Nejaugi jie jau ne
beturėjo iš ko nusipirkti sa
vo progrąmui truputį didės- ri 
nio lakšte popieros, kad su- 

.1___t *populiarės iš-,
kilmės?”
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

APIE BERNOTŲ 
NELAIMĘ.

Baisus reginys.
“Tai yra baisiausias regi

nys, kokį kada teko man ma
tyti,” pasakoja vienas ang
liakasys, kuris pats pirmas 
pribuvo Bernotams į pagel
bą. “Kone visas namas buvo 
ugnies apimtas. Bernotų šei
mynos nariai, katrie spėjo 
išnešti savo gyvybes, buvo 
vien naktiniuose rūbuose ir 
tie patys jau buvo apdegę 
ant jų gyvų kūnų; katrie ga
lėjo, tai vis dar draskė nuo 
savęs degančius marški
nius.”

“šaltis buvo apie 20 laips
nių žemiau zero, o kur ta iš
gąstis ir tas dejavimas dėl 
baisaus apdegimo, ir matant 
kaip dega jų du vaikučiai, 
kurių išgelbėti jau nebuvo 
galima jokiu budu’ Tikrai 
širdį veriantis reginys bu
vo,” pasakoja tas angliaka
sys.

Trys lavonai, du grabai 
i vieną duobę.

Bernotų mažiausieji šei
mynos nariai. Richardas ir 
Genovaitė, kurie žuvo ugny
je, buvo tuoj nuvežti pas 
graborių. Tačiau graborius 
žino, kad Bernotų šeimyna 
neturėjo pinigų, namai ir 
rakandai nebuvo apdrausti, 
tai nelengva bus apmokėti 
palaidojimo lėšas. Veikiau
sia reikės rinkti aukas, kad 
sušelpus likusius gyvuosius.

Graborius todėl patarė 
abudu vaikučiu sudėti į vie
ną grabą, tai bus mažesni 
ekspensai. Šeimynos nariai 
ir visi kiti sutinka su grabo- 
riaus nuomone; nors ir ne
būtų kaip reikia, bet ką da
lysi, kad neturtas priverčia 
nrie visko ’

Besirengiant prie laidotu
vių, gauta žinia, kad ir Ele
na jau mirė ligoninėj. Nu
tarta palaukti su laidotuvė
mis ir Eleną sykiu palaidoti 
—bus mažesni ekspensai. 
Bet Elena jau negali tilpti į 
tą patį grabą.

Parūpinta du grabai trims 
lavonams, bet nutarta palai
doti visus į vieną duobę, kad 
butų mažesni ekspensai... 
Taip galvojo dauguma ge
riausių Bernotų draugų ir 
prietelių, kurie ir patys dau
gumoj yra vargo bitės, ang- 
iakasiai.

Utarninko rytmetį, 13 va
sario, šiaurys vėjas negai
lestingai putė ir nešiojo 
sniegą; šaltis buvo didelis ir 
be gerų drabužių buvo ne
malonu išeiti laukan. O šios 
apylinkės angliakasiai nela
bai turtingi šiltais ir gerais 
drabužiais. Tą dieną buvo 
'šlydėti trįs lavonai dviejuo
se grabuose, dalyvaujant 
laidotuvėse neperdideliam 
skaitliui angliakasių ir jų 
šeimynų iš priežasties šal
čių. Ir palaidota trys lavonai 
dviejuose grabuose ir vieno
je duobėje.

Kiti Bernotų šeimynos 
nariai sveiksta.

Paskutinėmis dienomis te
ko sužinoti, kad kiti Berno
tų šeimynos nariai jau sveik
sta. Pasveikę jie turės pra
dėti visą gyvenimą iš naujo.

Ištikus nelaimei, geri žmo
nės pasiskubino su pagelba 
nelaimingai šeimynai; vieni 
3udovanojo šiokių tokių dra
bužių, kiti rakandų, treti su
teikė šiokią tokią pastogę.

Reporteris.

NUBAUDĖ VIRŠAITI.
Panevėžio apylinkės teis

mas, Rozalimo vaisė, viršai
tį Modestavičių už apšmei
žimą vieno mokytojo nubau
dė 7 parom arešto arba 100 
litų baudos.

DAUGIAU ŽINIŲ 
ŠEIMYNOS

EXPORT, PA.
Teko patirti daugiau ži

nių apie tą nelaimingą atsi
tikimą, kuris ištiko Exporto 
lietuvių suvargusių anglia- 
kalių Bernotų šeimyną 8 va
sario naktį. Jau praeitą kar
tą rašiau, kad gaisras kilo 
Bernotų namuose nakties 
metu, kada visi miegojo, ir 
ugnis sunaikino netik nuo
savus namus ir rakandus, 
bet ir 2 maži vaikučiai žuvo 
liepsnose, mergaitė 8 metų, 
o berniukas 18 mėnesių. Ki
ti šeimynos nariai drūčiai 
apdegė; ypač motina ir 2 
dukteris skaudžiai nukentė
jo. Viena duktė, 22 metų am
žiaus Elena, antrą dieną mi
rė.

Gaisro priežastis ir kaip 
žmonės gelbėjosi.

Tikros gaisro priežasties 
niekas kol kas nežino, bet y- 
ra spėjama, kad ugnis ki
lo iš perkaitinto pečiaus, nes 
tuomet buvo dideli šalčiai ir 
visi žmonės smarkiai kūrino 
pečius, kad sušildžius šaltus 
savo namus. Paprastai, 
biednų darbininkų namuose 
nėra Įtaisytų tinkamų pečių 
namams apšildyti; dažnai 
yra vartojami palaikiai ma
žiukai pečiukai, kad nesude
gintų daug anglių. Ir tie ma
ži pečiukai yra tik virtuvėje, 
iš virtuvės bandoma apšil
dyti visą stubą. Dėl to daž
nai ir įvyksta gaisrai biednų 
darbininkų namuose.

Taip, turbut, atsitiko ir 
Bernotų namuose. Bernotų 
šeimyna 8 vasario nuėjo gul
ti ankstokai, ir apie 11 vai. 
pajuto, kad miegamieji 
kambariai jau pilni durnų. 
Motina pirmiausia pabudus 
ir pajutus pavojų, pirmiau
sia puolė gelbėti savo 18 mė
nesių vaikutį Richardą ir 8 
metų Genovaitę. Pagriebus 
kūdikį į glėbį ir mergaitę už 
rankutės, puolėsi prie durų 
bėgli laiptais žemyn ir lau
kan. Bet kaip tik duris pra
darė, liepsnos ją parmušė 
su vaikais. Vaikučiai nusiri
to laiptais žemyn, tiesiai į 
ugnį, o motina šiaip taip su
silaikė. Jai į pagelbą pribu
vo vyresnysis sūnūs Edvar
das ir ištraukė iš ugnies, bet 
prie savo broliuko ir sesutės 
jis negalėjo prieiti. Kiti visi: 
šeimynos nariai vargais ne-, 
galais išsigavo per langą iš 
miegamųjų kambarių, bet 
visi drūčiai apdegę. Ypač 
Elena baisiai apdegė ir ant
rą dieną mirė ligoninėj.

Kada pribuvo ugniagesiai 
iš visų apylinkių, tai jau nie
ko nebuvo galima išgelbėti, 
tik išėmė iš po degėsių apde
gusius dviejų vaikų lavonus, 
o apdegusius šeimos narius 
pagelbėjo nuvežti į ligoninę.
Nuosavi namai ir rakandai 

nebuvo apdrausti.
Bernotų šeimyna gyveno 

Exporte daugiau kaip 25 
metai ir visą laiką dirbo an
glių kasyklose; turėjo įsigy- 
ję ir nuosavą namuką, taip 
sakant, savo pastogę. Šiais 
depresijos laikais angliaka
siai gyvėno sunkiausius lai
kus. Bernotų šeimyna irgi ii-, 
gai nedirbo, o jeigu ir dirbo 
kiek, tai vos tik ant duonu
tės užsidirbdavo. Apdrausti 
nuo ugnies namus ir rakan
dus nebuvo dolerio, tai taip 
ir buvo laukiama vis geres
nių laikų... Ir štai, belau
kiant geresnių laikų, ištiko 
gaisras ir sunaikino viską, 
viso gyvenimo darbą, nuosa
vą pastogę ir viską, ką tik 
turėjo.

DETROIT, MICH.
Atsišaukimas į visus dailės ■ 

mylėtojus.
Detroite susiorganizavo, 

naujas lietuvių darbininkų 
choras, po vardu: Detroito 
Lietuvių Dailės Choras. Tū
li draugai jau senai pageida
vo tokio choro, prie kurio 
galėtų prigulėt kiekvienas 
darbininkas bei darbininkė 
be skirtumo politinių bei re
liginių įsitikinimų. Dabar 
tokis choras jau pradeda gy- 
vuot, jau turėjo pirmas pa
mokas.

Chorą vadovauja — mo
kina gabus ir energingas 
mokytojas gerb. J. Žuronas. 
Iš dabar jau esančių choris
čių pareiškimų, yra aišku, 
kad choras neprigulės jokiai 
partijai ir veiks tik kaipo 
darbininkų choras, kaipo 
bendro fronto choras.

Pirmame choro narių su
virinkime tapo išrinktas ir 
choro komitetas, kuris susi
deda iš sekančių asmenų: 
oirmininkas, L. Linkus; pro
tokolų sekretorė St. Masytė; 
pin. sekretorius. A. Račkus; 
ždininkas, G. Raško; kores
pondentu, K. Morkūnas. Jau 
dabar chore yra apie 35 na- 
’iai-rės, bet reikia dar dau
giau narių-dainininkų.

Todėl mes atsišaukiam į 
visus Detroito ir priemiesčių 
’ietuvius darbininkus, vyrus, 
moteris ir merginas, kurie 
myli dailę, muziką, dainas, 
"r abelnai meną, ir kviečia
me prisidėt prie naujo Dai- 
ės Choro.

Choro pamokos būna 
kiekvieną nedėldienį. Lietu
vių svetainėje, 25-th st. ir 
Vernor Highvvay. Prasideda 
2 vai. po pietų.

Kurie galite dainuot, 
kviečiame ateiti ir prisidėt 
orie choro.

Choro sekr. St. Masytė.
P. S. Vasario 11 d., choro 

nariai savo susirinkime nu
tarė parašyt tokį atsišauki
mą ir pasiųst net keliems lie
tuvių laikraščiams Ameri
koje. St. M.

DETROIT, MICH.
Rengia gražų pasilinks

minimą.
Kovo 3 d., subatoje, LSS. 

116 kp. rengia gardžią gry
bų vakarienę. Šokiai prasi
dės nuo 7 vakare, Bohemian 
salėje, Tillman ir Butternut 
gatvių kertėj, West saidėje.

Detroito visuomenę pra
šome atsilankyti į šį puikų 
parengimą ir smagiai pra
leist laiką su Detroito socia- 
.istais. Įžanga pigi, tik 35c. 
ypatai. Visi smagiai pasišok
simi ir gardžiai pavalgysime. 
Jus žinote, kad socialistai 
visados remia visokį darbi
ninkų judėjimą, o taipgi ir 
lietuvių x svarbius reikalus, 
:odėl atsilankykit skaitlin
gai ir pas juos.

Sekr. V. Gumbris.

DETROIT, MICH.
Užmušė Joną Jurgelą.
Vasario 3 d. vakare, ei

nant jam skersai West Ver- 
nor Highvvay, ties Beecher 
avenue, užvažiavo automo
bilius ir užmušė jį ant vietos.

Jurgela buvo 51 metų am
žiaus ir buvo gana stiprus ir 
sveikas vyras. Pirm 20 metą 
lis risdavosi su drutuoliu 
Kundrotą. Velionis seniau 
yra apkeliavęs daug lietu
viškų kolonijų Amerikoje ir 
pažinojo daug žmonių. Pa
liko nubudime žmoną, du 
broliu ir seserį Amerikoje, 
ir brolį ir seserį Lietuvoje. 
Velionis kilęs iš Suvalkų 
gub., Šunskų parapijos, Beb- 
rinskų kaimo. Lai būna mu
sų amžina jam atmintis.

Anna Masalski*.

Orančių Paroda Calif orui joje.

čia parodyta orančių paroda San Bernardino mieste. CaUfornijoj. Visa 
šita architektūra buvo padaryta iš apelsinų.
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ELIZABETH, N. J. Ateinantis seimas SLA.
Skelbia nebotus dalykus. |Pąme|y^ ar delegatai suge- 

J įbes įvertinti žmogų, kuris 
“Laisvė” rašo, kad čia per visą savo gyvenimą eik- 

didelis bankas užsidarė ir vojo energiją lietuvių labui, 
nunešė darbininkų pinigų' Patriotas,

Pittsburgh, Pa.$3,900,000.
Turbut “Laisvė” nori dau- ■ 

giau aukų, kad taip rašo. Iš- 
tiesų gi čia bankas neužsi-' 
darė ir jokių pinigų nenu-į 
nešė, tik išmoka kas sąvai-* 
tė. Į mėnesį duoda §100, o į 
sąvaitę §25. Dauguma ban
kų čia taip daro.

Toliau “Laisvė" rašo, kad 
Emma Goldman apsistojo' 
skebiniam viešbutyje Asto-į 
rijoj, kur darbininkai strei
kuoja. Reiškia, jai nerupi 
darbininkų reikalai. Bet So
vietų Sąjungos ambasado-Į 
rius Troyanovskis irgi tan
kiai lankosi tame viešbuty-! 
je. Tai reiškia, ir jam nerupi, 
darbininkų gerovė. Jisai j 
kožną nedėldienį tame hote-Į 
Iv vakarienes valgo. Pati Į 
“Laisvė” taip praneša.

Kažin kaip ji da nepara
šo, kad tą viešbutį valdo so
cialistai? J. D.

Kas Mums Rašoma.

S. L. A. REIKALAI
Detroito Seimas išrinks Dr. j 

A. L. Gaičiuną kvotėju.
Dr. Graičiunas nuo 1894 

metų priklauso į SLA. ir per 
tą visą laiką nei karto nebu
vo suspenduotas. 1897 me
tais buvo seimo delegatas 
Philadelphijoj, ir paskui da
lyvavo visuose kituose sei
muose.

Jis išbuvo perdaug metų 
SLA. 36 kp. prezidentu ir iš
augino kuopą virš 600 narių. 
Kai SLA. prezidentas St. 
Gegužis suskaldė minėtą 
kuopą, ji nupuolė upu ir na
riais.

Reikia neužmiršti, kad dr. 
Graičiunas yra suorganiza
vęs suvirs keturiasdešimts 
SLA. kuopų. Kuris iš lietu
vių daktarų gali susilyginti 
3u šiuo Graičiuno rekordu?

Iš lietuvių daktarų, Grai- 
eiunas pirmutinis pakėlė 
balsą prieš visokius šundak
tarius. Kad supažindinti lie
tuvius su ligų priežastimis 
ir kaip užlaikyti sveikatą, 
i-ras Graičiunas sumanė, 
kad SLA. organe “Tėvynė
je” butų įvestas sveikatos 
skyrius. Dėl to skyriaus įve
dimo “Tėvynėje,” d-ras 
Graičiunas buvo išjuoktas. 
Bet dabar visi laikraščiai tu
ri sveikatos skyrius. Kad į- 
vertinus to nenuilstančio ve
terano veikėjo nuopelnus, 
jeigu delegatams SLA. sei
me rūpės teisybė, jie išrinks 
jį SLA. daktaru-kvotėju.

Dirbdamas Amerikos lie
tuvių labui, dr. Graičiunas 
turto nesusikrovė, todėl ne
tari pinigu apmokėti lėšų 
savo delegatams.

KAIP PITTSBURGHO LIETUVIAI MI
NĖJO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

16 vasario sukako 16 me- nesimatė nė “tautiškumo,”
tų Lietuvos nepriklausomy
bės ir pirmas pas mus atsiti
kimas, kad tautininkai dirbo 
kartu su kunigais. Bet tikre
nybėje tame apvaikščiojime

Iš Scrantono, Pa. — Va
sario 18 d. tautinė parapija 
minėjo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tuves. Dalyvavo taipgi Jau
nimo Draugija ir “Birutės” 
Choras. Posėdį atidarė 
trumpa prakalbėle Mykolas 
Balčiūnas. Kalbėjo kun. 
Vaicekauskas, kun. Brazys 
ii- p. K. Demikis. Choras 
p-lės Adelės Gustaitytės ve
damas gražiai padainavo, o 
p-lė Gataveckaitė graudin
gai padeklamavo “Prie sū
naus kapo.” Toliau buvo 
spektaklis apie Lietuvos 
kentėtus vargus, kuriuos pui
kiai atvaizdavo p-lė Aldona 
Straigytė. Gerai taipgi lošė 
Antanina Mankevičiutė, 
Marijona Jastremskytė, Juo
zas Raulinaitis, Juozas Ka- 
ranauskas ir Vladas Kara- 
nauskas. Salė buvo pilna 
žmonių.

Jaun. korespondentas.

MANCHESTER, CONN.
Atsišaukimas į vietos lietu

vių visuomenę.
Kaip jau daugumui yra 

žinoma, ateinančią vasarą 
jaunas ir gabus lietuvis la
kūnas, J. R. James-Janušau- 
skas, pasiryžęs skristi aero
planu iš New Yorko į Kau
ną. Tam reikalui daugelis 
lietuvių rūpinasi sukelti rei
kalingą sumą pinigų.

Manchesterio lietuviai ir
gi privalo prisidėti prie šito 
istorinio ir garbingo darbo. 
Jau yra Manchesteryje susi
tveręs ir komitetas, kuris ir 
darbą jau pradėjo ir kviečia 
visus lietuvius prisidėti prie 
bendro veikimo, arba sutei
kti piniginę paramą sulvg 
savo geriausios išgalės.

Komitetas:
P. Ambrazas, A. Biruta, 

J. Giraitis, Jonas Brazaus
kas, Vitalija Delnickienė, 
J. W. Kaminskas ir Klemen- 
tina Karpųškienė.

Iš Cleveland, Ohio.—Lie
tuvos neprigulmybės pami- 
nėjfrną čia ruošė visos drau
gijos išvien. Vasario 18 d. 
visi susirinko prie salės, pas
kui su vėliavomis numarša- 
vo į Lietuvių Darželį, kuris 
randasi miesto parke, sudė
jo vainikus ant Basanavi
čiaus biusto ir pasiklausę 
kalbėtojų vėl sugryžo į Lie
tuvių Salę, kur buvo paruoš
ta vakarienė. Čia vėl buvo 
kalbų, dainų ir muzikos. 
Muzikalę programos dalį 
išpildė šie asmenys: Alvina 
ir Domicėlė Salasevičiutės, 
Juozas ir Petras Luizai, Ele
na Grigiutė, Adelaidė Mi- 
liauskiutė, Aldona Vilkelis, 
Anelė Kavaliauskienė ir Bi
rutė Vaitkevičiūtė. Aukų L. 
K.Darželiui surinkta $40.02. 
Be to, parduota 108 Vil
niaus pasai, už kuriuos pini
gai eis į Vilniaus geležinį 
fondą. Jonas Jarus.

Serą n ton, Pa.— Sausio 27 
d. mirė Juozas Fogelis. Ve
lionis buvo da nepersenas 
žmogus, palikožmoną, du 
sūnūs ir dvi dulaeris. Palai
dotas tapo Arlington, N. J. 
kapuose. Iš Lietuvos paėjo 
iš Margavos kaimo, Igliau
kos valsčiaus. Lai būna am
žina atmintis.

Stela Fogelienė,
1104 Albridge avė., 

Scranton, Pa.
Besisiidydamos per dide

lius šalčius Providence’o 
mieste sudegė atskirose vie
tose 3 moterys. Viena iš jų 
mokytoja.

PITTSBURGH, PA.
Kas dalyvaus “Naujienų” 
20-ties metų sukaktuvių 

iškilmėse.
Jau buvo rašyta, kad Pitls- 

burgho “nau jieniečiai” 4 ko
vo rengia “Naujienų" 20 
metų sukaktuvių paminėji
mą Lietuvių Mokslo Draugi
jos svetainėje. 142 Orr st., 
ant Soho.

“Naujienos" yra seniau
sias ir didžiausias pažangus 
Amerikos lietuvių dienraš
tis, kuris per 20 audringų 
metų nenuilstamai gynė A- 
merikos ir Lietuvos lietuvių 
reikalus.

Šitų sukaktuvių proga yra 
rengiamas gražus vakaras, 
kuriame dalyvaus Pittsbur- 
gho ir apylinkės geresnės 
meno spėkos, šitose iškilmė
se dalyvaus ir pats “Naujie
nų" redaktorius P. Grigai
tis, kuris veda “Naujienas” 
nuo pat jų atsiradimo, reiš
kia, per 20 metų. Jis pasakys 
mums įdomią prakalbą. 
Bus ir daugiau gerų kalbėto
ju.

Koncertinę vakaro dalį iš
pildys šios dainininkės, so
listės ir solistai: Alex Sa
dauskas, V. Paulekiutė, M. 
Grinienė, S. Zalenauskaitė, 
Jadvyga ir Estella Plukiutės 
ir cleveland iečių žymiausia 
dainininkė Bronė Rasiliutė.

Be šitų bus dar pianistė 
Milda Virbickaitė, smuiki
ninkas Kazys Savickas, 
smuikininkė Milda Liepiu- 
tė, bus Jono Vajausko or
kestrą ir Bliumerio akordinų 
orkestrą.

Matote, programa bus di
delė ir graži, tad bukim visi 
kaip vienas “Naujienų” 20 
metų sukaktuvėse, kovo 4 d., 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
svetainėje. Vakaras prasi
dės nuo 7:30 vai.

S. Bakenas.

Brooklyno Socialistų 
Pokilis.

*Kovo 4 d. Brooklyne bus 
lietuvių socialistų prakalbos 
ir vakarienė Piliečių Kliubo 
salėj, 80 Union avė.

Kalbės adv. Bagočius iš 
Bostono ir tikimasi kad bus 
adv. Gugis iš Chicagos. Po 
prakalbų ir vakarienės bus 
smagus šokiai. Socialistai 
prašo į savo pokilį visus 

f Brooklyno lietuvius.

nė “patrijotiškumo.”
Pirmiausia pradėjo kal

bėt nekoksai žmogelis, ku
ris tikrenybėje neturėtų būt 
leidžiamas ant pagrindų 
prieš tokią skaitlingą publi
ką. Jis pats nežinojo, ką jis 
nori pasakyt. Iš įsitikinimų.
matoma, žmogelio butą ku
niginio. “Pašlovino” seseris 
kazimierietes ir franciškie- 
tes, ir pasisakė, kad jis pats 
esąs bemokslis, nes rusų mo
kyklose “seserų” nebuvę, ir 
todėl jis nieko gero išmokt 
negalėjęs.

Pačioje pradžioje kalbėjo 
P. Mažiukna, teisybė, jo kal
ba buvo rimta ir jis nušvietė 
apvaikščiojimą Lietuvos ne
priklausomybės tiksliai. Už
baigdamas kalbą, priminė, 
kad vakaras yra tikrai be- 
partijinis ir jokie įsitikini
mai nebus liečiami.

Tačiaus ir tas pasižadėji
mas nebuvo išlaikytas. Kaip 
tik atėjo eilė kalbėt kun. Mi- 
siui, tai visų pirma jis savo 
kalboje puolė “Naujienų” 
reporterį. Gal tas reporteris 
to užsipelnė, tečiaus toks už
sipuolimas buvo ne vietoje. 
Be to, kun. Misius savo kal
boje tvirtino, kad visus did 
vyrius pagimdė katalikės 
motinos. Reiškia, ir čia ku
nigėlis visai tiksliai rekla
mavo savo biznį—tikėjimą. 
O juk buvo pasižadėta mi
nėt nepriklausomybę nepar- 
tijiniai.

Be to. kunigas tokiu pasa
kymu apsimelavo. Jis žino, 
kad ne visos Lietuvoje moti
nos katalikės ir ne visi “did
vyriai” Lietuvos katalikai. 
Tai kam kišt savo kromelį 
kur visai nepriderėjo?

Kur kas teisingiau butų 
kun. Misius padaręs, jei bu 
tų pasakęs, kad visi lietuvių 
katalikų kunigai yra gimę iš 
jų pirmtakunų motinų stab
meldžių, kurių tikėjimas bu
vo daug prakilnesnis už da
bartinį Romos katalikišką.

Kalbėjo ii- miesto majo
ras, bet jis savo kalboje lie
tuviams garbės nesuteikė. 
Jis pasakė, ateiviai iš Ameri
kos daugiau išneša, negu 
duoda jai gero, ir užbaigęs 
savo kalbą majoras išėjo.

Beje, vakare dainavo ir 
vienuolių auklėtinės porą 
dainelių, bet nieko ypatingo, 
dainavo gana prastai.

Dvi mergaitės buvo lietu 
viškuose kostiumuose, ku
rios buk vaizdavo Lietuvą. 
Bet buvo aprengtos taip ne
tiksliai, kad spalvos buvo ‘ 
daugiau rusiškos ar ungariš- 
kos, negu lietuviškos.

Profesorius Medonis turė
jo garbę pagarbint airius, 
nes jis savo chore turėjo ke
lis airišiukus ir išmokino po 
porą žodžių juos lietuviškai. 
Pastatęs juos prieš publiką 
išgyrė, kad airišiukai dai
nuoja lietuviškai. Lietu
viams iš to taipgi jokios gar
bės nebuvo. Lietuvių mer
gaičių ir bernaičių yra kin
kas geriau dainuojančių, ta
čiaus saviškių talentų publi
kai nedavė, l>et parodė ai- 
rišiukus.

Abelnai, apvaikščiojimas 
gero Įspūdžio nedavė. Rei
kia pasakyt, kad pirmesni 
ap vaikščiojimai, kuomet
Pittsburgo tautininkai dirb
davo su socialistais, būdavo 
kur kas įspūdingesni. Būda
vo daug gyvesni, programas 
būdavo kur kas įvairesnis, 
pasireikšdavo daugiau ir pa
trijotiškumo. Žmonių ūpas 
būdavo daug reikšmingesnis 
ir skirstydavos su didesniu 
pasitenkinimu.

Baręs Apvaikšč.
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'VOKIETIJOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS POLITIKA•» 

IJ

PLANAS NACIONALFA-» 
ŠISTŲ DIKTATŪRAI 

SUNAIKINTI.

Sukakus vieneriems metam 
nuo nacionalsocialistinės dik 
taturos, įsigalėjimo, Vokiet 
jos socialdemokratų partij 
publikuoja naujai nukaltą pre 
gramatišką žodį, kurį či 
trumpindami atpasakosime.

I. REVOLIUCINĖS KO
VOS SĄLYGOS.

Kovoje su nacionalsocia 
listine diktatūra negalima 
joks kompromisas, reformiz 
mui ir legališkumui nėr: 
vietos. Socialdemokratų tak 

' tiką nustato vien tikslas iš 
kovoti valdžią valsytbėje, j 

j sutvirtinti, kad laidavus so 
icialistinės santvarkos įgy
vendinimą. Diktatūrai nu 
versti tinka visos priemonės

Revoliucinė kova reikalau 
ja revoliucinės organizaci 
jos. Senas aparatas nebetin 
ka naujoms kovos sąlygoms 
jo ir nebėra. Mes negalinu 
laisvai pasirinkti naujų or- 

.ganizacijos formų. Priešą 
I tebėra galingas. Mes esam' 
. išblaškyti. Buriasi mažo 
'socialsitų grupės. Brangia uz

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.----------------------£--------- Z--------------

' Visomis išgalėmis kovoti 
, dėl dirbančiųjų gerbūvio pa
tikrinimo, dėl bedarbių į- 
ungimo į gamybos procesą, 
dėsti kovotojų frontą, su- 
listyti jų sąmonėje šių sie- 
imų sąryši su diktatūros 
uvertimo tikslais, — štai 
irmutinis revoliucinio dar- žyme, laisvės panaikinime ir 

■> uždavinys. 1 žudymuose.
Demokratinių teisių atsta-! Paskirti revoliucines vy- 

■mas yra būtinas, kad dar- riausvbes įgaliotinius į svar- 
‘ninkų judėjimas vėl virstų blausias justicijos vietas. Iš 
lašiniu judėjimu, kad so- pagrindų reformuoti justici- 
’alistinę išsilaisvinimo ko- ją.
ą padarius pačių masių są- 
'oningų judėjimu. Bet ko- 
i dėl demokratijos virsta 
ova su diktatūra, kova dėl 
'risko sutriuškinimo nacio- 
°lsocialistinio režimo. Ši 
ova yra tik pereinamas ke- 
ris j visišką valdžios užka- 
'avimą. Jei neįvyks išorės 
atastrofų. tai despotija gali 

'uti nuversta tik revoliuci-į 
’ėse kovose. Kova bus lai- 
■ėta, kai objektyvinę revo- 
’ucinę situaciją panaudos 
asiryžusi, radikalios kovos 

’vasios kupina, prityrusio 
lito vedama revoliucinio 
-'cializmo partija. Pergalė 
?augs iš pačių masių veik
os.

Sudaryti revoliucinį tribu
nolą.

Nuteisti, atimant piliečio 
teises, visus valstybės prasi
kaltėlius, jų politinius bend
rininkus bei padėjėjus, biu
rokratus ir teisėjus, kurie 
dalyvavo konstitucijos lau-

KŪDIKIO PRIEŽIŪRA.

Rašo Dr. J. P. Poška, gydytojas 
ir chirurgas, narys A.L.D. d-jos.

nežiurint ką nedarysi, visvien 
kūdikis ar motina miršta. Bet 
jeigu viskas yra atlikta ir išda
ryta, tai kad ir nelaimė atsitin
ka. lengviau yra ją panešti.

Kūdikiai, kurie išaugo sveiki 
fiziniai ir protiniai i vyrus bei 
merginas, yra naudingi sau ir 
tėvams suteikia daug malonumo 
bei pagalbos.

Auginkime sveikus vaikus, o 
išauginsime sveiką tautą.

i

Auginti ir prižiūrėti savo ku- 
likj yra daug vargo, bet yra 
ie galo daug ir malonumo. Jo 
jaunutė gyvybė, jo švelnutis, 
minkštutis kūnelis atiduotas į 
tėvų rankas tam, kad jie jį tin
kamai išaugintų bei išauklėtų.

Ne tik ant tėvų remiasi kūdi
kio gyvybė, priežiūra bei saugo
jimas jo pačioje mažutystėje, 
bet ir jo fizinis bei protinis vys
tymasis priklauso nuo to, kaip jį 
tėvai prižiūrės, kaip jį augins.

Pagrindas kūdikio personališ- 
kumui susidaro iš mažens. Tė
vai, kurie supranta savo šventas 
pareigas, žinodami, kad kūdikio 
gerovė, sveikata bei pati gyvybė 
priklauso nuo jų pačių, rūpina
si kuodaugiausiai suprasti ir 
prižiūrėti kūdikio reikalus.

Kūdikio priežiūra prasideda 
nuo to laiko, kuomet užsimezga 
pati jo gyvybė. Motina gali su-j 
žaloti kūdikį prieš jam gimsiant.' 
per devynius mėnesius, taip pat 
kaip po gimimo per tą patį laiką. 
Suvargusi motina, kuri neturi' 
tinkamo gyvenimo, naudingo po
ilsio bei reikalingo maisto, nega
li duoti kūdikiui to, ko pati netu
ri, būtent: sveikatos. Iš antros 
pusės, motina, gyvendama kad 
ir pertekliuje, bet jeigu tinka- 

. „ niai neužsilaikys, gali padarvtidirbamą žemę daug žalos ir negimusiam kūdi
kiui.

I Kalbėdami apie kūdikių svei
katą ir motinų pareigas, mes ne
galime pamiršti, kad ir tėvas 
taip pat yra atsakomingas už 

i jų motinos sveikatą.

NRA Statoma Prieš 
V isuomenės T eismą.Išvalyti biurokratinį apa- 

rata.
Organizuoti patikima po

liciją ir kariuomenę. Visiš
kai pakeisti karininkų kor
pusą.

Panaikinti darbininkiją 
suvaržančius įstatymus.

Suteikti visiems pilie
čiams lygias teises, be rasių 
’r religijos skirtumo.

Atskirti bažnyčią nuo val
dybės.

Uždrausti kontrevoliuci-
"•ę agitaciją.

Tuojaus pat išleisti būti
ms socialinius, ūkio ir fi- 
■ansų įstatymus.

Seno pelitinio aoarato su
laužymas turi būti laiduotas 
’askaiton jo buvusiu visuo
meninių atstovų. Tam yra 
'mtina:

Tuoiaus pat nusavinti be 
’tlyginimo dvarus, suvalsty
binti miškus, ‘ 
nanaudoii, valstybei uade- 
’ant. patvariems paskiriems 
’kiams bei žemės ūkio dar
bininku valdomiems bend
riems ūkiams sudaryti. I

Neatidėliojant nusavinti vaiku" bei 
be atlyginimo stambiąją jn- Dažnai pasitaiko, kad tėvas visą 
lustriją. , ...................

Suvalstybinti reicho ban- čių, pats nei liuosomis valando- 
’<ą.

Suvisuomeninti didžiuo- 
ius bankus, pavedant juos 
'aidžios paskirtai vadovy- 
ei.
Tik patikrinus revoliuci- 

galią ir visiškai sutram- 
’žius kontrrevoliucijos po-J 
’icijas, prasideda laisvos 
’alstvbės statymas. Šaukia- 
ia liaudies atstovybė, iš- 
;nkta visuotiniu, lygiu, be- 
mišku ir slaptu balsavimu 

’tskiruose rinkimų rajonuo- 
e. Pirmą rinkimų rajonų 
°skirstvmą atlieka revoliu- 
inė vyriausybė.
Liaudies atstovybės abso- 

’utine dauguma renkama 
'rašto vyriausybės galva, 
uri skiria ministerius. Iki 
ių rinkimų revoliucinė vy- 
•iausybė eina savo pareigas. 

Despotinį centralizuotą 
■ežimą pakeičia laisva vietų 
avivalda.

Vasario 27 dieną Wash- 
ingtone prasidės viešas 
NRA teismas. Valdžia kvie
čia visus piliečius duoti 
skundus prieš NRA arba 
kritikuoti jos veiklą. Kas ne- 

’ gali tame teisme dalyvauti 
asmeniškai, tas gali nusiųsti 
savo pareiškimą raštu. Ad
resuoti juos reikia vyriau
siam NRA administratoriui 
gen. Johnsonui, Washing- 
ton, D. C.

’ j Ruošdama šitą teismą, 
J valdžia nori patirti, ką vi

suomenė mano apie jos vy
kinamąjį krašto atstatymą, 
kuris paprastai via žinomas 
trim raidėm: NRA.

Pasirodo, vadinasi, kad 
Washingtono valdžia kriti
kos nesibijo. Priešingai, ji 
uati kviečia piliečius kriti
kuoti jos politiką, nes tik iš 
kritikos galima pasimokinti 

■’iba klaidų išvengti.
Vėliau. 5, 6, 7 ir 8 kovo 

dienomis, Washingtone i- 
vyks milžiniška NRA reika
lais konferencija, i kurią yra 
pakviesta 7,000 visokių or
ganizacijų bei jų atstovų. 
Posėdi atidalys savo prakal
ba pats prezidentas Roose- 
veltas.

šitoj konferencijoj bus 
svarstoma kritika, skundai 
:r nurodymai, kurie bus vi
suomenės patiekti NRA vie
šajame teisme vasario pa
baigoje.

Šitie du susirinkimai, teis
mas ir konferencija, bus lyg 
’r koštuvai, per kuriuos bus 
perkošti visi NRA planai. 
Kas pasirodys negera, tas 
bus išmesta, o kas gera—pa- 
:kta. Jej'pu kas patieks nau- 

;ų praktišku sumanymų, tie 
bus priimti kaip pataisymas 
■>r papildymas prie NRA.

Šitaip peršlioti, išvalvti ir 
■»ataisvti NRA kodeksai bus 
mlutinai užtvirtinti ir palik- 
i pačiai pramonei sulyg jais 
avo reikalus vesti.

—O kaip didelis buvo ta
vo dvaras, tėve?

— Aš, Maike, jokio dvaro 
neturėjau.

—Tai kodėl tu kalbi 
dvarininkus?

—Maike, aš stoju ne 
dvarininkus, ale už šventą voliucionieriu 
teisybę.

—Bet teisingumas reika
lauja, tėve, kad dvaių žemė 
butų atiduota žmonėms, ku
rie jos neturi, o iš jos turi 
pvventi. Dvarininkai patys 
žemės nedirba, o prie to da 
perdaug jos turi, todėl ji turi 
būt iš jų atimta.

—Tu, Maike, kreivai tei
singumą supranti.

—O kaip tu jį supranti, 
fėve?

—Aš ji suprantu ta iii 
Maike, kaip pats ponas Die
vas yra išvirozijęs.

—O kada tu su ponu Die
vu kalbėjai, tėve?

—Aš pats su juo nekalbė
tu. Maike, ale zakristijo
nas man skaitė jo žodžius iš 
švento rašto. Tenai pasaky
ta taip: "Atiduokit ponams, 
’'as yra ponu, o žmonėms, 

as žmonių.”
— Labai gerai, tėve. So- 

■ialdemokratai sako lygiai 
a pati. Jie sako: atiduokim 

nonams. kas ponų, o žmo
nėms, kas žmonių. Bet ka
dangi ponai visi yra tingi
niai ir nieko neturi patys sau 
nasidarę. tai jiems nėra kas 
ir duoti. Ištikruju jie yra dar 
gerokai skolinėki darbinin
kams, ką iki šiol iš jų darbo 
gyveno. Ar tas ne teisybė, 
tėve ?

—Jes, Maike, tu išgraji- 
nai. Turėsiu pvpkę užgesyt, 
o kvoterį apieravoti socel- 
makratams ant pažitko.

Pinigų. ttv. niekas ne
turi perdau.. Bet galima iš į 
tų pačiu paskirti koki kvotė I 
r į. Ne k i 1 n s k pilnos į >yj > k ės Į 
per kokią sąvaitę, ir lengvai j 

centus sutaupysi. Juk ku-| 
nigui dažnai nuneši dolerinę j 
ant mišių.

— Bet tavo socelmakra-l 
mišių už mane neat

laikys M-rike.
- Bet iie darbininkus pa- 

m-'-kys, tėve, tai geriau negu 
mišios. Jie dirba sunkų švie
timo dai !>-•. Valdžia ju laik- 
laščiu’s uždarinėja, pabau
das deda, pinigų labai rei
kia.

— ir gėjai dyro, Maike. 
kad in raštus uždaro. Tegul 
nebu’rtavoja svieto.

-O ką reiškia "buntavo- 
ja?”

—Tai reiškia. M‘"ke ra
gint žmones. kad neklausvtų 
ponų, kad keltų streikus, 
kad nebučiuotu kunigams 
lapt-n kad neduotų pinigų 
ant Dievo garbės ir taip to
liau.

—B--t streikuct kartais 
būtinai reikia, tėve, nes jei
gu darbininkai nestreikuotų, 
tai kapitalistai vardan pat
riotizmo nuluptų jiems pas
kutini kaili nuo nugarų.

—Bet socelmakratai, 
ke. nori perdaug. Jie nori 
viską atimti iš nonų. Aš atsi
menu, Maike, kaip jie norė
jo anrubavot biednus Lietu
vos dvarponius kada nuver
tė nuo sostb nabašninka Ru
sijos ciesorių. Geri žmonės 
da nesnėm už jo dūšią pote
rius sukalbėti, o Lietuvos so
celmakratai jau pradėjo 
šaukti, kad reikia atimti iš 
ponų visus dvarus ir išdalin
ti juos driskiams. Ir jie daug 
nonų nukrividijo, daug gra
žių dvaru išpusti jo. Dabar 
musų tautiška valdžia tuos 
dvarus ponams grąžina, o 
kurių sugražint negali, tai 
už tuos duoda miškų arba 
atnagradiia pinigais. Taigi 
matai, Maike. kiek trobelio

tai 
i., a

I

i

I

vai-

NEPAPRASTA ŽIEMA.
Kaip europiečiai apgyve

no Ameriką, da niekad 
Jungtinėse Valstijose nebu
vo tokios baisios žiemos, 
kaip šįmet. Ji visu mėnesiu 
anksčiau prasidėjo ir dabar 
kas sykis darosi vis gilesnė. 
Pereitą sąvaitę sniegas už
vertė Maine’o valstiją, o šią 
sąvaitę Massachusetts vals
tiją. Bostone per gatves ne
galima išvažiuoti. Žmonėms 
stinga anglių; stinga maisto, 
mokyklos uždarytos, viskas 
pabrango.
ANGLIJOJ 2,389,000 BE

DARBIŲ.
Bedarbių skaičius Angli-

tie socelmakratai Lietuvai joje vėl padidėjo. Sausio 22 
pridarė, o tu da nori, kad aš d. bedarbių-Anglijoje buvo 
jiems kvoterį paaukočiau, 2,389,000. Tai yra 164,000 
mažiau tabako į pypkę dė- daugiau, negu buvo vidury
čiau! No, sary ! j gruodžio mėnesio.

ocialsitų grupės. 
liŠpirkdamos kovos patyri- 

z 1 mą. jos turės įsigyti save 
uzįdarbo techniką. Tai yra re 

............... j elitas (pa 
Irinktieji). Kai nuolat aštrė 
ją klasių priešingumai fašiz 
,mo sistemoj išbujos, kai pa
sireikš nepasitenkinimas i’ 
prasidės spontaninis masių 
judėjimas, tuomet revoliuci
nio elito uždavinys bus pa
tiekti masėms sąmoninga 
siekimų tikslą, ir revoliuci
nę organizaciją išplėsti į 
masinę organizaciją.

Dėl teroro nelegalus dar
bas Vokietijoj yra decentra
lizuotas. Vokietijos social
demokratų vadovybė yr? 
persikėlusi i užsieni. Iš čir 
vadovaujamas darbas kraš
to viduje. Remiama ir palai
koma kiekviena grupė, kur 
kovoja su nacionalsocialistu 
diktatūra darbininkų klasėr 
vienybės rėmuose. Partijos 
vadovybė yra tos nuomonės, 
jog ji gali dirbti tiktai ne- 
trukstamam kontakte su ne
legalių grupių vadovais.

II. MASIŲ JUDĖJIMO 
TIKSLAI.

Organizacija yra įrankis 
^evoliucinei kovai. Kokios 
vra jos sąlygos, kuris kovos 
tikslas?

Klasių kova paneigiama 
klasių nacionalsocializmo 
teorijoje; praktikoje ji reiš
kiasi šiurpulingai. Nacional
socializmo viešpatavimas 
reiškia nematytą socialinių 
priešingumų paaštrinimą. 
Klasių kovos katilas kaitina
mas, uždarius jame visus 
ventilius. Darbininkai ir tar
nautojai atiduoti stambaus 
kapitalo sauvalei. Jų gyve
nimo sąlygos bloginamos. 
Masės verčiamos kovoti dėl 
materialinės egzistencijos. 
Bet tai yra uždrausta, strei
kas prilygintas politiniam 
maištui. Šiose sąlygose neiš
vengiamai kyla reikalas at- 
-•tatyti koalicijų laisvę, su
dalyti darbininkų intere
sams atstovaujamas kovos 
organizacijas, kas nėra ga
rima be susirinkimų, organi
zacijų, spaudos laisvės. Sa
vaime kyla kova dėl politi
nių teisių.

Bedarbių armijoje su lai
ku auga maištingumas prieš 
visuomenę, kuri neduoda 
darbo. Diktatūros apviltų 
bedarbių judėjimas nukreip
tas tiesioginiai prieš kapita- 

11 ištinę visuomenę.

III. VALDŽIOS ŽYGIAI.
Per aistringas, didelių au- 

'ų reikalaujančias grumtv- 
les su diktatūra darbininku 
"dėjimas įgauna radikalią, 
aisva nuo kompromisų d va 
ią. Kaizerio režimas žlugę 
'918 metais ne revoliucinė- 
? darbininkų kovose, bet 
'ralaimėto karo lauke. Kaip 
’ienintelė pasilikusi organi
zuota jėga socialdemokrati- 
a paėmė be pasipriešinimo 
■aidžios vairą ir pasidalino 
ų su buržuazinėm partijom 
Didžiausia istorinė klaida 
buvo ta, kad senas valstvbė 
aparatas liko beveik nė kiek 
nepajudintas.

Naujoje situacijoje neį
manomas toks pakartoji 
pas. Nuvertus nacionalso 
rialistinį režimą, revoliuci 
■'ės masės sudaro stiprią re 
mliucinę vyriausybę, pači’ 
masių kontroliuojamą. Pil
nasis ir aukščiausias šio 
yriausybės uždavinys yrr 
valstybės galia laiduoti re 
’oliucijai, pakirsti šaknis b’ 
uriam pasipriešinimui, val- 
tybės aparatą paversti liau
dies masių įrankiu.

Todėl revoliucinės vy
riausybės pareiga yra neati
dėliojant įvykdyti eilę poli
tinių ir socialistinių refor
mų, kurios galutinai sužlug
dys nugalėto priešo pajėgu
mą. Tam tikslui būtinos šios 
priemonės:

naštą suverčia ant motinos po-

! mis nesirūpina, kad namuose 
praleidus laiką ir šiuo, tuo pagel
bėjus. Juo abu tėvai daugiau rū
pinsis vaikų sveikata bei gerove, 
tuo daugiau kūdikis gaus nau
dos.

Patarimai motinoms.

“Musų Kelias.”

PIRŠTINIŲ REIKALAS LENINGRADE

*

V

Motinoms svarbu žinoti laiką, 
nuo kurio ji tapo motina, nors 
nevisuomet tas yra galima. Pa
jutus savy permainas, reikia 
kreiptis prie gydytojo, šis žygis 
yra labai svarbus. Gydytojas ap
žiūrės motinos sveikatą ir su
teiks reikalingų patarimų, čia 
paduosiu keletą taisyklių, kuriu 
kiekviena motina turi prisilaiky
ti.

1. —Valgyti maistingą valgi 
gerti nemaža pieno ir vandens.

Valgyti daržovių ir medžių 
vaisių.

2. —Saugotis nutukimo. Tas 
galima padaryti nevartojant 
krakmolinio valgio bei saldumy
nų.

3. —Vidurius reguliuoti val
gant tinkamą maistą, o jeigu tas 
negalima, reikia pasiteirauti pas 
gydytoją.

4. —Maudytis kasdieną, nes 
oda iš kūno išmeta nuodingus 
elementus.

. ;5.—Dantys turi būti švarus ir 
sveiki.

6. —Poilsis, fizinis ir protinis, 
labai reikalingas ir svarbus.

7. —Užsiėmimas bei darbas y 
ra naudingas, bet reikia vengti 
nuovargio.

8. —Drabužiai turi būti tinka
mi 7 dabotis susivaržymo.

9. —Miegamus kambarius kas
dieną išvėdinti ir kasdieną išeiti 
pasivaikščioti, jeigu galima. 
Saulė ir tyras oras labai geras 
tonikas.

Motinyste yra normalus ir pri
gimties nuotikis moteries gyve
nime. čia nėra ko bijotis, tiktai 
reikia tinkamai prie to prisi
rengti. Milijonai kūdikių kasmet

NIAURIOS SKAITLINĖS.
4

Centrą linis statistikos biu- 
as Lenkiioj yra nesenai iš- 
ridęs “Mažaiį Statistikos 
Metrašti” 1933 metams. 
Spausdinys oficialus. Jame 
Ne ko kita paduodama žinių, 
kiek Pilsudskio valdomoj 

enkijoi Der 1931-32 metus 
'Patingieji teismai pasmer- 
'ė žmonių mirti. 1931 me
lais per paskutinius keturius 
mėnesius buvo teisiamųjų 
’6 asmenys; iš jų 39 buvo 
">u teist i mirti ir 26 buvo nu
žudyti. 1932 metais teisia
mųjų buvo 244; iš jų 127 nu
teisti mirti ir 78 iš jų buvo 
■•užudyti. Vadinasi, per 16 
mėnesių 104 žmonės nužu- 
lyti. Dauguma nužudytųjų 
naeina iš rytų provincijų, 
vadinasi, iš ukrainiečių gy
venamų vietų, ir buvo teisia
mi kaipo politiniai. Žinių už 
1933 metus dar nėra.

nes geros, bet kainuoja 27 
•ublius. Megstos pirštinės 
kainuoja tik 3 rub. 23 kap.

— Deja, mėgstu pirštinių 
uaugusiems nėra — paaiš- 
ina pardavėja. — Spalių 

nėnesy mes turėjome pilv
inių...

Pardavėja pasiūlė man 
Paieškoti pirštinių kuriame 
nors kitame “Lenpromtor- 
go” skyriuje, ten jų, be abe
jo, busią. Bet ir ten jų nėra. 
Kažkokiame kitame “Len- 
promtorgo” skyriuje dar 3 
pirkėjai negavo pirštinių.

Toliau žurnalistas susiti
kęs “Gostinij dvor” vedėją, 
kuris pasakęs:

— Pirštinės man
reikalingos, bet nežinau kur 
gauti.

Žurnalistas baigia šiais žo- ffema ir kurių motinos sveikos, 
džiais: “Kur ištikrujų pirš- tų ir kūdikiai, geroje priežiuro- - . •« • w* • x____ _• ja*___ . .. • _

“Krasnaja Gazeta” ben
dradarbis Ivanovas - Olevi- 
nus jumoristiškai pasakoja, 
kaip Leningrade žiemos me
tu esą sunku gauti pirštines. 
“Laikas šaltas — todėl jus 
einate į Lenino fabriko pre
kių sandėlį nusipirkti piršti
nes” ■ «----- «-
tas. “ 
nušalusių rankų paraudona
vusius pirštus:

— Jus patys matot, kad 
mes pirštinių neturime — 
ji aiškina.

— Kode! gi jus jų vis 
prašote?

Ir šitoks dalykas vyksta 
didžiausiame Leningrado 
fabrike.

Nuvažiuoju tramvajų to
liau į Oktoberio prospektą. 
Bet ten, “Lenpromtorge”, 
man duoda pirštines pada
rytas iš odoičir kailių. Jos tinęs gaunamos, to iki šiol »auga sveiki, žinoma, yra ir 
gamintos lakūnams. Piršti- i niekas taip ir nežino”. nelaimią. Kartais pasitaiko, kad

— pasakoja žumalis- 
Pardavėja pučia savo

labai

BUSAS SUDUŽO SU 
TROKU.

Hansas valstijoj audros 
metu sudužo busas su troku. 
Tris žmonės buvo užmušti. • ♦

l-

*
1
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įvairios Žinios
Kita “Preparedness” Paroda San Franciscoj.

Hitlerininku Hachi- i fašistai nužudė so- niuei uurinų jiuliu CIALDEMOKRATŲ 
VEIKĖJĄ.

“Musų Kelias” rašo:
Buvęs Šmalkaldeno (Vo

kietijoj) socialdemokratų 
laikraščio “Volkstimme” re
daktorius Pappenheimas nu
šautas bėgant iš Boerger- 
mooro stovyklos. Bekinklio 
kalinio nužudymas priklau
so prie tų pastovių trečiojo 
reicho privalumų, be kurių 
jis neįmanomas. Niekas ten 
nekelia klausimo, kokia tei
se žmonės sušaudomi, kurie 
nori nusikratyti prievartos 
ir niekinimo, be jokios teisės 
jiems uždėtos. Bet žinome 
gerai, kad vadinamasis 
“bandymas pabėgti” ten 
praktikuojamas norins nu
žudyti kurį kalinį.

Sušaudytas draugas Pap
penheimas, kaip Karlsbade 
išeinantis “Neuer Vor- 
waerts” rašo, buvo didžiau
sias idealistas iš dalyvavusių 
politiniam sąjūdyje draugų. 
Jis dirbdavo ankštame vei
kimo rate, nesireklamuoda- 
vo; viską atiduoti darbui, 
bet nieko iš jo sau nereika
lauti — toks buvo jo būdas. 
Pastaruoju laiku vis stipriau 
ėmė jam pasireikšti regėji
mo susilpnėjimas, kas kliu
dė jam dirbti, ir kūniškai to
dėl buvo beveik bejėgis. Bet 
nepaisant šito, viešpačiai, į 
kurių nagus jis pateko, pa
noro jį nužudyti. Jie bejėgį 
jį “nužudė bebėgant.”

nacijos Pabaltijy.
Ką rašo Čekoslovakų spau
da apie nacių machinacijas 

Pabaltijy.
Čekoslovakijos dienraščio 

“Narodni Listy” redaktorius 
atspausdino straipsnį apie 
hitelerininkų machinacija; 
Pabaltijy.

Straipsnyje tarpe kitko ra
šoma: Hitlerininkų judėji
mas tapo tarptautiniai sun
kiai kankinančia sloga, nors 
ir ne visur vienodai pavoiin- 
gas. Nesenai įvykęs atenta
tas prieš Rumunijos valsty
bės galvą yra ne keno kito, 
kaip hitlerininkų agitacijos 
padaras. “Trečiojo reicho" 
pangermanizmas, nežiūrint į . 
visus taikingus Hitlerio pa
reiškimus, paskutiniuose lai
kuose pakėlė galvą Pabalti
jo valstybėse.

Klaipėdos krašte Lietuvos 
policija padarė kratas pas 
daugelį valdininkų, mokyto
jų, kuriems buvo atimtas 
leidimas toliau gyventi, nes 
jie buvo Vokietijos piliečiai. 
Jie vadino save lojaliais as
menimis, tačiau padarytos 
kratos parodė jų “lojališku- 
mą.” Buvo konstatuota: 
daugybė gerai organizuotų 
su patikimais asmenimis 
grupių, gyvas susisiekimas 
su nacių centru Berlyne, 
specialus instruktoriai Šilu
tės demonstracijoms ruošti 
ir tt. Įrodyta, kad vokiečiai 
mokytojai užsiėmė špiona
žu, rasta daugybė literatū
ros, kuri Lietuvoje uždraus
ta. Lietuvos atitinkamų į- 
staigų padėtos energijos dė
ka, šitos machinacijos ku
riam laikui tapo nuslopintos.

Rygos mieste, kuriame y- 
ra gana didelė vokiečių ma
žuma ir kuriai visos mažu
mų teisės laiduotos, buvo at
rasta didelė hitlerininkų or
ganizacija. Jai vadovavo 
kaž koks Treu. Toji organi
zacija savo fantastiškais pa
žadais patraukė savo pusėn 
ne tik vokiečius, bet ir lat
vius. Ji siųsdavo jaunus vo
kiečius iš Latvijos Karaliau
čiun į “Vado mckyk'ą," kur 
jie būdavo įrašomi sveti
mais vardais. Latvijos poli
tinė policija vieną naktį pa
darė 15 staigių kratų, kur 
buvo rasta daugybė propa
gandinės literatūros, hitleri
ninkų vėliavų, kovos bata
liono narių dainų knygos ir 
daugelis kitos priešvalstybi
nės propagandos medžia
gos. Prieš tuos vadus yra už
vestas teismo procesas.

i a rodo. ka:p San Franciscos gatve yra nešama plokščia ištempta Amerikos Tai kita “pre-
arFa karui pasiruošimo paroda. Pirmutinė tokia paroda čia įvyko didžiojo karo metu, kuomet džin- 
agituoti už Amerikos prisidėjimą prie karo. Tuomet čia buvo ir Moonev suimtas.

DUJU PAVOJUS ESĄS 
PERDĖTAS.

Vienas iš žymiausių anglų 
mokslininkų, dr.Freeth, kal
bėdamas Londone, pareiš
kė, kad cheminio karo navo- 
jai civiliniems gyventojams 
busimajame kare yra smar-l 
kiai perdedami. Chemini^ 
karas turi savo pavojų, bet 
dujų pritaikymo plotas karo 
metu yra nepaprastai apri
botas. Cheminio karo pra
gaištingumas negali būti nė 
iš tolo lyginamas su galingos 
sprogstamos medžiagos ar

K^,“JLI^R1®^YJ;»YO'i Kapitalistai Daro 
Milijonus.

Ligi šiol Amerikos kapi
talistų kompanijos kapojo 
darbininkams algas, saky
damos, kad jų pajamos nu
krito. Bet dabar skelbiami 
pereitų metų biznio raportai 
parodo visai ką kita.

Goodrich robo kompanija 
1933 metais padarė gryno 
pelno $2.272,514.

O\vens-Illinois Glass Co. 
gryno pelno turėjo $6,032,- 
312.

Congoleum-Narin kompa
nija uždirbo $2,062,881.

Columbia Gas & Electric 
korporacija prisilupo $12,- 
96,759.

Detroito Edisono elektros 
'ompanija padarė $6,358,- 
'>60.

National Lead Co. padarė 
>3, 828,329.

Kroger Grocery & Baking 
ompanija padarė $4,546,- 
03.

Ir tai vis grynas, apmokė- 
us visus mokesčius valdžiai, 
zisus procentus ir atskaičius 
įusidevėjimą, pelnas.

KIETUOS DARBININ- į 
KAMS.

Jau lygiai metai sukako, 
kaip Vokietijoj įsiviešpata
vo Hitlerio diktatūra. Todėl 
šiandieną pravartu pažvelg
ti : ką davė vokiečių darbi
ninkams fašizmas, kas liko 
darbo masėms išpildyta pla
čiųjų Hitlerio pažadų?

Hitleris paėmęs valdžią 
žadėjo darbininkams: su
valstybinti stambiąją pra
monę, išdalyti didelius dva
rus valstiečiams, visus be
darbius aprūpinti darbu 
Nemokėti aliantams nė ska
tiko karo skolų, grąžinti at
imtas karo metu Vokietijo 
žemes ir kolonijas. Paskelb
ti griežtą kovą visiems vo
kiečių tautos priešams.

Bet vietoj duonos ir že
mės, Hitleris išardė darbi
ninkų organizacijas, sunai 
kino jų spaudą ir užgrobė 
visą jų turtą, o jei kurie pro 
testuoja prieš tai, tiems ka 
poja galvas.

i Tai ve, kaip jis išpildė sa 
vo pažadus.

FAŠISTAI ESTIJOJ 
SMUNKA.

Nesenai Estijoj pasibaigę 
savivaldybių rinkimai paro-1 
dė, kad estų fašistai, nespė
ję pražysti, jau vysta. Tik 
Taline ir Dorpate gavo jie 

. ..... ..... _ „r arti pusės visų balsų. Kituo-
kulkosvaidžių pragaištingu- miestuose už fašistus pa
inu.
pa v., 
garsty tinėmis d u jom is 
nuodytų žmonių mirė.

Didžiojo karo metu, 
mažiau kaip 4 nuoš. 

už-

LIETUVOJE ĮVEDAMI 
PAŠTO ČEKIAI.

Lig šiol Lietuvoje buvo 
praktikuojamas pinigu siun
timas pašto pelraidomis, da
bar pašto valdyba rengiasi 
įvesti pašto čekių sistemą. 
Toks pinigų siuntimo būdas 
patogesnis, ypač siunčiant į 
užsienius.

duotų balsų skaičius siekia 
vos 20—30 nuoš. Bet aiš
kiausia pasisakė Estijos kai
mas: ten fašistai tegavo 

j apie 10 nuoš. visų balsavu
sių. Valstietis-estas dar la
bai gerai atsimena baronus- 
vokiečius. šimtmečiais try- 
nusius jam kailį; o dabar jis 
žino, kad estų fašistai tėra 
turtingųjų jų tarpe ir baro
nų politiniai bernai. Dėlto 
už juos ir nebalsuoja.

Penktas Puslapis

pajieškojimai
DINOLĄ.

Muencheno mieste, Vo
kietijoj, hitlerininkai anąkietijoj, hitlerininkai 
naktį paleido į katalikų kar
dinolo Faulheberio langus 
du šuviu. Kardinolas Faul- 
heberis liko nesužeistas. Pa
sikėsinimas prieš kardinolą 
Vatikano sluoksniuose sukė
lė pasipiktinimo ir susirūpi
nimo. Popiežius atsiuntė te
legramą kardinolui Faulhe- 
meriui, kurioje reiškia savo 
džiaugsmą dėl jo išsigelbė
jimo, ir savo liūdesį dėl jo 
įžeidimo.

IĮ • -------------
1 ONA DUGNAITĖ pajieškau brolio 
Jono A. Dugno, kilęs iš Rokiškio aps., 
Pandėlio vals., Girkonių kaimo. Ame
rikon atvyko prieš karą, paskutiniu 
laiku gyveno 2924 E. 92 st., Chicagoj. 
Dirbo drabužių krautuvėje manadže- 
riumi; amžiaus apie 45 metus. Aš at
važiavau iš Lietuvos į Kanadą 5 mė
nesiai. Turiu labai svarbius reikalus 
piniginius. Kas žinote kur jis randasi 
malonėkite man pranešti, arba pats 
lai atsišaukia. (101

MRS O. DEKSNIS.
157" Centre st , Montreal, Canada.

KALNAS UŽGRIUVO 
KELIS KAIMUS.

Iš Romos pranešama, kad 
Italijoj, Apeninų kalnuose, 
Anconos apylinkėse, nuslin
ko milžiniška griūtis. Nu
kentėjo daug gyvenamų vie
tų, kur namai ir žmonės bu
vo staiga užgriauti didžiulių 
krintančio sniego ir žemės 
masių. Į nelaimės vietą nu
siųsta kariuomenė pirmai 
pagelbai suteikti. Vienoje 
vietoje keli trobesiai buvo 
visiškai užversti sniego. Lig
šiolinėmis žiniomis, per ne- 

j laimę 18 žmonių buvo už
mušta ir 55 buvo sužeisti.

LAIVAS SPROGO, ŽMO- I___________________________
NĖS ŽUVO.

ŽMONA NEKALBĖJO 
PER 39 METUS.

Salėm, Mass. — Joseph 
Cottle, 62 metų amžiaus vy
ras, kreipėsi čia į teismą 
prašydamas divorso, nes jo 
žmona jau per 39 metus ne
kalba su juo. Sako, “1895 
metais ji mane areštavo dėl 
neužlaikymo, ir nuo to laiko 
iki šiai dienai tarp mudvie
jų nebuvo nei vieno žodžio.” 
Teismas paėmė jo prašymą 
apsvarstymui.

i

Pajieškau savo vyro Jurgio šilko, 
jis prasišalino nuo manęs jau apie du 
metai. Prašau jį patį atsiliepti, neg 
turiu labai svarbų reikalą kas link 
namų sutvarkymo. Buk geras, atsi
liepk greitai. Kurie žino kur jis ran
dasi, malonėkit prisiųst jo adresą, bu
siu didei dėkinga. (10)

Barbora Šilkienė
2836 E. Main st., Waterbury, Conn.

VV1LL1A.M MEDV1N (gal Medvi- 
nas), buvo paimtas į U. S. Armiją iš 
So. Bostono. Aš susitikau su juom 
Prancūzijoj ligoninėje, 1918 metais, 
October 20, Base Hospital 96. Jo buvo 
nutrauktas tiesiosios rankos nykštis. 
Jis sakė kad prijgulįs 42 Divizijoj. Jei
gu jis pamena, tai tuo pačiu laiku ša
lyje jo ligoninėje, gulėjo rusas—John 
Valigura. Kur dabar randasi Medvi- 
nas, aš nežinau, bet aš turiu prie jo 
labai svarbų reikalą. Prašau jį patį 
atsišaukti. Kurie žino kur jis randasi, 
prašau pranešti jo adresą. (10)

JOHN VALIGURA
340 Cedar Street, Manchester, N. H. 

Arba jeigu jam parankiau butų arba 
tiems, kurie apie jį žinotu, gali para
šyt arba pasakyt žodžiu “Keleivio” 
ofise 253 Broadvvay, So.Boston, Mass.

APSIVEDIMAL

VIS UOM ENIŠK A S M Ė N ESI NIS 
šiaurės juroj pereitą są-' žurnalas IŠMINTIS 

vaitę sprogo ir nuskendo vo
kiečių laivas “Stormvogel,” 
kuris plaukė su gazolinu. 
Keturi darbininkai ir kapi
tonas žuvo.

DĖMĖTOJI ŠILTINĖ 
ŽIEŽMARIUOSE.

Sveikatos Departamentui i 
yra atitinkamų Žiežmarių 
organų pranešta, kad Žiež
marių apylinkėj yra keletas 
susirgimų dėmėtąją šiltine. 
Daromi žygiai, kad liga ne-į 
siplėstų. {

NORVEGAI DOMISI LIE
TUVIŠKU SPIRITU.
Kaikurios Norvegijos fir

mos norėtų į savo kraštą im
portuoti spiritą iš Lietuvos. 
Tuo tkislu atitinkamos Lie
tuvos įstaigos, iš Norvegų 
firmų gavo pasiteiravimų.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško. 
i'mus apsivedimų. į\airius prane
šimus, pardavimus, pnrkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimuru 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminią arba 
draugą skaitome po 2c už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gą skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. lodei norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

K E L E I V 1 S
253 BROAIHVAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Naujausias Žodis Musų Literatūroje; 
Teisingiausias Gyvenimo Veidrodis. 
Kopija 15e. Metam .$1.50; Kanadoj $2

Išmintis Publishing Co.‘
315 E St.. SO. BOSTON, MASS.

I’ajieškau apsivedimui vaikino nuo 
30 iki 15 metų amžiaus. Pageidauja
ma kad butų doras, protingas ir ne
rūkytų tabako. Aš esu dora, gero bu
do mergina, 25 m. amžiaus lietuvaitė. 

I Miss A. Adomaitytė (10)
i 1328 E. 55-th St. Cleveland, Ohio.

•Jieškau apsivedimui doro vaikino 
nuo 25 iki 40 metų, bile kur gyvenan
tis Amerikoje. Aš esu iš Lietuvos, 
norėčiau apsivest su doru vaikinu; 
susipažinkime pirma per laiškus, o 
paskui ypatiškai. Blufojinčių laiškų 
nerašykit. Vaikinas turi įrodyt ar pri
guli į kokią draugiją, ir ar turi kokį 
užsiėmimą. Rašykit šiuo adresu:

Miss A. Aguonaitė
i Gen. Dėl.. Cleveland, Ohio.
I------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- --GERA PROGA

Nupiginta Knygų Kaina.
Daktaras Namuose. Knyga (lakta- Pmefllint IY

riška, aprašo visokias vyrų ir moterų 1 » II
ligas ir slaptingas ir vaistus nuo jų', j 
Receptai lotyniškai, su tais Receptais 
gali gaut aptiekoje gyduoles; knyga ' 
162 pusi. Kaina ......................... Si.OO ■

Prie to duodu dainų knygelę. ! 
puslapių, 25c. Dainos apie didijį ką
rą, apie vaikinus, merginas ir juokin
gos. Taipgi Naują Sapnų knygelę, ku
ri išguldo sapnus 25c.

Per šį mėnesį, visas 3 prisiųsiu už 
$1.00. Pinigus siųskite per moncy or- 
derį arba stampomis.

i P. MIKALAUSKAS.
• 218 W. Fourth st., So. Boston, Mass.

Vienas Tikras Budas

Šalčius.
Neatleidžiami kosuliai ir šalčiai 

priveda prie pavojingu nesmagumų. 
Jus galite sulaikyt juos greitai su 
Greomulsion, tai švelninantis Kreoso- 
tas kuris yra priimnus vartoti. Crco- 
mulsion yra naujas niedikališkas at- 

' radimas kuris veikia dvigubai: jis pa
lengvina ir gydo įdegusią plėvę ir 
sulaiko genialų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, Kreosotas 
yra pripažintas aukštu medicinos au
toritetu kaipo vienas iš geriausiai 
gydančių vaistų nuo neatleidžiamų 
kosulių ir kitokių gerklės skausmų. 
Greomulsion sudėtinė priskaitant 
Kreosotą. turi ir kitų gydančių ele
mentų kurie palengviffa ir gydo už
nuodytas plėves ir prašalina tą erzi
nimą ir įdegimą, kuomet Kreosotas 
nueiną j vidurius, persigeria į krau
ją. atakuoją tas vietas kur liga stfšj- 
stovčjus ir sulaiko gemalų augimą.

Greomulsion yra garantuotas už
ganėdinantis gydymas neatleidžian- 
čių kosulių ir šalčių, bronchitinio du
sulio, bronchitis ir kitokių kvėpuoja
mų organų ligų, ir yra labai gera3 

. atgaivinti sistemą po šalčio ar flu. 
I Pinigus sugrąžina jeigu kosulys ar 
šaltis, nežiūrint kaip užsisenejęs, ne- 
p^iengvčs po vartojimo, kaip nurody
ta. Paklauskite pas savo aptiekininką.

(Adv.)

ŠIURPULINGAS IVY- 1 
KIS ROKIŠKY.

NET KAIMIEČIAI AUKO-' Sausio 22 d. kelių šimtų 
JA JANUŠAUSKO SKRI- žmonių akivaizdoje duon- 

DIMUI. riekiu peiliu vyras subadė
Kriukių valsčiaus gyven- savo žmoną. Vyras, atlikęs 

tojai smulkiomis aukomis žiaurų darbą, numetė peilį

“ KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Sietams Jau Gatavas.

NUO VISOKIŲ U- 
I GŲ GYDUOLĖS.
GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
IŠDIRBYSTĖ Hetuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil
vio Netnalimo, Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, šlapinimo 

t Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
miečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus- u 
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų '..„p. 
ir kitų ligų.

čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite . ...
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam *r kokią laimę turėsite gyvenime, jei- 
per paštų visur.

KAZELL’S BOTANICAL CO.
Wholesale Botanic Druggists

108 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON. MASS.TAURAI PASMERKTI 

MIRT, NES PERDAUG 
ĖDĖ.

Cook kontėj, kurioj ran
dasi Chicagos miestas, Oak 
Forest parke buvo pulkas sudėjo 55.10 litų lakūno Ja- ir pats nuėjo į policiją. Įvy- 
tauių (buffaloes). Jie suės- nušausko transatlantiniam 
davo labai daug, o veistis skridimui paremti, 
nesiveisdavo. Ištikrujų jie 
nykdavo. Keliatas metu at
gal jų tenai buvo 24, o šian
dien jau tik 8 belikę. Todėl 
kauntės taryba dabar nutarė Įėję iškilmingai atidalyti 
visus* juos užmušti ir jų mė- nauji pradžios mokyklos ru
są atiduoti pavargėlių prie- mai, kaštavę per 200,000 lt. 
glaudai.

kio priežastis — šeimos ne
santaika.

NAUJA MOKYKLA 
MARIJAMPOLĖJE.

Sausio 11 d. Marijampo-

UŽ DOLERI TIK 5 LITAI 
IR 90 CENTŲ.

Lietuvoje už Amerikos 
dolerį dabar mokama tik 5 
litus ir 90 centų. Nusiuntus 
dabar iš Amerikos 10 dole- 

J iškilmes atsilankė daug Į- rįų, Lietuvos paštas išmoka 
žymių svečių. .vos tik 59 litus. O seniau

—■------------- mokėdavo 100 litų. Tai di-
ŽUDOSI ŽMONĖS. deiė skriauda biedniems

Dėl nepakeliamo skurdo žmonėms. 1
Kaune anądien nusišovė P. 
Nausėda, 25 metų amžiaus 
vyras. Kitas kaunietis persi
pjovė sau gerklę norėdamas 
užbaigti vargus.

I

SUSITVĖRĖ VARIO 
TRUSTAS.

American Smelting & Re- 
firing Co. yra kaltinama su
darymu monopolio kainoms 
kelti. Būdama didžiausia 
nerūdijamų metalų gamini
mo kompanija visame pa
saulyje, ji šiomis dienomis 
supirko dar visus Šerus Fe- 
derated Metais’ korporaci
jos, kuri su ja konkuruoda- vaksč, 
vo. Tuo konkurencija tapo lūšių muštynių metu keliais V i • ■ • 1 • » . * • * •! _ v *

f V

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Šiomis dienomis, Šimonių 

ų Plikiškių kaime, ki-

Nuo Sustingusių Sąnarių
• Nieką* taip nepadarlanksčiai* }•- 

rastin*n*ia*. tkaodamu, **nari«a, 
kaip gera*. v>lrrti« ifeitryoini** 
ANCHOR Pa'nF.xpellerm. Įtrinkite 
užtenkamai P»in-ExpHlerio ir apriilrite 
flaneliniu bandažu, račiai, blogiausiai* 
atitikimai* ištrinkite PainF.xpeIleri« 
vakarai, ir rytai* iki pniengvčs.

Pain Eapelleria yra labai pernvon. 
kiančiu per <xi* ir t*, galite patirti nt 
kokiu creitumu varoma* šriumn lauk. 
Vr*w vai«tiitė*e kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonlratC*.
Tiktai tikrarit tari Inkaro vaiibaženklj.

—

prašalinta ir kainas meta- smūgiais mušeikos užmušė 
lams galima kelti kokios tik vietos gyventoją J. Derem- 
patinka. _ bą. PAIN-EXPEll.EB

- “Keleivio’’ Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jj 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” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumerata 
arba atskirai — 
parankiau.

Adresuokit: 
253 Broadaray, 
ton, Mass.

kaip kam

“Keleivi.”, 
South Bo*-

—

t

KELEIVIS ’
253 Broadvay South Boston, Mass.

r **■..* ' 1 *-^.* -

■ Suvis dykai dasižinosite savo ateitį

. gu parašysite tuojaus indėdami ke- 
Į lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (11)

| PRACTICAL SALES COMPANY 
| 1219 N. Irvinų Avė., Desk. K-,

CHTr.AGO. TLR

| GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

1

SIELOS 
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų,
223 pust didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiau*!* ir tartiagiavaia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas aaripirkųa tų knyga paaidžiang*. Pinigu* geriaueia 
aiųat “Moaey Orderio**. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipirrt už 2c. markę.

“KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

oau



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. V. V Apariu 2r d- likU B

Lietuvių Socialistų Sąjungos Reikalai.
»

KAIP PADEREVSKIS AIŠKINA FAŠIZMĄ
KAD DARBININKAI, BEI 

DARBO ŽMONĖS 
ŽINOTU.

šiandien visam pasauly 
žmonės skursta, neišbrenda
muose varguose gyvena, vi
sokių diktatūrų terorizuo
jantį jungą velka — vier 
tiktai kad jie tamsus. Jeigi 
jie šiandien pastudijuotų h 
suprastų tuos dalykus be 
idėjas, kurie yra vadinam 
apšvieta, solidarumas, vie
nybė, lygybė ir laisvė — ta 
kaip bematant gimtų pa 
juos noras šviestis ir orga 
nizuotis, ir jie tuoj vienin
gai sušuktų:

“Šalin, satrapai, siurbė
lės, iš kelio, nes mes patyi 
einame kaip gamtos taip sa 
vo rankų darbo vaisiais pa
sidalinti. Gana jums, tire 
nai, mumis valdyti, ir nelais 
vėj, tironijoj laikant’žmo- 
nes badu marinti. Mes patyt 
nūnai valdysimos ir pasida
rysi m sau tokią tvarką be 
teises, kad visai žmonijai b 
vargo ir skurdo butų maloni 
gyventi.

“Mes ir jūsų neskriausi
me. Jeigu jus nebusite tin
giniai ir nemėginsite parazi 
lišku budu naudotis mušt 
darbo vaisiais, jus busite ly
gus su mumis.

“Gana karų ir tų brolžu
diškų skerdynių, kuriose 
musų milionai jau žuvo 
vien tiktai dėl to egoistiške 
kapitalistinio tikslo: da dau
giau prisiplėšti sau turtų 
nepaisant kokia kaina bei 
kančiomis žmonijai kainuo 
tų. Gana daugiau už kapita
lo interesus tarp savęs plau
tis ir žudytis! Mes paduosi
me ranką vienas kitam ir ap
juosime visą žemės kamuolį 
kaip geležiniu retežiu, ir gy-

Užėjus bolševikiškai “pa
vietrei,” dalykai pasikeitė. 
Vieni buvusių musų draugų 
pasijuto dideliais revoliu 
eionieriais ir pradėjo nie 
dnti buvusius savo vienmin 
•ius, kad šie nepritaria ji 
sivaizduotai “revoliucijai.’ 
?riėjo prie to, kad susirinki 
nai darėsi vis labiau ir la 
)iau nepakenčiami. Pagaut 
bolševikiško ūpo nariai nuo 
atos kėlė skandalus susirin 
įimuose neva dėl “dešinu 
no” ir kitų paibelių.

Atsimenu, kuomet Chica 
*os LSS. 81 kuopoj Įvyk< 
kilimas. Tai buvo paskuti 
lis skandalingas susirinki 
nas Liuosybės salėje. Į susi 
inkimą bolševikai atėjo i: 
alno prisiruošę padaryt 

jSS. kuopai galą. Net pa 
'rastų kuopos reikalų ap 
albėti neleido — sukėlė di 
Ižiausią “revoliuciją.” Ka 
langi triukšmadariai būvi 
skalno susiorganizavę, ta 
žgrobė kuopos knygas, tur 
ą, vėliavą ir viską, kas til 
uvo galima užgrobti.
Po šito skandalingo mi 

ingo, bolševikai daugiai 
lepasirodė LSS. 81 kp. susi 
inkiniuose. Negana to, kač 
ie pabėgo su grobiu iš kuo 
>os, bet pasisavino dar ir 8J 
:uopos numeri. Jie bandi 
eismu uždrausti senąja 
įuopai vartoti 81 kp. nume 
-Į, • motyvuodami tuo, kac 
‘mažuma neturinti teisės’ 
gyvuoti buvusiu numeriu 
Mat ištikimų draugų lito 
nažiau, rodosi apie 20 na 
ių, o sukilėlių iš kuopos pa 
itraukė apie 45. Supranta 
na, mes neturėjome čarte 
-io, nes pabėgėliai nusineši 
>r čarteri; bet tas nedarė jo 
kio sunkumo. Veikimas, ta
čiau, pasidarė kiek silpnės-

ir daugiau niekam. Socialis-. mes labai apgailėtinos. Šu
tinis judėjimas pradeda at-jsidaro frontas prieš frondą 
busti. Taigi stiprinkime Lie-1 
uvių Socialistų Sąjungą,' 
verkime kuopas, platintom 
avo spaudą ir kovokim už 
penesnį rytojų. Š.

KODĖL MES ESAME SO
CIALISTAI?

vensime kaip broliai, kaip: nis, nes pas visus buvo suga- 
draugai, ir busim visi lygus.! ųntas ūpas.
Tada nebus nei vargo, nei 
skurdo, nei pertekliuje lė
baujančių 
busim 
tai.”

Tai 
joms 
nuo perkūno 
smuktų visa šiandieninė ka
pitalistinė tvarka, kaip lep
šė atgyvenusi savo dienas.

Todėl, brangus darbinin
kai bei darbininkės, kviečiu 
jumis šviestis, organizuotis i 
vieną galingą nuskriaus
tųjų a r m i j ą ir nušluoti 
visą piktą nuo viso žemės 
kamuolio. Kitos išeities nė
ra, jeigu norime sukurti ge
resnę visuomenės tvarką ir 
pasidaryti užtikrintą gvve- 
nimą ateityje.

Tad lai šis mano šūkis ne
pasilieka tuščiu obalsiu ty
ruose !

VISI
žodžiu sakant, 
socialdemokra-

nesuprantamo nei jiems pa
tiems, nei jų sekėjams.”

Tokių taUtOS Vadų \aid-,ucx<a IOC1^«UX1 geri inailiena, 
meni Paderevskis charakte-1 bet net ne ariška. Vokiečiai, 
rizuoja taip:

“Sukoncentruota
valios jėga kaupiasi ties lietuvių, žydų ir kitų. Užten- 
žmogum, kuris vadina save ka tik peržvelgti Vokietijos 
vadu. Esmėje gi jis nėra va- vietovardžius ir pavardes, 
das, bet dar didesnis fanati- kad su kaupu tame įsitikin- 
kas, kaip jos, dar daugiau tume. Tik mažas vokiečių 
tikįs mistine savo misija ii- skaičius gal išlaikytų ‘vokiš- 
netekęs jautimo saiko, kuris kūmo’ egzaminus.” 
gludi masėse.”

Hitlerio vadovaujami fa- ! 
natikai degina socialdemo- ’ 
kratų literatūrą ir kapoja 
žmonėms galvas, kad ant 
žmonių lavonų ir knygų pe-1 
lenų pastačius “naują civili-’ 
zaciją."

Paderevskis sako, kad tai ’ 
ne civilizacijos :' 
bet civilizacijos griovimas.

“Tokis

“Nesąmoningų masių slinki
mas paskui staugiančius 

rėksnius.”
Ignas Paderevskis yra ne

tik pagarsėjęs visame pa
sauly pianistas, bet neblo
giausia nusimano ii- apie po
litiką, nes yra buvęs Lenki
jos ministerių kabineto pir
mininku. Nelabai senai jis 
buvo paklaustas, ką jisai 
mano apie Vokietijos tauti
ninkų (nacių) dūkimą; ai
tas pasiutusių žmonių šėli
mas sustos Vokietijoj, ar už
krės ir kitas šalis?

Paderevskis atsakė taip:
“Labai abejoju, kad hit- 

lerizmas sustotų ties Vokie- 
;ijos rubežiais. Mano tradi
cijos, politiniai metodai, iš
auklėjimas, mano ypatinga 
pagarba asmens laisvei ir jo 
sitikinimams — visa tai pa
kankamai aiškiai apibrėžia 
mano nusistatymą prieš kra
štutinius judėjimus, nežiū
rint to, kur tas atsiranda, 
vyksta ir kuriais tikslais. 
Bet nebūčiau nustebintas, 
'ei tie judėjimai anksčiau ai
žėliau apimtų netgi taip ci
vilizuotus kraštus kaip Ang- 
ija ir Prancūzija.

“Skurdas ir nedarbas 
šmonėms atima visokį suge
bėjimą suprasti ir Įžiūrėti 
Ateitį. Labiausiai fantastiški 
pažadai ir drastiškiausia de
magogijos rūšis turi savo pa
raukiančią jėgą, jei žmogus 
temato jokių galimumų nu
malšinti badą. Tas papras
to palenkia žmones priimti 
abiausiai laukines doktri- 
įas. Jei bendros sąlygos ne-

•taip klausimą statyti, tai di
džiuma vokiečių ne tik kad 

' nėra rasiškai germaniška,
j XXUk XX<J CXI KUXa. ▼ ViarcVMU,

- tai senas mišinys olandų, 
masiif francuzti, romėnų, lenkų,

ii- darbininkai kaujasi vieni 
sū kitais be pabaigos.

Šitokis kovos būdas, ma
no supratimu, neremtinas. 
Negaliu pasakyti, ką mano, 
ką daro ir ar tari kokius pla
nus šitame klausime išdirbu
si LSS. ir Socialistų Partija.

Man rodos, nesvarbu, kas 
unijoms vadovaus; svarbu 
tik tas, ką jos gali darbinin
kams duoti. Galėtų vado
vauti ir naujos unijos, ta
čiau kuomet prieina prie 
kontraktų darymo, nauja 
unija gali būti visuomet pra
laimėtoja, nes darbdaviai 
tiktai tuomet pasirašys su ja 
kontraktą, kada ji sutiks at- 
’ikti darbą žemesne skale 
(pigesne kaina) už senąją 
uniją, o tas jau reikštų dar
bininkams nuostoli.

Gerai, bet neremti naujų 
unijų ir stoti už palaikymą 
senųjų, reikštų tą patį, ką 
oalaikyti biurokratizmą uni
jose. O tas juk priešinga de
mokratijos dvasiai, priešin
ga darbininkų reikalams.

šitą progą labai puikiai 
išnaudoja komunistai. Jie 
tuojaus prisistato ir. žiūrėk 
jąu organizuoja naują uniją, 
arba pradeda agituoti, kad 
veikia šluoti iš unijos rake- 
tierius ir grafterius. Nors u 
diktatūros garbintojų irg‘ 
negalima nieko geresnio ti
kėtis, bet nėra kaip jiems ir 
priešintis, nes tuomet išro
mys, kad stoji už gengsteriz 
mą ir graftą. Tai ką (taryti? 
Čia labai svarbus klausimas

J. B. Aglys.

t

Šį klausimą galima aiškin- 
i dvejopai. Jeigu nuodug- 
iai ir smulkiai norėtume 
iską išgvildenti, tai imtų la- 
ai daug laiko ir vietos; o 
ligų trumpai pasakyti, ko- 
ėl mes esame socialistai, 
ai galima butų pasakyti, 
og socialistai esame dėlto, 
ad nesame kapitalistai. Bet 
š ant to dar nesustosiu; aš 
oriu kiek plačiau ir aiškiau 
akalbėti apie tai. žodis 
socialistai” seniaus, kiek aš 
'amenu, lietuviams buvo 
vetimas, nesuprantamas, ir 
et baisus. Sakysime, 50 me- 
ų atgal jeigu kas nors užsi
ginė apie socialistus, o ypa- 
mgai prie caro, tai nuo to 
mogaus visi šalindavosi ir 
ijodavo tokio žmogaus, 
vg didžiausio prasikaltė- 
:o. Mat, pirmiau žmonės 
sivaizdavo, kad socialistai, 
ai kokie nepaprasti sutvė- 
imai, velnio padarai, kurie 
kleidžia šėtono mokslą ir 
-undo žmones prieš Dievą, 
itoks paikas supratimas a- 
>ie socialistus buvo atsira- 
’ęs dėlto, kad dvasiškiai 
aip sakydavo tamsiems 
moneliams.

Bet laikui bėgant viskas 
asikeitė ir socialistų vardas 

'O visą pasauli pasidarė ži
nomas ir populiarus, ir šian- 
lie jau niekas jų nebebijo.

Tačiau yra ir šiandien 
'menių, kurie (ta nežino, 
'as yra tie socialistai. Paim
ame paprastą darbininką, 
uris prie jokios organizaci- 
os nepriklauso ir neturi ma
giausio supratimo apie poli- 
iką — ką toks žmogus gali 
’inoti apie Socializmą? O 
okių yra nemaža.

Socialistai yra darbininkų 
klasės žmonės, kurie nori 
lusikratyti kapitalistų iš- 
taudojimo ir sukurti tokią 
zisuomenės tvarką, kur visi 
larbo Įrankiai, gamtos tur
ai ir susisiekimas prigulės 
zisuomenei.

Tiesa, darbininkų klasėj 
Ta ir kitokių grupių, tačiau 
beveik visos jos siekia to pa
les tikslo — socializmo.

Todėl kiekvienas klasi
niai susipratęs darbininkas, 
kuris kovoja už geresnį savo 
būvį, yra socialistas, nors jis 
kartais to ir nežino. Čia ne
daro skirtumo nei tauta, nei 
L i kybą. žmogus gali būt 
krikščionis, gali būt maho
metonas, bet jeigu jis yra 
darbininkas, tai jis yra ir so
cialistas. Pabėgti jis niekur 
nuo to negali. Jeigu laikys 
save kitokiu ar pritars kito
kioms srovėms, tai bus jo tik 
klaida ir nesusipratimas. 
Kas nenori ar bijosi būti so
cialistu, tas pats savęs išsi
žada.

Tai ve, kodėl mes esame 
socialistai — todėl, kad mes 
esam susipratę darbininkai.

A. K. Sargas.

Dėl Gandų Apie Da
riaus-Girėno Pašo- 

vimą.

I DARBĄ, DRAUGAI IR 
DRAUGĖS’

"Keleivio” 7 numery tilpo 
. . J iš “Naujienų” atpasakotas

- -----  ~ ! neva mano pareiškimas, kad 
statymas, mano giminaitis Kaune bu- 

. .------------ vo prie žuvusių lakūnų bal-
, . ... .Kulturmių verty- zaniavimo ir matė kulipkų
bių niekinimas negali „būt žymes jų lavonuose. Reiš- 

rako. “Tikrai dideli žmonės 
nenaikina ir neniekina se
nosios civilizacijos, kad su
kūrus naują. Civilizacijos 
laikinimas yra darbas bu
kapročių minių, kurios pasi
rinko tokius pat bukapro
čius savo vadais, kad dirbtų 
griovimo darbą, ir kad ant 
sugriautos civilizacijos pa
statytų naują cvilizaciją. 
Ištikrujų gi jie ir supratimo 
neturi, kokia turi būti ta 
nauja ir neva geresne civili-

• • n zacija.
Toliau Paderevskis buvo 

paklaustas, ką jis mano apie 
Hitlerio pasiryžimą išlaiky
ti “vokiečių rasės 
mą."

j ‘ - - •••
įasikeis artimu laiku, tai aš!
raliu sau isivaizduoti milži-: , x
tiška išbujojima nacionalis-1mas -1 a kvailybe. Algi tam- 
imu judėjimų net Fran- 

■•uzijoj ir Anglijoj. ______
:ai negalintu daiktu, bet pa-i 
kutinių laikų Įvykiai rodo, 

kad nepatikimiausi dalykai 
šsipildo.”
Politikoj neišsilavinę žmo

nės mano, kad tokie asme- 
tys, kaip Mussolini ar Hitle
ris. yra labai didelio proto 
vyrai ir labai gabus vadai. 
Paderevskis gi žiuri Į tuos 
“didvyrius” visai kitaip. Jis 
sako, kad fašistų judėjimas 
“nėra didelių vadų vairuo
jamas judėjimas, bet fana
tiškų ir nesąmoningų minių 
slinkimas paskui staugian
čius rėksnius, kurie puošiasi 
apgaulingais misticizmo 
blizgučiais — miscicizmo,

didehų^zmonių darbas, jis Darius su Girėnu buvo 
tikrai vokiečių nušauti, tik 
Lietuvos valdžia uždraudu
si tą žinią skelbti, kad nesu
pykinus vokiečių.

Ištikrujų gi aš taip nesa
kiau. Matyt, korespondentas 
klaidingai mane suprato. 
Tiesą pasakius, aš nei gimi
naičio Kaune neturiu. Aš 
pasakiau “Naujienų” kores
pondentui tik tiek, kad atva
žiuodamas Amerikon buvau 
užėjęs į karo muziejų Kau
ne, mačiau sudaužytą Da
riaus-Girėno lėktuvą ir jų 
drapanas, bet jų pačių visai 
nemačiau. Sakiau tik, kad 
eina gandai, buk vokiečiai 
musų lakūnus nušovė, tai ir 
vskas.

Prašau šitą mano paaiški
nimą paskelbti “Keleivy.”

Su aukšta pagarba,
,P. Petrulis.

“Tai nesąmonė!” 
Paderevskis. “Rasės

>

giynu-

sušuko
grynu-

- j sta nurodytam man nors 
Atrado! v^en^ 1000 nuoš. tyrumo ra

sės genijų?
“Ar tamsta negirdėjai, 

kad prieš karą grupė vokie
čių mokslininkų buvo pa
ruošę apie rasės tyrumą vei
kalą, bet Vilhelmas II nelei
do jo paskelbti. Kodėl? — 
Nesunku suprasti. Nes buvo 
aiškiai nurodyta, kad jei

JIEŠKO “BURDO.”

V

Papė Pruseika, važinėda
mas po kolonijas su maršru
tu, matoma, savo sklokos 
vaikams jieško “burdo,” nes 
savo kalboje visada ir visur 
neužmiršta papasakoti, kad 
tarpe LSS. narių pasireišku
si kova. Sąjungoje esą kai
riųjų ir dešiniųjų. Kairieji 
esą daugiau sukalbamesni ir 
jis, Pruseika, norėtų su jais 
sugyventi.

Bet... Iš kitos pusės, su 
“ščyraisiais” galima butų 
susitaikinti kad ir rytoj, jei 
ne tas komunistų partijos 
centre besėdįs lenkas.

Aš manau, kad skloka da
bar laikosi labai vietoje, po 
atviru dangum, todėl mano 
manymu, jai verta pakentėti 
trupučiuką, nes reikia many
ti, kad tas lenkas vistiek pa
džiaus kojas kada nors.

Gvazdikas.

Mes dar atmename, kaip 
orieš 15 metų LSS. narių 
skaičius augo. Nuo 1918 me
tų 1 sausio iki 1919 metų 1 
■ugpiučio prisirašė daugiau 
kaip 2,790 naujų sąjungie- 
čių. Tai buvo greičiausio au
gimo laikotarpis. Kuopų tu
rėjom 182. Augo musų Są
junga ir prieš tai, bet netaip 
sparčiai. Pavyzdžiui, nuo 
1917 m. 1 sausio iki 1918 m. 
1 sausio prisirašė tik 152 
nauji nariai; tai išeina apie 
po 13 naujų narių i mėnesį.

Šitą skaičių, man rodosi, 
lengva galima butų gauti ir 
dabar, einant LSS. vajui. Ir 
gali būt, kad musų draugai 
ir draugės padarys tai iki 
vajus užsibaigs, o gal da ir 
geriaus pasirodys, nes, šiaip 
ar taip kalbėsime, aplinky
bės dabar yra geresnės, dir
va jau išdirbta ir musų no
rai turėti tvirtą organizaciją 
yra geri. Visa, ko reikia, tai 
parodyti truputį daugiau gy
vumo ir pasiryžimo, kad į 
kiekvieną kuopą tokis ir to
kis skaičius naujų narių turi 
būti prirašyta. Tas geriausia 
sekasi parengimuose. Tad į 
darbą, draugai ir draugės!

Aglys.

Bolševikai įsisteigė save 
gazietą Chicagoje ir visais 
'manomais budais puolė mu
sų draugus. Jie lindo į visas 
draugijas, kad ir ten pada
lyti panašių “holdupų,” kaip 
jie padarė LSS. 81 kp. Bet 
iie visur atkando dantis. Jų 
netaktiška akcija visur augl
io sau priešus.

LSS. 81 kuopa po skilime 
iar daug metų gyvavo ir nu
veikė daug naudingų darbų 
Vėliau buvo Įkurta Centrali- 
lė kuopa Chicagoje, kurios; 
raldvba susidėjo iš pirmiau 
buvusių kuopų narių. Kad 
'žvengus lėšų atskiroms kuo
joms veikiant, kitų kuopų 
nariai prisidėjo prie Centra- 
inės kuopos.

Tiesa, veikimas buvo la
bai nežymus, nes veikimo 
"ibos susiaurėjo. Daugelis 
narių persikėlė kur kitur, 
vadinasi, apleido Chicagą, o 
senieji veikėjai kažkodėl 
oailso ir paliovė veikę.

Čia gimusis jaunimas ne- 
siinteresuoja socialistų ju
dėjimu. Nors jų tėvai buvo 
žymus darbuotojai, bet savo 
vaikų negalėjo išauklėti so- 
cialistinėj dvasioj. Gal dėl 
ta mes ir neturime jaunimo 
•avo eilėse.Amerikoje augąs 
jaunimas neįdomauja darbi
ninkų vargais. Daugelis k 
suaugusių žmonių nesupran
ta, dėlko jie kenčia skurdą; 
jie nemato, 
valdo šalį 
mus, kurie 
kapitalistų pelnams didint 
Jeigu nebūtų sukti įstaty
mai, tai nebūtų žmonės ban
kuose pražudę savo pinigus, 
kuriuos taupė senatvei. Da
bar nei pinigų, nei darbo. O 
kur senas žmogus darbo] prieš savo unijų viršininkus, 
gaus? j

Draugai socialistai, nenu- 
leiskime rankų. Ateitis pri
klauso tiktai darbininkams

I 
1 1

šitokioms idė-nuo
paremto Šukio, kaip 

trenksmo, su-

i:
i

J. F. V-lis.

PRISIMINUS SOCIALI
STU DARBUOTĘ.

Kai visi mes buvome jau
nesni ir energingesni, tai 
daug dirbome — jei ne vi
suomenės ribose, tai nors 
LSS. kuopose. Kiek turėda
vome vaidinimų, koncertų, 
prakalbų ir tt.

Tuomet mums atrodė, lyg 
pasauli pradėjome pertvar
kyti, nauju gyvenimu pradė
jome gyventi. Visi turėjome 
vienodus siekius, vienodus 
troškimus ir vienodas min
tis. Už vadovybę nesivaržė
me ; mokėjome pagerbti vie
ni kitus ir klausyti už save 
daugiau išsilavinusių drau
gi!. Visi norėjome kiek gali
ma daugiau prasilavinti. Bu
vo net paskaitos arba pamo
kos rengiamos savęs „ 
mui. Buvo LSS. Jaunuoliu 
Lyga. Ji gražiai gyvavo Chi- 
cagoje ir lavino jaunuolius 
socialistiškoje dvasioje.

kad kapitalistai 
ir leidžia įstaty- 
taikomi vien tik

SVARBUS KLAUSIMAS.

pan 
iavini-

Gal nekuomet dar nebuvo 
tiek visokio brudo Amerikos 
darbininkų unijose prisivei- 
sę, kiek jo yra dabar. Todėl 
darbininkai, netekę kantry
bės, stoja Į žūtbūtinę kovą

kad kaip nors jų nusikra
čius. To rezultate kąip kur 
yra tveriamos naujos unijos 
šalia senųjų. Tačiau pasek-

WAUKEGAN, ILL.
Lietuvių Laisvės Mylėtojų Valdvba 

1931 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. Waukcjran, III. 
Gabris — pirm, paprelbininkas,

730 McAlesten Avė. Waukejran, III. 
B. J. Masiliūnas — užrašų rast.

818 — lOth Place, Wauke?an, III. 
B. Dekšienė — turtų rast.

630 —8th St., Waukeran, 111
K. Vaitiekūnas — kasierius,

720—8th St., Waukegan, III.
Kasos Globėjai:

Emilija Kernagis—720 Vine Place 
St. Dombrauskas—835 So. Lincoln i

Knygiai:
Dambrauskas. 118—lOth St, 

North Chciago, III.
Valcntukonis, 830 Prescott S., 

Waukcgan, III.
Maršalkos:

J. Stočkus; J. Visockis.
Susirinkimai būna paskutinį ket

vergę kožno mėnesio. 7:30 vakare, 
Liuosybės svetainėje, Waukeegan.
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Iš MASKVOS IR KAUNO 
Specialistas slaptų ir kroniskų ligų 

moterų ir vyrų, kraujo ir odos.tery ir vyrų, kraujo ir odos. !
Elektriką ir 606 gydoma

ijei reikalas.
1 ALLEN STREET West F.nd 
Kamp. Chambers St. Boston.

Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

Nedėliotais: iki 5 vaL po pietų.

*

“KELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias.

SP AUSDINA:

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir
VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

A -.
Reiški*, spausdiname visokius spauedinina 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikinto. 

Darbų atliekame

Iš Augustas pranešama, 
kad 1933 metų rudenį me
džiotojai Maine’o valstijoj 
užmušė iš viso 18.894 stir
nas.

4

GRAMAI, PIGIAI ir GREITAI.

KELEIVIS
253 Broadway 
So. Boston, Mm*.

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valanda*: 1*—3; •—I
Sekmadieniai*: lt—11. 

3325 So. Halated St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

»
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Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbų padarau arba 
sviaiaau, nes tunu visokias tam 
rrikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
■us, stogams paipas, varinuis boi
lerius samiuoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbų gvarantuoju ilm me
tų mano patyrimu. Dirbtuvės ma
no randasi >rie pat bažnyfi*a.

Klmv>a CMnulcviirat
13 VHtney SU Woree*t«r, Mia*.
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KAS GIRDEIi LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Lsdkrašfcią.)

I)ĖL MERGINOS VAKARUŠKOSE
DZŪKAI UŽMUŠĖ ŽMOGŲ. i

Alytaus mieste teismas” 
sprendė Kedonių kaimo 
dzūkų bylą dėl žmogaus už-1 
mušimo vakaruškose.

Kaltinami buvo: keturi 
broliai Senutos ir keli jų 
bendrai. Jie pereitais metais 
Kedonių kaime dėl mergos 
užmušė Joną Senutą.

Kaip liudininkai parodo, 
visas Įkarštis išplaukęs dėl 
panos: A. Semitą atskirai 
stovėjęs su p-le Stirniute L., 
o Jonas Senuta i tai nežiūrė
damas, kad jie šnekučiuoja
si, išvedęs ją. A. Senuta tą 
paskaitęs jo pažeminimu ir 
rėžė J. Senutui i veidą kum
štimi. J. Senutai mušeiką 
parstumus ant malkų, pama
tę A. Senutos broliai Vincas 
ir Mikas ji puolė mušti bon- 
komis taip, kad net bonkos 
sutrupėję, o Stirniutės Liud- 
visė ir Monika mušamąjį lai
kę už rankų. Mušeikos su
daužę bonkas, čia pat, ant 
kiemo susirado didelius kuo
lus. J. Senuta. pa matęs savo 
priešus taip apsiginklavu
sius, puolė Į krumus, bet mu
šeikos pasiviję sumušo taip, 
kad pastarasis neteko sąmo
nės. Tuojau jis nuvežtas li
goninėn mirė.

Bylą sprendžiant proku
roras, kaltintojai ir gynėjai 
plačiai paliečia ir apibudina 
visą Dzūkijos krašto jauni
mą. Primena vieni ir kiti tai, 
kad šiam kampe daugiausiai 
Įvyksta panašių Įvykių, prie
žastis: tamsus žmonės, ma
žas kultūrinis judėjimas, 
skurdą* — tas viskas gimdo 
nusikaltimus.

Senuta Aleksas, 18 m. am 
žiaus, Senuta Vincas, 28 m. 
amž., ir Senuta Mikas, 26 m. 
amž. nubausti po 6 metus s. L, 
darb. kalėjimo. Kiti isteisin-; dutį nubaudė 6 mėn. grasos 
ti. - -

JAUNIKIS NORĖJO VES
TI PINIGUS, O NE 

MERGINĄ.
A. Panemunės valsč., Ro

kų kaime, pas vieną ūkinin
kaitę, gavusią iš brolio apie 
2,000 litų dalies, prisipiršo iš 
Kauno vienas frantas. Dieną 
prieš vestuves atvažiavo jis 
taksi su dviem draugais ir iš 
jaunosios pareikalavo pini
gų. Jaunoji pinigų nedavė, 
tai jaunikis greitai Įsėdęs i 
taksi, paleido keletą šūvių ir 
nuvažiavo.

I

GAISRAS TAURAGĖS 
DVARE.

Sausio 22 d. apie 10:30 
vai. naktį kilo gaisras Tau
ragės dvaro daržinėje, kuri 
iki pamatų visa sudegė. Ug
niagesiams daržinės išgel
bėti nepavyko, nes, kai jie 
atvyko, daržinė jau buvo vi
sa ugnies apimta. Daržinė 
labai didelė. Be to, dar su
degė pašarai ir kt. Nuosto
liai dideli. Gaisro priežastis 
aiškinama.

KAIP BETYGALI5KIA1 
GAUDĖ RAZBAININKĄ 

RICKŲ.
Vasąrio 3 d. Betygalos po

licija gavo žinių, kad Buniu- 
nų vienkiemy, Raseinių ap
skrity, esąs pasislėpęs pa
garsėjęs Lietuvos razbainin- 
kas Riekus, kurį senai poli
cija gaudo ir vis negali šit 
gauti.

Gavęs tokią žinią, nuova
dos viršininkas pasikvietė Į 
talką apie 10 šaulių ir po ke
liolikos minučių ginkluot: 
šautuvais ir revolveriais visi 
skubėjo Baniunų link. Ap
supus Baniunus, paaiškėjo, 
kad Riekus prieš kelias mi
nutes “pasprukęs.” Tuoj im
tasi vytis pasprukimo kryp
timi ir po poros kilometrų 

i važiavimo vienas šaulys pa- 
j stebėjo Rickų besislepiantį 
už vieno piliečio tvarto. Su
kaupęs visas jėgas policijos 
nuovados, viršininkas, šaulio 
padedamas, Rickų sugavo ir 
areštavo. Bet pasirodė, kad 
tai ne Riekus, bet taip sau 
bedarbis, negaudamas nie
kur darbo ir neturėdamas ko 
valgyti, buvo užsukęs i Bu- 
niunus paprašyti valgyti. Pa
valgęs, ramiai sau iš Buniu- 
nų neskubėdamas išėjo, bet 
davusieji valgyti paskaitė jį 
Rickum ir pranešė policijai.

Bedarbis ištupėjo apie pa
rą daboklėje, gavo protoko
lą už “valkatavimą” ir nuėjo 
toliau savo keliais. Pirmiau
sia žadėjo jieškoti ko nors 
užkąsti, nes tupint daboklė
je niekas valgyti nedavęs, 

(todėl esąs labai išalkęs, 
i

l

MARIAMPOLĖJ GINK
LUOTI PLĖŠIKAI.

Į(T(ffrtuX I (K Lvl!J 
Kliubas” Kaune.

Tenai alpsta ponai pinigus 
prakišę, ir alpsta ponios 

išlošusios.

lietuviai perima vo- Romansas Pa-Moterų Viliotojas 
Nuteistas Belangėm

Grinkiškio miestely, Kė
dainių apskrity, kokie metai! 
atgal apsigyveno Vincas'
Mečys Krokauskas, kuris _ _ _
pasivadino “prisiekusiu ad- torius Plaskovas sulinko didelę prekybos įmonę per-! Trumpa 
vokatu”; užsirekomendavo, anądien Kaune 700 litų už ėmė į savo rankas lietuviai'rija tokia: 
Irorl ncnc anlrčiec nnroc 1 /aF 11* "Rivit AV1P111Q • 1 Q9Q m/

KIEČIŲ ĮMONES.
Po didžiojo karo Vokieti

jos valdinys Schutze pasili-
sibaigė Kalėjimu.
Šiomis dienomis Alytausv • * 1 • *■ko Kaune ir čia buvo suku- miestely buvo nagrinėjama 

ręs didelę muzikos instru- Balio Pakučio byla dėl ne-
Valstybės loterijos kolek- mentų prekybą. Dabar šią vykusio romanso.
“***> Plaskovas surinko didelę prekybos įmonę per- Trumpa to romanso isto-

f

! IŠ SUPUVUSIOS MĖSOS 
DIRBO DEŠRAS.

šiomis dienomis nustaty
ta, kad Panevėžio mėsinin
kas B. Okuličius, dirba deš- 

Iras iš supuvusios mėsos. Ne-,GAUSUS SUSIRINKIMAI 
Į sąžiningas mėsininkas nu- KLAIPĖDOS KRAŠTE.

Klaipėda. Šiuo metu visa
me krašte įvairiose vietose 

■ vyksta metiniai visuomenės 
sąjungos susirinkimai, kurie 
lankomi nepaprastai gausin- 

šunskų girininkijos giri-'gai. Susirinkimuose dažnai 
ninkas Maldutis pardavinė- i reikalaujama, kad krašto dū
davęs mišką ir pinigus pasi- rektorija ir seimelis daugiau 
savindavęs. Marijampolės 
apyg. teismas girininką Mal-

•S 
kalėjimo, bet nuo bausmės 
lygtinai atleido.

mėsininkas nu-
1 baustas 1,000 litų arba 3 mė- 
I nesiams kalėjimo.

NUBAUDĖ NESĄŽININ
GĄ GIRININKĄ.

I
I
I

rūpintųsi krašto reikalais*.

i

Marijampolėj, Laisvės ga
tvėj, du ginkluoti revolve
riais plėšikai Įsibrovė i ke-1 
pyklos savininko Pagirskio 
butą ir ėmė grasinti Pagirs- 
kiams. Vienas plėšikas Pa- 
girskienei užėmė burną, kad 
neiššauktų, o antras užpuolė 
Pagirski ir revolverį Įrėmęs 
i krutinę reikalavo atiduoti 
pinigus. i

Pagirskis plėšikams sura
do 400 litų.

Pinigus pasigrobę, ir dau
giau nieko nerasdami, plėši
kai pabėgo.

šis plėšikų drąsumas la
bai sujaudino Marijampolės 
miesto gyventojus. Plėšikai 
dar nesugauti.

VIEKŠNIUOSE BUVO 
LAISVAMANIU 

MITINGAS.
Šiomis dienomis Viekš

nių miestely Įvyko laisvama
nių susirinkimas. Davatkos 
dabar plepa, kad i Viekšnius 
greit atvyksiąs “Ancikristas 
su geležiniu pečium.”

NUBAUDĖ UŽ VAKARĖ
LĮ BE LEIDIMO.

Prieš kurį laiką Aleksand
rijos klebonas kun. Jocas St. 
klebonijoje suregnė vakarė- 

I IĮ be policijos leidimo, už ką 
karo komendanto liko nu
baustas 10 parų arešto arba; 
100 litu baudos.* I

I

5,000 LITŲ PABAUDOS 
UŽ SLAPTAS MO

KYKLAS.
Žinomojo Panevėžio ad

vokato Liutkevičiaus žmoną 
už steigimą ir laikymą slap
tų mokyklų, vietos komen
dantas nubaudė 5,000 litų 
arba 3 mėn. kalėjimo.

KĖDAINIUOSE POTVY- 
KOMUNISTŲ BYLOS. ; Kiekvieną" atodrėkio die- 

Šiomis dienomis kariuo- ną Kėdainiuose būna potvy- 
menės teismas Kaune spren- niai, vanduo apsemia gatves 
d ė kaltinamo komunistiniu ir šalygatvius, nes nėra kur 
veikimu Kazio Markausko jam nubėgti, 
bylą. Markauskas pirma bu- - 
vo plečkaitininkas, o paskui 
persimetė i komunistus ir 
grižo Lietuvon. '

Teismas Markauską nu
baudė pusantrų metų sunk, 
darbų kalėjimo.

Kauno apygardos teisme 
buvo sprendžiama byla Ber- 
zono ir Faifaitės. Juodu irgi 
buvo kaltinamu komunisti
niu veikimu ir nubausti po 8 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimo. j

PRADĖJO DIRBTI STIK
LŲ DIRBTUVĖ “ALEK

SOTAS.” . r
Šiomis dienomis Aleksote 

stiklų dirbtuvė “Aleksotas” 
po trijų mėnesių remonto 
pradėjo darbą ir dirba tri
mis pamainomis apie 200 
darbininkų.

kad esąs aukštas ponas mar- loterijos bilietus. Tuos pini- Karvelis ir Rinkevičius, 
kizas, baronas ir kad turįs gus jis turėjo atiduoti vals-Į 
Įvarą. itybės iždui. Bet jo tautiškoj!

Vietoje to, kad užimti ad- galvoj gimė tikrai poniška, 
vokaturą, pasirinko sau kitą1 mintis: Nueisiu pirma Į ------------ --------- _
bizni, būtent, — pradėjo'.^0^ M’ tais pinigais rįnė komisija padarė
meilintis ir pirštis panelėms, išlosiu sau-kelis šimtus litų. ___-• ___ ĮĄ______
o ypač toms*, pas kurias nu- . ^aikšciojo i tą kozir- jjZą jr ra(i0> kad medus da- 
matė dideli kraiti. Kadangi 
jis buvo vedęs jau nesykiu 
tai jam neperdaug sekdavosi 
oiršlybos. Galop surado pa
nelę Kuprevičiutę, iš Vaite
kūnų kaimo, Grinkiškio vai., 
iš kurios išvyliojo pasogos 
900 litų, o to pasėkos —ne 
vedybos, bet — teismas, už 
ką Grinkiškio apylinkės tei
smas š. m. sausio 18 d. pri
teisė nukentėjusiai civilini 
tieškinį 900 litų ir nubaudė j 
iž sukčiavimą trimis mene-! 
siais kalėjimo ir vietoje are
štavo iki pristatys turto lai
dą 5,000 litų. Tą pat dieną’ 
įž išvyliojimą iš Liaudans- 
kio 20 litų nubaustas dviem 
-ąvaitėm kalėjimo; už pasi
dalinimą iš priežiūros — są
vaitę arešto ir už iškoliojimąį 
Grinkiškio nuovados virši-i 
Tinko Čapliko bylos eigoje! 
vieną mėnesį kalėjimo.

Tą pat dieną vakare ta
riamas Krokauskas. iš da
boklės pabėgo, bet sekančią 
dieną pagautas ir už tai nu
baustas 3 mėn. kalėjimo to! 
nat teismo.

Į

MIRĖ 110 METŲ SENUTĖ.
Gelvoniai, Ukmergės ap. 

Šiaulių kaime mirė Katrė 
Vinciunienė, turėdama 110 
metų. Iki paskutinės dienos 
vaikščiojo, dirbo, triūsė, bu
vo stipri senutė. Be to. turė
jo nuostabiai gerą atmintį ir 
mokėjo įvairius atsitikimus 
bei senos praeities nuotykius 
pasakoti. Tai, bene, paskuti
nė seniausia moteris, šioj 
apylinkėj, užmerkė akis.

TRAUKINĖLIS UŽMUŠĖ 
ARKLĮ.

Panemunėlio stoty, Ro
kiškio apskričio, važiuojant 
per gelžkeli ūkininkui D., 
traukinėlis užmušė jo arklį' 
ir sužeidė ji patĮ.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STĖS DIENAS.

NUGA-TONE yra pastebėtinas 
vaistas dėl )ie-oniq ir silpnu žmonių. 
Po to kaip jus jį vartosite vieną są
vaitę. jus pastebėsite abelną pagerė
jimą ir jeigu ir toliau vartosite, jus’ 
atgausite savo normalią sveikatą ir 
spėką.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną istoriją kaip NUGzVTONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai, 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikatą, 
ir spėkas. NUGA-TONE parduoda-, 
mas visose vaistinyčiose. Žiūrėkite, 
kad gautume tikrą NUGA-TONE. Ne
imkite pavaduotojų, nes jie yra be
vertės.

RADO NUODINGO
MEDAUS._____

Panevėžio miesto sanita
ri

nėm” dirbtinio medaus ana-
Jis vaikščiojo į 

ninku klubą kelis vakarus ir 
prapiškino visus 700 litų! _

Pralošęs taip susijaudino, Chaikinas patrauktas atsa- 
kad namo parėjęs širdies komvbėn. 
paraližium mirė. Viena po
nia aną vakarą išlošė apie 
160 litų, ir iš džiaugsmo ap-. 
alpo. Tik po valandos teatsi
gavo. Pasitaiko, kad silpnės-' 
nių nervų alpsta ir vyrai. 
Tai bent susijaudinimo vie
ta.

romas su nuodingais dažais. 
į“Einem” savininkas Vulfas

DRAUGAS DRAUGĄ 
PAŠOVĖ.

Vasario 3 d. Rokišky du 
' vaikai — Smalčiukas ir Mei- ( 
Jukas — žaidė šautuvėliu. 
Smalsčiukas Įėjęs Į išeinamą 
vietą pro plyšį šovė i lauką, 
ir kulka pataikė Medukui, 

(kuri mirtinai sužeidė Į gal
vą. ‘

APVOGĖ KREKENAVOS 
VIDUR. MOKYKLOS 

DIREKTORIŲ.
Panevėžy besisvečiuojan

ti kažkur Pušaloto gatvėj, 
mergina apvogusi Krekena
vos vid. mok. direktorių. Pa-I c
grobta 1,500 lt. mokytojų 
algų.

NEPASISEKĖ SOVIE
TAMS KIAULIŲ 

PARDUOTI.
Prieš kurį laiką “Maistas 

Sovietams buvo pardavęs 
didelę partiją kiaulių. Buvo 

j manyta, kad ir šiemet Sovie
tai kiaulių pirks Lietuvoj, ta
čiau gauta žinių, kad 10,000 
kiaulių Sovietai užpirkę O- 
landijoje.

IŠ KLAIPĖDOS IŠTRE
MIAMAS DAR VIENAS 

NACIS.
Klaipėdos krašto guber

natoriaus nutarimu, Vokie
tijos pilietis, dr. Juozas Li/1- 
der, kaipo pavojingas Lietu
vos valstybės saugumui ir 
viešai tvarkai asmuo, turi 
per 7 dienas išvykti iš Lie
tuvos teritorijos.

«

» • ♦ • ♦ «

II
GreičiausiajkKelionė j Lietuva 
BREMEN • EUROPA 
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Beemer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais 

HAMBURG ■ DEUTSCHLAND 
ALBERT B ALUN - NEW YORK 

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTES IS $170.50 
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL ir daugiau 

Taipgi nuolatiniai išplaukimai žinomais kabinimais laivais. 
Patogus geležinkeliais susisie klmas iš Bremeno ar Hamburgo.

• Informacijų klauskite pas vietini agentą arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAM LLOYD i

252 BOYL8TON STREET, BOSTON

I
i
I
iM ■

LIETUVOS BANKAS 
STATYS RUMUS 

BIRŽUOSE.
Lietuvos Banko valdyba 

nutarė šiais metais pastatyti 
savo skyriui rumus Biržuo
se. Tam tikslui sąmata jau 
priimta, kuri siekia 300,000 
litų.

PANEVĖŽY TVORAS 
VAGIA.

Nuošalesnėse Panevėžio 
gatvėse paskutiniuoju laiku 
prasidėjo nuolatinės tvorų 
vagystės. Keli tvorų vagys 
suimti. Pasirodo, kad tvoros 
vagiama kurui.

; 1928 metais Balys Paliu-
I tis, buvęs tuomet Kapčia
miesčio girininkijos eiguliu 
(miško sargu), susipažino 
su giriminko J. seserim ir už- 
nezgė meilės santykius.

P-lė J. pamačiusi, kad Pa- 
iutis jos vesti nenori, su Pa- 
iučiu santykius nutraukė.

Paliūtis, pamatęs, kad ji 
oradeda flirtą su kitais, nu
arė jai atkeršyti. Ir štai 
1932 m. birželio 5 d. grįž
tant jai su drauge i namus, 
š krūmų iššoko B. Paliūtis ir 
oaleido 6 revolverio šuvius. 
^o pirmo šūvio p-lės J. drau- 
rė Muzikevičiutė vietoj kri
to, o J. pabėgo. Paliūtis ne
žinodamas, kad jo šūviai nė 
vienai nepataikė, tuoj nuvy
ko Į Kapčiamiesti ir pareiš
kė policijai, kad nušovęs sa
vo meilužę. Policijos vietoje 
buvo areštuotas.

Dabar apygardos teismas 
[ bylą išnagrinėjęs B. Paliūtį 
i nubaudė 3 metus s. d. kalėji- 
■ mo.
i B. Paliūtis bylą nagrinė- 
l jant iš kišenės buvo iškėlęs 

pundą meilės laiškų, bet vel
tui, nes jo mylimoji jau ište
kėjusi už kito.

234 APENDICITO OPE
RACIJOS.

Panevėžio apskr. ligoni
nėje padaryta 234 apendici
to operacijos 1933 metų bė
gyje.

V
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BEDARBIŲ DEMONS
TRACIJOS.

Subačiaus gt. ties darbo 
biuru vieną dieną susirinko 
arti 100 bedarbių, kurie 
orašė suteikti jiems bet ko
kio bent kiek apmokamo 
darbo. Jų peticija busianti 
Įteikta vyriausybei. Minia iš
siskirstė, policijai pareika
lavus.

PRIDARĖ SKOLŲ IR 
PABĖGO.

Inž. Al. Fainas Kaune tu
rėjo prisiskolinęs apie 200,- 
900 lt. daug išdavęs nepa
dengtų čekių ir šiomis die
nomis slapta kažkur pabė
go. Manoma, kad Į Lenkiją. 
Dėl Faino veiksmų kredito
riai labai susirūpinę, o duo
ti jam pinigai jau bus dingę.

2
 LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno Įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka, platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti prie “LIETUVOS ŽINIŲ.”

A.

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE’’.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arija Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVfi 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ

Talpina Įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitą valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

Tikrai smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintieji 
skaityt gerus raštus, visi skaito. Prenumerata Metams 
Amerikoje 2 doleriai.

“UKRJV0S ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LITHUAN1A.

K-

K-
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HOUMMMERICA
EKSKURSIJA I LIETUVĄ

Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

Balandžio 11 d., 1934
P AG A RSĖJ V SI t G A RL AI VII ’

STATENDAM
Tiesus ir parankus susisiekimas Į KLAIPĖDĄ 

ir KAUNĄ per Rotterdamą.
Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja man
dagus ir prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, 
kaip įvairus žaislai, koncertai, judomi paveikslai ir t. t.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS:
Ambraziejus J.. 168 Grand Street, Brooklyn, N Y. 
Amerikos Lietuvis, 14 Vernon Street, Worcester. Mass 
Atlantic Travel Service, K. Sidabras, Prop.,

342 W. Broadway. South Boston, Mass. 
Bartkevičius P., 678 N. Main Street, Montello. Mass.

6820 Superior Avė, Cleveland, Ohio.
1730 — 24-th St., Detroit, Mich. 

1739 So. Halsted Street, Chicago, III
433 Park St., Hartford, Conn.

Trečiokas A. S., 197 Adatas St., Newark, N. J.
Varašius A.. 1200 Carson St., S. S. Pittsburgh. Pa 

_ Vienybe Travel Bureau, 193 Grand St., Brooklyn, N Y 
VVashner C. J., '2013 Carson St., S S. Pittsburgh, Pa.
Žemantauskas J., 130 Congress Avė., Waterbury, Conn.

Di rva, 
Mftlis P., 
Naujienos, 
Sekys J.,

•>
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» » Galit pamatyt visą 

Lietuvą tikos
Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje•
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirktų ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga teaMvoja tik $2. PšUgaa siųskit money order’ht 
arba registruotame Miške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,
3325 S. HALSTED ST. CHtCAGO, ILL
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Aštuntas Puslapis
A

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 9. Vasario 28 d.. 1931 nu

Vietines Žinios
SUGAVO NEEDHAMO 

BANKO PLĖŠIKUS.
TRYS ŽMOGŽUDŽIAI 

NUŽUDYTI ELEKTROS 
KĖDĖJ.

Jie esą. papildę 5 plėšimus ir 
užmušę 4 žmones.

Savo laiku mes jau rašėm, 
kaip Bostono priemiesty 
Needhame buvo užpultas ir 
išplėštas Needham Trust 
Company bankas. Plėšikai 
buvo ginkluoti kulkasvai- 
džiais, užmušė du policma- 
nu, sužeidė porą kitų žmo
nių ir pabėgo su $15,000. 
Tai buvo 2 vasario diena.

Šiandien tiys tų banditų 
jau policijos rankose. Jie 
buvo susekti viename New 
Yorko viešbuty ir tenai su
imti. Kaip liudija jų pavar
dės ir veidų išvaizda, visi 
trys turi būt žydai. Du yra 
broliai Murton ir Irving Mil- 
lenai, o trečias — Abraham 
Faber. Pastarasis yra gerai 
pamokytas, yra baigęs 
Massachusetts Technologi
jos Institutą ir buvęs vyriau- 
sis šitos plėšikų gaujos inži
nierius.

Vienas iš suimtųjų nlėši- 
kų, būtent Murton Millen, 
vra vedęs protesto nu kunigo 
N. Brightono (lukteri. Ji su
sipažino su banditu ir pabė
gusi nuo tėvo ištekėjo už jo. 
Jai patikęs audringas gyve
nimas. Dabar ji buvo suimta 
kartu su savo banditu vyru 
New Yorko viešbuty. Polici
ja grąžino ją jos tėvui.

Suimtiems banditams jau 
ruošiama elektros kėdė, lies 
jie jau prisipažino išplėšę 3 
bankus, 2 teatru, užmušę 4 
žmones ir pavoeę iš viso a- 
pie $50,000. Visa tai buvo 
padaryta Massachusetts val
stijoj šešių mėnesių laikotar
py-

Tūlas laikas atgal buvo 
rašyta, kad iŠ automobilių 
parodos Bostone pavogta 
daug naujausių policijos 
ginklu, kurie buvo tenai iš
statyti kaip naujanybė. Da
bar paaiškėjo, kad ir tuos 
ginklus pavogė tie patys 
bankų plėšikai. Ginklai bu
vo sudėti į automobilių ir 
pastatyti vienam garaže 
Dorchesterv. Policija juos 
surado. Vienas kulkasvaidis 
buvo nusiųstas i VVashinęto- 
ną ir buvo laikomas gelžke- 
lio stoty kaip bagažas. Poli
cija surado jau ir tą, nes su
imti plėšikai viską jai pasa
kė.

Nev; Yorke juos susekė iš 
laiškų, kuriuos jie rašė savo 
pažįstamiems ir giminėms 
Bostone.

I

Vienas jų buvo žydas, du 
katalikai, ir visi trys 

dievuoti.
Anksti pereito ketvergo 

rytą valstijos kalėjime Bos
tone mirė elektros kėdėj 3 
banditai: Herman Snyder, 
22 metų amžiaus žydukas; 
John Donnellon, 24 metų, ir 
Henry Clay Bull, 22 metų, 
abudu katalikai.

Henry Clay Bull, atvykęs 
iš Brooklyno banditas, kitą
syk buvo priėmęs protesto- 
nų tikėjimą, bet prieš mirtį 
gryžo į katalikybę, nes kata
liku jis ir gimęs. Jis buvo 
taip dievuotas, kad be tikė
jimo negalėjo gyventi. Ta
čiau tikėjimas nepadarė iš 
jo gero žmogaus, ir valstybė 
turėjo jį sunaikinti, kad ap
saugojus nuo jo visuomenę. 
Pats katalikų kunigas Ralph 
Farrell atvedė jį prie elekt
ros kėdės ir padavė bude
liui. Pririštas prie kėdės jis 
pradėjo kalbėti poterius ir 
šauktis į Dievą. Tuo tarpu 
budelis paleido elektros sro
vę ir nutrenkė jį.

Bull buvo nuteistas mi- 
riop užtai, kad ginkluotas 
dviem revolveriais pereitą 
vasarą užpuolė gazolino sto
tį netoli Bostono ir apiplėšė 
ją, o kada policmanas norė
jo jį sulaikyti, jis nušovė po- 
’icmaną ir peršovė stoties 
darbininką. Ir be to jis jau 
buvo papildęs visą eilę plė
šimų.

Kiti du žmogžudžiai, Sny
der ir Donnellon, buvo pa
smerkti už panašų prasižen
gimą. Jiedu 1931 metais už
puolė gazolino stotį Bostono 
Driemiesty ir plėsdami ją nu
šovė jos savininką Kiley.

Donnellon buvo taip pat 
religinis fanatikas, kaip ir 
Bull, ir tas pats katalikų ku
nigas atvedė jį prie elektros 
kėdės.

Žydą Snyder išlydėjo iš 
šio pasaulio rabinas Moses 
L. Sedar.

Į pusę valandos visi tiys 
buvo nužudyti ir dabar jau 
jie nieko neužpuls ir nenu
šaus. Bažnyčia ir tikėjimas 
negalėjo to padalyti, tai pa
darė elektros kėdė.

Lietuviai užmuiė airisį.
Pereitą sąvaitę South Bos

tone du 'vaikėzai užpuolė 
Johną J. O’Donahue, 42 me
tų amžiaus airišį, ir pradėjo < 
krėsti jo kišenius.Užpultasis1! 
pradėjo gintis, todėl užpuo
likai taip jį sumušė, kad jis 

j tuoj mirė. Piktadariai tuoj’ 
buvo suimti ir policijos ge-1 
rai užkurti, tuoj prisipažino ■ 

' prie kaltės. Policijoj jų pa- j 
; vardės buvo užrašytos kaip 
■John Matcevich, 19 metų 
amžiaus, ir Alfred Melchin,! 
20 metų. i

Bet kiek mums teko patir
ti, tai jie yra Jonas Matuse-i 
vičius ir A. Milčius. Abudu 
čia augę lietuviukai. Matu- 
sevičiukas gyveno ant Dres- 
ser st., o Milčiukas—ant I ■ 
stręeto.

Bedarbių riaušės Cam- 
bridge’uje.

Ties Cambridge City Hali 
pereitą sąvaitę per 3 dienas 
iš eilės kilo bedarbių riau
šės. Keli šimtai žmonių suė
jo į City Hali (rotužę) ir 
pradėjo reikalauti kortelių 
darbui, o kadangi tenai nie
kas nesiskubino tas korteles 
dalinti, tai bedarbiai pradė
jo nerimauti ir tuoj kilo su
mišimas. Pašaukta policija 
bedarbius išvijo. Vėliau 125 
bedarbiai buvo paimti dar
ban.

*

• VArtistiškas

KONCERTAS
Rengia L. D. D. 21 kp., 

So. Boston, Mass.
Dalyvauja pagarsėję 
artistai -dainininkai iš 

New Yorko
F. STANKŪNAS ir
P-lė TAMKIUTĖ

S. Paura, smuikinin
kė Januškaitė ir kiti 
muzikos talentai.
Nedėlioję, 7:30 v. vak.

Kovo 4 d.
March 4, 1934

Lietuviu Sakje
E ir Silver Sts..

So. Boston, Mass.
Įžanga pigi tik 40c.
Prašom visus ateiti.

Konfiskuos klastuotą 
degtinę.

Valdžia sakosi sužinojusi, 
kad šiomis dienomis degti
nės rinka Bostone buvo už- 
plukdyta klastuotais gėri
mais. Sakoma, kad ją gami
na New Yorko žydai. Degti
nė esanti labai prasta, bet 
ant bonkų rašoma, kad tai 
importuotas gėrimas. Aną-I 
dien Bostono policija sučiu
po 87 keisus neva škotiškos • 
degtinės, “Vat6” rūšies, ku
ri niekad nebuvo Škotijos 
mačiusi. Taigi šiomis dieno
mis valdžios agentai žada 
peržiui'ėti visas degtinės 
krautuves Bostone, ir kur tik 
ras klastuotų gėrimų, visur 
konfiskuos juos.

Lietuvių restoranai ii’ sa- 
liunai South Bostone sako, 
kad jie tokio “štofo” nelai
ko. i

’ GYDYTOJŲ ADRESAI
TeL Porter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai skv 

CAMBRIDGE, MASS.

l

i

Il
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

Stimpa laukinės antys.
Užšalus visiems ežerams 

ir jūrių pakraščiu, lauki
nės antys pradėjo stipti ba
du. Nuo Bostono iki Port- 
lando visu pajūrių randama 
daugybę negyvų paukščių. 
Zuikių taipgi daug sušalo 
per buvusius šalčius.

J. G. PETRAUSKAS
Taisau senus ir parduodu naujus 

Laikrodėlius ir Budintojus.
Reikale galiu ateit j namus. (8) 

453a BROADKAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas, So. Boston 20Z9-W

JOSEPH MARTIN CO.
LAISNIUOTI 

Karpenteriai ir Pentoriai.
Taisome namus iš lauko ir viduje, 

dirbame ant išsimokėjimo. 
Darbas garantuojamas visuomet.

396 SEAVER STREET 
DORCHESTER, MASS. 

Tel. Talbot 3763

Nori nukreipti Charles upės 
vagą.

Bostono metropolijos pla' 
nuotojų komisija yra pada
riusi planą nukreipti Char
les upės vagą, nustumiant 
ją nuo Cambridge’aus j Bo
stono pusę, kad padarius 
vietos naujam automobilių 
keliui. Lieka tik klausimas, 
kur gauti pinigų šitam pro
jektui.

BAY VIEW 
DISTRIBUTING CO.
Geriausios Degtinės. Vynai, 

Alus ir šampanas. „ 
Dykai Pristatome į Namus. 
106a DORCHESTER STREET 

So. Boston. Tel. S. B. 1348

Iš Natick’o miestelio pa
bėgo nuo tėvų 3 mergaitėm 
po 15-16 metų amžiaus. Dvi 
jų paėmė New Yorko poli
cija, o trečioji nežinia kur.

Iš perkaitintos krosnies 
po No. 221 Beacon st. kilo 
gaisras ir 9 šeimynos nak
ties laiku turėjo bėgti iš sa
vo butų i šaltį įr sniegą.

SU RVĮLOS 
KVIETKYNAS

GYVOS SKINTOS GĖLĖS 
Vestuvėms ar -šermenims 
• Bukietai ar Vainikai 

taipgi gyvos kambarių kvietkos 
visokių rūšių ir spalvų, gaunamos 
rausą kvietkyne.
Specialiai kokių nors ypatingumų 
arba spalvų, patartina užrisakyt iš 
anksto, kad galėčiau tikrai pada. 
ryt suylg reikalavimo.

SURVILAS- 
The Florist

875 CAMBRIDGE STREET 
Cambridge, Mass. 

Telefonas 9438
/

Keis 4 gatvių vardus.
Nuo 1 kovo dienos bus pa

keisti 4 gatvių vardai. Au- 
dubon Road bus pakeistas į 
Park Drive.

Porter st. East Bostone 
bus pakrikštytas Timothy F. 
Donovano bulvaru, mat, to
kiu vardu East Bostone buvo 
įtakingas politikieris.

Roven st. West Roxbury 
bus žinomas kaip Calvin 
road. o Park Lane Drive, ir
gi West Roxbury, bus su
trumpinta Į Park Lane.

Automobilius susikūlė su 
gatvėkariu.

Brightone ties Evergreen 
kapinėm susikūlė automobi
lius su gatvėkariu. Važiavę 
automobilium 3 žmonės bu
vo sužeisti ir nugabenti ligo
ninėn.

Susiginčijęs su savo žmo
na, bedarbis Stone pasiėmė 
skustuvą ir persipiovė sau 
gerklę. Daktarai sako, kad 
jis pasveiks

Quincy mieste ardomas 
tiltas.

Quincy mieste, netoli Bo
stono, pradėta ardyti vadi
namas Fore River Bridge, 
senas tiltas per Fore upę. Vi
sas išardytas senas medžias 
yra dalinamas bedarbiams 
kaip kuras. Naujas tiltas ka
štuos $2,000,000. Pinigų da
vė federalinė valdžia iš vie
nųjų darbų fondo, į kuri 
Kongreso buvo paskirta 
$3,300,000,000. Kadangi se
nas tiltas yra ardomas, o ki
to tenai nėra, tai iš Bostono 
i Nantasket byčius per Quin- 
y jau nebegalima nuva
žiuot.

Mirė Juozas Runčius.
Pereitą sąvaitę Brightone 

nirė Juozas Runčius, 48 me
tų amžiaus lietuvis, kuris gy
veno adresu 7 Lathrop st. 
Velionis visą savo gyvenimą 
Amerikoje skaitė “Keleivį” 
?r buvo veiklus darbuotojas. 
°aliko nuliudusią moterį ir 
daug draugų. Palaidotas ne- 
iėlioje.

Policija suėmė tūlą Frank 
°lasteadą, kurį nužiūri kal
tu esant nužudyme žydel
aitės Zuckerman, kuri an
dai buvo rasta kepykloj ant 
Harrison avė. papjauta.

Degtinės Dabar Galit Nusiųst 
į Maine ir Kitas Valstijas

Dabar Jus galite nusiųst visokios degtinės medicinos rei
kalu savo giminėms, draugams ir pažįstamiems į Maine ir 
kitas valstijas greitai ir be jokio sutrukdymo. Mes apmoka
me ir persiuntimą su kiekvienu užsakymu 12 kvortų arba 
daugiau. Bet mes mielai pasiunčiame ir vieną kvortą degti
nės. vyno arba bile kokio likierio. Mes turime didžiausj pasi
rinkimą visokių likierių. Rašykit lietuviškai, ruskai arba 
angliškai reikalaudami prisiųst musų kataliogą, arba užeikit 
ypatiškai į musų sandėlį.
Atminkite, kad WILLIAM ZAKON ir SŪNŪS 

yra gerai žinomi lietuviams nuo 1906 metų ir vi
suomet turėjo aukštą vardą už jo puikų patarna
vimą ir gero aukštos rūšies tavorą.

MHISKEY
Endicott Club Whiskey, kvorta ..........
Dexter Brand Whiskey, kvorta ..........
Four Roses Whiskey, kvorta..............
Paul Jonės Whiskey, kvorta........... ..
Meadville Whiskey, kvorta .................
Oscar Pepper Whiskey, kvorta ...........
Old Nectar Whiskey, kvorta ..............
Mirrorbrook Bourbon Whiskey, kvorta 
Snug Harbor Whiskey, kvorta ... 
Envoy Club Whiskey, kvorta........

BRANDY
Dexter Brandy, kvorta .... 
Sterling Brandy, kvorta ..

RUM
I)exter Brand

Straight Rum, kvorta ..
Endicott Club Rum, kvorta 2.00

VYNAI
Port, Cherry. Clarct,

Angelica, Etc. Seno vyno, Ge
riausios rūšies, kvorta .... $1.25 
Galionas ............................. 3.75

$2.25
2.50

$2.15

Buvo katastrofa Norwoode.
Norvvoode pereitą pėtny- 

’ią įvyko nelaimė su busu, 
kuris ėjo iš New Yorko į Bo- 
'tcną. Kelias buvo labai sli
dus ir b ūsas smarkiai pasly
dęs atsimušė į didelį troką. 
Pasekmė buvo ta. kad vie
nas buso keleivis tapo už
muštas, o 6 buvo taip sužeis
ti, kad reikėjo vežti juos 
Norwoodo ligoninėn.

Nelaimė įvyko ant Bos- 
ton-Providence kelio, apie 
mylia nuo Norvvoodo mies- 
o. Busu važiavo 33 kelei

viai.
Lietuviškų pavardžių tarp 

nukentėjusių keleivių nesi
mato.

Naujas Bostono majoras 
Mansfieldas nori statyt nau
jus miesto rumus (City 
Hali). Planas jau gatavas. 
Naujiems nimams pastatyt 
reikėsią apie porą milionų 
dolerių.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstą ir 
Nervų Ligų.

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

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau- j 
jausi įtaisymai. Parankus ■
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

i

BAY VIEW 
M0T0R SERVICE

West Roxbuiy aną rytą 
automobilius susikūlė su ga
tvėkariu. Važiavęs automo
bilium žmogus buvo mirti
nai sužeistas; be to, kiek 
’engviau buvo sužeisti du 
policmanai, kurie važiavo 
gatvėkariu.

IŠPARDAVIMAS UŽ 
VIENĄ CENTĄ.

Įvyks Lietuvių M. Žinyčios 
svetainėje, March-Kovo 1, 2 
ir 3 d. 6:30 vai. vak. Parduo
sime daug gerų daiktų už 
vieną centą. Prašome Žiny
čios narius kuo greičiausiai 
atnešti dovanas.

L.M.Ž. Pildoma Valdyba.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Telefonas: South Boston 2732
Namų: Talbot 2174.

Telephono 
So. Boston 

1058 
AUTOMOBILIU 
AGENTŪRA.
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• Kamp. East Eighth St.

SO. BOSTON, MASS.
i .............. ...

STUDEBAKER 
IR TROKŲ 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Į Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

Tei. So. Boston S6SB
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

NEDfiLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik *usitaroa
Seredomis iki 12 dien^ 
Ofisas “Keleivio” name
BROAD4VAY, tarp C ir D »t.

SO. BOSTON. MASS
251

Tel. Univereity #466 

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST*
VALANDOS: »-6 ir 7-9

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO' 

CAMBRIDGE. MASS I

LIETU VYS
OPTOMETRIST 4 S

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

i A.J.NAMAKSY i
| Real Estate & Insurance !
• 366 W. BROADWAY, Room 1 I 

SOUTH BOSTON, MASS.
| Office Telephono Res. Telephone J 
I So. Boston 3357 Jamaica 2031-M } 
| Residence: 251 Chestnut Avenue i 

Jamaica Plain, Mass.

Joseph TF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Diena ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 

So. Boston TeL 1437-M

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA_
Mes užlaikome visokių Vaistu 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
yrančiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT. (Reg. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2629. 2173 ir 2799

$2.0^
2.25
3.10
3.00
3.40
2.75
2.35
2.40
1.70
1.70

r

IR SALDAINĖS.
$1.75

1.75

KORDALIAI
, Vyšninė, kvorta ...............

Avietinė, kvorta .........
Creme DeMertthe, 

Butelis 1/5 gal..............
Creme DeCocoa, Apricot, 

Kumaiell, Rock ir Rye 
Ete..................................

PARKWAY AUTO
SERVICE

and 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 gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

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

Telefonas: So. Boston 0777.

I

1.75

$1.75

Rašykit ir reikalaukit pilno surašo. Nes mu.4ų li
ktorių pasirinkimas yra toks didelis, kad visų pa
duot šiame apgarsinime negalime.

PASAKYKIT JŪSŲ DRAUGAMS APIE MUSŲ PATARNAVIMĄ

WlLUAM ZAKON & SONS, Ine.
20 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

Telefonu Lafayette 5445

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimu 
laidotuvėse.

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimą. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių patarnaVi-

258 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Brocklono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO. MASS
Tek Brodrtoa 4119

-•5

T DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

I
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377 Broadicay South Boston, Mass.

NAUJA PUIKI

BROADVVAY 
CAFETER1A
P. MOLIS IR GEO. MASILIONIS 

--------------- Savininkai --------------
VALGIAI SKANUS IR PAGAMINTI IŠ 

ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ.

GERAS ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 
IR KITI GĖRIMAI.

Kaina prieinama. Prašome užeit.
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